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Drie doden en twee gewonden bij 
ernstig ongeval op Provinciale weg

Castricum - Bij het Jac. P. Thijsse 
College zijn onderstaande leerlin-
gen alsnog geslaagd:
MAVO: Akersloot: Jens Verduijn, 
Charlie Teuthof. Heiloo: Micky 
Hoeben, Guus van den Berg, Sem 
Snijder. Limmen: Jovi Kerssens, 
Bas Versteeg.
HAVO: Akersloot: Febora Rid-
der, Bodine Schouten. Bever-
wijk: Maartje Gabriels. Castricum: 
Dylan de Regt, Eske Lascaris, Lars 
Zuurbier. Egmond aan den Hoef: 
Jet Dekker. Heiloo: Bram Liefting, 
Naut Verschut, Thijmen Boer-
mans, Oliver Sanz Prieto. Lim-
men: Marit Huibers, Chris Brand-
jes, Jente Boon, Roos Metselaar.
VWO: Akersloot: Fedde Both. Cas-
tricum: Evy Pepping, Marijn van 
Gennip, Fabe Zijp. Heiloo: Kaj Pol-
man. Limmen: Anouk Groot, Jo-
ran Zandbergen.
Na het tweede tijdvak is ook Jef-
frey Zwart Cum Laude geslaagd.

Alsnog geslaagd
Jac. P. Thijsse

Castricum - Op woensdag 4 ju-
li rond 18.00 uur heeft er op de 
Provinciale weg N203 tussen Uit-
geest en Castricum een zwaar 
ongeval plaatsgevonden. Een 
vrachtwagen en auto kwamen 
frontaal met elkaar in botsing 
waarna de auto in de naastgele-
gen sloot belandde.  
De hulpdiensten waaronder een 
traumahelikopter, zes ambulan-
ces, twee tankautospuiten van 
brandweer Uitgeest en brand-
weer Limmen, een duikwagen 
uit Velsen, meerdere politie-een-
heden en de o�  cieren van dienst 
van de politie, brandweer en am-

bulance kwamen ter plaatse.   
In de personenauto zaten vijf 
personen. Drie personen zijn bij 
het ongeval om het leven geko-
men, een 21-jarige vrouw uit Den 
Haag, een 21-jarige vrouw uit Po-
len en een 23-jarige man uit Po-
len. De twee andere inzittenden 
van de personenauto die bij het 
ongeval betrokken waren, een 
20-jarige en een 21-jarige man, 
raakten ernstig gewond: zij zijn 
opgenomen in het ziekenhuis.
De Duitse vrachtwagenchauf-
feur werd aangehouden en werd 
overgebracht naar het politiebu-
reau voor verhoor. Dit is een stan-

daard procedure bij zware onge-
vallen.
De N203 was tot ongeveer 01.30 
uur voor al het verkeer afgeslo-
ten. Bij het sporenonderzoek is 
er gebruik gemaakt van een po-
litiehelikopter om alles vanuit de 
lucht in kaart te brengen. 
Veel mensen zijn getuige geweest 
van het ongeval op de N203 en/
of hebben hulp verleend. De poli-
tie heeft niet van iedereen gege-
vens kunnen noteren. Bent u ge-
tuige geweest en heeft u de po-
litie nog niet gesproken? Neem 
dan contact op via 0900-8844. 
(Foto: Evelien Olivier)

Minderheidscollege kan van start

Gemeente Castricum telt 
drie nieuwe wethouders
Castricum - Ron de Haan, Paul 
Slettenhaar en Falgun Binnendijk 
zijn vorige week benoemd tot 
wethouder. Samen met de burge-
meester vormt het trio het nieu-
we college van B&W.
De partijen van de wethouders 
vormen geen meerderheid in de 
raad waardoor zij deel uitmaken 
van een minderheidscollege. De 
Haan (De VrijeLijst) is een bekend 
gezicht, Binnendijk (CDA) en Slet-
tenhaar (VVD) komen van buiten 
de gemeente Castricum.
De portefeuille Maatschappe-
lijk komt voor rekening van De 

Haan. Hieronder valt o.a. loka-
le economie, sport, toerisme en 
onderwijs. Binnendijk wordt ver-
antwoordelijk voor welzijn, duur-
zaamheid, gezondheidszorg en 
bijstand werk en inkomen (por-
tefeuille Sociaal). Slettenhaar zet 
zich de komende bestuursperio-
de in voor bouwen, wonen, ruim-
telijke ontwikkeling, verkeer en 
buitenruimte dat thuishoort in 
de portefeuille Ruimtelijk. Bur-
gemeester Toon Mans heeft o.a. 
� nanciën, regionale samenwer-
king en juridische zaken in zijn 
portefeuille.

Voor nieuwbakken wethouder 
De Haan bleek vorige week extra 
feestelijk: naast zijn benoeming 
werd hij onderscheiden tot lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Na 
veertien jaar neemt hij afscheid 
als raadslid. Burgemeester Mans 
noemde De Haan ,,een politiek 
dier, smaakmaker en vrije den-
ker”. Hij roemt De Haan vanwege 
zijn ,,enorme inzet voor de loka-
le politiek. Doordat u met regel-
maat op spraakmakende wijze de 
media wist te halen, werd u een 
van de gezichten van de politiek 
in Castricum.”

Zinderende zomeravonden bij de Verhalendames op Camping Bakkum
Bakkum - Nog even heerlijk ach-
terover zakken tijdens de lome 
uurtjes in de avond om te genie-
ten van prachtige verhalen. Dat 
kan op donderdag 12, vrijdag 13 
en zaterdag 14 juli op Camping 
Bakkum. Evenals vorige zomers 
presenteren de Verhalendames 
daar drie ontmoetingen met ver-
tellers. Bezoekers zijn dagelijks 
om 18.15 uur van harte welkom 
voor het programma Salon Bohe-
mien tijdens festival ‘Bakkum Ver-
telt!’

Onder het motto “mooie woor-
den vind je overal” presenteren 
De Verhalendames vertellingen 

in alle vormen. Op donderdag 12 
juli ontvangen zij Bram de Rid-
der. Hij is schrijver, socioloog en 
arts in opleiding tot psychiater. 
Samen met de dames praat hij 
over zijn kersverse debuut Ande-
re Kamers, dat gevuld is met ver-
halen over tijd, eenzaamheid en 
contact, en over het gevoel iets 
te missen, zonder er zeker van te 
zijn wat dat dan is, en of het wel 
bestaat. 

Op vrijdag 13 juli praten de Ver-
halendames met kunstenaar 
Tjarko van der Pol over onder 
meer zijn nieuwste boek Rot-
beesten. In zijn tekeningen, met 

toewijding en precisie gecreëerd, 
toont hij oog voor zinloosheid. Of 
het nu stadsplattegronden zijn 
voor de Amsterdamse Uitkrant of 
illustraties voor NRC Handelsblad, 
het complete darmenstelsel (De 
poepfabriek) of dertig kriebel-
diertjes (Rotbeesten): ieder on-
derdeel krijgt zijn onvoorwaarde-
lijke aandacht. Elk detail krijgt zijn 
eigen plek. Alles krijgt zin, alles is 
de moeite waard.

Op de avond van zaterdag 14 juli 
schuiven De Verhalendames aan 
bij niet één, niet twee, maar wel 
drie vertellers. Gijs van der Ham-
men & Hanneke Siemensma (zie 

foto) spreken over hun samen-
werking bij het maken van het 
prentenboek Kleine Wijze Wolf. 
Gijs vond na zijn studie Neder-
landse Letterkunde zijn weg in 
het schrijven van verhalen en 
gedichten voor kinderen, onli-
ne communicatie en het maken 
van prentenboekapps, Hanneke 
volgde na haar studie letterkun-
de ook nog een opleiding Auto-
nome Beeldende Kunst, en werkt 
als freelance illustrator en redac-
teur. Als afsluiter schijnt schrijver 
en redacteur Thomas Möhlmann 
nog zijn licht op zijn bekroonde 
dichtbundels De vloeibare jon-
gen (2005), Kranen open (2009), 

Waar we wonen (2013) en Ik was 
een hond (2017), en vertelt hij 
waarom je best van Amsterdam 
naar Castricum kan verhuizen.

Bakkum Vertelt! vindt plaats van 
12 tot en met 15 juli op Cam-
ping Bakkum te Zeeweg 31 in 
Castricum, en is gratis toeganke-
lijk voor iedereen. Het program-
ma van de Verhalendames start 
op donderdag tot en met zater-
dag om 18.15 uur. Daarnaast ver-
zorgen zij van donderdag tot 
en met zondag een doorlopen-
de dichten-op-maat service met 
onder andere Demi Baltus, Stella 
van Lieshout, én de verteller van 

zaterdagavond, Thomas Möhl-
mann. Meer informatie over De 
Verhalendames en hun program-
ma op Bakkum Vertelt! is te vin-
den op verhalendames.nl en fa-
cebook.com/Verhalendames. (Fo-
to: aangeleverd)

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

BIEFSTUKSPIES
LEKKER IN DE PAN OF

 OP DE BARBECUE
100 gr € 2,29
VLEESWARENTRIO

GEBRADEN GEHAKT
SCHOUDERHAM

      KALFSROLLADE
SAMEN € 5,99

2 PERS SNIJBONEN + 
PROV. AARDAPPELEN  
2  BIEFSTUK TARTAAR

SAMEN € 5,99
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Omgeving: Pernéstraat, 
Gouden Stulp, 290 kranten

WWW.VERSPREIDNET.NL   INFO@VERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? 
BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom

Wij zijn met spoed 
op zoek naar

Omgeving: Jan van 
Galenlaan, Piet Heinlaan, 
370 kranten

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

9,95

TROPICAL STORM
WITTE CHOCOLADE MOUSSE OP BASIS VAN KOKOSMELK, 
CREMEUX VAN PASSIE OP EEN BODEM 
VAN AMANDELBISCUIT
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Dit is inderdaad een gotspe: de 
bewoners van Dijk en Duin zijn 
bezorgd over de fauna en �ora 
van hun leefgebied. Als men dat 
werkelijk is had men daar niet 
moeten gaan wonen en bouwen. 
Het was het mooiste stukje Cas-
tricum met een zeer serene sfeer. 
en niet te vergeten het Oude 
Theehuis. Zoals het nu is, is het 
om te huilen.

Ans Martens

Gotspe

Lorenzo van Riet laat snelheid zien 
in Zolder en pakt podiumplaats
Castricum - Lorenzo van Riet 
heeft tijdens de Superprix in het 
Belgische Zolder een derde plaats 
behaald in de Ford Fiesta Sprint 
Cup. In een spectaculaire eerste 
race was de 18-jarige coureur uit 
Castricum nog vierde geworden 
in de klasse tot en met 24 jaar. Een 
race later reed hij naar de derde 
plaats op het podium. Van Riet 
toonde het hele weekend zijn 
snelheid en kon zich net als in de 
eerste race op Circuit Zandvoort 
met de voorste meten.

In de kwali�catie op Circuit Zol-
der had Van Riet de zesde tijd ge-
reden en hij startte de eerste race 
vanaf P5. Bij de Ford Fiesta Sprint 
Cup wordt de eerste race name-
lijk met een reversed grid ge-
start voor de eerste tien coureurs. 
Vroeg in de race zag het er niet 
naar uit dat Van Riet hoge ogen 

zou gaan scoren. Een touché in 
de eerste ronde wierp hem terug 
naar de staart van het veld. 
,,We reden met zijn drieën naast 
elkaar naar beneden richting de 
tweede chicane’’, vertelt Van Riet. 
,,Er was geen ruimte en ik kon 
het contact niet vermijden. Van-
uit helemaal achteraan heb ik 
ronde voor ronde mensen inge-
haald. Vooraan kon ik niet meer 
komen, daar rijden ze natuurlijk 
ook steeds harder, maar de snel-
heid zat er goed in.’’ Van Riet had 
lange tijd met 1:57.702 de snelste 
raceronde staan, maar die werd 
op het laatst nog verbeterd.

Ook in de tweede race ging het 
aanvankelijk niet zoals hij wil-
de. ,,Bij de start van de tweede 
race verloor ik wat plekken. Daar-
na heb ik wat geluk gehad dat Li-
roy Stuart en later Marcel Dek-

ker en Daan Pijl uitvielen, waar-
door ik kon opschuiven naar het 
podium.’’ Het was voor Van Riet 
zijn tweede podiumplaats van dit 
seizoen. Bij de eerste Ford Fiesta 
Sprint Cup noteerde hij een twee-
de plaats in de klasse tot en met 
24 jaar.
Van Riet combineerde het auto-
racen met karten, maar richt zich 
nu volledig op de autosport. ,,Het 
karten is over en ik richt me nu vol 
op het autoracen.’’
Op het Belgische Circuit werd in 
hetzelfde weekend ook de Super-
car Challenge gehouden en re-
den ook de GT’s en Prototypes. 
Klassen en auto’s die Van Riet wel 
aanspreken. ,,De Ford Fiesta Cup 
is een ideale instapklasse. De Su-
percar Challenge zou een mooie 
volgende stap zijn. Ik wil graag 
naar een klasse met meer ge-
weld.” (Foto: aangeleverd)
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Regio - De ChristenUnie-SGP in 
de provincie Noord-Holland wil 
dat de bussen in de provincie een 
dag gratis rijden om na de sta-
kingsdagen iets terug te doen 
voor de gedupeerde reizigers. 
Vorige week werd bekend dat 
er een akkoord is bereikt tussen 
werkgevers en werknemers in het 
streekvervoer. Daarmee zijn ver-
dere stakingen opgeschort. Vol-
gens de ChristenUnie-SGP is dit 
goed nieuws voor buschau�eurs 
en reizigers.
Statenlid Michel Klein: ,,Buschauf-

feurs hebben de afgelopen we-
ken van hun goed recht gebruik 
gemaakt om te staken. Dat heeft 
geleid tot verbeteringen in de ar-
beidsomstandigheden en dat 
is heel belangrijk. Voor reizigers 
heeft dit helaas wel vervelende 
gevolgen gehad. Veel gebruikers 
van de bus hebben andere vor-
men van vervoer moeten zoe-
ken en te maken gehad met ex-
tra kosten of vertragingen. Wij 
willen graag dat de provincie iets 
voor hen terug doet, zodat reizi-
gers weer een positieve ervaring 

ChristenUnie-SGP: dag gratis bus na 
stakingen openbaar vervoer

met het Noord-Hollandse busver-
voer op doen. Wij denken aan een 
dag gratis met de bus voor alle in-
woners of een andere actie waar-
mee reizigers tegemoet geko-
men worden.’’ 

