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Kermis Castricum komt er aan!
Castricum - Van 11 tot en met 14 augustus is er kermis in Castricum. Met zo’n 25 attracties is De Brink om-
getoverd tot een waar pretpark. Met prachtige attracties als de breakdance, de botsauto’s, de wipp, de po-
lyp, de rupsbaan en het funhouse en een ruim aanbod aan kinderattracties is er veel te beleven op de ker-
mis. Natuurlijk zijn er ook diverse spelzaken waar mooie prijzen zijn te winnen en uiteraard ontbreken de 
kramen met lekkernijen niet. 
De kermis wordt op zaterdag om 14.00 uur geopend, waarbij Clown Alfredo vrijkaartjes uitdeelt. Alle infor-
matie over de kermis is te vinden op www.kermiscastricum.nl. (Foto: aangeleverd)

Er staat een paard in de zee
Castricum - Maandagochtend kwart over acht. Even voordat het strand volliep met zonaanbidders, nam 
een klein paard een duik in zee, net zoals heel veel honden. Samen met het baasje werd de diepte opge-
zocht en zwom het paardje vrolijk in de rondte. Om 10.00 uur waren alle dieren weer verdwenen, zoals de 
regel geldt. Strand bij avond

Castricum aan Zee - Ook in de avonduren tikt de thermometer nog 
25 graden aan. Reden voor veel strandbezoekers om donderdag nog 
even op het strand van Castricum te blijven en met een goed glas de  
naderende duisternis mee te maken. In de avonduren wisten veel be-
zoekers te genieten van het tropische strandleven. En dat alles zon-
der duizenden kilometers te rijden over meer dan volle wegen. (Fo-
to: Eva Westendorp)

Hoe geniet jij van het Noord-Hollandse water?
Doe mee aan zomerse fotowedstrijd
Regio - Van 1 augustus tot en met 
16 september organiseert Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier (HHNK) de fotowed-
strijd ‘Water. Geniet ervan!’. Het 
waterschap roept op om mooie 
foto’s te maken van genieten in, 
op of aan het Noord-Hollandse 
water.
Zomers genieten veel mensen 
van het oppervlaktewater: we 
zwemmen, varen en vissen wat 
af. Onder andere dankzij de aan-
leg van rioleringen en rioolwater-
zuiveringsinstallaties is het water 
in tijden niet zo schoon geweest. 
Om inwoners daar meer bewust 
van te maken en te laten zien wat 
zij zelf kunnen doen voor schoon 
water, is HHNK in juni de cam-
pagne ‘Water. Geniet ervan!’ ge-
start. De fotowedstrijd is daar een 
onderdeel van. Meer informatie 
over de campagne: www.veilig-
schoonvoldoende.nl. 

Meedoen aan de wedstrijd kan 
tot en met 16 september via de 
website wedstrijd.veiligschoon-
voldoende.nl. Daar kan ook ge-
stemd worden op de mooiste fo-
to. 

Voor de top 5 zijn er ‘spetterende’ 
prijzen zoals een tochtje met een 
� uisterboot, een diner aan het 
water en een workshop suppen 
(stand-up paddle sur� ng). (Foto: 
Chris Schaatsbergen)

Duinbrand 
blijkt 
affakkeling
Castricum - Groot alarm vorige 
week dinsdagavond op diverse 
brandweerkazernes in de regio. 
Er zou een grote duinbrand zijn in 
de buurt van de Kennemerduin 
Camping aan de Zeeweg. Veer-
tien brandweervoertuigen gin-
gen de weg op met gillende sire-
nes. De vlammen zouden al bo-
ven de bomen uitkomen. Geluk-
kig loos alarm. Het bleek te gaan 
om het a� akkelen op het terrein 
van Tata Steel waardoor er een 
behoorlijke oranje gloed boven 
de duinen te zien was.

Jongetje 
valt van 
springkussen
Akersloot - Tijdens de kermis in 
Akersloot is zondag even voor 
drie uur een jongetje van een 
klimkussen gevallen. Het be-
trof een soort springkussen met 
wanden en binnenin wat obsta-
kels. Het kind was samen met zijn 
vriendjes buitenom geklommen, 
viel en kwam buiten het kussen 
op straat terecht. Hij had een � in-
ke bult op zijn hoofd en is met 
wat hulp vanaf de straat naar een 
stoel gelopen. Hij was aanspreek-
baar, huilde wat en had dorst en 
is voor controle (valhoogte ca 2,5 
meter) samen met zijn vader met 
de ambulance overgebracht naar 
het ziekenhuis in Alkmaar. 

Alcoholcontrole
Castricum - Vrijdag is een gro-
te alcoholcontrole gehouden op 
de Zeeweg in Castricum, tussen 
kwart voor zeven en kwart voor 
tien. Tijdens deze controle zijn de 
bestuurders van brom-, snor� et-
sen en personenauto’s gecontro-
leerd. Er zijn 273 blaastesten afge-
nomen. Drie bestuurders hadden 
teveel gedronken.

KWF Castricum/Bakkum 
zoekt collectanten 
Castricum - In de week van 3 tot 
en met 8 september is de jaar-
lijkse huis-aan-huiscollecte voor 
KWF Kankerbestrijding. De plaat-
selijke KWF-afdeling zoekt nieu-
we collectanten in diverse buur-
ten in Castricum en Bakkum.
Eén op de drie mensen krijgt ooit 
kanker. Bijna iedereen krijgt er 
zelf of in zijn directe omgeving 
mee te maken. Een bijdrage le-
veren aan een wereld met min-
der kanker, meer kans op gene-

zing en een betere kwaliteit van 
leven voor kankerpatiënten, is nu 
daadwerkelijk mogelijk. Iedereen 
kan daaraan meehelpen door in 
de collecteweek één avondje een 
paar uurtjes voor dit goede doel 
collecteren. 
Meedoen? Neem dan contact op 
met de secretaris van de afdeling, 
mevrouw Tonny Hendriks, tele-
foon  650547/06-23815765 stuur 
een e-mail: ajchendriks@casema.
nl.
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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: Bakkummerstraat en Dokter 
Benderslaan in Bakkum, 260 kranten
Omgeving: Pieter Kieftstraat en 
Rollerusstraat in Castricum, 190 kranten

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

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

MINUTE STEAKS
25% KORTING

VLEESWARENTRIO
ONTBIJTSPEK
6 BIO EIEREN

LAMSHAM
SAMEN € 5,99

GEHAKTBALLEN
4E GRATIS

WIJ STAAN IEDERE
WOENSDAG OP DE

STREEKMARKT BAKKUM,
KOM GEZELLIG 

EENS LANGS!!!!!!
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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.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

WWW.CASTRICUMMER.NL

Scooteraar 
onderuit
Castricum - Donderdagavond 
tegen half negen kreeg de po-
litie een melding dat er een on-
geval had plaatsgevonden tus-
sen een scooter en een perso-
nenauto op de C.F. Smeetslaan. 
Ter plaatse bleek dat de scoote-
raar te laat door had dat de per-
sonenauto afremde voor een te-
genligger die hij net vrij door-
gang had gegeven. De bestuur-
der van de scooter remde te hard 
en ging onderuit en gleed 5 me-
ter door. Hij stond op tijd stil en 
raakte geen andere voorwerpen 
of de personenauto.
De bestuurder is voor controle 
meegenomen naar het zieken-
huis.

In ‘De Castricummer’ van 1 augustus jl. werd onder ‘Lezers-
post’ een incident vermeld dat plaatsvond op de spoorweg-
overgang bij Schoutenbosch.
 
