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‘Dag burgemeester van Cunera!’
Bakkum - Donderdag 6 juli 
was het feest op basisschool 
Cunera. De vlag hing uit voor 
meester Peter Laan omdat hij 
na dit schooljaar met pensi-
oen gaat. Na jaren gewerkt 

te hebben als leerkracht op 
de Visser ‘t Hooft werd hij 
daar directeur en van 2000 
tot 2017 werkte hij als direc-
teur op de Cunera. Afgelopen 
donderdag werd hij ‘s mor-

gens vroeg thuis opgehaald 
door collega’s om op een So-
lex naar school te gaan. Daar 
aangekomen werd hij toege-
zongen door alle kinderen en 
leerkrachten van de school. 
Peter en zijn vrouw Margriet 
waren vervolgens hoofd-
gasten bij een theatershow 
waarin alle groepen een op-
treden verzorgden voor hun 
directeur, of volgens een 
paar kleuters: ‘Onze burge-
meester’. Ook zongen alle 
kinderen van de school ge-
zamenlijk een speciaal ge-
schreven afscheidslied. Na 
afloop trakteerde hij alle kin-
deren en leerkrachten op een 
schepijsje die hij persoonlijk 
voor iedereen schepte. Rix-
te Bijland: ,,Met dit mooie af-
scheidsfeest hebben we Pe-
ter Laan laten horen en zien 
dat we hem enorm waarde-
ren en bedanken voor zijn ja-
renlange inzet voor de Cu-
nera. We wensen hem alle 
goeds voor de toekomst.”

Castricum - Dinsdag 4 ju-
li zijn twee zwemmers in de 
problemen geraakt op het 
strand van Castricum. Vanaf 
de post van de Reddingsbri-
gade werd adequaat gerea-
geerd op een zwemmer die in 
de problemen was gekomen 
ter hoogte van de post. Door 
lifeguards is een man aan de 
kant gebracht. 

Daarna werd duidelijk dat hij 
samen met zijn vrouw aan het 
zwemmen was en dat hij haar 
was kwijtgeraakt. Vermoede-
lijk zijn beiden in een mui te-

Drenkeling (79) overleden
rechtgekomen. Na een kor-
te zoekactie werd de vrouw 
ter hoogte van Sports at Sea 
gevonden. Inmiddels was er 
extra ondersteuning gear-
riveerd van Reddingsbriga-
de Egmond, Reddingsbriga-
de Heemskerk, KNRM, Am-
bulance, Traumahelikopter 
en politie. Op het strand is de 
vrouw gereanimeerd en over-
gedragen aan het ambulan-
ceteam, dat haar met spoed 
naar het ziekenhuis heeft 
vervoerd. Daar is de 79-jari-
ge vrouw afkomstig uit Cas-
tricum overleden.

Pas op voor mui-stroming
Castricum - Afgelopen 
week is er een incident ge-

weest op het strand van Cas-
tricum, waarbij zwemmers 
door een mui in de proble-
men kwamen. Een inwoon-
ster van Castricum overleef-
de dit niet. De Reddingsbriga-
de wil inwoners graag wijzen 
op het gevaar van mui-stro-
ming. ,,Mui-stroming is wa-
ter dat tussen zandbanken 
door terugstroomt naar zee”, 
vertelt Jacqueline Duvalois. 
,,Door de deining, stroming en 
suppletie liggen de zandban-
ken steeds op andere plekken 
en zijn de ruimtes tussen de-
ze banken wisselend breed of 
diep.” Als een sterke mui-stro-
ming wordt verwacht, waar-
schuwt de Reddingsbrigade 
met gele vlaggen bij de vloed-
lijn die waarschuwen voor ge-
vaar. ,,Veilig is om niet verder 
dan kniediep het water in te 
gaan. Voor zwemmers ligt die 
norm op heupdiepte. Wie toch 
niet in staat is terug te zwem-
men naar het strand, zwemt  
naar de grotere golven links 
of rechts van je. Daar kun je 
makkelijker terugzwemmen.”CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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Uitgeest, 

De actie van de 
Bibiza schakel-

armbandjes is nog 
geldig tot 18 juli 

2017.

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

KALFSVINKEN
30% korting

2 BIEFSTUKSPIEZEN
400 GR. ROERBAKGROENTE

400 GR. KRIELTJES
samen €4,99
Vleeswarentrio

MORTADELLA
VLEESALADE
KATENSPEK

samen €4,99
TORTILLA

2 stuks €5,99
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Hoofd en hart
Het besluit om onze zaak, Cools bloemsierkunst in Castricum, 
te sluiten was een rationele beslissing. De argumenten zijn be-
kend, we worden een dagje ouder, opvolging is er niet enzo-
voort. Maar nooit hadden we verwacht dat er zoveel lieve en 
hartelijke reacties zouden volgen. Zoveel mensen die langs-
kwamen om afscheid te nemen. Zoveel mensen die, soms tot 
tranen geroerd, verhalen met ons deelden en ons zomaar te-
rugvoerden in onze 50-jarige geschiedenis waarin we inder-
daad veel lief en leed met Castricummers gedeeld hebben. 
Daarvoor bedanken wij u van harte. Cools bloemsierkunst is 
niet meer maar wees gerust, binnen de mooie Castricumse 
dorpskern zijn voldoende vakkundige collega¹s te vinden die 
de volgende 50 jaar voor u klaar zullen staan. Nogmaals dank 
voor alles.
Sietse en Renske Brandsma.

GroenLinks wil bomen 
in Limmen behouden

Tegen het advies van betrokken ambtenaren en tegen het bo-
menbeleid in, wil het college van Burgemeester en Wethouders 
drie bomen in Limmen kappen. De kap zou moeten plaatsvin-
den op de hoek van het Kieftenland en de De Peyroulaan. On-
langs nog kwam in het nieuws dat vier bomen aan het Kieften-
land vergiftigd zijn. Op 16 mei besloot het college om de drie 
gezonde bomen, die aan een klein openbaar-groen-strookje 
staan, te kappen. Volgens een ambtelijk advies zijn de bomen 
gezond en vormen ze geen gevaar voor de omgeving. Omdat 
er in zo¹n  geval geen noodzaak is, mag er volgens het eer-
der vastgestelde bomenbeheerplan niet gekapt worden. Het 
is GroenLinks dan ook een raadsel waarom het college toch 
besloten heeft de kerngezonde bomen weg te halen. Samen 
met de fracties van D66, Vrije Lijst, PvdA, CKenG en SP roept 
GroenLinks het college op zich te houden aan het bomenbe-
heerplan en de bomen te laten staan.
GroenLinks Castricum.

Duinfeest voor iedereen
Castricum - Om nieuwe, ou-
de en jonge Nederlanders el-
kaar beter te laten leren ken-
nen, houdt Welzijn Castricum 
een duinfeest. Die wordt ge-
houden op zaterdag 15 ju-
li van 13.00 tot 16.30 uur in 
de tuin bij De Hoep. Het pro-
gramma is voor volwassenen 
en kinderen met verschillen-
de activiteiten als zingen, eten 

en drinken voetballen, spelle-
tjes, kabouter-, survivaltocht,  
wandelen en fietsen of een 
film of tentoonstelling bekij-
ken in De Hoep. Zelf meene-
men: lekkere lunch om te de-
len, drinken, een kleed om op 
te zitten.  Een duinkaart is dit 
keer niet nodig. Aanmelden 
via info@welzijncastricum.nl, 
tel.: 0251-656562.