De provincie betaalt vervoer-
ders niet voor de dagen waarop 
niet gereden is. De ChristenUnie-
SGP wil dat de provincie het uit-
gespaarde geld inzet om de actie 
te �nancieren. De fractie gaat het 
plan voorstellen in vergadering 
van de Provinciale Staten.

‘Gekibbel houdt de pit erin’
Diamanten huwelijk 
voor bruidspaar Romp
Regio - Zestig jaar getrouwd en 
nog steeds dol op elkaar: Jan 
Romp (83) en Anna ‘Annie’ Romp-
Ulder (78) hebben samen de 
grootste lol. Dit weekend vierde 
het stel samen met vrienden, fa-
milie en andere geliefden hun ‘rij-
ke leven’, maandag kwam burge-
meester Mans het paar felicite-
ren.

Jan en Annie leerden elkaar ken-
nen in het café van haar vader. 
Pleinzicht, randje Jordaan. Hun 
liefde voor muziek bracht ze sa-
men. ,,Jan kwam voor de juke-
box en ging weg met de doch-
ter van de kastelein”, grapt An-
nie. Zij woonde met haar ou-
ders boven het café. ,,Voor een 
kwartje kon je drie plaatjes draai-
en. Jan koos altijd dezelfde - dus 
ik wist precies wanneer hij be-
neden was.” Liefde op het eerste 
gezicht was het zeker, glundert 
Jan. Hij wist op dat moment al-
leen niet dat Annie had gelogen 
over haar leeftijd. ,,Jan dacht dat 
ik zestien was, maar ik moest nog 
veertien worden. Dat heeft hij me 
gelukkig vergeven.” Op het eer-
ste afspraakje maakten ze een 
rondvaart door de Amsterdamse 
grachten, gevolgd door een ge-
zamenlijke foto op de Dam. ,,Mijn 
moeder verklaarde me voor gek”, 
zegt Annie. ,,Samen op de prent 
betekent het end, zeiden ze in de 
Jordaan.” ,,Nou daar is niks van te 
merken”, grapt Jan. ,,Ik zit al zestig 
jaar aan je vast.”

Als het tweetal trouwt is Annie 
pas zestien jaar oud. ,,Op mijn 
verjaardag stapten we in het hu-
welijksbootje”, vertelt Annie. 
,,Dan hadden we geen toestem-
ming nodig van de koningin.” Jan: 
,,Dus eigenlijk was het een moe-
tje.” Annie: ,,Eigenlijk wel.”
Eind jaren ’50 krijgen Jan en An-

nie beiden werk op het Castri-
cumse strand. ,,Geen �auw idee 
hoe we daar terechtkwamen”, 
zegt Annie. Na enkele jaren voor 
een baas gewerkt te hebben, hu-
ren ze een oude politiepost bo-
venaan het strand om voor zich-
zelf te beginnen. ,,Daar verkoch-
ten we zonnebrandolie en speel-
goed, maar ook snacks”, zegt Jan. 
,,In de cellen bakte ik de patat.” 
Annie: ,,En hij sliep dan in het lij-
kenhuisje, want daar paste pre-
cies een bed in.” Uiteindelijk be-
land het duo op het strand met 
een ‘echt’ paviljoen. Jarenlang 
werken ze samen. Of dat altijd 
goed ging? Vaak wel en ‘gekib-
bel houdt de pit erin’, volgens An-
nie. In 1973 koopt het echtpaar 
Romp een woning aan de Achter-
laan en vestigt zich daarmee o�-
cieel in Castricum. De strandtent 
wordt verkocht en Jan begint een 
eigen schildersbedrijf. In de jaren 
daarna woont het duo in verschil-
lende omliggende dorpen, maar 
uiteindelijk komen ze weer terug 
naar Castricum. Annie vindt het 
�jn om dichtbij haar kinderen Ri-
chard en Gerda te wonen - en ook 
hun vier kleinkinderen zijn in de 
buurt. 
Het geheim van hun huwelijk? 
,,Humor”, denken ze. ,,En ik ben 
heel makkelijk”, zegt Jan. ,,Ik doe 
alles. Koken…” Annie: ,,Ach schei 
toch uit, Jan. Je kan nog geen 
water koken.” Over hun diaman-
ten huwelijk is het echtpaar vrij 
nuchter. ,,Je moet maar afwach-
ten of je het redt samen”, zegt An-
nie. ,,Veel vrienden van ons zijn er 
al niet meer. Toen mijn zoon zag 
wie er allemaal op ons feest zou 
komen zei hij: zullen we ook maar 
een AED halen met al die oud-
jes?” Jan grinnikt: ,,Dat is niet zo’n 
gek idee”. Annie: ,,Nee, misschien 
moesten we dat maar doen.” 
(Mardou van Kuilenburg)

Kleurenfest, wat een feest
Castricum - Een paar jaar gele-
den is de traditie ontstaan. De juf 
van groep 6 van basisschool het 
Kleurenorkest vertelde op school 
over Oerol. Hoe leuk het was dat 
er zoveel verschillende acts wa-
ren. Dat sprak de kinderen enorm 
aan. Konden zij zelf niet ook zo’n 
festival organiseren? 

Ook dit jaar ging juf weer naar 
Oerol en wist zij de kinderen te 

enthousiasmeren. Geheel vol-
gens de visie van het Natuur-
lijk Leren, waar de school mee 
werkt, gingen de kinderen aan de 
slag. Lotte en Rosa haakten tach-
tig armbandjes, als entreebewijs 
voor de kinderen uit de andere 
klassen. Elk vrij minuutje werd er 
gehaakt. Verder moest er in elk 
geval muziek komen, theater en 
eten en drinken. 
Afgelopen woensdag was het 

zover. Om half tien opende het 
Kleurenfest zijn symbolische deur 
voor de andere klassen. De kin-
deren genoten. De kleuters ver-
maakten zich vooral bij de DJ-
act van Roma, Luke en Jonah. Wat 
werd er gedanst!
Meer dan de helft van de kinde-
ren liet zich schminken of opma-
ken en als men wilde, werden ook 
de nagels gelakt. Terwijl je wacht-
te, kon je genieten van een mop 
door Roos of een glas limonade. 
Over het hele schoolplein ston-
den kraampjes. Zo was er een 
poppenspel en een spannende 
dansvoorstelling. Ook een chill-
plek, om lekker te kunnen genie-
ten van de klanken van de muziek 
ontbrak niet. 
Toen het was afgelopen, raakten 
de kinderen niet uitgepraat. Wat 
was het een succes! Voor de or-
ganisatie door de leerlingen van 
groep 6, die dat met veel plezier 
hadden gedaan, maar ook voor 
de rest van de kinderen van de 
school, die met zoveel plezier 
over het festivalterrein hadden 
gewandeld. (Foto: aangeleverd)

Welzijn Castricum 
organiseert duinfeest
Castricum - Op dit feest kunnen 
nieuwe, oude en jonge Nederlan-
ders elkaar beter leren kennen en 
ontdekken hoe men de duinen 
kan ervaren. Het feest wordt ge-
houden op zaterdag 21 juli van 
13.00 tot 16.30 uur in de tuin bij 
De Hoep, Johannesweg 2 (zij-
straat Zeeweg) in Castricum. 
Het programma is leuk voor vol-
wassenen en kinderen en ziet er 
als volgt uit: elkaar ontmoeten, 
samen praten, zingen, eten en 
drinken en een keuze uit allerlei 
activiteiten zoals: wandelen, �et-
sen en oudhollandse spelletjes. 

Graag in sportieve kleding ko-
men en het volgende meene-
men: lekkere lunch om te delen, 
drinken, een kleed om op te zit-
ten.  Een duinkaart is dit keer niet 
nodig. In verband met het maxi-
mum aantal deelnemers dient 
men zich  aan te melden bij Wel-
zijn Castricum, info@welzijncas-
tricum.nl, tel. 0251-656562. 
Dit feest is mede mogelijk ge-
maakt door een bijdrage van Ra-
bobank Noord-Kennemerland 
en dankzij de medewerking van 
PWN en vele vrijwilligers. (Foto: 
Nico Lute)

LEZERSPOST
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Nieuw gezicht op Bakkerspleintje
‘Verlichting is net zo belangrijk als 
een meubelstuk
Castricum - In januari van dit jaar 
streek ondernemer Jos van Vliet 
neer op het Bakkerspleintje 1B in 
Castricum. Zijn zaak Licht en Licht 
draait, zoals de naam doet ver-
moeden, om verlichting en alles 
wat daarbij komt kijken. Klanten 
zijn blij met de nieuwe zaak. ,,Dit 
is echt een aanwinst voor Castri-
cum.”

Dat goede verlichting meer is 
dan enkel een lamp ophangen 
wordt duidelijk als Van Vliet be-
gint te vertellen. ,,Verlichting is 
kunst, een meubelstuk. Het moet 
een verhaal vertellen.” De creatie-

ve zestiger verkoopt niet alleen 
producten, maar maakt complete 
lichtplannen en geeft advies op 
locatie. Hij heeft met elke lamp in 
de winkel wel iets, maar zegt niet 
alles mooi te vinden. ,,Ik ben heel 
visueel - een lamp moet iets met 
me doen, maar niet alles is mijn 
smaak. Dat hoeft ook niet.” 
Verlichting bij Licht en Licht is 
veelal exclusief en afkomstig van 
de beste designers. ,,Mijn pro-
ducten vallen in het hogere seg-
ment, prijzen lopen uiteen van 
een paar honderd tot duizend eu-
ro. Als klanten zich oriënteren op 
een of meerdere lampen, kom ik 

de ruimte vooraf even bekijken. 
Zo komt het voor dat verlichting 
in de winkel mooi kan zijn, maar 
in huis niet past. Dan zeg ik dat 
eerlijk - en denk ik mee over alter-
natieven. Die extra service vind ik 
heel belangrijk.” Van Vliet runt de 
winkel samen met zijn vrouw Ma-
rian. Zijn doelgroep? ,,Toch wel 
de vijftig plussers”, zegt Van Vliet. 
,,Jonge mensen kopen veel onli-
ne, ook lampen.” Trendgevoelig 
is de ondernemer niet. ,,Nee, daar 
heb ik helemaal niks mee. Ik volg 
gewoon mijn hart - en probeer de 
klant dat ook te laten doen.” (Mar-
dou van Kuilenburg)

Rabobank Alkmaar e.o. en Noord-
Kennemerland willen samen verder
Regio - De eerste stap naar sa-
mensmelten van Rabobank Alk-
maar e.o. en Rabobank Noord-
Kennemerland is gezet. Vori-
ge week tekenden de raden van 
commissarissen en de directies 
van beide lokale Rabobanken 
hiertoe een intentieverklaring 
om per 1 januari 2019 samen ver-
der te gaan. 
,,In een wereld van verdergaande 
digitalisering is Rabobank con-
tinu in ontwikkeling om daarin 
mee te gaan. We willen onze klan-
ten excellente digitale dienstver-
lening aanbieden”, aldus Ralph 
van Soomeren, directievoorzit-
ter van Rabobank Alkmaar e.o. 
,,Hierbij heeft onze bank de uit-
daging om het persoonlijk klant-

contact en de lokale herkenbare 
identiteit als coöperatieve bank 
te behouden. Een samenvoeging 
brengt bovendien kostenvoorde-
len met zich mee. Dat past bij de 
opdracht die we als coöperatie 
hebben om onze leden de ‘beste 
koop’ te bieden.”’’
Om dat alles in de toekomst waar 
te maken willen beide banken 
samen gaan. Hierdoor ontstaan 
grotere teams, waardoor de lo-
kale advieskracht toeneemt. Jan 
Klaver, directievoorzitter van Ra-
bobank Noord-Kennemerland 
vult aan: ,,Wij geloven in persoon-
lijk klantcontact op de momen-
ten dat het er voor onze klant toe 
doet. Door onze krachten te bun-
delen, onze kennis en lokale net-

werken te delen en nog beter sa-
men te werken kunnen we nóg 
meer voor onze klanten beteke-
nen. De gebieden van onze beide 
lokale banken lopen ook geogra-
�sch in elkaar over. We werken nu 
al veel samen, de volgende stap 
zetten is eigenlijk heel logisch.’’
De beoogde samenvoegingsda-
tum is 1 januari 2019. Binnen de 
coöperatieve bank spelen leden 
een nadrukkelijke rol bij de tot-
standkoming van de nieuwe lo-
kale bank. Klaver: ,,We raadple-
gen onze leden na de zomer en 
betrekken onze ledenraden in 
het proces”. Van Soomeren: “On-
ze ledenraden hebben het laatste 
woord; zij besluiten in november 
over het samengaan.’’

