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Het was afzien voor de sporters...
Castricum - Het was afzien voor 
de 240 deelnemers aan de twee-
de editie van de 1/8 triatlon in 
Castricum. Met een gemiddelde 
temperatuur van 26 graden en 
een strakblauwe lucht werden ze 
tot het uiterste gedreven. Terras-

sen rondom het parcours zaten 
stampvol. 
,,Mijn moeder doet mee”, zegt 
een jonge dame terwijl ze tegen 
een dranghek leunt. ,,Zij liever 
dan ik, hoor. Ik moedig haar wel 
aan.” 

De Torenstraat en de Burgemees-
ter Mooijstraat stonden tijdens 
het sportieve evenement in het 
teken van de Zomermarkt, maar 
echte drukte bleef daar - waar-
schijnlijk door het warme weer - 
uit.

‘Zaak dreigt uit de hand te lopen’
Raad debatteert over commotie 
rondom Dijk en Duin

Het debat over de kwestie werd 
aangevraagd door CKenG, De 
Vrije Lijst, VVD, Forza en CDA. De 
partijen toonden zich bezorgd 
over de onrust die leeft onder be-
woners en omwonenden van Dijk 
en Duin. 

Zij hebben het idee dat er meer 
huizen worden gebouwd dan is 
afgesproken in het bestemmings-
plan en geven aan bezorgd te zijn 
over de manier waarop met � o-
ra en fauna wordt omgegaan. 
Zo worden onder andere monu-
mentale bomen omgehakt door 

grondeigenaar Parnassia. ,,Om-
wonenden voelen zich niet tot 
nauwelijks gehoord”, legt CKenG-
fractievoorzitter Roel Beems uit. 
Dat resulteert in rechtszaken, een 
gang naar de Raad van State en 
het inschakelen van de Nationa-
le Ombudsman en de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed. ,,De zaak 
dreigt uit de hand te lopen.” 

Verantwoordelijk wethouder 
Marcel Steeman werd om uitleg 
gevraagd. De communicatie kan 
her en der beter, erkent hij. ,,Maar 
het is een terrein in ontwikkeling. 

Bewoners, omwonenden en an-
dere belanghebbenden zijn nu 
betrokken en dat blijft.” De wet-
houder geeft aan te blijven com-
municeren met deze partijen. 
Beems wilde ook weten waarom 
de gemeente de regie niet nam 
in de Samenwerkingsovereen-
komst (SOK) tussen Parnassia en 
de gemeente Castricum. Hierin 
staat dat het college van burge-
meesters en wethouders (B en W) 
mag ingrijpen als Parnassia zich 
niet aan de afspraken houdt. ,,Ik 
denk dat we daarin van mening 
verschillen”, stelt Steeman. ,,Die 
regierol hebben we wel gepakt.” 
Volgens de Rijksdienst voor Cul-
tureel Erfgoed zijn er geen fou-
ten gemaakt. (Mardou van Kui-
lenburg)

Castricum - De gemoederen rond voormalig Duin en Boschterrein 
blijven oplopen. In de gemeenteraad werd afgelopen donderdag 
uitgebreid stilgestaan bij de onrust die leeft onder bewoners van 
het landgoed.

Nieuwe 
wethouders 
donderdag 
beëdigd
Castricum - Maandagavond 
heeft formateur Theo van Eijk 
de nieuwe wethouderskandi-
daten in zijn advies voorgedra-
gen. Er komen drie wethouders 
in het nieuwe college, dat ko-
mende donderdag wordt geïn-
stalleerd.
Dit zijn Ron de Haan (De Vrije 
Lijst),  Falgun Binnendijk (CDA) 
en Paul Slettenhaar (VVD). De-
ze partijen vormen een zoge-
noemd ’minderheidscollege’. Dit 
college kan in de gemeenteraad 
niet bogen op een meerderheid 
van de zetels.

Steun het 
Timmerdorp
Castricum - De hele maand juli 
kunnen klanten van Albert Heijn 
in Castricum hun statiegeldbon-
netjes in de supermarkt inleveren 
als donatie voor het Timmerdorp. 
Dus wie nog lege � essen of krat-
jes thuis heeft en het Timmerdorp 
een warm hart toedraagt wordt 
gevraagd de bonnetjes in de spe-
ciale bus te doen. De opbrengst 
is 100 procent voor het Timmer-
dorp, dat dit jaar weer plaatsvindt 
in de laatste week van de school-
vakantie (27-31 augustus) achter 
de Visser ’t Hooft school. Er ko-
men weer 225 kinderen hutten 
bouwen. Traditiegetrouw wordt 
de week afgesloten met een 
groot vuur (mits de weersom-
standigheden dit toelaten).
Voor meer informatie zie www.
timmerdorpcastricum.nl.

Yvonne van Gennip Talentfonds steunt 
trampolinespringer Jouke Windig
Castricum - In het Olympisch 
stadion ontvingen vorige week 
woensdag jonge sporttalenten 
uit verschillende sporten een do-
natie van het Yvonne van Gen-
nip Talentfonds. Één van deze ta-
lenten is de el� arige Castricum-
se trampolinespringer en sportta-
lent 2017 Jouke Windig. 

Initiatiefneemster en drievou-
dig Olympisch kampioene Yvon-
ne van Gennip draagt met haar 
fonds een belangrijk steentje 
bij aan de ontwikkeling van jon-
ge, sportieve talenten. Zonder 
sponsors en donaties is het voor 
veel sporters bijna onmogelijk 
hun sportieve carriére te kunnen 
voortzetten. Dankzij een structu-
rele bijdrage van de Vrienden Lo-
terij kan het Yvonne van Gennip 
Talentfonds nu voor de tweede 
keer tot uitbetalingen overgaan. 
Om voor een donatie in aanmer-
king te komen moet een talent 
een NOC/ NSF talentstatus heb-
ben. 
Jouke gaat na de zomervakantie 
naar de brugklas VWO op het Wil-

lem Blaeu in Alkmaar. Een LOOT 
school waar hij zijn topsport bij 
trampolinevereniging Tri�  s en 
studie goed kan combineren. 

Jouke : “Ik ben heel blij met de 
steun van het Yvonne van Gennip 
Talentfonds. Mijn doel is te sprin-
gen op de Olympische Spelen in  
Los Angeles in 2028. Dankzij de 

steun van het Yvonne van Gen-
nip Talentfonds  ben ik weer een 
beetje verder op weg ”

Dit moment was voor Jouke extra 
bijzonder omdat de overgrootva-
der van Jouke, de vader van zijn 
oma, Dick Bessem van 1947 tot 
1967 directeur was van het Olym-
pisch Stadion. (foto: aangeleverd)

Geslaagde estafetteloop
Akersloot - De estafetteloop over 
25,1 kilometer die zondag werd 
gehouden in Akersloot heeft het 
getro� en met het weer. Vooraf 
werd rekening gehouden met het 
a� asten of inkorten van het par-
cours vanwege de warmte, maar 
door de harde wind viel dat erg 
mee en was dit niet nodig. Ook 
waren er zorgen voor de orga-
nisatie over het parcours. Door 
werkzaamheden van de gemeen-
te op het laatste moment, moest 
een gedeelte van het parcours 
worden omgelegd omdat dit niet 
meer bruikbaar was. Dit zorgde 
voor veel extra werk, maar het 
kon gelukkig worden opgelost.
Er deden dit keer 18 teams mee 
en er waren 20 individuele lopers 
waarvan verscheidene 21 kilome-
ter hebben gelopen. Ook bij deze 

13e editie was er weer een leuke 
onderlinge strijd gaande en werd 
er weer erg meegeleefd door de 
andere teamleden. Dit allemaal 
in een erg leuke sfeer en met mu-
ziek op de achtergrond. Uiteinde-
lijk werd de estafetteloop gewon-
nen door het team van de Elite 
Runners in 1.45.55 uur. 

Overzicht van de uitslagen:
Heren: 1 Elite Runners 1.45.55, 2. 
Team Verstappen, 1.48.13, 3. Run 
with a smile 1 in 1.51.17, 4. De 
Toppers 1.53.40. 
Dames: 1. Lycurgus team B 
2.06.22, 2. Fun 4 run 3 in 2.37.55. 
Gemengde teams: 1. Jorgen en 
zijn Dushi’s 1.59.16, 2. De Oudhuis  
2.09.59, 3 Team Facta 2.12.24, 4 
Run with a smile 2 in 2.14.30. (fo-
to: Gerda Smit)

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

SPARE RIBS
EN KLAAR HEERLIJK OP DE BBCUE

100 gr € 1,29
VLEESWARENTRIO

GEBRADEN GEHAKT
ARDENNER HAM

CORNEDBEEF
SAMEN € 5,99

2 pers. KRIELTJES
2 pers. ROERBAK  

2 MINUTE STEAKS
SAMEN € 5,99

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

9,95

APPEL/LIMOEN 
MERINGUE TAART

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS
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Inloopbijeenkomst op 10 juli
Opknapbeurt Papenberg en omgeving

Bakkum Vertelt: kom in festivalsfeer 
met het hele gezin
Castricum - Van 12 tot en met 
15 juli strijkt het jaarlijks terugke-
rend festival Bakkum Vertelt weer 
neer op Camping Bakkum. Maar 
liefst 4 dagen vol met de meest 
ontroerende, lachwekkende, mu-
zikale en te gekke optredens. De 
voorstellingen vinden plaats in 
Openluchttheater de Pan of op 
het intieme Caravanpodium. Er 
zijn diverse foodtrucs waar je lek-
ker kunt eten en drinken. Er zijn 
ook speciale kindervoorstellin-
gen, dus plan snel een gezelli-
ge middag of avond met het he-
le gezin. Iedereen is welkom op 
Bakkum Vertelt!
 
Kindervoorstellingen
Ga mee op reis met Kalk en Oen 
naar Wijland. Wijland is een mooi 
en schoon land waar je geen 
propjes op de grond mag gooi-
en. De burgemeester en de de-
tective houden dit goed in de ga-
ten. Kalk en Oen kennen deze re-
gels nog niet. Als dat maar goed 
a�oopt. (4+)
Of doe mee aan de interactieve 
voorstelling voor peuters en kleu-
ters over niet durven slapen, fan-
tasie die op hol slaat, stoute din-

gen doen en heel veel appels 
(2+). En maak ook kennis met Ot-
to Ongezien. Otto wil niet opval-
len, het liefst verdwijnt hij op de 
achtergrond. Uit alle macht pro-
beert Otto geen aandacht te trek-
ken en ongezien door het leven 
te gaan, maar of dat lukt? (4+)

Muziek
De muzikale optredens tijdens 
Bakkum Vertelt loopt uiteen van 
ska, punk en reggae tot country, 
disco en funk. Ste�en Morrison 
brengt het oude soulgeluid weer 
tot leven en geeft er een nieu-
we eigen draai aan. De jongens 
van ‘Star�sh’ nemen je met hun 
zonnige mix direct mee naar het 
strand. En wil je echt blij worden? 
Kom dan naar het optreden van 
Love The System, deze 11 koppi-
ge formatie heeft als doel meer 
aandacht voor het positieve.
 
Theater
Stap met ‘When we cried confetti’ 
binnen in een overdreven feest-
ruimte . Als publiek word je ge-
confronteerd met het ongemak 
dat op een feest eigenlijk verbor-
gen blijft (10+). Of ga op in de 

wervelende, geestige en span-
nende voorstelling van King Lear, 
waarbij Joris Lehr allen gebruikt 
maakt van een stuk touw, mime, 
taal en spel. Luister op het Ca-
ravanpodium naar de  mooiste, 
ontroerendste en leukste gedich-
ten, die tijdens het festival ge-
schreven worden door de Verha-
lendames.
 
Foodtrucs
Geniet van de optredens met 
een heerlijke wijn uit de mobie-
le wijnbar van Vive Le Vin of met 
een verse ko�e van Roast Beans. 
Voor lekker eten kunt u kiezen uit 
o.a. Healthy Spelty Pannenkoe-
ken en Sushi.
 
