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Partij verliest zetel door vertrek
Leo van Schoonhoven stapt op bij CKenG
Castrium - Fractievoorzitter Leo 
van Schoonhoven keert zijn partij 
CKenG de rug toe. Dat betekent 
dat de grootste partij van Cas-
tricum drie maanden na de ge-
meenteraadsverkiezingen een
zetel moet inleveren. Van Schoon-
hoven heeft besloten zijn zetel 
niet terug te geven aan de partij. 
CKenG-voorzitter Bert Meijer 
schrijft in een uitgelekt persbe-

richt dat ‘het onduidelijk is of Van 
Schoonhoven zelfstandig verder 
gaat of dat hij zich aansluit bij een 
andere partij in de gemeente-
raad’. Het persbericht is uitgelekt 
naar de media. Binnen CKenG is 
het al geruime tijd onrustig nadat 
de partij uit de coalitievormin-
gen stapte. CKenG wilde slechts 
één wethouderskandidaat leve-
ren, maar dat druiste in tegen de 

Noodsituaties nagebootst in- en op het water

Grootschalige oefening 
lokale reddingsbrigades
Castricum - Vrijdagavond, even 
na 20.00 uur. Bij de Castricumse 
reddingsbrigade komt een mel-
ding binnen van een jongen. Sa-
men met zijn vader is hij aan het 
kanoën op de Noordzee als zijn 
vader onwel wordt. De lifeguard 
vraagt de jongen of hij het strand 
kan zien. ,,Ik heb het gevoel dat 
we dichter bij de windmolens 
zijn”, is het antwoord.

Deze � ctieve melding maakt deel 
uit van een grootschalige oefe-
ning die de reddingsbrigade vrij-
dag uitvoert met de collega’s uit 
Egmond en Heemskerk. Ook de 
kustwacht en de KNRM zijn pre-
sent, elk met eigen materieel. 
Nooit eerder werd op die manier 
getraind. Bootjes en waterscoo-
ters domineren de kustlijn, au-
to’s staan paraat om in actie te ko-
men. De post van de reddings-
brigade wordt bemand door en-
thousiaste lifeguards, van tieners 
tot senioren. Allemaal vrijwilli-
gers. Ze worden gebriefd door Ja-
cintha Buitelaar, zelf lifeguard en 
instructeur bij de brigade. 

‘Niet reanimeren’
,,Tijdens de oefeningen van van-
avond is de KNRM leidend, zij 
berekenen op welke manier we 
gaan zoeken. Volg op het water al-
tijd hun orders op.” Ook de meld-
kamer in Alkmaar neemt deel aan 
de actie, zodat de lifeguards � c-
tief een ambulance of traumahe-
likopter kunnen laten oproepen. 
Bij drukte of spoed trekt de meld-
kamer zich terug. ,,Denk aan je ei-
gen veiligheid”, benadrukt Jacin-
tha. ,,Er zijn lotusslachto� ers op 
het water. Voor de duidelijkheid: 
die gaan we dus niet reanimeren.” 
De aanwezigen gni� elen, enkele 

reageren semi-teleurgesteld. De 
rollen worden verdeeld, posten 
ingenomen. Niet veel later volgt 
het telefoontje van de jongen in 
de kano.

Onvindbaar
De post van de reddingsbriga-
de fungeert als communicatie-
centrum. De lifeguards die daar 
aanwezig zijn, onderhouden con-
tact met alle voer-en vaartuigen. 
Het lokaliseren van het kano-duo 
blijkt een lastige klus. De boten 
varen in een zoeklinie heen en 
weer in het gebied voor de wind-
molens. De tijd verstrijkt, maar 
het duo lijkt onvindbaar. ,,De eer-
ste actie duurder langer dan ver-
wacht”, stelt Jacintha achter-
af. ,,We konden de kano’s moei-
lijk zien. Op zee waren � inke gol-
ven - als zij net op de top van een 
golf zitten en wij in een dal mis-
sen we ze al.” Nadat de post op-
nieuw contact zoekt met de jon-
gen, geeft hij aan dat de red-
dingsploeg hen al voorbij is geva-
ren. Ze moeten omkeren. 

Spannende momenten
Oefening of niet: de momenten 
dat ze ronddobberden op zee 
waren toch wel spannend, vindt 
het duo als ze uiteindelijk wor-
den gevonden en weer veilig op 
het strand zitten. ,,We werden ge-
woon niet gezien. Ik heb zelfs met 
peddels gezwaaid, maar het haal-
de niks uit”, zegt de vader. ,,Ze 
zijn ons zo voorbij gevaren.” Ja-
cintha zegt ‘tevreden’ te zijn over 
het verloop van de zoekactie. ,,Zo 
had het in het echt ook kunnen 
gaan. De communicatie onder-
ling is supergoed verlopen. Na-
tuurlijk zijn er dingen waarvan we 
kunnen leren, maar algemeen ge-

zien ben ik heel blij. We hebben 
het precies zo aangepakt als we 
normaal zouden doen.”

Botsing op zee
Naast de onwelmelding in de ka-
no, oefende de reddingsbriga-
de met een botsing op het wa-
ter waarbij twee boten betrokken 
waren. Acht opvarenden kwamen 
in het water terecht. De slachtof-
fers hadden de opdracht gekre-
gen � ink wat verwarring te ver-
oorzaken over het aantal opva-
renden. Sommigen bleken fan-
tastische acteurs toen ze zoge-
naamd onder invloed van alcohol 
stennis schopten op de EHBO-
post en klaagden over vermiste 
vrienden of vriendinnen die ach-
teraf niet op de boot bleken te zit-
ten. ,,Dat hebben ze echt gewel-
dig gedaan”, zegt Jacintha. ,,Uit-
eindelijk zijn we zelf maar kop-
pen gaan tellen. Dat werkte veel 
beter.”

Geen zwembad
Elke zomer heeft de reddings-
brigade het druk. Het vaakst hel-
pen ze bij onwelmeldingen, op 
het strand of in het water, kwal-
lenbeten en zoekacties voor kin-
deren die hun ouders kwijt zijn of 
omgekeerd. ,,Mensen zien de zee 
als een groot zwembad, maar zo-
dra ze voelen dat ze stroom tegen 
hebben of in een mui terechtko-
men ontstaat er paniek”, legt Ja-
cintha uit. ,,De afstand tot de kant 
lijkt altijd groter door de schitte-
ring op het water en door de gol-
ven kun je de kust slechter zien. 
Het zou goed zijn als mensen, 
voordat ze gaan zwemmen, meer 
kennis zouden opdoen over de 
zee.” (Mardou van Kuilenburg) Fo-
to: Raoul van Eijk)

afspraken met collegepartners 
VVD, CDA en De VrijeLijst.
In het persbericht staat dat Meijer 
een ‘open gesprek’ met het raads-
lid heeft gevoerd. Zijn conclu-
sie is dat ‘inhoudelijke verschillen 
en intermenselijke relaties’ reden 
zijn tot opstappen. CKenG kon, 
volgens de voorzitter, ‘de wensen 
en eisen van Van Schoonhoven 
niet accepteren’.

Castricum - In samenwerking 
met de gemeente Castricum or-
ganiseren drie boerinnen, te we-
ten Wilma Veldt, Carla Res en Jac-
queline Welboren, het boeren-
toertje, een � etsroute van onge-
veer 16 km op zondag 12 augus-
tus. Deze prachtige � etsroute is 
leuk en inspirerend voor het he-
le gezin.

,,Wij willen de agrarische sector 
positief in het nieuws zetten én 
het prachtige agrarische land-
schap in onze gemeente Castri-
cum onder de aandacht bren-
gen’’, aldus de initiatiefneemsters.
,,De route gaat door het buiten-
gebied van Castricum en langs 
onze drie agrarische bedrijven. Ie-
dereen kan die dag de sfeer proe-
ven van het boerenleven. Wij he-
ten iedereen graag van harte wel-
kom. Bij de eerste boerderij ont-
vangt men de routekaart en bij 
de tweede boerderij een ouder-
wetse knapzak met lekkers en 
kan je picknicken in de wei.’’

Deelnamekosten zijn 2,50 eu-
ro per persoon. Voor meer infor-
matie en inschrijven zie de web-
site www.boerentoertje.nl Schrijf 
snel in, want het aantal plaatsen 
is beperkt.

Nieuw 
initiatief: het 
boerentoertje

Romana Carfora tweede 
op NK mountainbike
Akersloot - Romana Carfora uit 
Akersloot heeft zondag 22 ju-
li een zilveren medaille behaald 
bij het NK mountainbike te Apel-
doorn, in de categorie junioren. 
Romana rijdt voor het GIANT dea-
lerteam Theo Schilder Alkmaar.
Na een spannende strijd in een 
sterk deelnemersveld, wist Roma-
na in de vijfde en laatste ronde, 
na 1 uur en 12 minuten, naar de 
tweede plek te � etsen. Een knap-
pe prestatie voor deze mountain-
bikester op het NK! (Foto: aange-
leverd)
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Regio succesvol in banenafspraak
Ruim 1700 extra banen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt
Alkmaar - Vrijdag 13 juli jl. klom 
de voorzitter van RPAnhn (Elly 
Konijn-Vermaas, wethouder ge-
meente Alkmaar) samen met ma-
nagers en directeuren van het 
WerkgeversServicepunt Noord-
Holland Noord (WSP-NHN) sym-
bolisch naar ‘de hemel’ op de Gro-
te Kerk in Alkmaar. Aanleiding: 
de 1705 extra banen die gereali-
seerd zijn voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De 
doelstelling van 926 extra banen 
tot en met 2017 is hiermee ruim-
schoots overschreden. Dit resul-
taat is mede te danken aan het 
WSP-NHN. 

Elly Konijn-Vermaas is erg inge-
nomen met de prestaties van het 
WSP-NHN en de regio: ,,Met de 
klim staan we symbolisch stil bij 
dit resultaat. De klim staat ook 
voor de wil om vooral verder te 
klimmen en samen nog meer ba-
nen te realiseren. Deze actie be-
nadrukt dat de goede samenwer-
king in onze regio een belangrijk 
factor is die bijdraagt aan ons suc-
ces. Het WerkgeversServicepunt 
speelt hierin een actieve rol. Eén 
aanspreekpunt waar werkgevers 
terecht kunnen met hun arbeids-
marktvragen.’’
In het WSP-NHN werken gemeen-
ten, UWV en de SW-bedrijven sa-
men om mensen met een uitke-
ring duurzaam aan werk te hel-
pen. Accountmanagers van het 
WSP-NHN bieden maatwerk. Ze 
bespreken heel gericht met werk-
gevers welke vraagstukken er zijn 
rondom arbeid en welke moge-

lijkheden er zijn bij het invullen 
van vacatures. Ze adviseren werk-
gevers bijvoorbeeld over moge-
lijke subsidies of verzorgen be-
geleiding voor zowel werkgever 
als kandidaat op de werkvloer. 
Het WSP-NHN organiseert bo-
vendien veel activiteiten waarbij 
werkgevers en werkzoekenden 
elkaar ontmoeten. Dit persoonlij-
ke contact is belangrijk. In de Kop 
van Noord-Holland zijn er zoge-
heten ‘zeepkistsessies’, waarin de 
werkzoekende zich voorstelt aan 
de werkgever. Westfriesland or-
ganiseerde onlangs het ‘Omden-
kevent’. Hier konden werkzoe-
kenden diverse branches ontdek-
ken, om zo hun horizon te verbre-
den en daarmee hun kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten. En 
in Alkmaar was het ‘MVO ontbijt’, 
waar werkgevers informatie kre-

gen over de mogelijkheden van 
sociaal ondernemen. 
In RPAnhn werken werkgevers, 
werknemers, gemeenten, UWV 
en onderwijs samen om arbeids-
marktvraagstukken, waaronder 
de banenafspraak, aan te pakken. 
Deze banenafspraak is een af-
spraak tussen het kabinet en so-
ciale partners om extra banen te 
creëren voor mensen met een ar-
beidsbeperking. In totaal gaat het 
om 125.000 extra banen: 100.000 
in de marktsector en 25.000 bij 
de overheid. Voor de uitvoering 
van de Banenafspraak is het re-
sultaat van die samenwerking 
onder meer één aanspreekpunt 
waar werkgevers terecht kunnen 
met al hun personeelsvragen: het 
WerkgeversServicepunt Noord-
Holland Noord (WSP-NHN). (Foto: 
aangeleverd)

Statushouders tekenen participatieverklaring
‘Blij met de Nederlandse democatie’
Castricum - Donderdag 12 ju-
li tekenden de eerste twaalf sta-
tushouders uit Castricum en Uit-
geest in Geesterhage de partici-
patieverklaring. Aan dit verplich-
te onderdeel van de inburgering 
ging een driedaagse cursus voor-
af die VluchtelingenWerk West en 
Midden-Nederland organiseerde 
voor de gemeenten. 