V.l.n.r. :  Jan Klaver (directievoorzitter Rabobank Noord-Kennemerland), Tillie van der Poel (voorzitter RvC Rabo-
bank Noord-Kennemerland), Albert Dekker (voorzitter RvC Rabobank Alkmaar), Ralph van Soomeren (directie-
voorzitter Rabobank Alkmaar)

Apotheek de Brink klaar voor 
vakantieperiode

Castricum  - In deze tijd van het 
jaar is het altijd een drukte van 
belang in Castricum. Er zijn veel 
toeristen te gast in de gemeente 
en veel inwoners zoeken juist an-
dere oorden op om te ontspan-
nen. Apotheek de Brink heeft zich 
voorbereid op deze drukke perio-
de en adviseert de patiënten het-
zelfde te doen.

Inwoners
Overal heerst de vakantiedruk-
te. Apotheken adviseren om me-
dicijnen ruim op tijd te bestellen, 
zodat deze voor de vakantie in 
huis zijn. Zijn er nieuwe medicij-
nen nodig? Veel huisartsen gaan 
binnenkort ook met vakantie, 
vraag recepten dus op tijd aan. 
Apotheek de Brink stuurt bericht 

per mail als de medicijnen klaar 
staan. 

Het is verstandig een overzicht 
van geneesmiddelen mee te ne-
men op vakantie. Voor sommi-
ge medicijnen is zelfs een speci-
ale Schengen verklaring nodig, 
bijvoorbeeld voor zware pijnstil-
lers en sommige slaapmiddelen. 
Meer informatie staat op www.
hetcak.nl (medicijnen mee op 
reis). Het overzicht kan eenvou-
dig worden opgevraagd bij de ei-
gen apotheek. 

Toeristen
In deze periode zijn in Castricum 
veel toeristen te gast. Goed om te 
weten dat Apotheek de Brink ook 
voor hen klaar staat. Met advie-

zen over insectenbeten, de zon 
en typische vakantiekwaaltjes, 
maar natuurlijk ook voor medi-
cijnen. De apotheek bezorgt zelfs 
medicijnen op Camping Bakkum. 

Vakantie in Nederland
Ook bij een vakantie in eigen 
land is het soms nodig een apo-
theek te bezoeken. Het is dan �jn 
als een apotheek in de andere 
plaats de medicatiegegevens kan 
inzien. Goede informatie en snel 
handelen kunnen per slot van re-
kening een groot verschil maken. 
De toestemming voor het uitwis-
selen van de gegevens moet bij 
de eigen apotheek worden gere-
geld. 

Service voorop
Uiteraard staat bij Apotheek de 
Brink de service ook in de vakan-
tieperiode voorop. Zo zorgt de 
apotheek voor een afhaalpunt 
voor medicijnen buiten ope-
ningstijden. Op zaterdag is Apo-
theek de Brink geopend van 9.00 
tot 13.00 uur en is er altijd een 
deskundig team van apothekers 
en assistenten aanwezig.
Apotheek de Brink is te vinden op 
Torenstraat 64 in Castricum. Het 
telefoonnummer is 0251-652500. 
Op de website www.apotheekde-
brink.nl zijn niet alleen veel ge-
zondheidstips te vinden, maar 
staan ook de contactgegevens 
van alle huisartsen in Castricum.

Opnieuw borstkankerlintjes voor 
RKZ en Noordwest ziekenhuisgroep
Regio - Borstkankervereniging 
Nederland (BVN) heeft de jaar-
lijkse roze lintjes voor goede, pa-
tiëntgerichte borstkankerzorg 
uitgereikt. Uit handen van me-
vrouw Mekenkamp, patiënt ad-
vocate bij de BVN, hebben het 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk (RKZ) en beide locaties van 
Noordwest Ziekenhuisgroep op-
nieuw het lintje ontvangen. ,,Het 
borstkankerlintje is een erken-
ning voor het voldoen aan een 
aantal belangrijke voorwaarden 
voor het verlenen van zorg aan 
patiënten met borstkanker”, vin-
den chirurgen Kirsten Blaauwen-

draat van Noordwest en Gisela 
Moormann van het RKZ. ,,De ex-
pertise van de verschillende spe-
cialisten binnen de borstkanker-
zorg op de drie locaties wordt ge-
bundeld in een multidisciplinair 
overleg. Met deze basis kunnen 
wij in samenspraak met de pa-
tiënt een persoonlijk behandel-
plan maken.’’

BVN beoordeelt ziekenhuizen 
in de Monitor Borstkankerzorg. 
De monitor combineert ervarin-
gen van patiënten met informa-
tie over het zorgaanbod van zie-
kenhuizen. Elk jaar worden de cri-

teria opnieuw bijgesteld. Noord-
west en het RKZ scoorden een ‘ja’ 
op alle criteria. De criteria zijn te 
raadplegen op monitorborstkan-
kerzorg.nl. 
Noordwest en het RKZ werken 
samen op het gebied van borst-
kankerzorg. Patiënten kunnen te-
recht op drie locaties in de regio: 
Alkmaar, Beverwijk en Den Hel-
der. Jaarlijks behandelen de spe-
cialisten en medewerkers meer 
dan 600 patiënten met borstkan-
ker. Door deze aantallen zijn zij 
één van de grootste behande-
laars van borstkankerzorg in Ne-
derland. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur 
Mamma Mia! Here we go again - 

Bubbels Première
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

Hereditary
donderdag 20.00 uur  vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.15 uur
On Chesil Beach
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.15 uur

The Mercy
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

Redbad
vrijdag 16.00 uur

The Bookshop
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Ocean’s 8
zaterdag 16.00 uur

Jurassic World - Fallen Kingdom - 3D
woensdag 20.15 uur 

Jurassic World - Fallen Kingdom - 2D
woensdag 15.00 uur 

Hotel Transsylvanië 3 - 3D NL
vrijdag 16.00 uur

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Showdogs
zaterdag 13.00 uur  zondag 16.00 uur 

Incredibles 2 - 3D - NL
zaterdag  16.00 uur  zondag 13.00 uur 

Incredibles 2 - 2D - NL 

Programma 12 juli t/m 18 juli

On Chesil Beach
Het is de zomer van 1962 en En-
geland is slechts een jaar verwij-
derd van grote sociale verande-
ringen, Beatlemania, de seksuele 
revolutie en de Swinging Sixties. 
Op de avond van hun huwelijk 
dineren Florence en Edward op 
hun kamer in een bedompt ho-
tel bij Chesil Beach in het Engelse 
Dorset. Hier blikt het stel terug op 

hun ontluikende romance, onge-
makkelijk over de aanstaande hu-
welijksnacht. De verzwegen mis-
verstanden en angsten van die 
avond zullen hun levens voor al-
tijd veranderen. Geliefd Brits au-
teur Ian McEwan schreef zelf het 
scenario voor de ver�lming van 
zijn bestseller roman On Chesil 
Beach.

Nadat de grootmoeder van de 
familie Graham overlijdt, werpt 
de aanwezigheid van deze wei-
nig geliefde vrouw nog steeds 
een schaduw op het gezin. Voor-
al haar kleindochter Charlie, voor 
wie ze altijd al een ongewone fas-
cinatie had, lijdt eronder. De Gra-
hams zitten nog midden in hun 
rouwproces wanneer langzaam 

Hereditary maar zeker de afschuwelijke 
waarheid over hun afkomst aan 
het licht komt. Annie, de moe-
der binnen het gezin, wordt ge-
dwongen om een duister pad in 
te slaan om te kunnen ontsnap-
pen aan het noodlot dat hen al-
len te wachten staat. 
Regisseur Ari Aster laat met zijn 
�lmdebuut een zeer verontrus-
tende kijk zien op een huishou-
den dat op onheilspellende wijze 
uit elkaar valt.
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Mainville Music Company 
bij De Oude Keuken
Castricum - Zondag 15 juli treedt 
Mainville Music Company op. De 
band was al eens eerder te gast  
in De Oude Keuken met herken-
bare blues, rock en hedendaagse 
muziek. 
Het repertoire van de band laat 
zich inspireren door muziek van 
Robert Johnson en Eric Clapton, 
maar ook John Legend is van de 
partij. Met enige regelmaat is de 

band te gast op diverse podia in 
de regio. Met John Stevens zang 
en gitaar, Castricummer Willem 
Smit op saxen en dwars�uit, Har-
ry van Dijk basgitaar en René Re-
vers drums. De DOKspecial is ri-
cotta ravioli.

Zondag 15 juli om 15.00 uur op 
het terras van De Oude Keuken. 
(Foto: aangeleverd)

Jorn Buning is oude 
liefde niet verleerd
Akersloot - Alkmaarder Jorn Bu-
ning is donderdagavond verras-
send winnaar geworden van de 
wekelijkse wedstrijd in Akersloot 
om de Kids and Parents Bike-
school (KPB) mountainbikecup. 
Na nog nooit op de deelnemers-
lijst voorgekomen te zijn, drukte 
de als zevenjarig mountainbiker-
tje begonnen Jorn Buning, mo-
menteel wegrenner, zijn stempel 
op de strijd op Sportcomplex de 
Cloppenburgh. Wout Bakker uit 
Heiloo, niet bekend met de sta-
tus van Jorn Buning, nam direct 
de regie in handen door de gro-
te groep op sleeptouw te ne-
men. Door het stra�e tempo van 
de jonge Bakker vielen er al snel 
gaten in de groep, waardoor de 
machtsverhoudingen duidelijk 
werden. Nadat de stofwolken de 
contouren van de individuen lie-
ten doorschemeren, werd pas 
zichtbaar, dat Wout Bakker in de 
derde ronde de leiding had moe-
ten afstaan aan Jorn Buning, maar 
tevens enkele ronden later ook in 
Jan Langeveld en Bart Levering 

uit Limmen zijn meerdere moest 
erkennen. Wel bleek Bakker in 
staat te zijn op een stoere ma-
nier zijn vierde positie te hand-
haven, ondanks de dreiging in 
zijn rug van het trio Henk Louwe 
(Alkmaar), Chris Kemp (Egmond 
aan den Hoef) en Hidde Buur uit 
Akersloot. 

Meest opvallend was de presta-
tie van de laatstgenoemde van 
het trio: Hidde Buur. Hidde Buur 
was erin geslaagd met de haven 
in zicht, zich te ontdoen van zijn 
metgezellen Louwe en Kemp, zo-
dat zij genoegen moesten nemen 
met de plekken zes en zeven en 
Buur de vijfde positie kaapte. 

Uitslag: 1. Jorn Buning Alkmaar 
2. Jan Langeveld Bakkum 3. Bart 
Levering Limmen 4. Wout Bakker 
Heiloo 5. Hidde Buur Akersloot 
6. Henk Louwe Alkmaar 7. Chris 
Kemp Egmond aan den Hoef 8. 
Koen Jansen Schagen 9. Gerrit 
Jansen Schagen 10. Stan de La-
leijne Egmond aan Zee.

Zomer(s)concert Harmonie
Uitgeest - Donderdag 12 ju-
li geeft de Uitgeester Harmonie 
haar zomer(s)concert weer bui-
ten. Vanaf 19.00 uur zullen de 
muzikanten zomerse klanken la-
ten horen aan de Burg. van Roos-
ma-lenstraat/hoek De Terp in Uit-
geest. De afgelopen maanden 
zijn zomerse nummers ingestu-

deerd als Despacito, Samba de 
Janeiro en Grease. Er wordt ook 
door het opleidingsorkest een 
aantal leuke nummers gespeeld. 
Dit alles onder leiding van de en-
thousiaste Thomas Eveleens die 
van dit muzikale optreden weer 
een feestje zal maken. (Foto: Bui-
tenconcert 2017 @Kindervreugd)

Repair Café op 14 juli
Castricum - Op zaterdag 14 ju-
li vindt er weer een Repair Café 
plaats in De Bakkerij in Castricum. 
Een mooi moment om eens langs 
te komen met kapotte spullen en 
deze samen met de vrijwilligers 
te repareren. Het is de bedoeling 
dat bezoekers meekijken tijdens 
de reparatie zodat men leert om 
meer spullen te repareren.
De vrijwilligers helpen om tex-
tiel te repareren en geven advies 
bij haken en breien. Hoe repareer 
je bijvoorbeeld een gat in een 
broek? Ook helpen ze om kleine 
elektrische en huishoudelijke ap-
paraten te repareren. Wat kan te 
doen met een kapotte strijkbout? 
Ook voor advies bij computerpro-
blemen en voor advies bij �etsre-
paraties kan men terecht bij het 
Repair Café. 

Naast gerepareerde spullen 
brengt een Repair Café ook veel 
gezelligheid. Bezoekers kunnen 
wat drinken aan de bar van De 
Bakkerij voorafgaand aan de re-
paratie of na a�oop. 

