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Hamers en spijkers gaan 
weer een jaar de kast in
Akersloot/Castricum - Met het 
omgooien van een grote stapel 
blikken werd afgelopen woens-
dag het 22e timmerdorp ge-
opend in Akersloot. Ruim 200 kin-
deren gingen direct enthousiast 
aan de slag met hamer, zaag, spij-
kers en heel veel hout. De maan-
dag ervoor was het startsein al 
gegeven voor het timmerdorp in 
Castricum, achter basisschool Vis-
ser ‘t Hooft. Op beide bouwplaat-
sen ontstonden binnen de kort-
ste keren prachtige bouwsels. 
In Akersloot was het thema ker-
mis, wat zich vertaalde in diver-
se attracties, zoals ballen gooi-
en, touwtje trekken, spookhuizen 
en botsauto’s, maar ook gezellige 
kroegjes. Voor de verdere aankle-
ding doken de kinderen de crea-
tent in, zodat hun attractie hele-
maal perfect werd. 
Op vrijdagavond zijn alle hutten 
in Akersloot bewonderd door de 
vaders, moeders, broertjes, zus-
jes, opa’s en oma’s tijdens de bon-
te avond. In Castricum werd die 
avond het inmiddels afgebroken 
dorp onder het toeziend ook van 
de brandweer in brand gestoken. 
Het zit er weer op! Heel veel foto’s 
van beide dorpen zijn te vinden 
op www.timmerdorpakersloot.nl 
en www.timmerdorpcastricum.
nl. (Foto boven: aangeleverd, foto 
onder: Henk Hommes)

Koe haalt nat pak
Akersloot - Zondagavond zagen voorbijgangers in Akersloot een koe in de sloot staan, die wanhopig po-
gingen deed om op het droge komen. De koe in de sloot en de koeien op de kant stonden luid te loeien. 
De boer werd gewaarschuwd en deze kwam met de tractor de koe redden uit haar benarde positie. 

Speel-O-Theek opent 
deuren met een feestje
Castricum - Sinds de speel-o-
theek een nieuwe plek heeft ge-
vonden in Nieuw Geesterhage 
zijn er plannen om dit te vieren. 
Na de zomervakantie, op zater-
dag 8 september, opent de speel-
o-theek haar deuren. Een speciaal 
openingsfeestje waarbij de Cas-
tricumse clown Alfredo aanwezig 
zal zijn. Om 11.00 uur wordt de 
speel-o-theek geopend door me-
vrouw Irene Zijlstra van Stichting 
Welzijn Castricum. Kinderen kun-
nen geschminkt worden. 
Bij een speciale opening hoort 
natuurlijk een actie om lid te 
worden, vindt de speel-o-theek. 
Voor 2,50 kan een gezin lid wor-
den voor 2018. Ideaal om de ko-

mende maanden te proberen of 
te speel-o-theek bij uw kinderen 
past. Er is veel keuze in spelletjes, 
tiptoi, puzzels en nog veel meer 
leuks. De speel-o-theek draait al 
jaren op vrijwilligers. Wil men hel-
pen terwijl de kinderen lekker 
spelen in de speel-o-theek? Dat 
kan, en dan is men natuurlijk gra-
tis lid. 
De speel-o-theek is op woensdag 
van 14.30 tot 16.00 uur en zater-
dag van 11.00 tot 13.00 uur ge-
opend. De speel-o-theek zit naast 
de bloedbank, het consultatiebu-
reau en Welzijn Castricum. Meer 
informatie is te vinden op www.
sotcastricum.nl. (Foto: aangele-
verd)

2Beach 
kampioenschap
Castricum - Ter afsluiting van een 
meer dan geslaagd 2Beachvol-
leybalseizoen vond zondag het 
open senioren kampioenschap 
plaats bij volleybalvereniging 
Croonenburg. Met de zomer-
se temperaturen en een sfeer-
vol muziekje op de achtergrond 
voerde gezelligheid en sportivi-
teit de boventoon.
Na een spannende kruis� nale wa-
ren uiteindelijk Egbert en Aart de 
welverdiende winnaars. Aart is als 
jeugdspeler begonnen bij volley-
balvereniging Croonenburg en 
komt nu uit bij eredivisieclub SSS 
Barneveld,  een speler om als ver-
eniging trots op te zijn. 
Met dit kampioenschap komt 
er ook weer een eind aan het 
2Beach seizoen; de blote voeten 
worden weer bedekt met zaal-
schoenen, de netten en ballen 
voor buiten weer terug in de kast. 
Na de meivakantie van 2019 start 
het 2Beach seizoen opnieuw. Kijk 
voor meer informatie op www.
croonenburg.nl. (foto: aangele-
verd)

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

MANGO CHEESECAKE
ROMIGE CHEESECAKE MET EEN CREMEUX VAN MANGO

9,95

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

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

BENTHEIMER 
BURGER

4 HALEN 3 BETALEN
VLEESWARENTRIO

SCHWARZWALDER 
SCHINKEN

GEBRADEN GEHAKT
SCHOUDERHAM

SAMEN € 5,99

2 GEHAKTBALLEN met 
ANDIJVIESTAMPPOT

SAMEN € 5,99
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Ingezonden brieven
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ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.
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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!
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Weer naar school...
Castricum - Een schoolplein vol bij de Juliana van Stolbergschool op de eerste schooldag na de vakan-
tie. Veel kinderen stonden met een mix van spanning en zin te popelen om te beginnen. Na een feeste-
lijk welkom op het plein gingen de leerlingen naar de klassen en konden de ouders een kop ko�e of thee 
drinken. De vele vakantieverhalen gonsden door de school. Er werd meteen gespeeld, gewerkt, kennis ge-
maakt en verkend. Dit jaar start de Juliana van Stolbergschool met negen groepen, waarvan drie kleuter-
groepen.

Mia Kehl al 40 jaar vakkenvuller
‘Dit werk betekent alles voor me’
Castricm - Al op vierjarige leeftijd 
wist Mia Kehl (56) dat ze in een 
winkel wilde werken. Het liefst 
een platenzaak, want ze is gek op 
muziek. Het werd een kruidenier, 
B&W Supermarkt. Veertig jaar en 
vele fusies later is ze een van de 
vaste gezichten bij Deen aan de 
Torenstraat. 

,,Ik begon toen ik bijna zestien 
was op de afdeling kop en scho-
tels. Dat bestond toen nog. Heel 
zenuwachtig was ik, omdat ik 
graag alles goed wil doen. In de 
supermarkt leerde ik veel, niet 
alleen vakkenvullen maar ook 
handmatig lege �essen innemen 
en hoofdrekenen.” Mia werkte in 
een groot team met leuke mei-
den en jongens. ,,Er werd altijd 
gelachen.” Op vrijdag werd er ge-
borreld. Niet in de bedrijfskanti-
ne, maar op de grond bij de diep-
vries. Mia straalt als ze erover ver-
telt. ,,Dat zijn zulke leuke herinne-
ringen.”
Op de afdeling vleeswaren voelt 
Mia zich als een vis in het wa-
ter. ,,Werken met de snijmachine 
vond ik heerlijk. Ik zorgde er al-
tijd voor dat alle plakjes gelijk wa-
ren en dat ze netjes in het bak-
je lagen. Sommige klanten wil-
den hun vleeswaren zelfs alleen 
door mij laten snijden. Daar was 
ik wel trots op.” Door problemen 
met haar armen kan Mia de snij-
machine niet meer bedienen. ,,Zo 
jammer”, zegt ze geëmotioneerd. 
,,Maar nu heb ik wel meer tijd om 
met klanten mee te lopen of naar 
hun verhaal te luisteren.”
De Castricumse vult het liefst 
klein grut. ,,Priegelwerk noem ik 
het, dat vind ik heerlijk. Cosme-
tica, kruiden, zakjes saus… Colle-

ga’s hebben daar een hekel aan, 
maar ik doe het heel graag.”
Ook in haar vrije tijd blijft de Cas-
tricumse bezig met haar werk. 
,,Ik houd reclames in de gaten en 
lees veel over nieuwe producten 
die aan het assortiment worden 
toegevoegd. Het is belangrijk dat 
je op de hoogte blijft.”

Bedrijfsleider Marco Paarlberg 
noemt de Mia ‘het gezicht van de 
zaak’. ,,Ze is heel loyaal, behulp-
zaam en klantvriendelijk. We zijn 
heel blij met haar.” Mia grinnikt 
verlegen. ,,Dat is leuk om te ho-
ren, Marco.”

De Castricumse werkt nu zo’n 
dertien jaar bij Deen. Door ver-
schillende fusies en faillissemen-
ten heeft ze voor diverse super-
marktketens gewerkt, maar haar 
contract is telkens overgenomen. 
,,Daar ben ik echt heel blij mee. 
Dit werk is m’n alles.” 

Mia hoopt dat ze nog lang voor 
de supermarkt mag blijven wer-
ken. ,,Inmiddels heb ik een ver-
sleten knie en loop ik niet zo hard 
meer, maar mijn karretje is mijn 
rollator”, grapt ze. ,,Op naar de 
vijftig dienstjaren, toch Marco?” 
(Mardou van Kuilenburg)

Oproep van Werkgroep Oud-Castricum
Wie heeft nog protestmateriaal?
Castricum - In oktober komt de 
Werkgroep Oud-Castricum met 
een expositie over protesten in 
Castricum. Het gaat om acties in 
de breedste zin van het woord. 
Van landelijke manifestaties waar-
op ingehaakt werd in Castricum 
tot kleine acties in het dorp, de 
wijk of de straat. In de voorberei-
ding is de organisatie naarstig op 
zoek naar materiaal om de expo-
sitie te verrijken en daarbij vraagt 
ze de hulp van Castricummers en 
Bakkummers.
De oproep luidt: graaf in uw ge-
heugen en kijk op zolder, in uw 
garage en in de kasten. De Werk-
groep kan eigenlijk alles gebrui-
ken met een activistische achter-
grond. Spandoeken, slogans, pos-
ters, foto’s, �lmpjes, anekdotes, 
noem maar op. En hopelijk zijn 
er mensen die er iets over willen 
vertellen, misschien zelfs in een 
�lm die speciaal voor de expositie 
wordt gemaakt.

Weet u het nog? Leegstaand politiebureau Bakkum gekraakt vanwege 
nijpend woningtekort voor ‘oorspronkelijke’ Castricummers. (foto: aan-
geleverd)

Reacties kunnen worden ge-
maild naar tentoonstelling@

oudcastricum.com. Of bel 0251-
654748.

Samen eten-
maaltijd
Limmen - In Limmen wordt weer 
een Samen Eten-maaltijd ge-
organiseerd. Voor wie aan wil 
schuiven voor wat gezelligheid 
op woensdag 26 september 
in de Protestantse Kerk aan de 
Zuidkerkenlaan 25 in Limmen. 
De deur staat open vanaf 17.00 
uur en om 17.30 uur begint de 
maaltijd.
Graag opgave in verband met 
de voorbereiding en het aan-
tal plaatsen: tel. 072-5052871 of 
per e-mail: margreetdenekamp@
outlook.com. Bij de uitgang staat 
een mandje voor een vrijwillige 
bijdrage.

Muziekherinneringen 
vinden op internet
Castricum - In het kader van de 
Wereld Alzheimerdag verzorgt 
Chris Rode, bibliotheekmedewer-
ker, op dinsdag 18 september een 
workshop ‘Muziekherinneringen 
vinden op internet’ in de biblio-
theek in Castricum. Eén op de vijf 
mensen krijgt te maken met de-
mentie, maar iedereen heeft mu-
ziekherinneringen. Hoe en waar 
is die muziek te vinden? Van po-
pulair tot klassiek, alles is terug te 
vinden. Dit kan bijvoorbeeld via 
internet, via Muziekweb, YouTu-
be en Spotify. Hoe kan deze mu-
ziek verzameld worden, zodat de-
ze muziek keer op keer beluisterd 
kan worden? 
Deze workshop is bedoeld voor 
naasten en mantelzorgers van 
mensen met geheugenproble-
men. Tijdens deze workshop 

krijgt men praktische handvatten 
aangereikt om hiermee zelf aan 
de slag te gaan. De workshop is 
onderdeel van de Wereld Alzhei-
merdag 2018 en betreft een sa-
menwerking van Stichting Wel-
zijn Castricum, Alzheimer Neder-
land afdeling Midden Kennemer-
land en Bibliotheek Kennemer-
waard.

Geïnteresseerden zijn welkom 
op dinsdag 18 september van 
10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Castri-
cum, Geesterduinweg 1. Deelna-
me aan de workshop kost 3 eu-
ro. Aanmelden kan via de web-
site www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
klantenservice in één van de ves-
tigingen (betalen met pin). 

Creamarkt in De Boogaert
Castricum - Op zaterdag 8 sep-
tember, van 10.30 tot 15.00 uur 
zal Uitbureau De Boogaert een 
creatieve markt organiseren voor 
inwoners van Castricum en om-
geving. Op deze markt kan men 
van alles vinden op creatief ge-
bied. Van 3D kaarten, schilderij-
en van plaatselijke kunstenaars, 
ambachtelijke breisels tot huis-
gemaakte jams en cupcakes.  Er 
is een rommelkraam met vintage-
spullen, een creatieve workshop 
en nog veel meer! Bij de loterij 
kan er met een lot van slechts € 

0,50 prachtige prijzen gewonnen 
worden, enkele van deze prijzen 
zijn gedoneerd door de winkels 
en bedrijven uit Castricum. Voor 
de inwendige mens kan men te-
recht in het gezellige restaurant 
van De Boogaert. Mis het niet!
De opbrengst is voor optredens 
en uitstapjes voor de bewoners 
van de Boogaert.

Restaurant De Boogaert, Boog-
aert 37 te Castricum. Informatie: 
S.Charles@vivazorggroep.nl of 
088 9957550.

Music in Color live bij 
Streetscape
Castricum - In september expo-
seert kunstenares en docente In-
grid Jansen (Kortenhoef) van Art 
to join schilderijen, aquarellen op 
canvas en ‘Music in Colour’, werk 
dat ontstaan en gecreëerd is door 
en op muziek. De feestelijke ope-
ning met een concert van Angelo 
van den Burg (componist en per-
cussionist) en Jos Buitink (compo-
nist en pianist) is zaterdag 8 sep-
tember om 16.00 uur (zie www.
burgbuitink.com). Ingrid Jan-
sen heeft hun muziek vertaald 
op canvas. Al luisterend naar hun 
compositie heeft zij deze door 
middel van kleur en vorm vastge-
legd, soms �guratief, andere ke-
ren abstract.  
Music in Color is een bijzonder 
project, ontstaan vanuit een we-
derzijdse bewondering voor el-
kaars werk. Ingrid heeft vanaf 
haar jeugd twee grote passies, 
muziek en schilderen. Toch koos 
zij voor haar beroep uiteindelijk 
voor de schilderkunst en studeer-
de halverwege de jaren 80 af als 

kunstenaar en docent beeldende 
vorming. In 2013 ontdekte zij het 
aquarelleren op canvas. Tijdens 
de opening gaan Angelo van den 
Burg en Jos Buitink de muziek 
stukken ten gehore brengen met 
op de achtergrond haar Music in 
Color schilderijen. 
Deze expositie is te zien tot en 
met 3 oktober. Omdat het schil-
derseizoen weer is begonnen in 
Galerie Streetscape, is men elke 
dinsdag en woensdag van 9.30 
tot 12 uur geopend. Zowel be-
ginners als gevorderden kunnen 
weer aan de slag tijdens de in-
loopateliers. Zondag 9 septem-
ber start (bij voldoende deelne-
mers) de cursus ‘Kijken naar kunst 
door de ogen van �losofen’ (6x 
van 11.00 tot 13.00 uur) gegeven 
door Jacqueline Duurland (Filoso-
�efabriek). In oktober geeft foto-
graaf Jaap Bijsterbosch drie work-
shops ‘Fotogra�e in de nacht’ 
(woensdag van 19.30-21.30 uur). 
Voor info zie www.streetscape.nl. 
(foto: aangeleverd)
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Blues van St. Louis Slim in Café My Way
Castricum - De band St. Louis 
Slim treedt zondag 9 september 
vanaf 17.00 uur op in Café My 
Way op de Dorpsstraat 87.