,,We weten nu beter wat onze 
rechten en plichten zijn en wat de 
Nederlandse normen en waarden 
zijn”, vertelt de Syrische Fadi (40). 
Samen met andere statushouders 
uit Syrië, Irak en Jemen heeft hij 
alles geleerd over de kernwaar-
den waarop de Nederlandse de-
mocratie en grondwet zijn ge-
baseerd: vrijheid, gelijkwaardig-
heid en solidariteit. En ze hebben 
met elkaar besproken hoe zij daar 
vorm aan kunnen geven. 

Verbod op geweld
Deze laatste middag gaat het 
over het verbod op geweld. De 

deelnemers zijn stomverbaasd 
als trainer Elena Cavagni statistie-
ken toont van huiselijk geweld in 
Nederland: 200.000 aangiftes in 
2013! Jaafar (69) uit Jemen: ,,Wat 
is de oorzaak van het geweld? 
Zijn het �nanciële problemen, 
drank?’’
In Irak is ook huiselijk geweld, ver-
telt de Irakese Raed (30). ,,Vroeger 
bleef alles binnenskamers maar 
door de sociale media wordt het 
steeds meer zichtbaar. Dat is een 
goede zaak.’’ De vrouwen in de 
groep, eerder wat stiller, laten 
bij dit onderwerp van zich ho-
ren. ‘Haram’ (verboden), klinkt het 
links en rechts. 

Nieuwe familie
Jaafar bedankt de gemeente en 
VluchtelingenWerk voor de cur-
sus. ,,We kregen veel nuttige in-
formatie. En we hebben ook veel 
samen gepraat en oefeningen 
gedaan, we zijn echt een groep 
geworden. Het voelt als familie.’’ 
Vanwege zijn leeftijd hoefde hij 

niet mee te doen maar dat wil-
de hij toch graag. ,,Ik wil graag in-
burgeren. En ik ben blij met het 
democratische systeem in Ne-
derland.’’ Ook de Syrische Marwa 
(33), met een vrolijk gestippelde 
hoofddoek, is tevreden. ,,Nu weet 
ik beter waar ik informatie kan 
vinden als ik een probleem heb.” 

Felicitaties
Patricia Schotten, consulent bij 
het Sociaal Team, is namens de 
gemeenten aanwezig bij de uit-
reiking. De deelnemers krijgen 
hun certi�caat én een agenda. 
,,Zodat jullie geen afspraak meer 
kunnen missen’’, grapt Elena. Ze 
looft de groep. ,,Iedereen had de 
nieuwsgierigheid om nieuwe din-
gen te leren en de moed om er-
varingen te delen. Dat is de basis 
voor een goede integratie.’’

Meer informatie of wilt u zich in-
zetten voor statushouders? Kijk 
op www.vluchtelingenwerk.nl/
westenmiddennederland

Trainer Elena Cavagni feliciteert Fadi met zijn certi�caat (Foto: aangeleverd)

WW-uitkeringen 
Noord-Hollandse regio’s
Regio - Het aantal WW-uitke-
ringen in de regio’s Noord-Hol-
land Noord, Zaanstreek-Water-
land en Zuid-Kennemerland en 
IJmond is in juni verder afgeno-
men. Het totaal aantal WW-uit-
keringen daalde met 869 uitke-
ringen (-4%) tot 20.733. Ten op-
zichte van juni 2017 is het aantal 
WW-uitkeringen met 5.108 afge-
nomen. Het afgelopen jaar is het 
aantal WW-uitkeringen met na-
me in de bouw, techniek en zorg 
en welzijn sterk gedaald. Juist de-
ze sectoren werden tijdens de cri-
sis hard getro�en.
In Noord-Holland Noord dook de 
WW in juni voor het eerst sinds 
november 2012 onder de 10.000 
uitkeringen. In Zuid-Kennemer-
land en IJmond werd voor het 
eerst sinds bijna dezelfde perio-
de de grens van 6.000 uitkerin-
gen geslecht.

Sterkste daling
In Noord-Holland Noord daalde 
de WW de afgelopen maand met 
500 uitkeringen (-5,0%) naar ruim 
9.530. De afname was in deze re-
gio het sterkst, en ook sterker dan 

de landelijke daling van -4,3%. 
Begin 2016 piekte het aantal WW-
uitkeringen in Noord Holland 
Noord nog ruim boven de 14.600.
Niveau van 2012
In Zuid-Kennemerland en IJmond 
werden in juni bijna 200 uitkerin-
gen minder verstrekt dan in mei 
(-3.2%). Daarmee kwam het to-
taal aantal WW-uitkeringen uit op 
5.853. Het aantal uitkeringen lag 
in oktober 2012 voor het laatst 
onder de 6.000. Ter vergelijking: 
begin 2016 werden in deze regio 
meer dan 8.800 WW-uitkeringen 
verstrekt.

Daling zet door
In Zaanstreek-Waterland was de 
daling in juni met 3,1% iets min-
der sterk. Er werden ruim 5.300 
WW-uitkeringen verstrekt. Dat 
waren er ruim 170 minder dan 
een maand eerder. De verwach-
ting is dat de daling van het aan-
tal WW-uitkeringen verder door-
zet, maar wel afvlakt. Met een ver-
wachte afname van 2,5% zou het 
aantal WW-uitkeringen in Zaan-
streek-Waterland eind 2019 on-
der de 5.000 uit kunnen komen.

Feestelijk afscheid voor 
Els Vonk van Kleurenorkest
Limmen - Afgelopen woensdag 
18 juli heeft Els Vonk na 42 jaar 
het onderwijs gedag gezegd. Dat 
het een bijzondere en emotione-
le dag zou worden, stond van te-
voren vast. Maar dat het hart zo’n 
prominente plek zou krijgen, had 
zelfs Els niet verwacht. 
Onderwijs vanuit het hart en met 
hart en ziel zich ergens voor in-
zetten. Dat past de, inmiddels 
voormalig, directeur van het 
Kleurenorkest. In verscheidene 
speeches kwam dit thema terug. 
‘s Morgens tijdens de speech van 
een van de ouders uit de MR. Zij 
wist Els en ook de andere ouders 
tot tranen toe te roeren met haar 
rake opmerking hoe Els kinderen 
en ouders in het hart sluit. Hoe 
belangrijk een warm welkom is 
voor nieuwe kinderen op school.
Els werd de hele dag in het zon-
netje gezet. De kinderen had-
den een prachtig symbolisch 
hart voor haar gemaakt van ste-
nen. Een hart vereeuwigd op het 
schoolplein. Daarna was er een 
Els got talentshow, met van elke 
klas een optreden. 
Ook Adrie Groot, voorzitter van 
stichting Blosse en daarmee de 
baas van Els, benoemde het be-
lang van het hebben van hart 

voor de kinderen. Juist dat is hun 
gemeenschappelijke deler. Vak-
ken als taal en rekenen horen er 
natuurlijk bij, maar de kracht om 
kinderen als mens sterker te ma-
ken, dat kenmerkt de visie van 
Els Vonk en van het team van het 
Kleurenorkest. Dat sluit goed aan 
bij de visie van Blosse.
Ze kreeg ontzettend veel bloe-
men, cadeaus en attenties. Ook 
vanuit het team kwamen compli-
menten. Wat zullen ze haar mis-
sen. Els wist haar collega’s altijd te 
motiveren om zowel goed voor 
de kinderen als voor zichzelf te 
zorgen. In deze tijd van passend 
onderwijs, werkdruk en salaris-
onderhandelingen essentieel om 
leerkrachten voor het vak te be-
houden.
Een mooie, symbolische afron-
ding kwam van oprichters Bouke 
de Boer en Dorien Groot. Zij vroe-
gen Els letterlijk ja te zeggen te-
gen de volgende fase in haar le-
ven. Daarmee kan ze haar school 
met alles wat erbij hoort, loslaten 
en overdragen aan haar opvolger. 
Hedi Schuite zal na de zomer het 
stokje overnemen en zich hope-
lijk ook met hart en ziel aan de-
ze mooie school verbinden. (Fo-
to: aangeleverd)Fietser ten val 

na aanrijding
Castricum - Dinsdag 17 juli om-
streeks 13.12 uur vond er een 
aanrijding plaats tussen twee �et-
sers en een personenauto. 
De �etsers reden over de Soo-
merwegh in de richting van Lim-
men. Op de kruising met De Bloe-
men naderde een personenau-
to van rechts. De bestuurder van 
de personenauto had niet gezien 
dat twee �etsers voor haar reden. 
Zij raakte nog net een van de �et-
sers, die vervolgens ten val kwam 
en over de motorkap rolde. De 
betrokken �etser is voor contro-
le overgebracht naar het zieken-
huis. 

Burgelijke Stand Castricum
Geboortes
Akersloot:
28-06-2018 Thymo Bart, zoon van 
Jeroen H.E. Bart en José Meinders; 
08-07-2018 Maan Makker, doch-
ter van Johannes J. Makker en Na-
tascha C. Putter; 11-07-2018 Mick 
Engelmundus, zoon van Edwin 
J.E. Zoon en Suzanne Kooijman
Castricum: 
22-06-2018 Noud Albertus Scher-
mer, zoon van Albertus J. Scher-
mer en Elisabeth J.D. Brakenho�; 
30-06-2018 Tess Hubers, dochter 
van Jesper Hubers en Sylvia van 
der Matten

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum:
06-07-2018 Hubertus J. Knops en 
Louisa S.S. Olivier
Elders: 
14-07-2018 Steven L.M. Huijgens 
en Heidi J. de Wit

Overledenen
Castricum:
06-07-2018 Gerardus J. de Zeeuw, 
gehuwd met Cornelia G. de 
Waard; 14-07-2018 William A. Le-
vij, gehuwd met Dirkje M. Uit den 
Boogaard. 
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Whiskeymo’s zondag 
in De Oude Keuken
Castricum - Zondag 29 juli ko-
men de Beverwijkse Whiskey-
mo’s met hun klassieke doowop 
en rock&roll bij De Oude Keu-
ken. Ze halen bezoekers even uit 
de sleur van alledag en voeren ze 
mee naar de jaren 40 en 50. Met 
contrabas, drums, gitaar en meer-
stemmige zang laten ze hun ei-
genzinnige ideeën los op muziek 
uit de gloriejaren van het swing-
tijdperk. Driestemmig en deels 
in het Nederlands vertolken ze 

songs van o.a. Louis Jordan, The 
Mills Brothers, Willie Dixon, An-
drew Sisters en The Moonglows. 
De Whiskeymo’s staan garant 
voor een show met aansteke-
lijke muziek en een vleugje hu-
mor. Met zang van Anneke Frant-
sen en Conny Bakker, Dirk van 
der Meij zang en gitaar, Gert-Jan 
Maas contrabas en Marcel Koster 
drums. De Oude Keuken serveert 
een Doowop burger als DOKspe-
cial. Aanvang 15.00 uur.

Vivant stopt met pakket- 
service DHL en UPS
Castricum - Vivant Rozing aan 
het Bakkerspleintje stopt per 1 
augustus met de pakketservice 
van DHL en UPS. Het bedrijf krijgt 
in plaats daarvan een eigen Post-
NL pakketpunt. 

Winkeleigenaar Jos Rozing: ,,Post-
NL wilde exclusief vertegenwoor-
digd zijn in onze winkel. We heb-
ben geprobeerd om de directie 
van PostNL te overtuigen een pi-

lot te starten met meerdere pak-
ketdiensten, maar PostNL blijft 
bij haar standpunt. Voor een ge-
zonde bedrijfsvoering kunnen we 
dit aanbod niet afslaan, hoe jam-
mer we dat ook vinden.” Naast de 
pakketservice van DHL en UPS 
stopt Vivant ook met de post van 
Sandd. ,,Het spijt ons de Castri-
cummers die blij waren met onze 
activiteiten te moeten teleurstel-
len”, aldus Rozing.

Edouard bij Wieringa
Castricum - Welzijn Castricum or-
ganiseert donderdagochtend 26 
juli van 10.00 tot 12.00 uur een 
muzikale wijkontmoeting bij res-
taurant Wierenga op het Bakker-
spleintje. Zanger en chansonnier 
Edouard zal zijn Franstalige re-
pertoire ten gehore brengen. 
De muzikale ondersteuning is 
een nieuwe invulling, die in de 
zomermaanden iedere laatste 
donderdag van de maand bij res-
taurant Wierenga wordt gehou-
den. 
Edouard is bij menig Castricum-
mer al bekend. Zijn warme en 
intieme manier van zingen, ge-
ven zijn invulling van de beken-
de Franstalige chansons een ze-
ker ‘je ne sais quoi’ ofwel iets 
heel bijzonders. De nummers die 
hij speelt zijn onder andere van 
Edith Piaf en Jacques Brel, maar 

ook andere bekende Franstalige 
klassiekers zullen de revue pas-
seren.

