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Gemeente en Hoogheemraadschap 
trekken samen op in stranddiscussie
Castricum - Het college van Cas-
tricum wil inzetten op het oprek-
ken van de bouwcontouren voor 
paviljoens op het strand in oost-
westrichting. Zo blijft het bouw-
vak in de breedte hetzelfde, maar 
komen de paviljoens iets verder 
van de duinen, richting zee te 
staan. Ook komen de paviljoens 
hoger op de palen. De gemeen-
te wil dit voorstel verder uitwer-
ken en heeft Hoogheemraad-
schap gevraagd deze mogelijk-
heden verder te verkennen. Dat is 
de uitkomst van het gesprek van 
afgelopen maandag tussen beide 
partijen. 

Dit betekent een andere weg dan 
de eerder genoemde verbreding 
van het bouwvak in de breedte-
richting. In dat laatste geval zou-
den twee van de vier paviljoens 
buiten het bestemmingsplan val-

len en dus geen gebruik meer 
mogen maken van de jaarrond-
exploitatie. Niet alleen stuit dit 
voorstel volgens wethouder Ron 
De Haan op bezwaren bij de on-
dernemers: ,,Mogelijk komen dan 
ook de huurders van de strand-
huisjes en de natuurverenigin-
gen in het verweer. Dat kan weer 
leiden tot langlopende procedu-
res, waar niemand bij gebaat is. 
Ondernemers en huurders niet, 
maar ook natuurliefhebbers en 
de strandgangers niet.” De ver-
kenning die voorligt is een prak-
tische en doelgerichte. ,,Ik ben 
bereid hier stevig op in te zetten. 
De door gemeente geuite wens 
past niet binnen het waterveilig-
heidsbeleid van het Hoogheem-
raadschap. Er zal dus nog overleg 
moeten plaatsvinden om de mo-
gelijkheden goed te verkennen 
en te zoeken naar een oplossing 

die voor alle partijen passend is. 
We moeten het samen doen”, al-
dus de strandwethouder. Daarbij 
gaf de wethouder ook aan dat hij 
zich sterk wil maken om Sports at 
Sea in te passen in de jaarrondex-
ploitatie. Hoogheemraadschap 
en gemeente gaan nu samenwer-
ken voor de beste invulling van 
de problematiek.  

De wethouder kreeg afgelo-
pen donderdag vanuit de raad 
de opdracht om een oplossing 
te zoeken die zo veel mogelijk 
aan de belangen van de verschil-
lende partijen voldoet. Het ge-
sprek werd gearrangeerd nadat 
het Hoogheemraadschap de re-
sultaten van metingen presen-
teerde, waaruit blijkt dat de jaar-
rondexploitatie van de paviljoens 
een beperkend e� ect heeft op de 
aangroei van het duin. 

Hitteplan onaangeroerd gebleven

Zwoele editie Uit Je Bak! Festival
Castricum - Bewolking, af en toe 
een tropische bui en een aange-
name temperatuur: festival Uit Je 
Bak! beleefde dit weekend een 
zwoele editie. 

De organisatie had zich voorbe-
reid op (extreme) hitte en zorgde 

voor schaduwplekken en een wa-
tertappunt. Die extra voorzienin-
gen bleken minder hard nodig, 
hoewel aanwezigen dankbaar 
onder de overkapping kropen 
tijdens de regenbuien. Jong en 
oud toog naar het Willem de Rij-
ke park om te genieten van rock, 

postpop, punk, elektro en zelfs 
cabaret: Uit Je Bak! heeft voor ie-
der wat wils en liet deze twaalfde 
editie weer zien waarom het fes-
tival is uitgegroeid tot een Cas-
tricums begrip. Bekijk alle foto’s 
op pagina 9 (Mardou van Kuilen-
burg)

Vakantiekinderactiviteit 
bij Reddingsbrigade
Castricum - Een échte lijnredding 
uitvoeren, een sportief spelletje 
touwtrekken en een spannende 
quiz staan op het programma van 
de Reddingsbrigade Castricum 
voor de kinderen van de KidsVa-
kantieCocktail. Vanuit de uitkijk-
post op het strand kunnen kinde-
ren door de heel speciale marine-
verrekijker kijken om te zien of al-
les veilig is in de zee. En de boot 
op het droge proberen hoort ook 

bij de Reddingsbrigadeactiviteit!
Kinderen in de leeftijd van 8 tot 
en met 12 jaar kunnen op za-
terdag 11 augustus van 9.30 tot 
12.00 uur meedoen met de kos-
teloze activiteit van de Reddings-
brigade op het strand. Aanmel-
den voor de activiteit kan via de 
mail: jc@reddingbrigade.nl. Voor 
meer informatie: kijk op de site: 
www.castricum.reddingsbrigade.
nl. (Foto: Nico Lute)

De boot uitproberen van de Reddingsbrigade is ook leuk op het droge…

Castricum - Een beveiliger van 
een horecagelegenheid aan de 
Stationsweg is zondagochtend 
rond 02.30 uur door vier tieners 
in elkaar geslagen. 
De man zag dat een van de jon-
gens tegen een geparkeerde au-
to trapte en sprak de groep hier-
op aan. Het viertal ging door het 
lint en mishandelde de beveiliger 
dusdanig dat hij met een hoofd-
wond naar het ziekenhuis werd 
gebracht. Inmiddels is hij weer 
thuis. De tieners, tussen de 16 en 
19 jaar oud, zijn opgepakt.

Beveiliger 
mishandeld door 
groep tieners

Echtpaar Koot 65 jaar getrouwd
‘We kunnen elkaar niet missen’
Castricum - Simon ‘Siem’ Koot is 
de negentig ruimschoots gepas-
seerd maar herinnert zich nog 
exact de datum waarop hij ‘zijn’ 
Martha van der Meij (89) voor 
zich wist te winnen. ,,Het was 
een zondag, 23 april in 1946. Mijn 
ouders waren de maand daar-
op 25 jaar getrouwd. In die tijd 
was het normaal dat je een meis-
je meenam naar dat feest. Ik had 
er geen en moest op zoek. Siem 
glundert. ,,In café Rozendaal was 
een dansavond. Ik spotte Mart-
ha. Ze viel me direct op omdat 
ze zo mooi was en goed kon dan-
sen.” Hij wist Martha te versieren 
die avond. ,,Ja, ik vond dat hij er 
goed uitzag”, vertelt Martha la-
chend. ,,Maar ik had ook wel zin 
in een feestje.”

Gisteren was het precies 65 jaar 
geleden dat het duo in het hu-
welijksbootje stapte. Dat gebeur-
de in Bakkum-Noord, de woon-
plaats van Martha. Een verplich-
ting destijds, waar Siem � ink van 
baalde. ,,Ik zong in het parochie-

koor in Limmen. Als we daar zou-
den trouwen had het ons niks ge-
kost.” Hij glimlacht. ,,Maar daar 
trapten ze niet in.” Als het aan 
het echtpaar ligt waren ze al lan-
ger getrouwd. ,,We hebben vijf 
jaar verkering gehad. Trouwen 
wilden we graag, maar er wa-
ren geen huizen beschikbaar en 
er werd ook niks gebouwd”, legt 
Siem uit. Hij werkte in de bloem-
bollenindustrie waar hij het soms 
moest rooien met vijftig gulden 
per week. Martha was naaister. 
Uiteindelijk treft het tweetal een 
alleenstaande man die zijn wo-
ning op de Rijksweg aan hen wil 
verkopen. Er zit alleen één ad-
dertje onder het gras: de verko-
per wil nog drie jaar bij Siem en 
Martha blijven inwonen alvorens 
hij naar zijn nieuwe woning kan. 
Ze gaan akkoord. ,,Mijn vrouw 
deed alles voor hem”, zegt Siem. 
,,Hij kon altijd met de pot mee-
eten en had een eigen kamer in 
ons huis.” Dat beviel de vorige 
bewoner zo goed dat hij na die 
drie jaar wilde blijven. ,,Geluk-

kig hadden we vooraf een con-
tract opgesteld. Daarna waren 
we voor het eerst echt samen.” 
Met z’n tweetjes waren ze toen 
al niet meer, want zoon Sjaak was 
inmiddels geboren. In de jaren 
daarop volgden Cock, John en 
Leo. ,,Bij onze jongste zoon durf-
den sommige mensen niet meer 
op kraamvisite te komen”, zegt 
Martha. ,,Wéér een jongen? zei-
den ze dan. Je moet je bed aan 
een kant omhoog zetten”. Siem: 
,,Of aardappelschillen onder je 
bed leggen. Dat verhoogde de 
kans op een dochter.” Een vijfde 
kind komt er niet, ze vonden het 
welletjes.

Inmiddels is het echtpaar Koot 
gezegend met tien kleinkinde-
ren en een tweede achterklein-
kind op komst. Rijkdom, vinden 
ze. Naast veel vreugde krijgen 
Siem en Martha ook een groots 
verdriet te verwerken. Oudste 
zoon Sjaak overlijdt in 2005 aan 
een hersentumor. Hij is pas vijf-
tig jaar en laat zijn vrouw en kin-

deren achter. De foto van Sjaak 
heeft een prominente plek ge-
kregen in de huiskamer van echt-
paar Koot. ,,Elk huisje heeft zijn 
kruisje”, vindt Siem. ,,We hebben 
een kind en een achterkleinkind 
verloren. Dat is heel verdrietig.”