St. Louis Slim bestaat uit vijf muzi-
kanten met jarenlange ervaring in 
de blues-scene dankzij hun druk-
ke agenda van live performances 
op de vele Nederlandse, Duitse 
en Belgische podia. De muzikan-
ten worden beïnvloed door on-
der meer de Chicago blues van 
Muddy Waters, John Lee Hooker 
en Big Mama Thornton. Hun roots 
liggen ook in de sixties-blues van 
John Mayall en Paul Butter� eld. 
In hun vertolking van de covers, 
gaan ze verder dan de andere 
performers in de blues-scene die 
de podia meestal frequenteren. 
Met hun eigen nummers hebben 
ze een unieke stijl gevonden. Van 

stevige blues tot en met prachti-
ge, gevoelige ballads, met hier en 
daar een knipoog naar Glamrock. 
De band is erin geslaagd een ei-
gen en uniek geluid en authentie-
ke sfeer te creëren, die een verrij-
king zijn voor de blues-podia. Er 
is een zeer mooie, soepele che-
mie tussen de bandleden onder-

ling, die direct afstraalt op het pu-
bliek. Dat weet zich tijdens ieder 
live optreden verzekerd van en-
thousiasme en interactiviteit tus-
sen de muzikanten en het pu-
bliek. Elk optreden is een cadeau-
tje voor oog en oor.
De entree is gratis. (Foto: aange-
leverd)

Nieuw asfalt en verbetering verkeersveiligheid
Start werkzaamheden Uitgeesterweg 
en kruispunt met Geesterweg
Uitgeest - Het vernieuwen van 
het asfalt en het verbeteren van 
de verkeersveiligheid zijn de aan-
leiding voor een nieuwe wegin-
richting van de Uitgeesterweg en 
het aanliggende kruispunt met 
de Geesterweg. De Uitgeester-
weg wordt een � etsstraat. Bij het 
kruispunt komt een veilige over-
steekplaats. De werkzaamheden 
zijn van 10 september tot en met 
19 oktober. De weg en het kruis-
punt zijn wisselend afgesloten 
voor al het verkeer.

Werkzaamheden Uitgeesterweg
Diverse maatregelen zorgen voor 
meer verkeersveiligheid op de 
Uitgeesterweg, vooral door de 
route minder aantrekkelijk te ma-
ken voor (sluip)verkeer.

De weg wordt ingericht als � ets-
straat. De � etser is de hoofdge-
bruiker en de auto is te gast. De 
rijbaan ziet er uit als een ‘groot 
� etspad’ (rood asfalt), waarbij 
� etsers op het midden van de 
weg de ruimte krijgen. Door deze 
wegindeling past de automobilist 
zijn snelheid aan. Hij blijft achter 
� etsers rijden en kan alleen pas-
seren als de situatie het toelaat. Er 
komen extra snelheidsremmen-
de plateaus en de maximumsnel-
heid gaat van 50 km naar 30 km. 
Daarnaast komen er grasbetonte-
gels langs de randen van de weg. 
Alle maatregelen zijn tot stand 
gekomen in overleg met aanwo-
nenden, politie en overige be-
langhebbenden.

Het kruispunt met de Geester-
weg wordt veiliger door in het 
midden van de weg een vlucht-
heuvel te maken. De weg kan dan 
in tweeën door � etsers en voet-
gangers overgestoken worden. 
Ook hier is het asfalt aan vervan-
ging toe. 

Bereikbaarheid en planning 
Maandag 10 tot en met vrijdag 
21 september: aanbrengen nieu-
we asfaltlaag Uitgeesterweg. De 
weg is voor zowel auto- als � ets-
verkeer afgesloten. 
Maandag 24 september tot en 
met vrijdag 19 oktober: aanbren-
gen grasbetontegels berm Uit-
geesterweg. Autoverkeer is be-
perkt mogelijk: één rijbaan is be-
schikbaar. Vanwege verkeershin-
der blijft het advies om de omlei-
dingsroute te gebruiken. Fietsers 
en voetgangers kunnen wel over 

de Uitgeesterweg.
Maandag 17 tot en met vrijdag 
21 september: nieuw asfalt en in-
richting kruispunt Geesterweg-
Uitgeesterweg voor huisnum-
mer 9 tot 16. De weg is voor au-
to- en � etsverkeer gesloten tus-
sen 19.30 en 06.00 uur. Overdag 
is de Geesterweg wel open voor 
doorgaand verkeer.

Omleidingsroutes

Voor auto- en � etsverkeer van-
uit Limmen geldt een omleiding 
via Akersloot. Verkeer vanuit Uit-
geest naar Limmen gaat ook via 
Akersloot. Fietsverkeer naar Cas-
tricum of Limmen wordt omge-
leid via de Koog. 
Tijdens de avond- en nacht afslui-
ting loopt de omleiding via het 
bedrijventerrein Westerwerf en 
Molenwerf. 

De nieuwe situatie van � etsstraat Uitgeesterweg (Foto: aangeleverd)

Expositie en fi lm in De Duynkant
Oud-Castricum haakt aan bij 
Open Monumenten Dagen
Castricum - De Open Monumen-
ten Dagen zijn dit jaar op zater-
dag 8 en zondag 9 september. 
Het landelijk thema is Europa en 
de taakgroep Cultuurhistorie en 
Monumenten van de Werkgroep 
Oud-Castricum geeft daar invul-
ling aan met een paar passende 
activiteiten. In De Duynkant, het 
informatiecentrum van Oud-Cas-
tricum komt een kleine exposi-
tie over “De Vergeten Oorlog” en 
er draait de � lm “Soldaat in het 
zand”. Beide gaan over de oor-
log in 1799, toen de Engelsen en 
Russen langs de Noord-Hollandse 
kust tegen de Franse en Bataaf-
se troepen vochten en op 6 ok-
tober 1799 bij Castricum werden 
verslagen. Op zaterdag 8 septem-
ber opent wethouder Sletten-
haar om 10.00 uur in de Duyn-
kant de Open Monumenten Da-
gen in Castricum. De Duynkant 
is op 8 en 9 september geopend 
van 13.30 tot 16.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Schilderij van de Slag bij Castricum, het onderwerp van de expositie in De 
Duynkant, in het kader van de Open Monumenten Dagen. (Foto: aange-
leverd)

In en rond bezoekerscentrum De Hoep
Informatiedag PWN over natuurbeheer
Castricum - Zodra de zomerpe-
riode teneinde is, start natuurbe-
heerder PWN met werkzaamhe-
den in het duingebied. Vanaf half 
september worden exoten verwij-
derd, bossen gedund, duingebie-
den gemaaid en zonnige zomen 
aangelegd. PWN geeft zondag 9 
september in het Noordhollands 
Duinreservaat uitleg over de aan-
pak.

PWN streeft ernaar om de geïn-
teresseerden goed op de hoogte 
te houden. Er staat informatie op 
de website PWN.nl, in de bezoe-
kerscentra zijn infopanelen aan-
wezig en er zijn verschillende fol-
ders waarin PWN de werkzaamhe-
den beschrijft. 
Om aan de toenemende vraag 

naar informatie tegemoet te ko-
men, houdt PWN op zondag 9 
september een informatiedag 
over het natuurbeheer. In en rond 
bezoekerscentrum De Hoep in 
Castricum kan men alles te we-
ten komen over de aanpak in het 
Noordhollands Duinreservaat. Er 
is digitale informatie beschikbaar, 
er zijn folders over de aanpak en 
voor de kinderen zijn er diverse 
activiteiten.
Om 11.00 en 14.00 uur kan men 
met een boswachter mee het 
duin in. De � etsexcursie start bij 
parkeerplaats Kraaiennest. Hier 
vandaan wordt de route gevolgd 
langs de plekken waar dit najaar 
duinbeheer wordt uitgevoerd. 
Aanmelden voor de excursie is 
noodzakelijk en kan via de websi-

te PWN.nl/activiteiten.
In bezoekerscentrum De Hoep 
worden gedurende de dag drie 
lezingen gehouden. Hydroloog 
Lucas Borst houdt om 11.00 uur 
een lezing over de drinkwaterac-
tiviteiten van PWN, ecoloog Tycho 
Hoogstrate vertelt om 13.00 uur 
over de natuur in het Duinreser-
vaat. Boswachter Natasja Nach-
bar vertelt om 15.00 uur over haar 
kleine belevenissen in het duin-
gebied. De lezingen vinden plaats 
in de � lmzaal van De Hoep en zijn 
vrij toegankelijk. Het bezoekers-
centrum is geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

Voor kinderen is er een speur-
tocht en ze kunnen kleuren en 
spelend leren in De Hoep.

Door meer ruimte te creëren in het bos ontstaat er ruimte voor bloeiende planten, vlinders en insecten (Foto: Jo-
han Bos/TIU.nl)

‘Geheugenkoor’ Sweet Seventy van start
Castricum - In Castricum wordt 
gestart met een koor voor men-
sen die nog zelfstandig wonen 
maar te maken hebben met ge-
heugenproblemen en beginnen-
de dementie. Wanneer men lang-
zaam dingen vergeet en graag 
weer iets gezamenlijk wil doen 
dan is samen zingen een waarde-
volle activiteit. Bij het ‘geheugen-
koor Sweet Seventy’ kun je heer-
lijk zingen en van muziek en poë-
zie genieten. 
Iedere deelnemer krijgt een eigen 
zangmaatje. Dat kan de partner 

zijn, een familielid of een vrijwil-
liger. Het is niet nodig om veel er-
varing of een goede zangstem te 
hebben, plezier in zingen en mu-
ziek, daar draait het om. 
Onder leiding van dirigent Paul 
Hanrath komt het koor eens per 
twee weken samen in de foyer 
op Geesterhage. Gestart wordt 
op vrijdagochtend 21 septem-
ber van 10.30 tot 12.00 uur. Tus-
sendoor is er tijd voor ko�  e en 
een moment om gezellig met el-
kaar te praten.  Er zijn 10 bijeen-
komsten gepland, de deelname-

kosten bedragen €67,50 (inclu-
sief zangmap en ko�  e). De eerste 
bijeenkomst is gratis, iedereen is 
welkom om te komen kijken, luis-
teren en meedoen.
Wanneer u als vrijwilligster de 
zangochtenden wilt helpen be-
geleiden, laat het ons dan ook 
weten.
Meer informatie of aanmelden 
kan door een mail te sturen naar 
geheugenkoor.castricum@gmail.
com of contact op te nemen met 
Toonbeeld of tel 0251-659012 of 
Welzijn Castricum 0251-656562.

The Meg 3D

Albo en Pietro vieren met hun tal-
rijke familie hun 50-jarig huwe-
lijk op het zonovergoten eiland 
Ischia. Als de boot vanwege ster-
ke wind niet meer afvaart, moet 

A Casa Tutti Bene de grote familie noodgedwon-
gen twee dagen en nachten met 
elkaar doorbrengen en komt al-
le oud zeer en andere spannin-
gen naar boven. A Casa Tutti Be-
ne is een heerlijke � lm waarin al 
die Italiaanse eigenaardigheden 
onder de zon samenkomen.

In deze � lm wordt een onderzee-
er aangevallen door een enorm 
wezen dat voorheen als uitge-
storven werd beschouwd. De 
duikboot ligt nu uitgeschakeld op 
de bodem van de diepste geul in 
de Stille Oceaan... met de beman-
ning nog aan boord. Wanneer de 
tijd begint te dringen, wordt des-
kundige diepzeeduiker Jonas Tay-
lor gerekruteerd door een visi-
onaire Chinese oceanograaf, te-
gen de wil van zijn dochter Suy-
in. Hij moet de bemanning en de 
oceaan redden van deze onstuit-
bare bedreiging: een ruim 22 me-

ter lange prehistorische haai, be-
kend als de Megalodon. Wat nie-
mand zich had kunnen voorstel-
len was dat Taylor jaren geleden 
hetzelfde angstaanjagende we-
zen al ontmoette. Nu, samen met 
Suyin, moet hij zijn angsten on-
der ogen zien en zijn eigen leven 
riskeren om iedereen die vastzit 
te redden. Opnieuw gaat hij de 
confrontatie aan met het groot-
ste en meest gevreesde roofdier 
aller tijden. 

Deze voorstelling is in 3D. Wie zelf 
een 3D-bril heeft kan deze mee-
nemen. Wie geen 3D-bril heeft, 
kan deze voor 2 euro aan de kas-
sa kopen. De bril blijft uw eigen-
dom.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 18.45 uur zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur maandag & woens-

dag 20.00 uur dinsdag 14.00 uur
Book Club 

vrijdag 21.15 uur zaterdag & zondag 
16.00 uur dinsdag 20.00 uur 

Den Skyldige
donderdag & maandag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.45 uur zondag 
19.30 uur dinsdag 14.00 uur

A Casa Tutti Bene
vrijdag 15.30 uur 

Mission: Impossible - Fallout
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.15 uur zondag 
16.00 uur woensdag 15.30 uur 

The Meg - 3D
vrijdag 15.30 uur zaterdag 18.45 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Mamma Mia! Here we go again

zaterdag 13.00 uur
Janneman Robinson & Poeh
zaterdag 16.00 uur zondag 13.00 uur 

woensdag 15.30 uur 
Hotel Transsylvanië 3 - 2D

zondag 13.00 uur
Showdogs

zaterdag 13.00 uur
Incredibles 2 - 2D - NL 

Programma 6 september t/m 12 september
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Het gezelligste duurzaamheidsfestival voor jong en oud!
SuperSchoon Festivals in Castricum en Heiloo
Castricum/Heiloo - Het Super-
Schoon Festival komt binnenkort 
naar zowel Castricum als Heiloo! 
Het gezellige duurzaamheidsfes-
tival biedt een zondagmiddag vol 
inspiratie én ontspanning. Er is 
live muziek, lekker eten en drin-
ken, straat- en kindertheater, een 
lokale en duurzame markt en leu-
ke educatieve activiteiten voor 
kinderen. Op zondag 16 septem-
ber is iedereen van harte welkom 
in het Willem de Rijkepark in Cas-
tricum. En op zondag 23 septem-
ber achter OBS Meander aan de 
Ypesteinerlaan in Heiloo. Het Su-
perSchoon Festival is beide da-
gen gratis toegankelijk van 12.00 
tot 17.00 uur.

Een beleving voor jong en oud
SuperSchoon Festival is een fes-
tival waar jong en oud echt sa-
men kan genieten. Bijvoorbeeld 

van het muzikale optreden van 
de tweelingszusjes van ‘All The 
King’s Daughters’, die we ken-
nen van onder andere het tv-pro-
gramma De Wereld Draait Door. 
En van het opvallende straatthe-
ater-trio de ‘Re-Cyclists’ die het 
bewijs leveren dat afval scheiden 
en recycling leuk en waardevol is. 
Lekker eten en drinken wordt ge-
combineerd met genoeg ruimte 
om te spelen, kindertheater, een 
(vegan) schminkhoek en zelfs een 
stormbaan. En op de markt kun 
je rondstruinen tussen de duur-
zame en lokale producten. Loka-
le en duurzame ondernemers zijn 
nog steeds van harte uitgeno-
digd om zich aan te melden voor 
een mooie plek op het festivalter-
rein via info@groene-bazen.nl.

Verantwoord vertier
Terwijl de ouders genieten van 

een drankje en live muziek is 
er genoeg vertier voor de klei-
ne wereldverbeteraars. Zo kun-
nen kinderen zich laten schmin-
ken tot prachtige prinsessen of 
stoere ridders. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van ‘SuperScho-
ne’ schmink zonder chemische 
toevoegingen. De kindergezicht-
jes zullen dus verantwoord wor-
den versierd. Tegelijkertijd kun-
nen de allerkleinsten genieten 
van Kabouter Zibbedeus, die in 
zijn theatervoorstelling het bos 
probeert schoon te maken, ter-
wijl de iets oudere kinderen klim-
men en klauteren over de storm-
baan en deelnemen aan het plas-
tic soep spel! Op de Facebookpa-
gina www.facebook.com/Super-
SchoonFestival staat de laatste 
informatie over het programma 
van het festival. 