De wijkontmoeting is een initia-
tief van Stichting Welzijn Castri-
cum, in samenwerking met Wie-
renga, om ouderen een maande-
lijks moment te bieden om met 
elkaar in een prettige omgeving 
samen te komen. Als gezellig kof-
�emoment, om ervaringen te de-
len of gewoon een goed gesprek 
te hebben. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. De ko�e en thee 
wordt tegen gereduceerd tarief 
geschonken. Introducees meene-
men wordt aangemoedigd. Het 
doel is om een gezellige muzika-
le ochtend met elkaar te hebben. 
Voor meer data kijk op de website 
van Stichting Welzijn Castricum: 
www.welzijncastricum.nl.

Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakanties 
om - wordt er altijd tussen 16.00 
en 17.00 uur en soms ook nog 
een uur later, voor een diploma 
afgezwommen in zwembad De 
Witte Brug te Castricum. In de 
maand juli (voor de zomervakan-
tie) hebben 68 kandidaten een di-
ploma behaald.

Woensdagmiddag 4 juli hebben 
40 kandidaten het A-diploma ge-
haald. Marlouke Bleijendaal, Krijn 
Boogaard, Sacha Bos, Ben van 
den Bosch, Indi Bouwens, Joost 
Bultink, David Burger, Marijn Fa-
tels, Jens Geijsen, Wendela Groen, 
Noa Groot, Merel van der Hoeven, 
Fem Kaandorp, Dinand Konings, 
Finn Kool, Sia Koopman, Ole Man-
demakers, Rosie van Mechelen, 
Aras Mensing, Vigo van Oort, Vlie-
re van Os, Sietske Oudejans, Tho-
mas Perez, Wout Prinsen, Tom de 
Ruijter, Charlotte Schavemaker, 
Bea Schmidt, Lasse Schoen, Ma-
delief Snuif, Joep Spil, Binc Swart, 
Thijs Termes, Djimmer Tervoort, 
Meike de Vet, Loulou van We-
gen, Kate Weijer, Abel Wissink, 
Mees van Wonderen, Cathelijne 
van Zuilekom en Jayden Zwart 
hebben alle onderdelen voor het 
eerste echte zwemdiploma aan 
al hun fans laten zien. Zij mogen 
vanaf nu in elk zwembad zonder 
bandjes zwemmen.
 
Woensdag 11 juli hebben 17 kan-
didaten voor het B-diploma afge-
zwommen: Rive Adrichem, Anne-
mieke Duijn, Elise Geurtsen, Jo-
lein Hennequin, Kai Hulsebosch, 
Lars Kaandorp, Jenthe Kerssens, 
Laura Kijzers, Mick Kooijman, Jens 
Liefting, Tatum Oud, Iris Over-
meer, Jules Schut, Luca Smit, Lana 
Veldt, Sep Verzijde en Ariana Wil-
linck hebben de afgelopen maan-
den hun zwemvaardigheid uitge-
breid en vergroot en dat aan la-
ten zien.

Op woensdagmiddag 18 juli is 
er door 6 kandidaten afgezwom-
men voor het C-diploma. Liselot-
te Gijzen, Luuk Hoek, Willemijn 
Steeman, Lima Veltman, Mats Vol-
lers en Lotte Wörmann hadden 
alle ruimte in het bad en hebben 
hun zwemslagen en kunsten la-
ten zien en zijn nu in het bezit van 
een compleet Zwem- ABC!

Een aantal leerlingen van groep 
5 en eventueel groep 6 van de 
basisscholen uit Castricum en 
Akersloot krijgen onder school-
tijd schoolzwemmen in zwem-
bad De Witte Brug te Castricum 
met de mogelijkheid om aan 
het einde van het schooljaar, 
vlak voor de zomervakantie, af 
te zwemmen voor het A- of B-di-
ploma.
Dit jaar hebben Vlin Hoving en 
Kathera Sulaimankhil van de Ju-
liana van Stolbergschool, Oli-
wia IJpelaan van de Klimop en 
Roxanne Hoogenboom en Roan 
Krom van de Rembrandtschool 
op donderdagmiddag 19 juli on-
der schooltijd afgezwommen 
voor het B- diploma. Na alle felici-
taties ging iedereen trots met zijn 
of haar diploma naar huis en va-
kantie vieren. 

Afzwemmers in 
De Witte Brug

Castricum - Op de Beverwijker-
straatweg heeft op woensdag 
18 juli om 07.43 uur een aanrij-
ding plaatsgevonden tussen een 
personenauto en een �etser. De 
bestuurder van de personenau-
to gaf aan rustig te hebben ge-
reden, maar door de laagstaande 
zon had zij de �etser niet gezien. 
De aangereden �etser is ter con-
trole overgebracht naar het zie-
kenhuis.

Verblind door 
laagstaande zon

GEEN KRANT?
0251-674433

Kaartverkoop deze week gestart
Tweede editie festival WouwdeWoude
De Woude - Na het grote succes 
van het festival WouwdeWoude 
in 2015 is er nu een tweede editie 
in het eerste weekend van sep-
tember. De kaartverkoop is deze 
week gestart. 

Op 1 en 2 september is het eiland 
De Woude voor de tweede keer 
omgetoverd tot een festivalter-
rein. Voor jong en oud is er twee 
dagen lang van alles te beleven. 
Er zijn bijvoorbeeld theatervoor-
stellingen op unieke locaties, er 
is een kunstroute door het wei-
land en een verhalenverteller op 
het water. Daarnaast zijn verschil-

lende bandjes te beluisteren. Het 
weekend wordt vrijdag 31 augus-
tus alvast goed ingeluid met een 
bijzonder optreden van Rober-
to Jacketti and the Scooters in ‘t 
Kombof. 
Het festival begint beide dagen 
om 11.00 uur en eindigt rond 
20.00 uur. De toegangsprijs tot 
het hele festivalterrein is 10 eu-
ro per dag. De pont is gratis op 
vertoon van de algemene toe-
gangskaart. Voor een theater-
voorstelling van 30 minuten be-
taalt de bezoeker per voorstel-
ling 5 euro. Om verzekerd te zijn 
van kaartje kan men de kaarten 

het beste ruim van tevoren op in-
ternet bestellen. Tijdens het festi-
val zijn ook nog kaarten verkrijg-
baar, maar op de dagen zelf kan 
niet gepind worden. 
Er is eten en drinken verkrijgbaar 
bij restaurant ‘t Kombof en op het 
festivalterrein. Alles is op loopaf-
stand op het eiland. Parkeren kan 
buiten De Woude langs de ka-
de tot de Woudhaven. Er kan tij-
dens het festival niet op het ter-
rein overnacht of gekampeerd 
worden en er zijn op die dagen 
op het festivalterrein geen hon-
den toegestaan. Het motto is dit 
jaar dan ook: respect voor de na-
tuur en al haar bewoners. 
Het bestuur van WouwdeWoude 
bestaat uit Cees van der Meer, Ink 
Sauer, Hans Voordewind en John 
Zwaneveld. Het festival wordt 
mede mogelijk gemaakt door di-
verse sponsoren, vrijwilligers en 
uiteraard alle bewoners van het 
eiland. 

Voor meer informatie info@
wouwdewoude.net of kijk op de 
website wouwdewoude.nl voor 
nieuws, het programma en het 
schema van het festival of volg 
via Facebook https://www.face-
book.com/pages/WouwdeWou-
de/1501668216724609. ’ (Foto’s: 
aangeleverd)

Zonovergoten duinfeest
Castricum - Tijdens het sfeervolle 
duinfeest hebben nieuwe, oude 
en jonge Nederlanders elkaar be-
ter leren kennen en ontdekt hoe 
men de duinen kan ervaren. Er 
werd gestart met een gezamen-
lijke picknick, waar iedereen kon 
genieten van de meegebrachte 
puur Hollandse en exotische ge-
rechten. Vervolgens werden oud-
Hollandse spelletjes gespeeld. 
Voor de anderstaligen was dit 
een eerste kennismaking met bij-
voorbeeld de kruiwagenrace en 

het touwtrekken. Het feest werd 
afgesloten met zingen, dansen 
en een ijsje. 
Het feest is mede mogelijk ge-
maakt door een bijdrage van Ra-
bobank Noord-Kennemerland 
en dankzij de medewerking van 
PWN en vele vrijwilligers.
Op de website van Welzijn Cas-
tricum staan de door Nico Lute 
gemaakte foto’s, zodat iedereen 
nog even kan nagenieten of een 
indruk kan krijgen van het feest. 
(Foto: Nico Lute)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Mission: Impossible - Fallout

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur 

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

Mamma Mia! Here we go again
donderdag 20.00 uur

zaterdag 18.45 uur 
maandag 20.00 uur

The Place
vrijdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag 16.00 uur
On Chesil Beach

vrijdag 18.45 uur
zaterdag & dinsdag 16.00 uur

The Mercy
donderdag 16.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
Ocean’s 8

donderdag, zaterdag, maandag &
 woensdag 13.00 uur

Hotel Transsylvanië 3 - 2D
vrijdag, zondag & dinsdag 13.00 uur
Hotel Transsylvanië 3 - 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur 
Showdogs

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur 

Incredibles 2 - 2D - NL 

Programma 26 juli t/m 1 augustus

Hotel Transsylvanië 3
In de nieuwe 3D-animatie�lm Ho-
tel Transsylvanië 3 van Sony Pictu-
res Animation reis je mee met de 
favoriete monsterfamilie. Ze vie-
ren vakantie aan boord van een 
luxe cruiseschip voor monsters. 
Drac kan eindelijk eens bijkomen 
van het drukke werk in zijn ho-
tel. De familie doet mee aan alle 
leuke activiteiten aan boord en 
natuurlijk liggen ze ook volop in 
het maanlicht te luieren om een 
lekker bleek kleurtje te krijgen. 
De droomvakantie mondt echter 
uit in een nachtmerrie als Mavis 

merkt dat Drac gevallen is voor 
de charmes van de mysterieuze 
cruisekapitein Ericka. Zij bewaart 
een geheim dat het einde kan be-
tekenen voor alle monsters. 
In de Nederlands gesproken ver-
sie met de stemmen van o.a. 
Charly Luske (Dracula), Liza Sips 
(Mavis), Ferry Doedens (John-
ny), Tony Neef (Geert), Paul Groot 
(Van Helsing), Fernando Halman 
(Murray), Ilse Warringa (Kapitein 
Ericka), Tygo Gernandt (Grem-
lins), Arjan Ederveen (Vlad) en Jan 
Versteegh (Octopus). 

Some missions are not a choice. 
Tom Cruise is terug als Ethan 
Hunt in de nieuwe spectaculai-
re actie�lm Mission: Impossible - 
Fallout. Samen met zijn IMF team 
(Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving 
Rhames) en terugkerende per-
sonages (Rebecca Ferguson, Mi-
chelle Monaghan) bevindt Ethan 

Mission: Impossible - Fallout 
zich in een race tegen de klok na-
dat een missie verkeerd a�oopt. 
Verder met o.a. Henry Cavill (Jus-
tice League), Angela Bassett 
(Black Panther) en Vanessa Kirby 
(The Crown). Mission: Impossi-
ble - Fallout is geregisseerd door 
Christopher McQuarrie (Mission: 
Impossible - Rogue Nation).
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25 JULI

Menno van Delft (foto aangele-
verd)
Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot en 
met 5 september, aanvang 20.15 
uur. Deze keer concert door or-
ganist Roman Summereder (We-
nen) en klavecinist Menno van 
Delft. Toegang 8 euro. CJP-hou-
ders en vrienden Grote Sint Lau-
renskerk 7 euro. 

26 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. 

Muzikale wijkontmoeting met 
zanger en chansonnier Edouard  
van 10.00 tot 12.00 uur bij res-
taurant Wierenga op het Bakkers-
pleintje. 

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.

27 JULI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Zomerkien van 14.00 tot 16.00 
uur in Ontmoetingscentrum De 
Stut aan Maasstraat 3 in Heems-
kerk. Deelname bedraagt € 2,40 
per ronde of € 7,00 voor drie ron-
den en het eerste kopje ko�e of 
thee is gratis. Vooraf aanmelden 
is niet nodig. Meer informatie aan 
de balie of bel: 0251 – 248648.

28 JULI
Gouwe Ouwen in restaurant van 
De Santmark, muziek van vroe-
ger, van 14.00 tot 16.00 uur. Ie-
dereen is welkom. Iedere laatste 
zaterdag van de maand.

Zomer op het Plein in Alkmaar. 
Vanaf 20.30 uur staat jazzzange-
res Kim Hoorweg op het podium.  
Meer informatie: www.zomerop 
hetplein.nl

Grandpa Death Experience 
speelt vanaf 21.30 uur in Café Ca-
mille, Kerkstraat 37 te Beverwijk. 
Entree is gratis. 

29 JULI
Natuurwandeling van IVN Hei-

loo in de Noorderneg, het park 
aan noordwestkant van Heiloo. 
Vertrek om 10.00 uur vanaf par-
keerplaats van het zwembad Het 
Baa�e, De Omloop 11 te Heiloo. 
Wandeling duurt ongeveer twee 
uur. Opgave vooraf niet nodig. 

