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Alle remmen los in Akersloot
Akersloot - Stilzitten was er niet bij, afgelopen weekend in Akersloot. Het was het weekend van de vet-
kuiven, petticoats, cadillacs, rock ‘n roll en solexen, het dorp ging meer dan een halve eeuw terug in de 
tijd en jong en oud genoot met volle teugen. De markt op vrijdagavond viel een beetje in het water 
maar de weergoden waren het festijn op zaterdag en zondag gunstig gezind, wat leidde tot een gezel-
lige drukte in Akersloot. Elders in deze editie meer foto’s van het zeer geslaagde Rock ‘n Roll-weekend. 
(foto: Ruud Lauritsen)

Begin de zondag goed 
met een uurtje Plogging

Limmen - Om de drie weken no-
digt Plogging Castricum iedereen 
uit om samen een uurtje te wan-
delen. Onderweg wordt zwerfaf-
val opgeruimd. Dat is niet alleen 
goed voor lijf en natuur, het is ook 
erg gezellig. Elke keer wordt een 
andere locatie gekozen. Zo wor-
den de mooiste plekjes aange-
daan die de gemeente Castricum 
rijk is. En ze worden nóg mooier 
achtergelaten.
Zondag 2 september is Lim-
men aan de beurt. Om 9.00 uur 
wordt verzameld op de parkeer-
plaats bij de voetbalclub aan de 
Dampegheestlaan 2. Meedoen? 
Doe dan goede wandel- of sport-

schoenen aan. Neem een vuilnis-
zak mee. Handschoenen of een 
prikstok zijn wel zo verstandig. 
Kom je wandelend dan is een ver-
rekijker ook leuk. Er gaat in ieder 
geval een wandelgroep van start. 
Afhankelijk van de interesse en 
opkomst gaat er ook een groep 
hardlopen.
Plogging Castricum is een initi-
atief van GroenLinks Castricum. 
Iedereen is van harte welkom 
aan te sluiten, ongeacht politie-
ke voorkeur. Meer informatie en 
contact: Facebook, @plogging-
castricum, e-mail: info@groen-
linkscastricum.nl .Foto: aangele-
verd)

Unieke cd met zestig jaar 
Akersloter popmuziek te koop
Akersloot - Vanaf de jaren zes-
tig tot heden zijn vele Akerslo-
ter muzikanten actief geweest 
op het podium. Tijdens de ker-
mis, bruiloften of optredens, in de 
kroegen en uiteraard in de Sto-
rey Club.  De bands bestaan vaak 
niet meer maar de muziek is ge-
bleven. Soms door bewaarde op-
names, door de Akerpop concer-
ten in de Storey Club of omdat de 
muzikanten recent in de studio 
zijn gedoken.

Al deze muzikale herinneringen 
zijn samengebracht op een unie-
ke cd. 
De artiesten en samenstellers 
hebben belangeloos meege-
werkt. Hierdoor is deze cd voor 
slechts 5 euro te verkrijgen. De 
oplage is beperkt en de eventu-
ele opbrengst is voor een goed 
doel (Storey Club en HV Oud-
Akersloot). 
Deze cd is volgens de samenstel-
lers een must voor de liefheb-

bers van popmuziek met Aker-
sloter roots. De volgende arties-
ten staan op deze cd: The Ma-
gic Strings, De Tophitters, Tineke 
Schoemaker (Barrelhouse), For-
2Night, Henk Kerssens, Het Aker-
sloter Kermiskoor, Jan Oud, Inda-
house, JUSS, Fabric, Left Behind, 
Tha Bonerz, Nevertheless, De Bik-
kels, Be-Rude, Switch, Rainbow 
Warrior, Between en DJ Korsako� . 
De cd is verkrijgbaar bij NOVY Vel-
zeboer of bij Veldt Toko. 

Zomerfeest Stichting 
Welzijn Ouderen Limmen
Limmen - Stichting Welzijn Ou-
deren Limmen houdt vrijdag 31 
augustus voor de tweede maal 
een Zomerfeest. 
Tussen 16.00 en 18.00 uur staat 
de deur van de benedenverdie-
ping van Vredeburg, als altijd, 

gastvrij open voor iedereen die 
belangstelling heeft om kennis 
te maken met de vele activiteiten 
die daar plaatsvinden. 
Bezoekers kunnen bijvoorbeeld 
kennismaken met biljarten, jeu 
de boules, yoga, dansen, brid-

gen, keezen en nog veel meer. Er 
wordt gezorgd voor een drankje 
en een hapje. Ruime parkeergele-
genheid in de directe omgeving 
is aanwezig. 

Vanaf 18.00 uur is er een heer-
lijk bu� et op de bovenverdie-
ping (uitstekende lift aanwezig). 
De deelname hieraan is slechts 25 
euro inclusief de drankjes. Aan-
melding is noodzakelijk. Bel dan 
met Horeca “Vredeburg’, tel.  072-
5051950.

Horecaverbod 
en invordering 
rijbewijs
Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag omstreeks 01.40 
uur kreeg de politie een melding 
binnen van een vechtpartij op de 
Stationsweg. Ter plaatse bleek 
een aantal ‘vrienden’ ruzie met el-
kaar te hebben. Niemand wilde 
aangifte doen want ze kenden el-
kaar allemaal.
Eén 19-jarige jongeman uit Eg-
mond aan den Hoef was erg ver-
velend en is aangehouden voor 
openbare dronkenschap. Hij 
bleef maar schelden en luisterde 
niet naar de aanwezige politie. Na 
meerdere malen gezegd te heb-
ben dat hij weg moest gaan, zo-
dat de rust terug zou keren, werd 
besloten hem aan te houden. 
Hij is overgebracht naar Alkmaar 
en kan een proces-verbaal tege-
moet zien. Tevens heeft hij een 
horecaverbod in Castricum, voor 
de duur van een half jaar gekre-
gen.
Omstreeks 03.00 uur, diezelfde 
nacht, stonden agenten op het 
plein bij de Dorpsstraat toen zij 
iemand met zijn snor� ets zagen 
vallen. Bij nader onderzoek ro-
ken de agenten dat de adem van 
de bestuurder naar alcohol rook. 
De bestuurder had schaafwon-
den in zijn gezicht maar was ver-
der niet gewond. De bestuurder 
wilde geen ademtest a� eggen en 
werd aangehouden voor een ver-
denking van het rijden onder in-
vloed van alcohol.  
Op het politiebureau in Alkmaar 
werkte de bestuurder wel mee 
aan de ademanalyse, waarna er 
een uitslag van 650 ug/l volgde. 
Het betrof hier een beginnend 
bestuurder en zijn rijbewijs werd 
ingevorderd. Verder zal hij zich 
moeten verantwoorden voor de 
rechter. 

GEEN KRANT?
0251-674433

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

APPELGABBERS
FRISSE ELSTAR APPEL, BROS BOTERDEEG, BANKETBAKKERSROOM 
EN EEN VLEUGJE KANEEL

5,00
4 STUKS1,50

PER STUK

NIEUWE OOGST 

ELSTAR APPEL!!

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

KALFSVINKEN
4 HALEN 3 BETALEN

VLEESWARENTRIO

RUNDERROLLADE
BOTERHAMWORST

CORNED BEEF
SAMEN € 5,99

2 BIEFSTUK TARTAAR
2 PERSONEN 

SPERZIEBONEN
2 PERS. KRIELTJES

SAMEN € 5,99
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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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Feest in september
Jongerencentrum ‘De Storey Club’ 
timmert 50 jaar aan de weg
Akersloot - Al in het begin van de 
zestiger jaren werd de oude kaas-
fabriek aan de Julianaweg door 
jongerenverenigingen zoals de 
Kajotters en de Jonge Vrouwen 
Beweging gebruikt. Deze vereni-
gingen werden door de Katho-
lieke kerk aangestuurd. De Sto-
rey Club, opgericht in de roeri-
ge jaren 60, wilde anders zijn. In 
1968 richtte Ben Mijnders de Sto-
rey Club op, het jongerencen-
trum moest er zijn voor iedereen 
en wilde een eigen koers varen. 
Dit laatste botste nog wel eens 
met het toenmalige kerkbestuur, 
want het gebouw was immers 
nog steeds in handen van de kerk.
Het kerkbestuur eiste duidelijk-
heid in het beleid, wat niet mee-
viel met de toenmalige rebelse 
jeugd. De Storey Club was � nanci-
eel te veel afhankelijk van de kerk 
en wilde zich daarvan losmaken. 
Door de verkoop van frisdrank en 
bier in eigen handen te nemen 
kon men zich � nancieel onafhan-
kelijk maken. Het heeft een paar 
jaar geduurd, voordat het einde-
lijk zover was, dat men de vergun-
ning van de gemeente kreeg. Op 
deze manier kon men geld op-
zij zetten om zodoende zelf een 
mooi onderkomen te creëren.  
Zo hebben de jongeren in 1977 
een cv-installatie aangelegd, een 
nieuwe bar gemaakt en een nieu-
we vloer aangelegd. Toen alles 
net gereed was, bleek bij een vei-
ligheidsinspectie dat het gebouw 
niet brandveilig was en moest er 
weer worden geklust. De bodem 
van de kas kwam in zicht. Geluk-
kig werd het jongerencentrum 