Wie verdient een lintje?
Castricum - Afgelopen jaar 
ontvingen negen inwoners 
van onze gemeente een lint-
je. Daarmee kregen zij een 
blijk van waardering uit de 
samenleving voor alle lang-
durige inzet voor de maat-
schappij op allerlei terreinen. 
Personen die zich inzetten 
voor de samenleving kunnen 
een Koninklijke onderschei-
ding krijgen. Wie ook iemand 
kent in de omgeving die een 
Koninklijke onderscheiding 

verdient, kan die persoon 
voordragen. Neem contact 
op met de gemeente waarin 
de persoon woont. Een voor-
stel voor een koninklijke on-
derscheiding voor eind april 
moet voor 1 augustus in het 
jaar ervoor bij de burgemees-
ter worden ingediend. Een 
voorstel voor de uitreiking bij 
een andere bijzondere gele-
genheid moet tenminste zes 
maanden van tevoren wor-
den ingediend.

Castricum - De reeds aan-
gekondigde brocantemarkt 
op het Bakkerspleintje op 21 

Geen brocantemarkt op 21 juli
juli gaat niet door. Er hebben 
zich te weinig standhouders 
aangemeld.

Ongeval en diefstallen
Castricum - Donderdag 6 
juli om 13.45 uur vond een 
aanrijding met letsel plaats 
op de Oude Parklaan. Betrok-
kene reed op de fiets (MTB) 
in de richting van het strand. 
Voor hem reed een bestelbus. 
Door de noodzaak van het 
verkeer moest de bestuurder 
van de bestelbus, ter hoogte 
van het Witte Kerkje remmen, 
de fietser had dit te laat in de 
gaten, kon geen kant meer 
op en tikte de rechterachter-
kant van de bus aan en kwam 
hierdoor ten val. Hierdoor liep 
hij een zwelling ter hoog-
te van zijn linkerslaap op. De 
fietser is door de ambulan-

ce voor controle meegeno-
men naar het RKZ. Tussen 
vrijdag 7 juli 23.00 en zater-
dag 1.45 uur zijn diverse goe-
deren gestolen vanaf en uit 
een snorfiets die geparkeerd 
stond op de Dorpsstraat. Bei-
de richtingaanwijzers aan de 
voorkant en een richting-
aanwijzer een de achterzij-
de zijn gestolen. Na het ope-
nen van de buddy bleken ook 
nog de jassen en de accu te 
zijn gestolen. Tussen zondag 
7 juli 23.50 uur en maandag 
8 juli 8.50 uur is er een Au-
di, A5 sportback, grijs gesto-
len vanaf de Jo Vincentstraat 
in Castricum.





12 juli 20174

Johnny Cash tribute-
band in De Burgerij

Limmen - Boys named Sue 
is sinds 2001 dé Johnny Cash 
tributeband. Zij spelen op 
15 juli bij De Burgerij. Boys 
named Sue speelt de liedjes 
van Cash niet klakkeloos na, 
want Johnny Cash is uniek, 

bijzonder en niet te imiteren. 
De energie, opwinding, re-
bellie en ontroering die Cash 
opriep, die is wel  terug te 
vinden bij Boy named Sue. 
De entree is 12,50 euro. De 
deur is open vanaf 21.00 uur. 

Sprookjestuin in Tuin 
van Kapitein Rommel 

Castricum - Van zondag 23 
tot en met 27 juli is de Tuin 
van Kapitein Rommel weer 
omgetoverd tot Sprookjes-
tuin, mede mogelijk gemaakt 
door ruim veertig vrijwilligers. 
Dagelijks van 10.00 tot 16.00 
uur is iedereen weer welkom 
om samen op ontdekking te 
gaan door de Tuin. Entree is  
vier euro voor de kinderen, 
volwassenen zijn gratis.
Op zondag 23 juli wordt de 
Sprookjestuin om 10.00 uur 
geopend door vrouw Holle. 
Kinderen kunnen onder be-
geleiding meedoen aan de 
speurtocht. Ze zullen ver-
trouwde fi guren als Roodkap-
je, Klein Duimpje en Pinokkio 
tegenkomen maar ook ande-
re nieuwe karakters voorbij 
komen. Zo is ook Winnie de 
Poeh dit jaar ook van de par-

tij. Deze is gemaakt door Ro-
bert Bersee een slechtziende 
man, hij werd begeleid door 
Odion. Ook Holle Bolle Gijs 
heeft een plekje in de tuin 
gevonden. Hij eet geen af-
val maar er is wel iets anders 
waar hij altijd trek in heeft. 
Kijk ook even in de vijver, het 
monster van Loch Rommel 
wacht daar…LandArt strandbeesten op strand

Castricum - Menshoge wit-
te geraamtes van schelp- en 
schaaldieren van pvc-buizen, 
bij elkaar gehouden met dik-
ke stukken tape; de twee-
deklassers van havo van 
het Bonhoeffercollege gaan 
op maandag 17 juli met de-
ze kunstzinnige constructies 
zorgen voor een bijna scien-
ce-fi ctionachtige aanblik van 
het stille strand.
De leerlingen zijn op wil-
de ideeën gebracht door de 
‘Strandbeesten’ van de be-
kende beeldend kunstenaar 
Theo Jansen die zij tijdens de 
lessen Art&Design hebben 
bestudeerd. Geïnspireerd 
door Jansen’s nieuwste cre-
aties, zijn er ontwerpen ge-
maakt die nóg verrassender 
zijn dan de fantasievolle zee-
dieren tijdens eerdere edities 
van dit strandproject.
Meer dan 100 leerlingen gaan 
maandag rond 11.00 uur aan 
de slag in de branding van 
het stille strand, nadat zij in 
alle vroegte op school hun 
defi nitieve werktekenin-
gen hebben uitgetekend op 
schaal. Na veel meet-, zaag- 

en buigwerk aan de buizen 
worden in de tweede helft 
van de ochtend de onderde-
len aan elkaar gezet zodat in 
de middag de nieuwe zeedie-
ren hun defi nitieve vormen 
kunnen aannemen. 
De éen zal direct stevig staan, 
terwijl bij de ander ter plekke 
veranderingen zullen moe-
ten worden aangebracht in 
het ontwerp. Tussen 15.00 
en 15.30 uur vindt de pre-
sentatie van dit nieuwe zee-
leven plaats waarbij alle be-
langstellenden welkom zijn 

om te proosten op het eind-
resultaat.

Helaas moeten de meeste 
werken aan het einde van de 
dag worden gedemonteerd 
omdat het materiaal snel gaat 
zwerven over het strand en 
slecht is voor het milieu. Na-
tuurlijk zullen het hele werk-
proces en de eindresultaten 
door de leerlingen-media-
ploeg worden vastgelegd en 
zal er een presentatie op het 
Bonhoefferweb worden ge-
lanceerd.

Vernieuwde website SVNK
Castricum - Een nieuwe 
website voor SVNK. Alle vrij-
komende huurwoningen van 
de corporaties uit de regio 
Noord-Kennemerland, wor-
den geadverteerd op www.
svnk.nl. 

SVNK staat voor Sociale Ver-
huurders Noord-Kennemer-
land. Het doorlopen van de 
nieuwe website is logischer 
en overzichtelijker en maakt 
het woningzoekenden mak-
kelijker om passende woon-
ruimte te vinden om op te re-

ageren. Het is op de site mo-
gelijk om een zoekprofi el in te 
stellen en tipberichten te ont-
vangen wanneer er een wo-
ning beschikbaar is die vol-
doet aan de wensen van de 
woningzoekende. Woning-
zoekenden die een inschrij-
ving hebben bij www.svnk.nl 
moeten deze opnieuw acti-
veren om alle mogelijkheden 
van de site te kunnen gebrui-
ken en te kunnen reageren 
op huurwoningen. Bel met 
vragen over de site naar tel.: 
088 1182002.

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 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.00 uur
Buena Vista Social Club: Adios

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.00 uur
Viceroy’s House

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.45 uur
dinsdag 20.00 uur 
Sage Femme
vrijdag18.45 uur

dinsdag 20.00 uur 
The Zookeeper’s Wife

zaterdag 21.15 uur
Lion

zaterdag & zondag 16.00 uur
Cars 3 - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Cars 3 - 2D
vrijdag 16.00 uur

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 3D
zaterdag & zondag 16.00 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 13 juli t/m 19 juli 2017

Buena Vista Social Club: Adios
Spaanse en Afrikaanse in-
vloeden gecombineerd met 
een fl inke dosis Cubaanse 
passie; wie de klanken van 
de Buena Vista Social Club 
hoort, zal niet lang stil kun-
nen zitten. In de documentai-
re Buena Vista Social Club: 
Adios kijken de bandleden 

terug op de bijzondere jaren 
van hun succes en vertellen 
ze hun persoonlijke verha-
len waar nog altijd de passie 
vanaf spat. 
Gecombineerd met de beel-
den van toen zorgt dit voor 
een bijzondere, muzikale bi-
oscoopervaring. 

1947. De Britse heerschappij 
in India is bijna ten einde. Ko-
ningin Victoria’s achterklein-
zoon, Lord Mountbatten ver-
huist met zijn echtgenote en 
dochter naar New Delhi. Als 
laatste onderkoning is het zijn 
taak de overgang naar onaf-

Viceroy’s House hankelijkheid van het land te 
overzien. Al snel breekt ge-
weld uit tussen de hindoes, 
moslims en sikhs. De liefde 
tussen Jeet, een hindoe-be-
diende en Aalia, een moslim-
vrouw die in het paleis werkt, 
loopt gevaar. Zij zijn gedwon-
gen een monumentale keuze 
te maken.
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Castricum - Woensdag 5 ju-
li presenteerde Meerten Rit-
zema in de oude Dorpskerk 
voor genodigden zijn boek 
‘De Nederlandse Hervorm-
de Kerk te Castricum tussen 
1960 en 2006’ met als on-
der–titel ‘Een geschiedenis 
van geest en steen’. Vooraf-
gaand aan de overhandiging 
van het eerste exemplaar aan 
plaatsvervangend voorzit-
ter van de kerkenraad, Pieter 
Verveer, merkte Ritzema on-
der meer op dat in die perio-
de de ouderdom van de kerk 
meer dan eens onderwerp 
van publicaties is geweest.

In 1973 publiceerde D. van 
Deelen, actief kerklid en op-

richter van de Werkgroep 
Oud-Castricum, zijn boek 
‘Historie van Castricum en 
Bakkum’. Hij zegt daarin dat 
schrijvers uit de negentien-
de eeuw wel het jaar 1219 
noemden als bouwjaar van 
de kerk ‘omdat dat jaartal 
in een steunbeer zou heb-
ben gestaan’. Hij veronder-
stelt dan dat de kerk rond 
1200 is gebouwd. Dat jaar-
tal staat ook op het ANWB-
bordje links van de ingang 
van de kerk. In 1992 schreef 
Ir. J. Kol een artikel in het 
Jaarboek van de Stichting 
Werkgroep Oud-Castricum 
over het jaartal in de steun-
beer. Hij laat daarin zien, dat 
het niet 1219 is, maar 1519, 

het jaar van de uitbouw van 
de kerk. Met andere woor-
den; het jaartal 1200 heeft 
niets van doen met de bouw 
van de kerk. Ook toont Kol 
aan dat de bouw van de kerk 
zeer waarschijnlijk dateert uit 
de elfde eeuw, op zijn laatst 
rond 1100. Dat is minimaal 
een eeuw eerder dan wat op 
het ANWB-bordje staat.

Het boek van Ritzema gaat 
echter niet uitgebreid in op 
de bouwgeschiedenis van 
het kerkgebouw, maar vooral 
over de recente geschiedenis 
van de levende hervormde 
kerkelijke gemeente in Cas-
tricum van 1960 tot 2006. In 
die periode kreeg de kerke-

lijke gemeente te maken met 
een toestroom van forenzen, 
maar later ook met krimp. 
In het boek wordt ook aan-
dacht besteed aan de voor-
gangers en hoe om te gaan 
met verschillen in geloofsbe-
leving. Er blijken ook heftige 
discussies te zijn gevoerd. In 
januari 2006 verenigden de 

gereformeerden en de her-
vormden zich in de Protes-
tantse Gemeente Castricum. 
Het boek is voor veertien eu-
ro te koop bij Boekhandel 
Laan en bij www.kirja.nl. Op 
de foto: Meerten Ritzema in-
troduceert zijn boek met een 
praatje. Foto: Marja Welbo-
ren-Ritzema.

Castricum - De klassen 2 
van het Clusius College volg-
den afgelopen week een pro-
ject waarbij diverse onder-
werpen aan bod kwamen. 
Thema was: ‘Kijk eens verder’. 
Leden van de Cliëntenraad 
en vrijwilligers van GGZ-in-
stelling Dijk en Duin een be-
zoek aan het Clusius om te 
praten over psychiatrie.Met 
spelvormen werd gesproken 
en gedacht over stigma’s en 
vooroordelen.
In de Augustinus zijn twee 
scholen gevestigd. Het Clusi-
us College en de Taalschool. 
De leerlingen kennen elkaar 
nauwelijks. ,,We zijn buren, 
maar we kennen elkaar niet”, 
vertelt Margo de Ket, docent 
aan het Clusius College Cas-
tricum en degene die be-
dacht en georganiseerd heeft 
dat de twee groepen met el-
kaar in contact komen. 
In het kader van het project 

‘Kijk eens verder’ legde Mar-
go contact met Gerard Kooi-
stra en Noortje van Loon van 
de taalschool Jar-opleidin-
gen.
De leerlingen van de Taal-
school zijn vaak vluchte-
lingen en komen voor het 
grootste deel uit Syrië en Eri-
trea. Ze zijn gevlucht voor 
oorlogen en het gebrek aan 
vrijheid in hun land. Om te 
kunnen inburgeren krijgen 
ze zes tot negen uur les per 
week. Na anderhalf jaar les 
doen de meeste leerlingen 
examen. Er is contact gelegd 
en samen met de Jar-docen-
ten een programma bedacht 
waarin groepjes van zes leer-
lingen steeds twintig minuten 
een activiteit  ondernamen 
met een paar vluchtelingen. 
,,De contacten zijn zo goed 
dat een vervolg, en wie weet 
meer activiteiten, samen be-
paald niet ondenkbaar zijn!”

No Excuse in Oude Keuken
Castricum - Ze horen inmiddels tot de vaste gasten van 
De Oude Keuken. Zondag 16 juli zijn de muzikanten van No 
Excuse er weer met bas, gitaar, percussie en meerstemmi-
ge zang. Liedjes die je niet vaak hoort en wereldhits in een 
nieuw jasje: Paul Simon, Sting, Norah Jones, noem maar op. 
Van ballad tot voetjes van de vloer. Ton Hemmens gitaar, Jan 
Willem Schröder bas, Ad de Haan zang, cajon en conga’s, 
Arina de Haan zang. Vanaf 15.00 uur in De Oude Keuken op 
het terrein van Dijk en Duin.

Cursus Beter omgaan 
met pubers in najaar

Castricum - Op 25 sep-
tember start de gratis ou-
dercursus ’Beter omgaan 
met pubers’. Dit is een cur-
sus over opvoeden tijdens 
de puberteit en is bedoeld 
voor ouders en/of opvoe-
ders van ‘pubers’ in de 
leeftijd van twaalf tot en 
met zestien jaar. 

De cursus wordt gehouden in 
ontmoetingscentrum Gees-
terhage.

De cursus besteedt aandacht 
aan de veranderingen in de 
puberteit, de leuke en lastige 
kanten van omgaan met pu-
bers en hoe je als ouder goed 
contact kan onderhouden en 
ruzie kan voorkomen. Er zijn 
zes bijeenkomsten van 19.30 
tot 21.00 uur. De gemeente 
Castricum biedt deze cursus 
gratis aan.

Naast deze bijeenkomst/cur-
sus organiseert GGD Hol-

lands Noorden nog veel meer 
bijeenkomsten en cursus-
sen. Ouders/opvoeders kun-
nen op de website van de het 
cursusbureau (www.ggdhn.
nl/cursussen) een up-to-date 
overzicht vinden van het aan-
bod in de regio. 
Ouders/opvoeders kunnen 
zich aanmelden bij GGD Hol-
lands Noorden via het in-
schrijfformulier zie www.gg-
dhn.nl/cursussen. Bij vra-
gen kan contact opgenomen 
worden met het cursusbu-
reau via cursusbureau@gg-
dhn.nl of 088-0100557, be-
reikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 8.00 tot 
15.00 uur. 

Limmen - Bij de bibliotheek 
in Limmen kun je in de va-
kantie komen knutselen in 
het Bieb Atelier. Op woens-
dag 2 augustus van 14.00 tot 
15.30 uur kunnen jonge cre-
atievellingen zich uitleven. 
De activiteit is bedoeld voor 
kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar. Na het voorlezen 
van een verhaal gaan de kin-
deren knutselen. Omdat het 
aantal kinderen dat deel kan 
nemen beperkt is, is aanmel-
den noodzakelijk via www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl/
jeugd of tijdens openings-
uren in de bibliotheek.

Bieb Atelier





 14 juli

13 JULI

Kunstenaarsmarkt Bergen 
tot en met 31 augustus van 
17.00 uur tot 22.00 uur.

Bakkum Vertelt. Gratis festi-
val in en rond het openlucht-
theater De Pan op Camping 
Bakkum. Jong en oud kan zich 
laten verrassen door een grote 
variatie aan theater, muziek en 
lekker eten en drinken.

Zomerconcert Uitgeester 
Harmonie op het Reghthuys-
plein Uitgeest om 19.00 uur.

Familietentoonstelling Cold 
Cases in Huis van Hilde in 
Castricum, over het gebruik 
van forensische technieken in 
de archeologie. Dagelijks, op 
maandag gesloten.

14 JULI

Concert in de Cultuurkoepel 
in Heiloo met orgel en fluit. 
Kaarten via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl of in het VVV kan-
toor op het Landgoed Willi-
brordus. Aanvang 20.15 uur.

Kaasmarktorgelconcert 
m.m.v. Pieter van Dijk in de 

Grote Kerk Alkmaar om 12.00 
en 13.00 uur. Gratis toegang.

World Press Photo Exhibi-
tion 2017, de meest indruk-
wekkende nieuwsfoto¹s. De-
ze persfoto¹s worden vijf we-
ken in de kerk tentoongesteld. 
World Press Photo Exhibition 
2017 is te zien tot en met zon-
dag 20 augustus en is gratis 
toegankelijk. In de Grote Kerk 
Alkmaar.

Open avond. Elke vrijdag-
avond in juli organiseert de 
Reddingsbrigade in Egmond 
aan Zee een open avond voor 
het publiek. Op deze avond 
kan ook de vuurtoren bezocht 
worden. Meer informatie: 
www.reddingsbrigade.info.

Zomeravondconcert: van 
Venetië naar Leipzig in de 
Grote Kerk Alkmaar om 20.15 
uur.

Hiphop op het podium met 
Simson, Acright en Gilly in De 
Bakkerij in Castricum vanaf 
21.00 uur.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 to 13.00 uur met ook 
een kunst- en ambachten-
markt.

Bakkum Vertelt in en rond 
het openluchttheater De Pan 
op Camping Bakkum. Jong en 
oud kan zich laten verrassen 
door een grote variatie aan 
theater, muziek en lekker eten 
en drinken. Gratis toegang.

Stadswandeling. VVV Alk-
maar organiseert op maandag 
en vrijdag om 13.00 uur een 
stadswandeling onder bege-
leiding van een gids. Aanmel-
den info@vvvalkmaar.nl of tel.: 
072-5114284.

Zomerfestival Broekpolder 

vanaf 12.00 uur in park De 
Vlaskamp Heemskerk. 

15 JULI

Fete de la Musique, ver-
schillende muziekoptredens 
in het centrum van Castricum 
van 15.00 tot 21.00 uur in de 
uitenlucht.

Optreden Boys named Sue 
sinds 2001 dé Johnny Cash 
tributeband. Zij spelen in De 
Burgerij in Limmen. De deur is 
open vanaf 21.00 uu

Herman in een bakje Gei-
tenkwark en Maartje & Kine 
op het Canadaplein Alkmaar 
met theater en zang. Aanvang 
20.30 uur, gratis entree.

Bakkum Vertelt in en rond 
het openluchttheater De Pan, 
op Camping Bakkum. Tijdens 
de zesde editie kan jong en 
oud zich laten verrassen door 
een grote variatie aan theater, 
muziek en lekker eten en drin-
ken. 

Shake the Party live op ter-
ras van De Stiefel in Castri-
cum vanaf 16.00 uur.

16 JULI

Summer of Love op het Ca-
nadaplein Alkmaar: Janne 
Schra, Frank Lammers, Tim 
Knol, Anne Soldaat, Yorick van 
Norden zingen nummers van 
het Monterey International 
Pop Music Festival, het eerste 
grote popfestival ter wereld in 
1967. Gratis entree, aanvang 
14.30 uur

Rondleiding Zee van Staal 
waarbij een gids informatie 
geeft over de beelden en hun 
relatie tot andere kunstwer-
ken uit de kunstgeschiede-

▲

nis. Toegang en rondleiding is 
gratis. Opgeven is niet nodig. 
Het beeldenpark bevindt zich 
op de hoek van de Bosweg en 
de Reyndersweg te Wijk aan 
Zee. De wandeling begint om 
14.00 uur vanaf de entree van 
het park.

Bakkum Vertelt in en rond 
het openluchttheater De Pan 
op Camping Bakkum.

Toneel in Hof van Kijk Uit. 
Toneelvereniging Forento 
speelt het theaterstuk Jacht-
boek van een jonkheer bij Hof 
van Kijk Uit in Castricum van-
wege het vijfjarig jubileum. 
Kaarten via www.forento.nl. 
De aanvang is 19.30 uur.

Open Podium van 14.00 tot 
16.00 uur in Openluchtthea-
ter De Oude Kwekerij aan de 
Alkmaarse Jan van Scorelka-
de 6 met een afwisseling van 
zangduo¹s met een verhalen-
verteller en een cabaretgroep.

Stoeppop, livemuziek op 
straat, van 14.00 to 23.00 uur 
hoek Kerkweg/Ruysdaelstraat 
Heemskerk.

IVN-wandeling vanaf 10.00 
uur, de start is bij de Katten-
berg in Heiloo. Opgave is niet 
nodig, een donatie wordt op 
prijs gesteld.

Vaartocht naar moeras in 
fluisterboot in de Eilandspol-
der bij Driehuizen. via www.
gaatumee.nl. Van 10.00-12.00 
uur vanaf Werkschuur Ei-
landspolder, Oudelandsdijk 
1a, Driehuizen.

Zomerfestival Broekpolder 
vanaf 12.00 uur in park De 
Vlaskamp Heemskerk.

No Excuse speelt vanaf 15.00 
uur in De Oude Keuken op het 
terrein van Dijk en Duin.

17 JULI

Wandelpuzzeltocht. Elke 
maandagavond tot en met 

28 augustus vanaf 19.15 uur 
wandelpuzzeltocht vanaf Stefs 
Eten en Drinken in het cen-
trum van Bergen.

Stadswandeling Alkmaar. 
VVV Alkmaar organiseert 
in de maanden juli, augus-
tus en september op maan-
dag en vrijdag om 13.00 uur 
een stadswandeling door de 
binnenstad van Alkmaar on-
der begeleiding van een gids. 
Aanmelden info@vvvalkmaar.
nl of telefonisch 072-5114284.

Zomersorgelconcert in de 
serie Muziek in de Laurenti-
us door de virtuoze organist 
Gijs Boelen. Op maandag 17 
juli bespeelt hij het 3-klaviers 
Pels-orgel op de Verdronken-
oord 68 in Alkmaar. Aanvang 
20.00 uur.

18 JULI

Kaasmarkt in Alkmaar van 
19.00 uur tot 21.00 uur met 
een extra markt.

19 JULI

Braderie. Iedere woensdag 
in juli en augustus vindt de 
avondbraderie van Egmond 
aan Zee plaats vanaf 17.00 uur.

Open kerk. Witte Kerk in Hei-
loo is open voor publiek van 
11.00 tot 16.00 uur.

Zomeravondconcert m.m.v. 
Wolfgang Zerer op orgel in de 
Grote Kerk Alkmaar. Kijk voor 
alle informatie en kaartver-
koop op www.grotekerkalk-
maar.nl. Om 20.15 uur.
Foto: Jan Zwart. 

Jazzconcert. Slagwerker 
Han Bennink & Friends met 
jazzconcert in Vredeskerkje 
in Bergen aan Zee. Aanvang 
20.00 uur. ennink & Friends 
met jazzconcert in Vredes-
kerkje in Bergen aan Zee. 
Aanvang 20.00 uur. 

5 november 20178
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Sabina Dadaciu en Titouan Droguet winnen titel

Thriller op finaledag TC 
Bakkum Dutch Junior 

Bakkum - Bij TC Bakkum 
zijn zondag de finales ge-
speeld van het TC Bakkum 
Dutch Junior Open. De hele 
week heeft het toernooi mo-
gen genieten van prachtig 
weer en tennis van hoog ni-
veau. Vooral op de finaledag 
was de spanning te snijden.

Bij de meisjes ging de fina-
le tussen de ongeplaatste 
Sabina Dadaciu uit de Ver-
enigde Staten en de Oekra-
iense Margaryta Bilokin, die 
als zevende was geplaatst. 
In de finale werd het publiek 
verwend met een spannen-
de wedstrijd. De eerste set 
ging met 6-3 naar de 16-ja-
rige Bilokin, maar Dada-
ciu, ook 16, dwong een der-
de set af door de tweede met 
6-4 te winnen. In de beslis-
sende set kon het alle kanten 
op en de meiden zaten fysiek 
helemaal stuk. Bilokin kwam 
op een 5-4 voorsprong in de 
derde set en had de titel voor 
het grijpen, maar de Ameri-
kaanse perste er een eind-
sprint uit en trok de titel naar 
zich toe door de set met 7-5 
te winnen.
De eerste finalist bij de jon-
gens was de 16-jarige Titou-
an Droguet uit Frankrijk. Om-
dat hij de nummer 685 van de 

wereldranglijst bezit, moest 
hij zich kwalificeren voor het 
hoofdtoernooi via de kwa-
lificaties. Dat deed hij met 
succes, maar hij verbaasde 
vriend en vijand door tot de 
finale al zijn wedstrijden in 
twee sets te winnen. Daarin 
moest hij de degens kruisen 
met de eveneens 16-jarige 
William Grant uit de Verenig-
de Staten, die als 15e was 
geplaatst. Het publiek kreeg 
weer een ware thriller te zien 
van drie uur lang, waar bei-
de spelers elkaar tot het ui-
terste dreven. De eerste set 
ging met 7-5 naar Droguet, 
maar Grant won de twee-
de set met 7-6. Op 5-4 in de 
derde set mocht de Ameri-
kaan Grant serveren voor de 
titel. Op 40-30 kreeg hij een 
matchpoint, maar hij benutte 
het niet. De Fransman strafte 
dit genadeloos af: hij brak de 
service van Grant, won z’n ei-
gen game en op 6-5 plaatste 
hij de beslissende break om 
de titel op te eisen. En zo won 
voor de tweede keer in de 
historie iemand uit de kwali-
ficaties het hoofdtoernooi bij 
de jongens.
De dubbelspeltitels ging bij 
de jongens naar de Ameri-
kaan William Grant (revanche 
op zijn verloren finale in het 

enkelspel) en de Italiaan Lo-
renzo Musetti. Zij wonnen de 
finale van de Brazilianen Igor 
Gimenez en Matheus Picu-
nelli de Almeida met 6-3 7-5. 
Bij de meisjes waren Georgia 
Drummy (Ierland) en Maria 
Tyrina (Rusland) in de dub-
belfinale te sterk voor de als 
eerste geplaatste Françaises 
Giulia Morlet en Diane Parry. 
Het werd 6-2 3-6 10-6 voor 
de Ierse en de Russin. 
Nederlandse inbreng was er 
ook, maar zij wisten de fina-
les niet te bereiken. Kateri-
na Antoniou, speelster op TC 
Bakkum en toegelaten tot het 
hoofdtoernooi met een wild-
card van de organisatie, kon 
het vertrouwen helaas niet 
uitbetalen. Ze verloor met 6-0 
en 6-2 van de Spaanse Leyre 
Romero Gormaz. Deney Was-
sermann uit Amsterdam wist 
twee wedstrijden te winnen 
in het enkelspel, maar moest 
daarna zijn meerdere erken-
nen in Igor Gimenez uit Bra-
zilië. In het dubbelspel kon 
Wassermann met landgenoot 
Julian Prins net niet de finale 
halen: de halve finale was het 
eindstation voor de Neder-
landers. Op de foto: Sabina 
Dadaciu (rechts) won na een 
spannende finale van Marga-
ryta Bilokin.

Castricum - Atlete Sanne 
Verstegen verblijft momen-
teel in de USA om deel te ne-
men aan het de Summer Se-
ries: een reeks van wedstrij-
den waar per onderdeel pun-
ten behaald worden voor 
een stedenklassement. San-
ne komt uit op de 800m voor 
Team New York.
Na de race in San Francis-
co werd er een oversteek 
gemaakt naar New York 
voor de finale van het cir-
cuit. Omdat Sanne duidelijk 
de sterkste was in een wed-
strijd waar door iedereen ge-
wacht werd op de eindsprint, 
was al duidelijk dat in New 
York het raceverloop anders 
zou zijn. Na een rustige eer-
ste 200m nam Sanne daar-
om zelf het initiatief om bij 
het ingaan van de tweede 
en laatste ronde al een me-
ter of vijf voorsprong te heb-
ben op de rest van het veld. 
Daarachter werd echter hard 
gejaagd en goed samenge-
werkt om haar terug te pak-
ken. Met nog 200m te gaan 
was het gat al iets kleiner en 
in de laatste 100m kwam de 
concurrente van team Port-
land nog in de buurt, maar 
Sanne bleef met een kleine 
voorsprong eerste en pakte 

zo haar mooiste overwinning 
uit haar carrière. Goed voor 
negen punten voor het team 
en in de einduitslag pakte 
New York met 200 tegen 196 
punten de winst op nummer 
twee Portland. Zo werd alles 
gewonnen op de Amerikaan-
se avontuur.

Clinic voor rugbykamp
Castricum - Het Haka Rug-
by, Kamp dat door professi-
onele rugbyspelers uit Nieuw 
Zeeland in meer dan 22 lan-
den wordt georganiseerd, 
komt naar Castricum. Maar 
eerst is er een gratis rugby-
clinic op 14 juli om 19.00 uur 
bij de Castricumse rugby-
club. Troy Nathan en Regan 
Sue geven eerst een korte 
presentatie, daarna is er een 
clinic voor de kinderen en 
tieners. Het driedaagse rug-
bykamp is van 28, 29 en 30 
augustus bij de Castricumse 
Rugbyclub. Een van de Cas-
tricumse ex-rugbyers, Lister 
Kire, is bevriend van Regan 

Sue. De Castricumse rug-
byclub stelt haar locatie be-
schikbaar voor dit driedaag-
se kamp dat op 28, 29 en 30 
augustus zal plaatsvinden op 
sportpark Wouterland. Het 
kamp is bedoeld voor jon-
gens en meisjes van zes tot 
en met achttien jaar. Zij le-
ren de tradities en cultuur die 
bij de wereldberoemde Haka 
hoort, terwijl ze gecoacht 
worden door professione-
le rugbyspelers en voormali-
ge sterren van de machtige 
New Zealand All Blacks. Voor 
meer informatie en aanmel-
den: www.hakarugbyglobal.
com/holland.

Fotofinish bij duiven?
Castricum - De snelheid 
van duiven wordt berekend 
op basis van afstand en hoe-
veelheid tijd die is gebruikt 
om deze af te leggen. Re-
cent vlogen echter twee dui-
ven van de Gouden Wieken 
met een verschillende eige-
naar exact 1217,273 meter per 
minuut in een wedstrijd over 
190 kilometer. 
Een unieke situatie, verge-
lijkbaar met een fotofinish, 
die een berekening door de 

Compuclub vereiste met nog 
meer cijfers achter de kom-
ma en een uiteindelijk ver-
schil van millimeters. Afge-
lopen weekend was dat niet 
nodig. 
Arie en Rie Hageman, Ger-
hard Tromp en Nico de Graaf 
klokten als eersten op de jon-
ge duivenvlucht Roosendaal. 
En vanaf Argenton kwamen 
Gerhard Tromp, Arie Hage-
man en Anton Tromp als win-
naars uit de bus. 

Verdonk senior kan het nog
Akersloot - Henk Jan Ver-
donk senior heeft na lan-
ge tijd de wekelijkse wed-
strijd om de KPB-mountain-
bikecup op zijn naam ge-
schreven. Femke Mossin-
koff kwam met Chris Kemp 
in het wiel na een ronde als 
eerste door. Dit was het mo-
ment voor Henk Verdonk ju-

nior om de leiding over te ne-
men en direct een gaatje te 
slaan op Henk Verdonk se-
nior en de rest. Twee ronden 
later sloeg de pech bij vader 
Verdonk toe en uit vaderlief-
de stond zoon Henk zijn lei-
dende positie en fiets af aan 
senior. Hierdoor kon Henk 
Jan Verdonk senior zijn sterk 

begonnen race vervolgen, 
maar moest door de fietswis-
sel afrekenen met de inmid-
dels op kop rijdende Henk 
Louwe met daarachter Chris 
Kemp. 
In de finale, door opkomend 
onweer met vijf minuten in-
gekort, lukte het Henk Jan 
Verdonk senior allereerst 
Chris Kemp en vervolgens 
Henk Louwe op te slokken 
en zijn winst veilig te stellen.
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Babyspullen voor goede doel
Nieuw inzamelpunt 

Stichting Babyspullen 
Castricum - Bij de familie 
van Overschot aan de An-
na Bijnsstraat 1 staat een in-
zamelpunt van Stichting Ba-
byspullen. Deze stichting ver-
zamelt gebruikte en nieuwe 
babyspullen en maakt daar 
babystartpakketten van. De-
ze pakketten worden gratis 
verstrekt via diverse hulpver-
leningsinstanties aan (aan-
staande) ouders die het fi -
nancieel moeilijk hebben. ,,In 
Nederland groeit één op de 
negen kinderen op in armoe-
de. Ouders kunnen in die ge-
vallen vaak niet voldoen aan 
de basisbehoeften voor hun 
pasgeboren baby: een war-
me deken, een kruik, verzor-
gingsspulletjes of voldoende 
kleertjes”, aldus oprichtster 
Marjolijn Hermus. ,,Wij vin-
den dat elk kind recht heeft 
op een goede start.” Stichting 
Babyspullen ontstond vanuit 
een heel praktische insteek 
en overtuiging. ,,We wilden 
graag dat de kleertjes van 
onze kinderen binnen Ne-
derland een goede bestem-
ming zouden krijgen”, vertelt 
Hermus. Zo startte Stichting 
Babyspullen in 2012 vanuit 
een zolderkamer. Anno 2016 
is de organisatie fl ink ge-
groeid. ,,We werken inmid-
dels met een team van 140 
vrijwilligers verspreid over 

het land, we hebben zo’n 123 
inzamelpunten en we hebben 
een groot netwerk van pro-
fessionele instanties opge-
bouwd waar we mee samen-
werken.” Stichting Babyspul-
len werkt uitsluitend met vrij-
willigers en is afhankelijk van 
bedrijven en particulieren die 
het doel steunen. Meer infor-
matie over hoe bedrijven en 
particulieren het werk van 
de stichting kunnen onder-
steunen is te vinden op www.
stichtingbabyspullen.nl. ,,We 
zijn ervan overtuigd dat we 
samen sterk staan en steeds 
meer kinderen in Nederland 
een goede start in het leven 
kunnen geven.”

Sporten in de vakantie
Regio - Sportservice Kenne-
merland organiseert deze zo-
mer gratis sportactiviteiten 
voor alle basisschoolkinde-
ren in de gemeente Heems-
kerk en Castricum. Op dins-
dag 24 juli is er in Limmen 
een sportinstuif in sporthal 
d¹Enterij.  Kinderen uit groep 
3 tot en met 8 kunnen van 
zich van 10.00 tot 11.00 uur 
uitleven met trampolinesprin-
gen, voetballen, bouncebal-
len en klimmen in de tou-
wen. De kinderen uit groep 1 
en 2 kunnen op dezelfde dag 
meedoen aan een kleuter-
instuif van 11.30 tot 12.30 uur 
met spelletjes en klim/klau-
terbaan voor de jongsten.
Op woensdag 26 juli is sport-
buurcoach Bart aanwezig op 

het veld aan de Maasstraat 
, dit is tevens het speelplein 
van basisschool de Ark in 
Heemskerk. Van 13.30 tot 
15.00 uur voetballen, bounce-
ballen en spelletjes doen met 
water. Op het speelveld aan 
de Johannes Poststraat is er 
op donderdag 27 juli boot-
campen en freerunnen. Leer 
nieuwe trucs en moves op 
het freerunparcours en daag 
vriend of vriendin uit voor 
een battle tijdens de boot-
camp. De clinic is van 10.30 
tot 12.00 uur in de buiten-
lucht. Aanmelden via www.
sportservicekennemerland.
nl. Voor vragen: tel.: 0251-
254740 of mail naar mvan-
vugt@sportservicekenne-
merland.nl.

Yoga en klankmeditatie bij 
Atelier voorheen Blinckers

Bakkum - Yoga in de Duinen 
houdt op donderdagavond 3 
augustus een workshop yoga 
en klankmeditatie. De combi-
natie met ondermeer klank-
schalen geeft de yogaoefe-
ningen een intensere wer-
king, volgens de organisatie. 
,,Je laat de hectiek van alle-
dag achter je en hervindt het 
evenwicht tussen lichaam en 
geest. En dat op een bijzon-
dere locatie: Atelier voorheen 
Blinckers aan het randje van 
het strand.” Julia Meijer ver-
zorgt de yogales. Voor deze 

gelegenheid werkt ze samen 
met de bekende Castricum-
se klankhealer Joke Welbo-
ren, die de yogaoefeningen 
begeleidt met klankschaal, 
klankbuizen, shamandrum, 
oceandrum, rainstick en 
haar stem. Bij mooi weer op 
het terras, bij slecht weer in 
het atelier zelf tussen het 
werk van kunstenaarscollec-
tief CAKtwo. De workshop is 
voor zowel beginners als ge-
vorderden. Aanvang 20.00 
uur. Inschrijven via duinyo-
ga@gmail.com.

‘Samenwerken 
in vertrouwen’

Tweede broedsel ijsjes 
vliegen wijde wereld in

Limmen - Ze kwamen twee 
dagen eerder dan fotograaf 
Peter van Renen had ver-
wacht maar hij zat klaar in 
zijn hut. Zondag van 6.15 tot 
9.15 uur vlogen vijf ijsvogel-
tjes de wijde wereld in. ,,Het 
ging om het tweede broed-

sel. Vader ijsvogel had het er 
maar druk mee de ijsjes weg 
te lokken en hij moest ook 
nog een grote broer van het 
eerste broedsel wegjagen. 
Vrouw ijsvogel vond het pri-
ma; die zit alweer op de eitjes 
van het derde broedsel.”

Castricum - Woensdag rond 
8.30 uur kwam er een mel-
ding van een binnenbrand 
aan het Zonnedauw bij de 
Verloskundigenpraktijk in 
Limmen. Hierop heeft de 
alarmcentrale middelbrand 
gemaakt vanwege de hoe-
veelheid mensen die in het 
hele gebouw nog aanwezig 
zouden zijn. Toen de brand-
weer van Limmen en die van 
Heiloo ter plaatse kwamen 
was het hele gebouw al ont-
ruimd en heeft de brand-
weer het brandje snel we-
ten te blussen. De oorzaak 
is waarschijnlijk kortsluiting 
geweest.  
Zondag om 1.40 uur is de 
brandweer opgeroepen om 
vijf jongeren uit het Alk-
maardermeer bij Akersloot 
te redden nadat ze waren 
omgeslagen met hun boot-
je. Het bootje van de jonge-
ren was omgegaan nadat er 
een speedboot een hele ho-
ge golf had gemaakt. Bij aan-
komst van de brandweerboot 
waren de jongeren al uit het 
water gehaald door andere 
mensen die met hun bootje 
in de buurt waren. 
Zondag om 23.50 uur zijn 
de brandweerlieden uitge-
rukt naar de Puikman voor 
een voertuig dat in brand zou 
staan. Het ging om een scoo-
ter die in lichterlaaie stond. 
Met een straal kon de brand 
geblust worden. Tijdens de 
brand heeft de boom die er 
naast stond behoorlijke scha-
de opgelopen. De oorzaak is 
waarschijnlijk brandstichting 
maar dit moet nog blijken uit 
het onderzoek van de politie.

Brandweer 
in actie

Castricum - Dinsdag 18 
juli is het mogelijk vanaf 
19.45 uur deel te nemen 
aan de gratis workshop 
‘Samenwerken in vertrou-
wen’. 

Frank Boske, die door een 
oogziekte nog weinig ziet,  
verzorgt de workshop. Frank: 
,,Het is bijzonder wat mij 
overkomt sinds ik met een 
taststok door het leven kwis-
pel. Met deze workshop wil 
ik jullie deelgenoot te ma-
ken van mijn ontwikkeling en 
ervaring. Het is mijn bedoe-
ling er een luchtige, leuke en 
leerzame avond van te ma-
ken.” 
Aanmelden kan via info@
dorpsstraat23.nl.
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Landelijke buurtactie 
SP ook in Castricum

Castricum - Zaterdag 1 ju-
li wilde de SP door het hele 
land laten zien dat de partij 
zich samen met mensen wil 
inzetten voor verbeteringen, 
ook in Castricum. Deze keer 
was dat in een wijk in Noord 
End. 
Daar hebben een aantal ac-
tieve SP’ers huis aan huis ge-
vraagd aan de bewoners hoe 

ze tegen hun omgeving, zo-
als bijvoorbeeld groenvoor-
ziening en  bestrating, aankij-
ken. Er werd gevraagd of er 
andere zaken zijn die de be-
woners in hun omgeving ver-
beterd zouden willen zien.
We hebben met allerlei men-
De uitkomst van dit buurt-
onderzoek is te lezen op de 
website castricum.sp.nl. 