Open tuindag bij natuurduintuin 
de Doornduyn aan de Duinweg 
2 in Bakkum van 11.00 tot 16.00 
uur. De entree bedraagt 4 euro. 

Fort aan Den Ham, UNESCO We-
relderfgoed, is vandaag open 
voor publiek. Het fort ligt aan 
Busch en Dam 13, net over het 
spoor tussen Krommenie en Uit-
geest aan de provinciale weg 
N203. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn 
bezoekers welkom.

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 de gehele dag een 
�lm vertoond over de geschiede-
nis van de B17, Flying Fortress.

Uit Je Bak festival in het Willem 
de Rijkepark in Castricum, 13.00-
22.00 uur. Met onder andere Tape 
Toy (foto: Fenna Jensma)

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

Podium onder de Boom in de 
Alkmaarderhout, 13.00-17.00 uur. 
www.cultuurparkdehout.nl.

Muzikale rondleiding. Rondlei-
ding met gids door het Beelden-
park Een Zee van Staal te Wijk aan 
Zee. Tijdens de rondleiding treedt 
het duo FADOpelos2 op. De wan-
deling met gids begint om 14.00 
uur van de entree van het park, 
op de hoek van de Bosweg en 
de Reyndersweg te Wijk aan Zee. 
(Foto: aangeleverd)

Raad van Toezicht
Zomer op het Plein in Alk-
maar. Vanaf 14.30 uur staan zan-

▲

ger Wouter Hamel en de forma-
tie Raad van Toezicht op het pro-
gramma. Meer informatie: www.
zomerop hetplein.nl (Foto: aan-
geleverd)

Whiskeymo’s spelen om 15.00 
uur bij De Oude Keuken. (Foto: 
aangeleverd)

Familievoorstelling in het bos 
van Heiloo van 15.00 tot 16.00 
uur. Kosten 6 euro. Graag voor-
af aanmelden via de link op de 
website www.eigenwijze072.nl of 
stuur een mail naar info@eigen-
wijze072.nl Na aanmelding krijgt 
men de exacte locatie door. (Foto: 
Jacqueline van der Kort)

30 JULI
Zomerconcert in de serie ‘Muziek 
in de Laurentius’ aan de Verdron-
kenoord 68 te Alkmaar. Organist 
Bert den Hertog uit Den Haag be-
speelt het 3-klaviers Pels-orgel 
van de Sint Laurentiuskerk. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang is 8 euro, 
inclusief drankje na a�oop. 

31 JULI
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

Bijeenkomsten bij ’t Praethuys, 
Westerweg 50 in Alkmaar, voor 
iedereen die met kanker te ma-
ken heeft. Van 19.30 tot 21.00 
uur speciale bijeenkomst voor 
mensen met uitzaaiingen. Vra-
gen over, wel of geen chemo, 
hoe ga je met slecht nieuws om, 
voeding, mensen met dezelfde 
ideeën, of, net als u, in hetzelfde 
schuitje zitten etc., zullen aan de 
orde komen. Van 19.15 tot 21.15 
uur de jongereninloop Talk2ge-
ther. Bedoeld voor jongeren in de 
leeftijd van 12  tot 18 jaar, die ge-
raakt zijn (geweest) door kanker. 
Samen praten over wat je mee-
maakt. Over de veranderingen in 
je leven. Een veilige plek omdat je 
in hetzelfde schuitje zit.

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

1 AUGUSTUS
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)

Zomercursus glas-in-lood en 
Ti�any bij Perspectief, vandaag 
en morgen van 13.30 tot 17.00 
uur. Aanmelden: www.perspec-
tiefcastricum.nl.

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot en 
met 5 september, aanvang 20.15 
uur. Deze keer met Lübeckse or-
ganist Arvid Gast. 

Reddingsbrigade waarschuwt voor 
oververhitting en warmtestuwing
Regio - Vanaf deze week worden 
in Nederland tropische tempera-
turen verwacht. Deze omstandig-
heden zorgen voor extra drukte 
op de stranden aan zee, in recre-
atiegebieden en bij buitenzwem-
baden. Reddingsbrigade Neder-
land waarschuwt voor het gevaar 
van oververhitting en warmtestu-
wing - een zonnesteek - in relatie 
tot zwemveiligheid.

,,Bij oververhitting - de medische 
term is hyperthermie - is er spra-
ke van een verhoogde lichaams-
temperatuur vanaf 38 graden Cel-
sius met bijbehorende hoofdpijn, 
spierpijn, duizeligheid, �auwval-
len, transpireren en malaise; je 
niet lekker voelen”, legt Arjan van 
Zadelho�, lid van de Medische 
Adviesraad van Reddingsbrigade 
Nederland, uit.

,,Bij warmtestuwing, een ‘zonne-
steek’, is er sprake van ernstige 
oververhitting en een lichaams-
temperatuur vanaf 40 graden 
Celsius, waarbij naast de eerder 
genoemde klachten ook sprake 
kan zijn van braken, het ontstaan 

van plekken op de huid, bewust-
zijnsdaling, epileptische aanval-
len of toevallen. Uiteindelijk kan 
iemand in shock raken en zelfs 
overlijden als er niet tijdig iets 
wordt gedaan.”
Herkenning van de symptomen 
is van levensbelang. ,,Iemand die 
oververhit is, ziet er erg verhit 
uit. Iemand kan er rood uitzien, 
of juist heel bleek met een kou-
de huid door hevig transpireren. 
Daarnaast heeft iemand die over-
verhit is vaak hoofdpijn en is hij of 
zij misselijk.”

Wat kunnen badgasten doen om 
deze toestanden te voorkomen? 
,,Als je voelt dat je niet lekker 
wordt door de warmte of je ziet 
iemand anders niet lekker wor-
den, ga dan zelf of met die per-
soon naar een koele omgeving 
en uit de zon. Verwijder kleding 
en neem of geef diegene sport-
drank. Om af te koelen, kun je ijs-
zakken of koude blikjes in de ok-
sels en liezen leggen. Als iemand 
suf wordt, gaat overgeven of een 
insult krijgt: bel 112 en geef geen 
eten of drinken!”

Zijn er nog andere (medische) 
tips en adviezen te geven met 
het oog op tropische warmte? 
,,Smeer je goed in met zonne-
brand, beperk zware lichamelijke 
inspanning op de warmste mo-
menten van de dag. Drink vol-
doende, ook als je geen dorst 
hebt. Ga niet te lang in de zon 
zitten en let ook op anderen die 
misschien wel hulp kunnen ge-
bruiken.”

Badgasten die zich ook maar 
enigszins niet lekker voelen, 
wordt afgeraden het water in te 
gaan. Afkoelen in het water lijkt 
soms de voor de hand liggen-
de oplossing, maar het komt de 
zwemveiligheid in het geval van 
(beginnende) oververhitting of 
warmtestuwing juist niet ten 
goede. De lifeguards van de red-
dingsbrigades in het land zijn niet 
alleen opgeleid om zwemmend 
of varend te redden, maar tevens 
om problemen te herkennen en 
mensen door middel van eerste 
hulp bij te staan. Het advies: bel 
altijd 112 in het geval een ver-
moeden van gevaar bestaat! 

Repair Café zoekt vrijwilligers
Castricum - Op 14 juli was er een 
Repair Café in De Bakkerij, waar 
mensen samen met vrijwilligers 
spullen konden repareren die an-
ders waren weggegooid. Er is bij-
voorbeeld een audiotoren gere-
pareerd, waarvan de CD-la niet 
open ging. De vrijwilligers wisten 
ook nog een digitale wekker en 
een ko�emolen te repareren. Bij 
een thermostaat waarvan de sen-
sor voor de buitentemperatuur 
stuk was, wisten de reparateurs 
door middel van solderen het ap-
paraat weer aan de praat te krij-
gen. Verder is er een buxusschaar 
met een kapot contactje gere-
pareerd en werd een gat in een 

broekzak hersteld.
Ook kwamen er deze keer weer 
twee Senseo’s langs, een appa-
raat wat men vaker ziet bij het 
Repair Café. Bij één van de Sen-
seo’s, is het gelukt om te achter-
halen waar de fout zat en kon een 
onderdeel worden besteld. Het 
andere apparaat moest helaas 
als verloren worden beschouwd, 
Senseo’s zijn nou eenmaal lastig 
te repareren.
Er zijn veel spullen gerepareerd, 
waarvan de eigenaar weer tevre-
den naar huis ging. Ook vinden 
sommige bezoekers het �jn om 
te horen dat een apparaat echt 
niet meer gemaakt kan worden 

zodat ze het ‘met een gerust hart’ 
kunnen wegdoen. Bij het meren-
deel van de gevallen hoeft dat 
gelukkig niet en lukt het om het 
wel te maken.

Het Repair Café is op zoek naar 
extra vrijwilligers omdat ze graag 
in de toekomst vaker open zou-
den willen zijn. 

Er wordt met name gezocht naar 
technische mensen die handig 
zijn in het repareren van elektri-
sche apparaten. Lijkt het je wat 
om een keer mee te draaien om 
te zien of het bevalt? Mail naar: 
ttcastricum@gmail.com

Castricum - Donderdag 19 juli 
om 02.40 uur heeft er een eenzij-
dig ongeval plaatsgevonden op 
de Heemstederweg. Op dat tijd-
stip was het donker en mistig op 
het �etspad en daardoor heeft 
de bestuurder van een brom-
�ets mogelijk een verlichtings-
paaltje over het hoofd gezien. Hij 
schampte het paaltje en kwam 
ten val samen met een passagier. 
Beiden zijn overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Eenzijdig 
ongeval

Expositie ‘Met vogels de wereld over’ 
Castricum - Tot 6 september is 
er een nieuwe expositie te be-
wonderen in de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Op de tentoonstel-
ling zullen werken te zien zijn van 
kunstenaar Michel van Noort ge-
maakt met olieverf en met pot-
lood en aquarel. Vogels van Ne-
derland, vogels uit Colombia, 
Afrika en Sri Lanka zijn de onder-
werpen. De werken die getoond 
worden, zijn niet te koop. Op-
drachten worden door Michel wel 
aangenomen.
Kunstenaar Michel is geboren in 
1961. Hij is bioloog en heeft ge-
woond en gewerkt in Colombia. 
Hij maakt schilderijen in olieverf 
altijd na een schetsperiode. Oli-
fanten en vogels van heinde en 
verre zijn Michels favoriete on-
derwerpen. Maar evengoed ge-
niet hij ook van het schilderen 
van huisdieren of ander dieren. 
Hij heeft geen opleiding als schil-
der gevolgd, maar is geheel au-
todidact wildlife schilder. Vol-
gens Michel is het de enorme lief-
de die maakt dat hij een schilderij 
kan maken. Want als talent is hij 

nooit opgevallen vroeger. ,,Het 
talent is feitelijk die liefde en dan 
kan ik een levend schilderij met 
succes maken’’, aldus de kunste-
naar. Natuurlijk is hij ook ambach-
telijk inmiddels gevorderd; hij 
heeft veel naar werk van anderen 
gekeken en daarvan geleerd. En 
omdat hij niet goed was in teke-
nen, heeft Michel daar de laatste 
jaren veel aandacht aan besteed 
en vorderingen gemaakt. Of zo-
als hij zelf zegt: ,,Het is een won-
der, een wonder van liefde. En elk 
wonder komt van God!’’’Ja, Mi-
chel is een christelijk bioloog en 
schilder en schaamt zich daar in 
het geheel niet voor. Integendeel. 
Hij praat graag over Jezus, als dat 
kan. ,,Vroeger wilde ik beroemd 
worden, wereldberoemd. Nu wil 
ik dat niet. Ik wil schilderijen ma-
ken die laten zien hoe mooi en 
bijzonder dieren zijn. En hoe bij-
zonder de liefde is die ik voor die 
dieren heb.’’
Michel werkt momenteel als do-
cent biologie op het Clusius Col-
lege in Castricum. In zijn vrije 
uren pakt hij de �ets om erop uit 

te gaan of hij pakt zijn kwasten 
om te schilderen. Op dit moment 
is hij druk bezig met het schilde-
ren van panda’s, in opdracht van 
een liefhebber van zijn schilder-
werk.