Op 2 augustus kwam ik met de auto vanuit Heemskerk en be-
sloot, met het ingezonden stukje van 1 augustus nog in ge-
dachten, om via de spoorwegovergang bij Schoutenbosch 
te rijden en niet, zoals altijd, via Puikman. Toen de spoorbo-
men opengingen en het rode sein doofde zette een kleine � -
le van 5 auto’s zich in beweging. Ik was nummer 6. Omdat de 
spoorbomen in Castricum hoogfrequent (en dan relatief lan-
ge tijd) weer sluiten (vooral bij het NS-station waar in en uit 
wordt gestapt) probeert de automobilist, ook ondergeteken-
de, als de wiedeweerga over de rails te komen. Tot mijn (lich-
te) schrik zag ik dat de auto voor mij rechtsaf wilde slaan naar 
Schoutenbosch en rechtdoor gaande � etsers – uiteraard - 
voorrang verleende. Ik wachtte op de rails en kon niet voor 
of achteruit, want achter mij stond inmiddels ook een auto 
op de overgang. “Als nu de spoorbomen naar beneden gaan 
hebben we een probleem”, dacht ik. Ook de auto achter mij 
zou ‘gevangen’ zitten, want ook daar stond een auto achter.
 
Ik heb 39 jaar in de luchtvaart gewerkt, waar veiligheidsrisi-
co’s, groter dan 1 op tien miljoen, niet worden geaccepteerd. 
Bij de (zich vaak herhalende) situatie bij betrokken spoor-
wegovergang is het incidenten-/ongevallen risico onaccep-
tabel groot. Het gaat een keer fout, waarbij de schade ho-
pelijk beperkt blijft als de trein op tijd weet te stoppen of de 
automobilist zich in paniek dan maar door de spoorbomen 
‘ramt’ om een horrorscenario te voorkomen.
 
Conclusie: Het Gemeenteraadslid dat ervoor zorgt dat er een 
ongelijkvloerse spoorwegkruising in Castricum komt ver-
dient een standbeeld.
 
Terzijde een constatering over de spoorwegovergang tegen-
over Mezza Luna:
 
Enkele keren heb ik gezien dat wanneer bij die spoorweg-
overgang de bel gaat rinkelen, terwijl een moeilijk lopend 
persoon zich reeds één meter voorbij de spoorbomen be-
vindt, hij/zij beter kan omkeren, want die redt het niet om 
tijdig de overkant te bereiken. Ik weet van ouderen die daar 
tussen twee spoorbomen ‘gevangen’ zaten.  Het is dan te ho-
pen dat er geen (onnodige) paniek uitbreekt, want er blijft 
voldoende ruimte over tussen de trein en de op de overgang 
‘gevangen’ persoon. Conclusie: na de bel wat later de bomen 
neer.
 
Robert Schulze

LEZERSPOST
Gelukkig weer geen doden in 

Castricum (2)

Genieten van kamermuziek 
van topniveau in Dorpskerk
Castricum - TIHMS (de Stichting 
The International Holland Music 
Sessions) brengt weer jonge ta-
lenten op het gebied van viool, 
cello en piano van over de hele 
wereld naar Castricum. Het blijft 
boeiend en mooi om getalenteer-
de musici aan het werk te zien op 
hun weg naar de grote interna-
tionale podia. Drie bijzondere 
klassieke concerten komen in de 
Dorpskerk op de vrijdagavonden 
10, 17 en 24 augustus (20.00 uur).
 
De internationale selectie van 
veelbelovende musici is in Ne-
derland om, via coaching door 
erkende toppers, masterclasses 
en concerten, nog eens een ex-
tra stap in hun ontwikkeling te 
maken. TIHMS biedt al sinds 1988 
die gelegenheid. Inmiddels heb-
ben vele talenten, die aan TIHMS 
hebben meegedaan, de boven-
ste ladder van de klassieke mu-
ziekwereld bereikt. Ieders aanwe-
zigheid steunt hen op deze weg 
en bezoekers genieten van het 

luisteren naar mooie muziek in 
de passende entourage van de 
Dorpskerk, en van een drankje in 
de pauze.
 
De concerten bestaan uit solo-
optredens, duo’s en een trio. De 
musici van de toekomst, die in 
Castricum optreden, komen uit 
Polen, Verenigd Koninkrijk, Ja-
pan, de Verenigde Staten en Rus-
land. Werken van de grote klas-
sieke componisten zullen ge-
speeld worden (Brahms, Chopin, 
Dvořák, Fauré en Rachmanino� ), 
maar er is ook werk van Pärt en 
Wieniawski te horen.
 
Kaarten kunnen worden gekocht 
aan de zaal vanaf 19.30 uur, e-tic-
kets zijn verkrijgbaar via www.
tihms.com (ga eerst naar het con-
cert van uw keuze, en daar kunt u 
kaarten bestellen). De basisprijs is 
18 euro en voor jongeren tot 30 
jaar de helft van de prijs. Voor de 
kortingsregelingen zie de websi-
te. (Foto: aangeleverd)

Zomerweek Stichting 
Vocatie Castricum
Castricum - De 27e Zomerweek 
van Stichting Vocatie Castricum is 
maandag weer begonnen. Zoals 
elk jaar komen er uit heel het land 
zangers naar Castricum. Een he-
le week, dagelijks drie dagdelen, 
repeteren 42 enthousiaste koor-
zangers prachtige en bijzondere 
muziek, onder leiding van twee 
inspirerende dirigenten. Dit jaar 
zijn dat Raghna Wissink en Mer-
lijn Wackers, beiden geen onbe-
kenden voor de zangers van Vo-
catie. 
Als thema is gekozen voor: ‘Van 
Nergens naar Overal’, een muzi-
kale treinreis met werken van be-
kende klassieke koorcomponis-
ten als Berlioz en Stanford, maar 
ook mindere bekende zoals de 

Belgische Vic Nees en de Neder-
landse Henk Badings. Er wordt 
zelfs gezongen in het Zweeds en 
‘geswingd’ met ‘I’m a train, I’m a 
train, I’m a tikka-train...’ Het wor-
den weer speciale dagen vol 
koormuziek in de Maranathakerk.
Het resultaat van deze week hard 
werken kan men komen beluiste-
ren op zaterdag 11 augustus. De 
presentatie van de Zomerweek 
vindt plaats in de Maranathakerk 
en begint om 20.00 uur. Te ho-
ren is het Vocatiekoor onder lei-
ding van Raghna Wissink en Mar-
lijn Wackers, met als solist mezzo-
sopraan Anneloes Volmer en met 
begeleiding van pianist Margo 
Hoebe. De toegang is vrij. (Foto: 
aangeleverd)

Burgerlijke 
Stand Castricum
Geboortes
Castricum: 21-07-2018 Lynn Ei-
leen Fiene Haardt, dochter van 
Eric R.W. Haardt en Inge Vermor-
ken.

Overledenen
Akersloot: 24-07-2018 Cornelis J. 
Nijman, gehuwd met Maria Duin.
Castricum: 25-07-2018 Alfred 
Roodenburg, gehuwd met Anto-
nia C. Wijnen; 25-07-2018 Corne-
lis M. de Gee, gehuwd met Luki-
na M. de Ridder; 26-07-2018 An-
na M.H. Scheerman, gehuwd met 
Johannes Zonneveld; 28-07-2018 
Ieke P. Wijnstra, weduwe van Jo-
hannes M. Drenth; 30-07-2018 
Eduard A. Baatsen, weduwnaar 
van Adriana W.M. Dielemans; 31-
07-2018 Klara M. ten Bosch, ge-
huwd met Johannes J. van Es. 
Limmen: 31-07-2018 Hermina 
Bergers, weduwe van Abraham 
de Bie; 01-08-2018 Maria J. Ruijg-
rok, gehuwd met Hendrikus A.M. 
Lubbers. 

Boomtekeningen
Castricum/Schoorl - Tot 1 okto-
ber exposeren zeventien kinde-
ren uit Castricum hun prachtige 
boomtekeningen in het Buiten-
centrum Schoorlse Duinen aan 
de Oorsprongweg 1 in Schoorl 
(navigatieadres: Heereweg 62). 
(Foto: Hugo)

Misverstand
Akersloot - Vorige week woens-
dag kreeg de politie een melding 
dat er twee verdachte personen 
foto’s aan het maken waren van 
woningen in Akersloot. Bij con-
trole bleek het te gaan om twee 
supporters van een voetbalclub 
uit Kazachstan. Zij waren aan de 
wandel en hadden foto’s gemaakt 
omdat de huizen er hier heel an-
ders uitzien dan bij hen thuis.