breed gedragen door de politieke 
partijen en zo gebeurde het, dat 
de gemeente de kosten op zich 
nam voor onderhoud, en dat de 
jeugd het werk deed. 
Nadat de Storey Club ongeveer 
een jaar dicht was geweest, volg-
de er in 1978 een feestelijke ope-
ning door de toenmalige burge-
meester de Sonnaville. Dit was 
tevens het jaar dat de gemeente 
het gebouw o�  cieel van de kerk 
overnam. 
Enkele jaren later kwamen de eer-
ste plannen voor nieuwbouw, 
waarbij het oude gebouw moest 
verdwijnen. In 1988 was het zo-
ver: de Storey Club, de oude kaas-
fabriek, werd gesloopt. Geluk-
kig had de gemeente een voor-
uitziende blik en had in 1987 ca-
fé de Toekomst aangekocht. En zo 
gebeurde het, dat er in 1988 een 
oproep kwam voor een nieuw be-
stuur voor de herstart van de Sto-
rey Club, in café de Toekomst. 
In 1998 kwam de Storey+ er-
bij onder leiding van John Kok. 
Er werden activiteiten georgani-
seerd voor de jeugd tot 16 jaar. 
Ook de zogeheten hangjonge-
ren vonden een plek in de Storey 
Club en dankzij meer dan 40 vrij-
willigers kon de Storey Club elke 
avond en elk weekend open ge-
houden worden.
Het pand was echter dusdanig 
verouderd en onveilig, dat het 
gesloopt moest worden. Er werd 
een nieuwbouwcommissie opge-
richt. Gelukkig had de voormali-
ge gemeente Akersloot nog een 
mooi bedrag gereserveerd voor 
de herbouw van het jongeren-

centrum. Er kwam goedkeuring 
voor een nieuw gebouw met na-
genoeg hetzelfde uiterlijk op de-
zelfde plek. In 2001 werd begon-
nen met de sloop van de oude 
Storey Club. Het nieuwe gebouw 
werd casco neergezet door Aker-
bouw en daarna werd met veel 
vrijwilligers de complete inrich-
ting van de hele Storey Club ge-
daan. De geschiedenis herhaal-
de zich. Na ruim een jaar van klus-
sen werd in 2002 de nieuwe Sto-
rey Club geopend door de zusters 
van Ben Mijnders.
Vorig jaar is er wéér geklust door 
onder meer Piet en Jolanda Smit. 
Zij hebben het café, de bar en gar-
derobe opnieuw stijlvol ingericht. 

Feestprogramma
Vijftig jaar Storey Club, dat moet 
gevierd worden en dat gaat ge-
beuren in september met een 
aantal activiteiten voor de jeugd. 
Op vrijdag 7 september vindt de 
grote His-Storey-sche receptie/re-
unie plaats en in het weekend van 
14/16 september worden de vol-
gende activiteiten georganiseerd: 
Vrijdag 14 september een Silent 
disco voor de jeugd met DJ Rens-
Ly, zaterdag 15 september een 
optreden van de Glimmer Twins 
(een coverband van the Rolling 
Stones), zondag 16 september 
een professionele kindershow/
disco voor de jeugd en daarna 
het vijftigjarig Storey feest met al-
lerlei kinderattracties op het plein 
en een optreden van Luc Nieuw-
land. Meer informatie is te vinden 
op de Facebookpagina van de 
Storey Club.

De                         bestaat 50 jaar 
en dat gaan wij vieren.  

50-jarig Jubileum “Storey Club”
Vrijdag 7 september: His-Storey-sche receptie/reünie

 
15.00 – 18.00 uur, receptie/reünie voor: 

overheidsinstellingen, bedrijven, verenigingen, stichtingen en anderen. 

19.30 – 02.00 uur,  receptie/reünie voor: 
(oud) bestuursleden, (oud) vrijwilligers, (oud) barvrijwilligers,  

buren en vrienden van de Storey Club. 
 

Hierbij wordt iedereen uitgenodigd die in de afgelopen 50 jaar bij de Storey Club  
betrokken is geweest om naar deze reünie te komen.  

En kun je ‘s-middags niet dan mag je ‘s-avonds komen of andersom. 

Tijdens de middag en avond wordt een presentatie gegeven over 50 jaar Storey Club  
en is het archief van de Storey Club aanwezig. Ook draaien er films uit deze 50 jaar,  

hangen er foto’s en zijn er leuke Storey Club verhalen. 

En wie jarig is trakteert,  
‘s-avonds zijn alle drankjes voor onze rekening van 19.30-22.00 uur.  

Als je komt zouden wij het graag weten via ons e-mailadres: joko@storeyclub.nl.
 

Het bestuur van de Storey Club stelt je aanwezigheid zeer op prijs.

Kunst & Koningsduin 
op 1 en 2 september
Castricum - Bezoekers op een 
andere wijze kennis laten maken 
met kunst. Dat is de bedoeling 
van Kunst & Koningsduin dat op 
zaterdag 1 en zondag 2 septem-
ber in het duingebied tussen Cas-
tricum en Bergen wordt gehou-
den. Bezoekers kunnen zich la-
ten verrassen door een grote ver-
scheidenheid aan kunstvormen, 
bestemd voor een breed publiek.
Kunst & Koningsduin is een uniek, 
laagdrempelig evenement waar-
bij de bezoeker eenvoudig in 
contact komt met de deelnemen-
de kunstenaars. Deze laten zich 
veelal inspireren door het na-
tuurgebied Koningsduin, onder-
deel van het door PWN beheer-
de Noordhollands Duinreservaat.
Tijdens het tweedaagse evene-
ment treft de bezoeker een geva-
rieerd programma aan, bestaan-
de uit beeldende kunst, literatuur, 
muziek, dans en theater.
 
Zaterdagavond presenteert 
Kunst & Koningsduin een gevari-
eerde muzikale avond met podi-
umkunstenares Marijke Boon, li-
teratuurhistoricus Herman Pleij 
en zanger Jeroen Zijlstra en zijn 
band. De optredens vinden plaats 
op het podium van het duin-
terras, waar het evenement om 
19.30 uur wordt geopend door 
PWN directeur Joke Cuperus.
 
Op zondag nodigen kunstenaars 
jong en oud uit om zich langs een 
ongeveer zes kilometer lange 
wandelroute te laten verrassen. 
De route wordt om 11.00 uur ge-
opend door een van de deelne-
mende kunstenaars op het duin-
terras. Tot 17.00 uur staan de kun-
stenaars langs de route.

De route leidt langs beeldend 
kunstenaars, dichters, dansers en 
musici. Circus Engelbregt onder-
zoekt samen met de bezoekers 
de helende werking van de na-
tuur. Jasper Blom, Sean Fasciani 
en Felix Schlarmann brengen met 
een jazzbezetting met sax, bas en 
drums een ode aan Stevie Won-
der. Dichter Elly de Waard leest 
voor. Hedy Hempe voert een riet-
waaierdans uit, waarmee zij nieu-
we, vrije bewegingen ontdekt. Dit 
is maar een greep uit het werve-
lende programma waarin kunst 
en natuur elkaar op een prachti-
ge manier vinden.
Het complete programma is te 
bekijken op www.kunstenko-
ningsduin.nl.
 
Bezoekers die alle presentaties 
op de dag willen meebeleven, 
zijn ongeveer drie uur onderweg. 
De keuze voor een kortere route 
is natuurlijk ook mogelijk. Rond 
17.30 uur sluit Kunst & Konings-
duin af met een spetterend op-
treden van de bekendste drum-
mer van Nederland, Han Bennink, 
bassist Ernst Glerum en trombo-
nist Wolter Wierbos.
 
Deelnemende kunstenaars
Jeroen Zijlstra, Marijke Boon, 
Wonderyears, Circus Engelbregt, 
Eric Beets, Hanneke Rouw, Marte 
Gerritsma, Harm Noordhoorn, Ar-
thur Lava, Loes Groothuis, Hedy 
Hempe, Fields of Wonder, Trio Lu-
ego, Kirsten Berkx, Liesbeth van 
Woerden, Elly de Waard, Maar-
ten Möhlmann, Ingmar Heytze, 
Maartje Smits, Daphne Louter, 
Han Bennink, Ernst Glerum, Wol-
ter Wierbos. Optredens van Her-
man Pleij en Kunstbende.

