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Castricum - Van zondag 22 tot 
en met 26 juli is de Tuin van Ka-
pitein Rommel weer omgetoverd 
tot sprookjestuin. Dit is mede mo-
gelijk gemaakt door ruim veertig 
vrijwilligers. Dagelijks van 09.30 
tot 16.30 uur is iedereen welkom 
om samen op ontdekking te gaan 
door de tuin. De kassa sluit om 
16.00 uur. Om grote drukte bij de 
sprookjes te voorkomen kan het 
zijn dat het hek tussendoor even 
sluit. Entree is € 4,- voor de kinde-
ren, volwassenen zijn gratis.

Op zondag 22 juli wordt de 
sprookjestuin om 10.00 uur op 
feestelijke wijze geopend.
Kinderen kunnen onder bege-
leiding meedoen aan de speur-
tocht door de sprookjestuin. Al-
le vertrouwde sprookjes� guren 
zoals Roodkapje, Klein Duimpje 
en Pinokkio zijn weer van de par-
tij. En ook Winnie de Poeh, Hol-
le Bolle Gijs en het monster van 
Loch Rommel wachten daar. En 
wie weet wat je nog meer gaat te-
genkomen!
 
Een absolute aanrader voor het 
begin van de zomervakantie en 
een onvergetelijk vakantieuitje 
voor (groot-)ouders en (klein)kin-
deren. Terwijl de kinderen zich 
prima vermaken in de tuin kun-
nen de ouders heerlijk vertoeven 
op het terras of de expositie in de 
ontmoetingsruimte bekijken.

Sprookjestuin
weer open

18 juli 2018

Brandweer kreeg zelfs versterking uit Utrecht

Grote brand in duingebied Heemskerk

Aantal meldingen over vlieghinder 
blijft stijgen in Noord-Kennemerland
Regio - Het aantal meldingen 
over vliegverkeer vanuit gemeen-
ten in Noord-Kennemerland is 
wederom gestegen. Deze cijfers 
komen voort uit de tweede kwar-
taalrapportage van het gebruiks-
jaar 2018 van het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS). De 
rapportage heeft betrekking op 
de periode van 1 februari 2018 
t/m 30 april 2018.
In vergelijking tot vorig jaar is in 
een groot aantal postcodegebie-
den een toename van melders te 
zien. Heiloo voert wederom de 
lijst aan, gevolgd door postco-
degebieden in Castricum, Assen-
delft en Uitgeest. Alle gemeen-
ten hebben afgelopen maanden 
te maken gehad met forse stij-
gingen van het aantal melders, 
in vergelijking met vorig jaar. Op-
merkelijk is verder de stijging 
van het aantal melders in Vel-

sen (Santpoort-Noord, Spaarn-
dam en Velserbroek). Naar alle 
waarschijnlijkheid komt dit door-
dat tussen 25 maart en 15 april 
onderhoud aan de Polderbaan 
plaatsvond, waardoor onder an-
dere de Zwanenburgbaan en Bui-
tenveldertbaan intensiever zijn 
ingezet. 
In  de gemeenten Bergen, Castri-
cum en Uitgeest verdubbelde het 
aantal meldingen over nachtelijk 
vliegverkeer.
Voor de gemeente Castricum is 
het aantal meldingen vlieghinder 
(dag en nacht) sinds 2016  stegen 
van 42 naar 103 meldingen. 

Net als in deze kwartaalrappor-
tage, gaf ook de eerste kwartaal-
rapportage al een stijging van het 
aantal melders. Voor de acht ge-
meenten in de regio IJmond-Alk-
maar (Alkmaar, Bergen, Bever-

wijk, Castricum, Heemskerk, Hei-
loo, Uitgeest en Velsen) een dui-
delijk signaal om in gesprek te 
blijven over het terugbrengen 
van de hinder. De inzet van de ge-
meenten in de regio IJmond-Alk-
maar is om de hinderbeleving 
een grotere plek in het beleid te 
geven. Dat beleid is nu alleen ge-
baseerd op berekeningen van het 
vliegtuiglawaai.
Schiphol maakt een sterke groei 
door, maar zit nu bijna tegen het 
plafond aan van 500.000 vluch-
ten. Die grens geldt tot 2020. Ver-
dere groei daarna is alleen mo-
gelijk als er sprake is van verde-
re hinderbeperking en optimale 
vliegveiligheid. De maatschappe-
lijke discussie daarover zal volgen 
na de publicatie van de milieuef-
fectrapportage voor het nieuwe 
gebruik van start- en landingsba-
nen. 

Regio - Tientallen brandweerwa-
gens werden maandag om 11.30 
uur opgeroepen voor een fel-
le brand in de buurt van Gaste-
rij Kruisberg in Heemskerk. Naar 
schatting is een zo’n vierkante ki-
lometer natuur in vlammen op-
gegaan. 

Toen de eerste brandweervoer-
tuigen het duingebied in reden 
konden ze al snel zien dat het 
een serieuze brand was vanwe-
ge de grote rookontwikkeling. 
,,Vanwege de droogte hebben 
we groots ingezet”, meldt een 
woordvoerder van de Veiligheids-
regio Kennemerland. In eerste in-
stantie werden er 23 voertuigen 
opgeroepen, vanwege de enor-
me droogte werd er al snel op-
geschaald. Hierdoor werden er 
nog eens 15 voertuigen op afge-
stuurd. Het Heemskerkse brand-
weerkorps kreeg niet alleen hulp 
uit omliggende dorpen, ook van-
uit Utrecht werden verschillende 
bluswagens richting Heemskerk 
gestuurd. De politiehelikopter 

Deelnemers ringsteken gevraagd
Akersloot  - Dinsdag 7 augustus 
zal in Akersloot het zeer nostalgi-
sche ringsteken plaatsvinden. In-
middels kunnen deelnemers zich 
aanmelden.
Akersloot is een van de weini-
ge plaatsen waar het ringste-
ken met ‘aangespannen paard’ in 
ere wordt gehouden. Veel paar-
denrassen zijn te bewonderen 
en verschillende rijtuigen zijn te 
zien. De aanspanningen komen 

meerdere keren langs het par-
cours, voor het ringsteken zelfs 
vijfmaal en daarnaast enkele ke-
ren voor het bestgaande paard 
en het mooiste geheel. Eventu-
eel komen daar nog enkele bar-
rages bij. Dit alles staat onder lei-
ding van een vakkundige jury, die 
vooral kijkt naar het originele van 
de aanspanning.
Het ringsteken begint om 13.00 
uur en het parcours is aan de 

Kerklaan. De toegang is geheel 
gratis en na a� oop is de prijsuit-
reiking in café De Vriendschap 
met muziek van duo The Wico’s. 

Aanmelden voor het ringsteken 
kan via leveringhenk@gmail.com 
of telefonisch 06-51387333.
Uiteraard zijn er mooie prijzen te 
winnen en alle deelnemers krij-
gen paling, suikerbrood en bloe-
men.

Castricum - Leerlingen van de 
Montessorischool Castricum heb-
ben een schitterend bedrag van  
€ 5.512,18 bij elkaar gekregen 
door een sportieve en een onder-
nemende actie, de Unicef-dag, 
die in april 2018 is gehouden. 
Deze dag begon met een spon-
sortocht op wieltjes. De kinderen 
maakten zoveel mogelijk rond-
jes op loop� etsjes, skates of an-
dersoortige vervoermiddelen 
met wieltjes. Daarna toonden ze 
hun ondernemerskwaliteiten op 
de markt, waar ze zelfgemaakte 
producten verkochten of allerlei 
soorten spelletjes in de aanbie-
ding hadden. De cheque werd 

Cheque voor 
Unicef

overhandigd aan Aletta Troost, 
vertegenwoordiger van Unicef, 
die zeer onder de indruk was van 
de inventiviteit van de leerlingen: 
,,Het is heel bijzonder dat leerlin-
gen zo’n groot bedrag inzame-
len.’’ (Foto: aangeleverd)

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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MEER WETEN? 
BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433

BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom

Wij zijn met spoed 
op zoek naar

Omgeving: Jan van Brakellaan en 
Zoutmanlaan in Castricum, 350 kranten

Omgeving: Mient en Geelvinckstraat in 
Castricum, 300 kranten

Omgeving: Vredeburglaan en 
Dampeheestlaan in Limmen, 240 kranten

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

5,95

4 PAKKEN KOEK 
HALEN 3 BETALEN

VAKANTIE-IDEE

LEMON CAKE
foto: AS Media

foto: Hans Peter Olivier

bracht alles goed in kaart vanuit 
de lucht om de brandweer goed 
in te kunnen zetten op de grond. 
Later op de middag kwamen er 
nog twee Chinooks van de lucht-
macht om te helpen met het na-
blussen van de brand. 

Alle omliggende wegen, waar-
onder de Rijksstraatweg, waren 
afgesloten. De veiligheidsregio 
riep mensen via Twitter op weg 
te blijven uit het gebied. Er was 
tijdens de inzet ook een NL-alert 

uitgegeven met het verzoek om 
niet meer naar het duingebied 
te komen om de hulpdiensten 
zo goed mogelijk hun werk te la-
ten doen. Om 16.00 uur gaf de 
brandweer het sein brandmees-
ter. Rond 19.00 uur keerden de 
laatste eenheden terug en werd 
het overgedragen aan de natuur-
beheerder PWN. De brand heeft 
zo’n vierkante kilometer in de as 
gelegd over de oorzaak is nog 
niets bekend, dit wordt nog on-
derzocht. 
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Geboortes
Castricum: 
06-07-2018 Dorus Dierdorp, zoon 
van Meindert Dierdorp en José 
Vormer. 

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Akersloot: 11-07-2018 Cornelis 
Borst en Maria M. Dekker. 
Limmen: 06-07-2018 Koop C.M. 

