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Ondanks wisselvallig weer

Gezellige drukte op kermis
Castricum - Afgelopen weekeinde veranderde De Brink traditiegetrouw vier dagen in een klein pretpark. 
Clown Alfredo opende de kermis zaterdagmiddag met een kleine vuurwerkshow en vrijkaartjes. 
Het wisselvallige weer hield menig Castricummer niet tegen om een rondje in de botsauto’s, breakdance 
of polyp te maken. Naast attracties voor jongeren en volwassenen, bracht de kermis ook voldoende vertier 
voor jonge kids. De draaimolen, rupsbaan en vliegende olifanten bleken populair. De 25 attracties waren 
tot dinsdag te bezoeken. Elders in deze editie meer foto’s van de kermis.

Alles weer geregeld
Castricum - Ondernemers in de Torenstraat slaakten eind vorige week een zucht van verlichting. Eindelijk 
kon het verkeer via de Kleibroek en Prinses Beatrixstraat de Torenstraat weer bereiken. Een wekenlange re-
novatie van Kleibroek en Beatrixstraat betekende dat via de noordzijde de belangrijke winkelstraat onbe-
reikbaar was. Nu is alle overlast voorbij en is de nieuw aangelegde rotonde bij de Beatrixstraat,  met aan-
sluiting op Ruiterweg en Torenstraat, weer druk in gebruik. (Bert Westendorp)

Verkeerde onkruidverdelger gebruikt
Schade velden vv Limmen 
met spoed hersteld
Castricum - Bij het onderhoud 
van de voetbalvelden van vv Lim-
men zijn twee wedstrijdvelden 
en een half trainingsveld bescha-
digd geraakt. Het gras moet wor-
den vervangen. De gemeente is 
daar meteen mee begonnen.

De velden zijn met het verkeerde 
onkruidbestrijdingsmiddel be-
handeld. Dat werd meteen zicht-
baar toen een deel van het gras 
verdorde na de behandeling. 
Normaal gesproken gebruikt de 
gemeente het voor het gras on-
schadelijke middel Primstar. Ver-
moedelijk heeft in een � es met 
het Primstar etiket een ander 
middel gezeten. 
Wethouder Ron de Haan: “Uiter-
aard gaan we goed uitzoeken 

hoe dit kon gebeuren en hoe dit 
nooit meer kan voorkomen. Maar 
onze eerste aandacht gaat nu uit 
naar het herstel van de velden zo-
dat vv Limmen bij het begin van 
de competitie weer goede velden 
tot zijn beschikking heeft.” De ge-
meente heeft meteen contact ge-
legd met de voetbalclub en deze 
is op de hoogte van de gang van 
zaken.

De gemeente zaait nieuw gras 
in en zorgt voor extra bemesting 
en beluchting. Met een intensie-
ve behandeling kunnen de vel-
den bij de start van het nieuwe 
seizoen weer bespeelbaar zijn. 
De gemeente bekijkt of de scha-
de verhaalbaar is op de verzeke-
ring. Het gaat om ca 10.000 euro.

Auto vat spontaan vlam
Castricum - De schrik was groot 
toen de eigenaar van een auto 
na het boodschappen doen weer 
wilde instappen op de parkeer-
plaats van Geesterhage. De au-
to stond vol met rook. De brand-
weer was snel ter plaatse en heeft 

de auto in korte tijd weten te 
blussen. Maar ondanks dat is de 
schade aan de auto behoorlijk. 
De oorzaak is waarschijnlijk kort-
sluiting in de bedrading achter 
het dashboard. (foto: Hans Pieter 
Olivier)

Cello en 
piano in de 
Dorpskerk 
Castricum - Op vrijdagavond 17 
augustus is er weer een kamer-
muziekconcert van internationa-
le toptalenten in de Dorpskerk in 
Castricum, georganiseerd door 
The International Holland Music 
Sessions. 
Sebastian Ortega, cello (VS) speelt 
werken van Britten en Bach, en na 
de pauze hoort men Natalie Ned-
vetsky (foto: Rachel Breen), pia-
no (VS) met muziek van Chopin, 
Brahms, Pärt en Rachmanino. 
Aanvang 20.00 uur, kaartjes aan 
de zaal (€ 18,-). CJP/Jongeren tot 
30 jaar € 9,00. Kinderen tot en 
met 12 jaar gratis toegang.

Zondag in Castricum
Zomermarkt met kleedjesmarkt
Castricum - Zondag 19 augustus 
is van 11.00 tot 17.00 de laatste 
Zomermarkt van dit jaar.
Op de Dorpsstraat en Burge-
meester Mooijstraat staan vele 
kramen met leuke aanbiedingen. 
Ook diverse winkels zullen hun 
waar aanbieden op een kraam.

Deze keer als extraatje een kleed-
jesmarkt voor kinderen op het 
Bakkerspleintje en het begin van 
de Torenstraat. De kleedjesmarkt 

is niet voor handelaren. Aanmel-
den kan bij desnoepwinkelvoor-
kunstenaars@hotmail.com.
Tijdens de Zomermarkt is er veel 
entertainment voor de kinderen. 
Speciaal voor deze dag komt de 
kluskeet van Buurman & Buur-
man naar Castricum. Kijk op de si-
te voor het complete programma 
van de buurmannen: www.buur-
manenbuurmankluskeet.nl.
Ter hoogte van het oude raadhuis 
en het Bakkerspleintje is er en-

tertainment voor de kinderen en 
aan het eind van de Burgemees-
ter Mooijstraat is een springkus-
sen.
Bij My Way is er de hele dag gezel-
lige live muziek op het terras door 
de Amsterdamse zanger Han Hol-
land.

Wil je nog een kraam op deze Zo-
mermarkt, geef je dan snel op bij 
Star Promotions, tel: 010-5243434 
/ info@starpromotions.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-
Tetburgstraat-Van Renesselaan in 
Bakkum, 260 kranten

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

KIPSPIESJES VAN
KEMPER LANDHOEN

LEKKER IN DE PAN OF 
OP DE BARBECUE

100 gram € 2,89
VLEESWARENTRIO

KIPFILET
BOTERHAMWORST
CERVELAATWORST

SAMEN € 5,99
STOOFVLEES

kant en klaar
100 gram € 1,81

SAUCIJZENBROODJE
per stuk € 0,99
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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
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Castricumse wil meer aandacht voor denksport

‘ ridgen houdt ouderen hartstikke fit’
Castricum - Het wordt ook wel �t-
ness voor de hersenen genoemd 
maar staat vooral te boek als hob-
by met een hoog rollatorgehalte: 
bridgen. Marijke Rakké (74) ver-
loor haar hart jaren geleden aan 
het spel en wil mensen laten zien 
dat het een spannende sport is. 
,,Bridgen vergt een enorm con-
centratievermogen.”

Jarenlang vond ze het verschrik-
kelijk, kaartspelen - en bridgen in 
het bijzonder. Haar man deed ooit 
een poging haar voor de denk-
sport te enthousiasmeren. Dat 
mislukte. ,,Waarschijnlijk door-
dat hij het me probeerde te le-
ren”, lacht Marijke. ,,Ik dacht bij al-
les: het zal wel. Mijn zoon zei ook: 
mam, je gaat toch niet bridgen? 
Dat is echt voor bejaarden. Maar 
hé: ik bén natuurlijk wel een oud-
je. Al ga ik nog steeds met mijn 
kleinkinderen van de glijbaan 
in het zwembad.” Haar vriendin-
nen weten Marijke uiteindelijk 
over te halen om een keer mee te 
gaan naar de bridgeclub. ,,Ik wil-
de het best nog een keer probe-
ren, maar verwachtte er niet veel 
van. Die avond was ik om. De per-
soon die lesgaf deed het zo leuk. 
Op een gegeven moment krijg je 
door hoe het werkt en wat je met 
je kaarten kunt doen. Bridgen is 
een spannend spel waarmee je 
met dertien kaarten van jezelf 
en dertien kaarten van je part-
ner probeert slimmer te zijn dan 
de tegenstander. Winnen is leuk, 
maar niet het belangrijkst.” Ma-
rijke volgde een cursus tot spel-
leidster en leidt bridgeclub Alert 
inmiddels al een jaar of twaalf. 
Haar passie en liefde voor het 
kaartspel werken aanstekelijk. El-
ke dinsdag komen tientallen le-

den samen om in duo’s te spelen. 
De meesten zijn tussen de tach-
tig en negentig jaar oud. ,,Voor 
alle deelnemers is de bridgeclub 
echt een uitje. Ik ken verschil-
lende vrouwen die volledig uit-
gedost deze kant opkomen. Of 
ze gaan ’s ochtends nog even 
naar de kapper omdat er ’s mid-
dags gekaart wordt. De club telt 
veel alleenstaanden. Er ontstaan 
vriendschappen onderling, men-
sen gaan bij elkaar thuis bridgen. 
Het is een ideale manier om ver-
eenzaming tegen te gaan.”