Pompoenenconcert
Castricum - De Tuin van Kapitein 
Rommel organiseert op zaterdag 
1 september het jaarlijkse Pom-
poenenconcert. Dit jaar met een 
optreden van Klezmergroep Frey-
lach. De tuin is gratis toegankelijk 
en geopend vanaf 19.30 uur, het 
concert begint om 20.00 uur.
Het ensemble is van Toonbeeld 
en bestaat uit een pianist, contra-
bassisten, saxofonist, gitarist, drie 
accordeonisten, twee klarinettis-

ten en drie � uitisten. De muziek 
is afkomstig uit Oost- Europa en 
de Balkan en werd daar op brui-
loften en partijen gespeeld. De 
muziek is vrolijk en soms melan-
cholisch. 
De toegang is gratis maar een 
vrijwillige bijdrage is altijd wel-
kom. Aangeraden wordt een ei-
gen stoeltje of plaid mee te ne-
men, zodat men in ieder geval 
verzekerd is van een zitplek.

Bridgevereniging Niroca 
gaat verhuizen
Castricum - Bridgevereniging 
Niroca (afkorting van Niet Ro-
ken Castricum) speelde jaren el-
ke donderdagavond van 19.45 
tot 22.45 uur in Bakkum aan de 
Stetweg bij BBC. Omdat er veran-
deringen aan de locatie hebben 
plaatsgevonden heeft het be-
stuur besloten te verhuizen naar 
Sportvereniging De Bloemen 71 
te Castricum. Er zijn voldoende 
parkeerplaatsen beschikbaar en 
in tegenstelling tot de vorige lo-
catie is alles gelijkvloers.
Niroca is een kleine (54 leden) ge-
moedelijke bridgevereniging die 
wel een paar nieuwe leden kan 
gebruiken. Er wordt in twee lijnen 

A en B gespeeld zodat ieder op 
zijn eigen niveau kan spelen. Na 
a� oop van de speelavond wor-
den de spelverdelingen en uit-
slagen de volgende dag via een 
persoonlijke e-mail bekend ge-
maakt. De contributie, thans 40 
euro per jaar, wordt jaarlijks vast-
gesteld tijdens de algemene le-
denvergadering in oktober. Voor 
nieuwe leden wordt eenmalig 10 
euro inschrijfgeld geheven.

Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met het secretari-
aat: Lenny Meijer, telefoonnum-
mer 06-20451629 of mail naar 
hpleendertse@casema.nl.

La Strada Strings in De Oude Keuken
Castricum - Zondag 2 septem-
ber om 15.00 uur treedt La Strada 
Strings uit Bergen op in De Oude 
Keuken. Het strijkkwartet speelt 
een repertoire van tango, ope-
ra, salon- en � lmmuziek, pop en 
jazz. De musici hebben allen een 
beroepspraktijk van spelen in en-
sembles, lesgeven en dirigeren. 
Ze zijn uitvoerend musicus in or-
kesten, spelen oude muziek en 
kamermuziek en delen een pas-
sie voor jazz, � lmmuziek en tan-
go. Het ensemble bestaat uit Gre-
gor Overtoom en Peter Vinken, vi-
ool, Baptist Kurvers, altviool en 
Berna van der Hulst, cello. (Foto: 
aangeleverd)

Timmerdorp Akersloot heeft thema ‘kermis’
Akersloot - Vanaf woensdag 29 
augustus wordt er volop getim-
merd, gezaagd en gebouwd in 
Akersloot en dit jaar allemaal in 
het thema ‘kermis’. Daarnaast vin-
den er ook weer vele activiteiten 
plaats, zoals een markt, sport en 
spel en wordt er heerlijk gesmuld 
op zijn tijd. Dit alles met dank aan 
de vele vrijwilligers die alles be-
denken, organiseren en uitvoe-
ren, de sponsoren, maar vooral 
ook weer de kinderen die er voor 
zorgen dat iedereen het naar zijn 
zin heeft en geniet.
Nieuwsgierig en komen kijken? 
Op vrijdagavond is iedereen wel-
kom om alle hutten te komen be-
kijken en de vele optredens te 
zien tijdens de bonte avond. Deze 
begint om 18.30 uur. (Foto: aan-
geleverd)
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Frogs Ltd. in allerlaatste ‘Blues op 
zondag’ in Mezza Luna

Mindfulness, nieuwe start

Bob en de Blue Band bij café Balu

A Casa Tutti Bene
Een groot gezin zoals elk ander 
heeft vaak familieleden die el-
kaar nauwelijks zien. Maar som-
migen zien elkaar heel vaak. Als 
grootmoeder Alba en grootvader 
Pietro vijftig jaar getrouwd zijn, 

komt iedereen massaal bij elkaar 
om dat te vieren. 

Voor korte tijd, denken en hopen 
ze. Tot een storm ervoor zorgt dat 
niemand weg kan.

Book Club
Diane (Diane Keaton) is een we-
duwe. Vivian (Jane Fonda) geniet 
van haar leven als eeuwige vrijge-
zel. Sharon (Candice Bergen) ver-
werkt nog steeds haar scheiding 
van jaren geleden. En het huwe-
lijk van Carol (Mary Steenburgen) 

zit in een sleur. Het leven van de 
vier hartsvriendinnen zal nooit 
meer hetzelfde zijn nadat ze Fif-
ty Shades of Grey in hun boeken-
club lezen. Door het aanwakke-
ren van een oude vlam of door 
nieuwe romances inspireren ze 
elkaar aan een nieuw hoofdstuk 
van hun leven te beginnen. Castricum - Voordat Grand Café 

Mezza Luna zijn deuren de� nitief 
gaat sluiten, presenteren Rena-
to en Tiny nog eenmaal hun al-
om bekende ‘Blues op zondag’ op 
2 september. Deze zogenaamde 
ML’s Final Party zal worden opge-
luisterd door de bekendste band 
die Castricum ooit heeft voortge-
bracht: The Frogs Ltd. 
Deze legendarische formatie, die 
in de jaren zestig furore maak-

te met het uitbrengen van maar 
liefst drie singles en vele optre-
dens door het land, zal buiten 
het nodige bluesrepertoire ook 
de bekendere nummers uit hun 
jaren zestig ten gehore brengen. 
Variatie dus volop aanwezig. Bo-
vendien staan The Frogs altijd ga-
rant voor een gezellig en sfeervol 
feest van herkenning. De band 
bestaat uit Cor Boot (drums), Jean 
Hanck (gitaar, vocals), Jaap Nee-

le (basgitaar, � uit, vocals) en Da-
ve van der Schaaf (piano, ham-
mond).
Ga dus allemaal naar de aller-al-
lerlaatste bluesmiddag bij Grand 
Café MezzaLuna in Castricum 
(schuin tegenover station). Zon-
dagmiddag 2 september om 
15.30 uur. De entree is gratis. Aan-
rader van de keuken: een blues 
saté voor een bluesprijsje. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Zondag 2 september 
treedt Bob en de Blue Band op bij 
café Balu.
De band is opgericht in 2001 en 
al jaren succesvol in binnen- en 
buitenland. Het enthousiasme 
van de groep maakt de band een 
graag geziene gast op ieder feest. 
De band heeft een unieke act 
waar je naar wil blijven kijken. De 
Blue Band heeft ruime ervaring 
op grote podia van festivals en 
bedrijfsevenementen maar weet 
zich ook op kleinere locaties pri-
ma te schikken.
Strak in ’t pak vertolkt de band 
Rock ’n roll in de breedste zin van 
het woord. Vele classics en med-
leys worden afgewisseld met 

Castricum - De vakantie is voorbij 
en de scholen gaan weer begin-
nen. Iedereen komt weer terug 
in de structuur van de dagelijkse 
routines. Hoe is dat voor jou? Kijk 
je er naar uit of beklemt het je?
Veel mensen hebben het gevoel 
zich voort te slepen. Ze zijn som-
ber, verdrietig en soms angstig. 
Ze liggen ’s nachts te piekeren, 
slapen slecht en raken overbelast. 
Wie dit treft voelt zich vaak alleen 
maar is zeker niet de enige. 

Vorige maand bezocht Annelies 
Blom van Blom Coaching de ‘In-
ternational Conference on Mind-
fulness’ (ICM). Meer dan 600 we-
tenschappers, therapeuten en 
trainers vanuit Europa en daar-
buiten kwamen bij elkaar op de 
Universiteit van Amsterdam om 
kennis en ervaring uit te wisse-
len over deze problemen en hoe 
Mindfulness daarin verlichting 
kan bieden. Het ging over de wer-
king en e� ecten van Mindfulness-
beoefening bij tal van onderwer-

pen. In de zorg, bij ziekte, bij op-
voeding, op school en op het 
werk.  
In grote lijnen staat vast dat 
Mindfulnessbeoefening leidt tot 
meer focus en minder concentra-
tieverlies. Het stimuleert creativi-
teit en reduceert fouten maken. 
Deelnemers ervaren dat ze min-
der meegesleurd worden in pie-
keren en negatieve emoties. Wie 
dagelijks 10 tot 20 minuten Mind-
fulness beoefent leeft doorgaans 
bewuster, ervaart meer rust, er-
vaart meer ruimte en wordt min-
der meegesleurd in piekeren en 
andere negatieve emoties. Mind-
fulness is een vaardigheid. Je kunt 
het leren. 