Burgerlijke Stand Castricum

Na 42 jaar onderwijs
Afscheid van Els Vonk
bij Het Kleurenorkest
Limmen - Liefde en leiding, dat 
hebben alle kinderen nodig. Dat 
is het motto van Els Vonk, nu nog 
directeur van basisschool Het 
Kleurenorkest. Na 42 jaar onder-
wijs zal zij op 18 juli afscheid ne-
men van ‘haar kinderen, haar 
team en haar ouders’. 
Haar carrière begon al op jonge 
leeftijd in Uitgeest. Els werd on-
derwijzeres op de Jozefschool. 
Deze school zou later samengaan 
met de Mariaschool en daaruit 
ontstond de Binnemeerschool. 
Ze werd na 16 jaar directeur en 
bleef 32 jaar lang trouw aan de-
ze school.
Toen kwam de vraag of ze zin 
had in een nieuwe uitdaging. 
Een startende school in Limmen 
zocht een gedreven directeur en 
ze dachten aan haar. Het sprak 
Els aan en ze maakte de overstap 
naar Basisschool Het Kleurenor-
kest. Een school, die toen nog 
in de kinderschoenen stond. Er 
moest veel gebeuren en hard ge-
werkt worden om de school met 
zijn uitgesproken visie te laten 
voortbestaan.
Els beet zich erin vast en zette 10 
jaar lang haar schouders eron-
der. Er volgende spannende en 
belangrijke momenten, als het 
eerste inspectiebezoek, de ver-
huizing naar een echt schoolge-
bouw en de aansluiting bij Stich-
ting Blosse. Prachtige mijlpalen, 

waar Els met trots op terug kan 
kijken.
Inmiddels is ze 61 en heeft ze nog 
een andere passie. Ze wil het Sy-
stemisch Werk, wat zij zo belang-
rijk vindt in het onderwijs, ver-
der uitdragen. Ze wil leerkrach-
ten en directeuren trainen. Maar 
ze geeft ook aan meer te willen 
genieten. Wandelen, zwemmen 
en aandacht voor haar kleinkin-
deren.
Els Vonk is een mensen-mens. Ze 
heeft hart voor het kind en hun 
ouders. Kinderen hebben liefde 
en leiding nodig; ze moeten voe-
len dat ze welkom zijn en dat er 
van hen gehouden wordt. Vanuit 
die grondgedachte heeft zij haar 
werk altijd gedaan.
Wat zal ze haar werk missen en 
wat zal zij gemist worden. Toch 
heeft ze zin in de rust en de ont-
spanning die deze ook stap met 
zich meebrengt. Een goed mo-
ment voor afscheid is er nooit. 
Voor haar is dit het goede mo-
ment. In Hedi Schuite heeft zij 
een goede opvolger gevonden. 
Een Limmenaar, die het een eer 
vindt dat ze verder kan bouwen 
aan deze mooie school.

Voor Els zit het er bijna op. Een 
laatste afronding van dingen, 
overdragen en vooral afscheid 
nemen. Ze doet dit met een fees-
telijke dag op 18 juli. 
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Wind en Mariska J. Hoope.
Elders:  06-07-2018 Thomas Sie-
beling en Afra de Bruin; 07-07-
2018 Tim Lust en Alyson M. Wilms.

Overledenen
Castricum: 02-07-2018 Cornelia 
M. de Groen gehuwd met Bau-
ke Zijlstra; 05-07-2018 Johannes 
Franke weduwnaar van Grietje 
van der Veen.

Picknick met De 
Zonnebloem
Castricum - De Zonnebloem af-
deling Castricum/Bakkum heeft 
zaterdag 14 juli een picknick ge-
organiseerd voor haar gasten. 
De locatie van de picknick was 
in de prachtige tuin van Kapitein 
Rommel. De dertig gasten wer-
den ontvangen met ko�e en ge-
bak. Natuurlijk is er een wande-
ling door de mooie tuin met al 
zijn bloeiende planten gemaakt. 

Gedurende de picknick werd de 
muziek verzorgd door “Anders”. 
De sfeer was gezellig en er werd 
volop met elkaar gepraat. Na de 
heerlijke lunch en ijs met slag-
room toe, ging iedereen met een 
voldaan gevoel naar huis. 
Deelnemer, vrijwilligers en orga-
nisatoren kunnen terugkijken op 
een hele mooie gezellige dag. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - In de nacht van dins-
dag op woensdag 11 juli werd 
een sterke brandlucht waarge-
nomen in Castricum. De oor-
zaak was waarschijnlijk een na-
tuurbrand in Schoorl. Deze brand 
heeft de brandweer bestreden 
vanaf 02.38 uur. De brandweer 
van Castricum werd om 03.05 
uur opgeroepen met hun tank-
autospuit. Rond 05.30 uur werd 
het sein brandmeester gegeven, 
maar het nablussen nam nog ze-
ker een uur in beslag. Rond 08.30 
uur was de brandweer weer terug 
op de kazerne.
Naar schatting is bij de natuur-
brand in het duingebied bij de 
Basweg in Schoorl een gebied 
van ongeveer 100 bij 100 meter 
verbrand.
Omdat er zeer veel telefoontjes 
binnenkwamen bij de alarmcen-
trale van een sterke brandlucht 
in Castricum, heeft de brandweer 
met de tankautospuit van Lim-
men en het verkenningsvoertuig 
van Castricum rond 04.20 uur ook 
het duingebied van Castricum 
uitgekampt, maar hier werd geen 
brandhaard aangetro�en. Ook 
heeft de politiehelikopter ge-
zocht naar een brandhaard, maar 
niets aangetro�en. De brand-
lucht was tot Velsen aan toe te 
ruiken dit kwam door zeedamp. 

Brandlucht 
mogelijk vanuit 
Schoorl

Archeologische vondst van schoolkinderen in 2015
Romeinse armband naar Huis van Hilde
Regio - De eeuwenoude arm-
band die drie jaar geleden door 
basisschoolkinderen werd opge-
graven in Heiloo is binnenkort te 
bewonderen in het Huis van Hil-
de. 
Het bronzen sieraad is afkomstig 

uit de tweede eeuw na Christus. 
Scholieren van de Paulusschool 
en basisschool de Duif deden in 
2015, samen met een professi-
onele archeoloog en Stichting 
Badhuhenna, bodemonderzoek 
achter de bowlingbaan aan de 

Kennemerstraatweg in Heiloo. Ze 
vonden sporen uit de Romeinse 
tijd, waaronder de twee bronzen 
fragmenten die afkomstig bleken 
van een oude armband. Hoe het 
sieraad in de bodem terecht is ge-
komen, is een raadsel.

Schoolkinderen doen archeologisch onderzoek (Foto: aangeleverd)

Exposities Strand & Zee
Castricum - Ingrid Bévort (Ber-
gen) creëert op speelse wijze 
van op het strand gevonden ou-
de, verweerde planken en andere 
materialen kleurrijke objecten in 
diverse technieken. Haar exposi-
tie van vrolijke vissen is in de eta-
lage en de entree te zien van ga-
lerie Streetscape. 
Yvonne Heemskerk (Voorhout) 
en Erik van Elven (Waddinx-
veen) maakten voor hun exposi-
tie in Castricum diverse werken, 
geïnspireerd door de zee en het 
strand. Door middel van een aan-
tal schilderijen van groot tot klein 
nemen zij de kijker mee langs 
duinpaden tot aan de branding 
en verder. Nora van Klingeren 
(Amsterdam) exposeert handbe-
schilderde sjaals van strandhuis-
jes en kiezels. Een acht meter lan-
ge (dubbele) zijden sjaal hangt 
als ‘The wave’ boven de work-
shop/vergadertafel in de galerie, 
deze is per meter te koop. 

Heleen van Lynden (Muiderberg) 
exposeert zeegezichten, op een 
dichterlijke manier legt zij vast 
wat ze ziet en ervaart aan het 
strand. Er is een expositieruimte 
in de galerie voor kunst van par-
ticulieren. Heeft u een bijzonder 
ooit aangeschaft kunstwerk van 
duinen, strand, zee dat u graag 
wil verkopen? Ga naar de galerie 
of neem contact op met galerie-
houdster Saskia Steenbakkers (E-
mail: info@streetscape.nl/M: 06-
49994244).
De exposities met het the-
ma strand en zee zijn in galerie 
Streetscape aan de Dorpsstraat 7 
te zien op vrijdag t/m zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. Tevens op af-
spraak en tijdens het inloopate-
lier van Mieke Rozing op woens-
dag 18/25 juli en 22/29 augus-
tus van 9.30 tot 12.00 uur. Van-
af dinsdag 4 september is het in-
loopatelier van Mieke Rozing we-
kelijks op dinsdag en woensdag-

ochtend. Wie niet bij de opening 
aanwezig kon zijn kan binnen-
kort het �lmpje zien bij ‘Openin-
gen’ op www.streetscape.nl

Ingrid Bévort bij haar expositie in 
galerie Streetscape (foto: Saskia 
Steenbakkers)

Castricum - Woensdagmiddag 
11 juli stond er een boomstam in 
brand in de duinen op de hoek 
Breedweg/Oude Schulpweg. Vol-
gens de melders en de aanwezi-
ge boswachter is de brand ver-
oorzaakt door een weggegooide 
peuk. Door alert reageren van de 
melders is erger voorkomen. (Fo-
to: aangeleverd)

Boomstam

Regio - Donderdagochtend 12 
juli om 08.19 uur heeft brand-
weer Castricum samen met de 
ladderwagen van Heemskerk de 
ambulancedienst geholpen om 
een persoon naar beneden te hij-
sen aan de Houtsnip.
Dezelfde dag waren er twee lo-
ze meldingen op Dijk en Duin om 
17.48 uur bij het A gebouw en om 
21.16 uur bij het Ribw. Deze wer-
den allebei weer ingetrokken nog 
voor de auto de deur uit reed.
Om 18.23 uur was er een mel-
ding van een paar bosjes in de 
brand langs de Zeeweg nabij de 
camping deze waren al uit bij 
aankomst van de brandweer. De 

Drukke 
dagen voor 
brandweer

brandweer heeft nog een nacon-
trole uitgevoerd en kon al snel 
weer retour gaan.
Vrijdagmiddag om 12.10 uur 
heeft de brandweer met man-
kracht de ambulancedienst ge-
holpen om een persoon aan de 
Pernestraat naar beneden te til-
len.
Zaterdagochtend om 09.54 uur 
was er een loze brandmelding bij 
Verzorgingstehuis de Boogaert.
Zondagochtend om 10.57 uur 
was er een melding van een dier 
te water langs de A9 bij Akersloot. 
De spuitgasten hebben alles af-
gezocht maar konden hem niet 
meer vinden. Waarschijnlijk was 
hij zelf weer op het droge geko-
men.
Om 13.31 uur was er een loze 
brandmelding bij het GGZ aan 
de Olvendijk in Heiloo waar de 
brandweer van Heiloo en Lim-
men voor opgeroepen waren.
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Zomermarkt met extra thema ‘Kunst’
Castricum - Zondag 22 juli is er 
weer een Zomermarkt van 11.00 
tot 17.00 uur. Dit keer met als ex-
tra thema ‘Kunst’. Het is een ge-
wone braderie op de Dorpsstraat 
en Burgemeester Mooijstraat, 
met als extraatje kunst op de kra-
men ter hoogte van Bij Bakker ‘de 

snoepwinkel voor kunstenaars’.

Ben jij kunstenaar, fotograaf, 
kunstschilder et cetera en wil je 
nog meedoen tijdens deze markt, 
geef je dan nog snel op bij Star 
Promotions tel: 010 - 524 34 34 / 
info@starpromotions.nl) 

Bij My Way is er de hele dag ge-
zellige live muziek op het terras 
van de Amsterdamse zanger Han 
Holland. 

Vanaf ongeveer 16.00 uur tot 
23.00 uur is er live muziek van de 
band ‘Alle tijd’ bij Grand Café Balu.