Dit is slechts een greep uit het to-
tale festivalprogramma. Naast de 
vele optredens zijn er nog veel 
meer leuke dingen te doen. Maak 
bijvoorbeeld een eigen festival-
stempel onder leiding van kun-
stenaar Ellen van Putten bij Art 
To Take in een reizende linoleum-
drukkerij. 
Benieuwd naar het complete pro-
gramma? Kijk dan snel op www.
bakkumvertelt.nl.

Castricum - De aanleg van een 
duinrel, een trap naar de nieuwe 
uitkijktoren en een zandverplaat-
sing bij het klimduin, dat zijn de 
belangrijkste onderdelen van de 
werkzaamheden aan de Papen-
berg en omgeving. PWN en de 
gemeente voeren gezamenlijk 
de werkzaamheden uit. De aan-
leg van de trap vraagt om natuur-
compensatie: dat gebeurt door 
het zandpad op te he�en tussen 
de top van het klimduin en de uit-
kijktoren.
Dinsdag 10 juli is er een inloop-
bijeenkomst over dit onderwerp, 
vanaf 18.30 uur in het gemeente-
huis om de voorgenomen plan-
nen met de bezoekers te bespre-
ken.

Duinrel
Duinrellen, ofwel smalle water-
lopen, waren een bekend beeld 
in het duingebied. Kwelwater uit 
de duinen werd hierdoor afge-
voerd richting polderland. Door 
waterwinning en door afgravin-
gen voor de bollenteelt, verloren 
ze hun functie. 

Een duinrel is goed voor de plan-
ten in de duinen, vooral planten 
die baat hebben bij helder, voed-
selarm water. Het wordt er zo ook 
aantrekkelijker voor wandelaars. 
Daarom wil de gemeente nu weer 
een duinrel aanleggen. Dat kan 
bij het honkbalveld langs het pad 
bij begraafplaats Onderlangs en 
het klimduin. 

Voor de aanleg van de duinrel 
vindt grondruil plaats tussen Vi-
tesse, gemeente en PWN. De laat-
ste neemt het beheer op zich. 
Voor Vitesse is het voordeel dat 
de voetbalclub een trainings-
veld beter kan benutten. Verder 
moeten een aantal bomen wor-
den verwijderd om de inrichting 
mogelijk te maken en omdat een 
aantal bomen niet meer veilig is.

Klimduin
Van het klimduin is veel zand om-
laag gekomen waardoor het duin 
wat is ‘uitgezakt’. PWN wil dit weer 
omhoog brengen. Dan wordt ook 
de antitankwal onderaan het 
duin weer zichtbaar.

Trap naar uitkijktoren
Onder aan de Papenberg, aan 
het eind van het pad Puikman 
wil PWN een trap aanbrengen die 
een verbinding vormt tussen het 
Huis van Hilde en het uitkijkpunt. 
Daar komt een uitkijktoren. Bij el-
kaar vormt dit een voorziening 
voor wandelaars tussen stations-
gebied en duin.
Omdat er een nieuw pad komt, 
is het nodig om natuur te com-
penseren. Dat gebeurt door het 
wandelpad tussen de top van het 
klimduin en het uitkijkpunt op te 
he�en.

Informatie en reageren
Dinsdag 10 juli presenteren ge-
meente en PWN hun plannen. 
Belangstellenden kunnen vrij in-
lopen tussen 18.30 en 20.00 uur. 
Wie wil reageren, kan ter plaat-
se een reactie achterlaten bij de 
projectleiders van gemeente en 
PWN. 
Op www.castricum.nl/papenberg 
staat meer info over de plannen 
en hoe te reageren. Reageren kan 
tot en met 18 juli.

Burgerlijke Stand Castricum
Overledenen
Castricum: 14-06-2018 Pieter 
Hus, weduwnaar van Maria M.S. 
van der Kooij; 20-06-2018 Anna 
E.L. Breebaart, weduwe van Jan J. 
Petegem; 21-06-2018 Henriette T. 
Brugsma, gehuwd met Jan Doe-
kes; 24-06-2018 Trijntje Stam, ge-
huwd met Wouter R. Fruijtier.

Limmen: 14-06-2018 Simon C. 
Admiraal, gehuwd met Elisabeth 
M. Hageman.

Geboortes
Castricum: 16-06-2018 Fenna 
Maaike Jacoba Visser, dochter van 
Martijn M.E. Visser en Maaike N. 
Stuive; 25-06-2018 Bowe Noann 

Brink, zoon van Nander R. Brink 
en Myrte M. Worm.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum: 20-06-018 Jasper Jans 
en Patricia L.M. Zonneveld
Elders: 21-06-2018 Joris F. Bon-
gertman en Marijn Wind

Voorstel Forza haalt nipte meerderheid
Gemeente schaft 
hondenbelasting af
Castricum - Hondeneigenaren 
in Castricum hoeven in de toe-
komst geen belasting meer te 
betalen voor hun viervoeter. 
Dat besloot de gemeenteraad 
donderdag tijdens de raadsver-
gadering. 
Twaalf leden stemden tegen de 
belasting, elf voor. Met deze nipte 
meerderheid werd de motie van 

Forza aangenomen. Vanaf 2019 
wordt de hondenbelasting gefa-
seerd afgebouwd. Eerder gaven 
Bergen en Heiloo al aan te stop-
pen met de tax.
Met het afscha�en van de hon-
denbelasting ontstaat een gat 
van 120.000 euro. Aan het nieu-
we college de opdracht dat te-
kort op te vullen.

Emergo sluit seizoen af 
op het Bakkerspleintje
Castricum - Op zaterdagavond 7 
juli geven meerdere verenigings-
onderdelen van muziekvereni-
ging Emergo Castricum een op-
treden op het jaarlijkse buiten-
concert op het Bakkerspleintje. 
Het opleidingsorkest, Backum 
Brass en het fanfareorkest sluiten 
op deze manier het muzikale sei-
zoen af. 
Het opleidingsorkest start de 
avond met een gevarieerd pro-
gramma, waarin ze laten horen 
dat ze afgelopen seizoen onder 
leiding van dirigent Zoran Rosen-
dahl weer veel hebben geleerd in 
het samenspel. Na de zomer gaan 
er veel jonge muzikantjes van-
uit het opstaporkest doorstro-
men naar het opleidingsorkest, 
dus dan start er weer een nieuwe 
uitdaging om hen mee te nemen 
in de muzikale ontwikkeling. Ook 
speelt het opleidingsorkest op 7 
juli nog een nummer samen met 
het fanfareorkest om elkaar beter 
te leren kennen. 
De brassband Backum Brass is 

begin juni naar het internationa-
le festival in Amboise in Frankrijk 
geweest. Daar hebben ze zowel 
met de marswedstrijd als op het 
podium een beker in de wacht 
gesleept. Samen met de chan-
sonnier en gitarist Edouard treedt 
Backum Brass onder leiding van 
Vincent Verhage ook op tijdens 
het buitenconcert. 
Ook het fanfareorkest is op 7 ju-
li van de partij. In het programma 
onder leiding van dirigent Erik 
van de Kolk worden solowerken 
afgewisseld met een mars en Kel-
tische muziek. Vorige zomer nam 
het orkest succesvol deel aan het 
Wereld Muziek Concours in Kerk-
rade, maar na dit concert gaan 
de muzikanten genieten van een 
welverdiende zomervakantie. 
Het concert op het Bakkersplein-
tje in het centrum van Castricum 
begint om 19.00 uur. Het is aan 
te raden om zelf een (klap)stoel-
tje mee te nemen om te genie-
ten van deze zomerse, muzikale 
avond.

So�e is tijdens het buitenconcert te horen in het opleidingsorkest. Op de 
foto staat ze samen met haar docente Kim Hoogvliet

Kruiden tevoorschijn 
dankzij ‘Permablitz’
Castricum - Enkele mensen die 
zich verbonden voelen met Tran-
sition Towns en permacultuur 
hebben donderdag de prach-
tig aangelegde kruidenhoek op 
de hoek Laan van Albertshoe-
ve/Smeetslaan (achter het P.E.N. 
huisje) bevrijd van grassen en 
brandnetels. Nu kun je weer zien 
dat er kruiden staan, zoals munt, 
salie en rozemarijn. ,,Wat heer-
lijk dat er hier en daar in onze ge-
meente plekken ontstaan in het 
openbaar groen die niet alleen 
mooi zijn, maar ook nog iets her-
bergen wat je kunt eten’’, aldus 
Transition Towners Monita, Han-

nie, Farangis, Joke en Marleen.
Het was een pittig werkje wat ze-
ker nog niet af is volgens de da-
mes. Gelukkig was het mooi weer 
en werd er gepicknickt na de ar-
beid. Dat leverde �ink wat vrolij-
ke reacties op van de lopende en 
�etsende voorbijgangers.
Marleen: ,,Als je er langs loopt 
pluk dan gerust een takje munt 
voor een fris kopje thee en wel-
licht nodigt het je uit om nog 
wat extra hoog opgroeiend gras 
er tussen uit te trekken. Met wei-
nig inspanning een mooie resul-
taat……dat is wat je noemt een 
permablitz!’’

Rijverbod voor 
joint-roker
Castricum - Woensdagavond 
27 juni vond een algemene 
politiecontrole plaats in 
Castricum. Deze controle werd 
gehouden in samenwerking 
met de belastingdienst. Er 
werden diverse bekeuringen 
uitgeschreven. Onder andere 
voor overschrijding geluid en 
het tegen het verkeer in rijden 
terwijl de spoorbomen gesloten 
waren. Eén automobilist kreeg 
een rijverbod opgelegd van een 
aantal uren in verband met het 
roken van een joint.
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Belinda’s Bloemen 
viert zilveren jubileum

Kledingzaak Loliyo viert jubileum
‘Ik kan nog wel tien jaar door’

The Mercy
De �lm vertelt het verhaal van de 
legendarische solozeiler Donald 
Crowhurst. In 1968 besloot hij te-
gen het advies van onder ande-
re zijn vrouw mee te doen aan de 
Golden Globe Race. Hij zou ver-

volgens dagen alleen op de oce-
an verblijven met verregaande 
gevolgen...

Met Colin Firth, Rachel Weisz en 
David Thewlis.

Show Dogs
Wanneer er plotseling een baby-
panda uit de dierentuin wordt 
gestolen, zijn stoere politiehond 
Max en politieman Frank ge-
dwongen om samen te werken 
en undercover te gaan tijdens 
één van de meest exclusieve hon-
denshows van Las Vegas. Max 
schakelt de hulp van zijn honden-
vrienden in en samen doen zij er 
alles aan om het mysterie rond-
om de diefstal op te lossen. 

Maar wat als blijkt dat de dieven 
het hebben gemunt op de win-
naar van de hondenshow?

Castricum - Al 25 jaar staat ze aan 
het roer bij de bloemenwinkel in 
Geesterduin, en sinds zeven jaar 
draagt de zaak haar naam. Belin-
da Kaandorp van Belinda’s Bloe-
men is een begrip in de regio. 
Vaste klanten heeft de bloemiste 
volop - en ze zijn razend enthou-

siast over haar. ,,Belinda is altijd 
oprecht en direct. En ze heeft ge-
woon hele mooie bloemen.”
Twaalf jaar is Belinda als ze haar 
ouders helpt met de verkoop van 
kerstbomen. ,,Dat deed je ge-
woon. Mijn moeder was het bloe-
menvrouwtje dat op het plein-

Uitgeest - Zonder plan start Hel-
ma Lute tien jaar geleden met 
haar kledingzaak Loliyo. Een 
week voor de opening gaat ze 
met een vriendin naar het con-
fectiecentrum in Amsterdam 
om kleding in te kopen. Ze doet 
maar wat, die dag in juli. ,,Ik kon 
alleen maar denken: mijn god - 
wat is het hier groot. En ik moet 
over een paar dagen al open. Wat 
neem ik mee?”
Die werkwijze legt haar geen 
windeieren. Publiek weet de zaak 
van Lute moeiteloos te vinden. 
De naam Loliyo refereert naar de 
(stief )dochters van de Castricum-
se: Loïs, Lisa en Yoëlle. ,,Van huis 
uit ben ik coupeuse. Voor ik mijn 
eigen winkel opende, werkte ik 
in een bruidsmodezaak. Ik heb 
altijd gedacht: als dat geweldi-
ge pand op de Wilhelminastraat 
in Uitgeest ooit vrij komt, ga ik 
voor mezelf beginnen.” Inmid-
dels heeft een blondine een vas-
te klantenkring en komt er gere-
geld een vriendin ko�edrinken. 
,,Dat is zo gezellig”, zegt ze glimla-
chend. ,,De band die je met men-
sen opbouwt vind ik misschien 
wel het leukst van het onderne-
merschap.”