Duurzaam leven is niet moeilijk
De SuperSchoon Festivals wor-
den georganiseerd in opdracht 
van de gemeente Castricum en 
Heiloo. Op 16 september zal het 
festival in Castricum worden ge-

opend door wethouder Sletten-
haar van afval, en op 23 septem-
ber opent wethouder Opdam van 
duurzaamheid het festival in Hei-
loo. ,,Met dit festival willen we op 
een luchtige manier laten zien 
dat het ons ernst is met een scho-
ne straat,” aldus de Castricumse 
wethouder Slettenhaar. “We wil-
len de waarde laten zien van van 
afval, schone energie en eerlij-
ke producten. Jong en oud kun-
nen op een leuke manier zien en 
ervaren dat duurzaamheid hele-
maal niet zo moeilijk is.” Wethou-
der Opdam van Heiloo geeft aan: 
“Kinderen leren spelenderwijs 
over hoe je zwerfafval kunt voor-
komen, ouders kunnen zich op 
een leuke en ontspannen manier 
laten informeren over duurzaam-
heid en verantwoord eten.” 

Beide gemeenten zijn aanwezig 
op het festival in hun eigen ge-
meente met een stand. Hier kan 
de bezoeker terecht voor infor-
matie over zaken als afval schei-
den en zwerfafvalbeleid. (foto’s: 
aangeleverd)

Hoge boetes bij 
overtreding op overweg
Castricum - Vorige maand is Pro-
Rail, de beheerder van overwe-
gen, een actie gestart om mis-
bruik, dan wel verkeerd gebruik 
van treinovergangen terug te 
dringen. Dit om meer veiligheid 
te creëren op en om de overwe-
gen. Zo zijn er op verschillende 
plaatsen in Nederland �itscame-
ra’s geplaatst om te registreren 
wie door rood rijdt. Daarbij zijn 
in twee maanden 500 processen-
verbaal opgemaakt en forse boe-
tes uitgedeeld. Voor automobilis-

ten en motorrijders is de boete 
230 euro, brom�etsers kunnen re-
kenen op een boete van 160 euro. 
Tevens zijn er bij mobiele acties 
het eerste hal�aar van 2018 al 785 
processen-verbaal uitgeschre-
ven, dus buiten motorvoertuigen 
ook voor voetgangers en �etsers. 
Of er ook in Castricum �itscame-
ra’s worden geïnstalleerd en mo-
biele acties zullen worden ge-
voerd, laat ProRail niet weten 
vanwege het verrassingse�ect. 
(Aart Tóth)

Toch nog even doorrijden ondanks bellen en rood licht (Foto Aart Tóth)

Seniorenkoor Castricum: 
zingen voor 55-plussers
Castricum - De mooie zomer is 
bijna voorbij, evenals de zomer-
pauze van Seniorenkoor Castri-
cum. Maandag 3 september be-
gint het koor weer met de repeti-
ties. Die zijn iedere maandag van 
13.30 tot 15.30 uur in Geesterha-
ge in zaal Koningsduyn. Het koor 
staat onder de professionele en 
bezielende leiding van Titia Mij-
nen. Zij begeleidt het koor op de 
piano.
Het lidmaatschap van het senio-
renkoor staat open voor perso-
nen (m/v) van 55 jaar en ouder. 
Het koor verwelkomt graag nieu-
we leden. Indien nodig worden 

nieuwe leden bijgestaan door be-
staande leden. Op dit ogenblik 
heeft het koor ongeveer 45 leden. 
Met name bassen, alten en teno-
ren, maar sopranen zijn ook van 
harte welkom. Enkele keren per 
jaar heeft het Seniorenkoor een 
optreden en het repertoire is zeer 
gevarieerd.

Wie nog twijfelt kan vrijblijvend 
drie repetities bijwonen en mee-
zingen. Meer informatie is te vin-
den op www.seniorenkoorcas-
tricum.jimdo.com of bel voorzit-
ter Han Schoen, tel. 0251-659494. 
(Pentekening: Nico Lute)

Castricum - Tijdens de school-
vakanties van de basisscholen 
wordt een aantal weken in zoge-
naamde weekcursussen zwem-
les gegeven in zwembad De Wit-
te Brug te Castricum. Elke door-
deweekse dag krijgen de leerlin-
gen, die voor deze week of weken 
opgegeven zijn, op een vast uur 
les op het eigen niveau. En steeds 
aan het einde van zo’n week in de 
zomervakantie wordt er door een 
aantal kinderen op vrijdagoch-

tend afgezwommen voor het A- 
of B-diploma. Deze zomervakan-
tie kan men veel kandidaten feli-
citeren met hun behaalde zwem-
diploma!

Aan het einde van de eerste va-
kantie- en weekcursusweek - op 
vrijdag 27 juli - hebben 12 kandi-
daten afgezwommen. Voor A zijn 
Suus Admiraal, Nahar Alsadaka, 
Lewis Breg, Thijs Brouwer, Thijn 
Diepen, Tygo Fontein, Deniz Nug-

Afzwemmers in de zomervakantie
teren en Tess Renckens geslaagd 
en voor B Jens Admiraal, Elian 
Buchli, Lucy Hopman en Senna 
Schipperus. 
In de vijfde week van de zomer-
vakantie is er ook voor het A-di-
ploma geoefend en mochten 
Halifa Abuduxeheman, Poppy 
Baltus, Thijmen Boon, Ive Huijs-
mans, Elin Kooijman, Fenna 
Slooves en Jelle Jacob Tolsma op 
24 augustus afzwemmen. 
Een week later, op vrijdag 31 au-

gustus, hebben 14 jonge kan-
didaten hun vaardigheden la-
ten zien en zijn Fabienne Been-
tjes, Twan van Duin, Mark Herrij-
gers, Britt Kool en Maud Weijers 
op deze vrijdagmorgen geslaagd 
voor hun A-diploma en hebben 
Julie-Anne van Barneveld, Kas-
per van den Berg, Cas de Boer, 
Hanna Glaslus. Djuna Hendriks, 
Sten Koning, Sia Koopman, Maud 
Marquithas en Vigo van Oort ge-
slaagd voor hun B-diploma.  

Leesclub Castricum zoekt nieuwe leden
Castricum - Boeken lezen die 
bijblijven, daarover inspireren-
de gesprekken voeren en nieu-
we mensen ontmoeten? De lees-
club literatuur in Castricum heeft 
plaatsen vrij voor geïnteresseer-

de lezers. Zij komen bij elkaar op 
woensdagmiddag. Wie interes-
se heeft kan voor meer informa-
tie terecht bij de contactpersoon 
van de groep, Willemien Stolte, 
via willemienstolte@gmail.com.

De leesclub maakt gebruik van de 
literatuurlijst van de landelijke or-
ganisatie Senia. 
Senia-leesclubs bespreken de 
boeken aan de hand van leeswij-
zers met samenvattingen, recen-

sies en discussievragen die het 
gesprek in de groep houvast bie-
den. 

Zie www.senia.nl voor meer infor-
matie. 

Inzamelactie elektrische apparaten
Theater Bonhoeffer wint 1.000 euro van Wecycle
Castricum - Theater Bonhoef-
fer uit Castricum ontvangt een 
sponsorcheque van 1.000 euro 
van Wecycle. Inwoners uit de ge-
meente steunden dit goede doel 
door afgedankte elektrische ap-

paraten of spaarlampen (e-was-
te) in te leveren op hun gemeen-
telijke milieustraat. 
Wecycle organiseert in Neder-
land de inzameling en recycling 
van e-waste.

Inwoners konden punten scoren 
voor het lokale goede doel door 
e-waste in te leveren op hun ge-
meentelijke milieustraat. 
De 25 gemeenten met de meeste 
punten per inwoner, ontvangen 

van Wecycle een sponsorcheque 
van 1.000 euro voor het gekozen 
lokale goede doel. 

De eindstand van alle gemeenten 
staat op: wecycle.nl/inleveren.

Informatiebijeenkomst Studiekring50plus
Castricum - Als 50-plusser nog 
breed geïnteresseerd blijven, 
of na of naast een actieve baan 
nieuwe mensen ontmoeten? 
Geestelijk zo actief mogelijk blij-
ven? De hersenen laten kraken? 
Leden van Studiekringen50plus 
blijven bij de tijd. In Castricum 
ligt een plan klaar van de biblio-
theek en Stichting Welzijn om sa-
men een nieuwe Studiekring op 
te richten. Laat u overigens niet 
afschrikken door het woord stu-
die. In de praktijk gaat het om het 
met elkaar bespreken van zelf ge-

kozen onderwerpen, van eigen 
ervaringen en inzichten.
 
De onderwerpen hebben vaak 
betrekking op de actualiteit, op 
eigen hobby’s en interesses, of 
opgedane kennis en ervaring, 
die men met een ander wil delen. 
Zo blijft deze groep mannen en 
vrouwen op een plezierige ma-
nier op de hoogte van allerlei ont-
wikkelingen.  
Een studiekring kenmerkt zich 
door eigen inbreng, respect voor 
elkaars inzichten en interessante 

gedachtewisselingen. Doorgaans 
ontstaan er binnen een studie-
kring hechte vriendschappen 
die jarenlang kunnen blijven be-
staan. Een studiekring komt door-
gaans éénmaal per twee weken 
bij elkaar. Een bijeenkomst duurt 
ongeveer twee uur.
Een fysieke beperking is geen 
belemmering om mee te doen. 
Meer informatie is te vinden op 
de website www.studiekringen-
50plus.nl. In de bibliotheken in 
Castricum, Akersloot, Limmen en 
bij  St. Welzijn Castricum zijn fol-

Van Sikkelerus wint 
spannende OW Cup race
Akersloot - Jaimie van Sikkelerus 
heeft vrijdag 31 augustus de ONK 
SuperCup 600 wedstrijd in Assen 
gewonnen. De 21-jarige coureur 
uit Akersloot kreeg de overwin-
ning zeker niet cadeau. Van Sik-
kelerus vocht in een kopgroep 
van drie rijders tot aan de �nish 
en bleek in de laatste ronde het 
sterkste te zijn.
Er komt een drukke periode aan 

voor de rijder uit Akersloot. Van 
Sikkelerus reist komende week 
naar Valencia, om daar volgend 
weekend te rijden in het Spaan-
se RFME Supersport kampioen-
schap. 
Een week later (14 tot en met 16 
september) rijdt de Honda cou-
reur in de World Supersport op 
het circuit van Portimão in Portu-
gal. (foto: aangeleverd)

ders met informatie beschikbaar.
 
Geinteresseerden zijn van harte 
uitgenodigd voor de informatie-
bijeenkomst op woensdagoch-
tend 26 september van 10.00 tot 
12.00 uur in de Foyer, De Heerlyk-
hyd in Nieuw Geesterhage, Gees-
terduinweg 3. Aanmelden kan bij 
Marian Visser (Bibliotheek Ken-
nemerwaard) e-mail m.visser@
bknw.nl of Ingrid Wellen, (Stich-
ting Welzijn Castricum) tel: 0251-
656562 of e-mail  i.wellen@wel-
zijncastricum.nl. 





De Duynkant, Geversweg 1 B
Openstelling op zaterdag 8 en zondag 9 
september van 13.30 tot 16.00 uur
In het vernieuwde en uitgebreide onderko-
men van de Stichting  Werkgroep Oud Castri-
cum wordt aandacht besteed aan de Slag bij 
Castricum van 6 oktober 1799. In het museum 
zijn bodemvondsten te zien die getuigen van 
de slag, de � lm ‘Soldaat onder het zand’ van 
Pauline van Vliet en Marieke Rodenburg wordt 
vertoond en gidsen leiden de bezoekers rond. 
Leden van het regiment Gordon Highlanders  
zorgen voor een authentieke historische en-
tourage. Inlichtingen: www.oudcastricum.com

Archeologisch Centrum
Huis van Hilde, Westerplein 6
Openstelling op zaterdag 8 en zondag 9 
september van 11.00 tot 17.00 uur. Toe-
gang niet gratis!
Een wandelroute ‘In het voetspoor van Hilde’ 
is aan de balie verkrijgbaar. Inhakend op het 
thema van de Werkgroep Oud Castricum wordt 
vanaf oktober extra aandacht besteed aan de 
archeologische vondsten op de plekken, waar 
in 1799 hevig is gevochten – zoals in de beslis-
sende Slag bij Castricum op 6 oktober van dat 
jaar. Inlichtingen: www.huisvanhilde.nl

Protestantse Kerk, Kerkpad 1
Openstelling op zaterdag 8 september van 
11.00 tot 17.00 uur
Het oudste gedeelte van de dorpskerk van 
Castricum, gewijd aan Pancratius of St Pancras, 
stamt uit de 12de eeuw. Dit in tufsteen opge-
trokken schip werd in de 15de eeuw voorzien 
van een toren en een nieuw, in gotische stijl 
opgetrokken koor. Bij de invoering van de 
Reformatie werd de kerk toegewezen aan de 
protestanten; de katholieken kwamen voort-
aan bijeen in een schuilkerk aan de Breedeweg. 
Tot de inventaris behoren een priesterzerk 
(1512), een stenen doopvont (1519), een doop-
hek met doopboog (1742) en een kabinetorgel, 
gebouwd door Christiaan Müller (ca 1740).  

Rooms-Katholieke kerk ‘Sint 
Pancratiuskerk’, Dorpsstraat 115
Openstelling op zaterdag 8 september van 
11.00 tot 17.00 uur en op zondag 9 septem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur; rondleidingen 
en mogelijkheid tot torenbeklimming
Tot 1858 kerkten de Rooms-Katholieke in-
woners van Castricum in de schuilkerk aan 

OPEN MONUMENTEN WEEKEND
8 en 9 SEPTEMBER
Het komende weekend staat weer in het teken van de landelijke Open Monumentendagen. 
Het thema is dit jaar “In Europa”. Castricum sluit daar qua thema op aan door aandacht 
te vragen voor De Slag bij Castricum uit 1799, waarbij de Engelsen samen met de Russen 
in Noord-Holland huishielden. Op zaterdag 8 september om 10.30 uur opent wethou-
der erfgoed Paul Slettenhaar de Open Monumentendagen bij het onderkomen van Oud 
Castricum “de Duynkant”. Hij zal samen met genodigden meelopen met “soldaten” uit die 
tijd richting Huis van Hilde. De soldaten in kledij van 1799 vertellen over wat zij allemaal 
hebben meegemaakt tijdens deze onbekende oorlog. 

Behalve dit Europese thema, zijn er in het weekend ook weer veel “oude bekenden” geopend. 
Hieronder vindt u ze vermeld. Let u op de openingstijden, want niet alle objecten zijn het gehele 
weekend geopend. Wij wensen u veel plezier in het Open Monumentenweekend!

de Breedeweg. Daarna werd aan de Alk-
maarderstraatweg (nu Dorpsstraat) een nieuwe 
kerk gebouwd. Ondanks verbouwingen bleek 
deze op den duur te klein te zijn, en dat leidde 
tot het oprichten van de huidige kerk volgens 
het ontwerp van architect Jan Stuyt in 1909-10. 
Er werd welbewust gekozen voor de neogo-
tische stijl, zowel voor exterieur als interieur; 
hiermee werd zoals ook elders teruggegrepen 
op de middeleeuwse traditie van de ‘enige en 
algemene’ kerk van Rome. 

Voormalige dienstwoning 
Duin en Bosch, 
Van Oldenbarneveldweg 32
Openstelling op 8 en 9 september 
van 13.00 tot 18.00 uur
Dienstwoning gebouwd in de periode 1907-
1909 ten behoeve van de adjunct-directeur 
van de psychiatrische inrichting Duin en Bosch. 
Het ontwerp in de stijl van het rationalisme is 
van de hand van F.W.M. Poggenbeek. Fotograaf 
en beeldhouwer Marina Pronk exposeert in het 
monumentenweekend met schilderes Sabrina 
Tacci. Op zondag 9 september om 15.00 uur is 
er een live-performance waarbij Sabrina Tacci 
live schildert in een visuele projectie van Ma-
rina Pronk met klank-impressies van OUMUA-
MUA.