In Uitgeest en Castricum start de-
ze wetenschappelijk onderbouw-
de 8-weekse Mindfulnesstrai-
ning op maandag 10 september 
en donderdag 13 september. De 
training wordt verzorgd door An-
nelies Blom, gecerti� ceerd Mind-
fulnesstrainer cat. 1 en aange-

sloten bij de VMBN waardoor dit 
programma veelal wordt vergoed 
door werkgevers en zorgverzeke-
raars. 
Voor informatie en aanmelden 
ga naar Blomcoaching.nl of mail 
naar info@blomcoaching.nl.

Zilveren Maan Rouwgroepen weer 
van start na de zomervakantie
Castricum - Rouwen na een 
scheiding of een overlijden is 
overweldigend en gaat vaak sa-
men met gevoelens die soms heel 
tegenstrijdig kunnen zijn. Niet al-
leen voor volwassenen maar ook 
voor kinderen is rouwen confron-
terend en een periode van vooral 
heel hard werken aan jezelf. Want 
een ingrijpend verlies verduren 
gaat vaak niet vanzelf. Uit onder-
zoek blijkt dat het kinderen hier-
bij enorm kan helpen om met lot-

genoten te praten, ervaringen te 
delen en elkaar te ondersteunen.

Daarom start Praktijk Zilveren 
Maan in Uitgeest, Castricum en 
Heiloo in september voor alle ba-
sisschoolkinderen en voortgezet 
onderwijs kinderen met rouw-
groepen op scholen.

Deze rouwgroepen zijn bedoeld 
voor: 
• kinderen  en jongeren die te ma-

ken hebben met een ziekte, han-
dicap, autisme binnen het gezin
• kinderen en jongeren die te ma-
ken hebben met een scheiding
• kinderen en jongeren die te ma-
ken hebben met een overlijden. 

Voor eventuele aanmelding kan 
men contact opnemen met Ma-
rielle van der Laan van Praktijk Zil-
veren Maan in Castricum via in-
fo@praktijkzilverenmaan.nl of 06-
52452969.

knallers van nu, zowel Engels- als 
Nederlandstalig.
Het optreden is van 17.00 tot 

22.00 uur en grand café Balu is 
te vinden op de Dorpsstraat 35a. 
(Foto: aangeleverd)Cognovi verhuist naar de Torenstraat

Huiswerkbegeleidingsinstituut start 
in september op nieuwe locatie

Castricum - Cognovi Huiswerk-
begeleiding & Testcentrum gaat 
van start op een nieuwe loca-
tie. Na vele succesvolle jaren in 
Bakkum heeft directeur Anita 
de Groot besloten om de stap te 
wagen naar een nieuw, licht be-
drijfspand aan de Torenstraat. 
Met ingang van het schooljaar 
2018/2019 worden nieuwe en be-
staande leerlingen uitgenodigd 
om een succesvolle schoolstart te 
maken door middel van op maat 
gemaakte huiswerkbegeleiding, 
privé bijlessen door vakdocenten 
of studie- en/of beroepskeuzetes-
ten op de nieuwe locatie.
Cognovi, lid van de Landelijke 
Vereniging van Studiebegelei-
dingsinstituten (LVSI), is opge-
richt in 2001 en daarmee het oud-
ste en meest bekende huiswerk-
begeleidingsinstituut van Cas-
tricum. In 2010 besloot Anita sa-
men met haar man Marcel Jansen 
een testcentrum toe te voegen 
aan Cognovi. Marcel is een erva-
ren psycholoog en helpt scho-
lieren en jong-volwassenen met 
het beantwoorden van vragen 
die hen steeds vroeger in hun 

schoolcarrière gesteld worden: 
wat zijn mijn capaciteiten en wel-
ke vervolgopleiding past het best 
bij mij?
Cognovi streeft ernaar om leerlin-
gen het vertrouwen en het ple-
zier in onderwijs terug te geven 
door hen de tools te geven om 
binnen afzienbare tijd weer thuis 
zelfstandig aan het werk te kun-
nen. Deze tools, zoals e� ectief 

plannen en e�  ciënt werken, ko-
men ook later goed van pas.

Op 1 september zal Cognovi’s 
nieuwe onderkomen aan de To-
renstraat feestelijk geopend wor-
den met leerlingen en hun ou-
ders, vrienden en familie, onder-
nemers uit de buurt en andere 
geïnteresseerden. (foto: Savan-
nah Zwart)

Burgerlijke 
Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes

Castricum: 
19-06-2018 Isa Grietje Eleonore 
Wulp, dochter van Ronnie Wulp 
en Nathalie C. Broers; 19-08-2018 
Mees Siebeling, zoon van Jeroen 
Siebeling en Hester Kooij; 22-08-
2018 Pien Brakenho� , dochter 
van Franciscus C.M. Brakenho�  
en Suzanne Bijl.

Limmen: 
17-08-2018 Doris Coco Irene van 
Drie, dochter van Niek van Drie 
en Irene A.E. van Smeerdijk.

Overledenen

Castricum: 
19-08-2018 Catharina J. Warmer-
dam, weduwe van Theodorus C. 
Brandjes; 20-08-2018 Petrus N. 
Grandiek, gehuwd met Catharina 
M.G. Welboren. 

Buurt wil Lidl op Kooiplein
Castricum - De buurtbewoners 
is gevraagd mee te denken over 
de toekomst van het Kooiplein, 
waarvan 99 procent van de win-
kelruimte intussen leeg staat. 
Ook de showroom van voorheen 
een autodealer staat klaar om 
nieuwe huurders te ontvangen. 
De showroom is vanuit de ont-
wikkelaar voorzien van oproepen 
om mee te denken over de toe-
komstige bestemming. 
Buurtbewoners lieten zich niet 
onbetuigd en kalkten met koei-
enletters Lidl en Action op de ra-
men. Dit is intussen weer schoon-

gemaakt, maar de boodschap 
was duidelijk.
Ook het deel waar voorheen 
de Dekamarkt gevestigd was, is 
voorzien van oproepen wat men 
hier wenst, ondanks dat het op-
pervlak te klein is voor een Lidl. 
Een buurtbewoner die liever nieu 
met zijn naam in de krant komt 
laat weten: ,,Géén Vomar of Appie 
op dit plein te willen, die zijn er 
al vlakbij. Wij willen een Lidl, een 
zaak die zeker bestaansrecht zal 
hebben gezien de prijzen en kwa-
liteit. En goed voor de concurren-
tie’’. (Aart Tóth)

De boodschap is duidelijk (foto: Aart Tóth)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.45 uur vrijdag 18.45 uur  
zaterdag 21.15 uur zondag 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Book Club 

donderdag 18.45 uur vrijdag 21.15 uur  
zaterdag & zondag 16.00 uur dinsdag 14.00 uur 

Den Skyldige
donderdag, maandag & dinsdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.45 uur zondag 16.00 uur 
woensdag 15.30 uur

A Casa Tutti Bene
zaterdag 21.15 uur

Mission: Impossible - Fallout
vrijdag 21.15 uur zaterdag 18.45 uur  
zondag 19.30 uur dinsdag 14.00 uur  

woensdag 20.00 uur
Mamma Mia! Here we go again

donderdag, vrijdag & zaterdag 13.00 uur
Janneman Robinson & Poeh
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur  
zondag 13.00 uur woensdag 15.30 uur
Hotel Transsylvanië 3 - 2D

donderdag & vrijdag 16.00 uur
Showdogs

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.00 uur
Incredibles 2 - 2D - NL 

Programma 30 augustus t/m 5 september
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Vaders en (schoon)zonen 
strijden op het groene laken
Castricum - Bij de biljartclub het 
Steegie wordt aan het begin van 
het nieuwe biljartseizoen een bil-
jartwedstrijd gehouden, waar-
bij de vaders die allen lid zijn van 
de club een team vormen met 
hun zoon of schoonzoon. Dit jaar 
hadden twaalf vaders met aan-
hang zich gemeld en werd er ge-
streden in twee poules van zes. 
Na een enerverende middag be-
reikten Joop Mooij met schoon-
zoon Ahrend en John Sallehart 
met schoonzoon Vincent de �-
nale.  Waarschijnlijk hadden bei-

de teams alles gegeven in de 
voorrondes, want in de �nale be-
reikten ze niet hun normale ni-
veau. Misschien kwam het ook 
wel door de spanning die een �-
nale met zich mee brengt. Er wa-
ren natuurlijk veel toeschouwers 
en onder druk is alles anders. Na 
iets meer dan een half uur werd 
John Sallehart de uiteindelijke 
winnaar, de punten van schoon-
zoon Vincent bleken goud waard. 
Op de foto de beide winnaars 
met voorzitter Hans Touber. (Fo-
to: aangeleverd)