Onderwijsprijs voor studenten die 
gemeenten adviseren over armoede
Regio Noord-Holland - Mbo-stu-
denten die gemeenten adviseren 
over armoedebeleid. Dit project, 
Speaking Minds, heeft de HC On-
derwijsprijs 2018 gewonnen. De-
ze prijs is door het ROC Horizon 
College ingesteld om het mbo-
onderwijs te innoveren. Docent 
Karin Stuifbergen kreeg de prijs 
uitgereikt. 
Studenten van de mbo-opleiding 
Pedagogisch Werk hebben de af-
gelopen maanden de gemeen-
ten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo geadviseerd over ar-
moede onder jongeren en kin-
deren. De studenten hebben on-
der meer gesproken met beleids-
medewerkers van de gemeenten, 
onderzoek gedaan, de voedsel-
bank bezocht en adviezen in de 
vorm van presentaties gegeven. 
Een van de adviezen is om social 
media in te zetten om jongeren te 
bereiken. Evenals een website die 
speciaal op jongeren is gericht.
Het Speaking Minds-project is 
een samenwerking tussen Save 
the Children, Defence for Child-
ren, Stimulansz en het Horizon 
College om jongeren en gemeen-
ten met elkaar in contact te bren-
gen en de onderlinge afstand te 
verkleinen. ,,Het project stimu-
leert mbo-studenten tot actieve 
deelname aan het proces van po-
litieke besluitvorming op lokaal 
niveau,’’ aldus het juryrapport. 
Daarnaast verwerven de stu-
denten volgens de jury burger-
schapscompetenties waar ze de 
rest van hun leven baat bij heb-
ben. ,,Doordat actief wordt mee-
gedacht, neemt ook hun zelfver-
trouwen én het vertrouwen in de 
overheid toe’’, zo vermeldt het ju-
ryrapport. 
De opleiding Pedagogisch Werk, 

aangeboden op de vestigingen in 
Alkmaar en Hoorn, wil het project 
verduurzamen: studenten die 
meegedaan hebben, kunnen am-
bassadeur worden en aanspreek-
punt zijn voor medestudenten 
die vragen hebben over armoe-
debeleid. Ook kunnen de am-
bassadeurs hun kennis overdra-
gen aan jongere studenten van 
de opleiding. Door deze aanpak 
worden de burgerschapscompe-
tenties onder jongeren versterkt 
en de deelnemende gemeenten 
kunnen met de adviezen van de 
studenten aan de slag; een win-
winsituatie. 
De winnaar van de HC Onderwijs-
prijs heeft 2500 euro ontvangen 
om het project verder uit te wer-
ken. Docent Karin Stuifbergen is 
enorm blij met de prijs: ,,Het be-
tekent dat jongeren de gelegen-
heid krijgen om mee te denken 

over een belangrijk onderwerp, 
armoede. Hoewel de economie 
�oreert zijn er nog altijd kinde-
ren en jongeren die in armoede 
opgroeien. Met dit project kun-
nen jongeren invloed uitoefenen 
en daar leren ze enorm veel van. 
Ik ben dan ook supertrots op on-
ze studenten want de gemeen-
ten hebben meerdere adviezen 
omarmd.’’

Het project kan ook naar ande-
re thema’s worden uitgebreid, af-
hankelijk van de vraag van een 
gemeente. Bijvoorbeeld op het 
gebied van sport en gezondheid 
kunnen studenten van de oplei-
ding Sport & Bewegen advies ge-
ven aan een gemeente. Het huidi-
ge project omvat nu de gemeen-
ten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo. Ook andere gemeen-
ten kunnen meedoen. 

De winnaar van de HC Onderwijsprijs 2018, docent Karin Stuifbergen van 
de opleiding Pedagogisch Werk. Zij begeleidde de mbo-studenten tijdens 
het project. (Foto: Rob Duin)

Cool BlenZ in De Oude Keuken
Castricum - Zondag 22 juli speelt 
Cool BlenZ in De Oude Keuken. 
Deze funky jazzformatie met Be-
verwijkse connectie bestaat uit 
vijf ervaren muzikanten, van al-
le markten thuis, met een re-
pertoire van de mooiste jaz-
zy en funky songs. Denk daar-
bij aan jazzstandards van de ou-
de meesters, sfeervolle latin-jazz 
van Antônio Carlos Jobim en he-
dendaagse jazz-funk van George 
Benson.

Cool BlenZ verstaat de kunst om 
op een aangenaam geluidsni-
veau te spelen met een grote pas-
sie voor muziek, die ze graag wil-
len delen. Met Heidy Crooymans 
(zang), René Nijenhuis (gitaar), 
Gerke de Boer (toetsen), Louis 

de Blieck (drums) en Ronald van 
Zeelt (basgitaar).
Zondag 22 juli speelt Cool Blenz 

om 15.00 uur, de DOKspecial is 
spaghetti Genovese. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Het lijkt ver weg, 
maar direct na de schoolvakan-
ties start EHBO vereniging Castri-
cum weer met een cursus Eerste 
Hulpverlener. Aanmelden is nu al 
mogelijk. 
Een ongeval, iemand die op straat 
onwel wordt, een ongelukje in 
huis of bij het sporten; het ge-
beurt dagelijks. Weet u dan wat u 
kunt doen om iemand te helpen? 
Het verlenen van eerste hulp kan 
levensreddend zijn. In de cursus 
Eerste Hulpverlener (het EHBO di-
ploma) zijn reanimatie, het bedie-
nen van de AED en de speci�e-
ke eerste hulp aan kinderen inbe-
grepen. 

De cursus bestaat uit 14 lessen 
en start op dinsdag 4 september 
2018. Het examen is op 18 de-
cember 2018 zodat deelnemers 
nog dit jaar gediplomeerd Eerste 
Hulpverlener kunnen zijn. De les-
sen worden gegeven in het EHBO 
leslokaal in Cultuur Centrum 
Nieuw Geesterhage in Castricum. 
De kosten bedragen € 165,00, dit 
is inclusief lesboek, werkboek, 
oefenverband en examenkosten. 
Veel ziektekostenverzekeraars 
vergoeden (een deel van) de cur-
sus. Dit is na te vragen bij de ver-
zekeraar. 
Kijk voor meer informatie op 
www.ehbocastricum.nl. Daar is 

Cursus Eerste Hulpverlener ook een inschrij�ormulier te vin-
den. Voor meer informatie of aan-
melding bel met 0251-651060 of 
stuur een e-mail naar info@ehbo-
castricum.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur 

zondag 16.00 & 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Mamma Mia! Here we go again
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 18.45 uur 
zondag 19.30 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
The Place

vrijdag 21.15 uur 
Hereditary

maandag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

On Chesil Beach
dinsdag & woensdag 16.00 uur

The Mercy
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur
Ocean’s 8

vrijdag 16.00 uur
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 13.00 uur 
Hotel Transsylvanië 3 - 3D

zaterdag & zondag 16.00 uur 
maandag & dinsdag 13.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
Showdogs

zaterdag 16.00 uur
maandag & dinsdag 16.00 uur 
Incredibles 2 - 3D - NL

zaterdag & zondag 13.00 uur
woensdag 13.00 uur 

Incredibles 2 - 2D - NL 

Programma 19 juli t/m 25 juli

Castricum - Na tien weken trai-
ning kon de combigroep fun en 
CMV afgelopen week in de prak-
tijk brengen wat ze hadden ge-
leerd. Het beachvolley training 
seizoen werd afgesloten met een 
heus ouder- en kindtoernooi. Ook 
nu zat het weer natuurlijk gewel-
dig mee. Het was dan ook een 
zeer geslaagd toernooi. Tijdens 
het toernooi kwam goed naar vo-
ren dat het beachen volgens de 
KBSS-methode haar vruchten af-
werpt. Door KBSS toe te passen, 
kan men al op jonge leeftijd 2 te-
gen 2 beachvolleybal spelen. 

Meer informatie over KBSS is te 
vinden op de website van Beach-
sport, maar neem ook eens een 
kijkje op www.2beach.nl

Ouder- en kind
volleybal

Verkenning Aardwarmte in Castricum
Castricum - Wethouder Falgon 
Binnendijk ontving vrijdag het 
Eindrapport over de haalbaar-
heid van Aardwarmte in Castri-
cum uit handen van de bestuurs-
leden van de Stichting Aard-
warmte Castricum. De wethou-
der benadrukte de urgentie om 
tot een warmtetransitie te komen 
en dat dit rapport daarbij van be-
lang is. 

De Stichting Aardwarmte Castri-
cum (SAC) is voortgekomen uit 
Energiecoöperatie CALorie. De 
door de SAC uitgevoerde verken-
ning naar de mogelijke toepas-
sing van aardwarmte in Castri-
cum is afgerond. Het Eindrapport 
is nu gepresenteerd aan de over-
leggroep met Gemeente Castri-
cum, Provincie Noord-Holland, 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Hol-

land Noord, HVC Alkmaar en Ken-
nemer Wonen. Onder voorbe-
houd van nog grote onzekerhe-
den in deze fase, is de conclu-
sie dat een aardwarmtenet met 
ca. 3.800 woningen technisch en 
economisch haalbaar is binnen 
de Warmtewet (d.w.z. dat bij evt. 
invoering er geen hogere kosten 
voor de burgers zijn). Hierbij zijn 
de aangekondigde overheids-
subsidies hard nodig. 
Een projectteam van HVC Alk-
maar gaat met het eindrapport 
aan het werk. HVC heeft ervaring 
met zowel aardwarmteprojecten 
als met warmtenetten. Het rap-
port is te vinden op de website 
van CALorie onder Activiteiten > 
Aardwarmte.

Een aanzienlijke potentiele klan-
tenkring zal ontwikkeld moeten 

worden samen met Kennemer 
Wonen (1.700 woningen), gebou-
wen met centrale stookinrichtin-
gen en �ink wat straten met ‘ge-
wone’ woningen. Belangstellende 
bewoners kunnen nu al contact 
opnemen via aardwarmtecastri-
cum@gmail.com. De energie van 
bewoners uit straten en buurten 
is hard nodig om de haalbaarheid 
van aardwarmte te onderzoeken. 
Uiteindelijk bepaalt afname door 
inwoners of een aardwarmtenet 
er al of niet komt in de bebouw-
de kom van Castricum. 

Na de zomer wil de Stichting 
Aardwarmte Castricum inwoners 
graag uitnodigen voor verder 
overleg. Wie enthousiast is kan 
meteen meedoen. Meer informa-
tie op www.calorieenergie.nl > 
activiteiten > aardwarmte.

Een mysterieuze man zit dag in 
dag uit aan een tafeltje in de bar 
The Place. Hier ontvangt hij zijn 
‘klanten’, die hem vragen hun 
soms onmogelijke wensen te re-
aliseren. Een mooier uiterlijk, een 
kind genezen, weer kunnen zien, 

The Place

Mamma Mia, here we go again
Tien jaar na het wereldwijde suc-
ces van Mamma Mia! The Movie 
nodigen we je uit om terug te ke-
ren naar het magische Griekse ei-
land Kalokairi in een geheel nieu-
we musical gebaseerd op de lied-
jes van ABBA. De oude cast keert 
terug en is uitgebreid met onder 
meer Lily James (Cinderella, Baby 
Driver), Andy Garcia en Oscarwin-
naar Cher. Net als in Mamma Mia! 
The Movie zien we Oscarwinna-
res Meryl Streep als Donna, Julie 
Walters als Rosie en Christine Ba-
ranski als Tanya. Amanda Seyfried 
en Dominic Cooper keren terug 
als Sophie en Sky, terwijl Pierce 
Brosnan, Stellan Skarsgård en Co-

lin Firth opnieuw Sam, Bill en Har-
ry spelen; de drie mogelijke va-
ders van Sophie. 
In deze �lm keren we ook terug 
in de tijd en zien we hoe de rela-
ties uit het heden tot stand kwa-
men. Lily James speelt de rol van 
de jonge Donna. Alexa Davies (A 
Brilliant Young Mind) en Jessica 
Keenan Wynn (Broadway’s Beau-
tiful) nemen de rollen op zich van 
de jonge Rosie en Tanya. De jon-
ge Sam wordt gespeeld door Je-
remy Irvine (War Horse), terwijl 
de jonge Bill gespeeld wordt door 
Josh Dylan (Allied) en de jonge 
Harry gespeeld wordt door Hugh 
Skinner (Kill Your Friends). 