Controle op het 
water
Regio - Vrijdagavond, tussen half 
zeven en half tien is door poli-
tieagenten een vaarsurveillance 
op het Alkmaardermeer gehou-
den. Daarbij zijn vier snel varen-
de motorboten gecontroleerd. Bij 
alle vier mankeerde er wat aan. 
In twee gevallen hadden de be-
stuurders geen vaarbewijs en was 
de boot niet verzekerd. 
Deze bestuurders kregen een be-
keuring.

Grote tijdsverschillen bij de duiven
Castricum - Kon kort geleden 
nog vastgesteld worden dat de 
prijzen van een wedvlucht bin-
nen acht seconden waren ver-
deeld, afgelopen zaterdag was 
het een heel ander verhaal. Om 
half 8 werden de duiven van de 
Gouden Wieken in Quievrain (250 

km) gelost met noordwesten 
windkracht 3 en de inmiddels be-
kende oplopende temperaturen. 
Het verschil in aankomst tussen 
de eerste en de tweede duif was 
ruim vijf minuten en vervolgens 
was dat ook het geval tussen de 
tweede en de derde winnende 

duif. Het waren de eerste tekenen 
van een onverwacht moeizame 
vlucht, waarbij de laatste duiven 
pas ’s avonds arriveerden. Petje 
af voor alle thuiskomers, en een 
prima prestatie van de winnende 
duiven van Gerhard Tromp, Leon 
Straathof en Jaap Kaandorp.

Wel aanschuiven voor alleeneters
Einde tijdperk ‘Franks 
Huiskamertheater’
Castricum - Met heel veel plezier 
en energie heeft Frank Boske de 
afgelopen zes jaar zo’n 70 avon-
den huiskamertheater georgani-
seerd. Velen daarvan kregen een 
gouden randje maar de theater-
zaal heeft een andere bestem-
ming gekregen en daar is thea-
ter niet meer in mogelijk. ,,Inmid-
dels is een deel van mijn pand ge-
schikt gemaakt als vakantiever-
blijf voor verhuur per week of we-
ken en Bed&breakfast waar maxi-
maal zes gasten onderdak kun-
nen vinden’’, aldus Frank.
Zelf staat hij steeds vaker voor 
groepen mensen met de work-
shop, interactieve lezing en zelfs 
voorstelling ‘De mazzel van pech’. 
Bedrijven en instellingen vra-
gen hem steeds vaker als spreker. 

Frank: ,,Wie mij een beetje kent 
weet dat ik me op die plek als een 
vis in het water voel.’’
Wel organiseert hij 10 augustus 
voor het eerst ‘Aanschuiven voor 
alleeneters’ op de Dorpsstraat 23. 
Anne Bleijendaal kookt een in-
diaase maaltijd van verschillen-
de gerechten. Wie wil kan aan-
schuiven, er is plaats voor 14 gas-
ten. De deelnamekosten bedra-
gen tussen de 12,50 en 15 euro.  
Frank: ,,En daarmee zit je goed 
vanaf het aperitief tot aan de kof-
� e na het dessert. De insteek is 
om ontmoetingen tot stand te 
brengen onder het motto ‘Delen 
is vermenigvuldigen in gezellig-
heid’. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar info@dorps-
straat23.nl.

Hittegolf
Een ware hittegolf

teistert de Europese landen,
ook Nederland heeft te maken

met bos en heide branden,
De droogte heeft ons land

dusdanig in zijn macht,
vernietiging van gewassen

en code geel van kracht.
Wij zijn overgeleverd 

aan de wetten van de natuur,
geen knappe kop die dit tegen gaat,

geen geld of dictatuur.
Vanuit de kring van macht en rijkdom

valt geen spatje regen,
het zou fout zijn te bedenken

dat alles ons is welgelegen.

Annie Assendelft uit Castricum
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Eiland de Wild Keukens hoofdsponsor 
40+ en 55+ open dubbel toernooi 2018

Jonge ondernemer niet te stuiten

Roos (25) heeft eigen restaurant én 
prachtig kookboek

Whitney
De documentaire Whitney, een 
eerbetoon aan de overleden zan-
geres Whitney Houston, is op 9 
augustus in Nederland op het 
witte doek te zien. 
De �lm wordt op de dag dat ze 
55 jaar zou zijn geworden in meer 
dan honderd bioscopen in Ne-
derland vertoond.
Het is de eerste Whitney Houston-
documentaire die o�cieel is 
goedgekeurd door de erfgena-

men. De documentaire bevat nog 
nooit eerder vertoonde beelden 
van Houston, exclusieve demo-
opnamen, zeldzame optredens 
en interviews.
Whitney Houston werd op 11 fe-
bruari 2012 dood gevonden in 
een badkuip in het Beverly Hills 
Hotel. Ze was toen 48 jaar. Moge-
lijk kreeg ze een hartaanval door 
medische problemen en het ge-
bruik van drugs.

The Spy Who 
Dumped Me
Audrey en Morgan zijn twee 
vriendinnen in Los Angeles die 
onverwachts verstrikt raken in 
een internationale samenzwe-

ring als Audrey’s ex, die een spi-
on blijkt te zijn, opduikt in hun 
appartement met een team van 
huurmoordenaars achter zich 
aan. 
Het duo belandt midden in de ac-
tie en moet dwars door Europa 
op de vlucht.

Regio - Alweer voor het zesde 
jaar op rij is Eiland de Wild Keu-
kens de trotse sponsor van het 
T.C. Heiloo United 40+ en 55+ 
open dubbel toernooi dat wordt 
gehouden van 1 tot en met 9 sep-
tember. Ook dit jaar belooft het 
meest toonaangevende 40+ toer-
nooi van de regio een groot suc-
ces te worden. Er zijn al zeer veel 
inschrijvingen en het belooft 
daarom wederom een gezellig en 
drukbezet toernooi te worden. 

Inmiddels alweer bijna 8 jaar ge-
leden namen Sander, Rob en Mar-
cel het mooie bedrijf over. Al snel 
werd er een tweede vestiging ge-
opend in Heerhugowaard en in-
middels zijn er bijna 25, enthou-
siaste en op interieurgebied des-
kundige mensen werkzaam bij 
het bedrijf.

Er is bij Eiland de Wild keukens 
altijd iets nieuws te bekijken en 
de prachtige producten worden 
door de verkopers verwerkt in 

Castricum - Ze groeide op in Cas-
tricum maar vertrok acht jaar ge-
leden naar het Limburgse Sittard 
om haar droom na te jagen. Roos 
ten Zeldam (25) studeerde aan de 
Hoge Hotelschool in Maastricht 
om zichzelf klaar te laten stomen 
voor het ondernemerschap. Haar 
doel? Een eigen restaurant begin-
nen. Inmiddels heeft ze haar ei-
gen eetgelegenheid én ligt haar 
eerste boek, Groenten van Roos, 
binnenkort in de betere boek-
handel. 