50’s en 60’s herleven 
in Akersloot

Open Dag JAR Opleidingen
Castricum - In het kader van de 
week van de alfabetisering orga-
niseert JAR, een school voor an-
derstaligen, een open dag voor 
belangstellenden.  Deze vindt 
plaats op donderdag 6 septem-
ber vanaf 10.30 tot 12.00 uur en 
vanaf 14.30 tot 16.00 uur op de 
Bakkummerstraatweg nr. 56E in  
Bakkum. 
Wat kunnen belangstellenden 
verwachten op de open dag? 
Een les alfabetisering, inburge-
ring, staatsexamen meemaken; 

cursisten ontmoeten; indien ge-
wenst meehelpen met de lees- 
of schrijfvaardigheid van cursis-
ten; gratis advies krijgen over 
begeleiding van anderstaligen; 
hun naam in een ander schrift le-
ren schrijven; informatie ontvan-
gen over subsidieregelingen voor 
laaggeletterden (voor bedrijven).
Voor meer Informatie kan men 
contact opnemen met mevrouw 
Overbeek, 06-46338009 of een 
mail sturen naar post@jaroplei-
dingen.nl.

Vogels kijken met de 
jeugdvogelclub
Castricum - Al een aantal jaren 
organiseert de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland excursies 
voor de jeugd. Deze worden be-
geleid door minimaal twee erva-
ren vogelaars van de vogelwerk-
groep. Zij laten graag zien dat 
naar vogels kijken leuk en span-
nend kan zijn.
De najaarsexcursies staan in het 
teken van de vogeltrek. Zo wordt 
er onder andere een bezoek ge-
bracht aan het vogelringstation 
Castricum (de Vinkenbaan). In de 
winter worden nestkastjes getim-
merd, braakballen geplozen, of 
worden vogels gefotografeerd of 
getekend. Ook gaat men op zoek 
naar bosuilen. In het voorjaar zijn 
er een ganzen/weidevogel- en 
een zangvogelexcursie. Het sei-
zoen wordt afgesloten met een 
excursie huiszwaluwen tellen. 
Een gevarieerd programma dus. 
De excursies (doorgaans op de 

�ets) zijn meestal op elke tweede 
zondagochtend van de maand, 
van 9.30 tot 12.00 uur. De plaats 
van vertrek is van achter het NS-
station Castricum en dat is ook 
de plaats waar de excursies ein-
digen. Deelname is gratis en lid-
maatschap van de vogelwerk-
groep is niet verplicht. 
De eerstkomende excursie is op 
zondag 9 september. Deze keer 
gaat de groep op de �ets naar de 
Waterberging Noorderveld. Hier 
wordt gekeken naar soorten een-
den, steltlopers en weidevogels. 
Ofwel de vogels die op weg zijn 
naar hun overwinteringsgebied 
in het zuiden. Aanmelden voor 
de excursie kan via jongerenex-
cursies@vwgmidden-kennemer-
land.nl.
Voor meer informatie kijk op de 
jongerenpagina van www.vwg-
midden-kennemerland.nl of bel 
met Cees Baart, tel. 06-43677458. 

Een groenpootruiter (foto Cees Baart)

Aanrijding op rotonde
Akersloot - In de nacht van za-
terdag op zondat even voor enen 
vond op de Geesterweg ter hoog-
te van de rotonde een aanrijding 
plaats tussen twee �etsers. Hier-
bij zou één van de betrokken �et-
sers zich agressief hebben ge-
dragen. Ter plaatse bleek dat een 
17-jarige inwoner van Heemskerk 
zich vervelend gedroeg. Ondanks 

herhaalde waarschuwingen bleef 
hij zich vervelend uitlaten tegen 
de agenten en wilde hij niet ver-
trekken. Nadat hij beledigend 
werd en de agenten uitschold, 
is hij aangehouden en overge-
bracht naar het politiebureau. 
Hier werd hij, met enkele bekeu-
ringen op zak, door zijn in kennis 
gestelde ouders opgehaald. 

Foto’s: Ruud Lauritsen en anderen

In Week van de Alfabetisering
Taalhuis on Tour
Castricum - Van 3 tot en met 9 
september is het de Week van de 
Alfabetisering. Tijdens deze week 
gaan medewerkers van Biblio-
theek Kennemerwaard de straat 
op om de aandacht te vestigen 
op het belang van taal. 
2,5 miljoen Nederlanders hebben 
grote moeite met lezen, schrij-
ven en/of rekenen. Zij lopen te-
gen een heleboel problemen aan. 
Daarom wordt van 3 tot en met 9 
september door Stichting Lezen 
& Schrijven de Week van de Alfa-
betisering georganiseerd. Biblio-
theek Kennemerwaard sluit zich 
daar graag bij aan.
De Taalhuizen van Alkmaar, Ber-
gen, Castricum en Heerhugo-
waard spelen hierop in door on-
der de noemer Taalhuis on Tour 

met het publiek op straat in ge-
sprek te gaan over laaggeletterd-
heid en om het Taalhuis te pro-
moten.
Op vrijdag 7 september is het 
taalpromotieteam de markt in 
Castricum. Er wordt informa-
tie of advies gegeven over oefe-
nen met taalvrijwilligers, taal- en 
computercursussen en program-
ma’s op de computer waar zelf 
mee geoefend kan worden.

In de verschillende vestigingen 
van Bibliotheek Kennemerwaard 
zijn wekelijks veel activiteiten in 
het Taalhuis. Iedereen is van har-
te welkom om deze activiteiten te 
bezoeken. Kijk voor alle activitei-
ten op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl/taalhuis .

Lorenzo van Riet pakt 
opnieuw podiumplaats
Castricum - Autocoureur Loren-
zo van Riet heeft in de Ford Fiesta 
Sprint Cup opnieuw een podium-
plaats voor zich opgeëist. 

Tijdens de Gamma Racing Days 
op het TT Circuit van Assen ein-
digde de 18-jarige Castricum-

mer in de eerste race op de derde 
plaats. In de tweede race over 30 
minuten klom de zoon van de er-
varen coureur Pim van Riet steeds 
verder naar voren, maar kon hij in 
de slotfase zijn spinnende team-
genoot Rogier de Wit niet meer 
ontwijken. (Foto: aangeleverd)





10 29 augustus 2018

Europese titel voor 
Yanne Dorenbos
Castricum - Yanne Dorenbos 
heeft afgelopen weekend de Eu-
ropese Baantitel gewonnen op 
het EK baanwielrennen in Zwit-
serland. De jonge Castricummer 
wist als enige drie ronden op het 
peloton te nemen. De gouden 

medaille van Yanne is de vierde 
Nederlandse medaille dit EK. 

In de laatste wedstrijd van het 
toernooi, de koppelkoers, wist 
Yanne niet in de top 3 te eindi-
gen. (foto: aangeleverd)

Zondagmiddag 2 september
Open Podium Bakkum
in Hotel Fase Fier
Castricum - In Hotel Fase Fier 
wordt zondagmiddag 2 septem-
ber weer Open Podium gehou-
den. Traditioneel wordt het Open 
Podium om 15.30 uur geopend 
met het lij�ied ‘Bakkum aan zee’, 
dit keer vertolkt door folksong-
koor De Skulpers uit Castricum. 
Verteller en zanger Fons Boer pre-
senteert de middag. 
Uitgenodigd zijn onder meer de 
volgende gasten: Bas van Waard 
uit Amsterdam, cellist, compo-
nist en liedjesschrijver. Als cel-
list is Bas veelgevraagd in thea-
terprojecten. Ook heeft hij jaren-
lang verteller Fons Boer begeleid 
bij zijn voorstellingen. Deze mid-
dag laten zij iets van hun vroege-
re samenwerking horen.
Maar ook Edgar Nijman uit Bak-
kum staat op het podium. Edgar 
heeft ooit getwijfeld tussen klein-
kunst of economie. Hij koos voor 
economie. Komende maand gaat 
hij de andere droom waarma-
ken. Op 22 september speelt hij 
avondvullend cabaret in Theater 
Koningsduyn en zondag 2 sep-
tember trapt hij af met een klei-
ne try-out op het Open Podium.
Edouard, chansonnier/singer/
songwriter uit Bakkum met Fran-
se roots: ,,Ik zing omdat het kind 
in mij vertelt dat ik dat moet 
doen. De rest is detail...’’
Jeroen van Arkel, Susan Over-
beek en Mette uit Castricum, leer-
lingen van Muziekschool Miran-
da Zuurbier, laten horen hoeveel 

talent zij hebben. Zij zingen solo 
hun eigen favoriete covers. Shan-
ty- en folksongkoor De Skulpers, 
een begrip in Castricum en wijde 
omstreken, sluit de middag af.
De overgangen tussen de optre-
dens vult presentator Fons Boer 
met zijn zelfgebouwde draaior-
gel ‘Deuntje voor Teuntje’. Onder 
begeleiding van het orgel zingt 
hij bekend Nederlands repertoi-
re; meezingen mag. 