God hervinden…de zwijgzame 
man ontvangt de meest uiteen-
lopende verzoeken. In ruil voor 
zijn hulp vraagt hij deze mensen 
iets voor hem terug te doen. Wan-
hopig in hun zoektocht naar her-
vonden geluk zijn zij soms bereid 
een hoge (morele) prijs te beta-
len. Hoeveel hebben ze er daad-
werkelijk voor over om hun wen-
sen uit te laten komen? 

Heemskerk - Op zondagmiddag 
hield de politie een 24-jarige man 
(zonder vast adres) aan wegens 
het voorhanden hebben van 
drugs. De politie nam de drugs in 
beslag.

Omstreeks 15.20 uur kreeg de 
politie melding dat een man bij 

Man met drugs aangehouden
een speeltuin aan de Nicolaas 
Beetsstraat zou staan. De man 
zou mogelijk drugs verhandelen. 
Ter plaatse trof de politie de ver-
dachte. Hij zat met een groepje 
andere personen te praten. Om 
hen heen hing een duidelijke 
hennepgeur. De man bleek der-
tien bolletjes hasj, twee doosjes 

THCpoeder en een zakje met vier 
henneptoppen bij zich te heb-
ben.
Los van het feit dat het voorhan-
den hebben van drugs strafbaar 
is, is het ook onwenselijk dat ie-
mand met drugs op zak rond-
loopt bij een speelplaats voor kin-
deren.









dermacura.nl

Alkmaar  |  Beverwijk  |  Castricum  |  Den Helder  |  Heerhugowaard  |  Limmen

Bel 0800 - 0715 om een afspraak te maken voor een gratis advies gesprek in één van onze vestigingen bij u in de buurt

• Goedgekeurd door de US FDA, 
 de hoogste Amerikaanse autoriteit 
 die medische apparatuur test. 
 FDA heeft de strengste eisen alvorens  
 deze in gebruik mag worden genomen.

• Pijnlose en comfortabele   
 behandelingen 

• Kosten per behandeling 
 vanaf € 50,-
 Bijvoorbeeld: Bikinilijn vanaf € 75,-
 Onderbenen € 199,-
 Bovenlip €50,- en kin € 75,-

Ontdek de nieuwe ontharings-
laser van Dermacura

De LightSheer Desire is een 
revolutionair systeem dat snel, 
veilig en betrouwbaar werkt in de 
verwijdering van ongewenst haar. 
Het in de USA ontwikkelde laser-
systeem is op dit moment de 
meest effectieve methode die 
gebruikt kan worden voor ontharen. 
Het gebruik van deze laser reduceert 
de behandeltijd tot 75% ten opzichte 
van andere ontharingsapparatuur.

Graag zorgen wij met zorg voor uw huid!
De specialisten van Dermacura zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en 
geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Tamara, Daniela, 
    P etra, I lse en
        Lesley

Graag tot ziens 
bij Dermacura 

Laserbehandelingen zijn de oplossing!

Nu óók in 

Castricum en 

Limmen!

Actie
In juni, juli en augustus

oksels laseren
voor € 50,-
per behandeling (i.p.v. € 80,-)

Zondag 22 juli
Open Tuindag Akerendam
Beverwijk - Meer weten over de 
tuin van buitenplaats Akerendam 
met haar tuinstijlen uit de 17e, 
18e, 19e, 20ste en 21ste eeuw? Ga 
dan op zondag 22 juli a.s. tussen 
10.00 en 17.00 uur naar de open 
dag. De toegang is gratis.

De buitenplaats Akerendam in 
Beverwijk is tussen 1636 en 1639 
door de Amsterdamse koopman-
regent Jan Bicker aangelegd. Van 
de zeventiende tot eind negen-
tiende eeuw was een buiten-
plaats een zomerverblijf voor rij-
ke stedelingen. Akerendam werd 
in 1852 verworven door mr. Wil-
lem Louis Sluyterman van Loo.
In 1977 en 1988 werd naast het 
historische park van Akerendam 
het servicecomplex Nieuw Ake-
rendam gerealiseerd. Het oude 
Akerendam heeft zijn functie als 
woonvoorziening voor ouderen 
verloren. Het herbergt nu het bu-
reau van Fonds Sluyterman van 
Loo en wordt verder gebruikt 
voor bijeenkomsten en culture-
le evenementen die het fonds or-
ganiseert. 

In de tuin van Akerendam staan 
de kuipplanten weer buiten. On-
danks dat Akerendam midden in 

het centrum van Beverwijk ligt, 
is het gedurende het groeisei-
zoen een oase van rust. De tuin, 
een Rijksmonument, is oorspron-
kelijk aangelegd tussen 1636 en 
1639. Destijds had de tuin naast 
een sierfunctie vooral een nuts-
functie: de eigenaar en zijn fa-
milie leefden tijdens de zomer, 
die werd doorgebracht op bui-
tenplaats Akerendam, goeddeels 
van de ‘vruchten’ uit de tuin. Ook 
nu nog wordt een deel van de 
tuin gebruikt als moestuin, waar 
diverse groenten en fruitsoorten 
worden gekweekt. Achter huis 
Akerendam ligt een grote barok-
ke spiegelvijver. Deze vijver geeft 
een goede indruk van de barokke 
stijl van vijvers uit de 18e eeuw.

De tuin is, vrij toegankelijk, ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur. Bij 
de oranjerie zijn ko�e, thee en 
taart verkrijgbaar, (invaliden)toi-
letten zijn aanwezig. Hoewel de 
tuin rolstoelvriendelijk is, is het 
altijd handig én gezellig om een 
begeleider mee te nemen. Ake-
rendam ligt tegenover het NS sta-
tion van Beverwijk aan de Velser-
weg 20. Parkeren is mogelijk op 
het Stationsplein of achter Cine-
world. (Foto: aangeleverd)

25 miljoen extra investering 
in duurzame economie
Regio - Participatiefonds Duur-
zame Economie Noord-Holland 
(PDENH) investeert in bedrijven 
die innovatieve technologieën 
ontwikkelen op het gebied van 
duurzame energie. Sinds de start 
in 2014, verstrekte het participa-
tiefonds elf leningen. Om dit te 
kunnen blijven doen, verhoogt 
de provincie het fondsvermogen 
met € 25 miljoen. 

Voor het realiseren van de am-
bities op het gebied van duur-
zame energie, richtte de provin-
cie PDENH op. Het fonds richt 
zich op drie speerpunten: ener-
gietransitie, circulaire economie 
en duurzame mobiliteit. Bij de 
oprichting van PDENH was een 
fondsvermogen van uiteinde-

lijk € 85 miljoen voorzien opge-
bouwd in drie stappen. Na € 30 
miljoen bij oprichting, nog eens 
respectievelijk € 25 en € 30 mil-
joen bij de volgende fases. Ge-
deputeerde Jaap Bond: ,,Het is 
goed om te zien dat bedrijven 
ons participatiefonds steeds be-
ter weten te vinden. Het ver-
sterkt hun positie, innovatie-
kracht en daarmee de economie 
in onze provincie. PDENH vraagt 
ons de tweede tranche beschik-
baar te stellen om dit succes te 
kunnen continueren. Dat doen 
wij graag omdat het ons helpt 
provinciale doelen te realiseren.’’

Warmtepompfabrikant Triple So-
lar is de tiende participatie van 
PDENH (Foto: aangeleverd)

Open Podium in  
De Oude Kwekerij

Fatima Haring (foto: aangeleverd)

Alkmaar - Tijdens de hele zo-
mer is er op de vierde zondag van 
de maand een Open Podium in 
het am�theater van Park De Ou-
de Kwekerij aan de Jan van Sco-
relkade 6 te Alkmaar. Ook op 22 
juli treden er weer diverse arties-
ten op.

Toneelvereniging Alkmaar brengt 
de voorstelling ‘Belgische Bon-
bons’. De jongste acteurs en ac-
trices van de vereniging treden  
hiermee voor het voetlicht.
Het volgende optreden is van 
de band On 2 Together, waar-
mee zangeres Nicka Knape jaren 
90-muziek brengt met een knip-
oog naar het heden. Voor haar 
is het de eerste keer in De Oude 
Kwekerij.
Ook voor de dichteres Jeannette 
Coppens is het haar debuut in het 
Openluchttheater. Jeannette is 
lid van het Alkmaars Dichtersgil-

de en van het collectief Hadewij-
ch en zij leest een aantal gedich-
ten van eigen hand.
Tenslotte is het podium voor de 
Alkmaarse zangeres Fatima Ha-
ring, die vorig seizoen al veel suc-
ces oogstte in het park en graag 
nog eens komt.

Het Open Podium begint om 
14.00 uur en is rond 16.00 uur 
afgelopen. Park De Oude Kwe-
kerij ligt achter de molen aan 
de noordkant van het Alkmaar-
se NS-station. De toegang is gra-
tis, wel wordt er met de pet rond-
gegaan voor een kleine vrijwillige 
bijdrage. Parkeren kan niet in de 
meest directe omgeving van het 
park, wel is in de nabije wijk Ber-
germeer de mogelijkheid de auto 
neer te zetten.
Na a�oop is er gelegenheid nog 
iets te drinken en na te praten in 
de Parkvilla.





10 18 juli 2018

18 JULI

Pieter van Dijk

Zomeravondconcert om 20.15 
uur in de Grote Kerk Alkmaar. 
Stadsorganist Pieter van Dijk be-
speelt het Van Covelensorgel en 
het Van Hagerbeer/Schnitger-or-
gel. Entree 8 euro. Vrienden van 
het Orgel en van de Grote Sint 
Laurenskerk betalen 7 euro. (Fo-
to: aangeleverd)

19 JULI

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

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

Muzikantencafé in Muziekfort 
(Fort aan den Sint Aagtendijk) in 
Beverwijk, 19.30 uur. Info: www.
muziekfort.nl. (foto: SimonePho-
tography)

20 JULI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

21 JULI

Schilderworkshop bij Toon-
beeld waarin het werk van Mo-
randi centraal staat, 10.00-16.00 
uur. Info: www.toonbeeld.nl. (fo-

to: aangeleverd)

Windmolen Boekel is te bewon-
deren. Van 10.00 tot 13.00 uur is 
deze windmolen open voor pu-
bliek, Boekelerdijk 27 te Heiloo. 