Stolpboerderij Finus Coronat 
Opus, Dorpsstraat 11
Openstelling zaterdag 8 en zondag 
9 september 10.00-16.00 uur
Aan de Dorpsstraat staat een goed onderhou-
den stolpboerderij die rond 1891 is gebouwd 
in opdracht van Otto Kehl. Simon Twisk werd 
in 1922 de nieuwe eigenaar. Hij gebruikte het 
pand niet als boerderij maar als bedrijfspand 
voor de bloembollenteelt en handel. De Latijn-
se tekst ‘Finus Coronat Opus’ op de voorgevel 
betekent ‘Einde kroont het werk’. In de dars in 
het stolpboerderij is nog een verzameling oude 
land- en tuinbouw-handgereedschappen van 
Jan Twisk te zien.

ten over, die dankzij een enthousiaste actie 
van enkele inwoners weer tot een werkbare 
molen werden gecompleteerd. Deze ging in 
Nieuwjaarsnacht 2001 in vlammen op, maar 
werd herbouwd volgens het model van een 
achtkante Zaanse grondzeiler. Een molenaars-
huisje annex winkeltje completeert het geheel 
. Inlichtingen: www.oudeknegt.nl
 

Museumgemaal ‘Limmen 1879’, 
Fielkerweg 4
Openstelling op zaterdag 8 en zondag
9 september van 10.00 tot 17.00 uur
Het gemaal, een provinciaal monument, is in 
1879 gebouwd ter vervanging van de Zuider-
molen van de Groot Limmerpolder (de Noor-
dermolen is tot op heden gehandhaafd). Toen 
in 1990 een nieuw, automatisch werkend en 
op afstand bedienbaar poldergemaal was ge-
bouwd, raakte het oude gebouw in verval. Vrij-
willigers trokken zich het lot van de historische 
installatie aan, zorgden dat het gerestaureerd 
werd en gaven het een bestemming als mu-
seum voor de poldergeschiedenis en exposi-
tieruimte.
Op zaterdag 8 september wordt vanaf het ge-
maal een � etsexcursie gehouden door het Oer-
IJ-gebied. Deze start om 13.00 uur en duurt on-
geveer twee uur. Deelname is gratis, maar wel 
graag aanmelding vooraf door een mail naar 
info@oerij.nl

Protestantse kerk en 
begraafplaats, Dielofslaantje 4
Openstelling op zaterdag 8 september van 
9.00 tot 17.00 uur
Oorspronkelijk had ook Akersloot een laatmid-
deleeuwse kerk. Deze ondervond dezelfde 
problemen als de andere kerken in de omge-
ving: verwoesting in 1573, herbouw, instorten 
van de toren in 1652, herbouw – en tenslotte 
algehele afbraak in 1836. In de plaats daarvan 
werd de huidige kerk gebouwd in zogenaam-
de waterstaatsstijl, met gebruikmaking van het 
materiaal van de gesloopte kerk. Ook de be-
graafplaats rondom de kerk is bezienswaardig 
door de vele oude grafzerken van generaties 
inwoners van Akersloot.

LIMMEN

Protestantse kerk, 
Zuiderkerkenlaan 25
Openstelling op zondag 9 september 
van 12.00 tot 16.30 uur
Het dorp Limmen wordt als Limbon al ge-
noemd in het begin van de 10de eeuw. Het 
was eigendom van het bisdom Utrecht, wat 
ook de hoge leeftijd van de kerk verklaart. De 
oudste delen, opgetrokken uit tufsteen, stam-
men uit ca 1100. De toren is laat-romaans (ca 
1200),  schip en (nu verdwenen) koor zijn rond 
1300 gebouwd. Als zovele kerken werd ook 
dit aan Cornelius gewijde godshuis in 1573 
verwoest. De nieuwe, protestantse gemeente 
heeft de ruïnes maar gedeeltelijk herbouwd en 
zo kreeg het kerkje zijn huidige, eenbeukige 
vorm met ingebouwde toren. Het is gedekt 
met een houten tongewelf. Het interieur telt 
een preekstoel met doophek en doopboog 
(17de en 18de eeuw), overhuifde herenban-
ken (18de eeuw) en een orgel gebouwd door 
P. Flaes (1877). Bijzonder zijn de grafkelder, 
twee rouwborden en een houten gemarmerd 
grafmonument van de familie Du Peyrou. Deze 
familie was in de 18de eeuw eigenaar van de 
Ambachtsheerlijkheid 

LIMMEN. 

Voormalige school, 
onderkomen van de Stichting 
Oud Limmen, Schoolweg 1
Openstelling op zondag 9 september van 
12.00 tot 16.30 uur
Op de plek van deze oude dorpsschool moet 
al in de 16de eeuw een schoolmeesterswo-
ning hebben gestaan – dicht bij de kerk. In 
1860 werd besloten om een nieuwe school 
en onderwijzerswoning te bouwen met daar-
aan vast een Raadkamer voor de vergaderin-
gen van de gemeenteraad. Het schooltje was 
oorspronkelijk kleiner. Tijdens de Open Mo-
numentendagen is een expositie te bezichti-
gen over de bloembollencultuur, die Limmen 
vanaf het einde van de 19de eeuw wereldfaam 
heeft gebracht. Op zondag 9 september wordt 
vanaf de school een � etsexcursie gehouden 
door het Oer-IJ-gebied. Deze start om 13.00 
uur en duurt ongeveer twee uur. Deelname is 
gratis, maar wel graag aanmelding vooraf door 
een mail naar info@oerij.eu

AKERSLOOT

Korenmolen De Oude Knegt, 
Pontweg Noord (ongenummerd)
Openstelling op zaterdag 8 september 
van 10.00 tot 16.00 uur
De korenmolen De Oude Knegt heeft een 
zeer bewogen geschiedenis. Na de ophe�  ng 
van het maalbedrijf bleven er schamele res-

www.openmonumentendag.nl
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5 SEPTEMBER

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 in Krommenie, 
19.00 uur. Info: www.afrikontact.
nl. (foto: aangeleverd)

Yogalessen op het eerste plat-
form van Grote Kerk in Alkmaar. 
Om 18.45 uur verzamelen bij kas-
sa en om 19.00 uur start yogales. 
Info: www.klimnaardehemel.nl. 
Ook 12 september. (foto: aange-
leverd)

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.

6 SEPTEMBER
Open Dag JAR Opleidingen, 
school voor anderstaligen, Bak-
kummerstraatweg nr. 56E in Bak-
kum. Van 10.30 tot 12.00 uur en 
van 14.30 tot 16.00 uur.

Start Ontdekplek van 15.30 tot 
17.00 uur in bibliotheek Castri-
cum, Geesterduinweg. Deze keer 
is het onderwerp ‘muziek’. Aan-
melden niet nodig. Elke week an-
dere activiteit, de ene week voor 
kinderen van 4 t/m 7 jaar en de 
andere week voor 8-12 jaar. Kijk 
op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl voor een compleet over-
zicht.

Informatiebijeenkomst over 
stoppen met roken in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 
13 in Beverwijk in het restaurant 
op de tweede etage van 19.30 tot 
21.00 uur (zaal open vanaf 19.15 
uur). Aanmelden op www.rkz.nl.

Genieten van een zonsonder-
gang vanaf de Grote Kerk Alk-
maar. Elke donderdagavond in 
september kan men tijdens een 
exclusieve avondshift voor 45 
personen de zon in de zee zien 
zakken. Met subliem uitzicht over 
de stad richting de duinen en de 
zee. www.klimnaardehemel.nl. 
(foto: aangeleverd)

BANDJE Balu 

Zondag 2 September 

Aanvang 17:00 

7 SEPTEMBER
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Taalhuis on Tour. Medewerkers 
van de bibliotheek staan in de 
Week van de Alfabetisering op 
de markt in Castricum om aan-
dacht te vestigen op het belang 
van taal. Zij gaan met het publiek 
op straat in gesprek over laagge-
letterdheid en om het Taalhuis te 
promoten.

Kermis in Limmen.

Transition Town Castricum en 
LETSA houden bijeenkomst in 
Club Mariz. Thema: inspiratie op-
doen om het leven duurzamer en 
socialer te maken. Aanvang 19.00 
uur.

‘Kunst tot de Nacht’, start cultu-
rele seizoen in Alkmaar, met on-
der andere Hadewych Minis. (fo-
to: Krista van der Niet). Meer in-
formatie: www.kunsttotdenacht.
nl.

▲

Vijftig jaar Storey Club in 
Akersloot. Feestweekend van 14 
tot 16 september. Vandaag een 
Silent disco voor de jeugd met 
DJ Rens-Ly. Meer informatie op 
de Facebookpagina van de Sto-
rey Club.

‘Koe tot de Nacht’ in Stedelijk 
Museum Alkmaar van 20.00 tot 
24.00 uur. Gratis toegang. Kijk 
voor meer informatie op www.
stedelijkmuseumalkmaar.nl. (fo-
to: Roel Backaert)

8 SEPTEMBER
Open Monumentendagen. 
Meer informatie op www.mo-
numentendagen.nl. Wethouder 
Slettenhaar opent om 10.00 uur 
in de Duynkant de Open Monu-
menten Dagen in Castricum. De 
Goede Herder kerk is beide da-
gen open van 11.00 tot 16.00 uur.
Marina Ponk en Sabrina Tacchi 
exposeren in het monumentale 
pand op de Van Oldenbarneveld-
weg 32 in Bakkum beide dagen 
van 10.00 tot 18.00 uur met zon-
dag om 15.00 uur live muziek. Op 
de zaterdag is de oude Dorpskerk 
open. Het oudste monument in 
het dorp. Iedereen kan een kijkje 
nemen tussen 11.00 en 16.00 uur.

Open dag Tennisverenging Cas-
tricum van 10.00 tot 12.00 uur, op 
het Multisportpark Berg en Bal.

Openingsfeest Speel-o-theek 
Castricum, nieuw onderkomen  
in Nieuw Geesterhage met clown 
Alfredo om 11.00 uur.

Kermis in Limmen.

Bakkum Bruist, buurtfeest. Uit-
gebreid programma zie elders in 
de krant. 

Creamarkt in De Boogaert van 
10.30 tot 15.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Oer-IJ � etsexcursies tijdens 
Open Monumentendag (ook zon-
dag). Deelname gratis. Aanvang 
13.00 uur, duur ongeveer 2,5 uur. 
Vooraf aanmelden bij info@oe-
rij.eu met vermelding van datum 
en locatiekeuze. Vandaag start 
een � etsexcursie in Akersloot/Uit-
geest bij Museumgemaal 1879, 
Fielkerweg 4 te Akersloot en in 
Heemskerk bij Koetshuis Kasteel 
Assumburg, Tolweg 9 te Heems-
kerk.

Opening expositie Ingrid Jan-
sen ‘Music in Color’ bij Gale-
rie Streetscape, 16.00 uur. www.
streetscape.nl. (foto: aangele-
verd)

Kermisrun in Limmen. Na de 
warming-up om 15.30 uur zal 
het deelnemersveld om 16.00 
uur starten voor één, twee of al-
le drie de rondes van 3 kilome-
ter. Inschrijving inmiddels geslo-
ten. Meer informatie: www.ker-
misrun.nl.

Lachwandeling in duinen van 
Castricum onder leiding van hu-
morcoach Marleen Heeman 
(www.humorcoach.nl). Verzame-
len parkeerterrein in de duinen 
t/o Geversweg 9 om 16.00 uur. 
Deelname kost 6,50.

Vijftig jaar Storey Club in 
Akersloot. Feestweekend van 14-
16 september. Vandaag een op-
treden van de Glimmer Twins 
(een coverband van The Rolling 
Stones). Meer informatie op de 
Facebookpagina van de Storey 
Club.

Think Big Band speelt vanaf 
19.00 uur bij De Oude Keuken in 
het kader van Bakkum Bruist.

9 SEPTEMBER
Open Monumentendagen. 
Meer informatie op www.monu-
mentendagen.nl. Zie ook zater-
dag.

Excursie van Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland voor 
de jeugd van 9.30 tot 12.00 uur. 
Vertrek is van achter het NS-sta-
tion Castricum. Deelname gratis 
en lidmaatschap van vogelwerk-
groep is niet verplicht. Aanmel-
den kan via jongerenexcursies@
vwgmidden-kennemerland.nl. 
Meer info op  jongerenpagina 
van www.vwgmidden-kenne-
merland.nl.

Katerloop in Limmen (5 of 10 ki-
lometer) en jeugdloop. Jeugd-
loop: melden vanaf 09.30 uur 
bij de Heeren van Limmen, start 
10.00 uur, deelname gratis. Kater-
loop: Inschrijven vanaf 09.30 uur 
bij de Heeren van Limmen, start 
10.30 uur, inschrijfgeld: 3 euro. 

Assumburgloop in Heemskerk 
bij ijsclub Kees Jongert, 2,5 kilo-
meter voor de jeugd tot en met 
15 jaar en de 10 kilometer voor 16 
jaar en ouder. De start van de 10 
kilometer is om 10.30 uur en de 
start van de 2,5 kilometer is om 
10.45 uur.  (foto: aangeleverd)

Informatiedag PWN over na-
tuurbeheer in en rond bezoekers-
centrum De Hoep van 10.00 tot 
17.00 uur. Met veel informatie, 
diverse activiteiten voor kinde-
ren, lezingen en excursies. Aan-
melden voor excursies op www.
pwn.nl/activiteiten. (foto: Johan 
Bos/TIU.nl)

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis, Genieweg 1 te Heemskerk is 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 
De gehele dag wordt unieke � lm 
vertoond over de 25ste en laatste 
vlucht van de wereldberoemde 
‘Memphis Belle’’ bemanning. 

Roots Market vanaf 11.00 uur bij 
De Oude Keuken. (foto: aangele-
verd)

Kermis in Limmen.

Oer-IJ � etsexcursies tijdens 
Open Monumentendag (ook za-
terdag). Deelname gratis. Aan-
vang 13.00 uur, duur ongeveer 
2,5 uur. Vooraf aanmelden bij in-
fo@oerij.eu met vermelding van 
datum en locatiekeuze. Vandaag 
start een � etsexcursie in Limmen 
bij Museale hoek bij Oude School, 
Schoolweg 1 en in Beverwijk bij 
het Huis van Geschiedenis Mid-
den-Kennemerland, Noorder-
wijkweg 2a te Beverwijk.

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

Vijftig jaar Storey Club in 
Akersloot. Feestweekend van 14-
16 september. Vandaag een pro-
fessionele kindershow/disco voor 
de jeugd en daarna het vijftigjarig 
Storey feest met allerlei kinderat-
tracties op het plein en een optre-
den van Luc Nieuwland. Meer in-
formatie is te vinden op de Face-
bookpagina van de Storey Club.

S
t. Louis Slim treedt op in Café My 
Way, Dorpsstraat 87 in Castricum, 
17.00 uur. (foto: aangeleverd)

12 SEPTEMBER
Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. 

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

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

Yogalessen op het eerste plat-
form van Grote Kerk in Alkmaar. 
Om 18.45 uur verzamelen bij kas-
sa en om 19.00 uur start yogales. 
Info: www.klimnaardehemel.nl. 
Ook 12 september. (foto: aange-
leverd)

Open repetitie koor Close2u om 
20.00 uur in het gebouw van St. 
Caecilia, Maerten van Heems-
kerckstraat 41A in Heemskerk. Zie 
ook www.close2U.nl. (foto: aan-
geleverd)

Gratis te lenen bij Welzijn Castricum
Het Buurtboxspel voor 
een buurtbijeenkomst
Castricum - Buurten worden 
prettiger, socialer en veiliger als 
buren elkaar ontmoeten en zich 
samen inzetten voor hun buurt. 
Op 22 september wordt Buren-
dag gevierd, een mooie aanlei-
ding om samen actief te worden 
in een buurt! Ook los van Buren-
dag kunnen buurtontmoetin-
gen georganiseerd worden. Wel-
zijn Castricum leent zogeheten 
Buurtboxspelen kosteloos uit 
om een buurtbijeenkomst geani-
meerder te maken. Het spel kan 
buurtbewoners helpen om el-
kaar op een leuke manier (nog) 
beter te leren kennen. Daarnaast 
komen buurtbewoners met be-

hulp van het spel te weten wat 
er in de buurt speelt en wat de 
wensen zijn voor verbeteringen. 
Het Buurtboxspel is een kleurrijk 
kaartspel dat naar keuze met een 
grote of kleine dobbelsteen bui-
ten of binnen gespeeld kan wor-
den. Het kan gaan om kleine of 
grotere groepen. Wanneer men 
het Buurtboxspel wil gebruiken 
of adviezen wil ontvangen over 
het succesvol organiseren van 
een buurtbijeenkomst, kan men 
contact opnemen met Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5 in 
Castricum. Telefoon 0251 656562. 
Of mail naar: info@welzijncastri-
cum.nl.