Siem en Martha kletsen hon-
derduit over hun kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkind - 
maar stellen zich bescheiden op 
als het over henzelf gaat. ,,Men-
sen zeggen weleens tegen ons: 
jullie hebben het maar mooi 
voor elkaar samen”, vertelt Mart-
ha. ,,Dat is ook zo. Maar we zit-
ten hier prachtig. Mooi huis, ge-
zonde kinderen, � jne buren…” 
Siem vult aan: ,,En we krijgen 
geen hulp, we proberen alles 
zelf te doen. Woensdagochtend 
is mijn werkdag. Dan ga ik stof-
zuigen en schoonmaken, Martha 
zorgt voor het eten.” Kibbelt het 
duo nooit? Niet noemenswaar-
dig. ,,Maar er moet weleens een 
plooitje gladgestreken worden, 
hoor”, grinnikt Siem. ,,We kunnen 
elkaar niet missen.” Martha knikt. 
,,Het huwelijk is geen kunst maar 
een gunst. Je moet er samen wat 
leuks van maken.” (Mardou van 
Kuilenburg)
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MEER WETEN? 
BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433

BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom

Wij zijn met spoed 
op zoek naar

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

Omgeving: Mient en Geelvinckstraat in 
Castricum, 300 kranten

Omgeving: Vredeburglaan en 
Dampegheestlaan in Limmen, 240 kranten

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

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

KALFSOESTER/
KALFSSCHNITZEL

25% KORTING
VLEESWARENTRIO

ARDENNERHAM
BOTERHAMWORST
RUNDERROLLADE

SAMEN € 5,99
LASAGNE

100 GRAM € 0,99
WIJ STAAN IEDERE
WOENSDAG OP DE

STREEKMARKT BAKKUM,
KOM GEZELLIG 

EENS LANGS!!!!!!
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Initiatief van Stichting De Noordzee rekent af met plastic afval

Gezocht: vrijwilligers voor schoon- 
maakactie op Noordzeestranden
Regio - Begin augustus ruimt 
Stichting De Noordzee, samen 
met zoveel mogelijk vrijwilligers, 
weer afval op van de Nederlandse 
stranden. Voor het zesde jaar op 
rij. Deze landelijke schoonmaak-
actie, de Boskalis Beach Cleanup 
Tour, gaat van start op woensdag 
1 augustus op de stranden van 
Cadzand en Schiermonnikoog. 
De tour eindigt op woensdag 15 
augustus met een presentatie 
van de resultaten op het strand 
van Zandvoort.

In de afgelopen vijf jaar heeft de 
Tour met behulp van bijna 10.000 
vrijwilligers 72.355 kg afval opge-
ruimd. Meer dan 10.000 volle vuil-
niszakken. Als je die allemaal op 

elkaar zou stapelen bereik je ge-
makkelijk een hoogte van 8000 
m, ruim veertig keer zo hoog als 
de Euromast. De inhoud bestaat 
voor 93% uit plastic in de vorm 
van willekeurige restjes, doppen, 
snoep- chips- en snackverpak-
kingen, ballonnen en sierlinten. 
Daarnaast zijn het vooral netten, 
touwen en vispluis. Per 100 m lig-
gen er gemiddeld zo’n 370 vervui-
lende afval items op het strand, 
een volle vuilniszak met een ge-
wicht van gemiddeld 6,9 kg. 

Voor de duur van de tour is de 
Noordzeekust in dertig etappes 
opgedeeld. Per dag worden er 
tegelijkertijd twee etappes ge-
lopen: één etappe in het noor-

den en één etappe in het zuiden 
van het land. Wie van de Neder-
landse stranden houdt, zich zor-
gen maakt over de vervuiling en 
graag wil helpen schoonmaken, 
kan zich aanmelden via Beach-
cleanuptour.nl. Hier is alles te vin-
den over de etappes en bijbe-
horende informatie zoals de da-
tum, de start- en �nishlocatie, de 
af te leggen afstand en de ver-
zameltijd. Ook krijg je informa-
tie over bijzondere activiteiten 
zoals de hondenetappe, speci-
ale �tnessetappe en het eind-
feest. Na twee weken �nishen de 
noord- en zuidroute tegelijkertijd 
in Zandvoort met een presenta-
tie van de resultaten en een mooi 
feest. (Foto: aangeleverd)

Gelukkig weer geen 
doden in Castricum
Een gewone dag in het dorp: 
maandag 16 juli om 12.45 uur. 
Er komt een auto uit de richting 
Heemskerk en die wil rechtsaf 
naar de Schoutenbosch. Er ko-
men ook �etsers achter hem aan 
die naar de Dorpsstraat willen. 
Hij stopt om hen voorrang te ge-
ven. Er komt ook een taxi achter 
hem aan. Deze remt nog op tijd 
en staat daarom stil op de over-
weg. De bellen beginnen te rin-
kelen en de bomen beginnen te 
zakken. Er komt nog een derde 
auto aan die nog snel de over-
weg over wil. Tot zijn schrik ziet 
hij de taxi te laat stilstaan, remt 
en glijdt door tegen de taxi aan, 
midden op de overweg. De bo-
men gaan dicht en de auto’s be-
ginnen in paniek te toeteren. De 
eerste rijdt nu door, gelukkig zijn 
de taxi en de laatste auto niet te 
erg beschadigd en zijn de moto-
ren niet afgeslagen. Beiden kun-
nen doorrijden en de trein kan 
achter hen langs zonder ernstige 
aanrijding. Na de overweg stop-
pen ze om de schade op te ne-
men. De politie is er niet bij ge-
weest en het is dus de vraag of 

dit incident in de statistieken 
komt.
Dit is niet de eerste keer, het zal 
ook niet de laatste keer zijn. Het 
is wachten op de grote klap met 
een trein, zoals die jaren geleden 
bij Mezza Luna plaatsvond. Mis-
schien gaat ons gemeentebe-
stuur dan eindelijk werk maken 
van de zo noodzakelijke onge-
lijkvloerse kruising met de spoor-
baan voor auto’s. 
Zelfs in het door de politiek be-
jubelde raadsprogramma voor 
de komende vier jaar, staan weer 
geen plannen voor die nood-
zakelijke ongelijkvloerse krui-
sing voor auto’s. Wel is zeker dat 
de bomen nog vaker dicht zul-
len gaan vanwege de komende 
hoogfrequent treinverbinding. 
Ooit is een gemeenteraadslid 
in Castricum overleden bij een 
treinbotsing in ons dorp. Ik hoop 
dat anderen dat verschrikkelijke 
leed niet mee hoeven te maken, 
maar de kans daarop wordt he-
laas wel steeds groter.

Hans van Balgooi

LEZERSPOST

Recordaantal bezoekers bij Sprookjestuin
Castricum - De sprookjestuin bij Kapitein Rommel, heeft dit jaar weer alle records gebroken voor 
wat betreft het aantal bezoekers. In 5 dagen (zondag t/m donderdag) kwamen er 1554 kinderen. 
Dat betekent ook dat er zo’n 3000 ouders en grootouders de warmte trotseerden om hun kinderen 
blij te maken. Onderstaand gedicht schreef Anita Breetveld over de sprookjestuin. (Foto: aangele-
verd)
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.
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uitgever!
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Castricum - Woensdag 25 juli tus-
sen 10.30 uur en 19.00 uur is een 
scooter gestolen op de Stations-
weg te Castricum.

Diefstal scooter

Castricum - Vorige week is in de 
nacht van donderdag op vrij-
dag een personenauto, die ge-
parkeerd stond op de Duinakker, 
vernield. Het was duidelijk te zien 
dat iemand over de auto gelopen 
had. Ook was de ruitenwisser ver-
nield.

Vernielen van 
personenauto

Tegels wiebelen gevaarlijk
Castricum - Er lijkt niets aan de 
hand, maar wie toch gaat �etsen 
op het �etspad van de Van Haer-
lemlaan moet uitkijken. Wiebe-
lende tegels zorgen ervoor dat 
de kans op vallen redelijk groot 
is. Vandaar dat borden aangeven 
dat �etsers af moeten stappen. 

Dat doen er overigens maar wei-
nig…
Oorzaak van de situatie is de gort-
droge grond onder de tegels. Het 
losse zand zorgt voor onbalans 
op het pad. Na een paar regen-
buien lost het probleem zich van-
zelf op. (Foto: Bert Westendorp)

Burgerlijke stand
Geboortes
Castricum: 09-07-2018 Guus Ad-
miraal, zoon van Jop Admiraal 
en Floot Visser; 13-07-2018 Tom 
Bruin, zoon van Pascal Bruin en 
Linette Huisman.
Limmen: 18-07-2018 Milan Davy 
Kappen, zoon van Mark S. Kap-
pen en Sabine Tijm.

Huwelijk/Geregistreerd Partner-
schap

Elders: 20-07-2018 Robin C. Petra 
en Lisanne H.M. de Boer; 25-07-
2018 Tim Prigge en Maartje van 
Lammeren.

Overledenen
Castricum: 21-07-2018 Alida de 
Ruijter.
Limmen: 20-07-2018 Geertruida 
M. Kaandorp gehuwd met Jaco-
bus M. Castricum.

Wandelen op zondag 
in de zomer
Castricum - Op zondag 5 augus-
tus wordt een zomerwandeltocht 
georganiseerd voor liefhebbers 
die graag in de natuur van Castri-
cum willen bewegen. De wandel-
tochten worden elke eerste zon-
dag van de maand gehouden. 
Het vertrekpunt voor de wandel-
tochten is om 10.00 uur bij Be-
zoekerscentrum De Hoep aan de 
Zeeweg in Castricum. De toch-
ten worden begeleid en hebben 

een lengte van circa 8 tot 10 kilo-
meter. Onderweg wordt een kop-
je ko�e gedronken. Er zijn geen 
kosten aan de activiteit verbon-
den en men kan zonder opga-
ve deelnemen. Consumpties zijn 
voor eigen rekening. Een duin-
kaart is nodig. Voor  informatie 
kan op werkdagen gebeld wor-
den met: Caroline Wulp telefoon 
06 30303007. Het e-mailadres is: 
cmjwulp@gmail.com.