,,Het was eigenlijk niet de be-
doeling om een kookboek op de 
markt te brengen”, vertelt Roos 
glimlachend. ,,Er is al zo veel te 
lezen over gezond leven en ko-
ken. Maar door gesprekken met 
mijn klanten ontdekte ik toch een 
soort gat in de markt: eenvoudi-
ge recepten met groenten als uit-
gangspunt”. Roos is verknocht 
aan groenten. Niet alleen om-
dat ze het lekker vindt, maar ook 
doordat haar lichaam bepaalde 
voedingsmiddelen moeilijk ver-
draagt. ,,Ik merkte dat ik niet zo 
goed tegen tarwe kon en dat ik 
me beter ging voelen als ik meer 
groenten at. Daardoor kreeg ik 
meer energie en voelde ik me 
minder opgeblazen. Nu eet ik ge-
middeld 500 gram groenten per 
dag.”  
Met haar kook- annex handboek 
wil Roos anderen net zo enthou-
siast maken. ,,Groenten bevatten 
van nature al zo veel smaak, dat 
je er eigenlijk weinig aan hoeft te 
doen om ze lekker te maken. Ik 
wil laten zien dat je met groenten 
als basis een hele lekkere en ge-
zonde maaltijd op tafel kunt zet-
ten.” 
Eenvoud is het sleutelwoord, bij-
na alle recepten tover je volgens 
de auteur binnen tien minuten op 
tafel. ,,Wat mijn kookboek anders 
maakt? Ik heb een apart hoofd-
stuk gemaakt voor het aanleren 
van snijtechnieken. Veel groen-
ten betekent veel snijden”, lacht 
ze. ,,Dat is ook een punt waarop 
mensen kunnen afhaken.”
Roos bedenkt haar combinaties 
allemaal zelf. ,,Ik kook vanuit de 
basis en werk met elf verschillen-
de specerijen. Door deze te mixen 
kun je eindeloos variëren. Nieuwe 
recepten ontstaan in mijn hoofd, 
doordat ik weet welke combina-
ties lekker zijn en goed werken. 
Daardoor komt het weleens voor 
dat ik iets uitserveer wat ik voor-
af zelf niet heb geproefd. Of ik dat 
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Van links naar rechts Sander Tesselaar, Rob Kuiper en Marcel Sijmons (fo-
to: Richard Rood)

de mooiste keukenplannen. In-
middels is Eiland de Wild Keukens 
een begrip in de regio geworden 
en wordt het bedrijf gekenmerkt 
door de fraaie ontwerpen, zeer 
concurrerende prijsstelling en su-

per service. 
Enthousiast geworden? Neem 
dan eens een kijkje in een van de 
twee mooie showrooms en laat 
u vrijblijvend informeren over de 
mogelijkheden in uw huis.

niet eng vind? Nee, ik vertrouw 
op mijn eigen kunnen.”
In het boek Groenten van Roos 
leer je niet alleen over koken 
met groenten. Hoewel de recep-
ten veganistisch zijn, geeft de au-
teur in haar recepten ook ruimte 
om bijvoorbeeld kaas, vis of ei-
eren toe te voegen. Ook laat ze 
zien welke specerijen en groen-
ten een goede match zijn. ,,Men-
sen zijn vaak gewend aan een 
bepaalde manier van bereiden. 
Groenten worden heel vaak ge-
kookt, maar daarmee verlies je zo 
ontzettend veel smaak. En van te 
zachte, zompige worteltjes houd 
ik ook niet, dat is gewoon niet lek-
ker. Weet je wat nou zo leuk is aan 
groenten? Je maakt het schoon, 
gooit het met specerijen in de 
oven en je hebt er geen omkij-
ken meer naar. Met dit boek hoop 

ik mensen te helpen. Ik wil laten 
zien dat het ook anders kan.” 

Het gros van de recepten serveert 
Roos ook in haar eigen restaurant 
in Sittard. ,,Mijn falafel is heel ge-
liefd, daar komen de mensen ook 
echt voor terug. En smokey tem-
peh met paprikapoeder. Mijn ei-
gen favoriet? Aubergine met mi-
sopasta en zwarte bonen in de 
oven. Dat is echt lekker. Het re-
cept staat alleen nog niet in dit 
boek.” Lachend: ,,Misschien komt 
er ooit nog een tweede.”

Groenten van Roos is binnenkort 
verkrijgbaar via boekhandel Laan 
en via de website www.groenten-
vanroos.com. De landelijke boek-
lancering is op donderdag 1 no-
vember bij Flow of Yoga te Castri-
cum. (Mardou van Kuilenburg)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 21.15 uur
Whitney

donderdag 18.45 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur

The Spy Who Dumped Me
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Mission: Impossible - Fallout
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur

Mamma Mia! Here we go again
vrijdag 18.45 uur

The Place
zaterdag 18.45 uur

Ocean’s 8
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur
Janneman Robinson & Poeh
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur

dinsdag & woensdag 16.00 uur
Hotel Transsylvanië 3 - 2D

zondag & maandag 16.00 uur
Hotel Transsylvanië 3 - 3D

donderdag 16.00 uur  vrijdag 13.00 uur
zaterdag 16.00 uur  maandag 16.00 uur
dinsdag 13.00 uur  woensdag 16.00 uur 

Showdogs
donderdag 13.00 uur  vrijdag 16.00 uur
zaterdag, zondag & maandag 13.00 uur

dinsdag 16.00 uur  woensdag 13.00 uur
Incredibles 2 – 2D - NL 

Programma 9 augustus t/m 15 augustus

Expositie in kringloopwinkel
De droomwereld van Rowan Vellinga
Heemskerk - Deze maand is Ro-
wan Vellinga de kunstenaar van 
de maand in Kringloopwinkel 
Heemskerk De Groene Ezel. In 
het kader van ‘De Groene Kwast’ 
hangt er regelmatig werk van 
een kunstenaar uit de omgeving 
van de Kringloopwinkel. De hele 
maand augustus zijn de bijzonde-
re creaturen en illustraties van Ro-
wan te bewonderen.
Rowan is geboren in Heemskerk 
en is naast zijn beroep als psy-
chiatrisch verpleegkundige, free-
lance illustrator.
Zijn werk wordt door zijn intuïtie 
bepaald. Hij laat zich leiden door 
een nieuwsgierige en onderzoe-
kende geest en reist daarvoor 
graag naar cultureel diverse ge-
bieden. Een creatieve opleiding 
heeft hij een jaar gevolgd, maar 
hij is daarmee gestopt omdat hij 
zijn creatieve ontwikkeling op ei-
gen wijze vorm wil geven.
De bijzondere creaties zijn te be-
wonderen tijdens de openingstij-
den van de winkel: dinsdag t/m 
vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 14.00 
uur. Kringloopwinkel Heemskerk 
De Groene Ezel is te vinden op de 
Lijnbaan 12-14 in Heemskerk. De 
opbrengst van de winkel wordt 

geschonken aan goede doe-
len over de hele wereld. Zie voor 

meer informatie: www.degroe-
neezel.nl .(Foto: aangeleverd)

Roots Market en Gadjedo 
bij De Oude Keuken
Castricum - Zondag 12 augustus 
is er weer Roots Market bij De Ou-

de Keuken. Vanaf 11.00 uur staat 
een keur aan kramen opgesteld. 

Op de markt staan bedrijven en 
makers van duurzame en hand-
gemaakte producten, mooi en 
nieuw of juist lekker vintage. Eer-
lijke productie en ecologisch zijn 
de uitgangspunten voor deze al-
tijd gezellige markt. 
Kom in dit kader vooral op de 
�ets!

Om 15.00 uur treedt de band 
Gadjedo op, een trio dat speelt in 
de traditie van Django Reinhardt 
met gitaren en contrabas. Op het 
programma staan traditionals als 
Swing Gitan en Minor Swing, bos-
sa, rumba en bolero. Maar ook 
een eigen nummer van snaren-
virtuoos Ed Beerepoot.  Met Don 
Tesselaar op gitaar en Jeroen 
Walstra op contrabas. Te gast zijn 
gitarist Chris Norder en zangeres 
Marit Verwer. De DOKspecial is 
cassoulet veldsalade.

Zondag 12 augustus vanaf 11.00 
uur Roots Market, om 15.00 uur 
speelt Gadjedo. (Foto: aangele-
verd)
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Al bijna 18 jaar begrip in Castricum

Café My Way ook in kermis-stemming
Castricum - Bijna achttien jaar 
geleden nam Jeannette Val-
kering een oude kroeg aan de 
Dorpsstraat over. Zonder enige 
horeca-ervaring maakte ze, sa-
men met zoon Rico, een begrip 
van café My Way. ,,Mensen ko-
men hier regelmatig hun hart 
luchten.”