Speelgoedmarkt Speel-o-theek 
Castricum in peuterspeelzaal De 
Springplank op Dorpsstraat 109 
in Castricum, 11.00-13.00 uur.

Expositie van Joke Konijn en Re-
gula Maria Muller in het kerkje de 
Kemphaan op het eiland De Wou-
de. Beide kunstenaars tonen in 
hun werk hun liefde en bewonde-
ring voor de natuur. Van 11.00 tot 
17.00 uur, ook zondag.  

Duinfeest van 13.00 tot 16.30 uur 
in de tuin bij De Hoep, Johannes-
weg 2 (zijstraat Zeeweg) in Castri-
cum. Het programma  voor vol-
wassenen en kinderen. Elkaar 
ontmoeten, samen praten, zin-
gen, eten en drinken en een keu-
ze uit allerlei activiteiten zoals: 
wandelen, �etsen en oudholland-
se spelletjes. Graag in sportieve 
kleding komen en het volgende 
meenemen: lekkere lunch om te 
delen, drinken, een kleed om op 
te zitten. Een duinkaart is dit keer 
niet nodig. Aanmelden bij Wel-
zijn Castricum, info@welzijncas-
tricum.nl, tel. 0251-656562.

Young Art Festival in Park Wes-
terhout in Beverwijk, 16.00-00.00 
uur. Ook zaterdag 14.00-00.00 
uur. www.youngartfestival.nl. (fo-
to: MY Baby, gemaakt door Nico 
Benning)

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein, aanvang 
20.30 uur. De twee grootse Ier-
se muzikanten van Soundbridge 
trakteren het publiek op ander-
half uur Ierse muziek en cabare-
tier Dolf Jansen vertelt over het 
prachtige Ierse land. Over de in-
woners, de drank, de Guinness 
en natuurlijk over de whiskey. Dit 
doet hij op een manier die meer 
lijkt op stand-upcomedy dan op 
storytelling. www.zomerophet-
plein.nl

22 JULI
Sprookjestuin van Kapitein 
Rommel is geopend van 11 t/m 
26 juli, dagelijks van 9.30 tot 
16.30 uur.  Entree 4 voor kinde-
ren, volwassenen gratis. 

Open tuindag Akerendam van 
10.00 tot 17.00 uur. Toegang is 

▲

gratis. Akerendam ligt tegenover 
het NS station van Beverwijk aan 
de Velserweg 20. Parkeren is mo-
gelijk op het Stationsplein of ach-
ter Cineworld. (Foto: aangele-
verd)

Zomermarkt van 11.00 tot 17.00 
uur op de Dorpsstraat en Burge-
meester Mooijstraat te Castricum. 
Thema: kunst. 

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zon-
dag open van 11.00 tot 17.00 uur. 
Genieweg 1 in Heemskerk. Van-
daag wordt er de gehele dag een 
unieke �lm vertoond over de ge-
schiedenis van de Meserschmitt.

Expositie van Joke Konijn en Re-
gula Maria Muller in het kerkje de 
Kemphaan op het eiland De Wou-
de. Beide kunstenaars tonen in 
hun werk hun liefde en bewon-
dering voor de natuur. Van 11.00 
tot 17.00 uur, ook zaterdag 21 juli.  

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

Open Podium in De Oude Kwe-
kerij aan de Jan van Scorelkade 
6 te Alkmaar. Met toneelgroep 
Alkmaar (jeugdtheater), zange-
res Nicka Knape, dichteres Jean-
nette Coppens en zangeres Fa-
tima Haring (zie foto). Van 14.00 
tot 16.00 uur. De toegang is gra-
tis, wel wordt er met de pet rond-
gegaan. Foto aangeleverd. 

Zomer op het plein in Alkmaar 
op het Canadaplein. Om 14.30 
uur staat JB Meijers op het podi-
um en de formatie ‘The BlueBirds’, 
bestaande uit de zangeressen Els-
ke DeWall, Krystl en Rachèl Louise 
(foto). www.zomerophetplein.nl
Foto: aangeleverd

Cool Blenz speelt om 15.00 uur 
in de Oude Keuken. DOKspecial 
is spaghetti Genovese. (Foto: aan-
geleverd)

23 JULI
Sprookjestuin van Kapitein 
Rommel is geopend van 11 t/m 
26 juli, dagelijks van 9.30 tot 
16.30 uur.  Entree 4 voor kinde-
ren, volwassenen gratis. 

24 JULI
Sprookjestuin van Kapitein 
Rommel is geopend van 11 t/m 
26 juli, dagelijks van 9.30 tot 
16.30 uur.  Entree 4 voor kinde-
ren, volwassenen gratis. 

Filmavond in de Maranathakerk, 
Beatrixstraat/hoek Kleibroek te 
Castricum van 18.00 tot ca. 21.00 
uur. Eerst maaltijd, daarna �lm. 
Kosten 5 euro. Aanmelden uiter-
lijk één dag van tevoren via 0251-
654428, 654447 of riaritzema@
kpnplanet.nl hennie.brugman@
zonnet.nl

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

25 JULI
Sprookjestuin van Kapitein 
Rommel is geopend van 11 t/m 
26 juli, dagelijks van 9.30 tot 
16.30 uur.  Entree 4 voor kinde-
ren, volwassenen gratis. 

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)

IVN-wandeling in Egmond-Bin-
nen met IVN-gidsen op de Wes-
tert en de Bleek van 19.00 tot 
21.00 uur. Gidsen vertellen al-
les over de cultuurhistorie, land-
schap en beheer, �ora en fau-
na. Er kunnen maximaal 12 men-
sen mee. Duinkaart meenemen. 
Aanmelden via tel: 072-5334948 
(Cocky van Engen). Bijdrage 2,50 
euro. Door aanwezigheid van te-
ken wordt dicht schoeisel en be-
dekkende kleding aanbevolen. 
Vertrek 19.00 uur bij parkeerter-
rein PWN, Oude Schulpweg, Eg-
mond-Binnen (naast restaurant 
Nieuw Westert) (Foto: Greeth 
Heijne)

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

Peuters kweken enorme 
zonnebloem
Akersloot - De driejarige Ka-
te Berkhout en haar nee�e Ties 
Kornman (2) zijn dol op het plan-
ten van zaadjes. Regelmatig wor-
den er in de tuin van opa en oma 
boontjes en andere groenten ge-
kweekt. Eerder dit jaar stopte het 
duo een zonnebloempit uit het 

kippenvoer in de grond. Inmid-
dels is daar een zonnebloem van 
drie meter uit voortgekomen, en 
hij groeit nog steeds. Kate en Ties 
vinden het prachtig, evenals hun 
grootouders. Die zijn volgens An-
neke Hoogenboom, maakster 
van de foto, ‘hartstikke trots’.

Uitgebreid activiteitenprogramma deze zomer

Hildes Vakantiehuis 
geopend
Castricum - Hilde verwelkomt 
bezoekers in haar huis deze zo-
mer met ‘Hildes Vakantiehuis’, een 
activiteitenprogramma van dag 
tot dag voor alle leeftijden. Er is er 
van alles te beleven rond de ten-
toonstelling ‘Sporen onder het 
Staal’, waaronder een speurrou-
te, een quiz en een metaaldetec-
tiespel voor kinderen. In de nieu-
we, gratis toegankelijke Vondst 
van de Maand is een schatvondst 
van zilver en goud uit Alkmaar te 
bewonderen. Nieuw is ook Hildes 
Knapzak, te verkrijgen in het mu-
seumcafé en vol met lekkers voor 
een picknick in Hildes tuin of in 
de duinen.

Voor kinderen is het elke vakan-
tiedag feest in het archeologie-
centrum, of je nu van knutselen 
houdt, liever met stoepkrijt een 
kunstwerk maakt of lekkere koek-
jes bakt. Er zijn voorstellingen 
poppentheater en je kunt aan het 
werk met architectuurfotogra�e. 
In de ArcheoHotspot kunnen vol-
wassenen en kinderen het arche-
ologisch werk zelf ervaren. Kinde-
ren vermaken zich ook in de in-
teractieve zandbak of met een Ar-
cheogame; veel activiteiten zijn 
gratis na entree.
 
Programma
- Knutselmiddag: ‘Knap staaltje 
werk’; woensdag 13.30 tot 16 uur, 
€ 2,50 na entree.
- Stoepkrijtwedstrijd: doe inspira-
tie op in het museum en maak je 
kunstwerk op straat. Voor de win-
naar is er een cadeau; woensdag  
25-07, 01-08 en 08-08; 14.00 uur; 
€ 2,50 na entree
- Workshop Architectuurfotogra-

�e: krijg uitleg over architectuur 
en fotogra�e, en ga zelf aan het 
werk met je mobiel; vrijdag 27-
07, 03-08, 10-08; 15.00-17.00 uur, 
€ 5,- na entree (vanaf 15 jaar, re-
serveren via backo�ce@huisvan-
hilde.nl, doorgang bij voldoende 
aanmelding)
- Koekjes bakken: liggen jouw 
koekjes al in de oven?; donder-
dag 14.00 -15.00 uur, € 2,- na en-
tree
- Hildes knapzak: een picknick in 
Hildes tuin of in de duinen, knap-
zak met biologische- en streek-
producten; dagelijks, vanaf 11.00 
uur, reserveren via backo�ce@
huisvanhilde.nl
- Poppentheater Kleine Hilde: fa-
milievoorstelling met prachtige 
poppen: 3 tot 10 jaar, dinsdag en 
zondag 15.00 uur (m.u.v. 21-08 en 
02-09); € 5,- (excl. entree Huis van 
Hilde), € 2,50 na entree.
- IJzersterke speurtocht: dagelijks, 
€ 0,50 na entree
- Hildes tour door de tijd: dage-
lijks, rondleiding;14.00 uur
- ArcheoHotspot: doe mee met 
echt archeologisch werk: donder-
dag t/m zondag, 13.00 -16.00 uur
- ArcheoLab Belevenis: maandag 
en donderdag: 13.00 -14.00 uur (8 
t/m 14 jaar); 14.15 – 14.45 uur (4 
t/m 7 jaar)
- Tentoonstelling Sporen onder 
het Staal: over de geschiedenis 
en archeologie van het land on-
der Tata Steel
- Nieuwe Vondst van de Maand: 
dagelijks, toegang gratis

Meer informatie: huisvanhilde.nl; 
wijzigingen voorbehouden, re-
serveren gewenst. (Fotoaangele-
verd)
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Joke Konijn en Regula Maria Muller
Expositie op De Woude
De Woude - In het weekend van 
21 en 22 juli exposeren Joke Ko-
nijn en Regula Maria Muller in 
het kerkje de Kemphaan op het 
eiland De Woude. Beide kunste-
naars tonen in hun werk hun lief-
de en bewondering voor de na-
tuur.   