Het Repair Café wordt vier keer 
per jaar georganiseerd door Tran-
sition Town Castricum en De 
Groene Bak en is toegankelijk 
voor jong en oud. 
Het Repair Café vindt plaats op 
zaterdag 14 juli in De Bakkerij 
aan de Dorpsstraat 30 in Castri-
cum. De openingstijden van het 
Repair Café zijn 13.00 tot 16.00 
uur. De  entree is gratis (giften zijn 
welkom). Men betaalt alleen voor 
eventuele materialen. Repareren 
en laten repareren is uiteraard op 
eigen risico.

Castricum - De brandweer moest 
woensdagmiddag 4 juli jl. om 
15.50 uur uitrukken naar het To-
renpad in Schoorl voor een mel-
ding van een duinbrand. De 
spuitgasten van Castricum wa-
ren een half uur na de melding 
ter plaatse. Hier kregen ze te ho-
ren dat het om een smeulende 
brand ging die reeds geblust was 
door de collega’s van Schoorl en 
Bergen. De andere eenheden, 
die inmiddels allemaal ter plaat-
se waren, konden weer retour. 
Maar Castricum en Callantsoog 
moesten nog even blijven met 
hun duinvoertuig dat rijdend kan 

Plogging Castricum 
wandelt gemeente schoon
De Woude - Om de drie weken 
nodigt Plogging Castricum ieder-
een uit om samen een uurtje te 
wandelen of hard te lopen. On-
derweg wordt het zwerfvuil op-
geruimd. Dat is niet alleen goed 
voor lijf en natuur, het is ook 
nog eens beregezellig. Elke keer 
wordt een andere locatie geko-
zen. Zo worden de mooiste plek-
jes aangedaan die de gemeen-
te Castricum rijk is. En ze worden 
nóg mooier achtergelaten. 
Dinsdag 17 juli is De Woude aan 
de beurt. Om 20.00 uur wordt er 
verzameld op de parkeerplaats 
bij het pontje aan de Provinciale-
weg/N246. Kom je ook? Doe dan 
goede wandel- of sportschoe-

nen aan. Neem een vuilniszak 
mee. Handschoenen of een prik-
stok zijn wel zo verstandig. Kom 
je wandelend dan is een verrekij-
ker ook leuk! Er gaat in ieder ge-
val een wandelgroep van start. 
Afhankelijk van de interesse en 
opkomst gaat er ook een groep 
hardlopen.

Plogging Castricum is een initi-
atief van GroenLinks Castricum. 
Iedereen is van harte welkom 
aan te sluiten, ongeacht politie-
ke voorkeur. Meer informatie en 
contact: Facebook: @plogging-
castricum, email: info@groen-
linkscastricum.nl (Foto: aangele-
verd).

Duifje: ‘Uur van Bezinning’
Regio - Dui�e: ‘Uur van Bezinning’
Limmen - Stichting De Witte Duif 
houdt zondagmiddag 15 juli van 
16.00 tot 17.00 uur een uur van 
bezinning in de protestantse kerk 
van Limmen aan de Zuiderker-
kerlaan 25. Het ‘Dui�e’, de bezin-
ning van deze maand, gaat over 
een nieuwe spiritualiteit voor be-
houd van de aarde. In religie en 
kunst vindt men aandacht voor 
de grootsheid en schoonheid van 

leven. Een diepst mysterie waarin 
alles met alles samenhangt. Een 
zoektocht voor ieder mens die 
zich daarvoor opent.  

Iedereen is van harte welkom bij 
dit uur van bezinning. Na a�oop 
is er in ‘Ons Huis’ naast de kerk 
een drankje en een eenvoudige 
maaltijd waar een ieder zelf wat 
mee kan nemen om met elkaar 
te delen.

Buiten bewegen in stilte
Castricum - Op vrijdag 13 juli, 
van 10.00 tot 17.00 uur, is er de 
mogelijkheid om bewust de stil-
te en vrede in jezelf op te zoeken 
en te ervaren. Hoe? Door een he-
le dag buiten in de natuur rustig 
te bewegen, samen met gelijkge-
stemden. Begeleider Judith Groot 
(Yoga vanuit de Kern), Sonja Cam-
pagne (Klankschalen) en Paula 
Bakx (Dansmeditatie) faciliteren 
deze stiltedag. 
Binnen het volgende programma 
kan men volledig vrij deel te ne-
men aan: 
10.00 - 12.00 uur: rustige dansme-
ditatie, begeleid door Paula Bakx. 
De natuurgeluiden en een akoes-
tisch instrument zal de dans be-
geleiden. Iedereen is vrij om te 
bewegen zoals het goed voelt; 
12.30 - 13.30 uur: Potluck-Lunch. 
Lunch voor jezelf en als je wilt, 
ook om te delen; 13.30 uur: een 
onderdompeling in een klank-
schalenbad door Sonja Campag-
ne, lekker liggend of zittend kan 
men zo de subtiele trillingen van 
deze zachte geluiden in het li-

chaam opnemen. Er is veel tijd 
om alles na te voelen en ook te 
pauzeren (met een wandeling, of 
te rusten); 15.30 - 17.00 uur: rusti-
ge Yoga asana’s van Judith Groot. 
Er is hierbij weinig/minimale ver-
bale instructie. Judith biedt mo-
gelijkheden, en de deelnemer 
kiest er zelf voor om deze te vol-
gen. De yoga wordt afgerond met 
een stiltemeditatie; 17.00 uur: Af-
sluiting met thee. Er is ruimte om 
te delen wat men heeft ervaren. 

Opgeven is niet nodig. Betalin-
gen mógen en zijn geheel vrijwil-
lig. Wel handig om mee te nemen: 
matje/grote handdoek/deken en 
eventueel zitkussen of stoeltje, 
een bord, bestek, glas, extra wa-
ter. Aanvang en locatie: om 9.45 
uur loopt men gezamenlijk van-
af de parkeerplaats aan het begin 
van de Geversweg naar een veld-
je in de buurt. Voor meer informa-
tie: www.dansengeniet.nl, tel. 06-
24503879 of www.yogavanuitde-
kern.nl, tel. 06-12430125. (Foto: 
aangeleverd)

Weer heeft invloed op 
duivenseizoen
Castricum - Klimaatverande-
ring is misschien een zware term, 
maar feit is wel dat het bijzonde-
re weer van de afgelopen weken 
reden gaf voor aanpassingen in 
de planning van de wedvluchten. 
De afdeling Noord-Holland, waar-
van de Gouden Wieken deel uit-
maakt, heeft dit seizoen met na-
me rekening gehouden met de 
hoge temperaturen in combina-
tie met de soms harde noorden- 
en oostenwind. Vanuit het stre-
ven om zorgvuldig om te gaan 
met de wedstrijdduiven is het 
programma enkele malen aange-
past. Bij de ervaren duiven wer-

den enkele wedstrijden ingekort, 
en voor de jonge garde schoof 
zelfs het hele programma twee 
weken op. 
Gelukkig konden de vervoers-
manden met de jonge wedstrijd-
duiven vrijdagavond weer keurig 
worden opgehaald voor de los-
sing op zaterdagochtend om 7.45 
uur vanaf Roosendaal. De wed-
vlucht verliep naar wens en de 
eerste twee duiven arriveerden 
samen om 9.11 uur bij Gerhard 
Tromp. Jaap Kaandorp werd goe-
de tweede, en nummer drie Sjaak 
de Graaf heeft nu echt de smaak 
te pakken. 

Het inladen van de duiven (foto: aangeleverd)

blussen, omdat er mogelijk een 
tweede brandhaard zou zijn. Dit 
bleek al snel niet zo te zijn en ook 
zij konden terug naar Castricum.

Dezelfde avond om 23.05 uur 
werden ze weer opgeroepen voor 
melding van een duinbrand in de 
Donkere Duinen bij Den Helder. 
Dit keer kregen de spuitgasten 
rond Alkmaar te horen dat het 
om een groot kampvuur ging in 
de duinen. De collega’s van Den 
Helder en Callantsoog hadden 
geen assistentie meer nodig en 
alle voertuigen konden weer te-
rugkeren.

Duinbranden

Limmen - Ook dit jaar zal tijdens 
het kermisweekend op zaterdag 
8 september de kermisrun plaats-
vinden. De inschrijving is inmid-
dels gestart. 
Dit jaar vindt de kermisrun voor 
de zesde keer plaats met een 
nieuwe organisatie. Het parcours 
is iets gewijzigd, met nieuwe hin-
dernissen en het thema ‘On Fire’. 
Op 3 mei jl stond de Cornelius-
kerk in vuur en vlam. Een ramp 
voor de Limmergemeenschap. 
Maar de bewoners van Limmer 
slaan zich er doorheen. Saamho-
righeid, hulpvaardigheid, door-
zettingsvermogen is wat hen 
bindt. Samen zijn ze sterk voor 
de kerk. De kermisrun heeft geen 
winstbelang. Daarom wil de orga-
nisatie dit jaar de mogelijke op-
brengst doneren aan de kerk. 
Het parcours is 2,5 km lang. Dit 
kan een, twee of drie keer gelo-
pen worden. Wie voor de prijzen 

wil gaan moet alle drie de rondes 
lopen. De start is om 16.00 uur bij 
de ‘Heeren van Limmen’.
Veiligheid staat voorop! Alle hin-
dernissen worden streng geïn-
specteerd door de bevoegde in-
stanties en getest door de ker-
misrunorganisatie. Het doel is ie-
dereen moe, maar heel, over de 
�nish te krijgen.  
Deelnemers vanaf 12 jaar kunnen 
al meedoen.
Deelnamekosten aan de kermis-
run zijn 30 euro per persoon. Dit 
is inclusief startnummer, tijdchip, 
muziek langs het parcours en een 
aansluitend bu�et van kookkönst 
bij Heeren van Limmen.

Inschrijven kan via de website 
www.kermisrun.nl . Volg kermis-
run op facebook voor de laatste 
berichtjes. De kermisrun staat 
vooral in het teken van sportivi-
teit, feest en fun. 

Inschrijving inmiddels gestart
Kermisrun ‘On Fire’





Zin in de vakantie!

30%
korting tot

‘T LOO 6, 1851 HT HEILOO
KERKWEG 27, 1961 JA HEEMSKERK

•  RUGPIJN EN HERNIA
•  NEKKLACHTEN EN 
 WHIPLASH
•  SCHOUDERKLACHTEN

•  HOOFDPIJN EN 
 MIGRAINE
•  STRESSKLACHTEN
•  SPORTBLESSURES

•  ARTROSE/SLIJTAGE
•  BEKKEN-
 INSTABILITEIT
•  HUILBABY’S

Bij inlevering van deze advertentie 

€20,- ZOMERKORTING op uw eerste consult*

Patiënten komen bij ons met uiteenlopende klachten

Voor een afspraak kunt u zich aanmelden via 072-743 63 51 
of door een e-mail te sturen naar info@chiropractiexl.nl. 

Wilt u online een afspraak maken dat kan op www.chiropractiexl.nl.  
Kerkweg 2c, 1906 AW Limmen. *Aanbieding geldig t/m 17 aug 2018

Voor een afspraak kunt u zich telefonisch 
aanmelden via 072-743 63 51 of kunt u zich 

aanmelden door een e-mail te sturen naar info@
chiropractiexl.nl. Wilt u online een afspraak 

maken dat kan op www.chiropractiexl.nl. U vindt 
ons op het adres: Kerkweg 2c, 1906 AW Limmen.

*Aanbieding geldig t/m 31 januari 2017

Feestelijke opening nieuwe praktijk op 
zaterdag 7 januari van 11.00 tot 14.00 uur 

aan de Kerkweg 2c in Limmen
Patiënten komen bij ons met uiteenlopende klachten

•  RUGPIJN EN HERNIA
•  NEKKLACHTEN EN 
 WHIPLASH
•  SCHOUDERKLACHTEN
•  HOOFDPIJN EN MIGRAINE

•  STRESSKLACHTEN
•  SPORTBLESSURES
•  ARTROSE/SLIJTAGE
•  BEKKENINSTABILITEIT
•  HUILBABY’S

Bij inlevering van deze bon ontvangt u 

€20,- KORTING op uw eerste consult*

✁
✁

✁

Torenstraat 36 • 1901 EE Castricum • Tel. 0251-654221
www.twicekleding.nl

UITVERKOOP

TOT 50%
Chiropractie XL: hulp bĳ  
breed scala aan klachten

Limmen - Terwijl chiropractie in een groot 
deel van de wereld een vast onderdeel uit-
maakt van de reguliere gezondheidszorg, 
is deze behandelmethode hier nog in op-
komst. Lang niet iedereen weet wat een 
chiropractor kan betekenen bij lichame-
lijke klachten en dat is jammer. Daar moet 
verandering in komen, vindt Dr. Steven Ex-
cell van Chiropractie XL op de Kerkweg 2c 
in Limmen. Hij is een expert op het gebied 
van klachten die hun oorsprong vinden in 
de wervelkolom, het zenuwstelsel, de spie-
ren en gewrichten.
,,Chiropractoren beschikken over een 
breed scala aan behandeltechnieken. De-
ze technieken kunnen worden ingezet bij 
bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, 
arm- en schouderklachten, duizeligheid, 
whiplashklachten, scoliose, hernia en ze-

nuwblok-kades. Chiropractie is een vol-
komen veilige behandelmethode.’’ Tijdens 
het eerste consult wordt een Insight Scan 
gemaakt, waarop de blokkades in de nek 
en rug te zien zijn. Daarna volgt de eer-
ste behandeling. Na a� oop van iedere be-
handeling kan men gratis gebruikmaken 
van een speciale massagetafel, waarbij de 
rugspieren soepeler gemaakt worden. Na 
een aantal behandelingen zijn de klachten 
doorgaans verdwenen of sterk 
verminderd, een aanrader dus. 
Maak een afspraak online op 
www.chiropractiexl.nl 
of via 072-7436351.

een aantal behandelingen zijn de klachten 
doorgaans verdwenen of sterk doorgaans verdwenen of sterk 
verminderd, een aanrader dus. verminderd, een aanrader dus. 
Maak een afspraak online op Maak een afspraak online op Maak een afspraak online op 
www.chiropractiexl.nl 

Elke woensdag superactie 
bĳ  Sakura in Castricum

Bij Sakura All You Can Eat eet je elke 
woensdag onbeperkt voor 19,50 euro per 
persoon (exclusief dranken). Op de me-
nukaart o.a. staan verschillende soorten 
sushi, soepen, salades, warme en gefri-
tuurde gerechten. Bij Sakura kun je ook 

terecht voor Japanse- of Chinese afhaal-
gerechten. De Chinese menukaart is re-
cent vernieuwd. Je vindt Sakura tegen-
over het treinstation op de Burgemeester 
Mooijstraat 39. Voor meer informatie en 
reserveringen: www.sakura-castricum.nl.