Bakkum - Natuurduintuin de 
Doornduyn aan de Duinweg 2 in 
Bakkum is zondag 29 juli open 
voor bezoekers van 11.00 tot 
16.00 uur. Het is zeker weer de 
moeite waard om een kijkje te 
komen nemen in de tuin van 2,5 
hectare. De entree bedraagt 4 eu-
ro. Het thema: hosta, geranium, 
klaproos en vaste planten. Meer 
informatie is te vinden op de 
website: www.doornduyn.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Open tuin bij 
De Doornduyn
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top motion filmp es 
maken in bibliot eek
Castricum - Lijkt het je leuk om 
zelf een stop-motion �lmpje te 
maken? In het kader van de kids-
vakantiecocktail kunnen kinde-
ren bij de bibliotheken in Castri-
cum, Akersloot en Limmen in de 
zomervakantie hun eigen �lm-
pje maken. Op donderdag 9 au-
gustus in Akersloot, op donder-
dag 16 augustus in Limmen en op 
donderdag en op 23 augustus in 
Castricum kunnen jonge creatie-
velingen zich uitleven. Jij bent de 
regisseur! De activiteit is bedoeld 
voor kinderen van 8 tot en met 12 
jaar en is iedere keer van 14.00 tot 
15.30 uur.
Stop-motion is een eenvoudige 
�lmtechniek waarmee men leu-
ke �lmpjes kan maken. Het zijn 
�lmpjes gebaseerd op heel veel 
foto’s die kort achter elkaar wor-
den weergegeven waardoor een 
�lm ontstaat. Op de iPads van de 
bibliotheek staan alle apps die er-

voor nodig zijn en de medewer-
kers helpen de kinderen om een 
zo mooi mogelijk �lmpje te ma-
ken. Er zijn voldoende poppetjes 
en �guurtjes aanwezig, maar als 
men zelf bijvoorbeeld lego-pop-
petjes wil meenemen kan dat 
ook.

Meedoen? Ga dan op 9 augustus 
naar Bibliotheek Kennemerwaard 
vestiging Akerssloot, Rembrandt-
singel 1, op donderdag 16 augus-
tus naar de bibliotheek in Lim-
men, Lage Weide 2A of op 23 au-
gustus naar de bibliotheekvesti-
ging in Castricum, Geesterduin-
weg 1. Omdat het aantal kinde-
ren dat deel kan nemen beperkt 
is, is aanmelden vooraf noodza-
kelijk. De toegang is € 3,50. Aan-
melden kan via de agenda op de 
website of bij de klantenservice 
in de bibliotheek (betalen met 
pin). (Foto: aangeleverd)

Henk an Verdonk senior 
laat zi  niet verrassen
Akersloot - Henk Jan Verdonk 
senior uit Egmond aan den Hoef 
werd na de wekelijkse donder-
dagavondwedstrijd in Akersloot 
om de Kids and Parents Bike-
school (KPB) mountainbikecup 
als winnaar gefeliciteerd.

Het was Wout Bakker (Heiloo) die 
op Sportcomplex de Cloppen-
burgh de knuppel in het hoen-
derhok gooide en er als een speer 
van tussen ging. Dit fenomeen: 
als een raket starten, iedereen 
verrassen en kijken in hoeverre 
deze actie lukt of waar het schip 
strandt, heeft menigmaal tot suc-
ces geleid, maar ook slachtof-
fers opgeleverd. Latere winnaar 
Henk Jan Verdonk senior heeft 
zijn greep naar de macht, door 
als slow-starter achter de feiten 
te moeten gaan rijden, zien mis-
lukken. Ditmaal mocht Bakker 
van zijn volgers lekker uit zijn dak 
gaan, maar ze lieten het gaatje 
niet te groot worden. Met name 
heeft Henk Jan Verdonk senior 
goed kennis genomen van eerde-
re confrontaties met Wout Bakker. 
Met de weinige trainingen van 
hooguit twee keer, doch meest-
al een keer per week en dan nog 

zo presteren, moet er met uitbrei-
ding van de intensiteit veel meer 
uit te halen zijn. Zodoende zag 
Wout Bakker zijn optreden als lei-
der in de koers in de derde ronde 
stranden en nam Henk Jan Ver-
donk senior het roer over. 
Daarna werd het overleven 
voor Wout Bakker en moest hij 
ook in Jan Langeveld uit Bak-
kum zijn meerdere erkennen. 
De Akerslootse Femke Mossin-
ko� kon zich voortre�elijk in het 
spoor van Wout Bakker hand-
haven, waar na a�oop laatstge-
noemde Wout Bakker de toezeg-
ging kon worden ontfutseld na 
de vakantie zijn best gaat doen 
zijn trainingen uit te breiden, zo-
dat hij het spel meer naar zijn 
hand kan zetten. 

Uitslag: 1. Henk Jan Verdonk se-
nior. Egmond aan den Hoef; 2. 
Jan Langeveld, Bakkum; 3. Wout 
Bakker, Heiloo; 4. Femke Mossin-
ko�, Akersloot (eerste vrouw); 5. 
Henk Louwe, Alkmaar; 6. Chris 
Kemp, Egmond aan den Hoef; 7. 
Koen Jansen, Schagen; 8. Gerrit 
Jansen, Schagen; 9. Jako Lange-
veld, Akersloot; 10. Hidde Buur, 
Akersloot. 

e ouden ieken 
gedigitaliseerd
Limmen - Ook de Gouden Wie-
ken pro�teert al geruime tijd 
van technologische  ontwikke-
lingen van de laatste decennia. 
Wedstrijdduiven worden via hun 
chipring geregistreerd in een 
centraal computersysteem tij-
dens het inkorven in de vereni-
ging. Deze aanpak en het auto-
matisch ‘klokken’ bij de aankomst 
op het hok is prettig voor zo-
wel de liefhebber als de deelne-
mende duiven. Het bespaart een 
hoop gedoe en het levert boven-
dien snelle en precieze informatie 
over aankomsttijd, snelheid en de 
volgorde van aankomst. Op de fo-
to het aanleveren van de duiven 
bij de Gouden Wieken in Limmen. 
Jaap Kaandorp heeft net een duif 
uit zijn eigen mand aan de inkor-

ver, Cees de Wildt, overhandigd. 
Deze laat vervolgens de chipring 
door het centrale systeem her-
kennen, waarna de duif in een 
van de speciale transportmanden 
wordt gedaan. De vervoersmaat-
schappij rijdt deze manden naar 
de lossingsplaats. De controleur 
rechts, Sjaak de Graaf, let op of zo-
wel het computersysteem als de 
klok van de liefhebber het signaal 
van de chipring hebben opgepikt 
en of het ringnummer klopt. 
Jaap Kaandorp heeft zijn duiven 
al weken in vorm en won zater-
dag de jonge duivenvlucht van-
uit het Belgische Asse Zellik. Goe-
de prestaties ook van nummer 
twee Anton Tromp, en Ad van de 
Reep die de derde plek pakte. (Fo-
to: aangeleverd)

Voorproe e nternational 
usi  essions

Castricum - The International 
Holland Music Sessions is een 
begrip van Noord-Hollandse bo-
dem. Het hart van de activitei-
ten ligt in de jaarlijks georgani-
seerde Summer Academy & Fes-
tival, waar meer dan honderd 
concerten en openbare master-
classes plaatsvinden in een tijd-
spanne van ongeveer vier weken. 
Hiervoor worden alleen de bes-
te musici uit onder andere Euro-
pese landen uitgekozen. Op za-
terdag 11 augustus geeft Biblio-
theek Kennemerwaard een voor-
proe�e van dit evenement.

Deze zomer maken de Turkse vi-
olist Alican Süner (1992) en de Ja-
panse violiste Yukiko Uno (1995) 
hun opwachting in het program-
ma. Alican is een van de meest 
veelbelovende klassieke violisten 
van zijn generatie. Hij won prij-
zen bij de Max Rostal en Postac-
chini-wedstrijden en kreeg de 
Medaille van het presidentschap 
van de Italiaanse Republiek. Ali-
can speelde onder andere met 
internationale orkesten als het 
Konzerthausorchester Berlin, het 
Franz Liszt Chamber Orchestra en 
I Virtuosi Italiani. Sinds 2016 is hij 
lid van de Karajan Academie van 
de Berliner Philharmoniker, waar 

hij samenwerkt met de nummer 
één concertmeester Noah Ben-
dix-Balgley.

Yukiko Uno begon haar vioolstu-
die op vierjarige leeftijd. Daar-
na won ze prijzen in de interna-
tionale vioolcompetitie Andrea 
Postacchini (2016 en 2017), bij 
de Chengdu Guangya Violin In-
ternational Competition (2016), 
de Tsjechische muziekwedstrijd 
(2013) en het Gifu International 
Music Festival (2013 en 2014). 
Ook bereikte ze de �nales van de 
4e Internationale Vioolwedstrijd 
Torun (2016), de Internationa-
le Johannes Brahms Competitie 
(2016) en de Internationale Viool-
wedstrijd Henri Marteau (2017).

Aanmelden
Het voorproe�e wordt gegeven 
op zaterdag 11 augustus van 
10.30 tot 11.30 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Castri-
cum, Geesterduinweg 1. De toe-
gang is gratis, maar aanmelden is 
gewenst via de agenda op www.
bibliotheekkennemerwaard.nl.
Meer informatie over de concer-
ten van het Attitude String Quar-
tet en The International Holland 
Music Sessions is te vinden op 
www.tihms.com.

Alican Süner (foto Giorgio Balmelli)

LEZERSPOST

Lichtelijk bevangen door de 
warmte van de afgelopen we-
ken vervaagt de herinnering aan 
de wolkbreuken die óók horen 
bij de opwarming van de aarde. 
Maar het komt weer, de stortre-
gen, en opnieuw zullen kelders 
vollopen en straten blank staan 
doordat de riolering al dat wa-
ter niet aankan. Plaatselijke over-
heden die de verstening van tui-
nen bestrijden met kleine atten-
ties als min of meer symbolische 
tegoedbonnen bij tuincentra zul-
len dankbaar zijn voor ingeze-
tenen die op deze simpele wij-

uintegels
ze bijdragen aan beperking van 
de overlast.
Castricum doet daaraan niet 
mee; wie z’n tuintegels naar de 
afvalstort in Bakkum sjouwt, be-
taalt voor een halve kuub stenen 
en tegels zo’n vijftien euro, en 
aan een halve kuub kom je snel. 
Een senior medewerker van de 
gemeente legt dit beleid graag 
uit: de vervuiler betaalt. En als je 
geen zin hebt te betalen, geef 
dan je tegels weg; iemand an-
ders kan dan helemaal gratis en 
voor niks z’n groene tuintje als-
nog betegelen. Laat de plensbui-
en maar komen.

J. Timmers, Castricum

orza wil meer aanda t 
voor veilig eid uisdieren
Castricum - In de Dierenwelzijns-
nota moet meer aandacht komen 
voor de veiligheid van huisdieren. 
Dat vindt Ralph Castricum, frac-
tievoorzitter van Forza. 

Jaarlijks worden honderden die-
ren slachto�er van een woning-
brand, koolmonoxidevergifti-
ging of wateroverlast. De brand-
weer heeft onvoldoende zicht op 
de aanwezigheid van dieren in 
een woning. Castricum: ,,Wie zijn 
huisdier graag ziet, maakt het de 

brandweer gemakkelijk.”

De sticker is niet nieuw, online 
kan deze al langer worden be-
steld. Castricum hoopt dat de ge-
meente de stickers aan inwoners 
gaat verstrekken. In België wor-
den al geruime tijd stickers ver-
spreid via de overheid, weet de 
fractievoorzitter. ,,Op deze ma-
nier wordt het voor de hulpdien-
sten makkelijker om niet alleen 
mensenlevens, maar ook dieren 
te redden.”

Het lands ap van de 
oorderneg

Heiloo - Zondagmorgen 29 juli 
organiseert IVN Heiloo een extra 
natuurwandeling in de Noorder-
neg, het park aan de noordwest-
kant van Heiloo. Dit park biedt 
een grote afwisseling van land-
schapstypen: een veengebied-
je, bosschages en weilanden met 
uitzicht op de duinen. 

De gids zal vertellen over het 
ontstaan van dit landschap en 
de planten en dieren die daar-
in thuishoren. En natuurlijk kijkt 
men ook naar de uiteenlopen-
de e�ecten van de langdurige 

droogte op bomen, struiken en 
kruiden.
De wandeling begint om 10.00 
uur op de parkeerplaats van het 
zwembad Het Baa�e, De Om-
loop 11 in Heiloo. De wandeling 
duurt ongeveer twee uur. Stevig 
schoeisel en aan het weer aange-
paste kleding is aanbevolen. Op-
gave vooraf is niet nodig. Een do-
natie (richtlijn 2,50 euro) wordt 
op prijs gesteld. Voor nadere in-
lichtingen mail naar hanneke@
ivnnkl.nl of bel 072 5337601. Kijk 
ook eens op www.ivn.nl/nkl/  (Fo-
to: aangeleverd)

Voor betrokkenen van mensen met psychiatrische problemen

nline zel  ulpmodule 
bes ikbaar
Regio - In samenwerking met een 
aantal gemeenten in deze regio 
biedt GGZ Noord-Holland-Noord 
een internetmodule voor familie 
en betrokkenen van mensen met 
psychiatrische problemen aan. 
De module getiteld ‘betrokken 
omgeving’ is via de website van 
GGZ Noord-Holland-Noord toe-
gankelijk: www.ggz-nhn.nl/be-
trokkenomgeving  

Zie je het af en toe niet meer zit-
ten met de zorg om je broer met 
een psychose, je partner met een 
depressie of je vriendin met suï-
cidale gedachten? Dan kun je via 
de module ‘betrokken omgeving’ 
kennis en vaardigheden opdoen 
die je kunt inzetten als overbe-
lasting dreigt door de zorg voor 
je naaste. Je leert anders omgaan 
met je naaste en meer balans 
aanbrengen in de zorg voor de 
ander en de zorg voor jezelf. De 
module biedt ook steun als deze 
balans niet altijd mogelijk is.