Het assortiment van Loliyo is 
breed: van maat 34 tot maat 50. 
Degelijk, vlot en sportief - voor el-
ke stijl heeft Lute wel een passen-
de out�t. ,,Mijn winkel hangt best 
vol, maar het is er wel netjes en 
overzichtelijk. Ik heb zelf verschil-
lende stijlen en vind veel leuk, 
dus inkopen is inmiddels geen 
probleem meer voor mij”, lacht de 
ondernemer. Wat Loliyo anders 
maakt dan andere kledingwin-
kels, is de vermaakservice die Lu-
te haar klanten biedt. ,,Als kleding 
niet mooi past kopen klanten het 

niet. Ik vermaak veel - jurken zijn 
niet goed op lengte of te wijd, 
broeken te lang. Vaak kan ik het 
direct doen, anders vraag ik klan-
ten de dag erna terug te komen.” 
Op 7 juli viert Loliyo haar tien-
de verjaardag. Lute had wel ver-
wacht dat ze het zo lang zou vol-
houden. ,,Ik kan nog wel tien jaar 
door. Mede door de hulp die ik 
krijg van mijn vriendin Elly. Zij is 
echt mijn steun en toeverlaat.”
Loliyo is gevestigd op de Konin-
gin Wilhelminastraat 1 in Uit-
geest.

De Scheidingsmakelaar adviseert:
‘Gescheiden’ vakantie? Neem de 
benodigde documenten mee
Regio - Vakantie valt binnen de 
uitoefening van het gezags- en 
omgangsrecht. Er geldt een infor-
matieplicht over de verblijfsge-
gevens en de tijdsduur. Wanneer 
de achterblijvende ouder niet ak-
koord is met de vakantie en geen 
toestemming wil geven of wan-
neer nog geen afspraken over de 
omgang zijn gemaakt, kan ieder 
van de ouders het geschil over 
de uitoefening van het gezag en/
of de omgang op grond van art. 
1:253a van het Burgerlijk Wet-
boek aan de rechter voorleggen.
Wanneer geen toestemming 
wordt gegeven om naar het bui-
tenland te gaan, dan moet de 
ouder die toestemming nodig 
heeft naar de rechter stappen op 
grond van art. 1:253a BW. De re-
den dat geen toestemming ge-
geven wordt, ligt mogelijk in het 
vermoeden dat het niet om een 
vakantie gaat maar om een per-
manente wijziging van de ver-
blijfplaats.
Op grond van de Schengengrens-
code controleert de Koninklijke 
Marechaussee kinderen die met 
één ouder of alleen reizen ex-
tra om internationale kinderont-
voering te voorkomen. Een van 
de factoren waar de Marechaus-

see oplet, is de achternaam van 
het kind. Het komt voor, zeker 
nu kinderen een eigen paspoort 
hebben en moeders hun meis-
jesnaam in hun paspoort hebben 
staan, dat het kind een andere 
achternaam heeft dan de ouder 
waar hij mee reist.
Degene die met het kind reist, 

Hans van Son is MfN- registerme-
diator en heeft inmiddels circa 450 
scheidingsmediations begeleid 
waardoor 900 mensen weer een 
nieuwe perspectief hebben gekre-
gen

kan gevraagd worden om aan te 
tonen dat er toestemming van de 
gezaghebbende ouder(-s) is. Om 
problemen en vertraging op het 
vliegveld te voorkomen, wordt 
ouders en familieleden ten zeer-
ste aangeraden om de volgende 
documenten mee te nemen:
• Verklaring toestemming voor 
vakantiedoor invulling formu-
lier “Reizen met een minderjarige 
naar het buitenland”
• Recent uittreksel gezagsregister
• Recent uittreksel BRP (Basisregi-
stratie Personen)
• Internationale geboorteakte
• Kopie van paspoort van toe-
stemminggevende ouder
• Eventueel uitspraak met betrek-
king tot gezag en omgang
• Eventueel het ouderschapsplan
• Eventueel een kopie van het re-
tourticket van het kind 
De internationale geboorteakte 
kan men opvragen in de gemeen-
te waar het kind geboren is. Het 
uittreksel van de BRP is verkrijg-
baar bij de gemeente waar het 
kind is ingeschreven. Het uittrek-
sel gezagsregister kan men op-
vragen bij de rechtbank.

Reageren? 06-21236301 of son@
scheidingsmakelaar.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur 
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
The Mercy

vrijdag & zaterdag 21.00 uur  
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.15 uur

woensdag 20.00 uur
Redbad

vrijdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.15 uur

The Bookshop
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Ocean’s 8

zaterdag 18.45 uur
Jurassic World - Fallen Kingdom - 3D

zaterdag 16.00 uur  zondag 13.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Show Dogs
vrijdag 16.00 uur

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 

Casper en Emma maken theater 

Programma 05 juli t/m 11 juli

tje stond waar nu Intertoys zit. 
Een echte winkel was er toen 
nog niet.” Tot haar zestiende weet 
Belinda niet wat ze wil worden, 
daarna wordt ze steeds actiever 
in het familiebedrijf. Ze volgt de 
vakschool in Alkmaar en neemt 
op 25-jarige leeftijd het roer over 
van de stal die dan nog Bloemen-
kiosk Kaandorp heet. ,,Ik ben be-
gonnen met de fysieke winkel”, 
vertelt ze. ,,Van mijn ouders leer-
de ik hoe ik een bedrijf moest 
runnen. Mijn vader gaf me zake-
lijk inzicht en mijn moeder bracht 
me bij hoe ik moet omgaan met 
mensen. Je leert het meest in de 
praktijk.” Het is hard werken voor 
de 45-jarige ondernemer. Samen 
met twee vaste werknemers en 
weekendkrachten zorgt ze zeven 
dagen per week voor de mooiste 
bloemen en planten. ,,Dit werk 
kun je niet half doen, je moet er 
vol voor gaan.” 
Naast bloemen en planten levert 
Belinda’s Bloemen ook zelfge-
maakte rouwstukken of bruids-
boeketten. ,,Eigenlijk doen we al-
les”, lacht de bloemiste. ,,Mooie 
producten voor een betaalbare 
prijs. Ik sta achter elke bloem die 
ik verkoop.” 

Expositie zeegezichten 
Heleen van Lynden
Castricum - Het zomerthema 
strand en zee is de inspiratiebron 
voor nieuwe exposities van Hel-
een van Lynden, Ingrid Bévort, 
Erik van Elven en Yvonne Heems-
kerk in Galerie Streetscape. En 
er is weer een hele bijzondere 
kunstcollectie van particulieren 
te koop. 
Zaterdag 14 juli om 16.00 uur 
opent het duo Onder de Maan 
met het nummer ‘Bevrijding’ de-
ze nieuwe exposities in Galerie 
Streetscape op de Dorpsstraat 7 
in Castricum. 

Heleen van Lynden maakt na 
haar 25-jarige carrière als por-
tretschilder nu een snelle ont-
wikkeling als zee- en landschaps-
schilder door. Ze is vaak te vin-
den aan het strand van de Neder-
landse kust. Heleen heeft op ver-
schillende locaties geëxposeerd, 
en wordt verkocht in binnen- en 
buitenland. Door de Galerie die 
haar vertegenwoordigt kan ze de 
vraag nauwelijks aan. De Tweede 
Kamer heeft onlangs (dec. 2017) 
drie werken van haar aange-
schaft. Haar olieverfschilderijen 

proberen de grootse variëteit van 
kleuren, vormen, licht en scha-
duw te vertalen die verborgen 
liggen in de werkelijkheid. Hel-
een van Lynden is een opmerke-
lijke beschouwer van de wereld, 
die nieuwsgierig is en avontuur-
lijk. Ze kijkt verschillend naar haar 
omgeving, landschappen, na-
tuur, steden, dieren en objecten 
of mensen en legt ze op een dich-
terlijke manier vast, een werke-
lijkheid die door de �lter van haar 
emoties gaat. Galeriehoudster 
Saskia Steenbakkers is enthou-
siast over de nieuwe samenwer-
king. “Heleen heeft een doorlo-
pende expositie bij Galerie Carré 
d’Artistes in Den Haag waar nor-
maliter al haar nieuwe werk naar-
toe gaat. Speciaal voor Castricum 
heeft zij – net als Erik van Elven en 
Yvonne Heemskerk – bijzonde-
re nieuwe werken gemaakt. Wan-
neer deze zomer blijkt dat er ook 
in deze regio een ruime belang-
stelling is voor haar zeegezichten 
gaan we na augustus een langdu-
rige samenwerking aan.” 

Informatie over Heleen is te vin-
den op haar website: www.hel-
eensoilpaintings.com – Gale-
rie Streetscape is geopend tij-
dens inloopateliers van Mieke Ro-
zing (11/14/17/18 juli van 9.30 tot 
12.00 uur) en vrijdag tot en met 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur en 
tevens op afspraak (info@street-
scape.nl of 06-49994244)

2Beach bij Bakkum Beach
Castricum - Zondag werd het 
eerste KBBS-volleybal toernooi 
op het ‘echte’ strand gespeeld. 
KBSS is voor de jeugdeen mooie 
aanpak om de beginselen van het 
volleybal aan te leren. Door per 

niveau regels aan te passen, cre-
eer je meer beweging en spel. 
Naarmate iemand het volleybal 
steeds meer onder knie krijgt, 
worden de regels meer aange-
past naar het bekende volley-

balspel. Zo kan een beginnende 
jeugdspeler bijvoorbeeld de eer-
ste bal mogen vangen of aanra-
ken en kan een ander de eerste 
bal wél moeten spelen. Waar de 
deelnemers normaal op een aan-
gelegd beachveld bij 2Beach trai-
nen en spelen, mocht de jeugd 
van 2Beach nu aantreden op het 
echte strand. Het laatste week-
end van juni vindt al jaren het 
succesvolle Bakkum Beach Vol-
leybaltoernooi plaats. Dit bood 
een mooie kans om deze groep 
hier ook een toernooi te laten 
spelen en wel volgens de KBBS 
regels. Na een sportieve en vooral 
spannende dag mochten Sacha 
en Sara zich uiteindelijk de trotse 
winnaars noemen. 