Jeannette was een jaar geschei-
den toen ze zag dat de bar, des-
tijds nog Castel, te koop kwam. 
Na twee keer kijken was ze om. 
,,Het voelde als thuis. Ik heb veel 
gesprekken met mijn kids ge-
voerd en besloot ervoor te gaan. 
Er moest wel een andere naam 
komen. Ik wilde de sfeer van een 
Amsterdams café neerzetten. 
Mijn toenmalige vriend zei: je 
doet het allemaal op je eigen ma-
nier. Noem het My Way.” 

Zo geschiedde. De nieuwbakken 
ondernemer zette haar handte-
kening al voor de hypotheek rond 
was. ,,Een beetje omgekeerde we-
reld”, lacht ze. Haar beide zoons 
hielpen Jeannette met haar zaak, 
de oudste bleef. ,,Ik heb hem toen 
de helft van de zaak gegeven in 
plaats van de uren die hij betaald 
zou krijgen. We zijn twee handen 
op een buik.” 

Jeannette begon met vier dagen 
per week, inmiddels is de zaak de 
hele week open. ,,Om tien uur ko-

men de eerste ko�eklanten al 
voor een praatje. Het is een echt 
buurtcafé geworden, mensen ko-
men hier voor de gezelligheid. Zo 
af en toe komt er iemand binnen 
met het gezicht op onweer, maar 
na een praatje is dat gelijk ver-
dwenen.” 

Recent hebben Jeannette en Rico 
een nieuwe zaak geopend in Hei-
loo. Daar is Rico voornamelijk ac-
tief.

Kermis
Met de Castricumse kermis in het 
vooruitzicht, zijn bij My Way ver-
schillende muzikale intermezzo’s 
gepland. Ze luiden de kermis vrij-
dagavond standaard in bij het ca-
fé. 
Zanger Roy van Slimming zorgt 
voor live-muziek. 
Jeannette: ,,Elk jaar wordt het 
drukker. Het is een soort reünie, 
sommige mensen nemen er zelfs 
vrij voor.” (Foto: aangeleverd)

Zomerse expositie
Castricum - De Italiaanse kunste-
nares Sabrina Tacci en fotograaf 
en beeldhouwer Marina Pronk 
vieren de zomer uitbundig in de 
nieuwe expositie die zij hebben 
ingericht in het sfeervolle pand 
aan de Van Oldenbarneveldweg 
32 in Bakkum. Elke vrijdag maar 
ook komend weekend van 13.00 
tot 18.00 uur staan de deuren van 

de villa wagenwijd open. De toe-
gang is gratis. 
Er is kunst, water, wijn, schaduw, 
zon en zomerse muziek. Sabrina 
en Marina zijn aan het werk of in 
gesprek en heten u van harte wel-
kom! Op de foto is werk te zien 
van Sabrina Tacci (legami) en Ma-
rina Pronk (lovedance) (Foto: aan-
geleverd).

Baanwielrenner Yanne 
Dorenbos naar WK en EK
Castricum - Na verschillende trai-
ningssessies en trainingskamp in 
Apeldoorn, heeft Yanne Doren-
bos de afgelopen week de uitno-
diging ontvangen om in de Ne-
derlandse selectie junioren op 
het WK en EK Baanwielrennen te 
mogen rijden. Beide evenemen-
ten zullen van 15 tot en met 26 
augustus met één dag tussen-
ruimte in Aigle in Zwitserland 
worden gehouden. Hij zal op het 
WK uitkomen op de onderdelen 

puntenkoers en madison (kop-
pelkoers). Op het EK zal hij dezelf-
de onderdelen en ook de scratch 
gaan rijden. 
Komend weekend staat boven-
dien nog een internationale etap-
pekoers in Bretagne op het pro-
gramma. Hier rijdt hij zaterdag 
een klimrit van 109 kilometer, 
zondagochtend een klimtijdrit 
van 11.5 kilometer en ‘s middags 
een afsluitende klimkoers van 96 
kilometer.

Castricumse topatleten 
naar EK in Berlijn
Castricum - Deze week is het EK 
Atletiek in Berlijn, waar de beste 
atleten van Europa strijden voor 
een plaats in de �nale. Er staan 
twee Castricummers aan de start: 
Lisanne de Witte en Sanne Wol-
ters-Verstegen. 

Lisanne heeft dit jaar een �inke 
sprong gemaakt op de 400 me-
ter. Dit jaar verbeterde zij het Ne-
derlands record en bracht het op 
50.96 seconde. Daarmee staat 
zij tweede op de Europese jaar-
ranglijst. Lisanne komt oorspron-
kelijk uit Heiloo, is lid van AV Tri-
as en traint daar onder leiding 
van Sven Ootjers. Na het afron-

den van VWO aan het JPT heeft 
zij Communicatiewetenschap ge-
studeerd aan de UvA. 

Sanne loopt in Berlijn de 800 me-
ter. Met haar seizoenstijd van 
1.59.85 staat zij vijfde op de Eu-
ropese jaarranglijst. Vorig jaar 
kwam ze tot een halve �nale 
plaats op de WK in Londen. San-
ne wordt op de atletiekbaan be-
geleid door Peter Wolters. 
Sanne Wolters-Verstege woont 
sinds 2012 in Castricum, maar is 
opgegroeid in Rotterdam, waar 
zij Bedrijfseconomie studeerde 
aan de Erasmus Universiteit. (Fo-
to: aangeleverd)

Bridgen bij 
Bridgeclub Limmen
Limmen - Bij Bridgeclub Limmen 
kan men ongeacht het niveau 
het spel spelen. De vereniging is 
aangesloten bij de Nederlandse 
Bridgebond. Er wordt gespeeld in 
drie lijnen, zodat iedere speler op 
zijn eigen niveau kan spelen. 

De clubavond is op woensdag en 
er wordt gespeeld  in een prach-
tige gelegenheid op de boven-
verdieping van de monumentale 
boerderij ‘Vredeburg’ aan de Dus-
seldorperweg. Na a�oop van de 
speelavond is er gelegenheid om 
een drankje te drinken. 

Uiteraard gaat het bij een speel-
avond om gezelligheid en ont-
spanning. Er wordt gespeeld vol-
gens de regels, die lijken in het 
begin wat ingewikkeld, maar dat 
went snel. Er zijn leden die als ar-
biter kunnen optreden. Naast het 
doel van ontspanning, zijn er aar-

dig wat leden die proberen zich-
zelf te blijven verbeteren. Na af-
loop van een speelavond wor-
den de spelverdelingen en alle 
uitslagen gepubliceerd op de si-
te van de Bridgebond. De meer 
‘fanatieken’ kunnen daarmee nog 
eens nakijken op welk spel er wel 
en (bovenal) niet gescoord werd. 
Ook dat kan leiden tot meer in-
zicht en spelverbetering.

Wie gewend is om thuis met 
vrienden en bekenden te bridgen 
en nog geen ervaring heeft als lid 
van een club, kan dit geduren-
de een periode van zeven avon-
den gratis uitproberen. Pas na de-
ze zeven weken kan men een be-
sluit nemen om lid van de club te 
worden. Uiteraard zijn ook erva-
ren clubbridgers van harte wel-
kom als nieuw lid. Voor meer in-
formatie: bel naar 072-5020102 of 
mail naar: a.jelsma@planet.nl

Leesclub Castricum 
zoekt nieuwe leden
Castricum - Boeken lezen die 
bijblijven, daarover inspireren-
de gesprekken voeren en nieu-
we mensen ontmoeten? De lees-
club literatuur in Castricum heeft 
plaatsen vrij voor geïnteresseer-
de lezers. Zij komen bij elkaar op 
woensdagmiddag. Wie interes-
se heeft kan voor meer informa-
tie terecht bij de contactpersoon 
van de groep, Willemien Stolte, 

via email willemienstolte@gmail.
com.

De leesclub maakt gebruik van de 
literatuurlijst van de landelijke or-
ganisatie Senia. Senia-leesclubs 
bespreken de boeken aan de 
hand van leeswijzers met discus-
sievragen die het gesprek in de 
groep houvast bieden. Zie www.
senia.nl voor meer informatie.