Het Buurtboxspel werd gespeeld op een burenbijeenkomst van de Kooi-
wegbewoners in Castricum (Foto: Irene Zijlstra)
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Culturele parels in de duinen
Castricum - Verwondering, ont-
roering, vermaak; het zijn zo-
maar wat woorden die van toe-
passing waren op de manifesta-
tie Kunst & Koningsduin van PWN 
die afgelopen weekend gehou-

den werd in de duinen en het bos 
in Bakkum. Vele liefhebbers volg-
den zondag de kunstroute of ver-
dwaalden, omdat er geen route-
beschrijving was. Maar dat maak-
te niet uit, het aanbod was groot, 

divers en van hoge kwaliteit. 
Trio Luego bijvoorbeeld met de 
uit Castricum afkomstige violist 
Sietse van Gorkom en zangeres 
Kirsten Berkx die het publiek wist 
te ontroeren met haar prachtige 
stem. Spookachtig was het werk 
van Loes Groothuis die maskers 
toonde en een kapelletje voor de 
Griekse godin Persephone. Meest 
bizar was de vrouw die al in een 
trance uit een zak klom die aan 
boom hing. Poelgeest II, een werk 
van het collectief Fields of Won-
der. Het publiek keek hier adem-
loos toe. Arthur Lava, het pseu-
doniem van Howard Krol, Harm 
Noordhoorn, onder andere be-
kend van Galerie Sophit in Castri-
cum en accordeonist Nico Duyn 
brachten de grappige minivoor-
stelling ‘Oergezellig’. En zo kon 
het zomaar gebeuren dat liefheb-
bers van kunst en cultuur op een 
zonnige zondagmiddag in polo-
naise door de duinen trokken.

Wouwdewoude verrast bezoekers
‘Gedurfd, puur, recht uit het hart’
De Woude - ‘Beter dan dit kan het 
echt niet gaan. Iedereen ontzet-
tend bedankt’. Festivaldirecteur 
en eilandbewoner Cees van der 
Meer is geen man van veel woor-
den. Ook voor zijn slotrede op de 
festivalweide, na een groots ver-
lopen festival Wouwdewoude 
koos Van der Meer voor de korte 
klap. En zo kwam onder de weg-
stervende tonen van saxofonist 
Melle Kuil – staand op een hoog-
werker bij een bloedrode zon, 
een einde aan het festival dat 150 
eilandbewoners een weekend 
lang in de greep had gehouden.
Een weekend dat vrijdagavond 
was begonnen met een spon-
taan aan het a�che toegevoegd 
optreden van de opvallend �tte 
Roberto Jacketti en de Scooters. 
Staand tussen de muzikanten 
had wethouder Ron de Haan het 
festival omschreven als “gedurfd, 
puur, eerlijk en recht uit het hart, 
waar iedereen het beste van zich-
zelf laat zien. Je voelt de span-
ning die daarbij hoort, de impro-
visaties, de premièrekoorts maar 
vooral voel je trots en liefde”.
Niets was aan het toeval overge-
laten. Bezoekers die het eiland 

betraden werd tegen betaling 
een polsbandje omgedaan. Een 
oldtimer dubbeldeks autobus 
fungeerde als pendeldienst tus-
sen De Woudhaven en de veer-
pont naar De Woude om bezoe-
kers snel en probleemloos over 
te zetten. Een treintje reed rond-
jes over het eiland en verbond de 
festivallocaties waar voorstellin-
gen en exposities plaatsvonden. 
Waar vooraf voor werd gevreesd, 

dat het eiland zou worden over-
lopen, gebeurde niet. Maar al-
le voorstellingen, met jonge the-
atermakers en aanstormend ta-
lent, raakten snel uitverkocht en 
in de tuinen van de bewoners 
waar kleine exposities waren in-
gericht reageerden bezoekers 
verrast over zoveel gastvrijheid 
en kwaliteit. Over drie jaar is er 
weer een Wouwdewoude. (foto: 
aangeleverd)

Dames rugby van start met jubileum-
wedstrijd tegen kampioen van België
Castricum - Zaterdag was de dag 
dat de Castricumse Rugby Club 
het 50-jarig jubileum vierde. En 
om die reden was de landskam-
pioen van België (Dendermon-
de) uitgenodigd om een wed-
strijd tegen de CAS Ladies te spe-
len. Op een zonnig, groen veld 
was de kick o� om 15.00 uur en 
bleek dat Castricum een heuse 
tegenstander van formaat had, 
die geen cadeautjes kwam uit-
delen. Vanaf het eerste �uitsig-
naal ontspon zich een boeien-
de strijd. Het was te merken dat 
beide teams met nieuwe aanwin-
sten speelden maar na een kwar-
tier was het CAS RC die de score 
opende. Toen kwam Dendermon-
de opzetten. Er was veel druk op 
de Castricumse defensie wat uit-
eindelijk leidde tot een tegen try. 
De score was weer gelijk. Terwijl 
de Dendermondenaren vooral 
de voorwaartsen opzochten was 
het Castricum die veel wilde spe-
len in de driekwart lijn. Daar wa-
ren bij CASRC dan ook de behen-
dige lopers die een paar keer op 

zeer fraaie wijze de tegenstander 
omspeelden en konden scoren. 
De Belgen gaven niet op. Ook zij 
lieten zien dat er individuele kwa-
liteit en snelheid in het team zat 
en kwamen van een achterstand 
van 25-5 terug naar 25-15. In de 
laatste periode van de wedstrijd 
drukten de Duinranders echter 
door en werd de eerste serieuze  

wedstrijd van het nieuwe  seizoen 
een mooie overwinning. Eind-
stand  52-15. 

Volgende week speelt CAS RC-da-
mes op zaterdag de eerste com-
petitiewedstrijd tegen de dames 
van URS. Dan gaat het seizoen se-
rieus  beginnen. (foto: Hans van 
Amersfoort)

Tijdens Open Monumentendagen
Een prachtig monument vol kunst
Castricum - Het monumenta-
le pand aan de Van Oldenbarne-
veldweg 32 in Bakkum is op za-
terdag 8 en zondag 9 september  
tijdens de Open Monumentenda-
gen van 10.00 tot 18.00 uur open 
voor publiek. Fotograaf en beeld-
houwer Marina Pronk woont en 
werkt al 16 jaar op deze prachti-
ge locatie. Bijna een jaar geleden 
is zij een unieke samenwerking 
aangegaan met de bekende Itali-
aanse schilderes Sabrina Tacci en 
exposeren zij samen op de bene-
denverdieping van de voormali-
ge dokterswoning.
‘Omarmen’ is het thema van de 
expositie die Marina en Sabri-
na voor het Open Monumenten 
weekend hebben ingericht. Ma-
rina: ,,Wij omarmen de kunst, de 

diversiteit, de muziek, de passie 
en het leven en tonen dat in ons 
werk. In toenemende mate voe-
len we ons gezien, ons werk ge-
waardeerd en ons als kunstenaars 
omarmd. Dat willen we vieren tij-
dens de Open Monumentenda-
gen!”

Live Performance
Op zondag 9 september speelt 
Oumuamua live met Jack op 
saxofoon en Johnny op gitaar. 
Ontstaan vanuit het niets, drij-
vend op interactie, ieder geluid, 
ieder gevoel voor de eerste keer, 
zo klinkt hun organisch geïmpro-
viseerde ambient jazz. Om 15.00 
uur komt de omarming tot leven 
tijdens de passionele live perfor-
mance waarbij Sabrina Tacci live 

schildert in een visuele projectie 
van Marina Pronk met de klank-
impressies van Oumuamua

Prachtige nazomervlucht voor de duiven
Castricum - Zaterdag was er 
sprake van een ideaal scena-
rio voor een van de laatste wed-
vluchten van dit seizoen. De dui-
ven werden vroeg gelost bij een 
matig windje uit oostelijke rich-
ting. Volop zon en een heerlijke 
temperatuur, dus alle reden om 
lekker in de tuin te wachten op 

de eigen favorieten onder de bij-
na tienduizend Noord-Holland-
se duiven die aan de start kwa-
men in het Belgische Asse Zellik. 
Er waren 157 duiven van de Gou-
den Wieken bij. Deze legden de 
ongeveer 190 kilometer sneller af 
dan verwacht, want in iets meer 
dan twee uur waren de koplopers 

al gearriveerd. Het werd een close 
�nish. 

Winnaar werd een duif van Cees 
de Wildt, die twee duiven van Arie 
en Rie Hageman wist voor te blij-
ven, die op hun beurt de snel-
ste duif van Sander de Graaf hun 
staart lieten zien.

CAS RC Heren verslaan the Dukes
Castricum - Zaterdag was het 
groot feest op Wouterland want 
de Castricumse Rugby Club vier-
de het 50-jarig jubileum. Voor die 
dag waren the Dukes afgereisd 
van het zuidelijke Den Bosch naar 
het zonnige Castricum. De hoofd-
macht van Castricum had zich 
goed voorbereid op de ontmoe-
ting tegen deze geduchte rug-
byers. De Duinranders wilden 
hun jubileumfeest, hoe dan ook, 
niet laten bederven met een ver-
liespartij op de verjaardag van 
hun club. Het was dan ook dat 
vanaf de eerste minuut, bij bal-
bezit van de zwart-geelhemden,  
de druk op de verdedigende li-
nies van Den Bosch werd gelegd. 
Binnen 5 minuten leidde dat tot 
succes en de eerste try van Cas-
tricum was een feit. The Dukes  
bleven wel proberen om �in-
ke tegenstand te bieden echter 
de dadendrang van CAS RC was 
zo groot dat al snel een tweede 
try volgde. Na de wisseling van 

speelhelft waren de verhoudin-
gen niet veranderd en de Cas-
tricummers speelden bij vlagen 
de tegenstander helemaal zoek. 
Uiteindelijk bleef het score bord 
staan op 47-19 en was de eerste 

overwinning van CAS RC Heren 
een feit. Volgende week zaterdag 
begint de competitie op Wou-
terland met de wedstrijd CAS RC 
- URS. Dan gaat het niet om zo-
maar een wedstrijd, dan begint 
de competitie. (Foto: Hans van 

Zeerob ontmoet zeehond
Castricum - Een prachtige ontmoeting maandagochtend tussen 
strandbewoner Rob en een zeehond. Nieuwsgierigheid van twee kan-
ten. Rob zwemt bijna elke ochtend en dan zo maar uit het niets was ie 
daar. Hij was blij verrast met zo’ n ontmoeting dichtbij. Mede-strand-
bewoner Jan Hekelaar had gelukkig zijn mobiele telefoon bij zich en 
legde het tafereel vast.

Jongdierendag
Regio - Kleindiersportvereniging 
Jong-Leven Uitgeest houdt za-
terdag 15 september haar jaar-
lijkse Jongdierendag. Deze show 
vindt plaats bij Dierenwereld Van 
Someren aan de Strengweg 15 in 
Heemskerk, waar de mooiste jon-
ge konijnen, hoenders en dwerg-
hoenders van de leden door ge-
diplomeerde keurmeesters wor-
den beoordeeld en door het pu-
bliek te bewonderen zijn. Kinde-
ren kunnen ook op de foto met 
hun eigen knu�eldier door een 
echte fotograaf.
Bezoekers zijn vanaf 09.00 uur 
van harte welkom. De toegang is 
gratis.

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

Geboortes
Castricum: 22-08-2018 Kalle Thijs 
de Wit, zoon van Gerbrand M. de 
Wit en Maria M. Beemsterboer; 
24-08-2018 Cas Renckens, zoon 
van Stefanus J. Renckens en Ma-
riska M.J.A. van Zanten.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum: 29-08-2018 Jonas A. 
Nussy en Alexandra L.D. Staring.

Overledenen
Castricum: 25-08-2018 Catharina 
A. Kop, weduwe van Pieter Mar-
kus; 27-08-2018 Alida E. Kossen, 
weduwe van Jan van Teulingen. 

Open dag 
TV Castricum
Castricum - Op zaterdag 8 sep-
tember organiseert Tennisver-
eniging Castricum een Open Dag 
voor belangstellenden in alle 
leeftijden. Op het Multisportpark 
Berg en Bal kun je van 10.00 tot 
12.00 uur kennismaken met de 
tennissport in het algemeen en 
TVC in het bijzonder. De ervaren 
clubtrainers geven tennisclinics, 
waarbij onder andere een tennis-
kanon wordt gebruikt, en je kunt 
je service testen met  een snel-
heidsmeter. Ook de jongste kids 
kunnen meedoen met zachte 
tennisballen en lage netjes. Ver-
der kunnen de kinderen zich uit-
leven op een springkussen.

Met de huidige regelge-
ving zou je toch verwach-
ten dat je (klein)kinderen 
niet meer thuiskomen met 
poep aan schoenen of kle-
ding. Toch vond ik verleden 
week zelfs in een enigs-
zins afgerasterd speelplein-
tje tussen Weegbree, Pasti-
naak, Ganzerik en Tijm een 
(waarschijnlijke) honden-
drol. Bovendien is al sinds 
de onverwachte ‘voorjaars-
winteraanval’ van afgelo-
pen jaar het meest weste-
lijke stuk van het speelter-
rein/de groenstrook tussen 
de Pastinaak-huizen steeds 
vol met drollen van ver-
schillend formaat. Dus van 
verschillende honden/kat-
ten?! Beste eigenaren: als 
je de verantwoordelijkheid 
hebt voor een hond of kat, 
is het toch echt de bedoe-
ling dat je katten leert thuis 
op een speciale kattenbak 
hun behoefte te doen en 
wat honden betreft: het is 
toch tegenwoordig echt de 
bedoeling dat ze niet LOS 
gelaten worden in de be-
woonde gebieden en dat je 
hun ontlasting meteen op-
ruimt en in de kliko of spe-
ciale afvalbak van de ge-
meente achterlaat! Ook als 
het erg koud of erg heet is, 
laat je jouw huisdier niet 
zelf op zoek gaan naar een 
‘leuke plek’ om zich te ont-
lasten. Bij voorbaat dank!
 
Marie-Louise Janssen

LEZERSPOST

Hondenpoep

GEEN KRANT?
0251-674433

Monumentendag/startzondag
Samen op reis met parochie-
gemeenschap de Goede Herder
Castricum - Natuurlijk zet Paro-
chie de Goede Herder Castricum 
op zaterdag 8 september van-
af 11.00 uur en op zondag 9 sep-
tember na de viering van 10.30 
uur, de deuren van het kerkge-
bouw tot 16.00 uur wagenwijd 
open. Bezoekers kunnen op hun 
gemak de vele bezienswaardig-
heden bekijken van het meer dan 
honderd jaar oude kerkgebouw. 
Ter gelegenheid van deze mo-
numentendag/startzondag is er 
een speciale expositie ingericht 
van kruisbeelden, verzameld 
door de heer Cor Sneekes. Een 
antwoord op de vraag waarom 
hij deze kruisbeelden heeft ver-
zameld vond hij niet eenvoudig, 
maar hij zei het volgende: ,,Het is 
een leuke zinvolle besteding van 

mijn vrije tijd geweest en natuur-
lijk heeft het kruisbeeld de uit-
straling van het lijden en sterven 
van Christus, wat voor iedereen 
een duidelijk thema is en een gro-
te symbolische waarde heeft’’.  
Achter in de kerk liggen jubileum-
boekjes ‘100 jaar Pancratiuskerk’ 
en ‘50 jaar R.K Gemengdkoor’, 
deze boekjes kan men mee naar 
huis nemen.
Tevens start op 9 september een 
nieuw kerkseizoen. Om 10.30 uur 
is er een speciale Woord en Com-
muniedienst met voorganger Dia-
ken Marcel de Haas. De heer Ernst 
Meyknecht zal een lezing houden 
over Caritas. Het Gemengd Koor 
onder leiding van de vaste diri-
gent Joost Doodeman, organist 
Ronald Schollaart en de beken-

de chansonnier Edouard, zullen 
ook acte de présence geven. Om-
dat het thema van de monumen-
tendag ‘In Europa’ is, heeft het Ge-
mengd Koor gekozen voor liede-
ren van Europese componisten. 
Het gemengd koor zal verder zin-
gen op 16 september, 7 oktober, 
21 oktober, 4 november, 18 no-
vember, 2 december en op 24 
december in de nachtmis. Man-
nen met enig zangtalent en ken-
nis van het latijn worden uitgeno-
digd om eens een repetitie bij te 
wonen van het Gemengd Koor in 
het parochiecentrum op de don-
derdagavond vanaf 19.30 uur. 
Hiervoor kan men mailen naar 
minekedegeest@hccnet.nl. Met 
name tenoren en bassen worden 
gevraagd. 