Tot de schoolvakantie is er bij 
2Beach aan de Zeeweg 4 te Cas-
tricum op zaterdag van 9.30 uur 
tot 10.30 uur funtraining voor de 
2,5- tot 6-jarigen. Van 10.30 uur 
tot 12.00 uur is de battle voor de 
6- tot 14-jarigen. 
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Veel reuring 
in centrum 
Castricum
Castricum - Het was ondanks 
de warmte een drukte van je-
welste, afgelopen zondag in 
het centrum van Castricum. 
240 deelnemers verschenen 
aan de start van de 1/8 mara-
thon en werden aangemoe-
digd langs het hele parcours. 
Ook de eerste Zomermarkt 
zorgde voor een gezellige 
sfeer in het centrum. 
De 1/8 Triatlon werd gewon-
nen door de Deen Andreas 
Piper Martensson in een tijd 
van 01:01:34. Hij bouwde zijn 
voorsprong al meteen op tij-
dens het zwemmen. 
Bij de vrouwen was een Uit-
geestse oppermachtig: Bren-
da Zwarthoed eindigde in 
01:10:59.  Ook zij zwom heel 
hard. 
Sterkste Castricummer was 
Patrick Kingma in 01:10:54. Hij 
eindigde als achtste. Lindsay 
van der Meer was de eer-
ste vrouw uit Castricum in 
01:15:49. Ze eindigde daar-
mee bij de vrouwen op de 
tweede plek. (foto’s: Mardou 
van Kuilenburg)

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag
Bootreis voor mensen 
met dementie
Regio - Op of rond Wereld Alz-
heimer Dag, 21 september, wordt 
wereldwijd aandacht gevraagd 
voor dementie. Met diverse acti-
viteiten hoopt Alzheimer Neder-
land een groot publiek te berei-
ken en zo dementie op de kaart 
te zetten. Het landelijke thema 
voor Wereld Alzheimer Dag 2018 
is ‘Muzikale ontmoeting’.

In het kader van de Wereld Alz-
heimer dag organiseert de afde-
ling Midden-Kennemerland ook 
dit jaar een bootreis; deze is op 19 
september. Thuiswonende men-
sen met dementie en hun part-
ners/mantelzorgers worden hier-
voor van harte uitgenodigd. 
Met de partyschepen Claes 
Horn en De Nesch wordt van-
uit Akersloot over het Uitgees-
termeer gevaren naar de Zaanse 
Schans. Bij de Zaanse Schans is er 
volop gelegenheid van boord te 

gaan en een wandeling te maken.
Aan boord worden de gasten 
goed verzorgd door de vrijwil-
ligers. Op de twee schepen zijn 
muzikanten aanwezig die, in het 
kader van het thema ‘muzika-
le ontmoeting’ de mensen zul-
len verrassen en ontroeren met 
prachtige liedjes.   

Dankzij diverse donaties beta-
len de gasten slechts 5 euro per 
persoon. Alle consumpties aan 
boord en de lunch zijn bij deze 
activiteit inbegrepen. Het is de 
bedoeling dat met elke deelne-
mer een mantelzorger/begelei-
der meegaat. 
Meer informatie over de bootreis 
kunt u vinden op: www.alzhei-
mer-nederland.nl/midden-ken-
nemerland. Bellen kan ook: 06-
51942684. 
De uiterste inschrijfdatum is 
woensdag 1 augustus.

Zondag bij Boekhandel Laan
Cees Banning vertelt 
over Cornelis Lely 
Castricum - Zondagmiddag 8 ju-
li vertelt de Castricummer Cees 
Banning om 14.00 uur over zijn 
biogra�e Cornelis Lely bij Boek-
handel Laan.  De boekproeverij is 
open en de toegang is gratis.  
Donderdag 14 juni nam minis-
ter Cora van Nieuwenhuizen van 
infrastructuur en waterstaat het 
eerste exemplaar van het boek 
Cornelis Lely, de ingenieur van 
het nieuwe Nederland In ont-
vangst. De afsluiting en droog-
making van de Zuiderzee zijn het 
levenswerk van ingenieur Corne-
lis Lely (1854-1929). Zonder hem 
zou er in 1932 geen Afsluitdijk - 
en geen IJsselmeer - zijn geko-
men. Maar ook geen Lawaspoor-
weg in Suriname, geen Ongeval-
lenwet, geen witte strepen op het 
perron van het NS-station. Lely 

droeg ook bij aan de emancipa-
tie van de ‘gewone Nederlander’ 
die kiesrecht kreeg. De plaatsen 
Lelystad, Flevoland en Lelydorp 
alsmede het Lelygebergte in Su-
riname zijn naar hem genoemd, 
evenals het gemaal Lely en de 
Wieringermeer. In Amsterdam is 
een weg naar hem genoemd, de 
Cornelis Lelylaan, waar vervol-
gens Station Amsterdam Lelylaan 
weer naar is genoemd. In Sluis-
kil werd in 1908 de Minister Lely-
brug in gebruik genomen; deze is 
gesloopt in 1968.

Cees Banning is verslaggever bij 
het NRC. Hij is ook parttime eco-
nomieleraar op het St. Maarten-
college. Veel van zijn artikelen 
gaan over topmensen uit onze 
economie. 

Geslaagden Bonhoeffer 
na tweede tijdvak
Castricum - Veel blijdschap op 
het Bonhoe�ercollege nu de exa-
menuitslagen van het tweede 
tijdvak binnen zijn. Het Bonhoef-
fercollege is trots op zijn leerlin-
gen die een prachtige prestatie 
hebben neergezet. Alsnog ge-
slaagd zijn:

Gymnasium
Heiloo: Marjolein van Noord

Atheneum
Castricum: Bryn Boudrie, Tijmen 
Hoedjes, Sven van de Kamp, Fam-
ke Opdam
Egmond aan den Hoef: Sara Nijhuis
Heiloo: Jasmijn Tiemstra, Daan 

Visscher
Limmen: Florentius Visser
Uitgeest: Kim de Roy van Zuyde-
wijn

Havo
Castricum: Ella van Gils, Ruud 
Molleman
Heemskerk: Kim Glorie, Sam Ver-
duin
Limmen: Yvo Lagerwaard, Isi Stuif-
bergen, Merel van Woensel
Uitgeest: Sadie van Breemen

Mavo
Castricum: Jasper Grandiek
Heemskerk: Luuk de Ruiter
Uitgeest: Britt Veldhuis
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TT Café
Castricum - Filoso�e van 
duurzaamheid is het thema 
van TT café op vrijdag 6 juli. De 
�losoof Morton ziet treuren over 
de ijsbeer als zinloos. Je schuldig 
voelen over wat de mensheid 
de aarde aandoet ook. Stop met 
aanwijzen van schuldigen want 
daarin schuilt het echte kwaad. 
Je voelt je dan superieur en 
minachtend over de ander. De 
wereld is te groot om te begrijpen 
en we maken deel uit van die 
vreemdheid. Wat gebeurt lijkt 
meer op een komedie, waarin 
je huilt na de lach. Het is op 
een gekke manier grappig, om 
te begrijpen hoe we stuntelig 
teveel fossielen verbranden en 
onze ondergang tegemoet gaan. 
Samen vormen we als mensheid 
een kracht als de asteroïde die de 
dinosaurussen vernietigde. We 
hebben nieuwe manieren van 
denken nodig. 
Meer informatie en andere 
activiteiten ijn te vinden op 
http://ttcastricum.nl/.
Aanvang vrijdagavond 6 juli 19.30 
uur (inloop vanaf 19:00). Locatie: 
ClubMariz, Dorpsstraat 72 
in Castricum. Entree: gratis 
(consumpties voor eigen 
rekening).
In augustus is er geen TT Café.

Demodag 
olieverf bij 
Bakker
Castricum - Olieverf is zaterdag 
7 juli het onderwerp op een 
demodag bij Bakker op de 
Dorpsstraat. Daniël Haans gaat 
laten zien hoe je met olieverf 
een schilderij opbouwt. De 
traditionele opbouw voor een 
olieverf schilderij is namelijk een 
heel proces: ‘vet over mager’.
Daniël gaat dit laten zien op een 
schilderij waar hij al in 4 stadia 
mee aan het werk is. Hij werkt het 
liefst met de mooiste produkten, 
en gaat dus aan het werk met de 
Oud-hollandse “Scheveningen” 
olieverf.
Tijdens de demonstratie krijgen 
de deelnemers 15 procent korting 
op alle olieverf. Wil jij ook kennis 
maken met olieverf of wil je beter 
worden in wat je nu al kan. Kom 
dan naar de Demonstratie Bij 
Bakker in Castricum op zaterdag 7 
Juli van 10.00 tot 16.00 uur, in de 
snoepwinkel voor kunstenaars. 
(foto: aangeleverd)

Vrouw 
slachtoffer van 
pannenverkoper
Castricum - Vorige week 
dinsdagmiddag omstreeks half 
drie is een oudere dame de 
dupe geworden van een man die 
pannen verkocht. De man zou zich 
in eerste instantie voorgedaan 
hebben als een meteropnemer. 
Hij heeft ook in de meterkast 
gekeken, vervolgens is hij verder 
de woning in gelopen. In de 
keuken aangekomen zei hij tegen 
de bewoonster dat de pannen 
die zij had niet goed meer waren. 
Vervolgens heeft hij haar 4 dozen 
met pannen en 2 messensets 
verkocht voor een totaal bedrag 
van 1500 euro. Dit bedrag werd 
via een mobiel pinapparaat 
betaald.
Hierbij dus de waarschuwing 
om goed op te letten en als men 
het niet vertrouwt contact op te 
nemen met 0900-8844.

Brandalarm op camping
Castricum - Zaterdagmiddag 
rond drie uur is de brandweer 
met spoed uitgerukt naar de Ken-
nemerduin Camping aan de Zee-
weg. In een camper hing een 
sterke brandlucht. De brandweer 
werd goed opgevangen door de 
bedrijfshulpverleners die hen 
precies naar de juiste staanplaats 
begeleidden. Ter plaatse bleek er 

gelukkig nog geen sprake te zijn 
van brand maar was er wel kort-
sluiting in de aansluiting van de 
zonnepanelen van de camper. 
De brandweer heeft deze losge-
koppeld en zo de boel weer vei-
lig gesteld en het advies gege-
ven om dit na te laten kijken door 
een erkend bedrijf. (foto: aange-
leverd)

De Nok en Roots Market 
bij De Oude Keuken
Castricum - Zondag 8 juli speelt 
De Nok uit Bergen met zangeres 
Betty Borstlap tijdens de Roots 
Market bij De Oude Keuken. De 
Nok brengt een mix van jazzy en 
funky klanken met folklore, oos-
ters, balkan en een keur aan in-
strumenten (gitaar, saxen, klari-
net, �uit, contrabas, drums, ta-
rabuka en cajon) onder de noe-
mer funklore. Het zijn bewerkin-
gen van bestaande nummers en 

veel eigen repertoire. Betty zingt 
ook Keltische folk en jazz bij de 
Alkmaarse Burn Brigade. Met een 
warme veelzijdige stem zingt ze 
standards in verschillende stijlen. 
Het repertoire van De Nok past 
goed in die sfeer. De DOKspecial 
is couscous-lamsgehakt.
Zondag 8 juli Roots Market bij De 
Oude Keuken vanaf 11.00 uur, De 
Nok speelt om 15.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Duif is twee keer getrouwd
Castricum - Duiven die willen uit-
rusten tijdens de wedvlucht, kie-
zen daarvoor soms rare plekken 
uit. Een duif met een rode en een 
blauwe ring besloot vorig jaar 
even te stoppen langs de Zee-
weg in Castricum. Een bezorgde 
voorbijgangster vroeg op Prik-
bord Castricum wie zich daar-
over wilde ontfermen, want “ik 
durf hem niet te pakken”. Dit leid-
de direct tot hartverwarmende 
maar meestal weinig praktische 
adviezen, enkele culinaire tips, en 
andere grappen in de trant van 
“Tom Tom kwijt” en “duif is twee 
keer getrouwd”. Wedstrijdduiven 
zoals op de foto hebben inder-
daad twee ringen. Elk geboor-
tejaar heeft een vaste voetring 
met een eigen kleur en een ei-

gen cijfercombinatie. De andere 
is een chipring waarmee de duif 
bij aankomst op het hok digitaal 
wordt geklokt. Via de cijferring 
kan de eigenaar via internet (in-
toetsen ‘duif gevonden’) worden 
opgespoord. Een gevonden duif 
kan ook bij een duivenliefhebber 
worden gebracht, die weet wat 
het beste is. 
Zaterdag werden de Noord -Hol-
landse duiven, voorzien van bei-
de ringen, al heel vroeg gelost 
in het Franse Péronne. De dui-
ven die de 320 kilometer zon-
der onderbreking naar huis vlo-
gen en de eerste drie prijzen pak-
ten bij de Gouden Wieken, waren 
achtereenvolgens van Sander de 
Graaf, Gerhard Tromp en Cees de 
Wildt.