Joke Konijn woont aan de 
Schaalsmeerdijk bij Oostknol-
lendam, op de grens van de 
Schaalsmeerpolder en het Wor-
mer en Jisperveld. Haar inspira-
ties haalt zij uit de �ora en fau-
na van dit unieke veenpolderge-
bied. Dagelijks loopt Joke Konijn 
een rondje Schaalsmeerpolder 
en tekende haar inspiraties van 
de afgelopen periode in pastel op 
klein formaat. Bij haar pastelteke-
ningen schreef zij een korte tekst. 
Een deel van dit getekende ver-
slag is nu te zien in de expositie in 
het kerkje in De Woude (zie ook: 

www.jokekonijn.nl). 

Regula Maria Muller laat zich in-
spireren door de poëzie en de na-
tuur, die met haar overmacht en 
schoonheid de grenzen van ons 
bestaan laat zien en de vergan-
kelijkheid van alles. Het werk van 
Regula Maria Muller is poëtisch 
en vaak kwetsbaar, maar gaat te-
gelijkertijd over verlangens, ver-
gankelijkheid en het vervreem-
den van de mens van zijn om-
geving. Zij wil door haar werk 
meer ‘verstilling’ geven, als een 
vraag om aandacht voor het klei-
ne, breekbare. In plaats van zich 
te verliezen in het oppervlakkige 
en haastige alledaagse gebeuren 
zoekt zij naar rust (www.regula-
mariamuller.com).

De expositie is zaterdag 21 en 
zondag 22 juli van 11.00 tot 17.00 
uur te zien. (Foto: aangeleverd)

BIEB Atelier
Creatieve activiteit voor 
kinderen in bibliotheek
Regio - In het kader van de kids-
vakantiecocktail kunnen kinde-
ren bij de bibliotheken in Castri-
cum, Akersloot en Limmen in de 
zomervakantie komen knutselen 
in het BIEB Atelier. Op woensdag 1 
augustus in Castricum, op woens-
dag 15 augustus in Akersloot en 
op woensdag en op 22 augustus 
in Limmen kunnen jonge creatie-
velingen zich uitleven. De activi-
teit is bedoeld voor kinderen van 
6 tot en met 12 jaar en is iedere 
keer van 14.00 tot 15.30 uur.

Knutselen
Na het voorlezen van een mooi 
verhaal wordt geknutseld. Hier-
bij wordt gebruikt gemaakt van 
het BIEB Atelier, waarin een gro-
te voorraad materialen te vinden 
is om een eigen kunstwerk te ma-
ken. In Limmen is het nog een 
verrassing wat men deze keer 

gaat maken. Kinderen van 6 t/m 
12 jaar worden van harte uitge-
nodigd om hieraan mee te doen. 
Natuurlijk wordt er tussendoor 
iets gedronken en gesnoept.
 
Aanmelden
Ook meedoen? Ga dan op 1 au-
gustus naar Bibliotheek Kenne-
merwaard vestiging Castricum, 
Geesterduinweg 1, op woens-
dag 15 augustus naar de biblio-
theek in Akersloot, Rembrandt-
singel 1 of op 22 augustus naar 
de bibliotheekvestiging in Lim-
men, Lage Weide 2a. Omdat het 
aantal kinderen dat deel kan ne-
men beperkt is, is aanmelden 
vooraf noodzakelijk. De toegang 
is € 3,50. Aanmelden kan via de 
agenda op de website of bij de 
klantenservice in de bibliotheek 
(betalen met pin). (Foto: aange-
leverd)

Word mede-eigenaar
Bezoek de Open Dag 
van windmolen Boekel

Makkelijke overwinning 
voor Kay Pronk
Akersloot - Kay Pronk uit Limmen 
is donderdagavond in Akersloot 
tijdens de wekelijkse wedstrijd in 
de strijd om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup winnaar geworden. 

Het parcours op Sportcomplex 
de Cloppenburgh leent zich uit-
stekend om technische staal-
tjes goed uit de verf te laten ko-
men. Dit was voor specialist Kay 
Pronk weer eens een uitdaging 
verschrikkelijk te keer te kunnen 
gaan. Door de afwezigheid van 
enkele toppers bood dit Pronk 
de kans zijn kunsten te laten zien.  
De rest mocht alleen maar meerij-
den en toezien hoe Kay Pronk dit 
in praktijk bracht. Relaxed, soepel 
pedalerend, maar met power op 
zijn benen ontdeed Pronk zich di-
rect van zijn concurrenten, met 
wellicht nog oog voor de schitte-
rende omgeving waarin het par-
cours ligt en reed hij onbedreigd 

en ontspannen naar zijn eindze-
ge. 

De aandacht ging vooral naar 
het presteren van de vijftienjari-
ge aangepast sporter Hidde Buur 
uit Akersloot. Als minder-valide 
weet Hidde Buur zich steeds be-
ter te handhaven tussen de vali-
de strijders, mede door het inten-
siveren van zijn trainingen. Leek 
het vorige week nog een kwestie 
van gunnen toen Buur een vijf-
de plek wist te scoren in de uit-
slag, nu lagen de kaarten anders. 
Nu bestond er geen twijfel meer 
over de opmars van Hidde Buur. 
Hij pakte dit keer een welverdien-
de tot de verbeelding sprekende 
vierde plek. 
Uitslag: 1. Kay Pronk, Limmen; 
2. Henk Jan Verdonk senior, Eg-
mond aan den Hoef; 3. Dennis Ta-
lens, Heemskerk; 4. Hidde Buur, 
Akersloot; 5. Henk Louwe, Alk-
maar. 

Zinnige zomeravonden
Castricum - Een maaltijd, een 
�lm en na a�oop een goed ge-
sprek. Wie wel eens iets anders 
wil in de vakantietijd kan deze zo-
mer terecht in de Maranathakerk 
in Castricum. 

Onder de noemer ‘Zinnige Zo-
meravonden’ biedt de Raad van 
Kerken deze activiteit aan. Ie-
dereen is welkom, kerkleden én 
mensen die daar nooit komen of 
zomergasten die zoiets wel zien 
zitten. Eerst is er een maaltijd: 
soep, een broodje, ko�e of thee.
Dan een �lm die aanspreekt, die 
je raakt .Tenslotte, voor wie dat 

wil, een moment van bezinning 
en gesprek.

De �lmavonden zijn op dinsdag, 
van 18.00 tot ca. 21.00 uur, in de 
Maranathakerk, Beatrixstraat, 
hoek Kleibroek op 24 en 31 juli, 
14, 21 en 28 augustus. 
Op 7 augustus is de avond in De 
Schakel, Kerkpad 1 (achter de ou-
de Dorpskerk). De kosten zijn 5, 
euro per avond. Aanmelden kan 
uiterlijk één dag tevoren via: 
riaritzema@kpnplanet.nl of 
tel. 0251-654428 of bij hennie.
brugman@zonnet.nl, tel, 0251- 
654447.

Duivenvlucht bij Gouden 
Wieken secondenspel
Castricum - In een tijdsbestek 
van maar acht seconden werd 
uitgemaakt wie zaterdag de eer-
ste drie prijzen pakten op de 
wedvlucht vanaf Du�el (160 km). 
Ditmaal werd Sjaak de Graaf de 
nummer één, en als verenigings-
man in hart en nieren was dat 
hem van harte gegund. Sjaak is 
altijd een van de eersten die aan 
de slag gaat met de verzorging 
van de ingekorfde duiven, het 
materiaal, het toezicht op de regi-
stratie, en een van de laatsten die 
zorgt dat alles ook weer klaar is 
voor de volgende week. Zelf zegt 

hij ook wel een beetje eigenwijs 
te zijn, reden waarom het met zijn 
duiven niet altijd naar wens liep. 
Maar bij de Gouden Wieken zijn 
goede raad en hulp van ande-
ren niet duur en de laatste weken 
werd de stijgende lijn zichtbaar. 
Sjaak had beloofd bij een over-
winning op de foto te gaan met 
de winnende duif, en ook in zijn 
echte duiven out�t: pet, sto�as 
en klompen. Degenen die er de-
ze keer maar enkele tellen achter 
zaten waren Leon Straathof (2) en 
competitiekoploper Jaap Kaan-
dorp (3). (Foto: aangeleverd)

Heiloo - Op 21 juli is iedereen 
welkom aan de Boekelerdijk 27 te 
Heiloo om de windmolen Boekel 
te bewonderen. Deze windmo-
len is van 10.00 uur tot 13.00 uur 
opengesteld voor publiek. De lo-
kale energiecoöperaties Alkmaar 
Energie, Bergen Energie, CALorie, 
Heiloo Energie en DUEC zijn er sa-
men met HVC om tekst en uitleg 
te geven. Bewoners kunnen me-
de-eigenaar worden en zo delen 
in de opbrengst van deze molen.

Windenergie is een belangrijke 
duurzame energiebron, en best 
lucratief. Bewoners van de ge-
meenten Alkmaar, Bergen, Cas-
tricum, Heerhugowaard, Heiloo, 
Uitgeest zijn mede-eigenaar van 

windmolen Boekel in de Boeke-
lermeer en delen zo in de winst. 
Samen hebben bewoners tot 
37% van windmolen Boekel in 
handen. Het afval- en energiebe-
drijf HVC is eigenaar van de ande-
re 63% van de molen. ,,Er is nog 
plaats voor deelnemers”, zegt 
Benny Duimel van Alkmaar Ener-
gie. ,,Van de ruim 1400 certi�ca-
ten zijn er nog 400 te koop.’’
Om bewoners uit de regio kennis 
te laten maken met ‘hun’ molen, 
organiseren de lokale energieco-
operaties een open dag. 
Mensen kunnen ook nu gelijk een 
Boekel-certi�caat aanscha�en. 
Dat gaat via de websites van de 
boven genoemde lokale energie-
coöperaties of via de site www.
windmolenboekel.nl. De lokale 
energiecoöperaties hebben sa-
men een stichting opgericht om 
certi�caten, ofwel rechten op 
winstuitkering, aan de bewoners 
te kunnen verkopen. De certi�ca-
ten kosten 300 euro per stuk met 
een verwacht rendement van 5%. 
,,Mensen moeten er wel rekening 
mee houden dat het rendement 
per jaar afhankelijk is van de ont-
wikkeling van de stroomprijzen 
en de hoeveel wind die er is”, zegt 
Duimel. Meer informatie inclusief 
brochure is te vinden op www.
windmolenboekel.nl.
Op 21 juli is windmolen Boekel 
van binnen en van buiten te be-
wonderen. Mensen van HVC en 
de energiecoöperaties zijn aan-
wezig om toelichting te geven 
en persoonlijk op vragen te ant-
woorden. De opening van de mo-
len start om 10.00 uur ’s ochtends 
en eindigt om 13.00 uur. Bezoek 
en een kopje ko�e zijn kosteloos.

Snelle 800-metertijd 
voor Lisanne Schoonebeek
Castricum - Tijdens het Westfries 
Atletiek Gala in Grootebroek ver-
beterde Lisanne Schoonebeek 
(18) afgelopen zaterdag haar per-
soonlijk record op de 800 meter 
met maar liefst 4 seconden tot 
2.15.86. 
De meerkampatlete uit Castri-
cum liep de tijd in een internati-
onaal bezette race en werd vijfde. 
De meerkampster liep tot nu toe 
alleen 800-meterraces als laat-
ste onderdeel van de zevenkamp. 
Nu liep zij het onderdeel apart en 
wist zich sterk te verbeteren. 