De module behandelt meerde-
re onderwerpen die relevant zijn 
voor een naastbetrokkene. Denk 
aan: draagkracht en draaglast, 
communicatie, grenzen aange-
ven, zorgen voor jezelf en nega-
tieve denkpatronen. In elke sessie 
staat informatie, kun je lezen over 
de ervaringen van andere naast-
betrokkenen en ga je aan de slag 
met één of meerdere oefeningen. 

De sessies bevatten �lmpjes 
waarin een online begeleider en 
ervaringsdeskundigen informa-
tie geven en hun ervaringen de-
len. Enkele sessies bevatten bo-
vendien �lmpjes waarin erva-
ringsdeskundigen met de be-
sproken vaardigheden oefenen. 
Aan het eind van de module heb 
je inzicht gekregen in je situatie, 
krachten en valkuilen. Ook heb je 
vaardigheden ontwikkeld om de 
draagkracht en draaglast in de 
toekomst beter in evenwicht te 
houden.

De module is ontwikkeld voor 
familieleden en naastbetrokke-
nen van iemand met psychische 
klachten, bijvoorbeeld een fa-
milielid, vriend(in) of partner. De 
module kan met of zonder bege-
leiding gevolgd worden. 

Begeleiding bij de module wordt 
geboden door ervaringsdeskun-
dige familieleden. Wanneer de 
module onbegeleid wordt ge-
volgd, kunnen mensen deze ano-
niem volgen, bij begeleiding 
wordt wel de naam gevraagd. Zo-
wel naastbetrokkenen van men-
sen die bij GGZ NHN in zorg zijn 
als andere naastbetrokkenen 
kunnen gebruik maken van deze 
module
Ga voor meer informatie naar 
www.ggz-nhn.nl/betrokkenom-
geving  
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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

Statushouders tekenen participatieverklaring

Offi  ciële mededelingen woensdag 2  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 
120718 Zoutmanlaan 2 in Castricum 
 Het vergroten van de woning
 Hogeweg 55 in Limmen 
 Het brandveilig gebruiken van RKBS Het Kleurorkest
130718 Zeeweg 31 in Castricum 
 Het bouwen van een opslagloods
 Kapelweg 66 in Limmen  
 Het vergroten van de woning (erker)
160718 Duinweg 13a in Castricum 
 Het bouwen van een schuurkas en silo’s
 Hollaan 2 in Castricum  
 Het uitbreiden van een bedrijfswoning
170718 Rubrum 1 in Akersloot 
 Het plaatsen van een dakkapel
 Bogerdlaan 30 in Limmen 
 Het veranderen van de woning
180718 Rooinap 15 in Limmen 
 Het bouwen van 4 woningen in een voormalig bedrijfspand
 Maatlat 6 in Limmen 
 Het uitbreiden van het bestaande pand met een kantoorgebouw
 Hogeduin 9 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur
 Piet Heinlaan 25 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur

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

Datum Adres 
200718 Laandervaart/Kooibrug (E370) in Limmen 
 Het aanleggen van een dam, het dempen en graven van sloten en de aanleg 
 van natuurlijke oevers/berm

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

Datum Adres 
130718 Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum 
 Het oprichten van een kantoor en Bed&Breakfast 
160618 Lindenlaan 90 in Castricum 
 Het plaatsen van een erker en het uitbouwen van de eerste verdieping
180718 Geesterduinweg 17 t/m 41 in Castricum 
 et wijzigen van de vergunde situati e
 Wayenburgh 7 in Castricum 
 Het wijzigen van het raam in de voorgevel
190718 Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot 
 Het intern verbouwen van een clubgebouw
 Jan van Nassaustraat 20 in Castricum 
 Het intern verbouwen van de woning
 Prinses Margrietstraat 19 in Castricum 
 Het vergroten van de woning
 Prins Hendrikstraat 64 in Castricum 
 Het wijzigen van de voorgevel
 Kapelweg 35 in Limmen 
 Het uitbreiden van de woning
200718 Pernéstraat 35 in Castricum 
 Het vervangen van een dakkapel

Met het warme weer kan een duik in het water verfrissing geven. Check wel even de 
kwaliteit van het zwemwater. Juist door de warmte gaat de kwaliteit achteruit. Er kan 
bijvoorbeeld blauwalg voorkomen en daar worden sommigen ziek van. 

p www. wemwater.nl is van alle offi  ciële zwemplekken te zien hoe het ervoor staat. Daar 
is ook de app te downloaden.

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

een 
Komt u langs op het gemeentehuis? 
Voor steeds meer producten kunt u 
een afspraak maken. Dan zitten wij 
voor u klaar en bent u meteen aan 
de beurt. 

Maak een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraakmaken.  
Of bel 14 0251.

‘Trainer Elena Covagni feliciteert Fadi met zijn parti cipati everklaring’

Twaalf statushouders uit Castricum en Uitgeest tekenden donderdag 12 juli in Geesterhage 
de parti cipati everklaring waarmee zij beloven zich aan de ederlandse waarden en regels te 
houden. Aan dit verplichte onderdeel van de inburgering ging een driedaagse cursus vooraf die 
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland organiseerde voor de gemeenten. 

“We weten nu beter wat onze rechten en plichten zijn en wat de Nederlandse normen en waarden 
zijn , vertelt de rische adi ). amen met andere statushouders uit rië, rak en emen heeft  
hij van alles geleerd over de kernwaarden waarop de ederlandse democrati e en grondwet zijn 
gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En ze hebben met elkaar besproken hoe zij 
daar vorm aan kunnen geven. 

Nieuwe familie
De cursisten bedanken de gemeente en Vluchtelingen erk  e kregen veel nu   ge informati e 
en hebben ook veel samen gepraat en oefeningen gedaan. We zijn echt een groep geworden, het 
voelt als familie.  De rische arwa ) met haar vrolijk gesti ppelde hoofddoek glimlacht  n 
nu weet ik ook waar ik informati e kan vinden als ik ergens mee zit.

Eerste keer ondertekening
Dit was de eerste keer dat deze parti cipati everklaring werd ondertekend. amens de gemeente 
Castricum en Uitgeest was Patricia chott en aanwezig. ij is consulent bij het ociaal eam van de 
gemeenten. 

Foto: Goedele Monnens
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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

 Wielewaal 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een tuinmuur
 Breedeweg 80 in Castricum 
 Het plaatsen van een schuur
 Pagenlaan 1 in Limmen 
 Het bouwen van een woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres 
170718 In het park aan de Willem de Rijkelaan in Castricum
  Verleende doorlopende evenementenvergunning Uit je Bak festi val op zondag 29 
 juli 2018 van 12.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum besluit 17 juli 2018
 Akersloot  
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Akersloot van zaterdag  

 4 augustus 2018 tot en met dinsdag 7 augustus 2018. Verzenddatum besluit  
 17 juli 2018 (APV1800503)
190718 Rotonde Kleibroek/Ruiterweg in Castricum
  Verleende ontheffi  ng geluidshinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de 
 nacht van donderdag 2 augustus op vrijdag 3 augustus 2018 van 18.00 uur tot 
 05.00 uur. Verzenddatum besluit  (APV1800715).

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, 25 juli 2018.

Regio - Het aanhoudende warme 
en droge weer is heerlijk voor veel 
mensen, maar leidt ook tot proble-
men met de kwaliteit van het op-
pervlaktewater. Het water warmt 
op en vanwege de droogte kan het 
water niet makkelijk worden ver-
verst. In een aantal gevallen kan dat 
gevaarlijk worden vanwege blauw-
algen en botulisme.

De afgelopen week komen er 
steeds meer meldingen over 
blauwalg in het oppervlaktewater. 
Ook neemt de kans op botulisme 
toe. Gezien de weersvoorspellin-
gen zal dat niet snel minder wor-
den. HHNK roept daarom op om 
niet zomaar het water in te gaan 
en alleen te zwemmen op o�  ciële 
zwemlocaties. Daar wordt het wa-
ter gecontroleerd. Op zwemwater.
nl (ook als app beschikbaar) staan 
de o�  ciële zwemwaterlocaties 
aangegeven, plus de huidige wa-
terkwaliteit. Maar let op: Mensen 
blijven uiteindelijk zelf verantwoor-
delijk voor hun eigen veiligheid en 

die van hun dieren.

Hoe gevaarlijk is blauwalg?
Blauwalgen zijn er altijd. Als het 
water opwarmt, tieren ze welig. Ze 
zijn zichtbaar in het water als groe-
ne en blauwe slierten of - als ze af-
sterven – als vieze blauwige drij� a-
gen. Sommige blauwalgen kunnen 
giftige sto� en in het water achter-
laten. Mensen kunnen er ziek van 
worden, voor honden kan dit do-
delijk zijn. Het is niet met het blote 
oog te zien welke gevaarlijk zijn en 
welke niet. Meestal openbaren ver-
giftigingsverschijnselen zich na 12 
uur: hoofdpijn, huiduitslag, maag-
krampen, misselijkheid, diarree, 
koorts oog- en oorirritaties. Voor-
al kleine kinderen en honden zijn 
kwetsbaar, omdat zij (onbewust) 
sneller water binnenkrijgen of drin-
ken.

Is blauwalg te verhelpen?
Moeilijk. Er worden regelma-
tig nieuwe methoden beproeft, 
maar hét middel bestaat nog niet. 

Doorspoelen van het watersy-
steem geeft vooral een verplaat-
sing teweeg. De enige echte reme-
die is afkoeling. Zodra de tempera-
tuur daalt of het gaat regenen, ver-
dwijnt de alg weer.

Is er nog meer?
Helaas wel. Botulisme is een vorm 
van voedselvergiftiging, veroor-
zaakt door een bacterie die veel 
voorkomt in water met een laag 
zuurstofgehalte. Voor deze bacterie 
zijn temperaturen boven 20°C en 
een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld 
een dode vogel) ideale omstandig-
heden. De bacterie vermeerdert 
zich dan zeer snel en scheidt daar-
bij een giftige stof af. Vooral wa-
tervogels en vissen worden hier-
door getro� en. Ze vertonen ver-
lammingsverschijnselen en stikken 
uiteindelijk.Vanwege besmettings-
gevaar is het verstandig ze niet aan 
te raken en kinderen en honden 
bij kadavers weg te houden. Meldt 
een kadaver dus bij de gemeente 
of hoogheemraadschap. 

Alkmaar - Het weekend van 28 
en 29 juli belooft weer een bij-
zonder Zomer op het Plein week-
end te worden in Alkmaar. Op za-
terdagavond staan jazzzangeres 
Kim Hoorweg en muzikant Na-
wras Altaky naast en tegenover 
elkaar in ‘De Uitdaging’. Op zon-
dagmiddag staat de veelzijdige 
zanger Wouter Hamel op het po-
dium, gevolgd door het energie-
ke twaalfkoppige, collectief De 
Raad van Toezicht. Alle optredens 
zijn gratis toegankelijk.

Tijdens ‘De Uitdaging’ stappen 
grote namen in de muzikale boks-
ring en laten het publiek genie-
ten van spetterende confronta-
ties. Begeleid door Thijs Borsten 
en zijn band maken zangers en 
zangeressen met een verschillen-
de muzikale achtergrond elkaars 
repertoire eigen in een muzikaal 
duel met alleen maar winnaars. 
Op zaterdagavond 28 juli vanaf 
20.30 uur staat jazzzangeres Kim 
Hoorweg (23) op het podium. Ze 
werkte al met talloze artiesten sa-
men (waaronder Trijntje Ooster-

huis, Candy Dulfer en Gino Vanel-
li) en werd genomineerd voor een 
Edison. Kim neemt het op tegen 
muzikant en zanger Nawras Alta-
ky, die alleen uit Syrië vluchtte en 
vele stijlen beheerst: van Arabi-
sche jazz tot traditionele Syrische 
volksmuziek en pop.

Zondagmiddag vol jazz en funk
Zanger Wouter Hamel timmert al 
meer dan tien jaar aan de weg als 
zanger, artiest en muzikant. Met 
zijn debuutalbum ‘Hamel’ brak 
hij door als jazzvocalist in onder 
meer Nederland, Duitsland, Ja-
pan en Korea. Zijn vijfde album 
‘AMAURY’ is zijn meest veelzijdige 
plaat tot nu toe, met verslaven-
de grooves en harmonieuze me-
lodieën. 
De energie van de twaalfkoppige 
formatie Raad van Toezicht is aan-
stekelijk. Sinds 2016 staan ze op 
de (hoofd) podia van grote jazz-
festivals in Nederland, waaronder 
North Sea Jazz. Jazz en funk zijn 
hun basisingrediënten en dank-
zij de dubbele ritmesectie én 
blazerssectie met viool monden 

de concerten steevast uit in een 
feestje. Wouter Hamel en Raad 
van Toezicht zijn te zien op zon-
dagmiddag 29 juli vanaf 14.30 
uur. 