Wie helpt vluchtelingen in Castricum, 
Limmen of Akersloot?
Castricum - Het zal je maar ge-
beuren, huis en haard moeten 
verlaten om in een volkomen 
vreemd land een nieuw bestaan 
op te bouwen. Dan kun je wel wat 
hulp gebruiken.     
Gelukkig zijn er veel vrijwilligers 
die zich inzetten om vluchtelin-
gen te helpen integreren. Maar 
dit team van vrijwilligers van Wel-
zijn Castricum kan versterking 
gebruiken. Wie wil vluchtelin-
gen helpen bij het leren Neder-
lands spreken of voorlezen aan 
kinderen, of hen leren � etsen of 
hen ondersteunen bij hun admi-
nistratie. 

Het grote voordeel van dit vrijwil-
ligerswerk is dat de werkzaamhe-
den aangepast kunnen worden 
aan de eigen agenda. Tijdstip, lo-
catie en frequentie van de onder-
steuning worden door de vrijwil-
liger en de deelnemer onderling 
geregeld. 
Daarnaast biedt Welzijn begelei-

Vluchtelingen hebben veel plezier op de Duindag 2018 (foto: Nico Lute)

ding en deskundigheidsbevor-
dering.
Wie belangstelling heeft vrijwilli-
ger te worden kan contact opne-
men met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk, onderdeel van Wel-

zijn Castricum, tel. 0251-656562 
of mailen naar vcc@welzijncastri-
cum.nl. 
Men kan ook een kijkje nemen 
op de website www.vrijwilligers-
werkcastricum.nl. 

Spekgladde rotonde
Castricum - Zondagmiddag even 
voor half vier is de brandweer uit-
gerukt voor een autobrand aan 
de Soomerwegh. Bij aankomst 
bleek het niet om een autobrand 
te gaan. Er had een eenzijdig au-
to-ongeval plaats gevonden. Een 
bestuurder had de stoeprand ge-
raakt bij het verlaten van de ro-
tonde. Hierbij liep de auto een 
lekke band op en was op de ver-
keerde weghelft tot stilstand ge-

komen. Hierna heeft de bestuur-
der de auto in zijn achteruit gezet 
en naar de busstrook aan de juis-
te kant van de weg gereden. Hier-
door was het wegdek spiegel-
glad geworden door olie. Het was 
noodzakelijk om de weg tijde-
lijk af te sluiten en te reinigen. De 
auto is afgevoerd door een ber-
gingsbedrijf, een uur later kon de 
weg weer vrij gegeven worden. 
(foto: Hans Peter Olivier).

Muttathara 35 jaar
Castricum - Kringloopwinkel 
Muttathara bestaat dit jaar 35 
jaar. Om dit te vieren heeft de 
stichting 35.000 euro extra be-
schikbaar gesteld voor bijzon-
dere ontwikkelingsprojecten. Al-
le aanvragen zijn inmiddels be-
oordeeld en er worden wereld-
wijd weer prachtige projecten 
gesteund. 
Zo helpt Muttathara met de � -
nanciering voor de bouw van een 
bibliotheek in Tanzania, het ver-
strekken van � etsen en de bouw 
van waterputten in Sri Lanka en 
betaalt de stichting het school-
geld van een aspirant-verpleeg-
kundige in India. Op deze manier 
blijft deze studente een rolmo-
del voor andere vrouwen in de 
samenleving. Ook worden er sa-
nitaire voorzieningen gebouwd 
op een school in Haiti, die al twee 
keer verwoest is door orkanen in 
2016 en 2017. 
Normaal steunt Muttathara al-
leen projecten van stichtingen 
uit de gemeente Castricum, maar 
voor het jubileum konden Cas-
tricummers ook projecten aan-
dragen van stichtingen uit ande-

re plaatsen in Nederland. Zo deed 
Ed de Paepe een aanvraag voor 
Stichting Thang uit Kerkrade. Met 
hun Mobile Corner Library Bag 
proberen zij kinderen in aanra-
king te brengen met boeken en 
lezen. Op 131 scholen door Nepal 
verzorgt de stichting grote tassen 
aan de muur met daarin boeken 
voor elk niveau. Ook maken ze le-
raren bekend met het concept bi-
bliotheek en trainen ze de leer-
krachten om de bibliotheek on-
derdeel te maken van hun les-
sen. Ed de Paepe: ,,Met de bijdra-
ge kunnen kinderen in Nepal een 
extra steuntje in de rug goed ge-
bruiken. Na de aardbeving in Ne-
pal is het zo belangrijk dat kinde-
ren aandacht en onderwijs kun-
nen ontvangen.’’
Deze � nanciële steun zou na-
tuurlijk niet mogelijk zijn zonder 
de mensen die gebruikte goede-
ren inleveren, en anderen die de-
ze weer kopen in de winkel. Blijf 
dus lekker inleveren en kopen, el-
ke dinsdag en donderdag tussen 
10.00 en 15.00 en zaterdag tus-
sen 10.00 en 14.00. (Tekst: Marije 
Kuijs)

Mobile Corner Library Bag (Foto: aangeleverd)

Puikman Open golftoernooi 
daverend succes

Castricum - Zaterdag werd op de 
velden van Vitesse ’22 voor de elf-
de maal in successie het Puikman 
open golftoernooi gespeeld. On-
der de stralende zon hadden gol-
fers en toeschouwers een gewel-
dige dag!  

Tijdens de jaarlijks door Vitesse 
georganiseerde veiling hebben 
de spelers van wat vroeger het 
roemruchte derde seniorenteam 
was 10 kavels ter beschikking ge-
steld aan de hoogste bieders. Al-
len verkregen zij het recht om 
met vier personen deel te nemen 
aan het prestigieuze evenement. 
Nadat de deelnemers rond 12.45 
uur welkom waren geheten door 
het organisatiecomité op het par-
keerterrein van wat voorheen de 
Full of Life sportschool was, wer-
den ze per � ight in een prachtige 
oude Chevrolet naar de Puikman 
vervoerd. Aldaar was letterlijk 

de rode loper voor ze uitgerold 
en werd een heerlijke welkomst-
drank geserveerd. Interviewer 
Joop Korsmit en cameraman Stijn 
Kaandorp verzorgden vervolgens 
een Studio Sport waardige repor-
tage waarbij de spelers hun licht 
over de te verwachten dag lie-
ten schijnen. Na deze indrukwek-
kende ontvangst konden de deel-
nemers zich op de driving, chip-
ping en putting range opwar-
men, daarbij voorzien van nut-
tige tips gegeven door pro Cees 
Grijzenhout, die even daarvoor 
nog had getoond dat golfen in de 
basis een simpel balspel is. Daar-
na konden de spelers zich opma-
ken voor de ronde van 10 holes 
die was uitgezet. Enkele mooie 
holes waren oude bekende voor 
de deelnemers die al eerder aan-
wezig waren op het toernooi, zo 
ontbrak de afslag van de Papen-
berg uiteraard niet en was er ach-

terin op het terrein weer de quiz 
die tot vele hoofdbrekens leid-
de. Als noviteit was er tussen het 
A- en B-veld een tent neergezet 
waarin zich een heuse mystery 
guest bevond. Uiteindelijk wisten 
drie � ights te achterhalen dat het 
hier om Vitesse coryfee Dup Stuif-
bergen ging. Uiteraard ontbra-
ken het natje en het droogje niet 
en werden de deelnemers onder-
weg voorzien van heerlijke ge-
koelde dranken en een hapje. 
Nadat de laatste spelers in het 
clubhuis waren gearriveerd, kon-
den de prijzen worden verdeeld. 
De strijd tussen de golfers was 
hevig, maar uiteindelijk was het 
Gert-Jan Weel die de hoofdprijs 
in de wacht sleepte. Met uitmun-
tend spel bleef hij de concurren-
tie net voor. Tenslotte werd de 
dag passend afgesloten met een 
door Johanna’s Hof aangeboden 
overheerlijk bu� et.

De afslag op de Papenberg geeft altijd een aparte sfeer (foto: aangeleverd)

Limmen  -  V.S.V. 1

balsponsor: KLAAS BRAAK KERMIS EXPLOITANT

pupil v.d. week: TEUN DE GROOT (spelers van Limmen JO15-2)

ZONDAG 9 SEPTEMBER BEKER 
Aanvang 14.30 uur:





Iedere inwoner van onze gemeente die wordt geholpen of verzorgd door een mantelzorger, kan 
hem of haar tot 1 oktober aanmelden voor de ‘mantelzorgwaardering 2018’. De gemeente stuurt 
een brief daarover naar de inwoners van wie de gemeenten weten dat zij mogelijk mantelzorg 
krijgen.   

Veel mensen die erns  g of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met al hun 
belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving 
kunnen blijven wonen. e zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom kunnen zij van de gemeente 
een blijk van waardering krijgen in de vorm van een cadeaubon. Deze mantelzorgwaardering’ is geen 
vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de ondersteuning en zorg die zij boden in 2018.

Voor wie is een mantelzorgwaardering bedoeld?
De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2018 minstens drie maanden intensief voor een 
ander hebben gezorgd. De aanvrager moet wonen in de gemeente Castricum.  ok mensen van wie 
de gemeente niet weet dat zij mantelzorg krijgen  en dus geen brief hebben ontvangen kunnen 
iemand voordragen. Deze mantelzorger(s) mogen ook buiten de gemeente wonen.

Hoe kun je een mantelzorger aanmelden?
Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het aanmeldformulier mantelzorgwaardering 2018 een of 
meerdere mantelzorgers aanmelden. Het formulier moet uiterlijk 1 oktober 2018 worden opgestuurd 
naar de gemeente. Het adres staat op het aanvraagformulier.  

Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente toetst eerst de aanvraag. r wordt maximaal n waardering per huisadres verstrekt. s 
de aanvraag terecht, dan ontvangt de mantelzorger ruim voor de feestdagen een cadeaubon als blijk 
van waardering voor zijn of haar goede zorgen. r zijn drie bonnen, waaruit kan worden gekozen. De 
hoogte van de cadeaubon wordt begin november bepaald. 

Aanvraagformulieren
ormulieren zijn vanaf 1 september 2018 te downloaden van de gemeentelijke website, af te halen bij 

de balie van het gemeentehuis of  jdens het spreekuur van het Sociaal eam in uw gemeente.

De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2018 minstens drie maanden intensief voor 
een ander hebben gezorgd. De aanvrager moet wonen in een van de vier genoemde gemeenten. 

ok mensen van wie de gemeente niet weet dat zij mantelzorg krijgen  en dus geen brief hebben 
ontvangen kunnen iemand voordragen. Deze mantelzorger(s) mogen ook buiten de benoemde 
gemeenten wonen. 

Vraag een cadeaubon voor een 
mantelzorger aan

Keuzewijzer Thuistechnologie, 
over langer zelfstandig thuiswonen

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen op een veilige en verantwoorde 
manier. Dat thuistechnologie daarbij kan helpen, is lang niet bij iedereen bekend. Daarom 
hebben de gemeenten in de regio Alkmaar en Hoorn, met ondersteuning van de provincie 
Noord-Holland, de ‘Keuzewijzer’ ontwikkeld. Om inwoners, mantelzorgers en professionals 
in icht en over icht te geven in thuistechnologie oplossingen  n een paar klikken via h  p:
keu ewij er info gee   de wij er ona  ankelijk advies op maat  

n icht, over icht, passende oplossingen en ona  ankelijk advies
huistechnologie werkt alleen als het persoonlijk en op maat wordt ingezet. en succesvolle 

inzet hangt af van vele factoren zoals de leef- en woonsitua  e, de nabijheid of beschikbaarheid 
van hulp en/of beperkingen. De inzet van thuistechnologie voor bijvoorbeeld iemand die 
samenleeft  met een partner met beginnende demen  e, ziet er anders uit dan voor een 
alleenwonende persoon die bijvoorbeeld slechthorend is. De wijzer inventariseert’ daarom 
de situa  e en de behoeft en en laat zien welke technologie hierbij kan helpen. Alleen passende 
oplossingen, die voldoen aan de belangrijkste keurmerken, worden getoond in een bondig 
overzicht, met leveranciers van de getoonde oplossingen. De euzewijzer kan prijzen en 
waarderingen opvragen en handige adressen’ uit de regio tonen voor bijvoorbeeld begeleiding 
bij installa  e. Het inzicht, het overzicht en het advies zijn ona  ankelijk. 

ragen en meer informati e 
Voor meer informa  e kunt u kijken op de euzewijzer: htt p://keuzewijzer.info. U kunt ook 
terecht bij de klantenservice voor meer informa  e en vragen: telefoonnummer 06-12396730 of 
info@thuissignaal.nl
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Agenda Raadsplein 13 september 2018
Tijd Onderwerp 
20:15  21:00 Regionale visie verblijfsrecrea  e oord-Holland oord
20:15  21:00 Bespreken zorg n.a.v. ar  kel RC over problemen bewoners, bestuur 
 en medewerkers gemeente Bergen
21:00-21:15  pauze
21.15  22.00 Vervolgbespreking (inclusief evt. amendementen en mo  es) ota  
 Dierenwelzijn
21:15  22:00 Commissie Algemene aken  met o.a. Aanpassen Reglement van  
 orde gemeente Castricum en Verordening ambtelijke bijstand en   
 frac  eondersteuning; en Benoemen commissielid mw. wikker
22.00  22.30 Mo  e kinderpardon 
22:00  22:30 Verklaring van geen bedenkingen 4 woningen aan de Rooinap 15 te  
 Limmen

22.45 Raadsvergadering met o.a. Debat Raad, Actuele poli  eke   
 onderwerpen, Besluitvorming over ota Dierenwelzijn, Aanpassen  
 Reglement van orde gemeente Castricum en Verordening ambtelijke  
 bijstand en frac  eondersteuning; en Benoemen commissielid 
 mw. wikker. 

nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisa  es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
ndien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich 

daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden 
bij de gri   e via raadsgri   e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.

p de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

De jaarlijkse folder voor de pen Monumentendagen op 8 en 9 september is weer op meerdere 
plaatsen te verkrijgen. U kunt hem a  alen in het gemeentehuis, de bibliotheken en de VVV-
informa  epunten. 

Het monumentenweekend heeft  het thema n uropa . Castricum sluit daarop aan door aandacht 
te vragen voor de Slag bij Castricum in 1799: een interna  onale oorlog van de ngelsen en Russen 
tegen de ransen en Bataven op ons grondgebied rond de Papenberg. Werkgroep ud-Castricum 
heeft  een tentoonstelling over deze vergeten oorlog georganiseerd in De Du nkant. p deze 
loca  e zal wethouder Paul Slett enhaar op zaterdag 8 september de pen Monumentendagen 
openen. a een feestelijke ontvangst zal hij onder begeleiding van soldaten in kledij van 1799 naar 
het Huis van Hilde lopen en ook daar een vondst uit die periode bekijken. 