Henk Verdonk junior 
pakt weer de winst
Akersloot - Henk Verdonk junior 
uit Egmond aan den Hoef heeft, 
zoals gebruikelijk als hij van start 
gaat, in de wekelijkse donderdag-
avondwedstrijd in Akersloot om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup, de volle 
winst weten te pakken. Buiten de 
zekere overwinning, behoudens 
pech, van Verdonk junior, was er 
veel strijd te zien op Sportcom-
plex de Cloppenburgh. 
Waar normaal de als slowstarter 
bekend staande Henk Jan Ver-
donk senior (Egmond aan den 
Hoef) de koers van achteruit op-
bouwt, kon hij nu, omdat de war-
ming-up al achter de rug was 
vanwege de heenreis samen met 
junior op de �ets, als een speer 
vertrekken, maar wel met Fem-
ke Mossinko� uit Akersloot ver-
beten in zijn wiel. Op een voor 
haar opvallende grote en goede 
versnelling kon zij ogenschijnlijk 
goed volgen. Dat deze inspan-
ning toch het nodige van Mos-
sinko� had gevergd, bleek in 
omloop acht toen zij een gaat-
je moest laten vallen en zich ge-
wonnen gaf. Dat een wedstrijdje 
mountainbiken iets meer is dan 
een uurtje rechtdoor hardrijden 
is, liet Koen Jansen uit Schagen 

zien. Jansen was met Henk Lou-
we uit Alkmaar op kop, in ach-
tervolging op de voor hen koer-
sende Lex Kroon uit Schagen. Het 
bleef bij achtervolgen, want Lex 
Kroon was nog in staat een tand-
je bij te zetten en kon zodoen-
de uit de greep van het duo blij-
ven. Intussen was leider en late-
re winnaar Henk Verdonk juni-
or aangekomen op het punt om 
hetzelfde duo te dubbelen. Koen 
Jansen liet een gaatje vallen op 
Henk Louwe om Verdonk junior 
te laten passeren, maar tegelij-
kertijd dook hij als een sluwe vos 
in de slipstream van de met hoge 
snelheid passerende leider. Ver-
volgens bood Henk Louwe ook 
ruimte aan Verdonk junior, niet 
wetende dat Koen Jansen mee 
was, maar kon even later, doch te 
laat, met eigen ogen zien hoe het 
tweetal over hem heen dender-
de. De hierop niet bedachte Henk 
Louwe had het nakijken.
Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, 
Egmond aan den Hoef; 2. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef; 3. Lex Kroon, Schagen; 
4. Koen Jansen, Schagen; 5. Henk 
Louwe, Alkmaar. Uitslag vrouwen: 
1. Femke Mossinko� Akersloot 
(3e overall).  
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CAFÉ MY WAY
Kermis Castricum
bij

CAFÉ MY WAY

Dorpsstraat 87 // Castricum // facebook.com/cafemyway

Maandag 13 aug.  eerste deuntje 
vanaf 13.00 uur met live
 muziek van Han Holland

Vrijdagavond  10 aug. 20.00 uur 
luiden wij de kermis in met live 

muziek van Roy van Slimming

Zaterdag en zondag
gezellige kermismuziek
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8 AUGUSTUS
Kermis op het Meerplein in Be-
verwijk van 13.00-24.00 uur. 

Raj aan Zee, tot en met 12 au-
gustus festivalweek met �lm, the-
ater en muziek in Wijk aan Zee. 
Voorstellingen vinden plaats in 
een zogenaamd Raj-paleis (tent) 
op het Julianaplein in Wijk aan 
Zee. Voor prijzen en (passe-par-
tout en losse) tickets of meer in-
formatie kijk op www.facebook.
com/raj.on.tour.

Wielerronde in het centrum van 
Beverwijk. Om 17.00 uur Sport-
klasse, 19.00 uur Elite Klasse.

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

9 AUGUSTUS
Laatste dag Fietsvierdaag-
se Heemskerk. Deelname: 8 
euro voor 4 dagen of 2,50 eu-
ro per dag. Inschrijven en start 
bij buurtcentrum Het Spectrum, 
Lauraplein 1 te Heemskerk. Start 
tussen 9.00 en 10.00 uur.  Af-
stand: 25, 40 of 60 kilometer. 

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

Harddraverij in centrum van Be-
verwijk. Aanvang 13.00 uur. 

Kermis op het Meerplein in Be-
verwijk van 13.00-24.00 uur. 

Raj aan Zee, tot en met 12 au-
gustus festivalweek met �lm, the-
ater en muziek in Wijk aan Zee. 
Voorstellingen vinden plaats in 
een zogenaamd Raj-paleis (tent) 
op het Julianaplein in Wijk aan 
Zee. Voor prijzen en (passe-par-
tout en losse) tickets of meer in-
formatie kijk op www.facebook.
com/raj.on.tour.

Stop-motion �lmpjes maken 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
van 14.00 tot 15.30 uur in bibli-
otheek Akersloot, Rembrandt-
singel 1. Toegang 3,50 euro. Aan-
melden vooraf noodzakelijk, dit 
kan via de agenda op de websi-
te van bibliotheek of bij de klan-
tenservice. 

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

10 AUGUSTUS
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Raj aan Zee, tot en met 12 au-
gustus festivalweek met �lm, the-

ater en muziek in Wijk aan Zee. 
Voorstellingen vinden plaats in 
een zogenaamd Raj-paleis (tent) 
op het Julianaplein in Wijk aan 
Zee. Voor prijzen en (passe-par-
tout en losse) tickets of meer in-
formatie kijk op www.facebook.
com/raj.on.tour.

Kaasmarktorgelconcert met 
Thomas Kientz in Grote Kerk te 
Alkmaar om 12.00 en 13.00 uur. 
Gratis entree. 

Kermis op het Meerplein in Be-
verwijk van 13.00-24.00 uur. 

Klassieke muziek. Jonge inter-
nationale toptalenten spelen ka-
mermuziek in de Dorpskerk in 
Castricum, aanvang 20.00 uur. 
Bezoekers kunnen pianowerken 
van Chopin en Schumann horen 
en stukken voor viool en piano 
van Brahms, Fauré en Wieniawski. 
Kaarten (18,-) aan de zaal of onli-
ne via www.tihms/concerten. Op 
de aangeleverde foto een van de 
deelnemers: Anna Suzuki.

Silent Disco op de Grote Kerk te 
Alkmaar. Anderhalf uur dansen, 
terwijl je geniet van het uitzicht 
over Alkmaar. Kaarten voor de Si-
lent Disco van 21.00 tot 22.30 uur 
zijn te koop op www.klimnaarde-
hemel.nl.

Kermis wordt ingeluid met live 
muziek bij café My Way in Cas-
tricum.

11 AUGUSTUS
Kinderactiviteit op het strand 
bij Reddingsbrigade Castricum 
van 9.30 tot 12.00 uur. Voor kin-
deren van 8 t/m 12 jaar. Een echte 
lijnredding uitvoeren, een spor-
tief spelletje touwtrekken en een 
spannende quiz staan op het pro-
gramma. Aanmelden via mail: jc@
reddingsbrigade.nl.

Voorproe�e International Mu-
sic Sessions van 10.30 tot 11.30 
uur in Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Castricum, Gees-
terduinweg 1. Toegang is gratis, 
maar aanmelden is gewenst via 
de agenda op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. Meer infor-
matie op: www.tihms.com.

Kermis op het Meerplein in Be-
verwijk van 13.00-24.00 uur. 

Kermis tot en met 14 augustus 
in Castricum op De Brink. Kermis 
wordt vandaag om 14.00 uur ge-
opend, waarbij Clown Afredo vrij-
kaartjes uitdeelt. Meer informatie 
op www.kermiscastricum.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Raj aan Zee, tot en met 12 augus-
tus festivalweek met �lm, theater 
en muziek in Wijk aan Zee. Voor-
stellingen vinden plaats in een 
zogenaamd Raj-paleis (tent) op 
het Julianaplein in Wijk aan Zee. 

▲

Voor prijzen en (passe-partout en 
losse) tickets of meer informatie 
kijk op www.facebook.com/raj.
on.tour.