Zomer op het Plein vindt plaats 
van zondag 1 juli t/m zondag 12 
augustus. Kijk voor het volledige 
programma op www.zomerop-
hetplein.nl. 

Zomer op het Plein Alkmaar

Wouter Hamel (foto: Karel Sanders)

Vier dagen fi etsplezier in Heemskerk
Heemskerk - Van 6 tot en met 9 
augustus beleeft de Heemskerk-
se � etsvierdaagse haar 45ste edi-
tie. Of u de Zuidroute, Noordrou-
te, Zaanroute of Duinroute gaat 
verkennen en (her)ontdekken, ie-
dere route heeft een verrassende 
twist. Voor maar 8 euro kan men 

genieten van 4 dagen � etsplezier, 
of 2,50 euro per dag. De afstan-
den zijn: 25, 40 of 60 km. De � ets-
routes zijn ook geschikt voor kin-
deren. Voor kinderen tot en met 
12 jaar betaalt men het halve ta-
rief. 
Inschrijven kan uiteraard op de 

dag zelf (09.00-10.00 uur), ech-
ter ook al op vrijdag 3 augus-
tus (18.00-20.00 uur) of zaterdag 
4 augustus (10.00-12.00 uur) in 
buurtcentrum Het Spectrum aan 
het Lauraplein 1 in Heemskerk. 
Dit is tevens dagelijks de startlo-
catie. 

Door weersomstandigheden neemt waterkwaliteit af
Pas op voor blauwalg

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.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

 Wielewaal 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een tuinmuur
 Breedeweg 80 in Castricum 
 Het plaatsen van een schuur
 Pagenlaan 1 in Limmen 
 Het bouwen van een woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres 
170718 In het park aan de Willem de Rijkelaan in Castricum
  Verleende doorlopende evenementenvergunning Uit je Bak festi val op zondag 29 
 juli 2018 van 12.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum besluit 17 juli 2018
 Akersloot  
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Akersloot van zaterdag  

 4 augustus 2018 tot en met dinsdag 7 augustus 2018. Verzenddatum besluit  
 17 juli 2018 (APV1800503)
190718 Rotonde Kleibroek/Ruiterweg in Castricum
  Verleende ontheffi  ng geluidshinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de 
 nacht van donderdag 2 augustus op vrijdag 3 augustus 2018 van 18.00 uur tot 
 05.00 uur. Verzenddatum besluit  (APV1800715).

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, 25 juli 2018.

Regio - Het aanhoudende warme 
en droge weer is heerlijk voor veel 
mensen, maar leidt ook tot proble-
men met de kwaliteit van het op-
pervlaktewater. Het water warmt 
op en vanwege de droogte kan het 
water niet makkelijk worden ver-
verst. In een aantal gevallen kan dat 
gevaarlijk worden vanwege blauw-
algen en botulisme.

De afgelopen week komen er 
steeds meer meldingen over 
blauwalg in het oppervlaktewater. 
Ook neemt de kans op botulisme 
toe. Gezien de weersvoorspellin-
gen zal dat niet snel minder wor-
den. HHNK roept daarom op om 
niet zomaar het water in te gaan 
en alleen te zwemmen op o�  ciële 
zwemlocaties. Daar wordt het wa-
ter gecontroleerd. Op zwemwater.
nl (ook als app beschikbaar) staan 
de o�  ciële zwemwaterlocaties 
aangegeven, plus de huidige wa-
terkwaliteit. Maar let op: Mensen 
blijven uiteindelijk zelf verantwoor-
delijk voor hun eigen veiligheid en 

die van hun dieren.

Hoe gevaarlijk is blauwalg?
Blauwalgen zijn er altijd. Als het 
water opwarmt, tieren ze welig. Ze 
zijn zichtbaar in het water als groe-
ne en blauwe slierten of - als ze af-
sterven – als vieze blauwige drij� a-
gen. Sommige blauwalgen kunnen 
giftige sto� en in het water achter-
laten. Mensen kunnen er ziek van 
worden, voor honden kan dit do-
delijk zijn. Het is niet met het blote 
oog te zien welke gevaarlijk zijn en 
welke niet. Meestal openbaren ver-
giftigingsverschijnselen zich na 12 
uur: hoofdpijn, huiduitslag, maag-
krampen, misselijkheid, diarree, 
koorts oog- en oorirritaties. Voor-
al kleine kinderen en honden zijn 
kwetsbaar, omdat zij (onbewust) 
sneller water binnenkrijgen of drin-
ken.

Is blauwalg te verhelpen?
Moeilijk. Er worden regelma-
tig nieuwe methoden beproeft, 
maar hét middel bestaat nog niet. 

Doorspoelen van het watersy-
steem geeft vooral een verplaat-
sing teweeg. De enige echte reme-
die is afkoeling. Zodra de tempera-
tuur daalt of het gaat regenen, ver-
dwijnt de alg weer.

Is er nog meer?
Helaas wel. Botulisme is een vorm 
van voedselvergiftiging, veroor-
zaakt door een bacterie die veel 
voorkomt in water met een laag 
zuurstofgehalte. Voor deze bacterie 
zijn temperaturen boven 20°C en 
een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld 
een dode vogel) ideale omstandig-
heden. De bacterie vermeerdert 
zich dan zeer snel en scheidt daar-
bij een giftige stof af. Vooral wa-
tervogels en vissen worden hier-
door getro� en. Ze vertonen ver-
lammingsverschijnselen en stikken 
uiteindelijk.Vanwege besmettings-
gevaar is het verstandig ze niet aan 
te raken en kinderen en honden 
bij kadavers weg te houden. Meldt 
een kadaver dus bij de gemeente 
of hoogheemraadschap. 

Alkmaar - Het weekend van 28 
en 29 juli belooft weer een bij-
zonder Zomer op het Plein week-
end te worden in Alkmaar. Op za-
terdagavond staan jazzzangeres 
Kim Hoorweg en muzikant Na-
wras Altaky naast en tegenover 
elkaar in ‘De Uitdaging’. Op zon-
dagmiddag staat de veelzijdige 
zanger Wouter Hamel op het po-
dium, gevolgd door het energie-
ke twaalfkoppige, collectief De 
Raad van Toezicht. Alle optredens 
zijn gratis toegankelijk.

Tijdens ‘De Uitdaging’ stappen 
grote namen in de muzikale boks-
ring en laten het publiek genie-
ten van spetterende confronta-
ties. Begeleid door Thijs Borsten 
en zijn band maken zangers en 
zangeressen met een verschillen-
de muzikale achtergrond elkaars 
repertoire eigen in een muzikaal 
duel met alleen maar winnaars. 
Op zaterdagavond 28 juli vanaf 
20.30 uur staat jazzzangeres Kim 
Hoorweg (23) op het podium. Ze 
werkte al met talloze artiesten sa-
men (waaronder Trijntje Ooster-

huis, Candy Dulfer en Gino Vanel-
li) en werd genomineerd voor een 
Edison. Kim neemt het op tegen 
muzikant en zanger Nawras Alta-
ky, die alleen uit Syrië vluchtte en 
vele stijlen beheerst: van Arabi-
sche jazz tot traditionele Syrische 
volksmuziek en pop.

Zondagmiddag vol jazz en funk
Zanger Wouter Hamel timmert al 
meer dan tien jaar aan de weg als 
zanger, artiest en muzikant. Met 
zijn debuutalbum ‘Hamel’ brak 
hij door als jazzvocalist in onder 
meer Nederland, Duitsland, Ja-
pan en Korea. Zijn vijfde album 
‘AMAURY’ is zijn meest veelzijdige 
plaat tot nu toe, met verslaven-
de grooves en harmonieuze me-
lodieën. 
De energie van de twaalfkoppige 
formatie Raad van Toezicht is aan-
stekelijk. Sinds 2016 staan ze op 
de (hoofd) podia van grote jazz-
festivals in Nederland, waaronder 
North Sea Jazz. Jazz en funk zijn 
hun basisingrediënten en dank-
zij de dubbele ritmesectie én 
blazerssectie met viool monden 

de concerten steevast uit in een 
feestje. Wouter Hamel en Raad 
van Toezicht zijn te zien op zon-
dagmiddag 29 juli vanaf 14.30 
uur. 

Zomer op het Plein vindt plaats 
van zondag 1 juli t/m zondag 12 
augustus. Kijk voor het volledige 
programma op www.zomerop-
hetplein.nl. 

Zomer op het Plein Alkmaar

Wouter Hamel (foto: Karel Sanders)

Vier dagen fi etsplezier in Heemskerk
Heemskerk - Van 6 tot en met 9 
augustus beleeft de Heemskerk-
se � etsvierdaagse haar 45ste edi-
tie. Of u de Zuidroute, Noordrou-
te, Zaanroute of Duinroute gaat 
verkennen en (her)ontdekken, ie-
dere route heeft een verrassende 
twist. Voor maar 8 euro kan men 

genieten van 4 dagen � etsplezier, 
of 2,50 euro per dag. De afstan-
den zijn: 25, 40 of 60 km. De � ets-
routes zijn ook geschikt voor kin-
deren. Voor kinderen tot en met 
12 jaar betaalt men het halve ta-
rief. 
Inschrijven kan uiteraard op de 

dag zelf (09.00-10.00 uur), ech-
ter ook al op vrijdag 3 augus-
tus (18.00-20.00 uur) of zaterdag 
4 augustus (10.00-12.00 uur) in 
buurtcentrum Het Spectrum aan 
het Lauraplein 1 in Heemskerk. 
Dit is tevens dagelijks de startlo-
catie. 

Door weersomstandigheden neemt waterkwaliteit af
Pas op voor blauwalg
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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

 Wielewaal 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een tuinmuur
 Breedeweg 80 in Castricum 
 Het plaatsen van een schuur
 Pagenlaan 1 in Limmen 
 Het bouwen van een woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres 
170718 In het park aan de Willem de Rijkelaan in Castricum
  Verleende doorlopende evenementenvergunning Uit je Bak festi val op zondag 29 
 juli 2018 van 12.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum besluit 17 juli 2018
 Akersloot  
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Akersloot van zaterdag  

 4 augustus 2018 tot en met dinsdag 7 augustus 2018. Verzenddatum besluit  
 17 juli 2018 (APV1800503)
190718 Rotonde Kleibroek/Ruiterweg in Castricum
  Verleende ontheffi  ng geluidshinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de 
 nacht van donderdag 2 augustus op vrijdag 3 augustus 2018 van 18.00 uur tot 
 05.00 uur. Verzenddatum besluit  (APV1800715).

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, 25 juli 2018.

Regio - Het aanhoudende warme 
en droge weer is heerlijk voor veel 
mensen, maar leidt ook tot proble-
men met de kwaliteit van het op-
pervlaktewater. Het water warmt 
op en vanwege de droogte kan het 
water niet makkelijk worden ver-
verst. In een aantal gevallen kan dat 
gevaarlijk worden vanwege blauw-
algen en botulisme.

De afgelopen week komen er 
steeds meer meldingen over 
blauwalg in het oppervlaktewater. 
Ook neemt de kans op botulisme 
toe. Gezien de weersvoorspellin-
gen zal dat niet snel minder wor-
den. HHNK roept daarom op om 
niet zomaar het water in te gaan 
en alleen te zwemmen op o�  ciële 
zwemlocaties. Daar wordt het wa-
ter gecontroleerd. Op zwemwater.
nl (ook als app beschikbaar) staan 
de o�  ciële zwemwaterlocaties 
aangegeven, plus de huidige wa-
terkwaliteit. Maar let op: Mensen 
blijven uiteindelijk zelf verantwoor-
delijk voor hun eigen veiligheid en 

die van hun dieren.

Hoe gevaarlijk is blauwalg?
Blauwalgen zijn er altijd. Als het 
water opwarmt, tieren ze welig. Ze 
zijn zichtbaar in het water als groe-
ne en blauwe slierten of - als ze af-
sterven – als vieze blauwige drij� a-
gen. Sommige blauwalgen kunnen 
giftige sto� en in het water achter-
laten. Mensen kunnen er ziek van 
worden, voor honden kan dit do-
delijk zijn. Het is niet met het blote 
oog te zien welke gevaarlijk zijn en 
welke niet. Meestal openbaren ver-
giftigingsverschijnselen zich na 12 
uur: hoofdpijn, huiduitslag, maag-
krampen, misselijkheid, diarree, 
koorts oog- en oorirritaties. Voor-
al kleine kinderen en honden zijn 
kwetsbaar, omdat zij (onbewust) 
sneller water binnenkrijgen of drin-
ken.

Is blauwalg te verhelpen?
Moeilijk. Er worden regelma-
tig nieuwe methoden beproeft, 
maar hét middel bestaat nog niet. 

Doorspoelen van het watersy-
steem geeft vooral een verplaat-
sing teweeg. De enige echte reme-
die is afkoeling. Zodra de tempera-
tuur daalt of het gaat regenen, ver-
dwijnt de alg weer.