Ouderen worden uitgenodigd kennis 
te maken met het Beweegplein
Castricum - In de maand juli kun-
nen nieuwsgierige ouderen iede-
re donderdag kennis maken met 
het beweegplein in Bakkum. Van 
11.00  tot circa 12.00 uur kan men 
vrijblijvend meedoen met het 
functioneel trainen in de buiten-
lucht.
De aandacht ligt op variaties in 
loop-, balansoefeningen met de 
beweegtoestellen en losse oefen-
materialen. Fysiotherapeut Hes-
ter van Urk begeleidt de training 
en vertelt na a�oop over het ac-
tiveringsprogramma ‘Ouderen in 
beweging’ onder het genot van 
een kopje ko�e. In het program-
ma wordt breed naar gezondheid 
gekeken door samenwerking met 
de verschillende disciplines zoals 
de diëtiste, de fysiotherapeut, de 
ergotherapeut en de buurtsport-
coach. Een gezonde leefstijl heeft 
een  grote invloed op hóe we ou-
der worden! 

Het volgende traject start in au-
gustus en duurt 3 maanden met 
tenminste 2 begeleide contact-
momenten per week. Het is be-
doeld voor ouderen van 65 jaar 
die zelfstandig wonen in de ge-
meente Castricum, dus ook voor 
de inwoners uit Akersloot en Lim-
men. Er kunnen maximaal 8 ou-
deren deelnemen. Stichting wel-
zijn Castricum faciliteert in het 
vervoer naar het beweegplein.  
De eigen bijdrage is 100 euro.
De eerste groep deelnemers die 
in april is gestart is inmiddels  aar-
dig vertrouwd met de beweeg-
toestellen en de mogelijkheden. 

Zij kunnen nu zelf hun conditie 
en kracht op peil houden in het 
moderne plein. Jan (94 jaar) ver-
telt: ,,Buiten bewegen geeft me 
een vrij gevoel en nu ik weet hoe 
ik de toestellen kan gebruiken ga 
ik er op eigen gelegenheid naar-
toe!” Edo (71 jaar) vult hem aan: 
,,En het is een goede stok achter 
de deur om in beweging te ko-
men. Met een groepje is het leu-
ker dan alleen.” Het programma 
trekt ook opvallend veel oude-
ren aan die recent hun partner 
zijn verloren. Het leven ziet er dan 
ineens anders uit en de structuur 
kan even zoek zijn. 

,,Maar het is méér dan bewegen 
in het beweegplein”, aldus Van 
Urk. Het programma bevat ook 

bijeenkomsten waarin met el-
kaar gesproken wordt over the-
ma’s met betrekking tot ouder 
worden. Deze thema’s bepalen 
de ouderen zelf en worden uitge-
diept met eenvoudige werkvor-
men onder leiding van ergothe-
rapeut Martine Peek met de post-
hbo opleiding ‘Gezond Actief Ou-
der Worden’ in haar portefeuil-
le. ,,Ouderen hebben zelf al veel 
kennis en kunnen elkaar inspire-
ren door hun ervaringen en de 
oplossingen met veranderingen 
in hun leven met elkaar te delen. 
Ook geeft het inzicht en kunnen 
de oudere deelnemers het in hun 
huidige situatie toepassen”, aldus 
Martine. Voor meer informatie 
bel 06 44036390 of mail ouderen.
in.beweging@dijkenduin.nl.

Glas-in-lood en Tiffany bij Perspectief
Castricum - Tijdens een korte 
cursus kan bij Perspectief kennis 
gemaakt worden met de allereer-
ste beginselen van de technieken 
glas-in-lood en Ti�any. Op woens-
dag 1 en donderdag 2 augustus 
van 13.30 tot 17.00 uur komt Ma-
rie Louise Hebly uit Haarlem ver-
tellen welke gereedschappen en 
welk soort glas er nodig zijn voor 
beide technieken. Op woensdag-
middag kunnen de deelnemers 
zelf ervaren hoe ze de door Marie 
Louise alvast voorgesneden stuk-
ken glas moeten slijpen. Vervol-
gens wordt het lood om het glas 
gelegd om het daarna tot één ge-
heel te solderen. Met een eerste 
werkstuk, een eenvoudig raam 
van 20 bij 20 sluit men de eerste 
middag af. Op donderdagmiddag 
leert Marie Louise de deelnemers 
hoe een glazen raam volgens de 
Ti�any methode tot stand komt. 
Ook deze dag gaan de cursisten 
zelf aan het werk met slijpma-
chine en soldeerbout met als re-
sultaat hun eerste eigen Ti�any-

raam.
Marie Louise Hebly heeft in Haar-
lem haar eigen atelier waar zij on-
der andere workshops met diver-
se glas-technieken geeft.
De kosten voor deze cursus zijn 
30 euro voor leden en 45 voor 

niet-leden. Voor 15 euro verzorgt 
de docent alle materialen die 
voor deze cursus nodig zijn. 
Inlichtingen en aanmelden via de 
website: www.perspectiefcastri-
cum.nl. Of bij Froukje Docter: 06-
13050180.

Werkzaamheden duurzaam kantoor 
Kennemer Wonen gestart
Regio - De komende maanden 
zet bouwbedrijf Tervoort uit Eg-
mond aan den Hoef zich in om 
het pand aan de Schuine Honds-
bosschelaan 45 in het voorjaar 
van 2019 volledig energieneu-
traal op te leveren. Het pand in 
Heiloo is eigendom van Kenne-
mer Wonen en bevindt zich mid-
den in het werkgebied. Kenne-
mer Wonen gaat het energie-
neutrale kantoor betrekken, sa-
men met het Landschap Noord-
Holland. Kennemer Wonen huurt 
momenteel nog een pand aan de 
Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar.

Dick Tromp, directeur-bestuurder 
van Kennemer Wonen: “Het is vrij 
uniek dat een bestaand pand als 
dit, volledig wordt verduurzaamd 
tot een energieneutraal kantoor. 
Doel is om eind aptil 2019 te ver-
huizen van Alkmaar naar Heiloo.”

Het pand in Heiloo werd ver-
huurd aan Landschap Noord-Hol-
land. 

Zij willen graag op de huidige lo-
catie blijven, maar het kantoor-
pand aan de Schuine Hondsbos-
schelaan is niet energiezuinig en 
is nodig aan vernieuwing toe. 
Een renovatie van het pand door 
Kennemer Wonen, biedt voldoen-

de ruimte om deze locatie met 
beide organisaties te betrekken. 
Vanuit de duurzaamheidsambi-
ties van beide organisaties is het 
plezierig dat een bestaand pand 
kan worden hergebruikt voor ge-
zamenlijke huisvesting.
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4 JULI

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

5 JULI

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

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

6 JULI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

TT Café in Club Mariz op de 
Dorpsstraat 72 in Castricum van-
af 19.30 uur. Info: http://ttcastri-
cum.nl/.

Orgelconcert door Geert Bier-
ling in de Grote Kerk, Kerkstraat 
37A, Beverwijk, 20.00 uur.

7 JULI

Demodag werken met olieverf 
bij Bakker op de Dorpsstraat in 
Castricum, 10.00-16.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Kom kijen hoe je ijzer maakt 
op het voorplein bij Huis van Hil-

de in Castricum, 11.00-17.00 uur. 
Ook zondag. (foto: Silvana Bur-
nes)

Open tuinen estafette in 
Heemskerk, ook zondag. Deelne-
mers: www.midden-kennemer-
land.groei.nl.

Presentatie foto-album ‘Mon-
nikenleven’ in de Abdij van Eg-
mond, 14.00 uur. Fotograaf Ar-
mando Jongejan legde bijna 
twee jaar lang het leven in de Ab-
dij van Egmond vast. Hij maakte 
onder meer bovenstaande foto 
van Broeder Columba Dechamps 
voetballend in de tuin van de ab-
dij.

Emergo sluit seizoen af met bui-
tenconcert op het Bakkersplein-
tje, vanaf 19.00 uur.

Zomer op het Plein: cultureel 
programma theater De Vest op 
het Canadaplein in Alkmaar: van-
avond 20.30 uur Maaike Ouboter. 
(foto: Sanja Marusic)

8 JULI
Kunstmarkt op de Boulevard 
Noord in Egmond aan Zee, 
10.00-17.00 uur.

Duindierendag IVN bij de 
Schaapskooi in Bergen, 10.00-
16.00 uur.

Rommelmarkt in Luchtoor-
logmuseum Fort Veldhuis van 
11.00 tot 17.00 uur. Genieweg 
1 in Heemskerk. Bovendien om 
14.00 uur lezing “Target for to-
night “, over een nachtaanval op 
Duitsland.

Roots Market vanaf 11.00 uur bij 
de Oude Keuken. Om 15.00 uur 
treedt de band De Nok op. (foto: 
aangeleverd)

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

Cees Banning vertelt over Corne-
lis Lely bij boekhandel Laan, 14.00 
uur. (foto: aangeleverd)

IVN excursie: ‘Het leven rondom 
de Vrijheit’ start 14.00 uur vanaf 
het Heemskerks strand onderaan 
bij het strandpaviljoen de Vrijheit. 
Aanmelden: www.ivn.nl/mkl.

Zomer op het Plein: Cultureel 
programma Theater De Vest op 
het Canadaplein in Alkmaar. Van-
middag: eerbetoon aan iconen 
uit onze popgeschiedenis. Zo ne-
men o.a. Barry Hay, Sandra van 
Nieuwland en Lucas Hamming 
het publiek mee op muzikale reis 
door het leven van ‘The King’ tij-
dens de  ‘Elvis: 68 – The Come-
back Special’. Vanaf 14.30 uur. 
www.zomerophetplein.nl. (foto: 
creative commons)

Duo-concert Kleinkoor Castri-
cum en Kamerkoor Krommenie 
in het Hervormde Kerkje in Krom-
meniedijk, 15.00 uur. Entree gra-
tis, deurcollecte na a�oop. (foto: 
aangeleverd)

Concert organisten Ronald 
Schollaart en Wendy Leonards 

en de sopraan Jolanda Vermolen 
in de St. Pancratiuskerk in Castri-
cum, Dorpsstraat 113, 15.00 uur. 
(foto: Maaike Leonards)

Brisk Recorder Quartet treedt 
op in Witte kerk Heiloo, 15.00 uur. 
Reserveren: 06-45184525. (foto: 
aangeleverd)

9 JULI

Zomercursus ‘Dieren in glas’ bij 
Perspectief. Vervolg op woens-
dag 11 en vrijdag 13 juli. Info: 
www.perspectiefcastricum.nl of 
06-13050180. (foto: aangeleverd)

10 JULI
Inloopbijeenkomst over op-
knapbeurt Papenberg en om-
geving vanaf 18.30 uur in het 
gemeentehuis. Meer informatie 
over de plannen: www.castricum.
nl.papenberg.

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

11 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.