Behalve dit op uropa gerichte thema zijn er in het weekend ook weer veel oude bekenden  
geopend. e staand vermeld in de folder. Wij wensen u veel plezier. 

Folder Open Monumentendagen 
Castricum verkrijgbaar

Open Monumentendagen 8 en 9 september

et uper choon esti val komt op  septem er naar Castricum  et ge ellige duur aam
heids festi val iedt een ondagmiddag vol inspirati e n ontspanning  et festi val in het il
lem de ijkepark grati s toegankelijk van    uur

p het programma staat o.a. een muzikaal optreden van de tweelingzusjes van All he ing’s 
Daughters’, die we kennen van onder andere het tv-programma De Wereld Draait Door. ok 
het opvallende straatt heater-trio de Re-C clists’ treedt op; het trio levert het bewijs dat afval 
scheiden en rec cling leuk en waardevol is. Lekker eten en drinken wordt gecombineerd met 
genoeg ruimte om te spelen, kindertheater, een (vegan) schminkhoek en zelfs een stormbaan. 

n op de markt kun je rondstruinen tussen de duurzame en lokale producten. Lokale en 
duurzame ondernemers zijn nog steeds van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor een 
mooie plek op het fes  valterrein via info@groene-bazen.nl.

Het SuperSchoon es  val wordt georganiseerd in opdracht van de gemeente en wordt geopend 
door wethouder Slett enhaar van afvalzaken. Met dit fes  val willen we op een luch  ge 
manier laten zien dat het ons ernst is met een schone straat,  aldus de wethouder. We willen 
de waarde laten zien van afval, schone energie en eerlijke producten. Jong en oud kunnen 
op een leuke manier zien en ervaren dat duurzaamheid helemaal niet zo moeilijk is.  De 
gemeente is zelf ook aanwezig op het fes  val met een stand met onder andere informa  e over 
afvalscheiding en zwerfafvalbeleid. 

p de acebookpagina www.facebook.com/SuperSchoon es  val staat de laatste informa  e 
over het programma van het fes  val. 

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
aat je ericht achter op      
och ellen  an niet naar dit nummer maar naar  

SuperSchoon Festival op 16 september
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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. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
p deze aanvragen is nog niet beslist. rachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 

U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publica  e is alleen ter informa  e.
Datum Adres 
240818 Sluisweg 1B in Akersloot
 Het legaliseren van het gebruik (het houden van honden en paarden) 
 en recrea  eve bewoning

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
 ergunningsvrij: ikenhorst  in Castricum 
 Het plaatsen van een vrijstaande houten berging met terrasoverkapping bij een  
 bestaande woning 
 ergunningsvrij: ogeweg  in immen 
 Het plaatsen van een hek

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
300818 eeweg  in Castricum 
 Het bouwen van een opslagloods
 t ie  enland  in immen  
 Het verbreden van de uitrit

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informa  e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende vergunningen

Verleende APV-vergunningen
Datum Adres
300818 usseldorperweg  in immen 
 Verleende evenementenvergunning 
 Caf  bar de Lantaarn: organiseren van de Limmer ermis van vrijdag 7 t/m 
 maandag 10 september 2018.
300818 orpskern, start  nish usseldorperweg  in immen 
 Verleende evenementenvergunning Dorpskern: start/fi nish Dusseldorperweg 103,  
 het organiseren van de ermis Run Limmen 2018 op zaterdag 8 september van  
 16.00-18.00 uur. 

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informa  e kunt u contact opnemen met de APV-vergunningverlener via 
apv@debuch.nl of via 088 9097561.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan erste roenelaan in Castricum 

Burgemeester en wethouders maken op grond van ar  kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 juli 2018 het bestemmingsplan e-
rste roenelaan Castricum heeft  vastgesteld. 

Inhoud bestemmingsplan 
n het plan is een afweging gemaakt tussen vrije kavels of rijwoningen. Het college heeft  

gekozen voor rijwoningen in het sociale segment. Het plan is eind 2016 en medio 2017 be-
sproken met omwonenden en belanghebbenden en vervolgens aangepast.
De gemeenteraad heeft  in oktober 2017 het aangepaste plan vastgesteld als defi ni  ef 
Ruimtelijk ader. a het raadsbesluit is de ruimtelijke procedure opgestart en is het ontwerp 
bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan is door het college in februari 
2018 ter visie gelegd. edurende de ter visie legging termijn van 6 weken zijn er geen zien-
swijze op het bestemmingsplan binnen gekomen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien? 
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken 

zijn met ingang van 30 september 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder plan D L. MR .0383.BPC18 roenelaan-VS01. Daarnaast ligt 
het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Castricum, Raadhuis-
plein 1, 1902 CA, Castricum. 

Hoe kunt u reageren? 
egen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 

die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken: 
 
- een belanghebbende die  jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft  
 gebracht; 

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 
 zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen; 

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

Inwerkingtreding bestemmingsplan 
ngevolge ar  kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 

het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor ge-
noemde beroepstermijn a  oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit 
niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorzien-
ing. en voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 A Den Haag. Digitaal 
indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. ndien binnen de beroepstermijn een 
dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is 
beslist. 

eer informati e 
Voor meer informa  e kunt u contact opnemen met het eam Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail marcovinke@debuch.nl 

Melding Geluid

Publica  e besluit maatwerkvoorschrift en geluid, Haak Machinebouw, Molenlei 2 , te 
Akersloot

Burgemeester en wethouders van Castricum maken, gelet op het Ac  viteitenbesluit milieu-
beheer, bekend dat zij op 4 september 2018 hebben besloten maatwerk te stellen ten aan-
zien van Haak Machinebouw, Molenlei 2  te Akersloot. Het betreft  maatwerk met betrekking 
tot het aspect geluid.

Datum van verzending besluit: 5 september 2018.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend 
vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift  indienen bij de 
gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. 
Het bezwaarschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:

 uw naam, adres, postcode en woonplaats;
 de datum;
 over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit

 bijsluiten);
 de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
 uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift  schorst de werking van het besluit niet. ndien onver-
wijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank oord-Holland 

oord, Sec  e bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige 
voorziening te tre  en. U kunt het verzoekschrift  ook digitaal bij de rechtbank indienen via 
htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuuursrecht.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een ele-
ktronische handtekening (DigiD). Voor meer informa  e verwijzen wij naar www.rechtspraak.
nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt gri   erecht geheven.

nformati e Besluit in ien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Regionale Uitvo-
eringsdienst oord-Holland oord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 
(o.v.v. zaaknummer RUD.254709).

Castricum, 5 september 2018

Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

00 xx maand 2018

Cursus tuinontwerpen 
bij Groei & Bloei
Regio - Op 25 september start 
weer de jaarlijkse cursus tuinont-
werpen van Groei & Bloei Mid-
den-Kennemerland.  In zes avon-
den maak je een ontwerpteke-
ning voor je eigen tuin.
 
Wist je dat een tuin groter lijkt als 
je gebruik maakt van schuine lij-
nen? En dat hogere beplanting in 
het midden een tuin meer diepte 
geeft en spannender maakt? 
Dit en veel andere ontwerpaspec-
ten komen aan de orde in de cur-
sus tuinontwerpen. In de afgelo-
pen jaren hebben veel cursisten 
deze cursus met succes en plezier 
gevolgd. 
In de cursus tuinontwerpen maak 
je in zes avonden een ontwerp-
tekening voor je eigen tuin. Aan 
het eind van de cursus heb je een 
ontwerp waar je zelf mee aan de 
slag kunt of dat je door een hove-
nier kunt laten uitvoeren. Houd 

er rekening mee dat er ook wat 
huiswerk aan te pas komt.  De 
cursus gaat alleen door bij vol-
doende deelnemers.
N.B.: In deze cursus tuinontwer-
pen gaat het vooral om de ruim-
telijke indeling van de tuin (pa-
den, terrassen, beplantingsvak-
ken, gazon, hagen en bomen, 
etc.). De planten zelf, met bloem-
kleuren, bloeitijden, bloem- en 
bladvormen, etc. komen aan de 
orde in een andere cursus (be-
plantingsplan), die waarschijnlijk 
voorjaar 2019 weer zal worden 
gehouden. 
De cursus wordt gegeven door 
Bart Korf en  Marnette Vroegop,  
op dinsdagavond 25 september, 
2, 9, 16 en 30 oktober en 6 novem-
ber in Heiloo. Nadere informatie 
en opgave tot uiterlijk 15 septem-
ber bij Bart Korf, e-mail bkorf.1@
kpnmail.nl , of per telefoon, 072-
5054203 of 06-51339359. 

Koe tot de Nacht’ in 
Stedelijk Museum Alkmaar
Regio - Stedelijk Museum Alk-
maar tovert op vrijdag 7 septem-
ber Kunst tot de Nacht om tot 
‘Koe tot de Nacht’. Tijdens de jaar-
lijkse opening van het culturele 
seizoen wordt in het museum de 
koe gekoesterd met de tentoon-
stelling ‘De koe, het grazen voor-
bij’, met foto’s van fotograaf Hans 
van der Meer. Op deze avond zul-
len er veel activiteiten rondom de 
koe plaatsvinden en is het gehele 
museum vanaf 20.00 uur gratis te 
bezoeken. 
Het belooft een spetterende 
avond te worden met ‘loeigoeie’ 
activiteiten. De hele avond kan er 
genoten worden van livemuziek 
van Ierse Folk en Feestband Ka-
vel 57, de kunsten en het ijs van 
de stoere ijscomannen van Loo-
ping Good, verschillende hapjes 
en (melk-)drankjes in het Muse-
umcafé of de verschillende activi-
teiten die in het museum te doen 

zijn. Ga op speeddate met een 
van de boeren, loop mee met de 
koe-talk van fotograaf Hans van 
der Meer, maak een echte koeien-
foto in de photobooth of geef je 
mening in de KoeKast. 
Ook De Nachtvlinder strijkt deze 
avond neer in Stedelijk Museum 
Alkmaar en verzorgt van 20.00 tot 
21.30 uur de activiteit ‘koe-sjoe-
len’. Geïnspireerd op de dadaïsti-
sche dichtkunst en het Oudhol-
landse spel, sjoelen, wordt er on-
der leiding van De Nachtvlinder 
koeien-poëzie gemaakt. 
‘Koe tot de Nacht’ in Stedelijk Mu-
seum Alkmaar vindt plaats op 
vrijdag 7 september van 20.00 
tot 24.00 uur. Het hele museum 
is gratis te bezoeken. Benieuwd 
naar ‘Koe tot de Nacht’? Kijk voor 
meer informatie op de website 
https://stedelijkmuseumalkmaar.
nl/plan-uw-bezoek/activiteiten/
koe-tot-de-nacht

Looping Good (foto Roel Backaert)

Assumburgloop
Regio - IJsclub Kees Jongert 
houdt op zondag 9 september de 
Assumburgloop. De te lopen af-
standen zijn 2,5 kilometer voor de 
jeugd tot en met 15 jaar en de 10 
kilometer voor 16 jaar en ouder. 
De inschrijving is vanaf 9.30 uur 
in het clubgebouw van de ijsclub 
aan de Adelaertlaan nr. 5 in park 
Assumburg in Heemskerk. Het in-
schrijfgeld voor de 2,5 kilometer 
is 2,50 euro en 4 euro voor de 10 
kilometer. De start van de 10 kilo-
meter is om 10.30 uur en de start 
van de 2,5 kilometer is om 10.45 
uur. Voor de eerste drie aanko-

mende heren en dames op de 10 
kilometer en jongens en meis-
jes op de 2,5 kilometer is er een 
herinneringsbeker. De uitreiking 
hiervan vindt plaats direct na af-
loop van de 10 kilometer in het 
clubgebouw van de ijsclub. Het 
clubhuis is gemakkelijk te vinden: 
route A9 (afslag Heemskerk volg 
Heemskerk tweede afslag roton-
de (Communicatieweg) na 250 
meter rechts af de Adeleartlaan 
op. Zie ook www.ijsclubkeesjon-
gert.nl . Voor meer informatie Cor 
Enthoven, tel. 0251-658778. (Fo-
to: aangeleverd)

Kids and Parents Bikeschool mountainbikecup

Pleun Lodewijks wint
Akersloot - Akersloter Pleun Lo-
dewijks is donderdagavond in 
de wekelijkse wedstrijd de ver-
diende winnaar geworden om de 
Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup. Op Sport-
complex de Cloppenburgh in 
Akersloot moest de buit verdeeld 
worden zonder de aanwezigheid 
van de hele ‘Verdonk family’, zo-
dat de anderen ook eens de ge-
legenheid hadden zich in de kij-
ker te rijden.
Een snelle start van Chris Kemp 
(Egmond aan den Hoef) trok het 
veld coureurs op een lang lint. 
Daarna kwamen de renners toch 
weer in een positie terecht, waar-
bij zij op eigen niveau samen 
het duel aangingen. Al vrij snel 
werd het duidelijk dat de win-
naar moest komen uit de strijd 
tussen Ferry Karsen uit Alkmaar 
en thuisrijder Pleun Lodewijks, 
die de laatste weken een opmer-
kelijke progressie laat zien. Een-
maal duidelijk afgescheiden van 
de rest, bouwde het duo een on-
overbrugbare voorsprong op. 
De jonge Hidde Buur, ook al uit 
Akersloot, reed een opmerke-
lijke goede koers door mannen 
van de gevestigde orde achter 
zich te laten en dezen geen schijn 

van kans liet. Al in een vroeg sta-
diumkon Hidde Buur zich ont-
doen van Alkmaarder Henk Lou-
we, de man van de eerste snelle 
ronde Chris Kemp en Koen Jan-
sen uit Schagen. De karaktervol-
le Hidde Buur, nog maar net 15 
jaar, werd geen bedreiging voor 
het duo Karsen/Lodewijks maar 
reed wel zijn medevluchters van 
het eerste uur ruimschoots naar 
huis. Het kan niet vaak genoeg 
gezegd worden dat deze Hidde 
Buur voor insiders een wereld-
prestatie neerzette. Precies half-
koers sloeg Pleun Lodewijks zijn 
vleugels uit en de vogel was ge-
vlogen. Echt groot werd het gat 
niet, zodat Pleun Lodewijks ron-
denlang diep moest gaan om niet 
de hete adem van Ferry Karsen in 
zijn nek te gaan voelen. Het speci-
alisme waar Ferry Karsen bekend 
om staat, een gaatje in een mum 
van tijd te dichten, kon hij dit keer 
niet geheel in praktijk brengen en 
bleef op de streep op twee �ets-
lengten steken.

Uitslag: 1. Pleun Lodewijks, 
Akersloot; 2. Ferry Karsen, Alk-
maar; 3. Hidde Buur; 4. Henk 
Louwe, Alkmaar 5. Koen Jansen, 
Schagen.

Regio - In het kader van 500 jaar 
Grote Kerk Alkmaar maakte foto-
graaf Rick Akkerman levensgro-
te afbeeldingen van negen Alk-
maarse gezinnen die de culture-
le verscheidenheid in de stad be-
lichamen. Samen met initiatief-
neemster en schrijfster Ema Na-
jetovic schoof hij bij deze gezin-
nen aan tafel. Het resultaat is de 
foto-expositie ‘De Wereld op je 
Bord’. De expositie is vanaf 7 sep-
tember in de Grote Kerk Alkmaar 
voor het publiek te zien. 

Ontmoet tijdens de foto-exposi-
tie ‘De Wereld op je Bord’ negen 
Alkmaarse gezinnen van diverse 
culturele komaf, geportretteerd 
en geïnterviewd tijdens een da-
gelijkse maaltijd. De tentoonstel-
ling weerspiegelt in een breder 
perspectief samenkomst en ont-

moeting, waarbij voeding het 
universele gegeven is. 

De foto-expositie wordt op vrij-
dag 28 september feestelijk afge-
sloten met een maaltijd in de Gro-
te Kerk voor 300 special guests, 
die een dwarsdoorsnede van de 
Alkmaarse samenleving vormen. 
‘De Wereld op je Kop’ wordt een 
avond vol onverwachte en speel-
se gebeurtenissen waarbij drie 
acteurs het publiek helpen om 
het diner vorm te geven. 