Is er nog meer?
Helaas wel. Botulisme is een vorm 
van voedselvergiftiging, veroor-
zaakt door een bacterie die veel 
voorkomt in water met een laag 
zuurstofgehalte. Voor deze bacterie 
zijn temperaturen boven 20°C en 
een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld 
een dode vogel) ideale omstandig-
heden. De bacterie vermeerdert 
zich dan zeer snel en scheidt daar-
bij een giftige stof af. Vooral wa-
tervogels en vissen worden hier-
door getro� en. Ze vertonen ver-
lammingsverschijnselen en stikken 
uiteindelijk.Vanwege besmettings-
gevaar is het verstandig ze niet aan 
te raken en kinderen en honden 
bij kadavers weg te houden. Meldt 
een kadaver dus bij de gemeente 
of hoogheemraadschap. 

Alkmaar - Het weekend van 28 
en 29 juli belooft weer een bij-
zonder Zomer op het Plein week-
end te worden in Alkmaar. Op za-
terdagavond staan jazzzangeres 
Kim Hoorweg en muzikant Na-
wras Altaky naast en tegenover 
elkaar in ‘De Uitdaging’. Op zon-
dagmiddag staat de veelzijdige 
zanger Wouter Hamel op het po-
dium, gevolgd door het energie-
ke twaalfkoppige, collectief De 
Raad van Toezicht. Alle optredens 
zijn gratis toegankelijk.

Tijdens ‘De Uitdaging’ stappen 
grote namen in de muzikale boks-
ring en laten het publiek genie-
ten van spetterende confronta-
ties. Begeleid door Thijs Borsten 
en zijn band maken zangers en 
zangeressen met een verschillen-
de muzikale achtergrond elkaars 
repertoire eigen in een muzikaal 
duel met alleen maar winnaars. 
Op zaterdagavond 28 juli vanaf 
20.30 uur staat jazzzangeres Kim 
Hoorweg (23) op het podium. Ze 
werkte al met talloze artiesten sa-
men (waaronder Trijntje Ooster-

huis, Candy Dulfer en Gino Vanel-
li) en werd genomineerd voor een 
Edison. Kim neemt het op tegen 
muzikant en zanger Nawras Alta-
ky, die alleen uit Syrië vluchtte en 
vele stijlen beheerst: van Arabi-
sche jazz tot traditionele Syrische 
volksmuziek en pop.

Zondagmiddag vol jazz en funk
Zanger Wouter Hamel timmert al 
meer dan tien jaar aan de weg als 
zanger, artiest en muzikant. Met 
zijn debuutalbum ‘Hamel’ brak 
hij door als jazzvocalist in onder 
meer Nederland, Duitsland, Ja-
pan en Korea. Zijn vijfde album 
‘AMAURY’ is zijn meest veelzijdige 
plaat tot nu toe, met verslaven-
de grooves en harmonieuze me-
lodieën. 
De energie van de twaalfkoppige 
formatie Raad van Toezicht is aan-
stekelijk. Sinds 2016 staan ze op 
de (hoofd) podia van grote jazz-
festivals in Nederland, waaronder 
North Sea Jazz. Jazz en funk zijn 
hun basisingrediënten en dank-
zij de dubbele ritmesectie én 
blazerssectie met viool monden 

de concerten steevast uit in een 
feestje. Wouter Hamel en Raad 
van Toezicht zijn te zien op zon-
dagmiddag 29 juli vanaf 14.30 
uur. 

Zomer op het Plein vindt plaats 
van zondag 1 juli t/m zondag 12 
augustus. Kijk voor het volledige 
programma op www.zomerop-
hetplein.nl. 

Zomer op het Plein Alkmaar

Wouter Hamel (foto: Karel Sanders)

Vier dagen fi etsplezier in Heemskerk
Heemskerk - Van 6 tot en met 9 
augustus beleeft de Heemskerk-
se � etsvierdaagse haar 45ste edi-
tie. Of u de Zuidroute, Noordrou-
te, Zaanroute of Duinroute gaat 
verkennen en (her)ontdekken, ie-
dere route heeft een verrassende 
twist. Voor maar 8 euro kan men 

genieten van 4 dagen � etsplezier, 
of 2,50 euro per dag. De afstan-
den zijn: 25, 40 of 60 km. De � ets-
routes zijn ook geschikt voor kin-
deren. Voor kinderen tot en met 
12 jaar betaalt men het halve ta-
rief. 
Inschrijven kan uiteraard op de 

dag zelf (09.00-10.00 uur), ech-
ter ook al op vrijdag 3 augus-
tus (18.00-20.00 uur) of zaterdag 
4 augustus (10.00-12.00 uur) in 
buurtcentrum Het Spectrum aan 
het Lauraplein 1 in Heemskerk. 
Dit is tevens dagelijks de startlo-
catie. 

Door weersomstandigheden neemt waterkwaliteit af
Pas op voor blauwalg
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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

 Wielewaal 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een tuinmuur
 Breedeweg 80 in Castricum 
 Het plaatsen van een schuur
 Pagenlaan 1 in Limmen 
 Het bouwen van een woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres 
170718 In het park aan de Willem de Rijkelaan in Castricum
  Verleende doorlopende evenementenvergunning Uit je Bak festi val op zondag 29 
 juli 2018 van 12.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum besluit 17 juli 2018
 Akersloot  
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Akersloot van zaterdag  

 4 augustus 2018 tot en met dinsdag 7 augustus 2018. Verzenddatum besluit  
 17 juli 2018 (APV1800503)
190718 Rotonde Kleibroek/Ruiterweg in Castricum
  Verleende ontheffi  ng geluidshinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de 
 nacht van donderdag 2 augustus op vrijdag 3 augustus 2018 van 18.00 uur tot 
 05.00 uur. Verzenddatum besluit  (APV1800715).

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, 25 juli 2018.

Regio - Het aanhoudende warme 
en droge weer is heerlijk voor veel 
mensen, maar leidt ook tot proble-
men met de kwaliteit van het op-
pervlaktewater. Het water warmt 
op en vanwege de droogte kan het 
water niet makkelijk worden ver-
verst. In een aantal gevallen kan dat 
gevaarlijk worden vanwege blauw-
algen en botulisme.

De afgelopen week komen er 
steeds meer meldingen over 
blauwalg in het oppervlaktewater. 
Ook neemt de kans op botulisme 
toe. Gezien de weersvoorspellin-
gen zal dat niet snel minder wor-
den. HHNK roept daarom op om 
niet zomaar het water in te gaan 
en alleen te zwemmen op o�  ciële 
zwemlocaties. Daar wordt het wa-
ter gecontroleerd. Op zwemwater.
nl (ook als app beschikbaar) staan 
de o�  ciële zwemwaterlocaties 
aangegeven, plus de huidige wa-
terkwaliteit. Maar let op: Mensen 
blijven uiteindelijk zelf verantwoor-
delijk voor hun eigen veiligheid en 

die van hun dieren.

Hoe gevaarlijk is blauwalg?
Blauwalgen zijn er altijd. Als het 
water opwarmt, tieren ze welig. Ze 
zijn zichtbaar in het water als groe-
ne en blauwe slierten of - als ze af-
sterven – als vieze blauwige drij� a-
gen. Sommige blauwalgen kunnen 
giftige sto� en in het water achter-
laten. Mensen kunnen er ziek van 
worden, voor honden kan dit do-
delijk zijn. Het is niet met het blote 
oog te zien welke gevaarlijk zijn en 
welke niet. Meestal openbaren ver-
giftigingsverschijnselen zich na 12 
uur: hoofdpijn, huiduitslag, maag-
krampen, misselijkheid, diarree, 
koorts oog- en oorirritaties. Voor-
al kleine kinderen en honden zijn 
kwetsbaar, omdat zij (onbewust) 
sneller water binnenkrijgen of drin-
ken.

Is blauwalg te verhelpen?
Moeilijk. Er worden regelma-
tig nieuwe methoden beproeft, 
maar hét middel bestaat nog niet. 

Doorspoelen van het watersy-
steem geeft vooral een verplaat-
sing teweeg. De enige echte reme-
die is afkoeling. Zodra de tempera-
tuur daalt of het gaat regenen, ver-
dwijnt de alg weer.

Is er nog meer?
Helaas wel. Botulisme is een vorm 
van voedselvergiftiging, veroor-
zaakt door een bacterie die veel 
voorkomt in water met een laag 
zuurstofgehalte. Voor deze bacterie 
zijn temperaturen boven 20°C en 
een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld 
een dode vogel) ideale omstandig-
heden. De bacterie vermeerdert 
zich dan zeer snel en scheidt daar-
bij een giftige stof af. Vooral wa-
tervogels en vissen worden hier-
door getro� en. Ze vertonen ver-
lammingsverschijnselen en stikken 
uiteindelijk.Vanwege besmettings-
gevaar is het verstandig ze niet aan 
te raken en kinderen en honden 
bij kadavers weg te houden. Meldt 
een kadaver dus bij de gemeente 
of hoogheemraadschap. 

Alkmaar - Het weekend van 28 
en 29 juli belooft weer een bij-
zonder Zomer op het Plein week-
end te worden in Alkmaar. Op za-
terdagavond staan jazzzangeres 
Kim Hoorweg en muzikant Na-
wras Altaky naast en tegenover 
elkaar in ‘De Uitdaging’. Op zon-
dagmiddag staat de veelzijdige 
zanger Wouter Hamel op het po-
dium, gevolgd door het energie-
ke twaalfkoppige, collectief De 
Raad van Toezicht. Alle optredens 
zijn gratis toegankelijk.

Tijdens ‘De Uitdaging’ stappen 
grote namen in de muzikale boks-
ring en laten het publiek genie-
ten van spetterende confronta-
ties. Begeleid door Thijs Borsten 
en zijn band maken zangers en 
zangeressen met een verschillen-
de muzikale achtergrond elkaars 
repertoire eigen in een muzikaal 
duel met alleen maar winnaars. 
Op zaterdagavond 28 juli vanaf 
20.30 uur staat jazzzangeres Kim 
Hoorweg (23) op het podium. Ze 
werkte al met talloze artiesten sa-
men (waaronder Trijntje Ooster-

huis, Candy Dulfer en Gino Vanel-
li) en werd genomineerd voor een 
Edison. Kim neemt het op tegen 
muzikant en zanger Nawras Alta-
ky, die alleen uit Syrië vluchtte en 
vele stijlen beheerst: van Arabi-
sche jazz tot traditionele Syrische 
volksmuziek en pop.

Zondagmiddag vol jazz en funk
Zanger Wouter Hamel timmert al 
meer dan tien jaar aan de weg als 
zanger, artiest en muzikant. Met 
zijn debuutalbum ‘Hamel’ brak 
hij door als jazzvocalist in onder 
meer Nederland, Duitsland, Ja-
pan en Korea. Zijn vijfde album 
‘AMAURY’ is zijn meest veelzijdige 
plaat tot nu toe, met verslaven-
de grooves en harmonieuze me-
lodieën. 
De energie van de twaalfkoppige 
formatie Raad van Toezicht is aan-
stekelijk. Sinds 2016 staan ze op 
de (hoofd) podia van grote jazz-
festivals in Nederland, waaronder 
North Sea Jazz. Jazz en funk zijn 
hun basisingrediënten en dank-
zij de dubbele ritmesectie én 
blazerssectie met viool monden 

de concerten steevast uit in een 
feestje. Wouter Hamel en Raad 
van Toezicht zijn te zien op zon-
dagmiddag 29 juli vanaf 14.30 
uur. 

Zomer op het Plein vindt plaats 
van zondag 1 juli t/m zondag 12 
augustus. Kijk voor het volledige 
programma op www.zomerop-
hetplein.nl. 

Zomer op het Plein Alkmaar

Wouter Hamel (foto: Karel Sanders)

Vier dagen fi etsplezier in Heemskerk
Heemskerk - Van 6 tot en met 9 
augustus beleeft de Heemskerk-
se � etsvierdaagse haar 45ste edi-
tie. Of u de Zuidroute, Noordrou-
te, Zaanroute of Duinroute gaat 
verkennen en (her)ontdekken, ie-
dere route heeft een verrassende 
twist. Voor maar 8 euro kan men 

genieten van 4 dagen � etsplezier, 
of 2,50 euro per dag. De afstan-
den zijn: 25, 40 of 60 km. De � ets-
routes zijn ook geschikt voor kin-
deren. Voor kinderen tot en met 
12 jaar betaalt men het halve ta-
rief. 
Inschrijven kan uiteraard op de 

dag zelf (09.00-10.00 uur), ech-
ter ook al op vrijdag 3 augus-
tus (18.00-20.00 uur) of zaterdag 
4 augustus (10.00-12.00 uur) in 
buurtcentrum Het Spectrum aan 
het Lauraplein 1 in Heemskerk. 
Dit is tevens dagelijks de startlo-
catie. 

Door weersomstandigheden neemt waterkwaliteit af
Pas op voor blauwalg
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