Ze komt met haar prestatie op 
de 15e prestatie in Nederland die 
dit jaar door een juniore op die 
afstand werd gelopen; van alle 
meerkampatletes was niemand 
dit seizoen sneller. 
Na eerdere forse verbeteringen 
van haar PR’s bij hoogspringen 
(1.71m, 7e in de nationale juni-
orenranglijst) en verspringen 
(5.56m, 12e in de nationale juni-
orenranglijst) kan ze terugkijken 
op een geslaagde eerste helft van 
het zomerseizoen. (Foto: aange-
leverd)

Music Train stoomt klaar 
voor nieuwe show
Castricum - Music Train uit Castri-
cum is druk aan het repeteren. Op 
9 en 10 november 2018 gaat het 
koor een indrukwekkende show 
neerzetten. 
Plezier in het zingen, dansen en 
samenzijn staat nog immer als 
de belangrijkste doelstelling van 
het koor. Ze repeteren elke don-
derdag in het altijd gezellige Fa-
se Fier. Daarnaast heeft elk lid de 
gelegenheid om thuis te oefenen 
door middel van de verschillende 
arrangementen die Wilma Ploe-
gaert op de computer plaatst.
Onder begeleiding van Wilma 
Ploegaert wordt er geoefend en 

worden de puntjes op de i ge-
zet. Net als in de vorige show van 
2016 werken ze in blokken met al-
lerlei verschillende nummers van 
toen en nu, dit keer ook een blok 
met nummers van Je� Wayne uit 
de musical War of the World.
De naam van de show houden 
ze nog even stil, maar men kan 
er vanuit gaan dat de avonden 
alles behalve stil zullen zijn. Bin-
nenkort komt er meer nieuws o.a. 
waar de kaarten te bestellen zijn 
en wat de kosten zijn. Noteer al-
vast de data in de agenda: 9 en 10 
november om 20.00 uur bij Fase 
Fier. (Foto: aangeleverd)

Castricum - De politie kreeg don-
derdag 12 juli omstreeks 18.15 
uur een melding binnen van een 
verkeersongeval op de Provincia-
le weg N203. 

Ter plaatse bleek dat de bestuur-
ster een moment niet opgelet 
had en voordat zij hier erg in had 
stond zij tegen een lantaarnpaal 
langs de weg geparkeerd. De lan-
taarnpaal en de personenauto 
waren beschadigd. Er was geen 
persoonlijke schade.

Auto tegen 
lantaarnpaal 
op N203

Brand al onder controle
Melding ingetrokken
Castricum - Dinsdagmiddag 10 
juli om 14.00 uur werd brand-
weer Castricum opgeroepen voor 
een duinbrand aan de Vondellaan 
bij Center Parcs in Zandvoort. 
Toen de brandweer net onder-
weg wilde gaan werd de melding 

alweer ingetrokken omdat de be-
roepskrachten van Zandvoort al 
ter plaatse waren. Zij hadden de 
brand al onder controle en zo 
hoefden alle andere brandweer-
voertuigen niet meer ter plaatse 
te komen.



Inloopspreekuur over geldzaken 
voor inwoners Castricum
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Raadsplein 19 juli
 Commissies 
19:30 – 21:00 Vervolgbespreking kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin*
19:30 – 21:00 Vervolgbespreking convenant Noord-Hollandse kust*
21:15 – 22:30 Nota dierenwelzijn  
21:15 – 22:00 Bestemmingsplan Hogeweg 4 – Rijksweg 37 te Limmen 
22:00 – 22:30 Commissie Algemene Zaken: o.a. aanwijzing bestuurlijke    
 vertegenwoordiging in verbonden parti jen en
 samenwerkingsverbanden *
  
22.45 Raadsvergadering

 Debat Raad
 Actuele politi eke onderwerpen

 Besluitvorming:
 Ruimtelijk kader Brakersweg 67 - 69 te Castricum
 Bestemmingsplan 1e Groenelaan Castricum
 Grondexploitati ebegroti ng 1e Groenelaan Castricum 
 Kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin 
 (o.v.b bespreking in de commissie)
 Fusie openbare basisscholen De Klimop en De Sokkerwei
 Aanwijzing bestuurlijke vertegenwoordiging in verbonden parti jen 
 en samenwerkingsverbanden (o.b.v. bespreking in de commissie)
 Wensen en zienswijze acti eplan geluid incl. amendement

Zie voor volledige agenda: castricum.raadsinformati e.nl

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
inspreken bij onderwerpen die in de commissievergaderingen aan de orde zijn. Als u wilt 
inspreken kunt u zich daarvoor aanmelden bij de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via 
de telefoonnummers 088 9097014 en 088 9097015. Dat kan tot en met de dag waarop de 
vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken.

De gemeente vindt het belangrijk dat u zich als bewoner 
veilig voelt. Ook in uw buurt. Geluidsoverlast, ruzie om 
een parkeerplek, pesterijen, inti midati e, onenigheid 
over bijvoorbeeld de tuin? Buurtbemiddelaars kunnen u 
helpen.  

Buurtbemiddelaars
Bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die ingeschakeld 
kunnen worden om problemen tussen buren naar 
tevredenheid te helpen oplossen.  

Werkwijze van bemiddelaars
Als u hulp vraagt van buurtbemiddeling, dan komen er twee bemiddelaars op bezoek. Zij luisteren 
naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onparti jdig. Onder begeleiding van 
de bemiddelaars volgt een gezamenlijk gesprek om tot een oplossing te komen 

Bemiddeling nodig?
Wilt u gebruik maken van buurtbemiddeling? Dat kan door te bellen naar: 06 - 41 198 606. Meer 
informati e vindt u op de website van De Bemiddelingskamer: www.debemiddelingskamer.nl. 

Confl ict in uw eigen straat? 
Schakel Buurtbemiddeling in! 

Offi  ciële mededelingen woensdag 18 juli 2018

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

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

Datum Adres 
090718 ’t Kieft enland 110 in Limmen 
 Het verbreden van een uitrit 
110718 Pieter Kieft straat 14 in Castricum 
 Het bouwen van een carport
120718 Zanddijk ter hoogte van 2 in Castricum 
 Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet 
 Karekiet ter hoogte van 1 in Castricum   
 Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet

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

Datum Adres 
100718 Dorpsstraat 39 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (dakopbouw) en het wijzigen van de voorpui

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

Datum Adres 
090718 Gasstraat 15 in Castricum 
 Het uitvoeren van werkzaamheden en het kappen van bomen 
100718 Burgemeester Boreelstraat 1a in Castricum 
 Het plaatsen van een luifel op de tweede verdieping
 Burgemeeser Mooijstraat 32b in Castricum 
 Het wijzigen van de bestemming Detailhandel naar bestemming Horeca 
120718 Boekel 22 in Akersloot 
 Het bouwen van een schuur (na sloop bestaande)

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. 

Alle inwoners van Castricum die vragen 
hebben over geldzaken kunnen terecht op 
het inloopspreekuur in het gemeentehuis 
van Castricum. Het spreekuur is elke dinsdag 
van 9.00 tot 11.00 uur. Een afspraak maken 
is niet nodig. Deskundigen van Sociaal.nl en 
Socius zijn ti jdens het spreekuur aanwezig 
om de vragen te beantwoorden.

Laagdrempelig 
Als het korte gesprek ti jdens het inloopspreekuur onvoldoende is, wordt er een vervolgafspraak 
gemaakt. Bij dat gesprek zijn dezelfde deskundigen aanwezig. Door al direct aan het begin 
deskundigheid in te zett en op een laagdrempelige wijze, hoopt de gemeente dat vroegti jdig 
problemen met geld worden voorkomen en/of de doorverwijzing te verbeteren en versnellen.

Kom gerust langs op het spreekuur
Het spreekuur is het komende half jaar elke dinsdag. Vooraf een afspraak maken is niet nodig.

Op dezelfde ti jd is er ook een medewerker van het Sociaal Team aanwezig. Hier kunnen de 
inwoners terecht met vragen op het gebied van gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig blijven 
wonen, werk, dagbesteding, geld, opvoeden en gezinsrelati es. 

Proef van half jaar
Het inloopspreekuur geldzaken is een proef voor een half jaar. Aan het eind van de proef wordt 
bekeken of we met het spreekuur doorgaan of dat deze aangepast wordt. U wordt hierover 
geïnformeerd via deze infopagina. 

Gratis sporten in de zomervakantie!  
Gemeente Castricum organiseert in samenwerking met Team Sportservice Kennemerland in de 
eerste week van de zomervakanti e sporti eve acti viteiten. Speciaal voor kinderen uit groep 1 tot en 
met 8, die in de gemeenten Castricum en Heemskerk wonen of naar school gaan. Alle acti viteiten 
zijn grati s. Wie mee wil doen aan de vakanti eacti viteiten moet zich vooraf digitaal inschrijven 
op de website van Team Sportservice Kennemerland: www.teamsportservice.nl/kennemerland. 
Wees er snel bij want vol is vol. Voor meer informati e kunt u terecht op de website van Team 
Sportservice Kennemerland of de buurtsportcoach van Castricum, Joyce van Tunen: jvantunen@
teamsportservice.nl
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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

Verleende Evenementenvergunning (APV*) 
Datum Adres 
110618 Strand Castricum  
 Bevesti ging ontheffi  ng rijden op het strand van Castricum van rechtswege gegeven  
 voor Kite 4 Charity om met acht motorvoertuigen te rijden op het strand van  
 gemeente Castricum voor één dag in het windraam tussen 18 augustus 2018 en 
 21 oktober 2018 verzenddatum besluit 11 juli 2018 (APV17/01015).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 18 juli 2018.
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Waterplanten in Alkmaar- 
der en Uitgeestermeer Regio - Op vele plekken in Ne-
derland hebben waterrijke ge-
bieden last van explosief groei-
ende waterplanten. In het Alk-
maarder- en Uitgeestermeer 
gaat het om de smalle water-
pest. De afgelopen periode heeft 
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer de groei van de 

waterplanten in het meer nauw-
lettend in de gaten gehouden. 
Op dit moment wordt er nog 
geen overlast van waterplanten 
waargenomen. Ook recreanten 
bevestigen dit. In tegenstelling 
tot eerdere berichtgeving, wor-
den de planten daarom nog niet 
gemaaid.  

Het recreatieschap gaat de wa-
terplanten pas verwijderen op 
het moment dat er overlast 
wordt ervaren. Waterplanten 
kunnen een waardevolle bijdra-
ge leveren aan het ecologisch 
systeem. Daarom wordt er al-
leen gemaaid op plekken waar 
de overlast voor de watersport 

Smalle waterpest 

het grootst is. Zodra het recrea-
tieschap de planten gaat maai-
en, wordt er langs de randen van 
het gemaaide gedeelte recrea-
tiebetonning aangebracht. De 
betonning geeft aan waar wel 
en waar niet gevaren kan wor-
den. De meest actuele informa-
tie over de maaiwerkzaamheden 
is te vinden op de website of Fa-
cebookpagina van het Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer. Wan-
neer recreanten overlast van wa-
terplanten ervaren, dan kunnen 
zij dit doorgeven via info@alk-
maar der-enuitgeestermeer.nl. 
Het is van belang dat zij hierbij 
zo goed mogelijk de locatie van 
de overlast vermelden. 