Presentatie van de Zomerweek 
van Stichting Vocatie Castri-
cum in de Maranathakerk om 
20.00 uur. Te horen is het Vocatie-
koor o.l.v. Raghna Wissink en Mar-
lijn Wackers, met als solist mezzo-
sopraan Anneloes Volmer en met 
begeleiding van pianist Margo 
Hoebe. De toegang is vrij. (foto: 
aangeleverd)

Zomer op het Plein op het Cana-
daplein in Alkmaar om 20.30 uur 
met Sven Ratzke. Gratis entree. 

12 AUGUSTUS
Fort Veldhuis, luchtoorlogmuse-
um, Genieweg 1 te Heemskerk is 
open van 11.00 tot 17.00 uur. De 
gehele dag wordt er in de �lmzaal 
een unieke �lm vertoond over de 
Nightbombers. Hoe een nacht-
aanval op een Duitse stad wordt 
voorbereid en uitgevoerd. Een 
uniek historisch document.

’t Praethuys, Westerweg 50 in 
Alkmaar, staat open voor ieder-
een die met kanker te maken 
heeft. Vandaag om 10.00 uur or-
ganiseert ’t Praethuys een wan-
deling voor nabestaanden. Na af-
loop kopje soep. Voor meer in-
formatie www.praethuys.nl, 072-
5113644.

Roots Market vanaf 11.00 uur bij 
de Oude Keuken, Oude Parklaan 
117 te Castricum. Vanaf 15.00 uur 
speelt de band Gadjedo. (foto: 
aangeleverd)

Kermis tot en met 14 augustus in 
Castricum op De Brink. Meer in-
formatie op www.kermiscastri-
cum.nl

Kermis op het Meerplein in Be-
verwijk van 13.00-24.00 uur.

Laatste dag Raj aan Zee, festi-
valweek met �lm, theater en mu-
ziek in Wijk aan Zee. Voorstellin-
gen vinden plaats in een zoge-
naamd 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.

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

Fadomuziek bij Een Zee van 

Staal in Wijk aan Zee met het duo 
FADOpelos2, 14.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Zomer op het Plein in Alkmaar 
om 14.30 uur met Pitou en om 
15.30 uur Wende. Gratis entree. 
(foto: aangeleverd)

13 AUGUSTUS
Kermis tot en met 14 augustus in 
Castricum op De Brink. Meer in-
formatie op www.kermiscastri-
cum.nl.

14 AUGUSTUS
Laatste dag kermis in Castricum 
op De Brink. Meer informatie op 
www.kermiscastricum.nl.

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

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

15 AUGUSTUS

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

’t Praethuys, Westerweg 50 in 
Alkmaar, staat open voor ieder-
een die met kanker te maken 
heeft. Vandaag van 10.00 tot 
12.00 uur werken met speksteen, 
materiaalkosten 2,50 uur. Aan-
melden noodzakelijk. Van 14.45 
tot 16.15 uur kunnen kinderen 
knutselen en elkaar steunen in 
hoe het voelt om een vader, moe-
der, broer of zus met kanker te 
hebben. Voor meer informatie 
www.praethuys.nl, 072-5113644.

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

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

Plukken niet toegestaan in infiltratiegebied

Bramen plukken in het 
duingebied
Castricum - Augustus staat be-
kend als de oogstmaand van de 
braam, ook in het duingebied. In 
het duin is vooral dauwbraam te 
vinden. De dauwbraam is door de 
enorme hoeveelheid zon van de 
afgelopen maanden heerlijk en 
licht zoet van smaak. Tijd om ze 
te proeven!
In Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland kan men zelf bramen 
plukken, maar alleen direct langs 
wegen en paden en in de speel-
terreinen. In het Noordhollands 
Duinreservaat mag men in au-
gustus bramen ook buiten de we-
gen en de paden plukken. Let wel 
op, want honden zijn er buiten de 
paden niet toegestaan, ook niet 
als ze (kort) aangelijnd zijn.
In het in�ltratiegebied bij Castri-
cum is plukken niet toegestaan. 
Hier bevinden zich kanalen met 
drinkwater. Dit water zakt in drie 
weken tijd door het zandpakket 
en wordt op deze manier gezui-
verd van bacteriën en virussen. 

Bij deze open manier van zuive-
ren is besmetting, bijvoorbeeld 
door ontlasting van mensen, een 
gevaar.
Om het risico op besmetting zo-
veel mogelijk te beperken, wor-
den in het in�ltratiegebied stuk-
ken riet gemaaid, zodat er een 
open, overzichtelijk gebied ont-
staat. Bij dat maaien kunnen ook 
bramenstruiken worden wegge-
maaid. Dat is niet te voorkomen 
en noodzakelijk om Noord-Hol-
land van fris en zuiver drinkwa-
ter te voorzien. In de rest van het 
duinreservaat staan echter vol-
doende bramenstruiken, zodat 
een ieder zijn of haar maaltje bij 
elkaar kan plukken.

Boswachter Robert Slingerland 
schreef een blog over de braam, 
inclusief zijn recept voor bramen-
jam, op de website van PWN. 
PWN wenst alle plukkers veel ple-
zier en succes! (Foto: aangele-
verd)

Expositie over Duinkant 
nog te zien in Duynkant
Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum wordt gehouden 
op zondag 19 augustus. Dan is 
opnieuw de expositie te zien over 
de Duinkant, het knusse woon-
buurtje aan de westkant van de 
spoorlijn dat op last van de Duit-
sers in mei 1943 werd afgebro-
ken voor de aanleg van de Atlan-
tikwall. In de �lmzaal draait con-
tinue een �lm van Hans Kinders 
over het verdwenen buurtje en 
zijn bewoners. 
Iedereen is dus op 19 augustus 
weer van harte welkom tussen 
13.30 en 16.00 uur aan de Gevers-

weg 1b. Ook op de eerste en der-
de zondag van september is De 
Duynkant geopend en kan de 
huidige tentoonstelling nog wor-
den bezichtigd. De entree voor 
donateurs is gratis, overige be-
zoekers betalen € 1,-.

Voor de donateurs, die nog geen 
bezoek brachten aan het ver-
nieuwde onderkomen van de 
werkgroep, ligt er nog een kleine 
verrassing klaar. Dat geldt natuur-
lijk ook voor degenen die zich 
aanmelden als nieuwe donateur 
om Oud-Castricum te ondersteu-
nen. (Foto’s: aangeleverd)
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

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

Datum Adres 
250718 Meester Nijsenstraat 2 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Geesterweg 1 a in Akersloot 
 het uitbreiden van Hotel Akersloot
260718 Heereweg nabij 89 in Castricum 
 Het vervangen en verplaatsen van het huidige aanvoergemaaltje
270718 Puikman 1 in Castricum
 Het ti jdelijk gebruiken als kantoor
280718 280718 
 Het vergroten van de schuur
280718 Westerweg 35a in Akersloot 
 Het realiseren van een Bed & Breakfast
300718 Zomerschoon 71 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakopbouw
 
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld

Vergunningsvrij: 
Piet Heinlaan 25 in Castricum 
Het vergroten van de schuur

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

Datum Adres 
300718 Kogerpolder 1 in De Woude 
 Het verleggen van de glasvezelkabel i.v.m. reconstructi e N246
 Ter hoogte van de pont De Woude 

 Het verleggen van de glasvezelkabel i.v.m. reconstructi e N246
 Nieuw Koningsduin (woonfase 7, projectNieuw Koningsduin ) 
 Het bouwen van 17 woningen
 Schoolweg 8 in Limmen 
 Het vergroten van de woning
020818 Anna Paulownastraat 30 in Castricum 
 Het veranderen van een bedrijfspand

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

Datum Adres 
300718 Kerkweg 10 in Limmen 
 Het vergroten van de woning
 Nelson Mandelahof 5 in Castricum 
 Het bouwen van een woning
 Meidoornslaan 21 in Castricum 
 Het uitbreiden van de woning (achterzijde)
310718 Helmkade 34 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakserre (achterzijde)
010818 Nelson Mandelahof 3 in Castricum 
 Het aanleggen van een in- en/of uitrit
020818 Van Oldenbarneveldweg 16 in Castricum 
 Het verbouwen van een winkelpand met bovenwoningen
 Tweede Groenelaan 4 in Castricum 
 Het vergroten van de woning
030818 Boccherinistraat 25 in Castricum 
 Het realiseren van een balkon

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 
020818 Dorpsstraat 35a in Castricum
  Verleende evenementenvergunning van Grandcafé Balu einde jaars band 
 Dorpsplein in Castricum op zondag 2 september 2018 van 16.00 uur tot 22.00 uur, 

oe geniet u an et oo d ollandse wate
oe mee aan de ome se fotowedst i d   

Van 1 augustus tot en met 16 september 2018 organiseert Hoogheemraadschap Hollands 
oorderkwarti er HH K  de fotowedstrijd Water. Geniet er an . Het waters hap roept op om 

mooie foto s te maken an genieten in op aan het oord-Hollandse water.