Sprookjesbos 2018
Helaas het zit er weer op, het sprookje is voorbij. Wat was het leuk en waren vele mensen blij.
Anja je was weer top, en zeker extra dit jaar. Want niet iedereen stond voor je klaar.
Dat was overmacht zeker geen opzet. En het drukte gelukkig niet de pret. Onvermoeibaar zag ik je studde-
ren in de tuin. 
Wroette je in de grond, of hing je iets in een kruin. Groef je gaten en maakte je holen.
Versleet je vast en zeker wel vijf paar zolen. Timmerde je hier en schroefde je daar.
Toverde je langzaam het sprookjesbos klaar. Het onderwaterfestijn was nieuw gekomen.
Je zag de dieren die onder water wonen. Kwallen prachtig gemaakt zwierden rond.
En de snorkel stopte je in je mond. Zwemvliezen aan de voeten gedaan.
Klaar om onder water te gaan. Of te sturen naar een vakantieland.
Lekker naar de zee met veel strand. 
De route was ook andersom gezet.
Dat gaf voor de kinderen weer nieuwe pret. De boom ook een groot succes.
En bij de boot kreeg je zangles. Met behulp van viool en accordeon.
Werd er gezongen zonder pardon, Schipper mag ik overvaren ja of nee.
Dit jaar deed ook de luizenmoeder mee. Hallo allemaal werd er luidkeels gezongen.
Stam met je voeten en ook werd er gesprongen. Onder leiding van Jan v.d. Schaaf.
Bleven de kinderen gehoorzaam en braaf. Roodkapje liep nog steeds in bos.
En de wolf scharrelde weer los. 
De El�es dansten op het water. En de lispeltuut is geen prater.
De krullevaar had eindelijk een kindje. En Pluk maakte met zijn kraanwagen een sprintje.
De rode schoenen dansten er op los. En je kon verdwalen in het enge bos.
De reus hield van kriebelen onder zijn tenen. En waar zijn nou toch zijn benen?
De vertelheks had weer een verhaal. 
Met stemmetjes, veel poppen en kabaal.
De kip legde eieren van goud. En overal waren kabouters waar je van houdt.
De el�es waren weer in de kas. Een moment van rust, kwam goed van pas.
Piraten schoten met kogels in het rond. En de kabouterpannenkoeken 
waren lekker ongezond.
Pinokkio bleef maar jokken. Zijn armen en benen werden daarom als 
stokken.
De catering moeten we niet vergeten. Er waren tosti’s om te eten.
Po�ertjes met poedersuiker op een bord. Van de appeltaart was bijna 
te kort.
Thee, ko�e, cake, limonade het was er allemaal. Kortom alles was als 
een sprookjesverhaal. Vol bewondering zag ik alle vrijwilligers aan de 
gang. De hele dag en die duurde echt lang. De ene een uurtje, een dag, 
of meer. 
Geweldig, ook weer deze keer. De sfeer is super, een warm huis. Ik voel 
me er elke keer weer meteen thuis. Er is een aardig woordje, saamhorig-
heid. Dat wil ik zeker in deze rijm toch kwijt. Een organisatie mag trots 
zijn op zo’n team. Dit is geen sprookje en zeker geen dream.
Ook Margot, die ga ik niet vergeten. De organisator, die alles moet re-
gelen en weten. Kortom iedereen betrokken bij de tuin. Krijgt van mij 
een compliment met een mooie pluim.
Met trots mogen we terugblikken naar de sprookjes van 2018. Want al-
les liep zeker boven verwachting.
Velen jong, maar zeker ook oud, hadden plezier. Laten we daarop 
proosten met een frisje, wijn of bier.
Fijne vakantie iedereen dan maar. En voor je het weet is het weer vol-
gend jaar. Ik kijk er nu al naar uit echt waar. Maar nu is mijn rijm echt 
klaar.

     Anita
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Team Distance Runners
Clarke en Lobles naderen grens 1:50
Castricum – Aangezien de Me-
morial Rasschaert in Ninove geldt 
als een van de laatste wedstrij-
den van het baanseizoen, staat 
er op alle afstanden een onge-
kend sterk deelnemersveld aan 
de start. Een uitgelezen mogelijk-
heid voor een grote groep TDR-
atleten om mooie prestaties neer 
te zetten en hun PR’s aan te scher-
pen.
Dat de 1500 meter sterk bezet 
was bleek wel uit het feit dat het 
naprogramma uit maar liefst acht 
series bestond. In de derde serie 
mocht Joeri Slagter zijn opwach-
ting maken en dat deed hij met 
succes. Na een langzame eerste 
800 meter, ging het tempo ge-
leidelijk omhoog. De laatste ron-
de nam Slagter de kop in een po-
ging om zijn serie te winnen. ,,De 
laatste 200 meter verzuurde ik, 
waardoor ik de winst helaas niet 
kon pakken, maar ik liep uitein-
delijk nog wel een PR’’, aldus Slag-
ter, die over de �nish kwam in een 
tijd van 3:54.92.
Na zijn sublieme PR van 3:41.62 
tijdens de Nacht van de Atletiek 
in Heusden, mocht Bram Anderie-
ssen starten in de eerste serie van 
het hoofdprogramma. Helaas had 
Anderiessen niet de benen die hij 
vorige week wel had. De eerste 
800 meter kwam hij nog door in 
1:59, maar daarna ging het kaars-
je langzaam uit en �nishte hij in 
een teleurstellende 3:54.44.

Namens de vrouwen stonden 
Lotte Krause, Britt Ummels en 
Bo Ummels aan de start van het 
hoofdprogramma van de 1500 
meter, maar ook zij konden geen 
potten breken. Na haar PR van 
4:14.73 gelopen tijdens de Nacht 
van de Atletiek, wilde Britt in 
Ninove haar tijd weer aanscher-
pen. Na een rommelige start liep 
ze vrijwel achteraan het veld. De 
rondes daarna haalde ze nog 
wel mensen in, maar ze �nish-
te uiteindelijk in 4:21.03. ,,Na een 
slechte start liep ik een passieve 
race en bleef te lang achter men-
sen plakken. Ik kon niet diep gaan 
vandaag”, aldus een teleurge-
stelde Ummels. Tweelingzus Bo 
kwam een seconde na haar over 
de �nish in 4:22.17 door na een 
rommelige race de laatste 100 
meter nog vier mensen in te ha-
len. Krause wist zich na een alerte 
start goed te positioneren in het 
veld, maar moest de laatste ronde 
wat terrein prijsgeven en �nishte 
net na Bo in een tijd van 4:23.31.
Namens TDR stonden er maar 
liefst 4 mannen aan de start van 
de 800 meter in het naprogram-
ma. In de tweede serie mochten 
Ryan Clarke en Djoao Lobles laten 
zien wat ze in huis hadden. Vanaf 
de eerste meter wist Lobles zich 
naar voren te werken en resoluut 
de kop te nemen. Clarke volgde 
Lobles op de voet en beide ste-
venden af op een mooie tijd. De 

laatste 150 meter wist Clarke Lo-
bles voorbij te lopen en de serie-
winst binnen te halen. Van het 
kopwerk van Lobles wisten ze al-
lebei ultiem te pro�teren; beiden 
�nishten in een nieuw PR. Clarke 
liep 1:50.10 en Lobles 1:50.42. “
,,Het ging heel goed, eindelijk 
een race waar alles goed ging”, al-
dus een opgelaten Clarke.
Een serie erna stond Brian Ver-
sluis aan de start. De hele race 
liep hij gecontroleerd op een der-
de plaats en wist te �nishen in 
een solide tijd van 1:53.08, wat 
zijn tweede beste tijd van het sei-
zoen is.
In de vijfde serie liep Jens van Gel-
deren een aanvallende race. Van-
af de eerste meter liep hij aan 
kop, om deze niet meer uit han-
den te geven. Met één seconde 
voorsprong wist hij de serie naar 
zijn hand te zetten en te �nishen 
in een tijd van 1:56.11.
Laat in de avond stond Sten Stol-
tenborg aan de start van de 5000 
meter, wat ook het laatste onder-
deel van de Memorial Rasschaert 
betrof. Na wat verval in het mid-
denstuk wist Stoltenborg sterk te 
�nishen om nog onder de 15 mi-
nuten te komen, 14:57.50. Dit was 
voor het eerst in 2 jaar en maar 2 
seconden boven zijn PR. ,,Ik ben 
echt blij met de progressie in het 
seizoen. In het begin van het sei-
zoen liep ik nog 15:31’’, aldus een 
tevreden Stoltenborg

Savoy Jazzband in De Oude Keuken

Veilig werk voor vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties
Castricum - De gemeente Castri-
cum vindt het belangrijk dat vrij-
willigers en vrijwilligersorganisa-
ties veilig hun werk kunnen doen 
en dat de organisaties een beleid 
hebben voor sociale veiligheid. In 
opdracht van de gemeente ont-
wikkelde het vrijwilligerssteun-
punt daarom een aantal instru-
menten die kunnen helpen het 
beleid goed op te zetten.
Sociale veiligheid betekent: be-
scherming tegen handelen van 
anderen. In het beleid van de 
vrijwilligersorganisaties worden 
daarom omgangs-, en gedrags-
regels opgenomen waarover al-
le betrokkenen worden geïnfor-

meerd en wordt een meldpro-
tocol ontwikkeld rondom grens-
overschrijdend gedrag. Daarnaast 
wordt een vertrouwens(contact)
persoon aangesteld. Een veilige 
organisatie geeft daarmee ver-
trouwen aan alle betrokkenen.
De gratis regeling VOG van het 
rijk wordt per 1 november 2018 
uitgebreid om de veiligheid in 
het vrijwilligerswerk te stimule-
ren. De nieuwe regeling Gratis 
VOG gaat daarom gelden voor 
alle vrijwilligers die werken met 
mensen in een afhankelijkheids-
situatie. De bestaande regeling 
komt te vervallen.
Voor organisaties en vereni-

gingen die (nog) geen eigen 
vertrouwens(contact)persoon
hebben, is het mogelijk om hun 
vrijwilligers, leden en cliënten te 
wijzen op de mogelijkheid van 
een externe vertrouwensper-
soon. Deze vertrouwenspersoon 
kan direct benaderd worden via 
onderstaande contactgegevens.
(Vrijwilligers)Organisaties en ver-
enigingen kunnen voor meer in-
formatie terecht bij: Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Castricum, Ire-
ne Zijlstra, 0251-656562, www.
vrijwilligerswerkcastricum.nl Ver-
trouwenspersoon: mevrouw Zita 
Onderwijzer van Socius Maat-
schappelijk Dienstverleners, tel. 
088-8876900.