Burgemeester Mooijstraat 39,
Castricum, tel. 0251-651 088

www.sakura-castricum.nl

Superactie! 
Elke woensdag 

ALL YOU CAN EAT
€ 19,50 p.p. (exl. drank)

Geniet nu van het vernieuwde menu 
voor afhalen Chinese gerechten



Zin in de 
vakantie!
Zin in de Zin in de 
vakantie!vakantie!vakantie!vakantie!

H� i Hair: kapper met 
en zonder afspraak

Ben je toe aan een nieuw kapsel? Wil je high-
lights? Krullen? Of juist stijl haar? De haar-
stylisten van Hizi Hair adviseren je graag. 
Zes dagen per week kun je, met of zonder 
afspraak, terecht in de salon. Hizi Hair werkt 
met kwaliteitsproducten van o.a. Kerastase, 
Olaplex, L’Oréal Professional en haar eigen 
Hizi Products. 

Mensen mooier te maken en persoonlijke 
aandacht bieden dat is belangrijk voor het 
team van Hizi Hair. Alle haarstylisten heb-
ben passie voor het kappersvak en weten 
alles van kleuren, technieken en haarpro-

ducten. De kappers krijgen regelmatig trai-
ningen in het opleidingscentrum van Hizi 
Hair in Haarlem. 

Niet tevreden achteraf? Hizi Hair biedt 100 
procent garantie en zoekt samen met jou 
naar een oplossing. In oktober krijgt de Cas-
tricumse vestiging van Hizi Hair een make-
over en volgt een splinternieuw interieur. 
Iedereen is welkom, met of zonder afspraak, 
in de salon op Geesterduin 21. 

Meer informatie: www.hizihair.nl.

Geesterduin 21, Castricum
Boek je afspraak online op www.hizihair.nl

Maak kennis met 
Hizi Hair Castricum

. 

%

 

Maak kennis met
Hizi Hair Castricum

Geesterduin 21, CastricumGeesterduin 21, Castricum

De Hizi Hair Card 
van €9,95 Nu voor €4,95!* 
*Geldig t/m 31 aug 2018. 

Dat betekent een jaar lang 10% korting 
op je behandelingen en 30% korting op 
onze verkoopproducten van L’ORÉAL , 
KÉRASTASE en HIZI PRODUCTS. 
En natuurlijk andere leuke voordelen. 

Geesterduin 37 Castricum    Winkelcentrum ‘t Loo 49 Heiloo 
0251 65 66 95   072 533 25 95 

IK GA OP VAKANTIE 
EN NEEM MEE ...

... daglenzen voor een onbezorgde vakantie!

Daglenzen zijn ideaal voor op vakantie! Waarom? 

• De lenzenvloeistof hoeft niet in de (hand)bagage
• Je kunt een ‘gewone’ zonnebril dragen zonder sterkte
• Het klimaat heeft geen invloed op hygiëne, zoals bij maandlenzen
• Je blijft scherp zien, de lenzen beslaan of verregenen niet
• Als een lens kapotgaat of uitdroogt, doe je direct een nieuwe in
• Je hebt geen last van een bril tijdens activiteiten zoals raften, 

mountainbiken, kanoën of (water)sporten

www.moenopticiens.nl

Ook multifocale daglenzen

Herinnert iedereen dat spelletje nog van 
vroeger? Toch is dit zeer actueel en goed 
om bij stil te staan: Wàt nemen vakan-
tiegangers nu eigenlijk mee? Buiten Ne-
derland is het eten anders, het klimaat 
is anders en dus de luchtvochtigheid en 
de temperatuur en daar gaat men waar-
schijnlijk voor. Echter, het lichaam is dit 
niet gewend. 

Help het lichaam in goede conditie te 
blijven. De eerste stap is een weekje van 
te voren een probiotica te gebruiken én 

gedurende de vakantie, zodat de dar-
men opgewassen zijn tegen alle 'nieu-
we indringers' die men met het andere 
eten binnenkrijgt. Daarnaast is magnesi-
um van belang. Magnesium is goed voor 
de spieren en de ontspanning, dus men 
slaapt er ook lekkerder door. Door ge-
bruik van etherische olie of DEET wape-
nen vakantiegangers zich tegen insecten. 
Meer goede tips voordat de reis begint? 
Ga langs bij Gezondheidswinkel Aker in 
Limmen, te vinden op de hoek Kerkweg 
16 / Vuurbaak. 

HOMEOPATHIE
REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
GLUTENVRIJ
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs, u kunt parkeren voor de deur!

GEZOND 
& WEL 

AKER
Kerkweg 16

1906 AW Limmen
072-5053138

Shampoo

Tandenborstel

Tandpasta/fl os

Deo
Dagcrème

Make-up+remover

Borstel/Haarband

Oorbellen

Gel/wax/haarlak

Zonnebrand

Lekker geurtje

Scheerspullen

Bril
Concactlenzen/

-vloeistof

Zonnebril

Electrische

apparaten uitzetten

Oppas voor huisdier

Verwarming

laag gezet

Verblijfadres

achterlaten

Wekker uitzetten

Postopvang regelen

Bank-/giropas/

creditcard

Paspoort/Rijbewijs

Kentekenbewijs

Groene kaart

ANWB-pas

Schadeformulier

Reisverzekering

Verzekeringspas

Afvalzakjes

Portemonnee

Mobiele telefoon/

oplader
Wekker
Adressenboekje

Pen
Tel.nrs. blokkeren pas

Reisgids
Boeken/tijdschriften

Puzzelboekje

Zaklamp
Zakmes
Batterijen/oplader

i-pod/CD-speler

Zalf voor
insectenbeten

Insecten afweermiddel

Verbandtrommel

Klamboe
Eigen medicijnen

Reisziekte medicijn

Condooms

Anti-conceptiepil

Maag/darm

Uitdroging (O.R.S.)

Pijn
Neusspray

Hooikoorts

Oren/ogen/lippen

Spierpijn
Voetschimmel

Insectenbeten

Wondontsmetting



Zin in de vakantie!
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EXPERTS IN SPORT SINDS 1954

www.sporthuishelling.nl
Actueel en altijd scherp in prijs

Helling Graphica

  1851 JA HEILOO - TEL. 072 - 5332144

ZOEK JE EEN LEUKE JOB
VOOR MINIMAAL 16 UUR P.WK

EN FLEXIBEL INZETBAAR?
SOLICITEER DAN BIJ:

SPORTHUIS HELLING BV

075-6350081 

MW. E. HELLING-PRINS

LISA@HELLINGEUROSKI.NL

SPORTHUIS HELLING - HEILOO

ALLE BADKLEDING 
m.u.v. Speedo en aanbiedingen SALOMON ULTRA LIGHT LTR GTX

BESTE KOOP
ZOMERSE TOPPERS

      AKTIES ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

30% KORTING 25% KORTING

JACK WOLFSKIN ARROYO

NU 119,99

 159,99
30% KORTING

 139,99

 NU 97,99 NU 97,99NU 119,99

      EXPERT IN SPORT SINDS 1954

BIJ

Helling Graphica

Hasselaarsweg 21 Heerhugowaard
Tel. 072 - 5714108

www.antduijnkeukens.nl

omdat het goed moet zijn!

tijdlo�
Kom naar onze showroom en u zult zien dat ‘onze tijdloze klassiekers’ niet

oubollig en saai zijn. Wij leveren ze al jaren. Bij Ant. Duijn keukens doen

we al jaren veel meer, zo kunnen we ook zorgen voor aanpassen van

leidingwerk, electra etc. / wanden glad stucen / wand- en vloertegels

aanbrengen / wanden en kozijnen afwerken... bij de meeste andere

keukenzaken krijg je allemaal verschillende bedrijven over de vloer!

APOTHEEK DE BRINK

gedreven door gezondheid

Helder water, mooie stranden en veel zon. De gedachte daaraan geeft vaak al 
voor vertrek een echt vakantiegevoel. Zorg ervoor dat uw vakantie door allerlei 
ongemakken in werkelijkheid niet tegenvalt! 

Hoe? Door goed voorbereid op reis te gaan en zo te voorkomen dat u tijdens uw 
vakantie gehinderd wordt door bijvoorbeeld een verbrande huid, insectenbeten of 
diarree. Wilt u meer informatie of advies over de meest geschikte producten voor 
uw situatie, dan kunt u altijd even langskomen in onze apotheek. 

Onze teams van apothekers en gespecialiseerde assistenten staan voor u klaar.

APOTHEEK GEESTERDUIN
Geesterduinweg 42, 1902 CD Castricum

T: 0251 - 65 50 66
E: info@geesterduin.nl
W: www.geesterduin.nl

APOTHEEK DE BRINK
Torenstraat 64, 1901 EG Castricum

T: 0251 - 65 25 00
E: apotheekdebrink@ezorg.nl
W: www.apotheekdebrink.nl

Vakantieplannen?
Check uw vaccinaties en benut onze reistips.

Apotheek de Brink
Torenstraat 64

1901 EG Castricum 
 T 0251 652500

•0251-654917

Wij leveren:
•Nieuwe Toyota’s en Occasions

• Aanvullende Garantie
•Occasion Garantie

•Auto Inruilen?

Diensten:
•Onderhoud & Reparatie

•Verzekering & Financiering
• Lease & Financial Lease

•Mobiliteitspas

Stetweg 66
1901 JG  Castricum 

www.autobedrijfdelijnbaan.nl
delijnbaan@gmail.com

Ons team van apothekers en gespecialiseerde assistenten staat voor u klaar.

Check uw vaccina� es en benut onze reis� ps.
Helder water, mooie stranden en veel zon. de gedachte daaraan geeft vaak al voor vertrek 

een echt vakantiegevoel, zorg ervoor dat uw vakantie niet tegenvalt door allerlei ongemakken!
Hoe?

Door goed voorbereid op reis te gaan en zo te voorkomen dat u tijdens uw verblijf gehinderd 
word door bijvoorbeeld een verbrande huid, insectenbeten of diaree. Wilt u meer informatie 

of advies over de meest geschikte producten voor uw situatie, dan kunt u altijd even 
langskomen in onze apotheek.

Vakant iep lannen?

Apotheek de Brink
Torenstraat 64

1901 EG Castricum  
T. 0251 652500

www.apotheekdebrink.nl

ELKE 3E
ZONDAG
VAN DE
MAAND

PROEF-
LOKAAL
15.00 - 20.00 UUR
WWW.DAMPEGHEEST.NL

ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEF-
LOKAAL

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

15.00 tot
20.00 uur

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

DAMPEGHEEST.NL

KOM PROEVEN...
ELKE 3E
ZONDAG
VAN DE
MAAND

PROEF-
LOKAAL
15.00 - 20.00 UUR
WWW.DAMPEGHEEST.NL

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

KOM PROEVEN...
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Nice2Have: alles om je 
outfi t compleet te maken

Sieraden, horloges, sjaals, riemen en tassen: bij 
Nice2Have maak je elke (zomerse) outfi t com-
pleet. De winkel is offi ciële dealer van o.a. Mic-
Mac bags, Chabo, Lou Lou en Eastpak.

In de eigentijdse en sfeervolle zaak in Geester-
duin vind je een ruim assortiment oorbellen, rin-
gen, armbandjes en ringen van merken als Zin-
zi, Mi-Moneda, Josh en Rebel & Rose. Of je nu 
van opvallend, stoer, bescheiden of minimalis-
tisch houdt, bij Nice2Have slaag je! Naast de zil-
verkleurige accessoires, verkoopt Nice2Have nu 
ook de nieuwe collectie goudkleurige bijou van 
Zinzi. De items zijn hip, betaalbaar en geïnspi-
reerd op de laatste trends. Ook voor mannen is 
er voldoende keuze. Leuk om voor de vakantie 
nog even langs te gaan! Je vindt Nice2Have op 
Geesterduin 50. Kijk voor meer informatie of een 
impressie van het assortiment op 
www.nice-2-have.nl.

Zin in de 
vakantie!