Wie kennis wil maken met het 
bridgen, doet er goed aan eerst 
de kaarten te leren kennen. ,,Je 
gaat ook geen boek lezen als je 
de letters niet kent, zo werkt het 
bij kaarten ook”, legt Marijke uit. 
,,Mensen die al wat kaartgevoel 
hebben, mogen best een of meer 
keer komen proberen of ze het 
leuk vinden.” 

Vanaf september speelt de club 
van Marijke op een nieuwe loca-
tie in de Bloemen. (Mardou van 
Kuilenburg)

Interactieve presentatie 
‘Voeding en vitaal ouder worden’
Castricum - De feiten en fabels 
over gezonde voeding worden 
op maandag 20 augustus ont-
maskerd door diëtisten Miche-
le Arendsen en Nanou Min. Ou-
deren uit de gemeente Castri-
cum zijn vanaf 10.45 uur welkom 
in Grand café ‘de Oude keuken’ 
op landgoed Duin en Bosch om 
in een uur bijgepraat te worden 
over het nut van een volwaardig 
voedingspatroon. De enthousi-
aste zorgprofessionals vertellen 
over de belangrijke rol van onder 
andere eiwitten, vitamine D en vi-
tamine B12 als bouwsto�en van 
spieren en botten, voor herstel en 
het energieniveau. 
Ouderen gaan steeds bewuster 
om met voeding, in een tijd waar-
in veel uiteenlopende diëten en 
leefwijzen de beste pretenderen 
te zijn. Arendsen en Min brengen 
in de presentatie graag de nuan-
ces aan bij wat wérkelijk een ge-
zond voedingspatroon is en bij 
welke (chronische) aandoenin-
gen en gezondheidsklachten 
voeding kunnen bijdragen. 
Voeding én beweging is een gou-
den combinatie en heeft een dui-
delijke meerwaarde voor vitaal 
en gezond ouder worden. Wist 
u dat iets meer dan de helft van 
de ouderen in de gemeente Cas-
tricum een gezond gewicht heeft 
(50,7%)? Dat bete€kent dus ook 
dat bijna de helft van de oude-
ren een ondergewicht (0.8%) of 
overgewicht (48,5%) heeft! En 
dat na gewrichtsslijtage van heu-

pen en knieen (40,3%) een hoge 
bloeddruk (37%) de meest voor-
komende gezondheidsklachten 
zijn (bron: Gezondheidsrapport 
ouderen GGD Hollands Noorden, 
2016)? In beide gevallen draagt 
een gezonde leefstijl bij aan ver-
mindering van lichamelijk onge-
mak en welbevinden. 
Beweegplein
Ondersteuningsprogramma ‘Ou-
deren in beweging’  stimuleert 
een actief en sociaal leven in het 

uitdagende beweegplein. Oude-
ren kunnen na a�oop van de pre-
sentatie een kijkje nemen in het 
beweegplein en de mogelijkhe-
den ervaren van 12.00 tot 12.30 
uur.
Geїnteresseerde ouderen kun-
nen de presentatie ‘Voeding en 
vitaal ouder worden’ gratis bijwo-
nen. Wel aanmelden via telefoon       
06-20882019 (voicemail) of mail 
ouderen.in.beweging@dijken-
duin.nl.

Grieks met Talania in 
De Oude Keuken
Castricum - Zondag 19 augus-
tus treedt Grieks orkest Talania op 
in De Oude Keuken. Talania staat 
voor ‘schooiers van de straat’ met 
een rijke variatie aan Griekse stij-
len en sferen: dans- en taveerne-
muziek, rebetica (Griekse blues) 
en liederen van Theodorakis en 
Dalares. Kostas Klotsaropoulos is 
spil van de groep. Op zijn bou-
zouki voert hij u mee naar zijn ge-
boorteland. Met Wim van Hattem 

piano en accordeon, Nora Farkas 
viool, Wim de Goede contrabas 
en zang en Hetty Kienhuis gitaar 
en zang. Pit Hermans is te gast op 
cymbalom. Er kan gedanst wor-
den! Voor de gelegenheid ser-
veert De Oude Keuken kip tzadzi-
ki als DOKspecial.

Zondag 19 augustus treedt Tala-
nia op om 15.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Alcoholcontrole
Castricum - Woensdag 8 augus-
tus heeft de politie een alcohol-
controle gehouden op de Zee-
weg, van 18.30 uur tot 21.45 uur. 
Tijdens deze controle hebben 
513 bestuurders geblazen. Eén 
bestuurder kreeg een proces ver-
baal.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Duif kreeg 
optocht met 
fanfare
Castricum - Ruim 200 jaar gele-
den, in 1811 marcheerde de fan-
fare door de straten van Luik. Het 
massaal toegestroomde volk zag 
vier mannen een mand dragen 
met daarin een duif. Deze had het 
gepresteerd om de 305 kilometer 
van Parijs naar Luik binnen een 
dag af te leggen. In die tijd een 
wonder. Afgelopen zaterdag vlo-
gen de jonge duiven van de Gou-
den Wieken vanaf het Franse Pe-
ronne naar Castricum en Limmen. 
Hemelsbreed 316 kilometer en na 
iets meer dan drie en een half uur 
waren de eerste duiven thuis. Het 
zou wel leuk zijn, maar anno 2018 
levert dat geen optocht meer op 
door de Dorpstraat, met vrolijke 
muziek van Emergo. Wel de eer  
voor de eerste drie liefhebbers 
Cees de Wildt, Gerhard Tromp 
en Anton Tromp, en bij de even-
eens zaterdag gehouden wed-
strijd vanaf Zevenhuizen waren 
dat Sander de Graaf, Arie Hage-
man en Gerhard Tromp.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboortes
Castricum: 06-08-2018 Valentijn 
Floris Deen, zoon van Jochem 
Deen en Elina M. Timmerman.

Overledenen
Akersloot: 07-08-2018 Petrus Le-
ijen, weduwnaar van Maria C. 
Winder.

Castricum: 08-08-2018Maria G.L. 
Vleeshouwers; 09-08-2018 Catha-
rina G. Beentjes, weduwe van Wil-
helmus J. de Wildt; 10-08-2018 
Anna A. Hof, weduwe van Corne-
lis de Beurs.

Limmen: 06-08-2018 Jan M.W. 
Demarteau, weduwnaar van Eva 

M.E.J Röring; 07-8-2018 Jakoba 
M. Marx, weduwe van Johannes 
N. Pepping.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap

Elders: 08-08-2018 Kai Koppen en 
Chantal W.M. van Gelderen.

Cursus Rust 
zonder Roest
Regio - In Heemskerk wordt in 
het najaar de cursus Rust zon-
der Roest, de Kunst van het Ou-
der Worden, gegeven. Deze is ge-
richt op oudere volwassenen (60 
plussers) die met anderen stil wil-
len staan bij de mogelijkheden en 
kansen van de latere levensfasen. 
Wat wil ik nog? Wat kan ik nog? 
Aan de hand van diverse thema’s, 
persoonlijke ervaringen en oe-
feningen inspireren de deelne-
mers elkaar om de eigenheid van 
het ouder worden te ontdekken. 
Het is een speurtocht naar onze 
krachten op latere leeftijd.
Waar: Socius, Burg. Nielenplein 
6, Heemskerk. Start: maandag 
17 september (iedere maandag). 
Tijd: 14.00-16.00 uur. Deelname is 
gratis. De cursus is voor mensenn 
ui Beverwijk, Heemskerk, Castri-
cum en Uitgeest.

Voor opgave of informatie kan 
men bellen met 088-8876900 
(Socius) of mailen naar gheijne@
socius-md.nl.

Wout Bakker de sterkste
Akersloot - De net 15-jarige 
Wout Bakker uit Heiloo heeft na 
een enerverende rit de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd in 
Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup in winst weten om te zetten. 
Met een doldrieste actie sloeg 
Wout op Sportcomplex de Clop-
penburgh al in de eerste omloop 
een naar het leek niet meer te 
overbruggen gat. Geschrokken 
en verward probeerden Henk Jan 
Verdonk senior, Henk Louwe en 
Pleun Lodewijks de schade te be-
perken. Maar niets duidde erop 
dat deze actie van Wout Bakker 
zou gaan mislukken. Tot het mo-
ment dat Verdonk senior het bijl-
tje er door omstandigheden bij 
neergooide en uitstapte om de 
strijd vanaf  de kant verder te vol-
gen. Nadat Pleun Lodewijks het 
tempo opschroefde en Henk Lou-
we achter zich gelaten had, kwam 
de voorsprong van Wout Bak-
ker aan het wankelen. Ronden-

lang vocht Lodewijks om dat jo-
chie uit Heiloo te achterhalen. Pas 
in de zevende van in de totaal elf 
verreden ronden kon Pleun Lode-
wijks bij Woutje Bakker aanslui-
ten. Wout Bakker, voor zijn leeftijd 
al slim koersend door niet meer 
vol te gaan toen hij doorkreeg 
dat Lodewijks er aan kwam, pro-
beerde het in de voorlaatste ron-
de vanuit het wiel van Lodewijks 
een keer, maar werd gecounterd. 
In de laatste omloop van twee 
kilometer brak plots het nood-
weer met storm en slagregens 
los, waar in Wout Bakker zich toch 
nog wist te ontdoen van de Aker-
sloter Lodewijks en Henk Louwe 
onder het geraas van een kraken-
de en vervolgens neerplo�ende 
zware tak zich van een verdien-
stelijke derde plek verzekerde. 
Uitslag: 1. Wout Bakker Heiloo 
2. Pleun Lodewijks Akersloot 3. 
Henk Louwe Alkmaar 4. Koen 
Jansen Schagen 5. Gerrit Jansen 
Schagen.
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Liever meedoen dan aan de kant staan 
tijdens Rock ’n Roll Street Akersloot?