Expositie Hans Goedhart 
in De Oude Keuken
Castricum - Tot 2 september ex-
poseert de regionaal bekende 
kunstschilder Hans Goedhart in 
restaurant De Oude Keuken op 
het terrein van Dijk aan Duin in 
Castricum

Hans Goedhart (Diemen, 1952) 
is van jongs af aan geboeid door 
mensen die kunnen weergeven 
wat zij zien. Vooral schilders die 
vanuit hun gevoel werken, heb-
ben zijn voorkeur. Impressionis-
me, Expressionisme, Fauvisme en 
daaraan verwante stromingen in 
de schilderkunst hebben zijn bij-
zondere interesse. Hij is een ‘alles-
schilder’: mensen, landschappen, 
dieren, stillevens, havens, allerlei 
uiteenlopende onderwerpen zijn 
in zijn werk terug te vinden. 
Hans werkt ook in opdracht. Hij 
heeft verscheidene muurschilde-

ringen en mozaïeken gemaakt. 
Talrijke eerdere tentoonstellin-
gen in onder meer Castricum, 
Limmen, Amsterdam, Diemen, 
Wijk aan Zee, Amstelveen en 
Zaandam werden met veel en-
thousiasme ontvangen. 
In recent werk zijn duidelijk in-
vloeden herkenbaar van zijn acti-
viteiten voor vluchtelingen. Voor 
meer informatie kunt u terecht 
op 0251-657929 of  06-36302470. 
Het e-mailadres van Hans is 
Goedhart02@gmail.com.

De schilderijen zijn tot en met 
zondag 2 september te zien en te 
koop in restaurant ‘De Oude Keu-
ken’, Oude Parklaan 117 in Cas-
tricum.  Dagelijks geopend van 
9.00 tot 17.00 uur en donderdag-
avond en in het weekend van 
9.00 tot 23.00 uur.

35 activiteiten in schoolvakantie
KidsVakantieCocktail
Castricum - De zomervakantie 
komt er aan, ook dit jaar is het An-
ne-Marie en Natalie weer gelukt 
om samen met 13 organisaties 35 
kinderactiviteiten te organiseren 
voor de KidsVakantieCocktail. Het 
leukste kinderproject om te or-
ganiseren zeggen de dames. Na-
talie: ,,Vooral leuk als een nieuwe 
organisatie mee gaat doen. Zoals 
dit jaar Yoga Castricum. Kinderyo-
ga is nog wat onbekend in Castri-
cum, daar maken we via de KVC 
mooi reclame mee.’’
Dit jaar doen ook weer mee 
met de KidsVakantieCocktail 
het zwembad met ganzenbord 
zwemmen, peuters en kleu-
ters kunnen terecht bij Spring-
plank Speelwereld om bijvoor-
beeld een insectenhotel te knut-
selen. Wil je lekker sportief op 
de �ets? Dat kan bij KP Biking in 
Akersloot met de mountainbike 
clinic. Nog niet sportief genoeg, 
kom dan klimmen of boogschie-
ten bij Berg en Bal. Natuurlijk ont-
breekt Tuin van kapitein Rommel 
ook niet dit jaar met hun betove-
rende sprookjesbos. Wil je meer 
weten over de Reddingsbrigade? 
Dat kan met hun strand- en red-

dingspel. En na het grote succes 
van vorig jaar kan natuurlijk ook 
de sushi workshop niet ontbre-
ken. Ook erg ontspannend kan 
zijn het beeldhouwen met spek-
steen bij Eye inspire in Limmen, 
vanaf 5 jaar. Een oude bekende 
voor de KVC is bibliotheek Ken-
nemerwaard. ,,Terug van weg-
geweest zeg maar’’, vertelt Ann-
Marie. En omdat de bieb behalve 
Castricum ook vestigingen heeft 
in Limmen en Akersloot zijn daar 
ook activiteiten.

Het is weer een creatieve, sportie-
ve en mooie KidsVakantieCocktail 
geworden vinden Natalie en An-
ne-Marie. ,,Dit jaar hebben we op 
de �yer gezet dat je je moet aan-
melden bij elke activiteiten om 
teleurstelling te voorkomen’’, ver-
tellen ze. ,,We zijn samen weer 
langs alle basisscholen in de CAL 
geweest om de �yer te laten uit-
delen aan alle leerlingen. Veel 
leuke reacties hebben we al mo-
gen ontvangen op dit initiatief. 
Meer informatie over alle deel-
nemende organisaties is te vin-
den op de website van de speelo-
theek www.sotcastricum.nl.

Anita Heijne (links) van Yoga Castricum en Natalie van der Kolk, een van 
de organisatoren van de KidsVakantieCocktail (foto: aangeleverd)

Diefstal vanaf 
openbare weg
Castricum - In de nacht 
van zaterdag op zondag 
omstreeks half een kwam bij 
de politie een melding dat op 
de Iepenlaan iemand bezig 
was om verkeersborden en 
bouwmateriaal weg te nemen 
van de openbare weg. Het zou 
gaan om een bestuurder van 
een witte bus. Het betre�ende 
voertuig werd even later door 
agenten op de Helmkade 
aangetro�en. De bestuurder is 
aangehouden en de goederen 
zijn inbeslaggenomen.

▲
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Inbraak bij 
bedrijf
Limmen - Tussen maandag 25 
juni 19.00 uur en dinsdag 26 
juni 07:30 uur heeft een inbraak 
plaatsgevonden bij een bedrijf op 
het Stetlaantje. De daders braken 
een raam aan de achterzijde 
open.

Poging tot 
diefstal motor
Castricum - In de nacht van 
maandag 25 op dinsdag 26 juni is 
geprobeerd een motor te stelen 
die geparkeerd stond aan de 
C.F.Smeetslaan. Zowel het interne 
als het externe contactslot werd 
beschadigd.

Leuk toernooi 
op het strand
Castricum - Jeu de 
Boulesvereniging De Stetters 
hield donderdag een zeer 
geslaagd open toernooi op 
het strand. 44 teams uit heet 
nederland deden mee en de 
leeftijden van de deelnemers 
liepen van 20 tot 90. 
Iedereen kan bij De Stetters 
komen proberen om het spel 
te oefenen en de �jne kneepjes 
te leren,  contacten te leggen 
en het gezellig te hebben. De 
speeltijden zijn te vinden op 
de website www.stetters.nl. 
belangstellenden kunnen twee 
maanden gratis mee trainen.  
materiaal is aanwezig. (foto: 
aangeleverd)

Fietser gewond
Castricum - Zaterdagochtend 
omstreeks tien uur vond een 
aanrijding plaats tussen een 
personenauto en een �etser op 
de kruising Mient/Ruiterweg. De 
bestuurder van de auto zag de 
van links komende �etser over 
het hoofd. De aangereden �etser 
is voor onderzoek overgebracht 
naar het ziekenhuis.

GEEN KRANT?
0251-674433
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In Johanna’s Hof
Foto-expositie van 
Karin Timmerman
Castricum - Tot 30 september 
exposeert Karin Timmerman uit 
Zaanstad foto’s in Johanna’s Hof 
in Bakkum. Er hangen onder an-
dere dierenportretten, bloemen, 
strand en spiegelingen op kar-
ton, papier en canvas. Kenmer-
kend voor haar stijl van fotogra-
feren is dat de onderwerpen op 
de foto’s losgemaakt zijn van hun 
omgeving. Dat leunt soms tegen 

het abstracte aan. Een voorbeeld 
hiervan zijn de bewerkte dieren-
portretten in verschillende kleu-
ren. Karin Timmerman fotogra-
feert al geruime tijd. Zij exposeert 
de laatste jaren regelmatig in de 
Zaanstreek. 
Johanna’s Hof is dagelijks ge-
opend vanaf 9.00 uur. 
Op de foto een Schotse Hooglan-
der (foto: aangeleverd)

Noodlokalen voor Bonhoeffercollege
Castricum - Door een onver-
wacht grote toeloop van nieuwe 
leerlingen kampt het Bonhoe�er-
college met ingang van komend 
schooljaar met een tekort aan lo-
kalen. De gemeente – die verant-
woordelijk is voor de onderwijs-
huisvesting - gaat noodlokalen 
bekostigen.

De prognoses voor de leerlingen-
aantallen in het voortgezet on-
derwijs in de gemeente Castri-
cum gaven voor de komende ja-
ren wel een geringe groei aan, 
maar de verwachting was dat de 
drie VO-scholen in de gemeen-
te dit goed zouden kunnen op-

vangen. Vooral door de belang-
stelling uit andere gemeenten is 
de groei van het aantal leerlin-
gen van het Bonhoe�ercollege 
groter dan voorzien, zo bleek uit 
de inschrijvingen voor komend 
schooljaar. Het schoolbestuur 
SVOK (Stichting Voortgezet On-
derwijs Kennemerland) heeft om 
die reden bij de gemeente een 
verzoek ingediend voor het plaat-
sen van noodlokalen.

De gemeente heeft aan het prog-
nosebureau gevraagd de leer-
lingenprognoses voor de scho-
len voor voortgezet onderwijs in 
onze gemeente te laten herijken. 

Die nieuwe meting rechtvaardigt 
de plaatsing van noodlokalen.
Deze noodlokalen worden in ja-
nuari door de gemeente ge�nan-
cierd, op basis van de gemeen-
telijke begroting voor 2019 (en 
verder). Het schoolbestuur SVOK  
heeft besloten de noodlokalen te 
voor�nancieren voor de periode 
september-december. 
De plaats van de (vier) noodloka-
len is gepland tussen de gymzaal 
en het hoofdgebouw. 

Schoolbestuur en gemeente zijn 
blij dat op zo’n korte termijn de 
huisvesting van de leerlingen is 
gewaarborgd. 

Speelgoedmarkt
Castricum - De jaarlijkse speel-
goedmarkt van Speelotheek Cas-
tricum wordt gehouden op za-
terdag 21 juli van 11.00 tot 13.00 
uur bij peuterspeelzaal de Spring-
plank (Dorpsstraat 109).

Belangstelenden kunnen hier zelf 
speelgoed verkopen natuurlijk 
speelgoed aanscha�en. Leuk om 
met nieuw speelgoed te spelen in 
de vakantie! Natuurlijk zijn er ook 

weer vrijwilligers om de kinderen 
te schminken.
Op zaterdag 8 september opent 
de speel-o-theek haar deuren op 
de nieuwe locatie, in Nieuw Gees-
terhage, vlakbij Welzijn en het 
consultatiebureau. Er is dan een 
feestelijke opening en er kan na-
tuurlijk weer speelgoed geleend 
worden. Meer informatie is te vin-
den op www.sotcastricum.nl of 
op Facebook.

Fiets stallen eerste 24 uur gratis
Prorail vernieuwt stalling op station
Castricum - De �etsenstalling 
op station Castricum kreeg vori-
ge week een kleine make-over. 
Prorail toverde de rijwielberg-
plaats om tot zogenoemde zelf-
service stalling met transparan-
te toegangsdeuren en een nieu-
we, gebruiksvriendelijke display. 
De upgrade moet zorgen voor 
meer comfort bij gebruikers. Fiet-
sers met een ov-chipkaart mogen 
hun stalen ros elke eerste keer 24 
uur gratis parkeren in de bewaak-
te stalling.

IVN-excursie in en om 
Camping Geversduin

Castricum - Op zaterdag 14 ju-
li organiseert IVN Midden-Ken-
nemerland in samenwerking met 
Duincamping Geversduin een ex-
cursie voor volwassenen en kin-
deren in en om de camping. Sa-
men met IVN gids Hermine Smit 
gaan ze op zoek naar zoemende 
beestjes, bloemen en meer. 

In de zomer is de natuur in vol-
le bloei, vogels zorgen voor hun 

jongen, insecten worden verlokt 
door geurende bloemen en alles 
komt tot leven. Ook zo nieuws-
gierig hoe dieren en planten sa-
menleven en wat er verder nog 
allemaal te zien is? Ga mee en 
Hermine vertelt alles over wat je 
ruikt, voelt, hoort en ziet. Tip: let 
op het weerbericht en zorg voor 
passende kleding (lange mou-
wen en pijpen in verband met te-
ken, etc.).

Aanmelden voor deze excursie bij 
de receptie van Duincamping Ge-
versduin, Beverwijkerstraatweg 
205, Castricum (geversduin@ken-
nemerduincampings.nl onder 
vermelding van de excursie).  

Ze vertrekken om 13.00 uur van-
af de receptie. Kosten zijn €4,00 
per persoon, Kinderen € 2,00. 
De kosten zijn exclusief een toe-
gangskaart tot de duinen, deze is 
te koop bij de automaat aan de 
ingang van het duingebied. Een 
dagkaart kost 1,80 en is alleen 
met chip of pin te betalen. 