Stralende zomer 
met schitterende 

sieraden 
en horloges

Geesterduin 50, Castricum, tel. 0251-653606

ZWEMBAD     
Maandag 12.00-13.00 Banenzwemmen Vrijdag 12.00-13.00 Banenzwemmen
 13.00-15.00  Recreatief  13.00-15.00  Recreatief
Dinsdag 10.00-11.00 Banenzwemmen Zaterdag 10.30-12.00 Gezinszwemmen
 11.00-12.00 50+zwemmen  12.00-13.00 Banenzwemmen
 12.00-13.00 Banenzwemmen  13.00-15.30 Recreatiefzwemmen
 13.00-15.00 Recreatiefzwemmen   
 19.00-21.00 Recreatiefzwemmen Zondag 10.30-12.00 Gezinszwemmen
  Zonder speelmateriaal  12.00-13.00 Banenzwemmen
 21.00-22.00 Banenzwemmen  13.00-15.30 Recreatiefzwemmen
Woensdag 10.00-11.00  Baby-peuter- SAUNA
  kleuterzwemmen Maandag Gesloten 
 11.00-12.00 Meer bewegen voor  Dinsdag 10.00-15.30 
  ouderen Gemengd 19.00-22.45  
 12.00-13.00 Banenzwemmen Woensdag 10.00-15.30  
 13.00-15.00 Recreatiefzwemmen Dames 19.00-22.45
 19.00-21.00 Recreatiefzwemmen Donderdag 10.00-15.30 
  Zonder speelmateriaal Gemengd 19.00-22.45
 21.00-22.00 Banenzwemmen Vrijdag gesloten 
Donderdag 10.00-11.00 Banenzwemmen Zaterdag 10.30 - 15.30 
 12.00-13.00 Banenzwemmen Gemengd
 13.00-15.00 Recreatief Zondag 10.30 - 15.30 
 19.00-19.45 Joggen/hydrofi t Gemengd
 20.00-20.45 Trimzwemmen NATURISTENZWEMMEN
  borstcrawltraining Dinsdag 22.00-22.45 Gemengd 
 21.00-22.00 Banenzwemmen Woensdag 22.00-22.45 Dames

Geachte bezoekers, gedurende de ZOMERVAKANTIE 
zijn onze openingstijden gewijzigd.

Zomerrooster 2018 
24 juli t/m 2 september

DE MEDEWERKERS VAN ‘DE WITTE BRUG’ 
WENSEN U EEN ONTSPANNEN ZOMERVAKANTIE TOE!

J. Rensdorpstraat 1 - Castricum - Tel. 0251-653144

DE WITTE BRUG IS GESLOTEN VAN 31 JULI T/M 13 AUGUSTUS! 

 

VAKANTIEWERK 
 

Wij zoeken gemotiveerde jongens, om onze teams te versterken in SCHOOLVAKANTIES 
 
Wat verwachten wij van jou:  

• Zin in aanpakken  
• 16 jaar of ouder 
• Minimaal 3 weken beschikbaar 

in de zomervakantie 
 

Wat zetten wij daar tegenover: 
• Een uitstekende beloning 
• Werk in alle schoolvakanties 
• Gevarieerde werkzaamheden 
• Een gezellige werksfeer 
 

 
Is dit iets voor jou, 

 stuur je CV naar info@schonevloeren.nl of neem contact op met 
 
Ellen van Dam  
0251-320040  
Molenwerf 21-K 
1911 DB Uitgeest 
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Geniet van de zomer met 
Wereldwinkel Castricum

Het is al wekenlang zonnig zomerweer, heer-
lijk om dan naar het strand te gaan. Hand-
doek en zonnebrandcrème mee, een boek 
en wat te drinken. Al die spullen passen pri-
ma in de vrolijke strandtassen van duurzame 
materialen die bij Wereldwinkel Castricum 
te koop zijn. En in de week van 11 tot 20 ju-
li krijgt men bovendien 20% korting op zo’n 
strandtas. 
Intussen wordt er op de scholen nog ge-
werkt. Gelukkig komt de laatste week in 
zicht en dan ...vakantie. Maar dit betekent 
ook afscheid nemen van de juf of meester. 
Vaak met een klein cadeautje om te bedan-
ken voor 
alles wat ze gedaan hebben het afgelopen 
jaar. In de Wereldwinkel is er keus uit een gro-

te collectie kleinigheidjes, 
allemaal eerlijk gemaakt 
in derde wereldlanden. En 
omdat de ouders een goe-
de prijs krijgen voor hun 
producten, kunnen de kin-
deren daar ook naar school 
om te leren voor een bete-
re toekomst.

De vrijwilligers van We-
reldwinkel Castricum ver-
welkomen iedereen graag 
aan de Smeetslaan 4 in 
Castricum.

Zin in de Zin in de Zin in de 
vakantie!vakantie!

Van 11-20 juli 20% korting 
op strandtassen
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11 JULI
Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot en 
met 5 september, aanvang 20.15 
uur.

12 JULI

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

Festival Bakkum Vertelt voor 
jong en oud op Camping Bak-
kum tot en met 15 juli. Program-
ma: www.bakkumvertelt.nl. (foto: 
aangeleverd)

Zomer(s)buitenconcert van de 
Uitgeester Harmonie. Vanaf 19.00 
uur zullen de muzikanten zomer-
se klanken laten horen aan de 
Burg. van Roosmalenstraat/hoek 
De Terp in Uitgeest. Foto: Buiten-
concert 2017 @Kindervreugd)

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

13 JULI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Buiten bewegen in stilte van 
10.00 tot 17.00 uur. Diverse pro-
gramma’s o.a. dansmeditatie, 
klankschalenbad, rustige yoga 
asana’s. Opgeven niet nodig. Om 
9.45 uur vanaf parkeerplaats Ge-
versduin loopt men gezamen-
lijk naar een veldje in de buurt. 
Meer info: www.dansengeniet.nl 
of www.yogavanuitdekern.nl

Stadsorganist Pieter van Dijk

Kaasmarktconcert in de Grote 
Kerk Alkmaar. Gratis toegankelijk. 
Stadsorganist Pieter van Dijk be-
speelt om 12.00 en 13.00 uur het 
Van Covelens orgel en het Van 
Hagerbeer/Schnitger-orgel. (Fo-
to: aangeleverd)

Festival Bakkum Vertelt voor 
jong en oud op Camping Bakkum 
tot en met 15 juli. Programma: 
www.bakkumvertelt.nl. 

Inloopconcert in Dorpskerk 
Heemskerk, Kerkplein 1 van 15.30 
tot 16.00 uur van organiste Anja 
van der Ploeg en �uitiste Rieneke 
Weber (foto) haar medewerking 
verlenen. Het is afwisselend pro-
gramma met muziek van Bach, 
von Gluck, Pergolesi, Dvorak en 
Rutter. (Foto: aangeleverd)

De Bakkerij: optredens van 
Reino (driekoppige alternative 
dancepunk band) en Operation 
Hurricane (rocktrio) vanaf 21.00 
uur. Entree 5 euro. 

14 JULI

Landelijke Imkerijdag. Kijk op 
www.bijenhouders.nl/landelij-
ke-open-imkerijdag voor deelne-
mers en tijden. Ook zondag. Foto: 
aangeleverd)

Open ochtend bij Zorgboerde-
rij op de Cieweg 1 te Heemskerk 
van 10.00 tot 12.00 uur met biolo-
gische zorgtuin.

Festival Bakkum Vertelt voor 
jong en oud op Camping Bakkum 
tot en met 15 juli. Programma: 
www.bakkumvertelt.nl. 

IVN-excursie voor volwassenen 
en kinderen in en om Duincam-
ping Geversduin start 13.00 uur 
vanaf de receptie van de cam-
ping. Aanmelden bij de receptie 
of geversduin@kennemerduin-
campings.nl.

Repair Café van 13.00 tot 16.00 
uur in De Bakkerij, Dorpsstraat 30 
in Castricum. Entree is gratis (gif-
ten zijn welkom). Men betaalt al-
leen voor eventuele materialen. 
Repareren en laten repareren is 
uiteraard op eigen risico.

Popkoor Prestige Alkmaar 
houdt grote show in Theater 
Cool in Heerhugowaard, 15.30 
en 20.00 uur. Kaarten via website 

Theater Cool.
Opening nieuwe exposities 
in Galerie Streetscape op de 
Dorpsstraat 7 in Castricum, 16.00 
uur.

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op zaterdag 14 en zondag 15 ju-
li. Dit weekend staat in het te-
ken van internationale acroba-
tiek! Het jonge Franse circusge-
zelschap À Sens Unique is op bei-
de dagen op het Canadaplein te 
vinden met de familievoorstelling 
‘Léger Démêle’. Zaterdagavond 
om 19.30 uur en zondagmiddag 
om 14.30 uur. Gratis toegang. (Fo-
to: Laurent Fallourd)

15 JULI
Landelijke Imkerijdag. Kijk op 
www.bijenhouders.nl/landelij-
ke-open-imkerijdag voor deelne-
mers en tijden.

IVN-natuurwandeling vanuit 
het Heilooër Bos om 10.00 uur. 
Verzamelen bij de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg. Hon-
den niet toegestaan. Opgave 
vooraf niet nodig. Donatie, richt-
lijn 2,50 euro, wordt op prijs ge-
steld. Meer info: IVN-Heiloo@hcc-
net.nl of 072-5325110.

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zon-
dag open van 11.00 tot 17.00 uur. 
Genieweg 1 in Heemskerk. Om 
14.00 uur tevens een lezing over 
de luchtoorlog boven Noord-Hol-
land tijdens de Tweede Wereld-
oorlog

Festival Bakkum Vertelt voor 
jong en oud op Camping Bakkum 
tot en met 15 juli. Programma: 
www.bakkumvertelt.nl.

Super jamsessie van 13.00 tot 
19.00 uur op het forteiland van  
het Muziekfort te Beverwijk. Het 
Muziekfort is een cultureel cen-
trum buiten het centrum! Mid-
den in de natuur, gelegen tussen 
de A9, Broekpolder en de Bazaar. 
Toegang is gratis. 

Hervormde kerk in Kromme-
niedijk is van 13.00 tot 16.00 uur 
te bezichtigen. (Foto: Els van der 
Pompe). Bezoekers kunnen ge-
informeerd worden over o.a. het 
ontstaan van het kerkje, wat de 
functie van de zandloper is, de 
schitterende betaaltafel in de 
consistorie en andere bijzonder-
heden over dit kerkje. 

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

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

Lezing van Annoeska van der 
Struif om 14.00 uur bij boekhan-
del Laan in Castricum over haar 
boek, ‘Dementie, ik zie mams’. Zo-
als de titel al aangeeft gaat het 
over dementie, maar is de mens 
belangrijker dan de ziekte. De 
toegang is gratis en natuurlijk is 
de Boekproeverij

Wereldmuziekfestival in de Alk-
maarderhout, 14.00-18.00 uur.

Rondleiding door Beeldenpark 

Een Zee van Staal te Wijk aan Zee. 
Toegang en rondleiding is gratis. 
Opgeven is niet nodig. Het beel-
denpark bevindt zich op de hoek 
van de Bosweg en de Reynders-
weg in Wijk aan Zee. De wande-
ling begint om 14.00 uur vanaf de 
entree van het park. 

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op zaterdag 14 en zondag 15 ju-
li. Dit weekend staat in het te-
ken van internationale acroba-
tiek! Het jonge Franse circusge-
zelschap À Sens Unique is op bei-
de dagen op het Canadaplein te 
vinden met de familievoorstelling 
‘Léger Démêle’. Zaterdagavond 
om 19.30 uur en zondagmiddag 
om 14.30 uur. Gratis toegang. 

Mainville Music Company speelt 
om 15.00 uur op het terras van 
De Oude Keuken. (Foto: aange-
leverd)

16 JULI
Quiltbee in Ontmoetingscen-
trum De Stut, Maasstraat 3 te 
Heemskerk van 13.30 tot 15.30 
uur. Lapjes stof en een creatie-
ve kijk op uw handen maakt dat 
u een prachtig cadeau maakt van 

gekleurde sto�es. Tevens is er ge-
legenheid om uw ideeën met an-
deren te delen. Deelname be-
draag € 2,50 inclusief ko�e en 
thee. Meer informatie op www.
destut.nl, aan de balie of bel 0251 
- 248648.  

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

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

Plogging Castricum. Avondwan-
deling op eiland De Woude. On-
derweg wordt het zwerfafval op-
geruimd. Verzamelen: 20.00 uur 
op de parkeerplaats bij het pont-
je aan de Provincialeweg/N246. 
Bij voldoende interesse gaat er 
ook een hardloopgroep van start. 
Nodig: wandel- of sportschoe-
nen, vuilniszak, handschoenen 
of prikstok. Tip: verrekijker! Meer 
info: Facebook @ploggingcastri-
cum, email: info@groenlinkscas-
tricum.nl (Foto: aangeleverd)

18 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)

Kidsclub Pardoes bij ’t Praethuys, 
Westerweg 50 in Alkmaar. Het 
Praethuys staat open voor ie-
dereen die met kanker te ma-
ken heeft. Van 14.45 tot 16.15 uur 
kunnen kinderen knutselen en el-
kaar steunen in hoe het voelt om 
een vader, moeder, broer of zus 
met kanker te hebben.

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot en 
met 5 september, aanvang 20.15 
uur.