Aanmelden voor de training ‘Hoe  
maak ik mijn organisatie veilig?’ 
kan via www.vrijwilligersacade-
miebuch.nl

Castricum - Zondag 5 augustus 
treedt de Savoy Jazzband op in 
De Oude Keuken. De deels Castri-
cumse band met doorgewinter-
de jazzmuzikanten ontleent zijn 
naam aan The Savoy Ballroom, 
een beroemde danszaal in New 
York waar, indertijd ongebruike-
lijk, zowel zwart als blank publiek 
werd toegelaten.

De band speelt diverse songs uit 
het American songbook en ei-
gen arrangementen van onder-
meer The Beatles, Sting en Shirma 
Rouse, soms in een andere maat-
soort, vorm, tempo of sfeer. Niets 
hoeft, meezingen mag, dansen 
ook. 
Met Francina van Batum (zang), 
Marian Huiberts (saxofoon en 

zang), Jasper van der Molen (pia-
no), Rieks Schreuder (bas) en Cees 
van Nieuwburg (drums en zang).

Zondag 5 augustus om 15.00 
uur speelt de Savoy Jazzband 
in De Oude Keuken aan de Ou-
de Parklaan 117 in Castricum. De 
DOKspecial is salade Caprese. (Fo-
to: aangeleverd)

Nieuwe expositie op het Gemaal 1879
Akersloot - Op zondag 5 augus-
tus start op het Gemaal 1879 te 
Akersloot een geheel nieuwe ex-
positie van drie kunstenaressen. 
Twee van hen maken beelden, 
te weten Wilma Hoebee en Carin 
Blokker. Het geheel wordt omlijst 
door schilderijen van Stella Burg-
graaf.
De essentie van Wilma’s werk is 
de natuur, de plek van mens en 
dier in de natuurlijke orde. Zij 
weet als geen ander haar vogels 
en andere dieren hun eigen per-
soonlijke uitstraling te geven. 
Rust, kracht en waakzaamheid 
vinden hun balans in haar beel-
den. De natuur heeft voor ieder 
schepsel haar eigen logische ont-
werp. Van een kleiend kind is zij 
uitgegroeid tot een professionele 
beeldhouwer. Wilma maakt haar 
beelden in was of klei. De mallen-
maker en de gieter zorgen ervoor 
dat het beeld in brons verschijnt. 

Zij zorgt zelf voor de afwerking 
en kleuren middels haar eigen 
patins; dit geeft haar beelden le-
vendigheid en een extra dimen-
sie. Wilma vormt met zes kunste-
naars een collectief en heeft haar 
atelier op een zorgboerderij. 
Een van de anderen uit het col-
lectief  van Wilma is Carin Blok-
ker. Zij gebruikt dezelfde technie-
ken om uiteindelijk tot haar af-
gegoten beelden te komen. Op 
het boerderijatelier, in de stallen 
wordt door beiden ook gewerkt 
met dieren als model.
De omlijsting van de beeldenten-
toonstelling is van Stella Burg-
graaf. In 2003 studeerde ze af 
aan de Ruudt Wackers Academie 
in Amsterdam, richting tekenen/
schilderen. Sindsdien werkt ze 
vanuit haar atelier in Westknol-
lendam. Het polderlandschap is 
een belangrijk onderwerp in haar 
werk. Ze is opgegroeid in Wormer 
aan de rand van het Wormer- en 
Jisperveld. Met bootjes, kano’s 
of op de schaats trokken ze door 
het veld, of ze kampeerde aan 
de Merken. Niet zo gek dat deze 
omgeving een belangrijke inspi-
ratiebron is in haar werk. Stella: 

,,Ik ben er min of meer mee ver-
groeid. Nog regelmatig kom ik 
in de polder en altijd weer ben 
ik verrast over hoe mooi het is 
in dit kleine stukje veenpolder. 
Hoewel het Wormer- en Jisper-
veld een belangrijk onderwerp is, 
zijn de landschappen die ik maak 
geen registratie van de werkelijk-
heid. Ik schilder impressies van de 
polder, zoals je die in Nederland 
overal kunt tegenkomen. Uit-
gangspunt daarbij is de horizon 
waaromheen ik mijn eigen beeld 
creëer; ruimtelijk en simpel. In 
olieverf zoek ik naar de sfeer van 
drassige landjes, spiegelend wa-
ter en Hollandse luchten.’’
Vanaf 5 augustus tot eind sep-
tember is deze expositie te be-
zichtigen op Gemaal 1879, Fiel-
kerweg 4, (Klein Dorregeest) te 
Akersloot. Opening iedere zon-
dag van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Tevens is er op het gemaal uitleg 
over de pompfunctie in de wa-
terhuishouding en wordt er wa-
ter gemalen als de omstandig-
heden dat toelaten. Voor verde-
re informatie over het gemaal zie 
de website: www.gemaal1879.nl 
(Foto’s: aangeleverd)

Castricum - Vanaf Castricum was 
de rode maan vrijdag prima in 
beeld. Bijzonder bleek het e�ect 
van een vliegtuig dat de landing 
had ingezet naar Schiphol. Door 
de tijdsopname van zeven secon-
den is het vliegtuig als een paar 
strepen zichtbaar. Op de foto de 
oplichtende navigatielichten tij-
dens de vlucht. (Foto: Bert Wes-
tendorp)

Rode maan met
straalvliegtuig 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 16.00 & 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 16.00 & 20.00 uur
dinsdag 20.00 uur

woensdag 16.00 & 20.00 uur
Mission: Impossible - Fallout

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur 

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur

dinsdag 16.00 & 20.00 uur
woensdag 20.00 uur

Mamma Mia! Here we go again
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur 
The Place

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur

Ocean’s 8
donderdag, zaterdag, zondag, dinsdag 

& woensdag 13.00 uur
Hotel Transsylvanië 3 - 2D

vrijdag & maandag 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 2 augustus t/m 8 augustus

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).

Mamma Mia, here we go again
Tien jaar na het wereldwijde suc-
ces van Mamma Mia! The Movie 
nodigen we je uit om terug te ke-
ren naar het magische Griekse ei-
land Kalokairi in een geheel nieu-
we musical gebaseerd op de lied-
jes van ABBA. De oude cast keert 
terug en is uitgebreid met onder 
meer Lily James (Cinderella, Baby 
Driver), Andy Garcia en Oscarwin-
naar Cher. Net als in Mamma Mia! 
The Movie zien we Oscarwinna-

res Meryl Streep als Donna, Julie 
Walters als Rosie en Christine Ba-
ranski als Tanya. Amanda Seyfried 
en Dominic Cooper keren terug 
als Sophie en Sky, terwijl Pierce 
Brosnan, Stellan Skarsgård en Co-
lin Firth opnieuw Sam, Bill en Har-
ry spelen; de drie mogelijke va-
ders van Sophie. 
In deze �lm keren we ook terug in 
de tijd en zien we hoe de relaties 
uit het heden tot stand kwamen. 





Vier dagen lang feest en gezelligheid 
in ‘t Voorom en ‘t Achterom
Zaterdag 4 augustus: 
Om 11.45 uur start de rond-
rit van klassieke tractoren door 
Akersloot. De volgende route 
wordt gereden: Kerklaan, Meer-
weg, Geesterweg, Churchillplein, 
Wagnerlaan, Mozartlaan, Brahm-
slaan-, Startingerweg, Sluisweg, 
Geesterweg, Koningsweg, Dorps-
straat en dan weer terug naar het 
veld aan de Kerklaan. Zaterdag-
middag om 13.30 uur wordt ‘le-
vend tafelvoetbal’ gespeeld in de 
Klaashoorn & Kijfpolder ter hoog-
te van Kerklaan 5 te Akersloot. 
Teams van acht personen zul-
len proberen tafelvoetbalkam-
pioen van Akersloot e.o. te wor-
den. Tegelijkertijd viert het touw-
trektoernooi zijn ‘40-jarig jubile-
um’. Dit is een fantastische reü-
nie waar tot het laatste �uitsig-
naal zal worden gestreden om de 
bokaal van deze uiterst specia-
le editie. Voor kinderen van 6 t/m 
15 jaar is er dit jaar de vierde edi-
tie zitmaaiertrekkertrekwedstrijd! 
Meedoen? Zorg dan dat je om 
10.45 uur aanwezig bent en meld 
je bij de organisatie.
Ook is er een kinderprogramma 
met schminken, springkussen en 
Lisa’s ijskar. Helaas zijn de pony’s 
er dit jaar niet bij, zij kampen met 
een virus.
Om 16.00 uur verzamelt ieder-
een zich in ’t Achterom, Kerklaan 
20 voor de prijsuitreiking van 
de diverse onderdelen. Vervol-
gens trapt Paul Vlaar af en kan 
de derde helft beginnen. Daarna 
zorgt de onovertro�en band Roy-
al Flush ervoor dat het dak eraf 
gaat. Voor inschrijven of meer in-
formatie mail naar jan@hoorntje.
nl of bel 0251-312120.