Kinderen tot en met 17 jaar gratis.

Maaike Ouboter en The King
Zomer op het Plein

Regio - TAQA Theater De Vest 
brengt een muzikaal programma 
op het Canadaplein in Alkmaar. 
Zaterdagavond 7 juli (20.30 uur) 
is het podium voor singer-song-
writer Maaike Ouboter, die in een 
intiem concert bijzondere verha-
len vertelt. Zondagmiddag 8 ju-
li (vanaf 14.30 uur) brengen ve-
le artiesten een eerbetoon aan 
iconen uit onze popgeschiede-
nis. Zo nemen onder andere Bar-
ry Hay, Sandra van Nieuwland en 

Lucas Hamming het publiek mee 
op muzikale reis door het leven 
van ‘The King’ tijdens de ‘Elvis: 68 
– The Comeback Special’. Diezelf-
de middag brengen Erwin van 
Ligten en Beatrice van der Poel 
een bluesy eerbetoon aan arties-
ten uit de ‘club van 27’. 
Zomer op het Plein vindt plaats 
van zondag 1 juli tot en met zon-
dag 12 augustus. Kijk voor het 
volledige programma op www.
zomerophetplein.nl. 

Castricum sluit zich aan bij 
Taalakkoord Noord-Holland Noord
Regio - De BUCH-gemeenten 
hebben zich vorige week aange-
sloten bij het Taalakkoord Noord-
Holland Noord. In totaal zijn in-
middels al 51 organisaties hier-
bij aangesloten. Zij zetten zich 
enthousiast in om laaggeletterd-
heid te bestrijden en de taalvaar-
digheid in deze regio te vergro-
ten. 

Het Taalakkoord is gericht op be-
vordering van taalvaardigheid 
en kent een regionale afdeling in 
de vorm van Taalakkoord Noord-
Holland Noord. naast de BUCH-
gemeenten hebben zich vori-
ge week nog enkele organisa-
ties bij het Taalakkoord aange-
sloten: Jumbo Zwaagdijk, restau-
rant STOER uit Alkmaar, restau-
rant d’Oude Waegh uit Hoorn en 
Inova uit Alkmaar. Met hun aan-
sluiting bij het Taalakkoord stre-
ven zij naar het verbeteren van 
taal-, reken- en digitale vaardig-
heden van hun inwoners, mede-
werkers en klanten. Want 1 op de 
9 Nederlanders is laaggeletterd. 
Deze mensen hebben moeite 
met communiceren in het Neder-
lands, in woord en geschrift. De 
groei van het Taalakkoord Noord-
Holland Noord vanaf de start eind 
2016 laat zien dat organisaties in 
deze regio de aanpak laaggelet-
terdheid actief ondersteunen.

Taalhuizen
Voor de BUCH-gemeenten nam 
wethouder Elly Beens (Heiloo) 
de honneurs waar. De gemeen-
ten vinden het belangrijk dat in-

Lotte Mol (STOER), Petra van der Klei (Inova), Elly Beens (wethouder Hei-
loo) en Monique Ravenstijn (Jumbo Zwaagdijk) hebben het Taalakkoord 
ondertekend (Foto: Cynthia Boorsma)

woners en ondernemers, maar 
ook medewerkers van de werkor-
ganisatie, goede lees-, reken- en 
digitale vaardigheden hebben. 
“Voor inwoners en medewerkers 
die zichzelf willen verbeteren, 
willen wij de gelegenheid creë-
ren om daaraan te kunnen wer-
ken, “ aldus Beens, “Want we wil-
len dat iedereen kan meedoen en 
zichzelf kan redden. Met of zon-
der hulp van een ander.” Zo open-
den Bergen, Castricum en Heiloo 
in september en november vorig 
jaar zogenaamde Taalhuizen. Een 
steunpunt voor Uitgeest zit ook 
in de planning, naar verwachting 
in 2018.

Over het Taalakkoord Noord-
Holland Noord
In het Taalakkoord Noord-Hol-
land Noord zijn afspraken voor de 
aanpak laaggeletterdheid vastge-
legd, met duidelijke werkafspra-
ken en taakverdeling. 

Het sluit aan bij het landelij-
ke programma Tel mee met Taal 
(www.telmeemettaal.nl). 

Bedrijven en organisaties die in-
teresse hebben om aan te sluiten, 
kunnen contact opnemen met 
projectleider Anita Metzelaar, te-
lefoon 06 – 21 23 52 27 of e-mail 
anita@leerwerkloketnhn.nl.
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Wandelroute De Woude gestremd

 

Agenda Raadsplein 5 juli 2018
Tijd Onderwerp Kamer
19.30 Raadsvergadering Raadzaal
 1 Opening en mededelingen 
 2 Vaststellen agenda 
 3 Behandeling burgeriniti ati ef van dhr. Sneijder 
    en mw. van der Horst 
 4 Verslag formateur 
 5 Benoeming en beëdiging wethouders 
 6 Besluitvorming 
 A Jaarrekening 2017 
 B Verordening rekenkamercommissie BUCH 2018 &    
     samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie BUCH 2018 
 C Wensen en zienswijze t.a.v. acti eplan geluid 2018 - 2023 
 D Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 
 7 Sluiti ng  

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 voor-
leggen 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 één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U 
krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 9 juli 2018 
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.

Door grondsaneringswerkzaamheden (afvoer van vervuilde grond) op de noordelijke punt van 
De Woude is het in de week van 9 juli t/m 14 juli niet mogelijk om van de wandelroute gebruik 
te maken. Nadat de vervuilde grond is afgevoerd kan een vervolg gemaakt worden met de 
dijkversterking. De voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 2 juli aanstaande en 
duren t/m 27 juli 2018.

Geen raadsinformatieavond over 
huisvesting basisschool Cunera op 12 juli 

 
Eind mei is de datum van donderdagavond 12 juli genoemd als mogelijke datum voor een 
raadsinformati ebijeenkomst over de huisvesti ng van basisschool Cunera. De planning 
is inmiddels bijgesteld, deze bijeenkomst zal na de zomer worden geagendeerd. Meer 
informati e vindt u te zijner ti jd op deze infopagina. 

Agenda Raadsplein 12 juli 2018

 
Tijd Onderwerp Kamer
 Commissies
19.30 – 21.00  Diverse ruimtelijke voorstellen:
 - Ruimtelijk kader Brakersweg 67 – 69 te Castricum
 - Principeverzoek herontwikkeling TNT-locati e Raadzaal 
19.30 – 20.30 Fusie obs De Klimop en obs De Sokkerwei Sti erop
20.30 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* Sti erop
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 21 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 
Pauze 
21.15 – 22.15 Bestemmingsplan 1e Groenelaan Castricum & Raadzaal/
 Grondexploitati ebegroti ng 1e Groenelaan Castricum  Trouwzaal
 (mogelijk deels besloten)    
21.15 – 22.15 Kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin  Sti erop

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissie-
vergaderingen aan de orde zijn. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in 
te spreken, kunt u zich daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 
17.00 uur aanmelden bij de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 
088 9097014 en 088 9097015. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden 
ingesproken.

De aanleg van een duinrel, een trap naar de nieuwe uitkijktoren en een zandverplaatsing bij het 
klimduin, dat zijn de belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden aan de Papenberg en 
omgeving. PWN en de gemeente voeren gezamenlijk de werkzaamheden uit. De aanleg van de 
trap vraagt om natuurcompensati e: dat gebeurt door het zandpad op te heff en tussen de top 
van het klimduin en de uitkijktoren.

Dinsdag 10 juli is er vanaf 18.30 uur een inloopbijeenkomst over dit onderwerp in het 
gemeentehuis om de voorgenomen plannen met de bezoekers te bespreken.

Duinrel
Duinrellen, ofwel smalle waterlopen, waren een bekend 
beeld in het duingebied. Kwelwater uit de duinen werd 
hierdoor afgevoerd richti ng polderland. Door waterwinning 
en door afgravingen voor de bollenteelt, verloren ze hun 
functi e. 

Een duinrel is goed voor de planten in de duinen, vooral 
planten die baat hebben bij helder, voedselarm water. Door 
de aanleg van een duinrel wordt het duingebied hierdoor ook 
aantrekkelijker voor wandelaars. Daarom wil de gemeente nu 
weer een duinrel aanleggen. Dat kan bij het honkbalveld langs 
het pad bij begraafplaats Onderlangs en het klimduin. Voor 
de aanleg van de duinrel vindt grondruil plaats tussen Vitesse, 
gemeente en PWN. De laatste neemt het beheer op zich. Voor 
Vitesse is het voordeel dat de voetbalclub door de grondruil 
een trainingsveld beter kan benutt en. Verder moeten een 
aantal bomen worden verwijderd om de inrichti ng mogelijk te 
maken en omdat een aantal bomen niet meer veilig is.

Klimduin
Van het klimduin is veel zand omlaag gekomen waardoor het duin wat is ‘uitgezakt’. PWN wil dit 
weer omhoog brengen. Dan wordt ook de anti tankwal onderaan het duin weer zichtbaar.

Trap naar uitkijktoren
Onder aan de Papenberg, aan het eind van het pad Puikman wil PWN een trap aanbrengen die 
een verbinding vormt tussen het Huis van Hilde en het uitkijkpunt. Daar komt een uitkijktoren. Bij 
elkaar vormt dit een voorziening voor wandelaars tussen stati onsgebied en duin. Omdat er een 
nieuw pad komt, is het nodig om natuur te compenseren. Dat gebeurt door het wandelpad tussen 
de top van het klimduin en het uitkijkpunt op te heff en.

Informati e en reageren
Dinsdag 10 juli presenteren gemeente en PWN hun plannen. Belangstellenden kunnen vrij 
inlopen tussen 18.30 en 20.00 uur. Wie wil reageren, kan ter plaatse een reacti e achterlaten bij de 
projectleiders van gemeente en PWN. Op www.castricum.nl/papenberg staat meer info over de 
plannen en hoe te reageren. Reageren kan t/m 18 juli.

Op zaterdagmiddag 14 juli is er in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in Castricum weer een 
Repair Café. De openingsti jden van het Repair Café zijn van 13.00 tot 16.00 uur. De entree is 
grati s (gift en zijn welkom). U betaalt alleen voor eventuele materialen. 

Dit Repair Café wordt vier keer per jaar georganiseerd door Transiti on Town Castricum 
en De Groene Bak en is toegankelijk voor jong en oud. Kom langs met uw kapott e spullen 
en ga samen met onze vrijwilliger aan de slag om deze te repareren. Reparati es zijn 
mogelijk aan kleine elektrische en huishoudelijke apparaten. Ook is er advies mogelijk bij 
computerproblemen en fi etsreparati es en kan er hulp geboden worden bij texti elreparati es 
en bij haken en breien. Repareren en reparati es zijn uiteraard op eigen risico. 

Opknapbeurt voor Papenberg en omgeving

Sommigen is het al opgevallen: het groen in bermen en bij oevers staat hoger dan gewoonlijk. 
Sommigen genieten van de langer durende bloemenpracht, anderen ondervinden overlast. 
Maar feit is wel dat er een achterstand is ontstaan in het maaien.
De reden is dat het werk dit jaar opnieuw is aanbesteed nadat de vorige contracten waren 
afgelopen. De gemeente en de aannemer hebben echter verschillende inzichten over hoe, 
wat en wanneer gemaaid moet worden. Beiden zijn met elkaar in gesprek over een oplossing. 
Intussen worden wel locati es aangepakt waarbij de veiligheid in het geding is. Denk aan 
kruisingen waar het uitzicht niet belemmerd mag worden. De gemeente zet ook de eigen 
buitendienst in voor werkzaamheden die niet langer kunnen wachten. 