In overleg met de provincie 
Noord-Holland en het Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier is gesproken over 
de meest milieuvriendelijke ma-
nier van verwerken van gemaai-
de waterplanten. Er is besloten 
om de waterplanten te laten in-
drogen op de Saskerleidam. De 
smalle waterpest is een plant die 
snel indroogt, waardoor er wei-
nig materiaal overblijft. Met de-
ze duurzame manier van ver-
werken wordt voldaan aan de 
Wet Milieubeheer. De gemaaide 
planten worden na het drogen 
vermengd met de ondergrond, 
waarbij de gehele dam opnieuw 
wordt ingezaaid met gras. Op 
deze manier krijgt de Sasker-
leidam weer haar vertrouwde 
groene uitstraling. 

Uit eerder onderzoek is geble-
ken dat de overlast van de wa-

terplanten een veelomvattend 
vraagstuk is. In de zoektocht 
naar een blijvende oplossing 
voor de overlast van de water-
planten, worden diverse andere 
ontwikkelingen op en rond het 
meer meegenomen. Denk hier-
bij aan de gewenste duurzame 
verbetering van de zwemwater-

kwaliteit. Hierbij werkt het recre-
atieschap samen met het hoog-
heemraadschap, Landschap 
Noord-Holland, de provincie en 
diverse andere belanghebben-
den. Ook wordt afstemming ge-
zocht met andere vaargebieden 
in Nederland waar dit vraagstuk 
speelt. (Foto: aangeleverd)

Eigenwijze familievoorstelling 
in het bos van Heiloo Heiloo - Mandy is graag in het 
bos. Heerlijk die frisse lucht, de 
vogels horen �uiten en alles staat 
in bloei. Mandy neemt iedereen 
dan ook graag weer eens mee op 
avontuur in het bos. Alle verha-
len zullen ter plekke ontstaan aan 
de hand van de suggesties van de 
bezoekers.
Op de plek die je na aanmelding 
doorkrijgt wordt verzameld en 
vanuit daar gaat de groep het bos 
in. Het eerste deel zal een wan-
deling zijn en op verschillende 

plekken worden verhalen verteld. 
Men eindigt op een �jne plek 
waar Mandy een theater zal cre-
eren en daar zal zij ook nog ver-
halen vertellen. Het is handig om 
een kleed mee te nemen om op 
te zitten. Op deze plek worden 
kinderen uitgenodigd om mee 
te spelen in de verhalen en kijken 
mag natuurlijk ook.

Mandy kijkt naar de groep die zij 
voor zich heeft en is een kei in in-
spelen in het moment. De jong-

ste die mee geweest is op avon-
tuur is 2 jaar en het oudste kind is 
11 jaar. Ga je mee op dit eigenwij-
ze avontuur?

Zondag 29 juli in het bos van Hei-
loo van 15.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 6 euro per persoon. Graag 
vooraf aanmelden via de link op 
de website www.eigenwijze072.
nl of stuur een mail naar info@ei-
genwijze072.nl Na aanmelding 
krijgt men de exacte locatie door. 
(Foto: Jacqueline van der Kort)

20 en 21 juli in Park Westerhout
Young Art Festival 2018
Regio - Muziekliefhebbers, crea-
tieven en levensgenieters, jong en 
oud, kunnen 20 en 21 juli losgaan 
tijdens het Beverwijkse Young Art 
Festival. Park Westerhout is deze 
zomer weer het prachtig groene 
decor van het tweedaagse evene-
ment. Een onvergetelijk weekend 
en een muzikale ontdekkingsreis 
waar ook theater, �lm, beeldende 
kunst, tekst en goed eten niet ont-
breken. 

Young Art Festival is een belevenis, 
een plek voor inspirerende ont-
moetingen met een nieuwe gene-

ratie artiesten en kunstenaars. Het 
staat bekend als springplank voor 
muzikaal en artistiek talent. Vele 
acts, die sinds 2004 bij het festival 
hebben opgetreden, vonden hun 
weg naar het grote publiek. 
Ook dit jaar staan er weer een 
hoop �jne, opkomende en geves-
tigde artiesten op het program-
ma. Enkele namen: NEMSIS, Zwart 
Licht, Jagd, FATA BOOM, Jeangu 
Macrooy, EUT, Nordmann, MORA-
DO, Nana Adjoa My Baby (foto) en 
DIRK. Voor tickets en informatie ga 
naar de site www.youngartfesti-
val.nl
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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

Verleende Evenementenvergunning (APV*) 
Datum Adres 
110618 Strand Castricum  
 Bevesti ging ontheffi  ng rijden op het strand van Castricum van rechtswege gegeven  
 voor Kite 4 Charity om met acht motorvoertuigen te rijden op het strand van  
 gemeente Castricum voor één dag in het windraam tussen 18 augustus 2018 en 
 21 oktober 2018 verzenddatum besluit 11 juli 2018 (APV17/01015).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 18 juli 2018.
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Waterplanten in Alkmaar- 
der en Uitgeestermeer
Regio - Op vele plekken in Ne-
derland hebben waterrijke ge-
bieden last van explosief groei-
ende waterplanten. In het Alk-
maarder- en Uitgeestermeer 
gaat het om de smalle water-
pest. De afgelopen periode heeft 
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer de groei van de 

waterplanten in het meer nauw-
lettend in de gaten gehouden. 
Op dit moment wordt er nog 
geen overlast van waterplanten 
waargenomen. Ook recreanten 
bevestigen dit. In tegenstelling 
tot eerdere berichtgeving, wor-
den de planten daarom nog niet 
gemaaid.  

Het recreatieschap gaat de wa-
terplanten pas verwijderen op 
het moment dat er overlast 
wordt ervaren. Waterplanten 
kunnen een waardevolle bijdra-
ge leveren aan het ecologisch 
systeem. Daarom wordt er al-
leen gemaaid op plekken waar 
de overlast voor de watersport 

Smalle waterpest 

het grootst is. Zodra het recrea-
tieschap de planten gaat maai-
en, wordt er langs de randen van 
het gemaaide gedeelte recrea-
tiebetonning aangebracht. De 
betonning geeft aan waar wel 
en waar niet gevaren kan wor-
den. De meest actuele informa-
tie over de maaiwerkzaamheden 
is te vinden op de website of Fa-
cebookpagina van het Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer. Wan-
neer recreanten overlast van wa-
terplanten ervaren, dan kunnen 
zij dit doorgeven via info@alk-
maar der-enuitgeestermeer.nl. 
Het is van belang dat zij hierbij 
zo goed mogelijk de locatie van 
de overlast vermelden. 

In overleg met de provincie 
Noord-Holland en het Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier is gesproken over 
de meest milieuvriendelijke ma-
nier van verwerken van gemaai-
de waterplanten. Er is besloten 
om de waterplanten te laten in-
drogen op de Saskerleidam. De 
smalle waterpest is een plant die 
snel indroogt, waardoor er wei-
nig materiaal overblijft. Met de-
ze duurzame manier van ver-
werken wordt voldaan aan de 
Wet Milieubeheer. De gemaaide 
planten worden na het drogen 
vermengd met de ondergrond, 
waarbij de gehele dam opnieuw 
wordt ingezaaid met gras. Op 
deze manier krijgt de Sasker-
leidam weer haar vertrouwde 
groene uitstraling. 

Uit eerder onderzoek is geble-
ken dat de overlast van de wa-

terplanten een veelomvattend 
vraagstuk is. In de zoektocht 
naar een blijvende oplossing 
voor de overlast van de water-
planten, worden diverse andere 
ontwikkelingen op en rond het 
meer meegenomen. Denk hier-
bij aan de gewenste duurzame 
verbetering van de zwemwater-

kwaliteit. Hierbij werkt het recre-
atieschap samen met het hoog-
heemraadschap, Landschap 
Noord-Holland, de provincie en 
diverse andere belanghebben-
den. Ook wordt afstemming ge-
zocht met andere vaargebieden 
in Nederland waar dit vraagstuk 
speelt. (Foto: aangeleverd)

Eigenwijze familievoorstelling 
in het bos van Heiloo
Heiloo - Mandy is graag in het 
bos. Heerlijk die frisse lucht, de 
vogels horen �uiten en alles staat 
in bloei. Mandy neemt iedereen 
dan ook graag weer eens mee op 
avontuur in het bos. Alle verha-
len zullen ter plekke ontstaan aan 
de hand van de suggesties van de 
bezoekers.
Op de plek die je na aanmelding 
doorkrijgt wordt verzameld en 
vanuit daar gaat de groep het bos 
in. Het eerste deel zal een wan-
deling zijn en op verschillende 

plekken worden verhalen verteld. 
Men eindigt op een �jne plek 
waar Mandy een theater zal cre-
eren en daar zal zij ook nog ver-
halen vertellen. Het is handig om 
een kleed mee te nemen om op 
te zitten. Op deze plek worden 
kinderen uitgenodigd om mee 
te spelen in de verhalen en kijken 
mag natuurlijk ook.

Mandy kijkt naar de groep die zij 
voor zich heeft en is een kei in in-
spelen in het moment. De jong-

ste die mee geweest is op avon-
tuur is 2 jaar en het oudste kind is 
11 jaar. Ga je mee op dit eigenwij-
ze avontuur?

Zondag 29 juli in het bos van Hei-
loo van 15.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 6 euro per persoon. Graag 
vooraf aanmelden via de link op 
de website www.eigenwijze072.
nl of stuur een mail naar info@ei-
genwijze072.nl Na aanmelding 
krijgt men de exacte locatie door. 
(Foto: Jacqueline van der Kort)

20 en 21 juli in Park Westerhout
Young Art Festival 2018
Regio - Muziekliefhebbers, crea-
tieven en levensgenieters, jong en 
oud, kunnen 20 en 21 juli losgaan 
tijdens het Beverwijkse Young Art 
Festival. Park Westerhout is deze 
zomer weer het prachtig groene 
decor van het tweedaagse evene-
ment. Een onvergetelijk weekend 
en een muzikale ontdekkingsreis 
waar ook theater, �lm, beeldende 
kunst, tekst en goed eten niet ont-
breken. 

Young Art Festival is een belevenis, 
een plek voor inspirerende ont-
moetingen met een nieuwe gene-

ratie artiesten en kunstenaars. Het 
staat bekend als springplank voor 
muzikaal en artistiek talent. Vele 
acts, die sinds 2004 bij het festival 
hebben opgetreden, vonden hun 
weg naar het grote publiek. 
Ook dit jaar staan er weer een 
hoop �jne, opkomende en geves-
tigde artiesten op het program-
ma. Enkele namen: NEMSIS, Zwart 
Licht, Jagd, FATA BOOM, Jeangu 
Macrooy, EUT, Nordmann, MORA-
DO, Nana Adjoa My Baby (foto) en 
DIRK. Voor tickets en informatie ga 
naar de site www.youngartfesti-
val.nl
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