Zomers genieten veel mensen van het oppervlaktewater: we zwemmen, varen en vissen wat af. 
Onder andere dankzij de aanleg van rioleringen en rioolwaterzuiveringsinstallati es is het water 
in ti jden niet zo schoon geweest. Om inwoners daar meer bewust van te maken en te laten zien 
wat zij zelf kunnen doen voor schoon water, is HHN  in juni de campagne Water. eniet ervan  
gestart. De fotowedstrijd is daar een onderdeel van. Meer informati e over de campagne: 
www.veiligschoonvoldoende.nl. 

Meedoen en stemmen
Meedoen aan de wedstrijd kan tot en met 16 september 2018 via de website 
wedstrijd.veiligschoonvoldoende.nl. Daar kan ook gestemd worden op de mooiste foto. Voor de 
top 5 zijn er spett erende  prijzen zoals een tochtje met een fl uisterboot, een diner aan het water 
en een workshop suppen (stand-up paddle surfi ng). 

o t e enigingen o gelet
Nieuwe subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodati es 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt met ingang van 2019 jaarlijks een 
su sidie udget an   miljoen es hik aar oor amateursportorganisati es o.a. sti hti ngen, 

erenigingen en s onder winstoogmerk .

Voor bouw, onderhoud en sportmaterialen
De subsidie wordt verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodati es. Ook kan 
de subsidie worden verstrekt voor de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen. 

Hoogte investeringsbedrag 
Het investeringsbedrag moet minimaal € 25.000,- zijn. De subsidie bedraagt 20% van het 
investeringsbedrag tot een maximale subsidie van € 2,5 miljoen. Boven deze subsidie kan er 
een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energiebesparing en toegankelijkheid. 
Denk hierbij aan ledverlichti ng, zonnepanelen of een traplift . 

De subsidie is niet van toepassing als de sportorganisati e recht heeft  op aft rek van btw voor 
bovengenoemde investeringen. 

Aanvraag op volgorde van binnenkomst
De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Het is echter nog 
niet bekend wanneer de sportorganisati es een subsidieverzoek voor 2019 kunnen indienen. In 
de loop van dit jaar wordt hier meer over bekendgemaakt. 

Offi  i le ekendmaking
Meer informati e over de regeling vindt u via Overheid.nl: 
htt ps://zoek.o   cielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html

Foto: Chris Schaatsbergen

Begraafplaats 2 dagen slecht toegankelijk

e aam eden aden eg aaf laats Onde langs
Wie begraafplaats Onderlangs wil bezoeken, moet rekening houden met werkzaamheden. 
Op dinsdag 21 en woensdag 22 augustus vindt er groot onderhoud plaats aan de paden. Het 
asfalt wordt vernieuwd. Dat gaat gepaard met geluid, stof en geuroverlast. De gemeente raadt 
aan om deze dagen de begraafplaats niet te bezoeken. Deze dagen zullen er geen uitvaarten 
plaatsvinden.

Wie toch Onderlangs wil bezoeken, moet weten dat de paden slecht of niet toegankelijk zijn. 
De bezoeker moet aanwijzingen van medewerkers van de gemeente en aannemer opvolgen.
Vanaf donderdag 23 augustus is de begraafplaats weer op de normale manier te bezoeken.
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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

verzenddatum besluit 2 augustus 2018 (APV1800527).
030818 Wilhelminaplein - Julianaweg - Kerklaan - Meerweg - K.L. Hornlaan in Akersloot

Verleende evenementenvergunning Rock and Roll Street 2018 op vrijdag 24 
augustus en zaterdag 25 augustus 2018 van 14.00 uur tot 01.30 en zondag 
26 augustus 2018 van 10.00 uur tot 22.30 uur, verzenddatum besluit 
3 augustus 2018 (APV1800656).

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 juli 2018 het bestemmingsplan 
Hogeweg 4- Rijksweg 37 gewijzigd heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen 
exploitati eplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de bestaande bedrijfsopstallen en de bouw 
van twee woningen op het perceel. 
Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen 
zijn opgenomen in de nota zienswijzen. De wijzigingen bestaan uit: de hoogte van de woning 
aan de Rijksweg wordt teruggebracht naar maximaal 8 meter.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende 
stukken (inclusief de nota zienswijzen) zijn met ingang van 9 augustus 2018 gedurende 
zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.
BPL17Rijksweg37eo-VS01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum. 

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft 

gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn

zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen

die de raad bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de
nota zienswijzen)

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

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

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

Castricum, 8 augustus 2018.

In Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Waterplanten komende weken gemaaid
Regio - In het Alkmaarder- en 
Uit-geestermeer worden de 
komen-de weken waterplanten 
gemaaid. Dit is nodig om het 
meer goed 

bevaarbaar te houden. Nadat de 
waterplanten de afgelo-pen 
maanden minder snel groeiden 
dan verwacht, heeft het Re-

creatieschap Alkmaarder- en Uit 
geestermeer de afgelopen week 
meerdere meldingen ontvang-
en van watersporters die last 
hebben van de waterplanten. In 
de intensief gebruikte delen van 
het meer worden de waterplanten 
verwijderd. In de andere delen van 
het meer wordt de natuur met rust 
gelaten. 
Watersporters wordt aangeraden 
om binnen de recreatiebeton-
ning te blijven. De groenwitte 
en roodwitte boeien zijn aangelegd 
door het recreatieschap om aan te 
geven waar veilig kan worden 
gevaren. De gemaaide water-
planten worden te drogen gelegd 
op de Saskerleidam en vervolgens 
vermengd met de ondergrond, 
waarbij de gehele dam opnieuw 
wordt ingezaaid met gras. Er is 
voor deze milieuvriendelijke op-
lossing gekozen in overleg met 
de provincie Noord-Holland en het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier.
(Foto: aangeleverd)

Stekker uit Witte Wieven
Alkmaar - De Witte Wieven,
het kunstobject dat sinds 
begin juli aan het Geest-
merambacht te bewonderen 
is, is wederom slachtoffer 
geworden van vandalisme.

Linda Anneveld, de kunst-
enaar achter de theatrale 
installatie, heeft besloten de 
stekker uit het project te 
trekken.

Het is de tweede keer in 
zeer korte tijd dat vandalisme 
het op de vrouwenbeelden 
gemunt hebben. Werden 
vorige keer de dames ont-
hoofd, nu zijn zowel de 
koppen als de armen van de 
poppen gerukt. Herstellen 
gaat weken duren, een pro-
ces dat Anneveld niet in 
gaat: ,,Het is eeuwig zonde 
dat dit project hier niet kan 
bestaan. Ik maak al jarenlang 
kunst in de openbare ruim-
te en dit heb ik nog nooit aan 
de hand gehad. Ik ben er echt 
van ontdaan.’’ De bescha-
digde poppen zijn inmiddels 
weggehaald. De Witte Wieven 
zouden tot en met 7 oktober 
gratis te bezichtigen zijn.  
Meer informatie over het 
project op compagniedaad.nl/
witte-wieven. (Foto: Linda 
Anneveld)
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