Het zal nog zeker enige weken duren voordat de zaken weer op schema liggen. Intussen is het 
advies: pas op voor brandnetels en berenklauw. Wie onveilige situati es wil melden kan dat doen 
via de website: www.castricum.nl/ietsmelden.

Achterstand bij maaien 
Repair Café in De Bakkerij op 14 juli
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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 
210618 Kruising Pontweg in Akersloot 
 Het aanleggen van een nieuw trace N246
220618 Pieter Kieft straat 20 in Castricum 
 Het plaatsen van vier lokalen voorzien van twee voorportalen voor ti jdelijke  
 huisvesti ng voor het Bonhoeff er College
 Dusseldorperweg 76 in Limmen 
 Het renoveren van een monument, RK Kerk Sint Cornelius (1e fase)
240618 Hoogeweg 1 in Castricum 
 Het bouwen van een bijgebouw
250618 Rubrum 5 in Akersloot 
 Het plaatsen van een dakkapel
260618 Wayenburgh 7 in Castricum 
 Het wijzigen van het raam in de voorgevel

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

 Vergunningsvrij: Ostara 1 in Limmen  
 Het bouwen van een garage 

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

Datum Adres 
280618 Eerste Groenelaan 9 in Castricum 
 Het realiseren van een Bed and Breakfast

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

Datum Adres
290618 Maatlat in Limmen 
 Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

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
250618 Op het Bakkerspleintje in Castricum 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning voor het organiseren van  
 openlucht concert Emergo op zaterdag 7 juli 2018 van 18.30 tot 21.30 uur.   
 Verzenddatum besluit 26 juni 2018 (APV1800507)
27618 Akersloot 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning kermis Akersloot en de   
 nostalgische tractoren dag, van 4 augustus t/m 7 augustus 2018 van 10.00 uur tot  
 03.00 uur. Verzenddatum besluit 27 juni 2018 (APV1800502)
 Op de Schapenweide in Castricum 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Timmerdorp Castricum 2018,  
 van 27 augustus t/m 1 september 2018 van 9.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum  
 besluit  (APV1800513).

* 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.

Kennisgeving Exploitati eovereenkomst
Ontwikkeling locati e Eerste Groenelaan te Castricum

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 22 juni 2018 een overeenkomst zoals 
bedoeld in arti kel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met Kennemer 
Wonen betrekking hebbend op de ontwikkeling van 15 eengezinswoningen aan de Eerste 
Groenelaan te Castricum

Een zakelijk omschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 5 juli 2018 voor de duur van zes 
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 1902 CA te 
Castricum gedurende openingsti jden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer 
Vinke, beleidsmedewerker afdeling Ontwikkeling, op het telefoonnummer 14 0251.

Castricum, 4 juli 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
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Jacco Kemp wint mountainbikewedstrijd
Akersloot - Jacco Kemp uit Eg-
mond aan den Hoef heeft de we-
kelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup met een verdien-
de overwinning afgesloten. Op 
Sportcomplex de Cloppenburgh 
een nog niet heel bekende win-
naar, maar wel eentje, die in de 
toekomst veel van zich kan laten 
horen. Als een pijl uit een boog 
was de jonge Jacco Kemp weg uit 
het vertrek en deze eerste klap 
was meteen een daalder waard. 
Vanuit een direct al ruime achter-

stand moesten de overigen, maar 
met name de nog jongere Wout 
Bakker uit Heiloo alles bijzetten 
om het gat te overbruggen. Pas 
na een half uur was het moment 
daar en kon Bakkertje aanslui-
ting krijgen bij Jacco Kemp. Een-
maal in het wiel en even beko-
men te zijn van deze inspanning 
probeerde Wout Bakker zijn met-
gezel te verrassen met een pas-
seeractie. Deze bleek een beet-
je te overmoedig te zijn met als 
gevolg een valpartij voor Bakker. 
Nu kon het hele spel opnieuw be-
ginnen en moest Bakker ander-

maal in de achtervolging. Na zich 
na een heftige inhaalrace weer 
in het wiel van Kemp genesteld 
te hebben, deed Wout Bakker 
nog een aantal tevergeefse ultie-
me pogingen Jacco  Kemp te ver-
schalken. 
Maar het beste was er bij Bakker 
af, zodat Jacco Kemp hem een-
voudig kon counteren.
Door het bedachte tactische spel-
letje van de twee liep het tempo 
af en toe behoorlijk terug, waar-
door Dennis Talens uit Heems-
kerk wel heel dicht in de buurt 
kon komen en zelfs in het wiel 

van het duo terug kwam. In de 
laatste meters pakte Talens de 
uitgebluste Wout Bakker nog in, 
die even daarvoor winnaar Jac-
co Kemp al bij zich had zien weg-
rijden. 

Uitslag: 1. Jacco Kemp Egmond 
aan den Hoef 2. Dennis Talens 
Heemskerk 3. Wout Bakker Heiloo 
4. Marcel Koekoek Heiloo 5. Henk 
Louwe Alkmaar 6. Ton Wiering 
Akersloot 7. Hidde Buur Akersloot 
8. Ruud Leegwater Sint Pancras 9. 
Koen Jansen Schagen 10. Gerrit 
Jansen Schagen.

Van 6 tot en met 9 augustus
Heemskerkse Fietsvierdaagse
Regio - Van 6 tot en met 9 augus-
tus wordt de 45ste Fietsvierdaag-
se Heemskerk gereden. Buurt-
centrum Het Spectrum, Lau-
raplein 1 in Heemskerk is tussen 
09.00 en 10.00 uur de startlocatie 
vanwaar �etsliefhebbers één of 
meerdere dagen van gevarieerde 
routes en �etsafstanden kunnen 
genieten. De organisatie streeft 
naar het uitzetten van een speci-
ale  jubileumroute. 

De deelnamekosten bedragen 
8 euro voor 4 dagen of 2,50 per 
dag. Kinderen tot en met 12 jaar 
voor half geld. Er zijn drie afstan-
den te rijden: 25, 40 of 60 kilome-
ter. 

Voorinschrijven kan op vrijdag 3 
augustus van 18.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdag 4 augustus van 
10.00 tot 12.00 uur of op de dag 
zelf vanaf 09.00 uur.

INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen woensdag 4 juli 2018

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

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. 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 
210618 Kruising Pontweg in Akersloot 
 Het aanleggen van een nieuw trace N246
220618 Pieter Kieft straat 20 in Castricum 
 Het plaatsen van vier lokalen voorzien van twee voorportalen voor ti jdelijke  
 huisvesti ng voor het Bonhoeff er College
 Dusseldorperweg 76 in Limmen 
 Het renoveren van een monument, RK Kerk Sint Cornelius (1e fase)
240618 Hoogeweg 1 in Castricum 
 Het bouwen van een bijgebouw
250618 Rubrum 5 in Akersloot 
 Het plaatsen van een dakkapel
260618 Wayenburgh 7 in Castricum 
 Het wijzigen van het raam in de voorgevel

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

 Vergunningsvrij: Ostara 1 in Limmen  
 Het bouwen van een garage 

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

Datum Adres 
280618 Eerste Groenelaan 9 in Castricum 
 Het realiseren van een Bed and Breakfast

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

Datum Adres
290618 Maatlat in Limmen 
 Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

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
250618 Op het Bakkerspleintje in Castricum 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning voor het organiseren van  
 openlucht concert Emergo op zaterdag 7 juli 2018 van 18.30 tot 21.30 uur.   
 Verzenddatum besluit 26 juni 2018 (APV1800507)
27618 Akersloot 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning kermis Akersloot en de   
 nostalgische tractoren dag, van 4 augustus t/m 7 augustus 2018 van 10.00 uur tot  
 03.00 uur. Verzenddatum besluit 27 juni 2018 (APV1800502)
 Op de Schapenweide in Castricum 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Timmerdorp Castricum 2018,  
 van 27 augustus t/m 1 september 2018 van 9.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum  
 besluit  (APV1800513).

* 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.

Kennisgeving Exploitati eovereenkomst
Ontwikkeling locati e Eerste Groenelaan te Castricum

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 22 juni 2018 een overeenkomst zoals 
bedoeld in arti kel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met Kennemer 
Wonen betrekking hebbend op de ontwikkeling van 15 eengezinswoningen aan de Eerste 
Groenelaan te Castricum

Een zakelijk omschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 5 juli 2018 voor de duur van zes 
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 1902 CA te 
Castricum gedurende openingsti jden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer 
Vinke, beleidsmedewerker afdeling Ontwikkeling, op het telefoonnummer 14 0251.

Castricum, 4 juli 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
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Jacco Kemp wint mountainbikewedstrijd
Akersloot - Jacco Kemp uit Eg-
mond aan den Hoef heeft de we-
kelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup met een verdien-
de overwinning afgesloten. Op 
Sportcomplex de Cloppenburgh 
een nog niet heel bekende win-
naar, maar wel eentje, die in de 
toekomst veel van zich kan laten 
horen. Als een pijl uit een boog 
was de jonge Jacco Kemp weg uit 
het vertrek en deze eerste klap 
was meteen een daalder waard. 
Vanuit een direct al ruime achter-

stand moesten de overigen, maar 
met name de nog jongere Wout 
Bakker uit Heiloo alles bijzetten 
om het gat te overbruggen. Pas 
na een half uur was het moment 
daar en kon Bakkertje aanslui-
ting krijgen bij Jacco Kemp. Een-
maal in het wiel en even beko-
men te zijn van deze inspanning 
probeerde Wout Bakker zijn met-
gezel te verrassen met een pas-
seeractie. Deze bleek een beet-
je te overmoedig te zijn met als 
gevolg een valpartij voor Bakker. 
Nu kon het hele spel opnieuw be-
ginnen en moest Bakker ander-

maal in de achtervolging. Na zich 
na een heftige inhaalrace weer 
in het wiel van Kemp genesteld 
te hebben, deed Wout Bakker 
nog een aantal tevergeefse ultie-
me pogingen Jacco  Kemp te ver-
schalken. 
Maar het beste was er bij Bakker 
af, zodat Jacco Kemp hem een-
voudig kon counteren.
Door het bedachte tactische spel-
letje van de twee liep het tempo 
af en toe behoorlijk terug, waar-
door Dennis Talens uit Heems-
kerk wel heel dicht in de buurt 
kon komen en zelfs in het wiel 

van het duo terug kwam. In de 
laatste meters pakte Talens de 
uitgebluste Wout Bakker nog in, 
die even daarvoor winnaar Jac-
co Kemp al bij zich had zien weg-
rijden. 

Uitslag: 1. Jacco Kemp Egmond 
aan den Hoef 2. Dennis Talens 
Heemskerk 3. Wout Bakker Heiloo 
4. Marcel Koekoek Heiloo 5. Henk 
Louwe Alkmaar 6. Ton Wiering 
Akersloot 7. Hidde Buur Akersloot 
8. Ruud Leegwater Sint Pancras 9. 
Koen Jansen Schagen 10. Gerrit 
Jansen Schagen.

Van 6 tot en met 9 augustus
Heemskerkse Fietsvierdaagse
Regio - Van 6 tot en met 9 augus-
tus wordt de 45ste Fietsvierdaag-
se Heemskerk gereden. Buurt-
centrum Het Spectrum, Lau-
raplein 1 in Heemskerk is tussen 
09.00 en 10.00 uur de startlocatie 
vanwaar �etsliefhebbers één of 
meerdere dagen van gevarieerde 
routes en �etsafstanden kunnen 
genieten. De organisatie streeft 
naar het uitzetten van een speci-
ale  jubileumroute. 

De deelnamekosten bedragen 
8 euro voor 4 dagen of 2,50 per 
dag. Kinderen tot en met 12 jaar 
voor half geld. Er zijn drie afstan-
den te rijden: 25, 40 of 60 kilome-
ter. 

Voorinschrijven kan op vrijdag 3 
augustus van 18.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdag 4 augustus van 
10.00 tot 12.00 uur of op de dag 
zelf vanaf 09.00 uur.
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