Afgelopen zaterdag gaf muziekvereniging Emergo Castricum een buiten-
concert om het muzikale seizoen af te sluiten. Brassband Backum Brass 
was een van de acts. De groep trad op samen met chansonnier en gitarist 
Edouard. Foto: Henk Hommes.

Boekhandel gaat biografie Castricumse verkopen
Monique van den Hoed beschrijft 
leven na busongeluk
Castricum - Wat aanvankelijk 
doelde als traumaverwerking 
werd een bijzondere bundel met 
verdrietige én humoristische 
sketches. De Wandelende Fruit-
mand is het debuut dat de Cas-
tricumse Monique van den Hoed 
nooit wilde schrijven, maar nu ze 
het in handen heeft is ze ,,best 
wel trots”.

Monique wil met het neerpen-
nen van haar verhaal letterlijk een 
punt zetten achter de tragische 
gebeurtenis die haar leven ver-
anderde. In 1995 wordt ze in Am-
sterdam aangereden door een 
bus en beland in een coma. Her-
sendood. Ruim zeven weken le-
ven haar geliefden tussen hoop 
en vrees. Als door een wonder 
ontwaakt ze op de verjaardag van 
haar moeder. Van de oude Moni-
que is weinig over: ze blijkt een 
baby geworden in het lichaam 
van een volwassene. Alles moet 
ze opnieuw leren: lopen, praten, 
zindelijk worden. In haar boek 
beschrijft ze haar proces - volle-
dig herstellen doet ze nooit. Mo-
nique moet na haar ongeluk le-

ven met blijvend hersenletsel en 
dat is niet makkelijk. ,,Maar”, ver-
telt de inmiddels 52-jarige auteur, 
,,mijn verhaal is niet zo zwaar op-
getekend. Humor vind ik heel be-
langrijk. Het is een zwaar verhaal 
in een luchtig jasje.” Het schrijven 
zorgde ervoor dat ze haar onge-
luk een plek kan geven. ,,Ik heb 

het verhaal al zo vaak verteld. 
Nu is het klaar. Als mensen er nu 
naar vragen, verwijs ik ze gewoon 
door naar mijn boek.” De Wande-
lende Fruitmand is binnenkort 
verkrijgbaar bij boekhandel Laan 
of via Uitgeverij Boekscout. (Mar-
dou van Kuilenburg)

Wijk aan Zee - Op zondagmid-
dag 15 juli is er een speciale rond-
leiding op het Beeldenpark Een 
Zee van Staal in Wijk aan Zee. 
Een natuurkenner uitleg over de 
bijzondere �ora en fauna in dit 
Natura 2000-gebied. Welke zeld-
zame planten gedijen juist goed 
onder de rook van de staalfa-
briek? Is de roodborsttapuit nog 
te zien op zijn favoriete beeld? De 
vertelt over de stalen beelden en 
hun relatie tot de natuur, zoals de 
vogels van José Rault. Toegang 
en rondleiding is gratis. Opgeven 
is niet nodig. Het beeldenpark be-
vindt zich op de hoek Bosweg en 
Reyndersweg in Wijk aan Zee. De 
wandeling begint om 14.00 uur 
vanaf de entree van het park.

Rondleiding 
Beeldenpark
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Meisjes pupillen C lopen 
clubrecord uit de boeken
Castricum - Zaterdag 7 juli vond 
de derde competitiewedstrijd 
van dit seizoen plaats in Heiloo. 
Zo’n vijftig enthousiaste pupil-
len van Atletiek Vereniging Cas-
tricum zetten hun beste beentje 
voor op de estafette, driekamp en 
lange afstand. 
Het estafetteteam meisjes pupil-
len C, met Noa Popot, Elin Bern-
hard, Sara de Waard en Robyn 
Besselink zorgden voor een stunt 
door het 22 jaar oude clubrecord 
op de 4x40meter uit de boeken te 
lopen. Het oude record stond op 
30.90 seconden, de meisjes wis-
ten dit �ink te verbeteren naar 
29.08 seconden. Voor de getalen-
teerde Noa Popot was er tevens 
een eerste plaats op de driekamp, 
dankzij winst op de 40 meter 
sprint (6.98 seconden) en winst 
bij verspringen (3,45 meter).

Andere opvallende prestaties wa-
ren er van de 9-jarige Ravi Tuijn. 
Hij mocht een beker mee naar 
Castricum nemen voor zijn twee-
de plaats in het klassement op de 
driekamp. Ravi haalde veel pun-
ten binnen op het onderdeel 
hoogspringen, waar hij tot 1,05 
meter kwam.

Bij de jongens pupillen A1 mocht 
Koen Spelbos op het podium ko-
men voor een derde plaats op 
de driekamp. Hij sprong wel 3,86 
meter ver, slechts 2 cm vanaf de 
nummer 1 op dit onderdeel. 

Bij de oudste jongens, de pupil-
len A2 kleurde het podium zelfs 
tweemaal oranje; het goud op de 
driekamp was voor Sepp Schul-
te, dankzij een winnende worp 
bij balwerpen van 36,96 meter 
en een winst bij verspringen in 
4,33 meter. De prestaties van Las-
se Opdam waren goed voor een 
derde plaats, onder andere dank-
zij een snelle 60 meter sprint in 
9,46 seconden.

De pupillenwedstrijden worden 
altijd afgesloten met een lange 
afstand, waarbij de jongste pupil-
len 600 meter lopen en de oudste 
pupillen 1000 meter. Op dit on-
derdeel waren er ook veel medail-
les voor de AVC pupillen; zo gin-
gen Djuri Laan, Sam Glorie, Ben-
te Denneman, Bandi Leijen, Imme 
de Reuver, Sanoë Penha, en Sepp 
Schulte allen met welverdiende 
medaille naar huis. (Foto’s aange-
leverd). 

Het estafetteteam meisjes pupillen C met Sara de Waard, Noa Popot, Elin 
Bernhard, en Robyn Besselink. Met als tweede van rechts ploeggenote 
Janne van der Meer.

Koen Spelbos, Sepp Schulte en Lasse Opdam.

Afzwemmers in De Witte 
Brug maand juni
Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakan-
ties om - wordt er altijd tussen 
16.00 en 17.00 uur en soms ook 
nog een uur later, voor een diplo-
ma afgezwommen in zwembad 
De Witte Brug te Castricum. De-
ze maand hebben 83 kandidaten 
hun diploma gehaald.
Op woensdag 6 juni werd er door 
een grote groep van 31 kandida-
ten afgezwommen voor het A-di-
ploma. 
Kasper van den Berg, Sven van 
der Berg, Cas de Boer, Elian Büch-
li, Noralie Carton, Luuk Castri-
cum, Eef van Dijkhuizen, Hanna 
Glasius, Lucy Hopman, Quinten 
Huijnen, Puck Huisman, Kai Hul-
sebosch, Floris Kat, Jenthe Kers-
sens, Sten Koning, Matthias Kra-
mer, Sam Lowie, Maud Marquil-
has Rainho, Mats Meister, Ra-
chel Nijweide, Tatum Oud, Yu-
na Penha, Lois Redeker, Moham-
med Salame, Senna Schipperus, 
Mick Schoon, Luca Smit, Lana 
Veldt, Bailyshiane Virginia, Kyara 
Vrijheid en Tijn Wubbels zwom-
men goed voor hun eerste ech-
te zwemdiploma en mogen nu in 
elk zwembad zonder zwemband-
jes zwemmen.
Op woensdag 13 juni heeft een 
groep van 28 jonge kandidaten 
afgezwommen voor hun B-di-
ploma. Stijn Aalbers, Aiden van 
der Aar, Mick van Aartsen, Esmee 
Beentjes, Niels Bijman, Jolie Buijs, 
Louie Careford, Robyn Collard, 
Jelle Hendrikse, Kees Houten-
bos, Lucas Jongsma, Max Jonker, 
Matthijn de Lange, Joris le Mair, 
Joe Meijne, Mikay Miltenburg, 
Teun Nugteren, Flore Opdam, 

Tijn Rauwena, Thijs Schipper, De-
main Scholten, Isabel Sluis, Teun 
Spil, Annouk van Steenoven, Lily 
Stek, Dieuwertje de  Vogel, Ilse de 
Waard en Merel Wensveen heb-
ben laten zien dat ze sterker en 
vaardiger geworden na het beha-
len van hun A-diploma.
Op zaterdag 16 juni heeft Sefu 
Hos voor A afgezwommen.
Woensdag 20 juni is er door 14 
kandidaten afgezwommen voor 
het C-diploma. Die complete eer-
ste zwemleerweg is goed afge-
legd door: Sebastiaan Daan, Va-
leraine van Dijck, Maute Hes, Pien 
Houtenbos, Jesse Out, Yara Out, 
Mark Pieters, Miina Plasmeijer, Isa 
Snijder, Isabel Stein, Melle Tiebie, 
Olivia Wijker, Jet Zentveld en Isa-
bel Zum Vörde Sive Vörding.
Als men het Zwem ABC compleet 
heeft en nog beter wil zwemmen 
en nog meer zwemslagen wil le-
ren, dan kan men verder oefe-
nen en Zwemvaardigheidsdiplo-
ma’s halen. Woensdag 27 juni 
hebben negen kandidaten voor 
zo’n Zwemvaardigheidsdiploma 
afgezwommen. Voor Zwemvaar-
digheid 1 heeft Feline van Graas 
goed gezwommen. Iets moeilij-
ker is Zwemvaardigheid 2 en al-
le eisen zijn goed afgelegd door 
Sadin Almoustafa, Merijn van 
Graas en Quinten Heijne en voor 
Zwemvaardigheid 3 - met de vlin-
derslag! - zijn Djaleesh Anwar-
Ali, Lars Hoogerwerf, Chris Kraak-
man, Jennifer Paap en Noud van 
Saase geslaagd. Net als bij het 
Zwem ABC zit er in de Zwemvaar-
digheidsdiploma’s ook een ver-
zwaring qua afstand, techniek en 
vaardigheden. 

Wijs plekken aan voor bloemenpracht volgend jaar

‘Bijzzzaak’ wil 
bijvriendelijke omgeving
Castricum - Afgelopen dinsdag 
kwam een nieuwe werkgroep 
‘Bijzzzaak’ bij elkaar. De groep wil 
in kaart brengen welke geschikte 
parken, veldjes, stroken en ande-
re plaatsen er zijn die volgens de 
inwoners best mogen verande-
ren van saai gras naar weelderige 
bloemenpracht. Ken je zo’n plek 
die je volgend jaar graag in bloei 
ziet en vol met leven? Help mee 
en geef het door.
Verschillende gemeenten gaan 
al voor. In Heiloo wordt actief be-
leid uitgevoerd met bijvriende-
lijke bio-borders en fruitbomen 
en ook in Bergen staan de wil-
de bloemen door het hele dorp 
weelderig in bloei. Geen bijzaak 
maar pure noodzaak want het 
zal niemand zijn ontgaan dat het 
slecht gaat met onze bestuivers. 
Het ‘verstenen’ van veel tuinen, 
waarbij gekozen wordt voor prak-
tische en onderhoudsvriendelijke 
tuinen die zijn betegeld en waar-
in maar weinig gevarieerd groen 
is toegepast, draagt niet bij aan 
een gevarieerde leefomgeving 
die biodiversiteit stimuleert. Dat 
geldt ook voor het strakke maai-
beleid van bermen, plantsoe-
nen en parken. We zien daardoor 
steeds minder bijen en vlinders 
maar ook andere insecten en vo-

gels hebben het moeilijk.
Begin juni verscheen er een be-
richt waarin GroenLinks opriep 
het groen natuurlijker te behe-
ren zodat ook onze gemeente bij-
vriendelijk wordt. Minder maaien 
en de grond verschralen, zodat 
er wilde bloemen kunnen groei-
en in plaats van alsmaar maaien 
en het maaisel laten liggen zo-
dat de grond juist verrijkt. Daar-
door verschijnt er dan vooral een-
zijdig onkruid en hoog gras. De 
achterstand in het maaibeleid, 
waar de gemeente vorige week 
over schreef, moet juist worden 
benutten.

Aanleiding was het initiatief 
van een groeiende groep be-
zorgde burgers die op de infor-
matie-avond over de kaderno-
ta aandacht vroeg voor dit the-
ma. Met het initiatief ‘Bijzzzaak’ 
hebben zij zich verenigd met het 
doel ook van Castricum, Limmen, 
Akersloot en De Woude een bij-
vriendelijke omgeving te maken. 
Wil je je ook actief inzetten om 
meer te doen voor bijen of heb 
je een stuk groen op het oog dat 
je bijvriendelijker zou willen ma-
ken, meld je aan voor de Bijzzzaak 
groep via info@mireilleschermer.
nl

Winst Garfia en Bartone  
op Dutch Junior Open 

Carlos Alcaraz Gar�a winnaar van het TC Bakkum Dutch Junior Open 
2018.

Bonhoeffercollege

Strandproject: ‘Een avontuurlijk reis’

Bakkum - Het TC Bakkum Dutch 
Junior open 2018 is in het enkel-
spel dit jaar gewonnen door de 
ongeplaatste Carlos Alcaraz Gar-
�a (SPA) die met 6-3 6-1 won van 
Filip Kolansinski (POL) (11) bij de 
jongens. Bij de dames won Kamil-
la Bartone (LET) (5) in de �nale na 
een spannende driesetter van El-
sa Jacquemot (FRA) met 6-1 4-6 
7-5.

De dames begonnen de �nale-
dag als eerste wedstrijd en na de 
eerste set leek het erop dat de 
wedstrijd snel voorbij zou zijn na-
dat Bartone (LET) (5) deze met 6-1 
won. Jacquemot (FRA) die overi-
gens vanuit het kwali�catietoer-
nooi zich wist te plaatsen voor 
de �nale gaf zich niet zomaar ge-
wonnen en won de tweede set 
wat leidde tot de beslissende der-
de set. Hierin toonde Bartone zich 
de meest koelbloedige van de 

twee door de set en wedstrijd te 
winnen met 7-5.

Na deze �nale kwamen de jon-
gens in actie voor hun �nale. 
Maar al snel was het niveauver-
schil duidelijk tussen de twee. Al-
caraz Gar�a liet zien ondanks zijn 
15 jaar zien dat hij over veel po-
tentie beschikt en overklaste Ko-
lansinski. De �nale was snel voor 
bij in het voordeel van Alcaraz 
Gar�a met een uitslag van 6-3 
6-1.
De damesdubbel ging dit jaar 
naar het koppel Pepelyaeva en 
Tikhonova uit Rusland die in een 
spannende partij het franse duo 
Biolay en Rouvroy wist te ver-
slaan met 6-2 2-6 10-8. De jon-
gensdubbel ging na een verma-
kelijke wed-strijd naar Ionel (ROE) 
en van Nguyen (VIE) met 7-6(4) 
6-3 tegen Erhard (FRA) en Rune 
(DEN). Castricum - De HAVO2 leerlingen 

van het Bonhoe�ercollege uit 
Castricum gaan 16 juli een avon-
tuur beleven. De mooie schoolre-
sultaten vertalen zich in een va-
kantiereis. Er wordt door de leer-
lingen besloten om een zeereis te 
maken in de Stille Oceaan. Na eni-
ge dagen varen slaat het nood-

lot toe, het schip raakt op drift 
in een zware storm en elke vorm 
van communicatie valt uit. Ze lij-
den schipbreuk en komen uit-
eindelijk allemaal aan land. Het 
blijkt een onbewoond eiland te 
zijn er is gelukkig nog proviand 
voor drie weken. De bemanning 
heeft met een reddingssloep 

een andere koers uitgezet en ver-
dwijnt aan de horizon. Daar zitten 
ze dan; met het weinige gereed-
schap en de bescheiden midde-
len die ze hebben wordt een be-
gin gemaakt om een samenle-
ving te creëren.

De leerlingen krijgen de volgen-
de opdracht: Bedenk met een 
team van zes tot zeven leerlin-
gen een samenleving voor 120 
HAVO2 leerlingen die over 50 jaar 
nog bestaat. Welke voorzienin-
gen zijn er nodig, hoe ga je wo-
nen, hoe regel je de voedselvoor-
ziening, welke wetten en regels 
spreek je met elkaar af en hoe 
leef je ze na, hoe verdeel je eigen-
dommen, kortom verplaats je in 
de geschetste ellende en probeer 
die het hoofd te bieden.
Onder begeleiding wordt in een 
denkronde van 75 minuten ant-
woord gegeven op de vragen. 

Hierna komt het visuele aspect 
aan bod en mogen de teams op 
het strand het eiland vorm gaan 
geven.
Hiervoor worden natuurlijke ma-
terialen gebruikt welke tijdens de 
heenreis worden verzameld.
Nadat de eilanden van twee x 
twee meter klaar zijn is er een 
structuur herkenbaar van een 
leefgemeenschap en wordt het 
geheel beoordeeld. De teams 
gaan bij elkaar op bezoek en krij-
gen een presentatie te horen. El-
ke leerling krijgt schelpen om 
daarmee zijn of haar waardering 
uit te drukken.

De ontworpen samenlevingen 
met eigen ogen aanschouwen? 
Geïnteresseerden zijn welkom 
op maandag 16 juli op het stille 
strand van Bakkum vanaf 12.00 
uur. Strandafgang en dan linksaf.
(Foto: aangeleverd). 

Gratis sporten in de 
zomervakantie
Castricum/Heemskerk - Team 
Sportservice Kennemerland or-
ganiseert in de eerste week van 
de zomervakantie sportieve acti-
viteiten voor kinderen uit groep 1 
tot en met 8, die in de gemeen-
ten Castricum en Heemskerk wo-
nen of naar school gaan. Alle ac-
tiviteiten zijn gratis. Wie mee wil 
doen aan de vakantieactiviteiten 
moet zich vooraf digitaal inschrij-
ven op www.teamsportservice.
nl/kennemerland.
Zoals elke vakantie is er ook nu 
weer een te gekke sportinstuif. 
Op dinsdag 24 juli kunnen kinder-
een komen sporten en spelen in 
sportzaal De Velst in Heemskerk. 
Ze kunnen er touwzwaaien, tram-
polinespringen, voetballen en 
nog veel meer leuke activiteiten 
doen. Voor kinderen van groep 1 
en 2 is er op 24 juli een speciale 
kleuterinstuif. Een uur lang sprin-
gen, schommelen, zwaaien, ren-

nen, klimmen en spelen o.l.v. de 
vakleerkrachten van Team Sport-
service Kennemerland. 

In Castricum wordt op 25 juli met 
kinderen van groep 1 en 2 en ver-
volgens van groep 3 t/m 8 het ver-
stopspel 10 tellen in de rimboe 
gespeeld. Een zaal vol toestellen 
waar men zich achter en onder 
kan verstoppen, super spannend! 
Liever buiten sporten en houd 
je van springen, rennen en fysie-
ke uitdaging? Ga dan freerunnen 
en bootcampen op het speelveld 
aan de Johannes Poststraat in 
Heemskerk op 25 juli. 

Meedoen? Ga dan snel naar de 
website van Team Sportservice 
Kennemerland om in te schrijven. 
Hier zijn tevens de tijden en ove-
rige informatie te vinden. Maar 
wees er snel bij, want het aantal 
plaatsen is beperkt. 





Weggebruikers op de Ruiterweg, Kleibroek, Beatrixstraat en Torenstraat moeten rekening houden 
met werkzaamheden en omleidingen. De rotonde die deze straten met elkaar verbindt, wordt 
helemaal vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden is het gebied afgesloten voor alle verkeer.

De werkzaamheden gaan woensdag 11 juli van start. De afsluiti ng is vanaf vrijdag 13 juli 
16.00 uur. Het doorgaande verkeer kan dan gebruikmaken van de vernieuwde Kleibroek.

Voor de Torenstraat zelf geldt ook een gedeeltelijke afsluiti ng. Ook daar wordt aan de weg 
gewerkt. Autoverkeer moet grotendeels omrijden, wel is er een bypass voor verkeer tussen 
Ruiterweg en Kleibroek. Doorgaand verkeer is dus ti jdelijk niet mogelijk vanaf de Beatrixstaat, 
Torenstraat en Burgemeester Lommerstraat. Voor fi etsers geldt een aparte omleiding. Buslijn 
167 wordt omgeleid via de Kleibroek, de overige buslijnen rijden normaal.

Wie niet op de Torenstraat kan parkeren of daarvoor te ver moet omrijden, kan terecht op 
De Brink. 

Rotonde Torenstraat op de schop 

Achtergrond
De werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichti ng van de Kleibroek waarbij straatwerk, 
riolering en leidingen worden vervangen. Dat biedt een goede gelegenheid om de 
verkeersveiligheid en het groen ook aan te pakken. De rotonde wordt daarom iets verplaatst 
en krijgt vrijliggende fi etspaden. Waar nodig worden bomen verwijderd en vervangen.

Planning
De afsluiti ng duurt tot en met 10 augustus. Het meeste werk is dan gedaan als de bouwvak 
begint. Daarna, begin september, rondt aannemer Ooms de laatste zaken af. Er zal dan nog wel 
enige verkeersoverlast zijn maar geen afsluiti ngen.

Informati e
Meer informati e over de werkzaamheden en de omleidingen is te vinden op 
www.castricum.nl/wegwerkzaamheden
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Agenda Raadsplein 12 juli 2018
Tijd Onderwerp Kamer
 Commissies 
19.30 – 21.00 Diverse ruimtelijke voorstellen: Raadzaal
 - Ruimtelijk kader Brakersweg 67 – 69 te Castricum
 - Principeverzoek herontwikkeling TNT-locati e  
19.30 – 20.30 Fusie obs De Klimop en obs De Sokkerwei Sti erop
20.30 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* Sti erop
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni en 28 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 & Trouwzaal
 Grondexploitati ebegroti ng 1e Groenelaan Castricum 
 (mogelijk deels besloten) Raadzaal/ 
21.15 – 22.15 Kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin  Sti erop
22.15 – 22.45 Amendement bij acti eplan Geluid Raadzaal

Agenda Raadsplein 19 juli 2018

 
Tijd Onderwerp Kamer
 Commissies 
19.30 – 20.45 Nota dierenwelzijn   Raadzaal 
19.30 – 20.15 Bestemmingsplan Hogeweg 4 – Rijksweg 37 te Limmen  Sti erop
20.15 – 20.45 Commissie Algemene Zaken* Sti erop
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli 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 
21.00 – 22.30 Vervolgbespreking Convenant Noord-Hollandse Kust Raadzaal

22.45 Raadsvergadering Raadzaal
 1 Opening en mededelingen 
 2 Vaststellen agenda 
 3 Debat Raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming 
 A Ruimtelijk kader Brakersweg 67 – 69 te Castricum 
 B Bestemmingsplan 1e Groenelaan Castricum 
 C Grondexploitati ebegroti ng 1e Groenelaan Castricum    
     (besloten) 
 D Principeverzoek herontwikkeling TNT-locati e 
 E Kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin  
 F Fusie twee openbare basisscholen  
 5 Sluiti ng 

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven 
kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in 
de commissievergaderingen aan de orde zijn. Indien u gebruik wenst te maken van 
de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daarvoor tot en met de dag waarop de 
vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden 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.

Het aantal diefstallen uit auto’s sti jgt. 
Hoe voorkom je nou dat jouw auto wordt opengebroken? 

• Parkeer, als het kan, waar het goed verlicht is en in het 
 zicht van bebouwing

• Doe de auto alti jd op slot
• Neem kostbare spullen mee of – als dat niet mogelijk is – berg ze uit het zicht op
• Laat het dashboardkastje open
• Verwijder de afdruk van het navigati esysteem op de voorruit
• Stop de aansteker terug in de houder, nadat deze gebruikt is voor mobiele telefoon of          

 navigati esysteem
• Laat je toch apparaten in de auto liggen? Schakel ze helemaal uit. Dieven kunnen laptops,                

 tablets en telefoons aan de hand van het Bluetooth-signaal detecteren.
• Zet het keyless entry-systeem van je auto uit. Dieven kunnen het signaal van de keyless entry 

kopiëren als de sleutel in huis ligt. Als ze bij de auto zijn, dan gaat die automati sch van het slot af.

Als laatste ti p: bij het zien van verdachte personen in de buurt van auto’s, twijfel niet. Bel 1-1-2.

Géén raadsinformatieavond over 
huisvesting basisschool Cunera op 12 juli a.s. 
 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. 

Voorkomen van diefstal uit auto 
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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 Kogerpolder 1 in De Woude
 Het verleggen van de glasvezelkabel i.v.m. reconstructi e N246 
270618 Rijksweg 2 in Limmen 
 Het vervangen en het verplaatsen van een reclamebord
280618 Hogeweg 59 in Limmen 
 Het bouwen van een woning met garage
 Schoolweg 8 in Limmen 
 Het vergroten van de woning
290618 Kerkweg 10 in Limmen 
 Het vergroten van de woning
 Nelson Mandelahof 5 in Castricum 
 Het bouwen van een woning
300618 Kloosterlaantje 1 in Akersloot 
 Het vergroten van de woning (dak)
020718 Prins Hendrikstraat 64 in Castricum 
 Het wijzigen van de voorgevel

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

Datum Adres
050718 Nesdijk 1 in Limmen
 Het bouwen van een nieuwe schuur

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

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
020718 Dusseldorperweg 10 en 12 in Limmen 
 Het wijzigen van een inrit
040718 Bakkummerstraat 29a in Castricum 
 Het wijzigen van de bestemming
050718 Bleumerweg 12 in Castricum  
 Het bouwen van twee veldschuren

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. 

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 
• Black 8, Gasstraat 1 (1901NA) te Castricum, het uitbreiden van het bedrijf voor het 

onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere 
gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren; 

• Kleverlaan BV, Rijksweg 154a (1906BL) te Limmen, het wijzigen van het bedrijf door het 
realiseren van een spuitcabine;

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. 
Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Sifriedstraat 34 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 juni 2018 het bestemmingsplan 
Sifriedstraat 34 gewijzigd heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen 
exploitati eplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de bestaande woning en de bouw van één 
nieuwe woning op het perceel. 

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen 
zijn opgenomen in de nota zienswijzen. De wijzigingen bestaan uit: de hoogte van de woning 
grenzend aan de perceelsgrens met Sifriedstraat 32 wordt beperkt tot 3,5 meter in plaats 
van 6 meter.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende 
stukken (inclusief de nota zienswijzen) zijn met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes 
weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.
BPC17Sifriedstra34-VS01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum. 

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

• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft  
gebracht;

• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad 
bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota zienswijzen)

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan 
via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

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

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl.

Castricum, 11 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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