Zondag 5 augustus: 
Op het kermisterrein van ‘t 
Hoorntje een overdekt terras 
waar zowel jong als oud in de bui-
tenlucht kan genieten van de ge-
zellige kermissfeer, uiteraard is er 
een springkussen voor de kinde-
ren aanwezig. Om stipt 16.00 uur 
trappen de De Woudrukkers af, 

deze band is bekroond als popu-
lairste partyband van Nederland 
en Rock ’n Loll is hun motto! Ver-
volgens neemt Fantastic 4 de mu-
ziek over en zal ervoor zorgen dat 
het feest doorknalt.

Maandag 6 augustus: 
SUPERMONDAY 
Maandagochtend - Deunen! 
Vroeg uit de veren, want het is 
weer tijd voor gezelligheid. Feest 
DJ Maarten zal ervoor zorgen dat 
je niet stil komt te zitten. Dit jaar 
kent de deun het thema ‘Carnaval’ 
en neemt prins carnaval je mee 
naar Eikelenrijk.

Om 13.30 uur begint het paalkus-
sengevecht boven het zwembad. 
Daarna even rust, maar niet lang, 
want de avond wordt geopend 
met een ‘stijlloos’ optreden van DJ 
W en DJ Baba. Om 22.30 uur zorgt 
Danny Froger voor een zinderend 

optreden. De nacht wordt gevuld 
door houselegende DJ Jean & MC 
Marron Hill so better get ready for 
the launch! 

Dinsdag 7 augustus: 
Meezingdag en katknuppelen
Deunen voor die hards! Kom ge-
zellig ontbijten in de bar.
Om 14.00 uur begint het Oudhol-
landsch Katknuppelen. Tevens 
is er voor jong en oud om 14.30 
uur de smartlappen meezingmid-
dag met een buitenoptreden van 
Heeren 17 en Paul Vlaar. Daarna 
zorgt de kermisformatie Jukebox 
voor een schitterende afsluiting 
van de kermis. En uiteraard staat 
om 22.30 uur een supergezellig 
optreden de enige echte Rocky 
Vosse. 

Het team van ’t Voorom en ’t 
Hoorntje wenst iedereen een ge-
zellige kermis toe!

Voor het 40e jaar 
touwtrekken
Het is inmiddels 40 jaar geleden 
dat in Akersloot begonnen werd 
met touwtrekken aan de Kerklaan 
tegenover de Sint Jacobusschool. 
Het touwtrekken is ontstaan uit 
een initiatief van de broers Cor en 
Sjaack Mosch, beiden woonachtig 
in West Friesland, waar touwtrek-
ken in die tijd een algemeen feno-

meen tussen de West Friese dorp-
jes was.

Uitbater van ’t Hoorntje Jan San-
der had het idee om de zaterdag-
middag van de kermis wat op te 
�euren, maar hoe dan? De broers 
Cor en Sjaack kenden de klappen 
van de zweep met betrekking tot 

het touwtrekken en wilden hier 
letterlijk het ‘voortouw’ in nemen 
door touwtrekken voor de lokale 
kermisploegen te organiseren. Zo 
gezegd zo gedaan en een jaren-
lange traditie was geboren.  
Het o�ciële touwtrekken is met 
acht personen per ploeg, maar 
omdat die aantallen wat lastiger 

Kermis in De Vriendschap

Zaterdag 4 augustus barst het kermisgeweld los in De Vriendschap met de beste band uit Noor- 
Holland, Cold Turkey. Zij stonden recentelijk in de �nale van de Grote Prijs van Nederland. Deze 
band is een topper in onze provincie en zij zullen er alles aan doen om het publiek te laten zien dat 
zij terecht in die �nale zaten. Vervolgens zal DJ Bullit, het feestje overnemen om zo iedereen tot laat 
in de nacht te laten dansen en swingen….party time!

Traditioneel ringsteken 
op dinsdag 7 augustus
Net als voorgaande jaren wordt 
ook dit jaar het traditionele ring-
steken in Akersloot georganiseerd 
op de dinsdag van de kermis. Het 
ringsteken zal gehouden wor-
den op dinsdag 8 augustus vanaf 
13.00 uur.
De organisatie vindt het jammer 
dat op veel plaatsen het traditio-
nele ringsteken verdwijnt, daar-
om doen zij er alles aan om het 

ringsteken in Akersloot in stand te 
houden. En met succes! Ieder jaar 
staan er weer vele aanspanningen 
klaar om te strijden in de diverse 
categorieën en heeft de organisa-
tie net als voorgaande jaren weer 
een prachtig prijzenpakket voor 
zowel het ringsteken, het schoon-
ste geheel en het bestgaande 
paard beschikbaar.
Als ode aan Peter Velzeboer, ja-

renlang de enthousiaste speaker 
is er dit jaar een bokaal naar hem 
vernoemd voor de origineelste 
aanspanning. Ook dit jaar heeft 
men weer de beschikking over 
het prachtige parcours aan de 
Kerklaan, waar de paarden diverse 
rondes rijden en aangemoedigd 
zullen worden door de vele bezoe-
kers langs het parcours en op het 
terras van Café De Vriendschap.

Op zondagmiddag staat Duo 
Reckless op het terras. Reckless 
bestaat uit Rob en Marcel, twee 
rasechte Noord-Hollanders, die 
de afgelopen jaren een grote er-
varing opbouwden tijdens aller-
lei kermissen. Uit de zeer goed 
gevulde agenda blijkt wel, dat 
de capaciteiten van Reckless op 
de juiste waarde worden geschat 
en dat deze mannen zijn uitge-
groeid tot een van de beste duo’s 

van Noord-Holland. Voor een ste-
vig potje Top 40 repertoire gaan 
Rob en Marcel niet opzij. Een zeer 
gevarieerd repertoire en altijd 
uitstekend bij de tijd!
Zondagavond staat de Alkmaar-
se formatie Kink op het podium. 
Samen met DJ Jerone, zes profes-
sionele artiesten die zorgen voor 
een high level qua performance 
en zang. De hele avond wordt ge-
vuld door de band en DJ Jerone. 
Maandagochtend zal De Vriend-
schap vanaf 11.00 uur Akersloot 
laten dreunen met DJ Mark, een 
Hollandse party met alle meezin-
gers.  

Na de eerste deun zal natuur-
lijk ook dit jaar ‘The Chief’ en Wil-
lem Schoone laten zien hoe ker-
mis gevierd dient te worden. Zij 
spelen in de middag op het terras 
van De Vriendschap. 
Maandagavond is gereserveerd 
voor de formatie PaperPlane. De 
PaperPlane-trein dendert sinds 

jaar en dag over elk podium in 
Nederland. Het strakke, opzwe-
pende geluid van de band kan 
het best worden omschreven als 
een mengeling tussen rock en 
pop. Een optreden van PaperPla-
ne is een feest der herkenning, 
waarbij het publiek actief wordt 
betrokken: Hompen!

Dinsdag zal vanaf 13.00 uur het 
traditionele ringsteken voor aan-
gespannen paarden van start 
gaan. Ieder jaar genieten van-
af het terras van de paarden en 
de kunsten van de steeksters. Na 
het ringsteken treedt de formatie 
The Wico’s op in De Vriendschap. 
Zij zullen voor een ongekend ker-
missfeertje zorgen. De topfor-
matie Shoreline staat ‘s avonds 
weer eens op de planken in De 
Vriendschap. Het kostte enorm 
veel moeite om deze rasmuzikan-
ten voor een reünie bij elkaar te 
krijgen, maar het is gelukt. Maar 
liefst vier sets zullen zij spelen de-
ze avond. Deze jongens weten 
door een uitgekiend repertoire 
van oude succesnummers en hits 
en ook met het tegenwoordige 
Hollandstalige repertoire het pu-
bliek een geweldige avond voor 
te schotelen. Oude tijden her-
leven als nummers als ‘Wij gaan 
naar Zandvoort’, Apache en num-
mers van Golden Earing worden 

ingezet. Ook de dinsdag blijft ge-
vuld, zonder pauzes want Ber-
nard Karsten zal Shoreline muzi-
kaal afwisselen. 

Kortom, een geweldig kermis-
programma in De Vriendschap, 
Kerklaan 18 in Akersloot. Hele 
kermis: vrij entree!