,,In de gezellige zaal van Hotel Fa-
se Fier creëren we een klein podi-
um in een huiselijke sfeer’’, zegt 
Ellen Borst, organisator van het 
Open Podium. ,,Jos Zonneveld 
bewaakt de kwaliteit van het ge-
luid.’’ Bezoekers zijn vanaf 15.15 
uur welkom. De toegang is gratis. 
(Foto: aangeleverd)

Romana Carfora wint MTB 
Benelux kampioenschap
Akersloot - Romana Carfo-
ra heeft zondag 19 augustus de 
overwinning in de wacht weten 
te slepen van het Benelux kampi-
oenschap MTB junioren in Kluis-
bergen (België). Romana Carfo-
ra rijdt voor het Giant Liv dealer 
team Theo Schilder Alkmaar. 
Al bij de start lag ze op kop, in 

de tweede ronde werd ze gepas-
seerd, maar wist dit snel te her-
stellen. Daarna heeft ze de kop-
positie niet meer afgegeven. 

Hiermee heeft Romana Carfora 
een mooie titel  gehaald, kampi-
oen junioren MTB Benelux. (Foto: 
aangeleverd)

Proosten met 
Johan en Ida Bakker
Castricum - Johan Bakker, de be-
kendste glashandel van Castri-
cum heeft een nieuwe eigenaar. 
Op 1 juli is Johan Bakker gestopt 
met werken. Remco Ringeling zet 
de zaak voort.

Om alle klanten te bedanken voor 
hun jarenlange vertrouwen en 

klandizie organiseren Johan en 
Ida Bakker een afscheidsborrel.
Zij nodigen belangstellenden uit 
om op vrijdag 31 augustus tussen 
15.00 en 19.00 uur te komen bij 
de glashandel op de Castricum-
merwerf 65. Man kan dan met-
een kennismaken met de nieuwe 
eigenaar Remco Ringeling.

Muzikale wijkontmoeting
Edouard  bij Wierenga
Castricum - Welzijn Castricum or-
ganiseert donderdagochtend 30 
augustus van 10.00 tot 12.00 uur 
een muzikale wijkontmoeting bij 
restaurant Wierenga op het Bak-
kerspleintje. Zanger en chanson-
nier Edouard zal zijn Franstali-
ge repertoire ten gehore bren-
gen. De muzikale ondersteuning 
is een nieuwe invulling, die in de 
zomermaanden iedere laatste 
donderdag van de maand bij res-
taurant Wierenga wordt gehou-
den. 
Edouard is bij menig Castricum-
mer al bekend. Zijn warme en 
intieme manier van zingen, ge-
ven zijn invulling van de bekende 
Franstalige chansons een zeker je 
ne sais quoi ofwel iets heel bijzon-
ders. De nummers die hij speelt 
zijn onder andere van Edith Piaf 
en Jacques Brel, maar ook andere 
bekende Franstalige klassiekers 
zullen de revue passeren.
De wijkontmoeting is een initia-
tief van Stichting Welzijn Castri-
cum in samenwerking met Wie-
renga om ouderen een maande-
lijks moment te bieden om met 
elkaar in een prettige omgeving 
samen te komen. Als gezellig kof-

�emoment, om ervaringen te de-
len of gewoon een goed gesprek 
te hebben. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. De ko�e en thee 
wordt tegen gereduceerd tarief 
geschonken. Introducees meene-
men wordt aangemoedigd. Het 
doel is om een gezellige muzika-
le ochtend met elkaar te hebben. 
Voor meer data kijk op de website 
van Stichting Welzijn Castricum: 
www.welzijncastricum.nl.

KWF Castricum heeft 
nog collectanten nodig
Castricum - In de week van 3 tot 
en met 8 september wordt de 
jaarlijkse huis-aan-huis collecte 
gehouden. De plaatselijke KWF-
afdeling zoekt nog collectanten 
voor verschillende wijken in Cas-
tricum en Bakkum. 
Met in de collecteweek één 
avond een paar uurtjes collecte-
ren kan iedere plaatsgenoot een 
zeer waardevolle bijdrage leve-
ren aan de strijd tegen kanker. 
Van iedere euro die wordt gege-

ven gaat 85% naar de KWF-doel-
stelling: Minder kanker, meer ge-
nezing en een betere kwaliteit 
van leven voor kankerpatiënten. 
Geen verspilde energie dus.

Wie zich voor KWF wil inzetten 
kan contact opnemen met de 
secretaris van de afdeling, me-
vrouw Tonny Hendriks, telefoon  
650547/06-23815765. Of stuur 
een e-mail naar: ajchendriks@
casema.nl.

Vreemde kostgangers in 
tuin zwembaddirecteur
Castricum - Stilletjesaan wor-
den het er steeds meer, vreem-
de kostgangers in de tuin bij Her-
man Rijsdijk, directeur van zwem-
bad De Witte Brug. Vanaf de kerst-
dagen van het afgelopen jaar wa-
ren er al vier tuinkabouters in zijn 
tuin geplaatst, door wie is voor-
alsnog niet duidelijk voor Her-

man. Er is er zelfs een die gelij-
kend is, op de baard na, maar in 
zwembroek en zwemband en 
met een kaboutermuts op, pre-
cies Herman. Nieuwsgierig is hij 
intussen wel, wie hem verrast 
met de kabouters, waarvan hij er 
al een geschonken heeft aan een 
liefhebber. (Aart Tóth)

Blazersklas van Emergo 
gaat weer van start
Castricum - Vorige week was het 
tweejaarlijkse muziekkamp van 
muziekvereniging Emergo Cas-
tricum. Maar liefst 90 deelnemers 
waren een week te gast in Hen-
gelo Gelderland. Uiteraard stond 
muziek centraal, maar daarnaast 
was er ook veel ruimte voor sport, 
spel en een hoop gekkigheid. 
Hiermee zit de zomervakantie er 
ook bijna op: in de week van 3 
september starten alle muziek-
lessen en repetities weer. 
Naast de verschillende orkesten 
is er ook de Blazersklas. Daar ma-
ken kinderen vanaf 7 jaar ken-
nis met muziek maken. Dat gaat 
op een speelse wijze, in groepjes 
van 4 tot 6 kinderen. Op de blok-
�uit leren ze de eerste muzika-
le vaardigheden, zoals noten le-
zen, goed tellen en samenspelen. 
Maar ook is er aandacht voor al-
le instrumenten die het fanfareor-

kest rijk is. Op die manier kan een 
kind alvast ontdekken of bijvoor-
beeld de bugel, trompet of hoorn 
geschikt is voor een vervolg, of 
dat een trombone, euphonium 
of bas beter past. Of gaat het hart 
harder kloppen van een saxofoon 
of slagwerkinstrument?

De cursus bestaat uit 15 lessen 
van 40 minuten. Jan Jaap Lan-
gereis (op de maandagmiddag) 
en Pauline van Schagen (op de 
woensdagmiddag) zijn de do-
centen. De kosten bedragen € 
127,25, hierbij zijn de blok�uit, 
het lesboek en de muzieklesse-
naar inbegrepen. Voor aanmel-
dingen of vragen kunnen ou-
ders contact opnemen met Maai-
ke Pannekeet, bestuurslid Jeugd 
en Opleidingen. Dit kan via info@
emergo.org of 0251-653231 (na 
19.00 uur). 

Ook op Muziekkamp maakte Pauline muziek met de jongste deelnemers 
(foto: aangeleverd)

Metal in De Bakkerij
Castricum - Vrijdag 31 augustus: 
Metal in De Bakkerij! 
Los Ramoyes speelt covers van de 
Ramones en heeft pas drie optre-
dens gehad. De band bestaat uit 
twee mannen en twee vrouwen. 
Het unieke bestaat uit het feit dat 
ze een zeer energieke zangeres 
hebben die het publiek zeer en-
thousiast weet te maken en het 
feit dat ze driestemmig zingen.
Personal Paranoid betreedt daar-
na het podium en is een metal en 

heavy metal band.
Nafearya tenslotte is een metal-
band uit de Zaanstreek! Ze zijn 
begonnen in 2014 en timmeren 
spreekwoordelijk al een hele tijd 
aan de weg sindsdien. In de regi-
onale metalscene zijn ze amper 
weg te denken inmiddels.  
De zaal is om 21.00 uur open en 
we beginnen rond 21.30 uur met 
de eerste band.
Op de aangeleverde foto: Na-
fearya.