Den Skyldige
In afwachting van een rechtszaak 
omtrent zijn handelen bij een in-
cident, is politie-agent Asger uit 
zijn functie ontheven en gedwon-
gen om te werken bij de alarm-
centrale. Hij beantwoordt een 
noodoproep van een verwarde 
vrouw die vermoedelijk slachtof-
fer is van een ontvoering. Met de 
telefoon als enige hulpmiddel be-
gint Asger aan een race tegen de 
klok om de vrouw op te sporen.

Den skyldige was de grote hit op 
het IFFR (Internationaal Filmfes-
tival Rotterdam) in 2018. Naast 
een nominatie voor de VPRO Big 
Screen Award, ontving de �lm de 
Publieksprijs en de Award van de 
jeugdjury. 

Ook op het grootste Amerikaanse 
festival voor indie�lms, Sundance 
Film Festival, wist deze thriller het 
publiek het meest te bekoren.

Janneman Robinson & Poeh
Disney’s hartverwarmende live-actionavontuur Janneman Robinson 
& Poeh vertelt het verhaal van Janneman Robinson, het jongetje dat 
vroeger talloze avonturen beleefde met Winnie de Poeh in het Hon-
derd Bunderbos en nu is opgegroeid tot een volwassen man die de 
weg is kwijtgeraakt. Het is nu aan Winnie de Poeh en zijn vriendjes om 
hem wegwijs te maken in onze wereld en hem te herinneren aan de 
liefdevolle jongen die hij ooit was.

Uitgeest - Eind augustus staat 
Akersloot weer in het teken van 
de jaren vijftig met muziek, oude 
auto’s, Solex-races en een Fifties-
jaarmarkt.
De leden van Dansschool Fabu-
lous Fifties gaan er naartoe om-
dat dit festival het nieuwe dans-
seizoen inluidt en alle bekenden 
elkaar weer ontmoeten. Iedereen 
staat te popelen om de dansvloer 
op te gaan. De vrolijke en swin-
gende Rock ’n Roll-muziek staat 
borg voor heel wat dansplezier 
met de bijbehorende en niet te 
vermijden zweetdruppels.
De muziek van Elvis, Bill Haley en 
andere bekende artiesten uit die 
tijd is bij velen bekend en bemind 
en doet bij menigeen het verlan-
gen ontwaken om te bewegen. 
Maar niet iedereen is die kunst 
machtig….
Elma Kerklingh, eigenaresse van 
de dansschool, vertelt: “Als wij aan 
het dansen zijn, zien we elk jaar 
mensen aan de kant staan met 
die blik in hun ogen van ‘dat wil ik 
ook!’ En vaak komen die mensen 
naar ons toe om te vragen waar 

zij dit kunnen leren. En juist voor 
die mensen organiseren wij op 19 
augustus, in ’t Stokpaardje in Uit-
geest, een workshop van 4 uur, 
inclusief ko�e/thee/lunch, ein-
digend met een drankje en een 
snack. Op deze dag leren de men-
sen de basis en een aantal varia-

ties, waarmee zij tijdens het festi-
val (een week later) de ‘dansarena’ 
kunnen betreden.’’

Kijk voor informatie op www.
dansschoolfabulous�fties.nl, mail 
naar infofab50s@gmail.com of 
bel Elma: 0620239119.

Leren tekenen bij Perspectief
Castricum - Bij Perspectief start 
vrijdagmiddag 14 september 
een nieuwe basiscursus teken-
technieken. Kunstenares en do-
cente Afke Spaargaren staat ie-
dere week van 13.30 tot 16.00 
uur klaar om alle cursisten per-
soonlijk te begeleiden. Geduren-
de zes lessen kun je je laten ver-
rassen door de mogelijkheden 
van de verschillende tekenmate-
rialen zoals potlood, pastel en in 
water oplosbaar krijt. Afke leert je 
de diverse materialen te hanteren 
aan de hand van voorbeelden uit 
de kunstgeschiedenis. Zo kunnen 
de cursisten leren een techniek te 
vinden die het beste bij hen past. 
Deze cursus is geschikt voor zo-
wel beginners als gevorderden.
De deelnamekosten bedragen 75 
euro voor leden en 100 euro voor 
niet-leden. De materiaalkosten 
bedragen 10 euro.

Nog plek voor nieuwsgierige kinderen
Proefjes doen in de schoolvakantie
Castricum - Na het succes van 
vorig jaar wordt ook dit jaar een 
wetenschapsprogramma geor-
ganiseerd in De Hoep. De eerste 
kampweek zit erop maar van 20 
tot en metv 23 augustus wordt 
een tweede week georganiseerd 
en daar is nog plek voor kinderen 
van 7 tot en met 11 jaar.
Kinderen kunnen ook deze zo-
mervakantie volop experimen-
teren, creatief bezig zijn, proble-
men oplossen, en natuurlijk voor-
al veel plezier maken met allerlei 
spannende en uitdagende proef-
jes en experimenten.
Tijdens de gevarieerde, educatie-
ve en vooral knettergekke dag-
programma’s gaan kinderen van 
7 tot 11 jaar samen met de gekke 
professoren van Mad Science op 
ontdekkingstocht in de wondere 
wereld van wetenschap en tech-
niek. Leer hoe je met huis-tuin-
en-keuken materialen de leukste 
chemische reacties kan opwek-
ken. Experimenteer bij het aas-
eter jachtspel met je kennis van 
de dierenwereld. Ontrafel als jon-
ge astronaut de mysteries van het 
zonnestelsel en ontdek hoe het 
menselijk lichaam functioneert. 

Informatie en inschrijven bij: 
Froukje Docter, 06-13050180 of 
per e-mail: froukjedocter@gmail.

com of via de website: perspec-
tiefcastricum.nl. (foto: aangele-
verd)

Lekker veel doen staat voorop, 
want je leert het meest wanneer 
je plezier maakt en zelf ontdek-
kingen doet. Elke dag staat er een 
ander thema centraal en valt er 
wat nieuws te beleven. Mad Sci-
ence probeert op deze manier 

kinderen al op jonge leeftijd te 
enthousiasmeren voor weten-
schap en techniek.

Voor meer informatie: leonie.hoe-
be@mad-science.nl. Zie ook: ne-
derland.madscience.org.

De deelnemers van de eerste week

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt 
vrijwilligers voor diverse organisaties
Castricum - The International 
Holland Music Sessions (TIHMS) 
organiseert jaarlijks drie con-
certen in de Dorpskerk in Cas-
tricum, doorgaans op vrijdag in 
de maand augustus. Een team 
van vrijwilligers is verantwoor-
delijk voor de lokale PR en een 
goed verloop van de concer-
ten (ontvangst musici en bezoe-
kers, kaartverkoop etc.).  Daar-
naast zoekt het team naar moge-
lijkheden voor lokale sponsoring. 
Het centrale PR-team van TIHMS 
geeft ondersteuning bij de lokale 
PR-activiteiten en zoekt nog extra 
vrijwilligers. 

De voorzitter van Wereldwinkel 
Castricum onderhoudt alle exter-
ne contacten. Zoals bijvoorbeeld 
met de VVE De Weere (het �atge-
bouw waar men onderdeel van 
is), met omliggende collega-win-
kels en met Stichting Wereldwin-
kels Nederland. Als voorzitter ben 
je betrokken bij het reilen en zei-
len van de winkel, met name hoe 
die gerund kan worden door het 
coördinatieteam en alle vrijwil-
ligers. Samen met de penning-
meester en secretaris wordt het 
bestuur van de winkel gevormd 
en samen met het coördinatie-
team worden de lijnen uitgezet. 