KERMIS AKERSLOOT
4-5-6-7 AUGUSTUS
DE VRIENDSCHAP

COLD TURKEY 
& DJ BULLIT
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waren in te vullen werden het 
met kermis touwtrekken voor 
zes personen en later is dit aantal 
naar vijf personen per ploeg en 
een coach teruggebracht.  
Na 25 jaar touw te hebben ge-
trokken bedacht de organisa-
tie dat het tijd werd voor iets an-
ders en werd er met bakvoetbal 
begonnen. Echter, de harde kern 
vond dat touwtrekken bij de ker-
mis hoorde. Inmiddels weer 15 
jaar later is deze kermissport nog 
volop in beweging en 40 jaar later 
nemen nog steeds vele touwtrek-
ploegen deel aan dit fenomeen.
De zaterdag van de Akersloter 
kermis is inmiddels uitgegroeid 
tot een druk bezocht evenement 
met, behalve het touwtrekken, 
oude tractoren, mini trekker trek, 

springkussen, pony’s en niet te 
vergeten het bakvoetbal.
Legendarische ploegen 40 jaar 
geleden waren ’t Lamme Hand-
je, Loonbedrijf van Vliet, de Flu-
ten, Altamira,’t Slotje, ’t Achter-
om en later natuurlijk Lute, Kra-
mer’s loonbedrijf, Hoveniersbe-
drijf Kerssens, en tientallen ande-
re ploegen die in Akersloot aan 
het touw hebben gestaan.
,,Dit jaar wil de organisatie tijdens 
het touwtrekevenement even 
kort stil staan bij dit 40-jarig be-
staan’’, aldus Jan Sander. Leuk de-
tail: Nog immer zijn Cor en Sjaack 
Mosch aanwezig bij dit evene-
ment

Voor alle oud-touwtrekkers en 
de touwtrekkers die nu aanwe-

zig zijn is er een klein aandenken 
dat wordt uitgerekt aan de jury-
wagen.
Van de oud touwtrekkers wordt 
vanzelfsprekend niet meer ver-
wacht dat ze aan het touw zul-
len verschijnen, maar het is altijd 
mooi om oude en sterke verhalen 
van toen te delen met de nieu-
we, nog immer enthousiaste, ge-
neratie.

Heeft u zelf in het verleden mee-
gedaan en mooi aangestaan? U 
bent 4 augustus van harte wel-
kom op het veld tegenover 
Kerklaan nummer 3 te Akersloot 
waar om 13.00 uur het touwtrek-
ken voor de 40ste keer plaats-
vindt. Voor meer informatie 06-
22921419.

KERMIS IN AKERSLOOT VAN 4 T/M 7 AUGUSTUS
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1 AUGUSTUS

Zomeravondconcert met Lü-
beckse organist Arvid Gast om 
20.15 uur in Grote Sint Lauren-
kerk te Alkmaar. Entree 8 euro, 
CJP-houders en Vrienden Gro-
te Sint Laurenskerk betalen 7 eu-
ro. Toegangskaarten kunnen ook 
gereserveerd worden via www.
grotekerk-alkmaar.nl (Foto: aan-
geleverd)

2 AUGUSTUS

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

’t Praethuys, Westerweg 50 in 
Alkmaar staat open voor ieder-
een die met kanker te maken 
heeft. Heeft u uw partner aan 
kanker verloren en wilt u graag 
horen hoe anderen die hetzelf-
de hebben meegemaakt hier-
mee omgaan? Gewoon op een 
vrijblijvende manier elkaar ont-
moeten en ervaringen uitwisse-
len. Kom dan op die donderdag-
avond van 19.30 - 21.30 uur naar 
’t Praethuys. Na a�oop wordt er 
onder het genot van een drankje 
nog even nagepraat. Voor meer 
informatie www.praethuys.nl, 
072-5113644.

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

3 AUGUSTUS
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Kaasmarktorgelconcert met 
Matthias Neuman in de Gro-
te Kerk te Alkmaar om 12.00 en 
13.00 uur. Gratis entree.

Inloopconcert van Dorpskerk, 
Kerkplein 1 te Heemskerk met or-
ganiste Anja van der Ploeg, ho-
boist Jan de Laat en klein vocaal 
ensemble van 15.30 tot 16.00 uur. 
Toegang is gratis. 

4 AUGUSTUS
Kermis in Akersloot, zie pro-
gramma elders in de krant. 

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein met Sjors van 
der Panne om 20.30 uur. Gratis 
entree. 

5 AUGUSTUS
Kermis in Akersloot, zie pro-
gramma elders in de krant. 

(foto: aangeleverd)
Forteiland geopend voor pu-
bliek. Afvaart met de Kon. Emma 
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Re-
tour naar keuze om 13.00, 15.15 
of 17.15 uur.

IVN-wandeling in het Egmond-
se duingebied om 10.00 uur bij 
het Sportcentrum aan de Water-
torenweg te Egmond aan Zee. 
Duur ongeveer 2 uur. Zorg zelf 
voor een toegangskaart voor 
het Noordholland Duinreservaat. 
Aanmelden niet nodig. Start bij 
het Sportcentrum aan de Water-
torenweg te Egmond aan Zee. 
Donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt 
op prijs gesteld.

Zomerwandeltocht. Vertrekpunt 
om 10.00 uur bij Bezoekerscen-
trum De Hoep, Zeeweg te Castri-
cum. Lengte tocht circa 8 -10 km. 
Gratis deelname, opgeven niet 
nodig. Wel duinkaart meenemen. 

Fort Veldhuis (luchtoorlogmu-
seum) aan de Genieweg 1 te 
Heemskerk is open van 11.00 tot 
17.00 uur. De gehele dag wordt er 
in de �lmzaal een unieke �lm ver-
toond over de geschiedenis van 
de Vickers Wellington bommen-
werper.

Circusparade op De Bazaar te 
Beverwijk. Circo di Strada is een 
internationale act. Zij laten een 
gevarieerde combinatie zien van 
meerdere circuselementen zoals 
steltlopen, jongleren, éénwiel-
�etsen en ballopen. De circuspa-
rade komt tussen 12.30 en 16.00 
uur drie keer voorbij. (Foto: aan-
geleverd)

(foto: aangeleverd)
Rondleiding door het huis en de 
tuinen van Buitenplaats Beeckes-
tijn in Velsen-Zuid met een des-

▲

kundige gids. Aanvang 14.00 uur.  
Deelname kost 7 euro per per-
soon. Aanmelden kan via info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl Na af-
loop van de rondleiding is er ook 
gelegenheid de tentoonstelling 
‘Resonance’ te bezoeken.

Staalsafari voor kinderen in 
beeldenpark Een Zee van Staal te 
Wijk aan Zee. Wandeling met gids 
start om 14.00 uur bij entree van 
het park, hoek Bosweg/Reynders-
weg Opgeven niet nodig. (Foto: 
aangeleverd)

Foto: Sander de Goede
Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein met popduo 
Clean Pete (14.30 uur) en Yentl en 
de Boer (15.45 uur). Gratis entree. 
Savoy Jazzband speelt om 15.00 
uur in De Oude Keuken te Cas-
tricum. DOKspecial is salade Ca-
prese. 

Poëzie en muziek in de Slotkapel 
te Egmond aan de Hoef. De ge-
dichten worden afgewisseld met 
orgelmuziek van Adri Steenhoek. 
Aanvang 20.00 uur. 

De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
tot 16.00 uur. Expositie over de 
woonbuurt Duinkant is te zien. 

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

6 AUGUSTUS
Kermis in Akersloot, zie pro-
gramma elders in de krant.

Fietsvierdaagse Heemskerk 
van 6 t/m 9 augustus. Deelna-
me: 8 euro voor 4 dagen of 2,50 
euro per dag. Inschrijven en start 
bij buurtcentrum Het Spectrum, 
Lauraplein 1 te Heemskerk. Start 
tussen 09.00 en 10.00 uur. Af-
stand: 25, 40 of 60 km. 

Raj aan Zee, van 6 t/m 12 augus-
tus festivalweek met �lm, theater 
en muziek in Wijk aan Zee. Voor-
stellingen vinden plaats in een 
zgn. Raj-paleis (tent) op het Ju-
lianaplein in Wijk aan Zee. Voor 
prijzen en (passe-partout en los-
se) tickets of meer informatie 
kijk op www.facebook.com/raj.
on.tour 

7 AUGUSTUS
Kermis in Akersloot, zie pro-
gramma elders in de krant. 

Fietsvierdaagse Heemskerk 
van 6 t/m 9 augustus. Deelna-
me: 8 euro voor 4 dagen of 2,50 
euro per dag. Inschrijven en start 
bij buurtcentrum Het Spectrum, 
Lauraplein 1 te Heemskerk. Start 

tussen 9.00 en 10.00 uur. Afstand: 
25, 40 of 60 km. 

Raj aan Zee, van 6 t/m 12 augus-
tus festivalweek met �lm, theater 
en muziek in Wijk aan Zee. Voor-
stellingen vinden plaats in een 
zgn. Raj-paleis (tent) op het Ju-
lianaplein in Wijk aan Zee. Voor 
prijzen en (passe-partout en los-
se) tickets of meer informatie 
kijk op www.facebook.com/raj.
on.tour 

Filmavond in de Schakel, Kerk-
pad 1 (achter de oude Dorps-
kerk) te Castricum van 18.00 tot 
ca. 21.00 uur. Eerst maaltijd, daar-
na �lm. Kosten 5 euro. Aanmel-
den uiterlijk één dag van tevoren 
via 0251-654428, 654447 of riarit-
zema@kpnplanet.nl hennie.brug-
man@zonnet.nl

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

8 AUGUSTUS
Fietsvierdaagse Heemskerk 
van 6 t/m 9 augustus. Deelna-
me: 8 euro voor 4 dagen of 2,50 
euro per dag. Inschrijven en start 
bij buurtcentrum Het Spectrum, 
Lauraplein 1 te Heemskerk. Start 
tussen 9.00 e 10.00 uur. Afstand: 
25, 40 of 60 km. 

Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. (fo-
to: aangeleverd)

Raj aan Zee, van 6 t/m 12 augus-
tus festivalweek met �lm, theater 
en muziek in Wijk aan Zee. Voor-
stellingen vinden plaats in een 
zgn. Raj-paleis (tent) op het Ju-
lianaplein in Wijk aan Zee. Voor 
prijzen en (passe-partout en los-
se) tickets of meer informatie 
kijk op www.facebook.com/raj.
on.tour 

Zonnetrein rijdt door de Schoorl-
se Duinen, iedere zondag en 
woensdag 13.00 uur vanaf Bui-
tencentrum Schoorlse Duinen. 
Reserveren: 072-5093352. (foto: 
Staatsbosbeheer)

Workshop boekbinden in de 
tuin van Kapitein Rommel van 
10.00 tot 11.30 uur en van 13.30 
tot 15.00 uur. Toegangsprijs 3 eu-
ro incl. materialen en drinken. 
Opgeven kan via formulier op 
website. 

Zomeravondconcert met Mat-
thias Havinga in Grote Kerk te 
Alkmaar om 20.15 uur. Prijs 8,-. 
CJP 7,-. (Foto: aangeleverd)

Brandweernieuws 
Castricum - Maandagmiddag 23 
juli om 16.42 uur rukte de brand-
weer weer massaal uit richting de 
duinen bij de Kruisberg in Heems-
kerk. Zo ook de spuitgasten van 
Castricum met hun 4x4 tankau-
tospuit en het verkenningsvoer-
tuig met de slangenaanhanger. 
Deze aanhanger heeft 900 meter 
slang aan boord. Brandweer Lim-
men rukte ook uit met de tank-
autospuit. Het bleek te gaan om 
dezelfde locatie als de week er-
voor. Het smeulde weer op di-
verse plekken. Dit is geblust door 
brandweer Beverwijk, Heemskerk 
en Castricum. De andere eenhe-
den die stand-by stonden kon-
den weer retour.
 
Dezelfde avond om 21.42 uur is 
de brandweer uitgerukt omdat er 
in een woning aan de Van Speyk-
kade zeker een half uur lang het 
gasfornuis open had gestaan 
zonder dat hij brandde. Het ge-
volg was dat de zoon des huizes 
ruim een half uur in de kamer had 
gezeten en gas had ingeademd. 
Hij is door de ambulancedienst 
nagekeken. De brandweer heeft 
het gas uit de woning verdreven, 
door alles open te zetten en de 
overdruk ventilator in te zetten. 
Nadat de woning weer veilig was 
konden de bewoners de woning 
weer in. Vermoedelijk was het 
gasfornuis open komen te staan 
na het schoonmaken van het for-
nuis.
 
Dinsdagavond 24 juli om 21.34 
uur is de brandweer uitgerukt 
naar een woning aan de Huibert 
van Ginhovenstraat. Hier zou 
vermoedelijk een rookmelder af 
gaan en er zou brandlucht zijn 
waargenomen uit de woning. De 
melding was gedaan door buurt-
bewoners, aangezien de bewo-
ners niet thuis waren. De brand-
weer is de woning binnen gegaan 
en heeft geen rookmelder gevon-
den en ook geen brandhaard. Ze 
hebben de woning overgedragen 
aan de politie.
 
Woensdagochtend om 10.41 uur 
heeft de brandweer diverse me-
tingen verricht in een woning aan 
de Plantenhove omdat een CO-
melder bleef afgaan in de wo-
ning. De brandweer heeft geen 
vreemde concentratie kunnen 
meten en heeft de bewoners ge-
adviseerd om een nieuwe mel-
der aan te scha�en en de woning 
goed te ventileren.
 
Woensdagmiddag 25 juli om 
15.10 uur was er een loze brand-
melding bij de Walstro, deze werd 
weer ingetrokken voordat de 
brandweer uitgerukt was.
 
Donderdagmiddag 26 juli om 
14.32 uur moesten de spuitgas-
ten uitrukken naar het Klaverland 

voor een automatische brand-
melding. Omdat vlak daarna ook 
een handbrandmelder werd ge-
activeerd is ook de brandweer 
van Limmen die kant opgestuurd. 
Toen brandweer Castricum gear-
riveerd was bleek dat de mel-
dingen afkomstig waren door 
het testen van alle melders door 
een bedrijf. Er was iets mis ge-
gaan met de communicatie tus-
sen de twee meldkamers, die van 
de brandweer en een pac meld-
centrale.
 
Donderdagavond om 23.32 uur 
werden de brandweerlieden 
opgeroepen om uit te rukken 
naar Den Helder voor een duin-
brand. Halverwege de rit kre-
gen ze te horen dat het om een 
groot kampvuur bleek te gaan. 
Deze was al onder controle door 
de spuitgasten van Den Helder, 
Julianadorp en Callantsoog. De 
brandweerlieden konden weer 
retour richting Castricum.
 
Vrijdagmiddag om 14.37 uur was 
er weer een melding van een 
duinbrand. Dit keer in IJmuiden 
bij het Beach Inn strand. Al snel 
bleek het om loos alarm te gaan 
en konden alle voertuigen die on-
derweg waren weer retour.
 
Limmen - Vrijdagavond om 23.25 
uur zijn de brandweerlieden uit-
gerukt voor een ongeval op de 
N203. Er waren twee auto’s op 
elkaar gebotst. Een bestuurder 
moest uitwijken voor een haas, 
waarna de tweede bestuurder de 
auto voor hem raakte en de haas 
alsnog werd aangereden. De be-
stuurder van het tweede voer-
tuig is met onbekend letsel over-
gebracht naar het ziekenhuis. De 
brandweer heeft geholpen met 
diverse hand-en-spandiensten.
 
Zondag om 11.48 uur kreeg de 
brandweer een melding binnen 
dat een persoon vast zat in een 
lift aan de Rietorchis. Maar nog 
voordat de brandweer uitgerukt 
was werd de melding ingetrok-
ken omdat de persoon er inmid-
dels uit was.
 
Akersloot - Zaterdagavond om 
18.34 uur werd de brandweer-
boot opgeroepen voor dienstver-
lening op het Alkmaardermeer. 
Het probleem was snel opgelost, 
de melding werd al snel weer in-
getrokken.
 
Zondagochtend om 10.37 uur 
zijn de brandweerlieden met de 
brandweerboot ter plaatse ge-
weest langs de Provincialeweg – 
N244 bij Oost-Grafdijk. Dit omdat 
er een schaap te water was ge-
raakt. De brandweerlieden heb-
ben het schaap weer op het dro-
ge gekregen samen met de colle-
ga’s van Graft De Rijp. 

Foto: Hans Peter Olivier

Foto: Evelien Olivier





Van Oldenbarneveldweg 25, Castricum, 
tel. 0251-652204, info@fase-fier.nl, 

www.fase-fier.nl

3 gangen menu: €24,50

VOORGERECHT

Mango met Parmaham

HOOFDGERECHT

Hongaarse Pilav met citroenkip

NAGERECHT

Bavarois van Bakkumse bramen

Reserveren gewenst

De smaken van

3 gangen menu: €24,50

voorgerecht
Gegrilde lamsmerguez 

worstjes
met kaassaus

hoofdgerecht
Lamsfilet

met aardappelgratin en 
een honing-tijm saus

nagerecht
Crumble van rabarber 

uit Bakkum
met vanille ijs 

De smaken van

3 gangen menu: €24,50

voorgerecht
Mango met Parmaham

hoofdgerecht
Hongaarse Pilav met 

citroenkip

nagerecht
Bavarois van Bakkumse 

bramen
met verse bramen en een bramen coullis

Voor al uw
Verbouw, Nieuwbouw en Onderhoud

met Bouwgarant

Schulpstet 32  1901 JJ Castricum  Tel. 0251 653654    
Fax. 0251 652348  info@twiskbouw.nl  www.twiskbouw.nl
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Schulpstet 32  1901 JJ Castricum  Tel. 0251 653654    
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Schulpstet 32 1901 JJ Castricum 
Tel. 0251 653654

Fax. 0251 652348 info@twiskbouw.nl 
www.twiskbouw.nl

Voor al uw
Verbouw, Nieuwbouw 

en Onderhoud
met Bouwgarant

Castricummerwerf 11, Castricum, tel. 0251-67 42 99
AUTOSCHADE

Tel. 0251-242315 • Mobiel 06-53175889

dakbedekkingen • dakisolatie
lood - en zink werken

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Kleurrijke verlichting in het Willem 
de Rijke park. Over het gras kruipt 
een dreumes met gehoorbescher-
ming, even verderop speelt een 
jongetje met de muziek mee op zijn 
speelgoedgitaar. Volwassen kop-
pels relaxen in het gras. Er wordt 
gespeeld, gelachen, genoten. ,,Het 
blijft bijzonder om dit zo te zien, ge-

woon in het park in ons dorp”, zegt 
bezoeker Leo. ,,Elk jaar wordt het 
drukker.” Dat beaamt Sanne, die 
vroeger altijd bij De Bakkerij kwam. 
,,Uit Je Bak! doet niet onder aan gro-
tere festivals. De muziek is te gek, de 
foodtrucks prima en de sfeer top. 
Blijer kun je me echt niet maken.” 
(Mardou van Kuilenburg)

‘Elk jaar wordt het drukker’ 



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.
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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.