Castricum - Jonge duiven, zelfs 
piepertjes, kunnen zeer onder-
nemend zijn. Dat ondervond ook 
Gouden Wieken-lid Leon Straat-
hof toen hij enkele jonge duiven 
meenam voor hun eerste leer-
vluchtje. Om rustig te beginnen 
werden ze losgelaten op korte af-
stand van het hok, maar één dui�e 
besloot een rondje extra te doen. 
Dat werd eerst Egmond, daar-
na Alkmaar, Schagen, Den Oever, 
de Afsluitdijk over, en uiteindelijk 
werd hij opgevangen en gemeld 
in Ternaard in Friesland ter hoog-
te van Ameland. Het toekomstige 
wedstrijddui�e is door Leon weer 
teruggehaald naar Bakkum. 
De meer ervaren duiven startten 
afgelopen zondag voor een wed-
vlucht vanaf Du�el. De 160 kilo-
meter werd met hoge snelheid af-
gelegd, waarbij de prijzen in de 
Gouden Wieken werden gepakt 

door Gerhard Tromp, Sander de 
Graaf, en Arie & Rie Hageman. (Fo-
to: aangeleverd).

Duifje gaat nog een rondje

‘Ontdekplek’ van start 
in de bibliotheek
Castricum - Zit je op de basis-
school en lijkt het je leuk om ken-
nis te maken met allerlei verschil-
lende onderwerpen zoals elektri-
citeit, games, virtual reality (VR) 
en kunst? Dit kan allemaal bij de 
nieuwe Ontdekplek in de biblio-
theek in Castricum. 

Ontdekplek start op 6 september 
in de bibliotheek in Castricum, 
Geesterduinweg 1. Elke donder-

dag van 15.30 tot 17.00 uur vindt 
er een jeugdactiviteit plaats in 
Castricum voor kinderen van 4 
tot en met 12 jaar. Afwisselend de 
ene week voor 4 tot 8 jaar (4+) en 
de andere week voor 8 tot 12 jaar 
(8+). Aanmelden is niet nodig, in-
loop vanaf 15.30 uur. Meedoen? 
Voor een compleet overzicht van 
onderwerpen in de Ontdekplek 
kijk op  www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl.
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IVN-wandeling op de Westert en 
de Bleek start 19.00 uur, parkeer-
terrein PWN, Oude Schulpweg, 
Egmond-Binnen (naast restau-
rant Nieuw Westert). Aanmelden 
is noodzakelijk via 072-5334948. 
(foto: Greeth Heijne: Duindoorn 
met bessen)

Avondwandeling het Riettop-
pad van wandelsportvereniging 
de Laatste Loodjes over 10 ki-
lometer. De start is bij Clubge-
bouw TTM Simson, Wezelstraat 
15, Koog aan de Zaan om 19.00 
uur precies. www.wsvdelaatste-
loodjes.nl. (foto: Ben Hooijschuur)

Tweede Warming Up-loop As-
sendelft in serie van vier. 7,5 km 
of 1600 meter (t/m 14 jaar). Ook 
nog op 5 en 12 september. Start 
19.30 uur. Info: www.lechampion.
nl. (foto: Frits van Eck)

Bijeenkomst bij ’t Praethuys, 
Westerweg 50 in Alkmaar voor 
iedereen die met kanker te ma-
ken heeft. Vandaag van 19.30 tot 
21.30 uur de jong volwassenen 
inloop Club 1835 (van 18 tot 35 
jaar). www.praethuys.nl

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

30 AUGUSTUS

Muzikale wijkontmoeting van 
Welzijn Castricum van 10.00 tot 
12.00 uur bij restaurant Wierin-
ga op het Bakkerspleintje. Zanger 

en chansonnier Edouard zal zijn 
Franstalige repertoire ten gehore 
brengen. (foto: aangeleverd)

Laatste bridge zomerdrive bij 
Bricas in Geesterhage. Aanvang 
19.45 uur. Inschrijven op website 
of aan zaal tot 19.30 uur.

31 AUGUSTUS
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Open dag ‘tHuis Lioba, Heren-
weg 85  in Egmond Binnen, 15.00-
17.00 uur. ‘tHuis Lioba is een ini-
tiatief van Hospice Alkmaar. Zie 
ook www.thuis-lioba.nl.

Alkmaar Culinair Plaza tot en 
met zondag op het Waagplein in 
Alkmaar.

Zomerfeest van Stichting Wel-
zijn Ouderen Limmen van 16.00 
tot 18.00 uur op benedenverdie-
ping van Vredeburg. Kennisma-
ken met de vele activiteiten. Van-
af 18.00 uur bu� et op bovenver-
dieping. Deelname 25 euro. Aan-
melden hiervoor is noodzakelijk, 
tel. 072-5051950. 

Afascheidsreceptie John en Ida 
Bakker bij de glashandel op de 
Castricummerwerf 65 van 15.00 
tot 19.00 uur.

Inloopconcert in de Dorpskerk 
op Kerkplein 1 in Heemskerk met 
� uitiste Marion Blonk, 15.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Timmerdorp Akersloot van 29 
augustus t/m 1 september. Van-
avond is iedereen welkom om de 
hutten te komen bekijken en op-
tredens te zien tijdens de bonte 
avond vanaf 18.30 uur.

Festival Wouwdewoude wordt 
geopend door wethouder Ron de 

▲

Haan (foto: gemeente Castricum)
voor restaurant ‘t Kombof, aan-
sluitend optreden Roberto Jac-
ketti & The Scooters.

Fadomuziek van Hendriktje-Ma-
ria Ruiter uit Lissabon met haar 
ensemble in de Koningsduyn-
zaal in Cultureel Centrum Gees-
terhage, 20.00 uur. Info en reser-
veren: kaartverkoop@kunstgetij.
nl of bel 06 50584308. (foto: aan-
geleverd)

Metal-avond in de Bakkerij met 
de bands Los Ramoyes, Nafearya 
en Personal Paranoid (foto) vanaf 
21.00 uur. (foto: aangeleverd) 

1 SEPTEMBER

Tweedaags festival Wouwde-
Woude op de Woude. Program-
ma: www.wouwdewoude.nl. (fo-
to: Minette Klein Schiphorst)

Castricumse Rugbyclub viert 
50-jarig jubileumfeest vanaf 
14.00 uur op Sportpark Wouter-
land, Van Haerlemlaan 29. www.
casrc.nl.

Muziekfortfestival in Muziekfort 

(Fort aan den Sint Aagtendijk) Be-
verwijk vanaf 14.00 uur. www.
muziekfort.nl. Met onder andere 
The Blues Heretics. (foto: aange-
leverd)

Huiswerkbegeleidingsinstituut 
Cognovi opent nieuwe locatie 
op de Torenstraat 38A in Castri-
cum om 17.00 uur. (foto: Savan-
nah Zwart)

Kunst & Koningsduin, twee-
daags  evenement in het duinge-
bied tussen Castricum en Bergen. 
Vanavond gevarieerde muzika-
le avond met podiumkunstena-
res Marijke Boon, literatuurhisto-
ricus Herman Pleij en zanger Je-
roen Zijlstra en zijn band op het 
podium van het duinterras, 19.30 
uur. www.kunstenkoningsduin.
nl. (foto: Marijke Boon, foto aan-
geleverd)

Pompoenenconcert in De Tuin 
van Kapitein Rommel met optre-
den van de Klezmergroep Frey-
lach van Toonbeeld, 20.00 uur. 
Entree gratis, neem zelf een stoel-
tje mee!

2 SEPTEMBER

Plogging Castricum. Vandaag 
wordt gewandeld in Limmen en 
wordt onderweg zwerfvuil opge-
ruimd. Verzamelen: 9.00 uur op 
de parkeerplaats bij de voetbal-
club aan de Dampegheestlaan 
2. Bij voldoende interesse gaat 
ook een hardloopgroep van start. 
Nodig: wandel- of sportschoe-
nen, vuilniszak, handschoenen of 
prikstok. Meer info: Facebook @
ploggingcastricum, email: info@
groenlinkscastricum.nl.

Rondje Stelling, � etstocht langs 
forten. Vanuit drie verschillen-
de startplaatsen waaronder Fort 
aan den Ham in Uitgeest zijn af-
standen uitgezet van 70, 120 en 
170 kilometer. Inschrijven kan op 
www.rondjestelling.nl. 

Tweedaags festival Wouwde-

Woude op de Woude. Program-
ma: www.wouwdewoude.nl. (fo-
to: Minette Klein Schiphorst)

Modelbouwbeurs in Luchtoor-
logmuseum Fort Veldhuis, Genie-
weg 1 te Heemskerk van 11.00 tot 
17.00 uur. 