De Wereldwinkel zoekt een nieuwe voorzitter (foto: aangeleverd)

Gezocht wordt naar iemand die 
communicatief sterk is, hart heeft 
voor de ontwikkelingslanden en 
zich graag wil inzetten voor een 
betere wereld. Verder is kennis in 
de detailhandel ook erg welkom, 
maar ook zeker bekendheid met 
het werken met vrijwilligers.

Wie interesse heeft in een van 
deze vacatures, of ander vrijwil-

ligerswerk wil doen, kan een af-
spraak maken bij het Steun-
punt Vrijwilligerswerk (onder-
deel van Stichting Welzijn Castri-
cum) Geesterduinweg 5 in Castri-
cum. Het telefoonnummer is 025-
656562. 
De vacaturebank is ook te vinden 
op www.vrijwilligerswerkcastri-
cum.nl en op Facebook en Twit-
ter. 

Cursus suvival en natuur voor kinderen
Castricum - In Bezoekerscen-
trum De Hoep in Castricum kun-
nen kinderen vanaf 15 september 
elk weekend leren (over)leven in 
de natuur. De lessen zijn onder-
deel van de jaaropleiding suvival 

en natuur voor kinderen van 7 tot 
12 jaar en worden gegeven door 
boskinderen.nl. Het doel van de 
opleiding is kinderen op speelse 
wijze in aanraking met de natuur 
te laten komen.

De boskinderen survival school 
geeft al 2 jaar bijna elk weekend 
les aan kinderen die lid zijn van 
de survival school. Ze leren leven 
in de natuur, spelen met de na-
tuur en ontdekken het plezier in 
alle weersomstandigheden zon-
der de natuur te beschadigen. 
Zelf doen, elf ervaren en zelf ont-
dekken in kleine groepjes maken 
Boskinderen uniek! 
De survival en natuur lessen 
wordt gegeven door hike & sur-
vival instructeur en natuurgids 
Egon Bloem en diverse gastdo-
centen, ieder met zijn of haar ei-
gen unieke aanvullende vaardig-
heden. Na de jaaropleiding we-
ten de kinderen een stuk meer 
over de natuur en zijn ze ver-
trouwd geraakt met met het bos 
en de duinen.

Nieuwsgierig? Bezoekerscentrum 
De Hoep organiseert twee open 
dagen waar kinderen een indruk 
kunnen krijgen van de opleiding. 
Zondag 26 augustus van 11.00  
tot 12.00 uur en woensdag 5 sep-
tember van 15.00 tot 16.00 uur. 
Aanmelden kan via www.pwn.nl/
activiteiten.
Meld je snel aan voor een van bei-
de dagen. Meer informatie opvra-
gen kan ook via: www.boskinde-
ren.nl. (foto: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 18.45 uur

Den Skyldige
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
zondag, maandag & woensdag 20.45 uur

The Spy who dumped me
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Mission: Impossible - Fallout
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag  20.00 uur
maandag 16.00 uur
dinsdag 20.45 uur

woensdag 20.00 uur
Mamma Mia! Here we go again

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,maandag, 
dinsdag & woensdag 13.00 uur

Janneman Robinson & Poeh
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Hotel Transsylvanië 3 - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag, 
dinsdag & woensdag 16.00 uur

Showdogs
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.00 uur
Incredibles 2 - 2D - NL 

Programma 16 augustus t/m 22 augustus
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15 AUGUSTUS
Zomer-avondwandeling in 
de polders van Werelderfgoed 
Beemster en Beetskoog start 
19.15 uur bij eetcafe Les Deux 
Ponts in Oudendijk. www.les-
deuxponts.nl.

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot en 
met 5 september, aanvang 20.15 
uur. Vanavond met Arjen Leistra. 
(foto: aangeleverd)

16 AUGUSTUS

Open Kerk in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum, 
11.00-15.00 uur. Iedere donder-
dag tot en met 23 augustus.

Stop-motion �lmpjes maken 
voor kinderen van 8 tot en met 
12 jaar van 14.00 tot 15.30 uur in 
bibliotheek Limmen, Lage Weide 
2a. Toegang 3,50 euro. Aanmel-
den vooraf noodzakelijk, dit kan 
via de agenda op de website van 
de bibliotheek of bij de klanten-
service.

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

17 AUGUSTUS
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Kaasmarktorgelconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar met Kees Nottrot 
om 12.00 en 13.00 uur. 

IVN-excursie met als thema ‘bra-
men’ start 14.00 uur vanaf de re-

ceptie van camping Geversduin 
aan de Beverwijksestraatweg 
205. Aanmelden bij de receptie of 
via info@campinggeversduin.nl. 
(foto: aangeleverd)

Inloopconcert met sopraan Lies-
beth Brinkman en het Heems-
kerks Mannen Vocaal Ensemble 
Spirit Sound onder leiding van 
Anja van der Ploeg in de Dorps-
kerk in Heemskerk, 15.30 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Klassiek concert in Dorpskerk 
Castricum. Stichting The Inter-
national Holland Music Sessions 
brengt weer jonge talenten op 
het gebied van viool, cello en pi-
ano naar Castricum (ook 24 au-
gustus). Aanvang 20.00 uur.  Van-
avond uit Amerika cellist Sebas-
tian Ortega en pianiste Natalie 
Nedvetsky (foto: Rachel Breen)
Kaarten in de kerk vanaf 19.30 
uur of via de website www.tihms.
com. De entreeprijs is 18 euro en 
voor jongeren tot 30 jaar de helft 
van de prijs. Voor kortingsrege-
lingen zie de website. Ook elders 
in de regio veel concerten in de-
ze serie.

18 AUGUSTUS
De Waardse Tunnel Route: 
sponsor�etstocht om zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen voor de 
organisaties ’T Praethuys en Kan-
kerspoken over 20, 40 of 60 kilo-
meter vanuit Heerhugowaard. 
Info: www.waardsetunnelroute.
com.

DLL Kalverpolderwandeltocht 
over 5, 10, 15 of 25 kilometer van-
af NS station Koog Zaandijk. Start 
vanaf 09.00 uur. www.delaatste-
loodjes.nl. (foto: aangeleverd)

▲ 19 AUGUSTUS
Zomermarkt in centrum van Cas-
tricum, 11.00-17.00 uur. Kinderen 
kunnen zich nog aanmelden voor 
de kleedjesmarkt op het Bakkers-
pleintje: desnoepwinkelvoorkun-
stenaars@hotmail.com. Nog be-
lengstelling voor een kraam? in-
fo@starpromotions.nl.

Kunstmarkt op de Boulevard 
Noord in Egmond aan Zee, 10.00-
17.00 uur.

Korren met IVN gidsen vanuit het 
IVN gebouw Parnassia in Bergen 
aan Zee, 10.00 uur. Info: www.ivn.
nl/nkl. (foto: aangeleverd)

Nazomer in het Heilooër Bos, 
IVN-excursie start 10.00 uur bij 
de Kattenberg aan de Kennemer-
straatweg in Heiloo en duurt on-
geveer twee uur. Opgave vooraf 
is niet nodig. (foto: Paul ten Have)

Kunstmarkt bij de Ko�emolen 
in Egmond aan den Hoef, 11.00-
17.00 uur. Aanmelden voor deze 
markt of voor 9 september: 06-
57537430. (foto: aangeleverd)

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is tot en met oktober iedere 
zondag open van 11.00 tot 17.00 
uur. Genieweg 1 in Heemskerk. 
Om 14.00 uur lezing over luchtfo-
togra�e boven de duinstreek.

Kinderactiviteit in de Schaaps-
kooi, Zeeweg 2, Bergen, 12.00-
16.00 uur. Thema: zand, zee en 
strandvondsten.

Open dag heemtuin De Wielen-
maker in Egmond-Binnen, Adel-
bertusweg 38, 12.00-16.00 uur. 
(foto: Peter Lassooij)

Open dag van Werkgroep Oud-
Castricum. De expositie over 
de Duinkant is te zien, het knus-
se woonbuurtje aan de westkant 
van de spoorlijn dat op last van 
de Duitsers in mei 1943 werd af-
gebroken voor de aanleg van de 
Atlantikwall. In de �lmzaal draait 
continue een �lm van Hans Kin-
ders over het verdwenen buurtje 
en zijn bewoners. Van 13.30 tot 
16.00 uur aan de Geversweg 1b te 
Castricum. Entree donateurs gra-
tis, overige bezoekers betalen 1 
euro.

Workshop Rock ‘n Roll dance 
van dansschool Fabulous Fifties 
in ‘t Stokpaardje in Uitgeest. Info: 
www.dansschoolfabulousfifties.
nl, of 06-20239119.

Vaarexcursie ‘roofvogels’ door 
het Wormer- en Jisperveld met 
gids start 13.30 uur bij bezoekers-
centrum De Poelboerderij in Wor-
mer. www.bezoekerscentrum-
poelboerderij.nl. (foto: Larry Kef )

Kerkje in Krommeniedijk is 
open voor bezichtiging van 13.00 
tot 16.00 uur. (foto: aangeleverd)

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

Kunst en techniek, speciale 
rondleiding door beeldenpark 
Een Zee van Staal in Wijk aan Zee, 
waarbij ook technische uitleg ge-
geven wordt over het ontstaan 
van de gigantische stalen con-
structies. Start 14.00 uur op de 
hoek van de Bosweg en de Reyn-
dersweg te Wijk aan Zee. (foto: 
aangeleverd)

Grieks orkest Talania treedt op 
in De Oude Keuken, 15.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

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

Muzikale poëzieavond in de 
Slotkapel in Egmond aan den 
Hoef, 20.00 uur.

20 AUGUSTUS

Interactieve presentatie ‘Voe-
ding en vitaal ouder worden’ 
door diëtisten Michele Arendsen 
en Nanou Min in De Oude Keu-
ken op landgoed Duin en Bosch, 
10.45 uur. Deelname gratis, aan-
melden: 06 20882019 (voicemail) 
of ouderen.in.beweging@dijken-
duin.nl. (foto: aangeleverd)

Zomerse muziek door het trio 
Una Cintiņa (organist) Jean Se-
bastian Beauvais (coutertenor) 
en Elīna Kuduma (hoboïste) in de 
Laurentiuskerk aan de Verdron-
kenoord 68 in Alkmaar, 20.00 uur. 

21 AUGUSTUS
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

22 AUGUSTUS

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

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

Rondje Wormer- en Jisperveld,  
vaarexcursie met gids start 13.30 
uur bij bezoekerscentrum De 
Poelboerderij in Wormer. www.
bezoekerscentrumpoelboerde-
rij.nl. 

Eerste Warming Up-loop As-
sendelft in serie van vier. 7,5 km 
of 1600 meter (t/m 14 jaar). Ook 
29 augustus en 5 en 12 septem-
ber. Start 19.30 uur. Info: www.le-
champion.nl. (foto: Frits van Eck)

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

Sportieve opening van 
Bakkum Bruist
Castricum - Bakkum Bruist, het 
buurtfeest van 8 september, no-
digt Bakkum en Castricum uit 
voor een gezamenlijke, sportie-
ve opening. Trainers van sport-
school Full of Life faciliteren spe-
ciaal voor kinderen een spring-
touw work-out.

Dankzij sponsoren van het eve-
nement, ontvangen alle scholie-
ren van basisschool Cunera begin 
september een springtouw. An-
dere kinderen en geinteresseer-
den, ontvangen ter plekke een 
touw. Bernd Winkelbeiner, trai-
ner bij Full of Life, zegt over de 
springende opening: “ Wij wer-
ken met springtouwen in boxles-
sen en cross�t trainingen. Sprin-
gen is een super work-out. Vroe-
ger was touwtje springen heel 

normaal, elk kind deed het. Nu 
is touwspringen op straat of bij 
gymles echt niet meer vanzelf-
sprekend. Ik vind het top dat we 
met deze springende opening 
kinderen aanzetten om lekker te 
bewegen met een touw en ook 
kinderen zonder ervaring zijn 
welkom! Onder deelnemers ver-
loten we een mooie prijs.”

Centrale onderdelen van het Bak-
kum Bruist programma zijn:
18.00-19.00 uur opening: Spring-
touwen, Big Band en “Daghap” 
bij De Oude Keuken; 20.00 uur 
Straatprijs jury start rondje door 
Bakkum; 22.00 uur Straatprijs uit-
reiking bij Fase Fier.
Meer details over het Bakkum 
Bruist programma zijn terug te 
vinden op bakkumbruist.nl.

Full of Life trainers Pelle Staub (links) en Bernd Winkelbeiner (rechts) ma-
ken samen met Bakkum Bruist vrijwilliger Remy Vels en zoon Lucas (mid-
den) een sportieve opening  voor kinderen mogelijk (foto: aangeleverd)
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Peter Samuel schrijft nieuw boek: ’Good Old & Still Young’
Limmen - “Eens maar nooit 
meer!”, kopte Dagblad Kennemer-
land boven een artikel, gewijd aan 
Jubileumboek 75 jaar Vitesse’22 
uit Castricum. Dat was ruim twee 
decennia geleden. Auteur Peter 
Samuel (72), indertijd tegenover 
de Puikman wonend, bezigde die 
woorden na het afronden van de 
pittige klus. Met clubadepten Jan 
de Nijs en Andries van Eecklen-
burg bracht hij de uitgave in kleu-
ren- en zwartwitfoto’s over de his-
torie van de Castricumse voet-

balclub tot stand. Het boek werd 
een succes, menig Vitessenaar be-
zit het.

Samuel verhuisde naar Limmen, 
waar hij inmiddels ruim tien jaar 
woont, en schreef nieuwe boe-
ken. Onder meer de bundel reis- 
en �ctieverhalen ‘Ervoor, Erna’ 
en de klucht over clustergekloot 
‘MoeilijkeMan vs. MeijerMans’. Zij 
zagen via Uitgever Kirjaboek uit 
Hoogwoud het daglicht.

In september a.s. verschijnt het 
nieuwste werk van de Limme-
naar, die al zijn hele leven met in-
teresse voor voetbal is behept. 
Ooit in Amsterdam als pukkie be-
gonnen, daarna zijn voetballoop-
baan in Hilversum voortgezet. Als 
spits speelde hij in HC&FC Victo-
ria 1893 nog tegen onder ande-
ren Abe Lenstra, Tinus Bosselaar 
en Loek Biesbroeck. Dat was ter 
gelegenheid van het 75-jarig be-
staan van de Hilversumse derde 
klasser.

Waar zijn oude vereniging het 
adagium ‘Good Old’ draagt, heeft 
Samuel na tientallen jaren via in-
ternet contact met good old ‘ou-
de maten’ opgenomen. Daardoor 
geïnspireerd is hij bij Victoria (nu 
zaterdag eerste klasse) gaan kij-
ken voor de wedstrijd tegen zijn 
eerste club Wartburgia uit Am-
sterdam. Dit inspireerde hem tot 

het schrijven van artikelen voor 
het clubblad van de ‘Good Old’. 
Deze schrijfsels werden door de 
lezers zo gewaardeerd, dat het 
de inwoner van Limmen tot een 
nieuw boek prikkelde.

Zijn jeugdtijd met kampioen-
schappen, gewonnen toernooien 
en reisjes naar het buitenland, het 
komt allemaal aan de orde. Ook 
zijn proefwedstrijd bij Ajax en zijn 
mooiste herinnering, die tegen 
Oranje Oud-internationals. Sa-
muel schrijft over het 75 Jaar-ju-
bileumfeest bij Vitesse’22 en over 
zijn ontmoeting op de Alkmaarse 
drafbaan met jockey Fred Hande-
laar, 25 keer nationaal kampioen, 
tevens oud-Victoriaans voetbal-
lertje.

Dat Samuel het voetbal in bredere 
zin volgt, komt in zijn boek even-
eens tot uiting. Nationale toppers 
Abe Lenstra, Faas Wilkes en Johan 
Cruij� krijgen aandacht, maar ook 
spelers als Pelé en Sandro Mazzo-
la (van Inter Milaan) worden be-
schreven. 

Naar voetbalwedstrijden in stadi-
ons gaat de schrijver niet zo vaak, 
maar hij bezoekt wel het Berna-
beú-stadion in Madrid, het San Si-
ro in Milaan en Maracanã in Rio de 
Janeiro. Kortom, de verhalen zijn 
voor iedere voetballiefhebber le-
zenswaardig.

De titel van het boek - ‘Good Old 
& Still Young’ - is afgeleid van 
zijn aloude HC & FC Victoria uit 
1893, maar slaat bovendien op de 
schrijver zelf en op een trio oude 
makkers, die hij als uitmuntende 
voetballers en clubmensen voor 
het voetlicht haalt. ‘Trio toptroe-
ven’ noemt Samuel dat drietal, 
twee van 70 en één van 79 jaren 
jong, waarvan één bij Ajax Am-
sterdam onder contract heeft ge-
staan.

Op zaterdag 6 oktober organi-
seert Victoria Hilversum zijn feest-
dag met wedstrijden, reünie en 
feestavond. Tijdens de daags 
voorafgaande receptie overhan-
digt de club het eerste exemplaar 
van het Jubileumboek 125 Jaar, 
vooral fotoboek, aan burgemees-
ter Broertjes van Hilversum.

Peter Samuel krijgt tijdens de re-
unie de gelegenheid zíjn boek 
‘Good Old & Still Young’ te pre-

senteren. Het proefexemplaar is 
al in zijn bezit en hij is er trots op. 
“Eens maar nooit meer” zal hij niet 
zo snel meer in de mond nemen. 
Met veel plezier heeft hij namelijk 
ook deze fraaie uitgave tot stand 
gebracht.

(‘Good Old & Still Young’ door Pe-
ter Samuel - zwartwit en kleuren-
foto’s, 181 pagina’s - is via internet 
verkrijgbaar bij uitgever kirjaboek 
ad 17,50 euro - www.kirjaboek.nl)

Boerentoertje een groot succes!
Castricum - 240 deelnemers 
schreven zich in voor het Boeren-
toertje, een �etstocht door het 
prachtige agrarische landschap 
rond Castricum langs 3 familie-
boerderijen met camping, afgelo-
pen zondag. Initiatiefnemers wa-
ren Carla Res van boerencamping 
De Kei, Wilma Veldt van Agro-
camping Ormby Field en Jacque-
line Welboren van boerderij De 
Westert. De 240 deelnemers wa-
ren voor de start verspreid over 
de drie locaties. 
Bij de start stonden de ko�e, thee 
en limonadekoe klaar en wer-
den de toerkaarten uitgedeeld. 
Rondleidingen werden er gege-
ven, kijken hoe een robot een koe 
melkt, uitleg over de bollenteelt, 
klompgolven en een foto op reu-
zenklompen laten maken, en de 
deelnemers mochten overal kij-
ken en speuren, speuren naar de 
knecht in de bedstee om vervol-
gens de puzzel op te lossen. 
Op vertoon van je toerkaart kreeg 
je bij de tweede boerderij een 
knapzak met picknick -ekkers, die 
je mee kon nemen naar de wei 
met uitzicht op de koeien.  
Bij de derde boerderij kon zuivel 
geproefd worden, om vervolgens 
de route te eindigen waar je be-
gonnen was, daar kon de toer-
kaart met antwoorden op de vra-
gen ingeleverd worden, want er 
worden nog prijzen uitgedeeld 

volgende week.  De initiatiefne-
mers kregen goede reacties en 
bedankjes voor de mooie dag. 

Volg Boerentoertje.nl en Face-
book Boerentoertje,  wie weet 
doen ze het volgend jaar weer. 

Bij AV Castricum
Voorbereiden op Egmond halve marathon
Castricum - Vanaf woensdag 5 
september tot begin januari or-
ganiseert de Atletiekvereniging 
Castricum voor recreatieve lopers 
hardlooptrainingen. Deze trainin-
gen, bekend als de AVC-Egmond-
stage, zijn bedoeld om op 13 ja-
nuari bij de Halve Marathon van 
Egmond goed voorbereid aan de 
start te staan.

Uitgangspunt is drie trainingen 
in de week. Op maandagavond 
(19.30 uur) staat altijd een lan-
ge duurloop met tempovariaties 
op het programma. Op woens-
dagavond (ook 19.30 uur) wordt 
vooral getraind via korte inter-
vallen, terwijl op zaterdag (09.15 
uur) wordt getraind via een com-
binatie van intervallen en tempo-
duurlopen. In een aantal geval-
len wordt daarbij ook getraind op 
het ‘Egmondparcours’ in de dui-
nen en op het strand.

Trainer Ari Smit: “We trainen als 
groep samen. Wanneer nodig dif-
ferentiëren we in subgroepen. 
Snelheid en parcours worden dan 
aangepast. Het groepsgevoel 
blijft behouden. Lopers ervaren 
dit als zeer prettig. Als aanvangs-
niveau gaan we er vanuit dat de 
deelnemers in ongeveer 1 uur 
zo’n 10 kilometer kunnen lopen. 
In ruim 4 maanden wordt dit uit-
gebreid zodat je begin januari in 
staat bent om de halve marathon 
te volbrengen.¨.

Naast de trainingen krijgen de 
deelnemers aan deze ‘stage’ bo-
vendien een gratis startbewijs 
voor de AVC Duin- & Strandloop 
die op zondag 2 december op het 
programma staat. De totale kos-
ten voor de stage bedragen 80 
euro.
Lopers zijn op woensdag 5 sep-
tember van harte welkom om 

vrijblijvend mee te trainen. Ze 
kunnen zich melden om 19.15 
uur in het clubhuis van AV Castri-
cum aan de Zeeweg 4 bij trainer 
Ari Smit. Na a�oop van deze trai-
ning beslissen ze of ze gaan deel-
nemen aan de Egmond loopsta-
ge. Lopers die op deze woens-
dagavond verhinderd zijn, kun-
nen ook op zaterdagochtend 8 
september voor de eerste keer 
meetrainen, zij kunnen zich mel-
den om 9.15 uur in het clubhuis.
Vooraf aanmelden is gewenst, dat 
kan via het formulier op www.av-
castricum.nl/egmondstage. Dit 
is bedoeld zodat de trainer weet 
hoeveel lopers er komen mee-
doen aan de eerste training, je 
kunt daarna beslissen of je deel-
neemt aan de Egmond stage! 
Lees op www.avcastricum.nl/eg-
mondstage wat Frank Jan Borst 
en Sacha Miettinen van de Eg-
mond stage vonden!

IVN-excursie: bramen
Castricum - IVN afdeling Mid-
den Kennemerland organiseert 
in samenwerking met camping 
Geversduin een excursie met als 
thema ‘bramen’ op vrijdag 17 au-
gustus. 
Niet alleen mensen vinden bra-
men heerlijk, de bloemen bie-
den nectar voor zweefvliegen, 
kevers, bijen en hommels. In en 
op de bladeren en stengels leven 
schimmels, diverse kever-  soor-
ten, wespen, enzovoort. IVN gid-
sen Hermine Smit en Hans Wel-
bers zullen de deelnemers hier 
van alles over vertellen en na-
tuurlijk gaan ze ook bramen pluk-
ken, neem dus een bakje mee! 

Het is ook handig om in de dui-
nen dichte schoenen en een lan-
ge broek te dragen. Bramenstrui-
ken zijn stekelig.
Aanmelden voor deze excursie bij 
de receptie van camping Gevers-
duin Beverwijkerstraatweg 205, 
info@campinggeversduin.nl. De 
kosten zijn voor kinderen 2 eu-
ro en voor volwassenen 4 euro. 
Graag gepast betalen. Vertrokken 
wordt om 14.00 uur vanaf de re-
ceptie van camping Geversduin. 
Duur van de excursie is ongeveer 
anderhalf uur. 
De kosten zijn exclusief een toe-
gangskaart tot de duinen,deze is 
te koop bij de automaat aan de 

ingang van het duingebied. Een 
dagkaart kost 1,80 en is alleen 
met chip of pin te betalen. Kinde-
ren tot en met 17 jaar gratis. (foto: 
aangeleverd)
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Kijken naar kunst door 
de ogen van filosofen
Castricum - In Galerie Street-
scape op de Dorpsstaat 7 wor-
den in een kunstzinnige am-
biance diverse workshops en 
cursussen gegeven. Jacqueli-
ne Duurland van de Filoso�efa-
briek geeft de cursus �loso�e en 
kunst(beschouwing). Jacqueline: 
,,In deze cursus onderzoeken en 
bespreken we wat kunst en �lo-
so�e met elkaar te maken (kun-
nen) hebben. We kijken hoe �lo-
sofen en kunstenaars elkaar we-
derzijds beïnvloed hebben en 
welke kunstvormen bij een be-
paald tijdsbeeld aansluiten. We 
doen dit aan de hand van tekst- 
en beeldmateriaal (projecties op 
een scherm). De cursus is verdie-
pend maar ook toegankelijk. We 
gaan in op gedachtegoed van �-
losofen en behandelen hoe dat 
gedachtegoed in diverse kunst-
vormen – dus niet alleen in beel-
dende kunst - tot uitdrukking 

komt. Zowel klassieke als moder-
ne kunstvormen komen aan bod. 
Elke bijeenkomst begint met een 
lezing, waarna we met elkaar 
over kunstmeningen en -erva-
ringen praten. Als achtergrond-
informatie ontvang je een reader 
met tekstfragmenten. Je krijgt el-
ke week een kleine (nadenk)op-
dracht mee. Misschien kijk je na 
het volgen van deze cursus weer 
net iets anders naar kunst.’’
Start: zondag 9 september van 
11.00 tot 13.00 uur (daarna nog 
op 16, 23, 30 september en 7, 14 
oktober). Prijs: 160 euro inclusief 
teksten, ko�e/thee. Inschrijven? 
E-mail naar workshops@street-
scape.nl  of bevestig deelname 
persoonlijk in de galerie, Dorps-
straat 7 in Castricum. Geopend 
op afspraak, tijdens inloopate-
liers en vrijdag tot en met zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. (foto: 
Wim Mulder)

Er zijn nog plaatsen vrij
Kunstmarkt 
bij de Koffiemolen
Regio - De vierde kunstmarkt bij 
de Ko�emolen in Egmond aan 
den Hoef vindt plaats op zondag 
19 augustus. Er kunnen maximaal 
35 kramen op het terrein (restau-
rant Smakelijk aan de Egmonder-
straatweg 34). Er zijn tot nu toe 
minder kraamhouders in verband 
met mogelijk verwachte hoge 
temperaturen.
Er komt een breed assortiment 
aan bod; te bewonderen zijn 
schilder- en tekenwerk, sieraden, 
beelden, keramiek, textiel en glas. 
Tevens is er live muziek verzorgd 

door het muzikale duo de Zwa-
gers uit Heiloo. Voor een lekkere 
versnapering is er een mooi terras 
naast het restaurant alsmede een 
sfeervol ingerichte ko�emolen.
De laatste markt wordt op 9 sep-
tember gehouden. Voor kunste-
naars zijn er nog plaatsen vrij.

Bent u kunstenaar en wilt u deel-
nemen aan de markten, dan kunt 
u contact opnemen met Roderick 
Taylor (marktmeester); e-mail ro-
dericktaylor@hotmail.com, tel. 
06-57537430. (foto: aangeleverd)

DLL Kalverpolderwandeltocht
Regio - Op zaterdag 18 augus-
tus is de tiende editie van de Ka-
verpoldertocht en dat is wande-
len over natuurpaden in het Guis-
veld, de Schaalsmeer en Kalver-
polder, langs beschermd dorps-
gezicht van oud-Zaandijk en na-
tuurlijk over de Zaanse Schans.
Wandelsportvereniging De Laat-
ste Loodjes staat, in samenwer-
king met de Stichting Kalverpol-
der, ook dit jaar weer garant voor 
een mooie en afwisselende 10e 
editie van de Kalverpolder wan-
deltocht. Deelname: de gepijlde 
parkoersen zijn voor iedereen ge-
schikt, voor leden en niet leden, 
zowel individueel als in groeps-
verband, echter met uitzonde-
ring van rolstoelgebruikers. Af-

standen: 5,10,15 en 25 kilometer. 
Startlokaal en starttijd: vanuit 
Evean Zorgcentrum Guisveld, Ge-
orge Gershwinstraat 207,
1544 NX Zaandijk-West. Vanaf 
NS station Koog Zaandijk gepijld 
naar de start. De 25 km start van 
09.00 tot 10.30 uur en de overige 
afstanden van 09.00 tot 13.00 uur. 
Het startbureau sluit om 17.00 
uur. Inschrijfkosten: Bondsleden 
€2,00, Niet leden €3,00. Verzor-
ging: op alle afstanden zijn vol-
doende rustgelegenheden aan-
wezig en consumpties zijn tegen 
betaling verkrijgbaar. 
Meer informatie over alle wan-
deltochten is te vinden op www.
wsvdelaatsteloodjes.nl. (foto: 
aangeleverd)

Wasdroger vat vlam
Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag om 00:38 is de 
brandweer uitgerukt voor een 
woningbrand aan de Breede-
weg. Bij aankomst bleek het om 
een wasdroger te gaan die in de 
brand stond. De brandweerlie-
den  hebben de droger snel we-
ten af te blussen en naar buiten 
getild. Hierna hebben ze de wo-

ning geventileerd met behulp 
van de overdrukventilator. Na 
nog een paar metingen te heb-
ben verricht was het binnen weer 
veilig verklaard. 

Iets later kwam stichting Salva-
ge ter plaatse om het verder af te 
handelen op verzekeringsgebied. 
(foto: Evelien Olivier)

Vier Warming Up-lopen 
in Assendelft
Regio - Op de woensdagavonden 
22 augustus, 29 augustus, 5 sep-
tember en 12 september worden 
in Assendelft voor de 40e keer de 
Warming Up lopen gehouden. Ie-
der jaar doen er gemiddeld 350 
lopers aan deze serie mee voor-
namelijk als training voor de Dam 
tot Damloop. Behalve dat het een 
ideaal parcours is om te lopen 
(�etspaden) is het ook een gezel-
lige loop. Na de vakantie even bij-
praten en tevens kijken hoe ie-
dereen ervoor staat met de con-
ditie. Met deze 4 lopen heeft men 
mooi de gelegenheid om alles op 
te bouwen. Er kunnen 2 afstan-
den worden gelopen nl. 7,5 km 
en 1600 meter (jeugd t/m 14 jaar )
Voor beide afstanden wordt een 
klassement bijgehouden van ie-
dereen die zich voor 3 of 4 avon-
den tegelijk hebben ingeschre-
ven. Bij een gelijke stand na 3 

avonden is de 4e avond beslis-
send. De start en �nish van de 
loop is op de hoek van de Veen-
polderdijk/ Zaandammerweg. De 
starttijd is 19.30 uur. 

De voorinschrijving (alleen voor 
de serie van 7,5 km) is bij Run-
nersworld in Zaandam en is nu 
geopend tot dinsdag 21 augus-
tus. De na-inschrijving is vanaf 
18.30 uur op de dag zelf, bij voet-
balvereniging Assendelft, Dorps-
straat 253b te Assendelft. Er kan 
dan ook voor elke avond apart 
worden ingeschreven. Er kan niet 
online worden ingeschreven. Het 
inschrijfgeld voor de serie van 7,5 
km is bij voorinschrijving € 12,00 
en bij na-inschrijving € 14,00. 
Voor verdere informatie zie www.
lechampion.nl, trimloopcom-
missie@lechampion.nl of 075- 
6871474. (Foto: Frits van Eck)

Extra vrijwilligers bij 
Luisterlijn Alkmaar nodig
Regio - Voor mensen die een-
zaam zijn, kan de zomer net zo 
voelen als de feestdagen. Ieder-
een is met vakantie of doet iets 
anders leuks. Wekelijkse activitei-
ten stoppen. Hierdoor neemt het 
gevoel van eenzaamheid toe. Een 
praatje kan dan enorm helpen. 
Vrijwilligers van Sensoor, de lan-
delijke luisterlijn bieden een luis-
terend oor aan mensen met zor-
gen, verdriet en problemen. Via 
chat, telefoon en e-mail. In sep-
tember start er een training in 
Zaandam om nieuwe vrijwilligers 
op te leiden. 

De landelijke luisterlijn wordt va-
ker gebeld dan ooit. Afgelopen 
mei beantwoordde Sensoor bij-
voorbeeld 1.800 telefoontjes 
méér dan in diezelfde maand vo-
rig jaar. Het aantal vrijwilligers is 
te laag om de groei te kunnen op-
vangen. 
Ook deze zomer worden veel te-
lefoontjes verwacht, want hoe-
wel je het misschien niet zou 
verwachten, ligt juist in de zo-
mer eenzaamheid op de loer. On-
derzoekers aan de Universiteit 
van Utrecht zochten dit uit. Wat 
bleek? Wanneer je weinig zelf-
vertrouwen hebt of je eenzaam 
voelt, vergroot mooi zomerweer 
het gevoelsmatige contrast met 
al die vrolijke mensen die je in-
eens overal voorbij ziet komen. 
Verder zijn familieleden in deze 
periode vaak op vakantie en het 
verenigingsleven ligt stil. Zelfs op 
televisie houden de series op. 

Wil jij helpen deze mensen ge-
hoor te geven? Sensoor biedt een 
training aan bij jou in de buurt 
om je op te leiden als vrijwilliger. 
Er worden extra trainers inge-
zet om trainingen te geven en de 
groei van het aantal vrijwilligers 
op te vangen. 

Als vrijwilligers zich aanmelden, 
vindt er een intakegesprek plaats 
en wordt gekeken waar ruimte is 
om de training te volgen. Nieuw 
is de e-learning die gevolgd kan 
worden naast de praktijktrai-
ning. De training wordt door vrij-
willigers als heel leerzaam erva-
ren. Gerben: ,,Ik dacht altijd dat 
ik goed kon luisteren en goede 
vragen wist te stellen, maar in de 
training leerde ik pas écht wat 
aandacht geven is. Ook privé en 
in mijn werk pluk ik daar nu de 
vruchten van’’. 

De landelijke luisterlijn Sensoor 
is al 60 jaar de grootste organi-
satie in Nederland die anonie-
me hulp op afstand biedt. Van-
uit 26 locaties, waaronder in Alk-
maar, voeren zo’n 1.200 vrijwilli-
gers dag en nacht ruim 285.000 
anonieme gesprekken per jaar, 
via telefoon, chat en e-mail. De-
ze vrijwilligers worden opgeleid 
en begeleid door beroepskrach-
ten. Geïnteresseerden in het vrij-
willigerswerk kunnen zich mel-
den via www.sensoor.nl. De luis-
terlijn wordt ge�nancierd door 
het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport.

Danko Jones naar Victorie
Regio - Het Canadese rockmon-
ster Danko Jones komt op 18 no-
vember het dak van de Victorie 
eraf blazen. De band werd in 1996 
opgericht in Toronto door front-
man en naamgever Dank Jones, 
ook wel bekend als The Mango 
Kid. Danko Jones brengt binnen-
kort zijn tiende album uit en tour-
de al over de hele wereld. 
Nederland is geen onbekend ter-
rein voor het trio. Ze speelden 
al op onder andere festivals als 
Pinkpop, Parkpop, en Lowlands 

en voor uitverkochte zalen. Naast 
zanger en gitarist van zijn eigen 
band is Danko Jones ook schrij-
ver, zo schreef hij columns voor 
Zweedse en Spaanse rockmaga-
zine en voor The Hu�ngton Post 
en bracht de uitgesproken roc-
ker een spoken word album uit 
en deed onder meer op Crossing 
Borders in Den Haag een spoken 
word performance. 
Danko Jones treedt op 18 novem-
ber op in Victorie, kaarten zijn nu 
te koop via podiumvictorie.nl.

Regio - Simon Schama houdt 
op 18 november de eerste Joost 
Zwagerman Lezing in Alkmaar. 
Voor de lezing, die steeds op de 
geboortedag van Joost Zwager-
man (1963-2015) plaatsvindt, 
wordt een vooraanstaande schrij-
ver, journalist of beeldend kunste-
naar van internationale betekenis 
uitgenodigd om te re�ecteren op 
de functie van beeldende kunst 
en literatuur en de relatie tussen 
de twee domeinen. Hiermee wil 
Alkmaar zijn literaire zoon eren en 
zijn gedachtegoed op stimuleren-
de wijze levend en actueel hou-
den. Op dezelfde dag wordt de 
eerste Joost Zwagerman Essay-
prijs uitgereikt.

Simon Schama (1945) is professor 
in de geschiedenis en de kunst-
geschiedenis, met een bijzonde-
re focus op Britse, Franse, Ameri-
kaanse en Nederlandse cultuur. 
Hij gaf les in Cambridge, Oxford 
en Harvard en doceert tegen-
woordig aan Columbia University 
in New York. Bij het Nederlandse 
publiek is Schama vooral bekend 
om zijn boeken Overvloed en on-
behagen en De geschiedenis van 
de Joden. 
Dit tweede boek werd door Scha-
ma succesvol tot een PBS-do-
cumentaireseries gemaakt. Ook 
maakte hij de gelauwerde series A 
History of Britain en Simon Scha-
ma’s Power of Art. 

Lezing Joost Zwagerman

Dans de avond in bij 
‘Klim naar de Hemel’
Regio - Stel je voor: je beklimt 
de trappen naar twintig meter 
hoogte en eenmaal boven zet je 
je koptelefoon op. Het is tijd om 
anderhalf uur te dansen, terwijl je 
geniet van het uitzicht over Alk-
maar en de avond langzaam valt. 
Dit kan tijdens de eerste Silent 
Disco op de Grote Kerk. 
Op vrijdagavond 10 augustus 
vindt er wel een heel bijzonder 
evenement plaats bij Klim naar 
de hemel. Tijdens de eerste Si-
lent Disco op het eerste platform 
(twintig meter hoog!) kan je zelf 
kiezen naar welke DJ, ook wel: 
mood manager, je luistert. Kies je 

voor klassieke hits of ga je liever 
in polonaise over het platform? 
Het is aan jou. En als je de polo-
naise zat bent wissel je zo naar de 
andere DJ.
Kaarten zijn voor de Silent Dis-
co van 21.00 tot 22.30 uur zijn nu 
al te koop. Wees er snel bij, want 
dit feestje is exclusief voor hon-
derd feestgangers. Succesoptie: 
een extra shift van 19.00 uur tot 
20.30 uur.
Kijk voor meer informatie en 
om kaarten te kopen op: www.
klimnaardehemel.nl . Facebook: 
https://www.facebook.com/
events/253798005414392/
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De Brink weer even pretpark
foto’s: Mardou van Kuilenburg
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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 
280718 Marshallstraat 14 in Castricum  
 Het vergroten van de schuur
020818 Geesterduin 4 in Castricum 
 Het wijzigen van het winkelcentrum
 Vierhuysen 9 in Akersloot 
 Het legaliseren van een reeds aangelegde inrit
 Hogeweg 55 in Limmen 
 Het plaatsen van een hek
030818 Van Speykkade 43 in Castricum  
 Het vergroten van de woning en vervangen kozijnen
060818 Lindenlaan 45 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (voor- en achterzijde)
 Dorpsstraat 105 in Castricum 
 Het wijzigen van bestemming van bedrijf naar wonen
080818 Castricummer Werf 140 in Castricum 
 Het plaatsen van een carport
 Charlott e de Bourbonstraat 8 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (achterzijde)

 Westerweg 6 in Akersloot 
 Het vergroten van de woning
090818 Heereweg 36 in Castricum 
 Het wijzigen van bestemming horeca naar wonen

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

Datum Adres 
060818 Duinakker 28 in Castricum 
 Het plaatsen van een overkapping

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

Datum Adres
020818 Dusseldorperweg 76 in Limmen 
 Het renoveren van een monument RK Kerk Sint Cornelius (1e fase)
060818 Kloosterlaantje 1 in Akersloot 
 Het vergroten van de woning (dak)

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. 

Castricum, 15 augustus 2018

Begraafplaats 2 dagen slecht toegankelijk

Werkzaamheden paden 
begraafplaats Onderlangs

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.

Castricumse strand een stuk schoner 
De afgelopen periode zijn heel wat Noord-Hollandse stranden 
schoner gemaakt door vrijwilligers die zich inzett en voor een 
afvalvrije Nederlandse kust. Zo ook in Castricum. 

De Beach Busters, een initi ati ef van Recycle Valley, hebben 
kort geleden een opruimacti e georganiseerd op het strand van 
Castricum. Maar liefst 350 opruimzakjes zijn er door de Beach 
Busters uitgedeeld, waarna strandbezoekers enthousiast aan 
de slag zijn gegaan met het opruimen van het strand. En ook 
afgelopen maandag was er een opruimacti e op het Castricumse 
strand. Deze acti e is onderdeel van de Boskalis Beach Cleanup, 
die nog tot vandaag doorloopt. Maar startpunt is dat als iedere 
strandbezoeker zijn best doet om het strand schoon te houden, 
dit soort opruimacti es niet meer nodig zouden zijn. Dat is het 
ideaal! 

Meer info: www.recyclevalley.nl en www.beachcleanuptour.nl.

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)
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 
gemeentehuis. 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

Gouden dagen vervult 
wensen van ouderen
Castricum - Gouden Dagen is het 
goede doel voor ouderen. Door 
wensen te vervullen van ouderen 
wil ViVa! orggroep eenzaamheid 
onder deze doelgroep bestrijden. 
Iedere ouder, woonachtig in Cas-
tricum kan zijn of haar wens op-
hangen in één van de wensbo-
men die op de locaties De Boog-

aert en De Santmark staan.
Gouden Dagen vervult individu-
ele wensen, zoals de wens van 
mevrouw Reijmerink die onlangs 
naar een voorstelling in het Con-
certgebouw in Amsterdam is ge-
weest, maar ook wensen waar-
bij ze meerdere ouderen meene-
men. Ouderen met elkaar in con-

tact brengen en ze een onverge-
telijke dag bezorgen is het stre-
ven. 
Voor deze activiteiten is men af-
hankelijk van sponsoren, dona-
teurs en vrijwilligers. 
Wilt u dit goede doel steunen 
en gunt u ouderen in Castricum 
een onvergetelijke dag, dan kunt 
u contact opnemen met Jolan-
da van Dam, ViVa! Zorggroep, 
tel.: 06-22913188 of via de mail 
j .vandam@vivazorggroep.nl. 
Meer informatie is te vinden op 
www.goudendagen.nl.

Niet brommen in het 
duinreservaat
Regio - De boswachters van PWN 
zien de laatste tijd in toenemen-
de mate dat mensen op brom-
mers of elektrisch aangedreven 
voertuigen (scooters) door het 
Noordhollands Duinreservaat rij-
den. Volgens de toegangsregels 
is dat echter verboden. Alleen 
�etsers, op gewone �etsen of e-

bikes, hebben toegang tot dui-
nen en bossen. 
Vaak krijgen de boswachters de 
opmerking dat de betre�ende 
brom�etser de door zijn route-
planner aangegeven route volgt. 
Dat is echter geen excuus. Men-
sen moeten zich realiseren dat 
ze met brommers en elektrisch 

aangedreven scooters niet door 
kwetsbaar natuurgebied mogen 
rijden.
De toegangsregels voor het duin-
reservaat staan op de borden 
bij de ingangen van het gebie-
den op de website PWN.nl. Daar 
staan ook verbodsborden. Scoot-
mobiels mogen wel gebruik ma-
ken van de verharde paden in het 
gebied. Voor andere vormen van 
vervoer, bijvoorbeeld voor min-
dervaliden, kan een vergunning 
worden aangevraagd via de mail 
vergunningen@pwn.nl.