De foto-expositie ‘De Wereld op 
je Bord’ is vanaf 7 september tij-
dens de openingstijden van de 
Grote Kerk Alkmaar te zien. De 
toegang is gratis. Meer informatie 
over het gehele project is te vin-
den op www.grotekerkalkmaar.nl 
(Foto: Rick Akkerman)

In Grote Kerk Alkmaar
Bijzondere foto-expositie 
‘De Wereld op je Bord’

Bijeenkomsten LETSA en 
Transition Town 
Castricum - Transition Town Cas-
tricum en LETSA passen prima bij 
elkaar. En de komende maand or-
ganiseren ze samen een aantal 
activiteiten. Bij de bijeenkomsten 
van Transition Town Castricum 
hebben ze het over allerlei onder-
werpen die ons helpen om Castri-
cum leuker, duurzamer en groe-
ner te maken. De LETSA houdt 
zich bezig met een lokale econo-
mie met behulp van een ruilsys-
teem en een digitale munt. 
Vrijdagavond 7 september om 
19.30 uur kunnen belangstellen-
den bij Club Mariz inspiratie op 

doen om het leven duurzamer en 
socialer te maken. Deze keer be-
spreken ze hoe anderen vakantie 
vieren en hun ecologische voet-
afdruk zo klein mogelijk houden. 
Op 15 september is er om 14.00 
uur bij Boekhandel Laan een le-
zing over de Donut economie. En 
LETSA, het ruilsysteem van goe-
deren en diensten zonder eu-
ro’s, organiseert op zondag 23 
september een gezellige bijeen-
komst in de Tuin van Kapitein 
Rommel. 
Daarover de komende weken 
meer in deze krant.

Regio - Het onlangs heropende 
Midgetgolfpark Heemskerk aan 
de Vrijburglaan zoekt extra (vas-
te) vrijwilligers. Zij gaan bijdra-
gen aan de ontwikkeling van het 
midgetgolfpark en cliënten van 
de dagbesteding van de SIG, die 
beheer en onderhoud van het 
park uitvoeren, begeleiden bij 
hun werkzaamheden.
Stichting ADV, eigenaar van de 
midgetgolfbaan in Heemskerk, 
en de SIG, organisatie voor on-
dersteuning van mensen met 
een beperking, hebben elkaar 
gevonden in een nieuwe toe-
komst voor het Midgetgolfpark 
Heemskerk, als attractie voor in-
woners van Heemskerk en om-

geving én nieuw en uitdagend 
dagbestedingsproject voor cliën-
ten van de SIG. De vaste vrijwilli-
gers gaan een sleutelrol vervul-
len in de toekomst van het mid-
getgolfpark. Extra aantrekkelijk, 
voor een gecombineerd uitje bij-
voorbeeld, is de op een steen-
worp afstand van het midget-
golfpark gelegen Kinderboerde-
rij Dierendorp, die ook door cli-
enten van de dagbesteding van 
de SIG wordt  beheerd. 
Belangstelling voor (vast) vrijwil-
ligerswerk bij het Midgetgolfpark 
Heemskerk? Stuur een mail naar 
vrijwillligers@sig.nu of bel 0251-
23 20 76 / 06-23 60 17 39. (Foto: 
SIG)

Midgetgolf Heemskerk 
zoekt vaste vrijwilligers

INFOPAGINA

Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon
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Cursus tuinontwerpen 
bij Groei & Bloei
Regio - Op 25 september start 
weer de jaarlijkse cursus tuinont-
werpen van Groei & Bloei Mid-
den-Kennemerland.  In zes avon-
den maak je een ontwerpteke-
ning voor je eigen tuin.
 
Wist je dat een tuin groter lijkt als 
je gebruik maakt van schuine lij-
nen? En dat hogere beplanting in 
het midden een tuin meer diepte 
geeft en spannender maakt? 
Dit en veel andere ontwerpaspec-
ten komen aan de orde in de cur-
sus tuinontwerpen. In de afgelo-
pen jaren hebben veel cursisten 
deze cursus met succes en plezier 
gevolgd. 
In de cursus tuinontwerpen maak 
je in zes avonden een ontwerp-
tekening voor je eigen tuin. Aan 
het eind van de cursus heb je een 
ontwerp waar je zelf mee aan de 
slag kunt of dat je door een hove-
nier kunt laten uitvoeren. Houd 

er rekening mee dat er ook wat 
huiswerk aan te pas komt.  De 
cursus gaat alleen door bij vol-
doende deelnemers.
N.B.: In deze cursus tuinontwer-
pen gaat het vooral om de ruim-
telijke indeling van de tuin (pa-
den, terrassen, beplantingsvak-
ken, gazon, hagen en bomen, 
etc.). De planten zelf, met bloem-
kleuren, bloeitijden, bloem- en 
bladvormen, etc. komen aan de 
orde in een andere cursus (be-
plantingsplan), die waarschijnlijk 
voorjaar 2019 weer zal worden 
gehouden. 
De cursus wordt gegeven door 
Bart Korf en  Marnette Vroegop,  
op dinsdagavond 25 september, 
2, 9, 16 en 30 oktober en 6 novem-
ber in Heiloo. Nadere informatie 
en opgave tot uiterlijk 15 septem-
ber bij Bart Korf, e-mail bkorf.1@
kpnmail.nl , of per telefoon, 072-
5054203 of 06-51339359. 

Koe tot de Nacht’ in 
Stedelijk Museum Alkmaar
Regio - Stedelijk Museum Alk-
maar tovert op vrijdag 7 septem-
ber Kunst tot de Nacht om tot 
‘Koe tot de Nacht’. Tijdens de jaar-
lijkse opening van het culturele 
seizoen wordt in het museum de 
koe gekoesterd met de tentoon-
stelling ‘De koe, het grazen voor-
bij’, met foto’s van fotograaf Hans 
van der Meer. Op deze avond zul-
len er veel activiteiten rondom de 
koe plaatsvinden en is het gehele 
museum vanaf 20.00 uur gratis te 
bezoeken. 
Het belooft een spetterende 
avond te worden met ‘loeigoeie’ 
activiteiten. De hele avond kan er 
genoten worden van livemuziek 
van Ierse Folk en Feestband Ka-
vel 57, de kunsten en het ijs van 
de stoere ijscomannen van Loo-
ping Good, verschillende hapjes 
en (melk-)drankjes in het Muse-
umcafé of de verschillende activi-
teiten die in het museum te doen 

zijn. Ga op speeddate met een 
van de boeren, loop mee met de 
koe-talk van fotograaf Hans van 
der Meer, maak een echte koeien-
foto in de photobooth of geef je 
mening in de KoeKast. 
Ook De Nachtvlinder strijkt deze 
avond neer in Stedelijk Museum 
Alkmaar en verzorgt van 20.00 tot 
21.30 uur de activiteit ‘koe-sjoe-
len’. Geïnspireerd op de dadaïsti-
sche dichtkunst en het Oudhol-
landse spel, sjoelen, wordt er on-
der leiding van De Nachtvlinder 
koeien-poëzie gemaakt. 
‘Koe tot de Nacht’ in Stedelijk Mu-
seum Alkmaar vindt plaats op 
vrijdag 7 september van 20.00 
tot 24.00 uur. Het hele museum 
is gratis te bezoeken. Benieuwd 
naar ‘Koe tot de Nacht’? Kijk voor 
meer informatie op de website 
https://stedelijkmuseumalkmaar.
nl/plan-uw-bezoek/activiteiten/
koe-tot-de-nacht

Looping Good (foto Roel Backaert)

Assumburgloop
Regio - IJsclub Kees Jongert 
houdt op zondag 9 september de 
Assumburgloop. De te lopen af-
standen zijn 2,5 kilometer voor de 
jeugd tot en met 15 jaar en de 10 
kilometer voor 16 jaar en ouder. 
De inschrijving is vanaf 9.30 uur 
in het clubgebouw van de ijsclub 
aan de Adelaertlaan nr. 5 in park 
Assumburg in Heemskerk. Het in-
schrijfgeld voor de 2,5 kilometer 
is 2,50 euro en 4 euro voor de 10 
kilometer. De start van de 10 kilo-
meter is om 10.30 uur en de start 
van de 2,5 kilometer is om 10.45 
uur. Voor de eerste drie aanko-

mende heren en dames op de 10 
kilometer en jongens en meis-
jes op de 2,5 kilometer is er een 
herinneringsbeker. De uitreiking 
hiervan vindt plaats direct na af-
loop van de 10 kilometer in het 
clubgebouw van de ijsclub. Het 
clubhuis is gemakkelijk te vinden: 
route A9 (afslag Heemskerk volg 
Heemskerk tweede afslag roton-
de (Communicatieweg) na 250 
meter rechts af de Adeleartlaan 
op. Zie ook www.ijsclubkeesjon-
gert.nl . Voor meer informatie Cor 
Enthoven, tel. 0251-658778. (Fo-
to: aangeleverd)

Kids and Parents Bikeschool mountainbikecup

Pleun Lodewijks wint
Akersloot - Akersloter Pleun Lo-
dewijks is donderdagavond in 
de wekelijkse wedstrijd de ver-
diende winnaar geworden om de 
Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup. Op Sport-
complex de Cloppenburgh in 
Akersloot moest de buit verdeeld 
worden zonder de aanwezigheid 
van de hele ‘Verdonk family’, zo-
dat de anderen ook eens de ge-
legenheid hadden zich in de kij-
ker te rijden.
Een snelle start van Chris Kemp 
(Egmond aan den Hoef) trok het 
veld coureurs op een lang lint. 
Daarna kwamen de renners toch 
weer in een positie terecht, waar-
bij zij op eigen niveau samen 
het duel aangingen. Al vrij snel 
werd het duidelijk dat de win-
naar moest komen uit de strijd 
tussen Ferry Karsen uit Alkmaar 
en thuisrijder Pleun Lodewijks, 
die de laatste weken een opmer-
kelijke progressie laat zien. Een-
maal duidelijk afgescheiden van 
de rest, bouwde het duo een on-
overbrugbare voorsprong op. 
De jonge Hidde Buur, ook al uit 
Akersloot, reed een opmerke-
lijke goede koers door mannen 
van de gevestigde orde achter 
zich te laten en dezen geen schijn 

van kans liet. Al in een vroeg sta-
diumkon Hidde Buur zich ont-
doen van Alkmaarder Henk Lou-
we, de man van de eerste snelle 
ronde Chris Kemp en Koen Jan-
sen uit Schagen. De karaktervol-
le Hidde Buur, nog maar net 15 
jaar, werd geen bedreiging voor 
het duo Karsen/Lodewijks maar 
reed wel zijn medevluchters van 
het eerste uur ruimschoots naar 
huis. Het kan niet vaak genoeg 
gezegd worden dat deze Hidde 
Buur voor insiders een wereld-
prestatie neerzette. Precies half-
koers sloeg Pleun Lodewijks zijn 
vleugels uit en de vogel was ge-
vlogen. Echt groot werd het gat 
niet, zodat Pleun Lodewijks ron-
denlang diep moest gaan om niet 
de hete adem van Ferry Karsen in 
zijn nek te gaan voelen. Het speci-
alisme waar Ferry Karsen bekend 
om staat, een gaatje in een mum 
van tijd te dichten, kon hij dit keer 
niet geheel in praktijk brengen en 
bleef op de streep op twee �ets-
lengten steken.

Uitslag: 1. Pleun Lodewijks, 
Akersloot; 2. Ferry Karsen, Alk-
maar; 3. Hidde Buur; 4. Henk 
Louwe, Alkmaar 5. Koen Jansen, 
Schagen.

Regio - In het kader van 500 jaar 
Grote Kerk Alkmaar maakte foto-
graaf Rick Akkerman levensgro-
te afbeeldingen van negen Alk-
maarse gezinnen die de culture-
le verscheidenheid in de stad be-
lichamen. Samen met initiatief-
neemster en schrijfster Ema Na-
jetovic schoof hij bij deze gezin-
nen aan tafel. Het resultaat is de 
foto-expositie ‘De Wereld op je 
Bord’. De expositie is vanaf 7 sep-
tember in de Grote Kerk Alkmaar 
voor het publiek te zien. 

Ontmoet tijdens de foto-exposi-
tie ‘De Wereld op je Bord’ negen 
Alkmaarse gezinnen van diverse 
culturele komaf, geportretteerd 
en geïnterviewd tijdens een da-
gelijkse maaltijd. De tentoonstel-
ling weerspiegelt in een breder 
perspectief samenkomst en ont-

moeting, waarbij voeding het 
universele gegeven is. 

De foto-expositie wordt op vrij-
dag 28 september feestelijk afge-
sloten met een maaltijd in de Gro-
te Kerk voor 300 special guests, 
die een dwarsdoorsnede van de 
Alkmaarse samenleving vormen. 
‘De Wereld op je Kop’ wordt een 
avond vol onverwachte en speel-
se gebeurtenissen waarbij drie 
acteurs het publiek helpen om 
het diner vorm te geven. 

De foto-expositie ‘De Wereld op 
je Bord’ is vanaf 7 september tij-
dens de openingstijden van de 
Grote Kerk Alkmaar te zien. De 
toegang is gratis. Meer informatie 
over het gehele project is te vin-
den op www.grotekerkalkmaar.nl 
(Foto: Rick Akkerman)

In Grote Kerk Alkmaar
Bijzondere foto-expositie 
‘De Wereld op je Bord’

Bijeenkomsten LETSA en 
Transition Town Castricum - Transition Town Cas-
tricum en LETSA passen prima bij 
elkaar. En de komende maand or-
ganiseren ze samen een aantal 
activiteiten. Bij de bijeenkomsten 
van Transition Town Castricum 
hebben ze het over allerlei onder-
werpen die ons helpen om Castri-
cum leuker, duurzamer en groe-
ner te maken. De LETSA houdt 
zich bezig met een lokale econo-
mie met behulp van een ruilsys-
teem en een digitale munt. 
Vrijdagavond 7 september om 
19.30 uur kunnen belangstellen-
den bij Club Mariz inspiratie op 

doen om het leven duurzamer en 
socialer te maken. Deze keer be-
spreken ze hoe anderen vakantie 
vieren en hun ecologische voet-
afdruk zo klein mogelijk houden. 
Op 15 september is er om 14.00 
uur bij Boekhandel Laan een le-
zing over de Donut economie. En 
LETSA, het ruilsysteem van goe-
deren en diensten zonder eu-
ro’s, organiseert op zondag 23 
september een gezellige bijeen-
komst in de Tuin van Kapitein 
Rommel. 
Daarover de komende weken 
meer in deze krant.

Regio - Het onlangs heropende 
Midgetgolfpark Heemskerk aan 
de Vrijburglaan zoekt extra (vas-
te) vrijwilligers. Zij gaan bijdra-
gen aan de ontwikkeling van het 
midgetgolfpark en cliënten van 
de dagbesteding van de SIG, die 
beheer en onderhoud van het 
park uitvoeren, begeleiden bij 
hun werkzaamheden.
Stichting ADV, eigenaar van de 
midgetgolfbaan in Heemskerk, 
en de SIG, organisatie voor on-
dersteuning van mensen met 
een beperking, hebben elkaar 
gevonden in een nieuwe toe-
komst voor het Midgetgolfpark 
Heemskerk, als attractie voor in-
woners van Heemskerk en om-

geving én nieuw en uitdagend 
dagbestedingsproject voor cliën-
ten van de SIG. De vaste vrijwilli-
gers gaan een sleutelrol vervul-
len in de toekomst van het mid-
getgolfpark. Extra aantrekkelijk, 
voor een gecombineerd uitje bij-
voorbeeld, is de op een steen-
worp afstand van het midget-
golfpark gelegen Kinderboerde-
rij Dierendorp, die ook door cli-
enten van de dagbesteding van 
de SIG wordt  beheerd. 
Belangstelling voor (vast) vrijwil-
ligerswerk bij het Midgetgolfpark 
Heemskerk? Stuur een mail naar 
vrijwillligers@sig.nu of bel 0251-
23 20 76 / 06-23 60 17 39. (Foto: 
SIG)

Midgetgolf Heemskerk 
zoekt vaste vrijwilligers