Kunst & Koningsduin, twee-
daags evenement in het duin-
gebied tussen Castricum en Ber-
gen. Kunstenaars nodigen jong 
en oud uit om zich langs een on-
geveer zes kilometer lange wan-
delroute te laten verrassen tus-
sen 11.00 en 17.00 uur. www.kun-
stenkoningsduin.nl. (foto: aange-
leverd)

De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
tot 16.00 uur.

De band June-July speelt om 
12.00 uur in Be My Guest, Voor-
straat 4 te Wijk aan Zee.

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

La Strada Strings (strijkkwartet) 
speelt om 15.00 uur in De Oude 
Keuken te Castricum. (foto: aan-
geleverd)

Open Podium Bakkum in Hotel 
Fase Fier. Aanvang 15.30 uur. (fo-
to: aangeleverd)

The Frogs Ltd. in allerlaatste 
‘Blues op zondag’ in Mezza Luna 
te Castricum. Aanvang 15.30 uur.  
(foto: aangeleverd)

BANDJE Balu 

Zondag 2 September 

Aanvang 17:00 

Bob en de Blueband treedt op 
in Grand Café Balu op de Dorps-
straat 35A in Castricum vanaf 
17.00 uur. (foto: aangeleverd)

5 SEPTEMBER

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)

Open dag Boskinderen.nl, in-
formatie over survival- en natuur-
opleiding voor kinderen (7-12 
jaar) van PWN, 15.00-16.00  uur 
in Bezoekerscentrum De Hoep. 
www.boskinderen.nl. (foto: aan-
geleverd)

Gratis proe� es Djembe in Chris-
telijke Basis School “De Evenaar” 
Jupiterstraat 139 te Krommenie, 
19.00 uur. Info: www.afrikontact.
nl. (foto: aangeleverd)

Derde Warming Up-loop Assen-
delft in serie van vier. 7,5 km of 
1600 meter (t/m 14 jaar). Ook nog 
op 12 september. Start 19.30 uur. 
Info: www.lechampion.nl. (foto: 
Frits van Eck)

Zomeravondconcert (laatste) 
in Grote Kerk Alkmaar, aanvang 
20.15 uur. De organisten Pieter 
van Dijk (foto: aangeleverd) en 
Frank van Wijk spelen verzoek-
nummers.
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Zaterdag feest op Sportpark Wouterland

Castricumse Rugbyclub bestaat 50 jaar
Castricum - In 1968 nam Kees ka-
bel het initiatief om in Castricum 
een rugbyclub op te richten. Op 
1 september wordt de club Kan-
nibalen aangemeld bij de Neder-
landse Rugbybond. Zij spelen de 
eerste wedstrijd op het Kroftveld 
in het duin bij de Zeeweg. Theo 
Lute drukt de eerste try, Dik Ha-
mel wordt eerste trainer en Gerrit 
Borst is de eerste voorzitter.

Op verzoek van de rugbybond 
wordt de naam gewijzigd in de 
Castricumse Rugbyclub omdat de 
bond de naam te agressief vond 
klinken. De Anitabar, achter de 
bioscoop werd gebombardeerd 
tot clubhuis en ondertussen stel-
de de voetbalvereniging CSV de 
kleedkamers beschikbaar voor 
omkleden en douchen.

Inmiddels volgen er gesprekken 
met de gemeente voor een ei-
gen veld. In 1971 heeft de club in-
middels al 36 leden, dit zijn 2 vol-
waardige teams. Op 10 septem-

ber 1972 wordt de eerste wed-
strijd op de Duinenboschweg 
gespeeld. Daar wordt het eerste 
clubhuis gebouwd.

Wim Peperkamp speelt als eerste 
bij het Nationale Rugby Team. La-
ter werd hij clubfotograaf.
In 1978 werd er een jubileum-
wedstrijd gespeeld op het gras-
veld waar nu het gemeentehuis 
gevestigd is, op de ouderwetse 
manier 30 man tegen 30 man. Nu 
is het 15 tegen 15.

In 1980 wordt de traditie gestart 
op elke nieuwjaarsdag een wed-
strijd te spelen oud tegen jong. 
Dit is tot op heden een leuke en 
gezellige traditie. In datzelfde jaar 
op Koninginnedag wordt de eer-
ste dameswedstrijd gespeeld te-
gen Den Helder.

En nu is Castricum uitgegroeid 
tot een topclub in de Nederland-
se Rugbywereld, er is een grote 
jeugdafdeling met diverse jonge 
talenten. CasRC levert veel inter-
nationals in diverse leeftijdscate-
gorieën. CasRC is meerdere ma-
len landskampioen geweest. 

Iedereen die de club een warm 
hart toedraagt wil men uitnodi-
gen voor het 50-jarig jubileum-
feest op zaterdag 1 september 
2018 vanaf 14.00 uur. Meer infor-
matie zie www.casrc.nl en volg de 
club op facebook.

Sportpark Wouterland, Van Haer-
lemlaan 29, Castricum.

Op 12 juni diende bij de Raad van State in 
Den Haag een beroep van Albert Heijn Su-
permarkt b.v., te Limmen (hierna AH), tegen 
het uitwerkingsplan Supermarkt Limmen. 
Dit plan moet een vestiging van een DEEN 
Supermarkt in Limmen mogelijk maken. Op 
basis van de uitspraak van 28 juni is AH in 
het ONGELIJK gesteld.
Zoals gebruikelijk worden door de advoca-
ten de meest bizarre en onrealistische be-
zwaren aangevoerd om de rechter maar aan 
het twijfelen te brengen of op het verkeerde 
been te zetten.
Een van de argumenten is: “De vestiging van 
de nieuwe supermarkt zal leiden tot leeg-
stand van de winkelruimten die in de directe 
nabijheid van de huidige AH supermarkt zijn 
gevestigd”. Volgens mij is AH er zelf schuldig 
aan dat er steeds meer winkels in Limmen 
zijn verdwenen.
De vestiging van deze AH werd destijds mo-
gelijk gemaakt met een stemming in de ge-
meenteraad van Limmen: 6 stemmen voor 
en 5 stemmen tegen. De doorslaggeven-
de stem kwam van een raadslid die speciaal 
daarvoor van de luchthaven Schiphol moest 
worden opgehaald….

Mede door de vestiging van AH aan de Vuur-
baak heeft de toenmalige Vivo winkel aan 
de Rijksweg haar deuren moeten sluiten. AH 
stuurt dus aan op een monopoliepositie in 
Limmen. AH wil bepalen waar de inwoners 
van Limmen hun dagelijkse boodschappen 
moeten doen en de mensen die niet naar de 
AH willen moeten noodgedwongen uitwij-
ken naar Castricum, Heiloo of andere plaat-
sen met wel een ruim en gevarieerd aanbod!
Het is juist beter voor Limmen, mede gelet 
op de groei en uitbreiding van ons dorp dat 
we ook aan de westkant een volwaardige su-
permarkt hebben. Laten we ons nu niet lei-
den door allerlei regeltjes, die bepalen dat 
op basis van onnodige onderzoeken en rap-
porten de nieuwe winkel maar 850m2 mag 
zijn? Dat is toch het bewuste risico van de 
ondernemer?
Laat AH Limmen stoppen met al zijn bezwa-
ren tegen de vestiging van een DEEN super-
markt in Limmen.
Of is het bij AH slechts vakken vullen of zak-
ken vullen? Uiteindelijk bepaalt de consu-
ment zelf waar men zijn inkopen doet!

(naam en adres bij de redactie bekend)

LEZERSPOST

Heeft Albert Heijn Limmen boter op zijn hoofd?
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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

Offi  ciële mededelingen 29 augustus 2018

Overweg Heemstederweg (Castricum) 
afgesloten van 7 tot en met 10 september
VolkerRail vernieuwt de overweg van de Heemstederweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
van vrijdag 7 september om 23.00 uur en zijn afgerond op maandag 10 september om 06.00 uur.
Tijdens deze periode is doorgaand verkeer niet mogelijk en wordt omgeleid. Dit wordt met borden 
aangegeven.

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

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
310718 Heereweg 114 in Castricum 
 Het verbouwen van een pand
140818 Marti n Luther Kingstraat 13 in Akersloot 
 Het plaatsen van twee dakkapellen
200818 Eikenhorst 63 in Castricum 
 Het plaatsen van een berging 
210818 Orchideelaan 13 in Castricum 
 Het plaatsen van een veranda
 Van Uytrechtlaan 1 in Castricum 
 Het verbreden van de bestaande uitrit

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 

 Vergunningsvrij: Orchideelaan 13 in Castricum  
 Het plaatsen van een veranda

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
200818 Rooinap 15 in Limmen  
 Het bouwen van vier woningen

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
210818 Charlott e de Bourbonstraat 8 in Castricum  
 Het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) 

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, 29 augustus 2018