Hiphop en haken bij het 
Breicafé in De Bakkerij

Castricum - Vrijdag Hip-
hop in De Bakkerij met Sim-
son (foto),  Acright en Gil-
ly. Met inmiddels voor- en 
naprogramma`s van Ali B, 
Rico van Opgezwolle/Fak-
kelbrigade, Jebroer, Kraan-
tje Pappie en Donald D op 
zijn naam, is Simson meer 
dan klaar om de Nederland-
se podia te bestormen.  Als 
support zijn oude bekenden 
Acright en Gilly erbij. Zaal 
open 21.00 uur, entree: gratis. 

Maandag is er Breicafé van 
20.00 tot 22.00 uur waarbij 
gehaakt wordt. Neem wel ei-
gen materialen mee. Er wordt 
een begin gemaakt van een 
omslagdoek/stola. Meedoen 
is gratis. 

Sanne Briefjes bij 
Jeugdcup in Papendal

Limmen - Ieder jaar orga-
niseert de Nationale Tafel-
tennis Bond (NTTB) in juli 
een toernooi waarbij de bes-
te, top drie ranglijst, welpen 
en pupillen tegen elkaar strij-
den in een tweedaags jeugd-
cupevenement. In totaal zijn 
er 96 deelnemers. Het toer-
nooi wordt gehouden op Pa-
pendal, hét topsportcen-

trum van Nederland.  Afde-
ling Holland-Noord nodig-
de Roos Briefjes van tafelten-
nisvereniging Limmen uit om 
deel te nemen bij het welpen 
meisjesteam. De meisjes ein-
digen uiteindelijk op een zes-
de plaats, terwijl de jongens 
van Holland-Noord een ver-
dienstelijke podiumplaats 
veroverde; de derde plaats.º

Kraanwatercampagne en 
fi etsen met boswachter

Castricum - Dagelijks wor-
den in Nederland 500.000 
plastic fl esjes weggegooid. 
Dat is niet nodig want het 
Nederlandse kraanwater is 
heel zuiver en een veel goed-
kopere en net zo gezon-
de dorstlesser als bronwa-
ter. Door kraanwater te drin-
ken verminderen we boven-
dien grondstofgebruik, CO2-
uitstoot en de hoeveelheid 
plastic afval. Drinkwaterbe-
drijf PWN informeert daar-
om deze zomer haar klanten, 
maar vooral ook toeristen in 

Noord-Holland over de duur-
zaamheid en de kwaliteit van 
het Nederlandse kraanwater, 
met de campagne ‘Tap is Top’.
In het kader van de cam-
pagne organiseert PWN op 
woensdag 19 juli een spe-
ciale fi etstour voor toeris-
ten door het infi ltratiege-
bied in de duinen met bos-
wachters Ronald Slingerland 
en Kees Zonneveld. De tour 
start vanaf Kennemer Duin-
camping Geversduin om 
10.00 en 16.00 uur. De excur-
sie duurt ongeveer 1,5 uur, 

deelname is gratis. Inschrij-
ven is noodzakelijk en kan bij 
de balie van de camping. Op 
de camping deelt het water-
promotieteam de hele mid-
dag glaasjes kraanwater uit. 
Kinderen die het levensgrote 
kraanwaterspel spelen krij-
gen een waterijsje.

Castricum - Op vrijdag 14 
juli geeft Dans en Geniet de 
laatste dansmeditatie voor 
de zomervakantie. Deze och-
tend wordt vrij gedanst. Op-
geven kan via www.dansen-
geniet.nl of tel.: 06-24503879. 
In de Ronde Zaal in Geester-
hage van 9.45 tot 11.30 uur. 

Dansmeditatie

Castricum - Op de speel-
goedmarkt van Speelo-
theek Castricum kan ieder-
een speelgoed verkopen. En 
natuurlijk vinden de kinde-
ren speelgoed om de vakan-
tie mee door te komen. De 
speelgoedmarkt is op dins-
dag 25 juli van 11.00 tot 13.00 
uur op het schoolplein van 
basisschool De Sokkerwei, 
aan de kant van Forte. Er zit-
ten vrijwilligers die de kinde-
ren schminken, of een hen-
natekening op de handjes 
maken. Een springkussen 
maakt het feest compleet. Op 
zaterdag 9 september opent 
de speelotheek haar deuren 
weer om speelgoed uit te le-
nen. Meer informatie staat op 
www.sotcastricum.

Speelgoedmarkt 
op schoolplein

Dreigend woningtekort
Castricum - Ruim vijftig in-
woners waren vorige week 
dinsdag in Huis van Hilde 
afgekomen op een door de 
PvdA georganiseerde bijeen-
komst over het woningtekort 
dat dreigt te ontstaan. Een 
van de inleiders was Jos Fe-
ijtel van de Burgerinitiatief-
groep Dreigend Woningte-
kort. 
,,Het tekort wordt vooral ver-
oorzaakt door de sterke eco-
nomische groei die de re-
gio Amsterdam momenteel 
doormaakt. Dit leidt tot een 
sterke de groei van het aan-
tal arbeidsplaatsen en wo-
ningzoekenden. De wo-
ningbouw loopt op die groei 
enorm achter. Woningzoe-
kenden worden daardoor ge-
dwongen een huis in de regio 
te gaan zoeken. Wat vervol-
gens weer leidt tot een sterke 
toename van de prijzen van 
woningen in de regio Alk-
maar. Ook in Castricum is de 
toename van de woningprij-
zen momenteel al merkbaar.”
Volgens Feijtel, die zich ba-
seert op gegevens van de 
provincie Noord-Holland, is 
er tot 2040 behoefte aan de 
bouw van 217.000 woningen. 
In gemeenten zijn tot nu toe 
maar voor 46.000 woningen 
de procedures doorlopen 
die de bouw van woningen 
mogelijk moet maken. ,,Vol-
gens een twee weken gele-
den uitgekomen tussenbe-
richt van het Economisch In-
stituut voor de Bouw dient 

zelfs rekening te worden ge-
houden dat 40% van de ge-
plande woningen wordt ver-
traagd”, aldus Feijtel.

Nico Papineau Salm, die in 
zijn jeugd opgroeide in Cas-
tricum en lid is van Provin-
ciale Staten van Noord-Hol-
land, gaf in zijn inleiding aan 
dat hij de analyse van Jos Fe-
ijtel deelt. Met name de ver-
antwoordelijke bestuurder, 
gedeputeerde Joke Geldhof 
(D66), moest het in zijn inlei-
ding ontgelden. 
Dave van Ooijen, fractievoor-
zitter van de PvdA, hekel-
de in zijn inleiding met na-
me het net uitgekomen Regi-
onaal Actieprogramma Wo-
nen (RAP). Dat plan gaat vol-
gens hem uit van verouderde 
cijfers. Ook in Castricum wor-
den er volgens Van Ooijen 
veel te weinig woningen ge-
bouwd. In zijn inleiding ging 
hij vooral in op wat de frac-
tie van de PvdA sinds 2014 in 
de gemeenteraad aan initia-
tieven heeft ondernomen om 
de bouw van woningen voor 
met name starters en inwo-
ners met lage en middenin-
komens te versnellen. Hij be-
kritiseerde vooral de coali-
tiepartijen VVD, D66, CDA 
en GDB die afgelopen week 
nog tegen een motie van de 
PvdA stemde om in de be-
groting 2018 voldoende geld 
op te nemen om de positie 
van starters op de woning-
markt te versterken.
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