Offi  ciële mededelingen woensdag 1 augustus 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 
190718 Westerweg 174 nabij in Limmen 
 Het bouwen van schuilstallen
 Sifriedstraat 34 in Castricum 
 Het bouwen van een woning
 Mient 1 in  Castricumm 
 Het wijzigen van de in-uitrit
200718 Eerste Groenelaan in Castricum 
 Het bouwen van 15 woningen
 Prins Hendrikstraat 6 in Castricum  

 Het veranderen van de woning (begane grond vloer)
 Raadhuisweg 26 in Akersloot 
 Het plaatsen van twee dakkapellen
230718 Heereweg 114 in Castricum 
 Het reconstrueren van een parkeerterrein
240718 Zandzoom in Limmen 
 De nieuwbouw van een woning
 
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld

Buiten behandeling: 
Zoutmanlaan 2 in Castricum 
Het vergroten van de woning

Vergunningsvrij: 
Dusseldorperweg 10 in Limmen 
Het bouwen van een schuur

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 

i willige s edan t  a e t e date
Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? Hun inzet verdient een bedankje. Daarom zet de 

ti chti ng el ijn Castricum samen met ons – net als vorig jaar - de vrij illigers in het onnetje  

nder het mott o Vrijwilligers Bedankt ’ worden 3 t/m 11 november tal van workshops en andere 
acti viteiten georganiseerd. Bent u een van onze inwoners die dit jaar ook weer acti ef is geweest 
als vrijwilliger? Dan kunt u zich vanaf 1 oktober 2018 om 9.00 uur inschrijven voor één van de 
grati s acti viteiten via de website www.vrijwilligers-bedankt.nl. et deze datum dus alvast in uw 
agenda  Vanaf half september volgt verdere informati e over de acti viteiten die georganiseerd 
worden. 

eilig we  oo  i willige s 
en i willige so ganisaties

e gemeente Castricum vindt het elangrijk dat vrij illigers en vrij illigersorganisati es veilig 
hun erk kunnen doen en dat de organisati es een eleid he en voor sociale veiligheid  
In opdracht van de gemeente ontwikkelde het vrijwilligerssteunpunt daarom een aantal 
instrumenten die kunnen helpen het eleid goed op te e  en

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid betekent: bescherming tegen handelen van anderen. In het beleid van de 
vrijwilligersorganisati es worden daarom omgangs-, en gedragsregels opgenomen waarover 
alle betrokkenen worden geïnformeerd en wordt een meldprotocol ontwikkeld rondom 
grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. Een 
veilige organisati e geeft  daarmee vertrouwen aan alle betrokkenen.

Grati s Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
De grati s regeling V  van het rijk wordt per 1 november 2018 uitgebreid om de veiligheid in 
het vrijwilligerswerk te sti muleren. De nieuwe regeling rati s V  gaat daarom gelden voor alle 
vrijwilligers die werken met mensen in een a  ankelijkheidssituati e. De bestaande regeling komt 
te vervallen.

Vertrou ens(contact)persoon voor vrij illigersorganisati es  
Voor organisati es en verenigingen die (nog) geen eigen vertrouwens(contact)persoon hebben, is 
het mogelijk om hun vrijwilligers, leden en cliënten te wijzen op de mogelijkheid van een externe 
vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan direct benaderd worden via onderstaande 
contactgegevens.

eer informati e of ondersteuningsvragen
(Vrijwilligers) rganisati es en verenigingen kunnen voor meer informati e terecht bij: 

Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum
rene ijlstra, telefoonnummer 0251 656562

www.vrijwilligerswerkcastricum.nl

Vertrouwenspersoon: mevrouw ita nderwijzer van Socius Maatschappelijk Dienstverleners. 
Telefoonnummer: 088-8876900.

Aanmelden training oe maak ik mijn organisati e veilig ’
Aanmelden voor de training kan via www.vrijwilligersacademiebuch.nl

e oeling oe en  C ec  et wemwate
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 o   ciële zwemplekken te zien hoe het ervoor staat. 
Daar is ook de app te downloaden.
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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

termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
230718 Zeeweg 70 in Castricum 

Het plaatsen van een ti jdelijke koelcontainer
250718 Neeltje Groentjesstraat 2 en 2a 

Het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg

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

Datum Adres 
230718 Nesdijk 1 in Limmen 

Het bouwen van een nieuwe schuur
Pieter Kieft straat 20 in Castricum 
Het plaatsen van vier lokalen voorzien van twee voorportalen voor ti jdelijke  
huisvesti ng
Dusseldorperweg 38 in Limmen 
Het verbouwen van een woning

240718 Bogerdlaan 30 in Limmen 
Het maken van een constructi eve doorbraak

250718 Hoogeweg 1 in Castricum 
Het bouwen van een bijgebouw

260718 Lavendellint 7 in Limmen 
Het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit
Prins Hendrikstraat 6 in Castricum 
Het veranderen van de woning (begane grond vloer)

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 
240718 Roemersdijk in Akersloot

Verleende melding doorlopende evenementenvergunning Timmerdorp Akersloot, 
voetbalveld Roemersdijk van woensdag 29 augustus t/m zaterdag 1 september 
2018. Verzenddatum besluit 24 juli 2018 (APV1800714).

260718 Dorpsplein in Castricum
Verleende evenementenvergunning Kermisevenement op het Dorpsplein in  
Castricum, op zaterdag 11 augustus en zondag 12 augustus 2018.
Verzenddatum besluit 26 juli 2018. (APV1800616).

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, 1 augustus 2018.

Kleibroek bijna gereed
Castricum - De Kleibroek is al 
een aantal dagen open voor 
verkeer. Nu wordt de laatste 
hand gelegd aan het fi etspad en 
voetgangers-deel aan  

     

worden de laatste verkeers-
borden geplaatst en de be
strating van trottoirs in orde 
gemaakt.

(Foto: Bert Westendorp)

Expositie Helma van 
Kleinwee bij Streetscape

Bakkum - Komende vrijdag van 
13.00 tot 18.00 uur is de laat
ste gelegenheid om de expositie 
met geschilderde en fotogra
fische portretten van 15 bijzon
dere Castricummers te be
zoeken. Het project dat de 
kunstenaars Marina Pronk & 
Sabrina Tacci januari jl. zijn ge
start, resulteert in een indruk
wekkende en zeer gevarieer
de expositie met beeltenissen 
van 15 bijzondere mensen uit 
onze gemeente.

De expositie werd twee maan
den geleden tijdens Kunst Fiets 
Route Castricum spetterend 
geopend.  Pronk: ,,Het was een 
komen en gaan van belang
stellenden. Honderden bezoek
ers met evenzoveel gesprekken 
en emoties. Ook daarna tijdens 
onze vaste Open Atelierdag op 
vrijdag was er nog veel be
langstelling. We zagen ge-
zichten die al veel van onze 
expo-sities bezoeken, maar ook 
nieu-we mensen die speurend 
naar de beeltenis van een 
familielid of juist nieuwsgierig 
naar wie, waarom en hoe was 
geportretteerd.”

Dwalend door de expositie vallen 
de portretten van Sascha van het 
Hof uit Limmen, met zijn vriendin 
Naomi op. Sascha voelt zich in de 

verkeerde tijd geboren. Hij 
ademt jaren 20 en vindt alles, 
maar dan ook echt alles, uit die 
tijd mooi-er. Een mooi contrast 
met de por-tretten van Annemie 
Kölgen, hét gezicht van bakkerij 
Bak’m op het Dijk en Duin 
terrein waartoe zij het initiatief 
nam en waar zij dagelijks bakt 
en begeleidt. Dan zijn er Samo 
en Ghadir en hun prach-tige 
kindje, een iconisch, vreed-
zaam en liefdevol beeld. Ook 
bij-zondere Castricummer en 
pia-niste mevrouw Aritia van 
Oven kreeg een prominente 
plek in de expositie. Ze is 
bijzonder ver-rast over het 
resultaat, waarbij de 
veelzijdigheid van haar ver-
schijning treff end in beeld is ge-
bracht. Zowel de foto die 
Marina van haar maakte als ook 
het schil-derij plus de live 
painting én een schets die 
Sabrina van haar maak-te, 
behoren nu tot de privécollec-tie 
van van Oven. ,,Ik ben erg blij 
met mijn aankopen. De schets 
staat op mijn klavecimbel. Ik kijk 
er elke dag naar en vind hem als-
maar mooier!”
Het weekend van 11 en 12 
augustus is de locatie aan de 
Van Oldenbarneveldweg in 
Bakkum voorzien van een 
totaal nieuwe inrichting met 
een Zomers thema. 

Vrijdag laatste kans om expositie te zien

Finissage expositie 
bijzondere Castricummers

Castricum - Met haar schilderij-
en kiest Helma van Kleinwee de 
middenweg tussen het figuratie-
ve en het abstracte. Wat ze 
heel belangrijk vindt, is zelf e
nergie en warmte voelen tij
dens het schilderen. Niets doet 
zij berekend of doordacht. Het 
heeft de zeggingskracht en de 
persoonlijkheid van de maker, 
maar laat aan de beschouwer 
een haast volkomen vrijheid 
van interpretatie. Helma van 
Klein wee maakt haar werk 
met soms kinderlijke bedacht
zaamheid, een naïeve opbouw 
van vrolijke lijnen en grillige 
kleur vlakken en met een 
welkome aanvulling van bor
duursels. Naast deze expositie bij 
de entree van Galerie Street
scape, dorpsstraat 7 zijn er 
schilderijen te zien met het 
thema ‘Strand en zee’ van Erik 
van Elven, Yvonne Heems-
kerk, Heleen van Lynden, vissen 

van Ingrid Bévort, zijden sjaals 
van Nora van Klingeren en nog 
veel meer - zie www.streetscape. 
nl en www.helmatextiel.nl voor 
meer informatie. Openingstijden: 
vrijdag t/m zondag van 14.00 tot 
17.00 uur.
Helma van Kleinwee (foto: Saskia 
Steenbakkers)

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !




