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Leerzame en groene 
lessen op Clusius College
Castricum - Het nieuwe school-
jaar is weer volop begonnen. De 
gangen en lokalen van het Clusi-
us College Castricum zijn gevuld 
met leerlingen en de eersteklas-
sers lopen met hun zware rug-
zakken steeds minder onwennig 
rond. De praktijkvakken zijn ook 
alweer een paar weken druk in 
de weer.

Zo zijn op de schooltuin de ap-
pels geoogst en wordt er � ink 
geleerd en gewerkt bij de vak-
ken voeding, bloemen en plant. 

In de bovenbouw, bij het keuze-
vak ‘Houden van dieren’, leren de 
leerlingen een signalement op te 
stellen en exterieuronderdelen 
van dieren te benoemen.  Hier-
bij waren de leerlingen welkom 
in de stal van één van de leerlin-
gen en dus kon de opdracht lek-
ker buiten uitgevoerd worden. 

Klassenhond ‘Ginny’ werd ook be-
keken en beplakt. Veel groene 
leerzame lessen dus weer op het 
Clusius College Castricum. (Foto: 
aangeleverd) Truckrun doet gemeente 

Castricum weer aan
Castricum - Dit jaar start de 
Truckrun voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelij-
ke beperking in Heemskerk. Op 
zaterdag 21 september zal de rit 
rond 13.30 uur starten vanaf de 
Duitslandlaan in Heemskerk. Er 
rijden ongeveer 100 trucks mee, 
een bus van Connexxion en een 
tweetal klassieke brandweerwa-
gens. Er is plek voor zo’n 130 bij-
rijders.

De route gaat van Heemskerk 
naar Castricum en Bakkum en dan 
via Egmond, Heiloo, Akersloot en 
Uitgeest weer terug naar Heems-
kerk. In verband met de toeteren-
de vrachtwagens worden met na-
me kinderen geadviseerd om ge-
hoorbescherming te dragen.
Meer informatie op de websi-
te van de GlobeTruckers: www.
stichtingglobetruckers.nl. (Foto: 
Erika Dekker-de Groot)

Twee scholen van de 
ISOB gaan verhuizen
Castricum - Twee scholen van de 
ISOB (Intergemeentelijke Stich-
ting Openbaar Basisonderwijs) 
hebben het voornemen om vol-
gend schooljaar te verhuizen. Het 
betreft de dislocatie van OBS De 
Klimop (OBS De Sokkerwei) die bij 
De Klimop intrekt en de Montes-
sorischool die in het huidige pand 
aan de Sokkerwei trekt.

Eén team, één locatie
Hoewel OBS De Sokkerwei en OBS 
De Klimop formeel op 1 augus-
tus 2018 zijn gefuseerd, wordt er 
tot op heden nog gewerkt van-
uit twee locaties. Mede naar aan-
leiding van vragen van de MR, ou-
ders en teamleden is de directie 
van de Klimop/ Sokkerwei een on-
derzoek gestart naar de mogelijk-
heden om beide locaties versneld 
samen te voegen op één locatie. 
Er bleek op De Klimop voldoende 
ruimte om ook de leerlingen van 
de Sokkerwei te huisvesten. 

Eigen locatie voor de Montesso-
rischool
Met het vrijkomen van de loca-
tie van de Sokkerwei ontstonden 
er kansen voor de Montessori-
school om te verhuizen. Het pand 
van de Montessori is verouderd 
en stond al langer op de nomina-
tie om gesloopt te worden. Vanuit 
de beperkte � nanciële middelen 
had de gemeente Castricum ech-
ter slechts budget voor de bouw 
van één nieuw pand, waar drie ba-
sisscholen in gevestigd moesten 
worden. 
Emé Jonkman van de Montesso-
rischool: „Toen we hoorden dat de 
Sokkerwei vrijkwam, zijn we met-
een gaan kijken. We waren onder 
de indruk van de ruimte en sfeer 
van het pand”. 
Daarnaast heeft de Montessori-
school op de nieuwe locatie de 
mogelijkheid om door te groeien 
naar een kindcentrum voor 0-12 
jarigen. (Foto: Monique de Jager)

Bakkum Bruist in Lederhosen
Castricum - Tijdens een prachti-
ge nazomerdag werd zaterdag de 
vierde editie van Bakkum Bruist 
gevierd. Er deden � ink wat stra-
ten mee, al was het wel minder 
dan voorgaande jaren. Een aan-
tal stak er met kop en schouders 
bovenuit en zij vielen dan ook in 
de prijzen. 

Wethouder Ron de Haan, Henny 
Huisman en Roxy Schreuder, de 

winnares van vorig jaar, deden 
de prijsuitreiking nadat The Think 
BIG-Band een prachtig optreden 
had verzorgd op het Schulpers-
plein in Bakkum.
De derde plaats werd bemach-
tigd door de Stetweg en de win-
naar van vorig jaar, Fase 1 van 
Nieuw Koningsduin, veroverde 
de tweede plaats. De prijs voor 
het mooiste huis ging naar het 
compleet in Brexit-stijl gehulde 

huis èn bewoners, tot en met bol-
hoedjes aan toe.

Fase 4 van Nieuw Koningsduin 
werd met hun Tiroler-thema de 
absolute winnaar en Henny Huis-
man prees ze vooral omdat echt 
iedereen meedeed en helemaal 
in stijl gekleed was. „Echt ongelo-
felijk leuk”, vertelde Henny in zijn 
toespraak. (Tekst en foto: Moni-
que de Jager)
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Zomeruitverkoop bij 
Wereldwinkel Castricum

Castricum - In september begint 
de herfst, dus tijd voor zomeruit-
verkoop bij Wereldwinkel Castri-
cum. Zodat er weer plaats is voor 
nieuwe producten.
Op alle zomertassen, hangmat-

ten en hangstoelen krijg je tot 1 
oktober
20 procent korting. Met een beet-
je geluk krijgen we een mooie na-
zomer en heb je er nog een paar 
weken plezier van. Anders ben je 
alvast klaar voor de zomer van 
2020. 
Wereldwinkel Castricum ver-
koopt niet zomaar spullen. Elk 
product uit het assortiment is 
met zorg en volgens Fairtrade-
criteria ingekocht. De korting die 
je krijgt, gaat niet ten koste van 
de producent. Deze ontvangt 
zijn eerlijke prijs. Ondernemers in 
ontwikkelingslanden krijgen op 
deze manier de kans een beter 
bestaan op te bouwen. Koop je 
iets in onze winkel, dan draag je 
daaraan bij. Tot ziens bij Wereld-
winkel Castricum, Smeetslaan 4. 
(Foto: aangeleverd)

Nederlandse Young 
Messiah zoekt zangers
Limmen - Zondag 22 december 
is er in de Protestantse kerk van 
Limmen een uitvoering van de 
Young Messiah van Händel door 
het koor van De Witte Duif. Het 
koor is nog op zoek naar zangers. 
De repetities starten op woens-

dagavond 18 september om 
20.00 uur in het Clusius College 
in Castricum. Deelname is gratis.  
Bel of mail voor aanmelding of 
nadere informatie Arnold Faber, 
tel. 06-36180554 arnold.faber@
icloud.com.

Lifs Interieuradvies & 
styling denkt met je mee
Castricum - De scholen zijn weer 
begonnen en we genieten van de 
laatste zomerse dagen. Binnen-
kort brengen we weer meer tijd 
door in onze woonkamer. 
Wil je ook dat je woonkamer he-
lemaal aansluit bij je wensen? Lifs 

interieuradvies & styling denkt 
graag met je mee! Kijk voor meer 
informatie op: www.lifs.nl.
Lifs interieuradvies & styling, Hol-
leweg 44 in Heiloo, stephanie@
lifs.nl, telefoon: 06-11741499. (Fo-
to: Jolanda Kruse)

Vernieuwde feestzaal bij
’t Hoorntje volop in gebruik

Lastig om een studie te kiezen?

Akersloot - Na een periode van 
passen, meten en ontwerpen, is 
de vernieuwde zaal ‘’t Achterom’, 
bij ’t Hoorntje in Akersloot, al vol-
op in gebruik genomen. De ta-
felkleden hebben plaatsgemaakt 
voor stevige houten tafelbladen, 
met een lichte kleur. Daarnaast 
zijn de stapelstoelen ingeruild 
voor moderne zittingen, waar-
in zwart en goud de boventoon 
voeren. De klassieke carrévormi-
ge tafelsetting wordt afgewisseld 
met grote ronde tafels en stata-
fels. Hiermee wordt een knus-
se en feestelijke sfeer gecreëerd. 
Achterin de zaal hangt het grote 
schilderij met een uitzicht over de 

landerijen van Akersloot, die nu 
vergezeld wordt door een mooie 
donkere lijst, waardoor het lan-
delijke aanzicht je meteen aan-
spreekt. 
,,Wij hebben ervoor gekozen om 
het moderne interieur te combi-
neren met de landelijke setting 
van ’t Achterom, die combinatie 
maakt de locatie erg speciaal en 
klaar voor de toekomst’’, aldus Jet-
ty Sander. 
Naast ’t Achterom beschikt het 
Hoorntje ook nog over zaal ‘Op 
Zolder’, een schilderachtige loca-
tie waar de tafels van oude kaas-
planken gemaakt zijn, de muren 
bekleed met oude brieven en do-

cumenten en boven het bu�et is 
een authentieke bedstee. 

Verder beschikt ’t Hoorntje over 
twee rondvaartenboten met een 
capaciteit tot 100 personen, deze 
zijn druk bezet voor mooie toch-
ten richting Alkmaar, De Zaanse 
Schans, Spijkerboor, De Woude 
en meer. 

Mensen die op zoek zijn naar een 
locatie voor een feest of evene-
ment worden uitgenodigd om 
langs te komen bij ’t Hoorntje op 
de Kerklaan 20 in Akersloot of een 
kijkje te nemen op www.hoorntje.
nl. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Scholieren kunnen 
kiezen uit meer dan 1800 stu-
dies, dat geeft stress. Daarom is 
een beetje hulp geen overbodige 
luxe. Cassandra Bertels van Shift-
coaching geeft deze hulp. Zij is 
een ervaren en betrokken coach/
psycholoog op het gebied van 
studiekeuze en loopbaanbege-
leiding.

1-op-1 coaching
In totaal 4 gesprekken worden je 
sterke kanten in kaart gebracht 
en krijg je een uitgebreide en be-
trouwbare rapportage over wat je 
echt interesseert, irriteert en mo-
tiveert. Allemaal zaken die van 
belang zijn om een passende 

keuze te maken zodat je zelfver-
zekerd en gemotiveerd aan je stu-
dietijd begint.

2-daagse workshop Studiekeu-
ze
Dit najaar kan je ook een 2-daag-
se workshop volgen. Dus meld je 
snel aan als je op een leuke ma-
nier je studierichting wilt kiezen. 
(Zie advertentie in deze krant) 
Niet de juiste studie gekozen?
Je bent echt niet de enige. De 
aanpak van Shiftcoaching helpt je 
om wel de juiste studie te kiezen.

Zie www.shiftcoaching.nl voor 
meer informatie. (Foto: aangele-
verd)

 st  ifi  
schilder Richard Druijven
Regio - Om de zoveel jaar is schil-
derwerk toe aan vernieuwing. 
Voor kwalitatief goed schilder-
werk is R. Druijven Schilderwer-
ken het juiste adres. „Na ruim 21 
jaar ervaring opgedaan te heb-
ben ben ik voor mijzelf begon-
nen’’, vertelt Richard Druijven. ,,Je 
woning ziet er nadat ik eraan ge-
werkt heb prachtig uit. Naast am-
bachtelijk binnen- en buitenschil-
derwerk spuit ik plafonds en wan-
den en ben ik gekwali�ceerd be-
hanger. Je klus is niet snel te gek 
voor mij!’’
‘Geef glans een kans’ is de slogan 
van Richard Druijven. ,,Wil je zien 
hoe ik dit in de praktijk breng? 
Maak een afspraak als je een schil-
der nodig hebt.’’
Telefoon: 06-83622997, info@
schilderwerken.nl, www.rdschil-
derwerken.nl. (Foto: aangeleverd)

Hoge opkomst bij 
OVC Zomer Barbecue
Castricum - Donderdagavond 12 
september was er voor leden en 
introducés van de OVC (Onder-
nemers Vereniging Castricum) de 
‘OVC Zomer Barbecue’. 

Een mooie traditie, om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje elkaar op een ontspan-

nen manier beter te leren kennen. 
Dit jaar werd er genoten op het 
prachtige terras bij ‘Gewoon bij 
Roon’ in de Dorpsstraat. De goed 
verzorgde barbecue werd me-
de mogelijk gemaakt door spon-
soring door de Rabobank. (Tekst: 
Erika Dekker-de Groot, foto: Mo-
nique de Jager)

Herfst in de Tuin van 
Kapitein Rommel
Castricum - Vanaf 19 septem-
ber, vlak voordat de meteorologi-
sche herfst begint, exposeert Di-
ny Dijkman in de tuin van Kapi-
tein Rommel. Diny schildert haar 
leven lang al. Ze laat zich in haar 
werk graag inspireren door de 
Hollandse polderlandschappen, 
de typisch Hollandse luchten 
en de zee. Daarnaast horen ook 
de stillevens en mens�guren tot 

haar favorieten.
Goed waarnemen is het geheim 
van een interessant schilderij. Ze 
houdt van harmonische kleuren 
en een natuurlijke vanzelfspre-
kende compositie. Het werk van 
Diny kan worden getypeerd als 
expressionistisch. Van de grote 
meesters zijn Kees Verwey en Is-
aac Israëls haar favorieten. (Foto: 
aangeleverd)
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AVC pupillen bij Noord-Hollandse top
Castricum - Maar liefst 21 AVC-
pupillen hebben tijdens de com-
petitie�nale op zaterdag 14 sep-
tember in Heerhugowaard pri-
ma prestaties laten zien. De ver-
eniging kwam thuis met een be-
ker, twee medailles en een clubre-
cord. Aan deze �nale deden de 
beste pupillen uit heel Noord-Hol-
land mee. 

De meisjes-mini (Fae Tuijn, Fay 
Bergfeld, Roos Bekker, Julie Popot 
en Nienke Engel) eindigden knap 
als vierde ploeg van Noord-Hol-
land. Fae Tuijn (7) kreeg een me-
daille voor haar vijfde plaats in het 
individuele klassement. 

De jongens-mini (Tim Glorie, Ga-
be de Groot, Skip Bangma, Joris le 
Mair en Daan den Harder) waren 
zeer tevreden met een zevende 
plaats in het ploegenklassement. 
De ploeg meisjes pupillen C (Jalou 
Leek, Charlotte de Vrij, Yfke Ho�-
schult, Marlin Kaandorp en Roos 
Geerlings) eindigden ook op plek 
zeven in het ploegenklassement.

De meisjes pupillen B (Noa Popot, 
Sara de Waard, Elin Bernhard en 
Robyn Besselink) begonnen met 
een uitstekend gelopen 4x40 me-
ter estafette, waarbij ze hun eigen 
clubrecord voor de vierde keer dit 
seizoen met 0.17 seconden wis-

ten te verbeteren. Met ploegge-
note Jasmijn ontvingen zij een 
beker voor de tweede plaats in 
het ploegenklassement. Noa Po-
pot (9) heeft daarnaast een zilve-
ren medaille gewonnen in het in-
dividuele klassement.

Liam Verduin (9, jongens B pu-
pil) had zich individueel geplaatst 
voor deze �nale en eindigde op 
de twaalfde plaats in deze Noord-
Hollandse �nale. Met zijn 6.81 se-
conden op de 40 meter sprint 
mag hij zich tot de top-5 sprinters 
van Noord-Holland rekenen in zijn 
leeftijdscategorie. (Foto: aangele-
verd)

Forza! wil duidelijkheid over 
‘terugkeervakanties’ statushouders
Castricum - De gemeente moet 
vakantiebestemmingen van sta-
tushouders met een uitkering re-
gistreren om fraude te voorko-
men. Dat vindt Forza! Castricum. 
De partij stelt schriftelijke vragen 
aan het college.

Forza! schrijft over gevluchte sta-
tushouders die wel terugkeren 
naar het land van herkomst om 
vakantie te vieren. ,,Een groot 

deel van de statushouders komt 
uit con�ictgebieden als Afghani-
stan en Syrië of leven onderdrukt 
in landen als Eritrea”, aldus frac-
tievoorzitter Ralph Castricum. ,,In 
theorie is het vanwege de aard 
van de dreiging onmogelijk om 
terug te keren naar het land van 
herkomst. De geloofwaardigheid 
van ons asielbeleid komt onder 
druk te staan als statushouders 
voor een vakantie wel teruggaan 

naar eigen land, terwijl ze hier 
een vluchtenlingenstatus heb-
ben gekregen.”

De partij wil van het college we-
ten op welke manier de gemeen-
te let op dit soort ‘terugkeerva-
kanties’ en wil weten hoe het in 
Castricum is gesteld met de va-
kanties van asielzoekers. Het col-
lege heeft enkele weken de tijd 
om de vragen te beantwoorden.

‘Fit & Vitaal 60+’: 
Bewegen voor 60-plussers
Castricum - Sport en bewe-
gen dragen bij aan vitaal ouder 
worden. Daarnaast zorgt spor-
ten voor plezier en ontmoeting. 
Deze elementen komen samen 
in het  �theidsprogramma ‘Fit & 
Vitaal 60+’, georganiseerd door 
de buurtsportcoach in Castri-
cum. Dit programma bestaat uit 
een gratis �theidstest en een be-
weegprogramma. Het is erg ge-
schikt voor 60-plussers, die in 
groepsverband willen ontdek-
ken welke beweegactiviteit het 
beste bij hen past. 

Gratis �theidstest op 27 sep-
tember 
De buurtsportcoach organiseert 
op vrijdag 27 september van 

9.00 tot 13.00 uur een gratis �t-
heidstest in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Castricum. 
De test duurt ongeveer 30 mi-
nuten en er staat ko�e klaar. Het 
uithoudingsvermogen, spier-
kracht en de BMI worden onder 
andere gemeten. De test is ge-
schikt voor iedereen, of je nu wel 
of geen sport beoefent. 
Beweegprogramma 
Donderdag 10 oktober start het 
beweegprogramma ‘Fit & vitaal 
60+’. Hier kunnen 60-plussers 
gedurende 6 weken twee keer 
per week verschillende sporten 
uit proberen bij lokale aanbie-
ders. Tijdens dit afwisselende 
aanbod worden conditie, kracht, 
lenigheid en/of stabiliteit op al-

lerlei manieren geoefend. On-
der andere yoga, nordic walking, 
valpreventie en cross�t zijn on-
derdeel van het programma. Alle 
sporten worden begeleid door 
vakkundige trainers. De sporten 
zullen vooral overdag aangebo-
den worden.

Meer informatie en aanmel-
den
Via de buurtsportcoach Castri-
cum, Joyce van Tunen: jvantu-
nen@teamsportservice.nl, 06-
11271205 / 0251-254740 of via 
de website: https://jouw.team-
sportservice.nl/kennemerland/
project/�t-vitaal/. (Foto: Fit & Vi-
taal voorjaar 2018 ‘20190307 Po-
werwalk’ aangeleverd)

Kerk Binnenste Buiten
Castricum - Op zondag 29 sep-
tember zal de Protestante Kerk 
Castricum zich presenteren in en 
rond de Dorpskerk met het the-
ma ‘Kerk Binnenste Buiten’.  
Deze manifestatie begint om 
10.00 uur met een viering, waar-
na rond 11.00 uur de activiteiten 
voortgezet worden rondom de 
tent op het pleintje en in de kerk.

In diverse kraampjes vertellen 
medewerkers over wat ze doen 
als vrijwilliger bij de voedselbank 
of Muttathara, bij Vluchtelingen-
werk of Stichting Welzijn. Ook is 
er een kraam met enkele diaco-
nale projecten van de Dorpskerk: 
het hospice en de Straatkinderen 
in Kathmandu.  De Raad van Ker-
ken presenteert haar programma, 
en er is aandacht voor duurzaam-
heid in de ‘Groene Kerk’, waarbij 
Transitie Castricum, Calorie, en de 

Tuin van Kapitein Rommel zorgen 
voor inspiratie.  De Wereldwin-
kel verkoopt ko�e en thee en u 
kunt gaven meebrengen voor de 
Voedselbank.

Voor de kinderen is er een eigen 
programma met pannenkoeken 
toe. 
Rond 12.30 uur is er een geza-
menlijke lunch: gedeeld wordt, 
wat ieder heeft meegebracht en 
er wordt afgesloten met het lied, 
dat door Connection is ingestu-
deerd. De mensen van de kerke-
lijke gemeenschap willen op deze 
manier laten zien wat er allemaal 
gebeurt in en rond de Dorpskerk.  
Zij presenteren zich zo aan de in-
woners van Castricum en aan el-
kaar.

Meer informatie via e-mail: Ria 
Ritzema (riaritzema@kpnplanet.

nl) of Willy Spaans, (willy.spaans@
quicknet.nl) (Foto: Willy Spaans)
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Dolor y Gloria 
Dolor y Gloria is de nieuwe �lm 
van Spaanse meester Pedro Al-
modóvar waarin een regisseur 
op leeftijd terugblikt op het ver-
leden en de keuzes die hij onder-
weg heeft gemaakt. 
Salvador Mallo (Antonio Bande-
ras) heeft al in geen jaren een �lm 
meer gemaakt, maar kan geluk-
kig nog teren op de successen 
die hij als regisseur heeft geno-
ten. Wanneer een oude �lm van 
Salvador onder het stof vandaan 

wordt gehaald, brengt dat hem in 
contact met voormalig acteur Al-
berto (Asier Etxeandia). De twee 
worden eindelijk weer herenigd, 
nadat ze lang geleden zijn ge-
brouilleerd. De ontmoeting zet 
een kettingreactie in gang, waar-
in het verleden terugkeert in het 
leven van Salvador. Terugden-
kend aan zijn jeugd en zijn moe-
der (Penélope Cruz) wordt hij ge-
dwongen om zijn demonen on-
der ogen te komen.

The Shape of Water sleepte 4 
OsNadat Julia (Djamila) terug-
komt uit Amerika voor het nieu-
we schooljaar, mag ze samen met 
Nick (Niek Roozen) meedoen aan 
een grote landelijke muziekwed-
strijd: een droom die uitkomt. 
Maar wanneer Nick onverwacht 

van school switcht wordt hij he-
lemaal ingepakt door multitalent 
Babette (Tinne Oltmans), die hem 
zelfs overtuigt om samen met 
haar een nummer op te nemen. 
Om Nick terug te halen én de Bat-
tle of the Schools te winnen zit er 
niks anders op voor Julia en haar 
Mis�t-squad dan samen te wer-
ken met hun eeuwige rivalen: de 
VIP-squad.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Dolor y Gloria

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 20.30 uur

zaterdag 16.00 & 18.45 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 15.30 & 20.00 uur 
Downton Abbey

vrijdag & zaterdag 13.30 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur 

Celle Que Vous Croyez
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 16.00 uur
A Rainy Day in New York

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 20.30 uur

Once Upon A Time in… 
Hollywood

woensdag 15.30 uur
Misfit 2

zaterdag & zondag 13.30 uur
Angry Birds 2 (NL)

zondag 13.30 uur
The Lion King (NL) 2D

Programma 19 september t/m 25 september

Misfit 2

Faillissement voor uitgever 
‘Nieuwsblad Castricum’
Regio - Uitgeverij BDUmedia 
Noord-Holland heeft faillisse-
ment aangevraagd. BDUme-
dia nam 1 juni 2017 tientallen 
titels over van Telegraaf Me-
dia Groep (TMG), waaronder 
de uitgave Nieuwsblad Castri-
cum. 

Na ruim twee jaar valt het doek 
voor deze en vijftien andere 
Noord-Hollandse uitgaven van 
de Barneveldse uitgever. Vol-
gens de directie van het Barne-
veldse bedrijf was deze ingrij-
pende stap onvermijdelijk om 

de continuïteit van andere be-
drijfsonderdelen te waarborgen.
Het faillissement heeft ook ge-
volgen voor de overige be-
drijfsonderdelen van Koninklij-
ke BDU. De uitgever uit Barne-
veld laat in een persbericht we-
ten dat door het wegvallen van 
werkzaamheden zij niet ont-
komen aan een reorganisatie, 
waarbij arbeidsplaatsen verlo-
ren gaan. 
De voorbije periode is door BDU 
geprobeerd het bedrijfsonder-
deel boven water te houden, 
maar is daarin niet geslaagd. Zij 

zagen blijkbaar geen andere uit-
weg dan het aanvragen van hun 
faillissement. Na de uitspraak 
van het faillissement is de af-
handeling in handen van de cu-
rator.

De Castricummer
De uitgever van de Castricum-
mer blijft uiteraard haar best 
doen om de lezers/onderne-
mers een breed crossmediaal 
platform aan te bieden in de 
vorm van haar huis-aan-huis 
uitgave en sterke online positie 
met www.castricummer.nl!
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Lezing over de Beemster 
in bibliotheek Akersloot
Akersloot - Han Hefting ver-
zorgt op dinsdagavond 24 sep-
tember in de bibliotheek in 
Akersloot een lezing over De 
Beemster. De Beemster staat 
sinds 1999 op de werelderf-
goedlijst van Unesco. Han Hef-
ting vertelt over de ontstaans-
geschiedenis van de droog-
makerij, de ordeningsprinci-
pes van het ontwerp en de wij-
ze waarop deze zijn vertaald in 
modern beleid. 

De Beemster staat nu 20 jaar op 
de werelderfgoedlijst van Unes-
co. De tien Nederlandse wereld-
erfgoederen vertellen het verhaal 
van de geschiedenis van ons land 
aan de hand van de thema’s wa-
terbeheer, burgersamenleving en 
(land)ontwerp. Het unieke verka-
velingspatroon en de onderne-
mende wijze waarop in de 17e 
eeuw het water werd overwon-
nen, zijn de belangrijkste rede-
nen dat de Beemster in 1999 tot 
werelderfgoed werd verklaard.

17e-Eeuwse cultuur een plaats 
geven in 21e-eeuwse ruimtelij-
ke ordening

Han Hefting was wethouder en 
locoburgemeester van de ge-
meente Beemster van 2006 tot 
2016. In deze periode hebben 
de gemeente Beemster en het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier als siteholders 
van het werelderfgoed een visie 
ontwikkeld op de moeilijke maar 
niet onmogelijke opgave om 
17e-eeuwse cultuurhistorie in te 
bedden in 21e-eeuwse ruimtelij-
ke ordening. De gemeente Beem-
ster en het Hoogheemraadschap 
hebben de taak om zorg te dra-
gen voor het behoud van het erf-
goed. En het uitdragen van de 
waarde ervan.

Aanmelden
Belangstellenden zijn van har-
te welkom op dinsdag 24 sep-
tember om 20.00 uur in Biblio-
theek Kennemerwaard locatie 
Akersloot, Rembrandtsingel 1. 
De toegang bedraagt 3,50 euro. 
Aanmelden voor deze lezing kan 
op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
klantenservice in de bibliotheek 
(betalen met pin). (Foto: aange-
leverd)

Aftrap Limmen Cultuur 
seizoen 2019-2020

Limmen - Op vrijdag 27 septem-
ber om 20.00 uur, wordt voor de 
45e keer het nieuwe seizoen van 
Limmen Cultuur geopend in Cul-
tureel Centrum Vredeburg. On-
der auspiciën van bestuursleden 
van het eerste uur: Will Kroone en 
Jan Admiraal. Zij geven een kor-
te terugblik en kunnen smakelijk 
vertellen over de eerste momen-
ten van Limmen Cultuur. Na deze 
terugblik heeft Limmen Cultuur 
het Ampzing Genootschap uit-
genodigd om te komen spreken, 

spelen en zingen in onze eigen 
moerstaal. Zij hebben niets tegen 
andere talen, zolang zij en wij er 
maar geen last van hebben. 

De oorsprong van het Genoot-
schap ligt bij Samuel Ampzing. 
Hij was een Haarlemse dominee, 
schrijver, dichter en historicus. Hij 
ergerde zich groen en geel aan 
het gebruik van Latijnse en Fran-
se leenwoorden in de Nederland-
se taal. 
Sinds 1998 is Ampzing terug, in 
de vorm van het Genootschap, 
om op lichtzinnige wijze te strij-
den tegen het onnodig gebruik 
van de Engelse taal. Zij bestaan 
niet alleen uit taalpuristen, maar 
vooral uit liefhebbers van de Ne-
derlandse taal.
Het belooft een heel bijzondere 
avond worden. Allereerst het 45e 
seizoen, een mijlpaal, dat wordt 
verwoord door bestuursleden 
van het eerste uur. Daarna het 
Ampzing Genootschap. 

Voor meer informatie, tijden en 
toegangsprijzen, kijk op: www.
limmencultuur.nl, er kan een be-
richt achtergelaten worden of bel 
met: 06-10417163. (Foto: aange-
leverd)

Katerloop Limmer IJsclub 
weer ouderwets gezellig
Limmen - Bij de Katerloop, die dit 
jaar plaatsvond op zondag 8 sep-
tember, gaan sportiviteit en ge-
zelligheid hand in hand. De één 
probeert zijn persoonlijk record 
te verbeteren of traint voor een 
marathon, de ander houdt van de 
traditie en loopt puur voor de ge-
zelligheid.

Tijdens de jeugdloop werd door 
de jongens en meisjes gestreden 
voor de medailles en was er voor 
alle deelnemers een munt voor 
de kermis.
Viggo en Eline wonnen de 750 
meter, Mats en Noor wonnen de 
1500 meter.
De afstanden van de Katerloop 

zijn vijf of tien kilometer. Een aan-
tal bikkels had zaterdag 7 sep-
tember al de Kermisrun volbracht 
en liep zondagochtend weer net 
zo gemakkelijk de tien kilometer. 
De vijf kilometer werd gewonnen 
door Roos Tabak in 21.28 minu-
ten en Patrick van Duin in 23.37 
minuten.
De tien kilometer werd gewon-
nen door Eline Lute in 47.00 mi-
nuten en Vincent Docter in 35.14 
minuten.
De Limmer IJslub start binnen-
kort weer met de wintertrainin-
gen en heeft nog plaats voor 
nieuwe leden. Kijk voor meer in-
formatie op: www.limmerijsclub.
nl. (Foto: aangeleverd)

VVD stelt vragen aan college
‘Duizenden mensen 
gedupeerd door 
stikstofuitspraak’
Castricum - Het uitstellen van af-
slag A9 bij Heiloo zorgt voor dui-
zenden gedupeerden, stelt de 
VVD. ,,Onze dorpen blijven voor-
lopig de verkeersafvoerput van 
de regio.” De partij wil duidelijk-
heid van het college over de ge-
volgen van de stikstofuitspraak.

Zo wil de VVD weten of dit ‘een 
nieuwe hobbel is op weg naar re-
alisatie van de afslag Heiloo’. ,,Da-
gelijks rijden er duizenden voer-
tuigen door onze dorpen nu de 
afslag wordt uitgesteld. Welk ef-
fect heeft dit op de leefbaarheid 
en luchtkwaliteit?” aldus frac-
tievoorzitter Rob Dekker in een 

persbericht. Dekker is ook be-
nieuwd naar de gemaakte kosten 
en wil van het college weten wel-
ke maatregelen getro�en kun-
nen worden. ,,Dagelijkse �les en 
opstoppingen zorgen er nu voor 
dat oversteken levensgevaarlijk 
dreigt te worden.” De VVD wil dat 
er zo snel mogelijk contact wordt 
gelegd met de gedeputeerde van 
de provincie om opheldering te 
krijgen. ,,Een handjevol klagers 
heeft weer een nieuwe stok ge-
vonden om mee te slaan. De veel-
besproken luchtkwaliteit en ver-
keersveiligheid gaan blijkbaar 
niet op voor alle inwoners van 
ons land.”

Vitaliteitscoach Anita 
Veldt aan tafel in 
bibliotheek Akersloot

Castricum - Anita Veldt, vitali-
teitscoach, is op vrijdag 27 sep-
tember de gast aan tafel in de bi-
bliotheek in Akersloot. Anita ver-
telt wat de reden is dat ze haar ei-

gen praktijk is gestart. Ze zal uit-
leggen waarom alleen aanpak 
van voeding en beweging onvol-
doende is om gezond te blijven. 
Anita Veldt is werkzaam als inte-
graal leefstijl- en vitaliteitscoach. 
Zij begeleidt mensen bij de weg 
naar een vitaler leven. Zij werkt 
aan preventie van ziekte, gezond 
zijn en gezond blijven. Tevens 
werkt zij in het ziekenhuis als ge-
specialiseerd verpleegkundige in 
hart- en vaatziekten en begeleidt 
mensen na een beroerte. Daar be-
merkt Anita dat leefstijl een gro-
te rol speelt in ziekte en gezond-
heid.
De presentatie vindt plaatst op 
vrijdag 27 september van 15.00 
tot 16.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard, locatie Akersloot, 
Rembrandtsingel 1. Deelname is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 
(Foto: aangeleverd)

Spirituele lezing met 
thema ‘reïncarnatie’
Castricum - Henny Dekker ver-
zorgt op donderdag 26 septem-
ber een spirituele lezing met als 
thema ‘reïncarnatie’. Tijdens de-
ze lezing wordt reïncarnatie voor-
al benaderd vanuit de ogen en 
de ervaring van Henny Dekker en 
collega reïncarnatietherapeuten 
en vanuit de vele ervaringen van 
honderdduizenden mensen die 
reïncarnatietherapie sessies heb-
ben gedaan.
Henny biedt in deze lezing een 
nuchter en breed scala aan infor-
matie en opent deuren naar een 
ruimere visie. Geschiedenis, the-
orieën uit religies en �loso�e vult 
hij aan met zijn eigen kennis en 
ervaring en verslagen van weten-
schappers, journalisten en reïn-
carnatietherapie sessies.
De lezing vindt plaats op donder-
dag 26 september van 19.30 uur 

tot 22.00 uur in de bibliotheek 
in Castricum. Meer informatie 
en aanmelden via dejarigejob@
gmail.com of via 06 - 515 99 293. 
(Foto: aangeleverd)

Zonnebloem maakt 
tocht door de Biesbosch
Castricum - Op donderdag 12 
september stond er een leu-
ke reis naar de Biesbosch op 
het programma van de Zonne-
bloem afdeling Castricum/Bak-
kum.

Om 9.00 uur vertrok de bus naar 
Drimmelen. Een prachtige bus 
met lift. Alle plaatsen waren bezet 
met gasten en vrijwilligers. En de 
zon was er ook. Na ko�e met een 
lekker stukje appeltaart lag de 
boot op het gezelschap te wach-
ten. Op de boot, de Zilvermeeuw, 
was er een prima verzorgde lunch 
klaargezet.

Daarna begon de tocht door de 
Biesbosch. Omdat het geweldig 
mooi weer was, zaten de gasten 
en vrijwilligers op het zonnedek. 
Onderweg vertelde de kapitein 
van alles over wat ze tegenkwa-
men. De tocht duurde ruim twee-
enhalf uur. 

Tijdens de terugweg was er in de 
bus wat te drinken met een lek-
kere koek. En terug op De Brink 
stonden de chau�eurs al te wach-
ten. Ze kregen enthousiaste ver-
halen te horen. Iedereen kijkt te-
rug op een zonnige Zonnebloem-
dag. (Foto: aangeleverd)

Bakkum heeft zijn 
Schulpersplein
Bakkum - Ter gelegenheid van 
de opening van het Open Monu-
mentenweekend werd vrijdag 13 
september het plein voor hotel 
Fase Fier in Bakkum omgedoopt 
tot het ‘Schulpersplein’. 
Twee jaar geleden is het Shanty-
koor ‘De Skulpers’ een initiatief 
begonnen, om dit plein in Bak-
kum een naam te geven verwij-
zend naar het verleden dat de 
Bakkummers met het schelpen-

vissen hebben. Na het zingen van 
een aantal liederen door het koor 
werd het straatnaambord ont-
huld door wethouder Paul Slet-
tenhaar, bijgestaan door Jolan-
da en Nico Lute afstammelingen 
van de laatste schelpenvisser van 
Bakkum. Fanfareorkest Emergo 
sloot de gezellige bijeenkomst 
af met het spelen van ‘Het eer-
ste deuntje’. (Tekst: Nico Lute, fo-
to: Linda Prikken)

Zondag 22 september 2019
aanvang 14.00 uur

Vitesse’22
-

Spirit’30





08 18 september 2019

18 SEPTEMBER
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

NIVON-lezing over Natuur-
beleving in zaal Tropica aan de 
Constantijn Huygensstraat 99 te 
Heemskerk, 20.00 uur. Bij de en-
treeprijs van € 5,= voor NIVON-le-
den en € 7,50 voor belangstellen-
den zijn ko�e en thee inbegre-
pen. Inlichtingen: www.nivonbe-
verwijk.nl.

Noordpool Orkest & �lmmaker 
Ruben Smit met Wad live (ope-
ningsvoorstelling) in de Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur.

19 SEPTEMBER

Open Kerk van 11.00 tot 15.00 
uur bij Dorpskerk, Kerkpad 1 in 
Castricum. Mensen die behoef-
te hebben aan stiltebeleving, het 
aansteken van een kaarsje of ge-
woon de kerk willen bezichtigen 
zijn welkom. (Foto: aangeleverd)

Presentatie over de plannen 
voor de woningbouw op de 
Zanderij tijdens de gemeente-
raadsvergadering in het gemeen-
tehuis die om half acht begint. De 
bijeenkomst is voor iedereen toe-
gankelijk.

Opening expositie foto’s en 
schilderijen Iris Depassé in het 
gemeentehuis van Castricum, 
19.30 uur. Belangstellenden van 
harte welkom. (Foto: aangeleverd)

Annick Boer, na 25 jaar voor het 
eerst solo in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk, 20.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)

20 SEPTEMBER
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

‘Walk of Peace’ in Akersloot 
start 18.45 uur in de Jacobus-
kerk aan de Kerklaan. Informatie: 
akerslootvoorvrede@gmail.com 
of 0251-312228. (Foto: aangele-
verd)

Tangofestival Tango à la Carte 
2019 in de Vest in Alkmaar, 19.30 
uur.

Une Belle Histoire; eerste try-
out van de nieuwe voorstelling 
van Gerard Alderliefste in Theater 
Koningsduyn, Geesterhage, aan-
vang 20.00 uur. Kaarten € 18,50 
inclusief consumptie.

Bruno VandenBroeck met ‘Para’ 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

Ver�lming van Roald Dahl’s 
verhaal Esio Trot in De Zwaan 
in Uitgeest, 20.15 uur. Kaarten 
zijn online te koop op www.de-
zwaancultureel.nl of, indien nog 
beschikbaar, aan de zaal.

The Summer of Love, tijdloze 
muziek met beeldmateriaal uit de 
hippietijd in het Kennemer Thea-
ter in beverwijk, 20.15 uur. (Beeld: 
aangeleverd)

21 SEPTEMBER
Wereld Alzheimerdag. In de 
week voorafgaand verzorgen 
de zorg- en welzijnsorganisaties 
van de 5 gemeenten (Beverwijk, 
Castricum, Heemskerk, Uitgeest 
en Velsen) veel activiteiten  voor 
mensen met dementie, hun naas-
ten en eenieder die geïnteres-
seerd is. Een overzicht: www.alz-
heimer-nederland.nl/regios/mid-
den-kennemerland.

Zomermarkt in centrum van Cas-
tricum van 11.00 tot 17.00 uur.

Gratis Fit en Fun Dag voor kin-
deren van gescheiden ouders in 
het veilig verklaarde hoofdge-
bouw van het AFAS-stadion in 

▲

Alkmaar. Aanmelden via zorge-
looschfoundation.nl.

Vrijburcht Festival. Diverse ko-
ren presenteren zich vanaf 11.15 
uur. Adres: Vrijburcht, Vrijbur-
glaan 2, Heemskerk.

Keep it Clean Day op Camping 
Geversduin en Camping Bak-
kum. Op Camping Geversduin 
begint het programma om 10.00 
uur en op Camping Bakkum om 
10.30 uur. Knutselen met afval, af-
val prikken, voorlezen en een ‘af-
valrace’. (Foto: aangeleverd)

Truckrun GlobeTruckers voor 
mensen met een verstandelij-
ke en/of lichamelijke beperking. 
Start rond 13.30 uur via de Duits-
landlaan in Heemskerk. De rou-
te gaat door Heemskerk, Castri-
cum, Bakkum, Egmond, Heiloo, 
Akersloot en Uitgeest. (Foto: Erika 
Dekker-de Groot)

Wijksafari in Heiloo. Start om 
13.30 uur in OBS Meander aan 
de Hucht 2 in Heiloo. Na kor-
te inleiding volgt wandelroute. 
Om 15.00 uur terug bij De Me-
ander. Dan start het programma 
waar iedereen aan mee kan doen, 
dus ook wie niet is mee geweest 
met de Wijksafari. Eind program-
ma rond 16.30 uur. Vooraf opge-
ven wijksafari wordt op prijs ge-
steld, dit kan via info@degroene-
reiger.nl.

Muziekmiddag Zonnebloem 
met twee koren: September 
Blues (foto boven) en Heeren Ze-
ventien (foto onder), 14.00 uur in 
de Heeren van Limmen. Info: 072-
5052235.(Foto’s: aangeleverd)

Dansklooster – Ecstatic Dance in 
de Vest in Alkmaar, 19.00 uur.

Two Imaginary DJ’s draaien 
funk, soul & disco in Cultureel Po-

dium De Bakkerij, Dorpsstraat 30, 
Castricum. Zaal open: 21.00 uur. 
Entree € 5,- (foto: Aleid Bos)

Johnny de Mol met Hier is de 
Mol! in de Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. In de kleine zaal treedt Erik 
van Muiswinkel op, deze voor-
stelling is uitverkocht.

22 SEPTEMBER

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Braderie in Castricum. (Foto: Mo-
nique de Jager)

Fietsexcursie door het Land van 
Hilde van 13.00 tot 15.00 uur. 
Kosten 7,50 euro p.p. Duur onge-
veer twee uur. Meer informatie en 
aanmelden op www.campingge-
versduin.nl.

Gemaal 1879 is open van 13.30 
tot 16.30 uur. Fielkerweg 4 in 
Akersloot (Klein-Dorregeest). 
www.gemaal1879.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Keezen en klaverjassen bij 
Emergo in de gymzaal aan de 
Walingstuin. Aanmelden: info@
emergo.org. Voor het keezen in-
dividueel, voor het klaverjassen 
in duo’s. Deelname kost 5 euro en 
de middag start om 14.00 uur.

Peter Mabelus vertelt bij Boek-
handel Laan over zijn tweede 
boek ‘Hoe ik liefde vergat te ge-
ven’, aanvang 14.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Eerste Toonbeeldconcert van 
seizoen 2019-2020 met zange-
res Mónica Coronado en gipsy 
�amencogitarist Manito een om 
15.00 uur in Theaterzaal ‘Konings-
duyn’ van Geesterhage, Geester-
duinweg 3 in Castricum. Kaar-
ten: www.toonbeeld.tv of 0251-
659012 en verder verkrijgbaar 
aan de zaal. (Foto: aangeleverd)

The Think-BIG Band opent het 
seizoen 2019-2020 bij Jazz Ses-
sion Club Vredeburg Limmen, 
15.00 uur. De toegang is vrij, maar 
steun is welkom door lid te wor-
den voor € 7,- per persoon voor 
het gehele jaar. (Foto: Mirror Ima-
ge Photography)

Podium Victorie in Alkmaar: con-
cert van Justin Hayward, front-
man van Moody Blues, om 20.30 
uur. Meer informatie op www.po-
diumvictorie.nl (Foto: aangele-
verd)

23 SEPTEMBER
Geen agendapunten

24 SEPTEMBER
College over psychosen van 
GGZ Noord-Holland-Noord 
in Bibliotheek Kennemerwaard 
in Alkmaar (De Mare, Laan van 
Straatsburg 2), 19.00-21.00 uur. 
Voor alle geïnteresseerden.  Aan-
melden gewenst: www.ggz-nhn.
nl/agenda of via het centrale tele-
foonnummer van de bibliotheek 
(072 – 5156644).

Han Hefting verzorgt om 20.00 
uur in de bibliotheek in Akersloot 
een lezing over ‘De Beemster, 
sinds 1999 op de werelderfgoed-
lijst’. Toegang  € 3,50. Aanmelden 
op www.bibliotheekkennemer-

waard.nl of bij de klantenservice 
in de bibliotheek (betalen met 
pin). (Foto: aangeleverd)

25 SEPTEMBER

Wandelen op woensdag. Start 
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg 
in Castricum. Twee wandelingen: 
3/5 km en de 7/10 km. Geen deel-
namekosten, wel duinkaart no-
dig. Wekelijks. Meer info 0251-
650742. (Foto: Leny Welp)

Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Plastisch chirurg dr. Frederik 
van Oosterom geeft voorlich-
ting over cosmetische chirur-
gie van 19.00 tot 20.30 uur. Lo-
catie: Comeniusstraat 3 te Alk-
maar. Toegang is gratis, wel aan-
melden via 072-5157744 of www.
centrum-oosterwal.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Een man een man (reprise) met 
Pierre Bokma, Kees Prins en Ran-
dy Fokke in de Vest in Alkmaar, 
20.15 uur.

Peter Mabelus bij Laan
Castricum - Zondag 22 septem-
ber vertelt Peter Mabelus over 
zijn tweede boek, de verhalen-
bundel, ‘Hoe ik liefde vergat te 
geven’, bij Boekhandel Laan om 
14.00 uur. De entree is gratis. De 
muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door singer songwriter Jo-
han Visser uit Nijmegen
Peter Mabelus heeft een sterke 
band met Castricum. Zo door-
liep hij er van 1978 tot en met 
1984 het VWO aan het Bonhoef-
fer College, in 1998 ontmoette hij 
er zijn partner Natasha Luyckx en 
was Castricum zijn woonplaats 
van 2001 tot 2006. Vanaf 1984 
studeerde Peter Mabelus aan de 
Universiteit van Amsterdam ach-
tereenvolgens Geschiedenis, Rus-
sisch en Filoso�e. Peter Mabelus 
publiceerde in november 2018 
zijn zinderende Nederlandse de-
buutroman Kathmandu Hipsters.
Mabelus publiceerde talloze ver-

halen in verzamelbundels, tijd-
schriften en op diverse websites. 
Die verhalen hadden iets bijzon-
ders en leidden tot eindeloze po-
lemieken op social media. Al snel 
werd Peter Mabelus de Neder-
landse Houellebecq genoemd. 
In zijn tweede boek, de verha-
lenbundel Hoe ik liefde vergat te 
geven, zijn twintig van zijn ver-
halen verzameld. Mabelus’ stijl is 
provocerend, teder, controversi-
eel en over the top, maar vooral 
authentiek. Hij weet een dichter-
lijke stijl vlekkeloos te combine-
ren met kort door de bocht. Net 
wanneer je dreigt verontwaar-
digd te worden, haalt Mabelus 
met een grijns je ongemak on-
deruit door een geniale inval of 
uitsmijter. Momenteel legt Peter 
Mabelus de hand aan het voltooi-
en van de opvolger van Kathman-
du Hipsters, John West en de ge-
stolen Picasso. 

Feestelijke aankleding 
dankzij leerlingen Clusius
Castricum - De Stichting Dieren-
ambulance Kennemerland heeft 
zondag 15 september de jaar-
lijkse open dag in Heemskerk ge-
houden. 
Vele vrijwilligers van de dieren-
ambulance hebben de handen 
uit de mouwen gestoken en de-
ze dag tot een succes gemaakt. 
De leerlingen uit de vierde klas 
‘BL’ van het Clusius College Cas-
tricum, die het keuzevak ‘bloem-
werk’ volgen, hebben die dag 
feestelijk aangekleed door een 
�ink aantal grote en erg mooie 
bloemcreaties te maken voor de-
ze stichting. (Foto: Clusius Colle-
ge Castricum)
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Opbrengst KWF-collecte 
in gemeente Castricum
Castricum - Dankzij de grote in-
zet van zo’n 240 collectanten in 
Castricum, Bakkum, Akersloot en 
Limmen, werd vorige week tij-
dens de huis-aan-huis collecte 
voor KWF Kankerbestrijding het 
mooie bedrag van € 19.874 bij-
eengebracht. Dat is € 1.100 min-
der dan vorig jaar. De reden kan 
zijn dat dit jaar voor het eerst bij 
de collectant kon worden gedo-
neerd met de mobiele telefoon 
via een QR-code. De opbrengst 
daarvan is nog niet bekend, want 
de storting wordt gedaan op de 
algemene rekening van KWF. 
In de kern Castricum-Bakkum 
werd € 12.959 opgehaald, in Lim-
men € 3.763 en in Akersloot € 
3.151.

De plaatselijke KWF-afdeling 
dankt alle inwoners van onze ge-
meente voor hun bijdrage aan 
deze collecte en voor de steun 
die zij hiermee geven aan de 
doelstellingen van KWF. 
Met de opbrengst van de lande-
lijke collecte kan  KWF nog meer 
investeren in  wetenschappelijk 
onderzoek en deskundige bege-
leiding van kankerpatiënten, met 
als oogmerk minder kanker, meer 
genezing en een betere kwaliteit 
van leven.
Wie de collectant heeft gemist en 
alsnog KWF �nancieel wil steu-
nen, kan een storting doen op re-
kening NL23RABO 0333 7779 99 
ten name van KWF Kankerbestrij-
ding in Amsterdam.

Bij Volleybal Vereniging Croonenburg
Zaalseizoen met knaller 
van start
Castricum - Met de start van het 
nieuwe schooljaar is ook het vol-
leybalseizoen weer begonnen. 
Dit jaar zullen zestien volleybal-
teams van Volleybal Vereniging 
Croonenburg zich weer in het 
zweet gaan werken. 
Er zijn drie dames-, vier heren-, 
twee recreanten-, drie meisjes -, 
twee jongens-teams en drie CMV 
jeugdteams. Ondanks dat de eer-
ste trainingen er nog maar net op 
zitten, is de competitie al begon-
nen. Met op zaterdag 21 septem-
ber om 16.45 uur een spannen-
de thuiswedstrijd in sporthal De 
Bloemen op het programma. 
Dan speelt het combinatieteam, 
Croonenburg-Jonas, hun eerste 

wedstrijd van dit seizoen tegen 
VV Amsterdam. Dat wordt met-
een een goede krachtmeting tus-
sen twee ploegen die afgelopen 
seizoen allebei hoog geëindigd 
zijn in de 3e divisie. 
VV Amsterdam staat bekend als 
degelijke ploeg die, met ieder 
jaar jonge aanwas, al jaren hoog 
meedraait in de 3e divisie. Daar-
tegenover staat het ervaren he-
renteam van Croonenburg, die 
dit jaar de oud–international Ju-
dith Blansjaar als trainster heeft 
weten te strikken. 
Met de ervaren Nico Dekker als 
coach hopen ze een veelbelo-
vend seizoen knallend van start 
te gaan. 

Nieuwe leden welkom bij 
Bridgeclub De Doubletjes
Castricum - Bij de Bridgeclub 
de Doubletjes zijn nieuwe leden 
weer van harte welkom. 
De club speelt op maandagavond 
van 19.30 tot 23.00 uur in Dorps-
huis De Kern, Overtoom 15, Cas-
tricum. Het nieuwe seizoen start 
op 30 september en loopt tot en 
met 30 maart 2020. Er wordt in 
twee lijnen gespeeld. De Dou-

bletjes is een gezelligheidsclub. 
Alhoewel de sfeer informeel is, 
staat serieus bridgen volgens de 
regels centraal. 
Er is voldoende parkeergelegen-
heid. Neem voor meer informa-
tie contact op met de secretaris, 
mevrouw Margriet Homburg, te-
lefoon 06-16133562 of e-mail: 
m.homburg@ziggo.nl.

Kinderen exposeren
in Johanna’s Hof
Castricum - Van dinsdag 1 okto-
ber tot dinsdag 31 december ex-
poseren negen kinderen uit de 
regio van ongeveer 12 jaar oud 
in de hal van restaurant Johanna’s 

Hof. Zij hebben met kleurpotlood 
en gelpennen unieke, prachtige 
tekeningen gemaakt. Dit is een 
project van Marion de Jonge, zij is 
al 40 jaar kunstenares.

De weg naar de regenboog door Elize (foto: aangeleverd)

Mountainbike:
Wout Bakker grijpt zijn kans
Akersloot - Wout Bakker uit Hei-
loo heeft de winst gepakt in de 
wekelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup. 
Doordat er dit keer een aantal 
podiumkandidaten ontbraken 
op Sportcomplex de Cloppen-
burgh, lagen er kansen voor ande-
ren. Wout Bakker stond met fris-
se moed aan de start en na een 
inschatting te hebben gemaakt 
van zijn mogelijkheden, was er 
maar een conclusie: voluit vertrek-
ken. Verbouwereerd door de ex-
plosiviteit van Wout Bakker, wer-
den de anderen wakker geschud. 

Henk Jan Verdonk senior (Egmond 
aan den Hoef) en Dennis Talens 
(Heemskerk) waren de aangewe-
zenen, die de ontplofte Wout Bak-
ker tot de orde moesten proberen 
te roepen. 
Er stond geen rem op de uiteinde-
lijke winnaar Wout Bakker. De als 
tweede ge�nishte Henk Jan Ver-
donk senior moest ook na a�oop 
direct erkennen, dat Wout ditmaal 
een maatje te groot voor hem was. 
Uitslag: 1. Wout Bakker (Heiloo), 2. 
Henk Jan Verdonk senior (Egmond 
aan den Hoef), 3. Dennis Talens 
(Heemskerk), 4. Ronald Mossin-
ko� (Akersloot) en 5. Bob Scholten 
(Akersloot).

Mahjong spelen in De Kern
Castricum - Iedere maandagmid-
dag wordt het oeroude Chine-
se spel Mahjong enthousiast ge-
speeld in Dorpshuis De Kern door 
16 senioren. Het is mogelijk hier 
het spel in twee middagen leren.
Een ervaren speler worden, dat 
kost meer tijd, maar meespelen 

met de groep kan al heel snel.
Het seizoen begint op maandag-
middag 7 oktober van 13.30 tot 
16.30 uur.
Voor meer informatie bel of 
mail naar Cootje Koomen: tele-
foon: 0251-651669 of mail naar: 
koomen65@hetnet.nl.

The Think BIG-Band bij Jazz 
Session Club Vredeburg
Limmen - Zondag 22 september 
om 15.00 uur, opent The Think-
BIG Band het seizoen 2019-2020 
bij Jazz Session Club Vredeburg. 
The Think BIG-Band uit Castricum 
is een voltallige bigband met een 
rijk verleden. De oorsprong van 
de bigband dateert al van de vo-
rige eeuw, maar dan onder de 
naam ‘Triple E’. Met onder ande-
re twee tournees door Engeland 
en vele optredens door heel Ne-
derland werd al snel een reputa-
tie gevestigd.
De 20 muzikanten van The Think 
BIG-Band vormen samen een dy-
namisch koppel, wat menig feest 
of festival in de overdrive zet. De 
mix van getalenteerde, bevlo-
gen amateurs met (semi-) profes-
sionals zorgt voor een band die 
staat als een huis met een aan-
tal goede solisten in elke sectie. 

De muzikanten van de band ver-
dienen ook hun sporen in diver-
se soul-, blues- en funkbands. 
Naast ervaren muzikanten vindt 
ook de jonge, nieuwe generatie 
aansluiting in de band. Met een 
breed, aanspreekbaar repertoi-
re wordt niet alleen de hardcore 
jazzfan bediend. Iedereen die van 
muziek en dance houdt, zal door 
The Think BIG-Band geïnspireerd 
raken. The Think BIG-Band staat 
onder leiding van muzikale dui-
zendpoot René Breetveld.
De toegang is vrij, maar steun is 
welkom door lid te worden voor 
€ 7,- per persoon voor het gehele 
jaar. De aanvangstijd is 15.00 uur. 
De sessie duurt tot 18.00 uur.
Inlichtingen: Fred Timmer, tel. 
072-5053414, e-mail: timmerlim-
men@kpnmail.nl. (Foto: Mirror 
Image Photography)

Poppodiumpubliek 
zoekt band
Castricum - Van oudsher geniet 
Castricum bekendheid als het 
gaat om de levering van goeie 
muzikanten. Op een of andere 
manier is er voor meer en minder 
getalenteerde muziekmakers al-
tijd gelegenheid geweest zich te 
ontwikkelen. 

Veel bekendheid genoot de band 
‘Powerplay’ waarin Castricum-
mers Leon Klaasse  en Peter van 
Straten speelden. De band ‘Pee 
Wee and the Specials’ en toetse-
nist Jacob Klaasse van ‘Doe Maar’ 
zijn ook niet onopgemerkt geble-
ven. Ook in de nieuwe genera-
tie  scoort Castricum weer. Twee 
mannen van Huisman creëerden 
‘Kris Kross Amsterdam’ en achter 
de artiestennaam ‘Avao’ gaat al-
weer een Castricummer schuil in 
de wereld van DJ’s. En in Castri-

cum zelf is ‘Bob en de Blue Band’ 
een al lang lopende hit.
Een paar jaar geleden is er een 
unieke geluiddichte zaal gere-
aliseerd waar (pop)muziek naar 
hartenlust kan worden beoefend 
en die véél te weinig bekend is 
en dus ook nauwelijks gebruikt 
wordt. Dat podium bevindt zich 
in het hartje van Castricum aan 
Dorpsstraat 30. Hier vinden be-
ginnende én gevestigde bands 
en muziekmakers een gratis plek 
voor hun optredens, maar ook 
een oefenruimte waar zelfs tot 
laat kan worden gerepeteerd. 
Met wat verse wind in de zei-
len biedt poppodium De Bakke-
rij mogelijkheden aan muziekma-
kers zich verder te ontwikkelen 
en te presenteren aan publiek. 
Mail voor meer informatie naar: 
info@dorpsstraat23.nl.

‘Keep it Clean Day’ bij de 
Kennemer Duincampings
Castricum - Zaterdag 21 septem-
ber staan Camping Geversduin 
en Camping Bakkum geheel in 
het teken van de nationale ‘Keep 
it Clean Day’. 
Dit landelijke initiatief, dat o�-
cieel op vrijdag 20 september 
plaatsvindt, daagt alle Nederlan-
ders uit om een dag lang al het 
zwerfafval op te ruimen dat ze te-
genkomen. Beide campings be-
vinden zich in één van de mooi-
ste natuurgebieden van Neder-
land en hebben dan ook veel lief-
de en aandacht voor de natuur. 
Er worden deze dag diverse ac-
ties ingezet door het personeel 
en ook gasten en bezoekers wor-
den uitgedaagd een bijdrage te 
leveren. 

Camping Geversduin
‘Ullie’ begint om 10.00 uur met 
het voorlezen van een verhaal, 
dat helemaal past binnen het the-
ma. De kinderen gaan vervolgens 

om 10.30 uur samen met het re-
creatieteam kartonnen afvalbak-
ken schilderen en versieren. On-
dertussen wordt er door perso-
neel en gasten afval geprikt en 
verzameld. Vanaf 14.00 uur wordt 
met dit afval een recyclekunst-
werk gebouwd. Deze dag wordt 
om 19.00 uur afgesloten met de 
‘afvalrace’. 

Camping Bakkum
Om 10.30 uur gaat het recreatie-
team aan de slag met de kinderen 
om met afval iets moois te knut-
selen. Recreatieteam en kinderen 
maken ook het speelveld schoon. 
Aan het eind van de middag, om 
16.30 uur, leest ‘Eeki’ de kleinste 
kinderen een verhaal voor over 
het milieu. De hele dag worden 
er bij de receptie speciale vuilnis-
zakken uitgedeeld aan gasten en 
bezoekers, om zo met elkaar het 
terrein helemaal afvalvrij te ma-
ken. (Foto: aangeleverd)

Serviceteam Clusius 
College weer paraat
Castricum - Afgelopen week zijn 
de serviceteams van het Clusius 
College Castricum weer gestart. 
Een groep leerlingen uit 4k5 zal 
het spits afbijten. 
Het Service Team is een project 
dat leerlingen inschakelt en ver-
antwoordelijkheid geeft bij het 

vertonen van gewenst gedrag en 
bij het tegengaan van ongewenst 
gedrag op school en in de maat-
schappij. Alle leerlingen, die deel-
nemen aan het project, worden 
of zijn getraind. Het is een enorm 
leerzame en sociale ervaring voor 
de leerlingen. (Foto: aangeleverd)

Zeven nieuwe exposities 
in Streetscape
Castricum - Schilderijen (Tarot) 
van Sabrina Tacci (Heiloo), Riann 
(Alkmaar), Jeanine Brasser (Heems-
kerk), Lianne Oost (Alkmaar) en 
Saskia Steenbakkers (Castricum). 
Keramiek van Cécile Ter Borgh (Am-
sterdam) en tekeningen van over-
ledenen en gidsen door regressie-
therapeute en tekenmedium Paula 
Schirmer. Met negen gastvrouwen 
en Ierse muziek was de opening 
van zeven nieuwe exposities in Ga-
lerie Streetscape succesvol.
De galerie is geopend op dinsdag 
en woensdag van 9.30 tot 12.30 
uur tijdens het inloopatelier van 
Mieke Rozing (alleen in september 
nog op deze locatie) en van vrij-
dag tot en met zondag van 14.00 
tot 17.00 uur. In oktober wordt de 
voorkamer verbouwd en komen 
er andere leuke inloopworkshops 
op de woensdagmiddag, met na-
me gericht op kinderen in de leef-

tijd van 4 tot 12 jaar, maar ook voor 
jongeren en volwassenen. 

Proe�es Taijiguan
Ambro Louwe geeft dinsdag 1 ok-
tober een gratis proe�es Taijigu-
an van 10.30 tot 11.30 uur. Een Chi-
nese bewegingskunst, gebaseerd 
op bewegen vanuit ontspanning 
en het voortdurend in balans zijn. 
Geestelijke rust, een ontspannen 
lichaam en in de wereld zijn vor-
men hierbij een essentieel onder-
deel. Ambro Louwe beoefent Taiji-
quan al twintig jaren onder leiding 
van de oud bondscoach van China, 
Zhao Q. Rong. Hij is onder andere 
(jury)lid van stichting Taichi Neder-
land. Ambro is al jaren als kunste-
naar aan de galerie verbonden. Hij 
exposeerde schilderijen, brons en 
glasobjecten. Alle exposanten en 
workshops zijn te vinden op de si-
te www.streetscape.nl. 

Schilderij uit 2019 van Lianne Oost (foto: aangeleverd)
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‘Ik dacht dat is een pittig meidje’
Het mooiste meisje van de klas

Castricum - Piet van Duin (86) 
wist het eigenlijk al op de lage-
re school. Hij zag Rika Duinmaij-
er (84) en was meteen onder de 
indruk van haar. Ze waren nog te 
jong voor verkering, maar Piet 
zou haar niet meer uit het oog 
verliezen. Op 15 september wa-
ren zij 60 jaar getrouwd.

Piet en Rika komen beiden uit een 
gezin met negen kinderen. De va-
der van Piet was boer. De moeder 
van Rika overleed toen Rika pas ze-
ven jaar was. Haar vader werkte bij 
de stokkenfabriek in Uitgeest. Piet 
en Rika kwamen elkaar voor het 
eerst op de lagere school tegen. 
Piet had direct een oogje op Rika.
Piet: ,,Op de lagere school zaten de 
jongens en meisjes in die tijd apart 
van elkaar. Toen ik haar de eerste 
keer zag dacht ik direct ‘dat is een 

pittig meidje’. Ik realiseerde mij wel 
dat ik nog een poosje moest wach-
ten, maar dat maakte mij niet uit.”

Oppassen
Op latere leeftijd paste Rika af en 
toe op de kinderen van de broer 
van Piet. Hij hoorde dit van zijn 
broer en besloot haar af en toe op 
te zoeken. Rika vond dit wel ge-
zellig, maar kon toen nog niet ver-
moeden welk doel Piet voor ogen 
had. Rika: ,,Ik kreeg hier pas lucht 
van toen er bij ons thuis op 5 de-
cember een cadeau voor mij werd 
afgeleverd. De afzender was de 
Sinterklaas die mij tijdens het op-
passen regelmatig opzocht. Ik was 
verrast”. Piet was zo slim geweest 
om via zijn broer het adres van Ri-
ka te ontfutselen. Hij nodigde Ri-
ka uit op z’n verjaardag, later in de-
cember. 

Kraalogen
Rika viel op Piet’s  kleine kraalogen 
en zijn glimlach. Ze begon hem 
steeds leuker te vinden en van het 
een kwam het ander. Na bijna ze-
ven jaar verkering trouwden ze 
op 15 september 1959. Rika her-
innert zich nog dat het een mooie 
dag was. Het was prachtig weer. 
Het echtpaar woonde aanvankelijk 
in een bedrijfswoning van de LTB, 
vlak naast de kunstmestfabriek. 
Hier werkte Piet 40 jaar als chauf-
feur. 
Inmiddels woont het echtpaar al 
weer 19 jaar aan de Vivaldihof in 
Akersloot. Ze kregen drie kinderen, 
een zoon en twee dochters. Inmid-
dels is de familie verrijkt met ze-
ven kleinkinderen. Hoe ze het al zo 
lang met elkaar volhouden? ,,Het is 
een beetje geven en nemen”, zegt 
Piet, waarop Rika direct reageert 
met ,,Het is meer geven dan ne-
men, hoor!”

De gezondheid van Rika laat het 
wat afweten. Ze heeft last van ar-
trose en hartritmestoornissen. 
Het lopen wordt ook moeilijker, 
maar ze doet nog steeds aan ou-
derengym. Piet mag graag puzze-
len. Kort geleden kon hij zijn rijbe-
wijs nog verlengen. Af en toe gaat 
hij er nog met de auto op uit, maar 
meestal maken ze gebruik van de 
servicetaxi.
Zondag vierden ze hun diamanten 
huwelijksfeest in restaurant ‘La Me-
re Anne’ in Oudendijk, een geliefde 
plek van het echtpaar. (Tekst en fo-
to: Henk de Reus)

In de Sint Pancratiuskerk
Zeven organisten en één zangeres
Castricum - Op zondag 29 sep-
tember vindt in de St. Pancrati-
uskerk in Castricum een bijzon-
der orgelconcert plaats. Voor de 
negende maal geven maar liefst 
zeven organisten van de Pancra-
tiuskerk een gezamenlijk con-
cert. Daarnaast zal de sopraan Co-
by Castricum haar medewerking 
verlenen.  

De organisten zijn Dirk van Eg-
mond, Ronald Schollaart, Iwan 
van Amsterdam, Wendy Leo-

nards, Katalin Somogyi, Wim 
Boerstoel en Joost Doodeman. 
 
The Battle van William Byrd be-
hoort tot één van de eerste mu-
ziekstukken in Engeland die op-
geschreven zijn. In het stuk uit 
de zestiende eeuw wordt een he-
le strijd uitgebeeld, tot en met 
het begraven van de doden van 
het slagveld. Op het program-
ma staan verder onder andere: 
de feestelijke Fanfare van Lem-
mens en een prachtig Ave Ma-

ria van Gomez. Ook het bekende 
jazz-nummer Take Five wordt ge-
speeld. Verder werken van Buddy 
DeSylva, Antonio Diana, Händel, 
Guilmant, Vierne, Dubois, Franck 
en Bach. Een zeer gevarieerd pro-
gramma dus. 

Het concert begint om 15.00 uur. 
Er is een pauze en de toegang is 
gratis. Na a�oop van het concert 
is er een deurcollecte. Het adres 
van de Pancratiuskerk is Dorps-
straat 115 in Castricum.

Van links naar rechts Wim Boerstoel, Coby Castricum, Wendy Leonards, Joost Doodeman, Katalin Somogyi, Iwan 
van Amsterdam, Ronald Schollaart, Dirk van Egmond (Foto: Pim Leonards)

‘Two Imaginary DJ’s’ draaien vinyl
Castricum - Sister Sledge, Diana 
Ross, Sly Stone, Marvin Gaye, 
Bee Gees. De Castricumse Two 
Imaginary DJ’s, Richard Heide-
man en Sander Steggink, be-
kend van alternatieve jaren ‘80 
vinyl, doen voor één keer een 
uitstapje naar funk, soul & dis-
co. Een avond zorgeloos dan-
sen in De Bakkerij. 

Richard Heideman bekent: „Funk 
is mijn andere grote liefde. Die is 
begonnen bij Prince. Prince is zo 
onvoorstelbaar divers geweest in 
muzikale stijlen. Ik ben helemaal 
in zijn universum gedoken en heb 
veel muziek leren kennen. Zijn 
inspiratiebronnen gingen van 
James Brown tot Joni Mitchell.” 
„Funk is heel blije muziek, zorge-
loos”, zegt Richard lachend. „Funk 
gaat over jezelf mogen zijn. Dat 

past wel bij mij, ja. ‘free yourself’, 
daar heeft Prince bij mij voor ge-
zorgd.” 

Ze draaien natuurlijk vinyl. Ri-
chard: ,,Veel nummers zijn later 
gesampled en mensen kennen al-
leen die hit. Ik vind het leuk om 
terug te gaan naar het origineel. 
S-express had een hit in 1988. Ik 
ben gaan zoeken en ontdekte 
wat tien jaar eerder is gemaakt. 
Dát laat ik dan horen. Richard 
zoekt altijd naar rafelrandjes in 
het funk- of soulgeluid. „Chaka 
Khan heeft bijvoorbeeld gewel-
dig veel �exibiliteit in haar stem.” 
Voor Sander zijn rafelrandjes niet 
genoeg. „Funk? Punk, zul je be-
doelen.” Hij grijnst. Sander is meer 
van muziek met weerhaakjes. 
Two Imaginary DJ’s draaien funk, 
soul & disco. Zaterdag 21 septem-
ber Cultureel Podium De Bakkerij, 
Dorpsstraat 30, Castricum. Zaal 
open: 21.00 uur. (Tekst en foto: 
Aleid Bos)

CKenG stelt vragen naar aanleiding 
van mogelijke fusie van HVC en AEB
Castricum - De Amsterdamse 
Afvalverwerker AEB staat op om-
vallen. Een �nancieel interessan-
te en risicomijdende poging om 
AEB te verkopen aan recyclebe-
drijf Beelen is vorige week mis-
lukt, omdat B&W van Amsterdam 
de afvalverwerker niet aan een 
private partij willen overdoen. 
Het college van de hoofdstad 

laat de gemeenteraad in een 
brief weten aan te sturen op een 
fusie met HVC in Alkmaar, waar-
van de aandelen in handen zijn 
van 44 gemeenten en zes water-
schappen. 
Omdat de gemeente Castricum 
een van de aandeelhouders is, 
stelt CKenG kritische vragen aan 
het college van gemeente Castri-

cum. Zij willen onder meer we-
ten welk percentage van de aan-
delen van HVC in bezit is van ge-
meente Castricum, welke over-
leggen er plaatsvinden en  wel-
ke risico’s de gemeente loopt, 
indien de samenvoeging door-
gaat. Zij willen hier op korte ter-
mijn antwoord op van het colle-
ge.

CALorie en Transitie Castricum 
beide in de Trouw Duurzame 100
Castricum - Dit jaar is alweer de 
elfde keer dat Trouw de Duurza-
me 100-lijst opstelt. Transitie Cas-
tricum en CALorie Energie zijn al-
lebei lokale burgerinitiatieven op 
het gebied van duurzaamheid in 
de gemeente Castricum. Het is 
verrassend, of misschien ook niet, 
dat ze allebei de Duurzame Top 
100 hebben gehaald.

Negen jaar geleden werd in de 
CAL-gemeentes (Castricum, 
Akersloot, Limmen) CALorie op-
gericht, een energiecoöperatie 
van bewoners, zonder winstoog-
merk. Zij heeft drie speerpunten: 
isoleren, opwekken en bewust-
wording. Inmiddels heeft CALo-
rie veel gerealiseerd: collectieve 
zonnecentrales op gemeentelij-
ke gebouwen, lokale zonnepane-
len-acties voor particulieren, een 
(deel)windmolen voor bewoners 
en tal van samenwerkingsverban-
den in de regio. 
Ook zo’n 9 jaar geleden werd in 
Castricum nog een burgerinitia-
tief geboren: Transitie Castricum. 
Een gezelschap van actieve bur-
gers op een divers aantal onder-
werpen met betrekking tot duur-

zaamheid en sociale ontwikkelin-
gen. Zij houdt zich bezig met een 
breed spectrum aan onderwer-
pen, van groen(te), vervoer en af-
val tot economie. 

Transitie Castricum zet naast het 
Transitie Café allerlei gelegenhe-
den in om elkaar te ontmoeten 
en samen activiteiten te onder-
nemen. Ook organiseert Transitie 
Castricum samen met De Groene 
Bak elke twee maanden Reparatie 

Café voor het zelf leren repareren 
van kapotte apparaten, naaiwerk 
of �etsen. Er waren workshops, 
zoals posterteksten maken, sok-
ken stoppen, zelf een zonnepa-
neel maken en boodschapzakjes 
naaien. 
Op 10 oktober wordt de lijst ge-
presenteerd, dan wordt bekend 
op welke plaats de beide initiatie-
ven staan. Maar in dit geval geldt 
zeker: meedoen is belangrijker 
dan winnen. 

CALorie bijeen (Foto: aangeleverd)

‘Mogelijk Europese School 
op Vitesse-terrein’
Castricum - De voetbalvelden 
van Vitesse worden genoemd als 
mogelijke vestigingsplaats voor 
de Europese School. Volgens wet-
houder Ron de Haan voldoet Cas-
tricum aan alle criteria om de in-
ternationale school naar de ge-
meente te halen.

Een intercity-station, sportclubs 
en een zwembad - allemaal eisen 
die gesteld worden aan de ves-
tigingslocatie van de Europese 
school. ,,Dat hebben we allemaal. 
Talloze sportclubs, een goede 
rugbyclub, een zwembad…” Vol-
gens De Haan biedt de komst van 
een Europese School ook kansen 

voor de gemeente. Een gelijk-
vloerse spoorwegovergang aan 
de Beverwijkerstraatweg bijvoor-
beeld. ,,Brengen en halen, daar 
gaat het over. Als wij de school 
hier bouwen kan daar iets tegen-
over staan.”
De Haan benadrukt dat het om 
een locatieverkenning gaat en 
dat er ruimte blijft voor Vites-
se. ,,Die hoeft daar niet weg, dat 
staat als een paal boven water.” 
De Haan zegt in gesprek te gaan 
met sportclubs, scholen en de ge-
meente. ,,Ik wil onderzoeken of er 
voldoende draagvlak is. Deze in-
greep zet verschillende sectoren 
op scherp.”

De Europese School is al jaren ge-
vestigd in Bergen maar moet daar 
weg. De EU en het ministerie wil-
len de school dichterbij Amster-
dam hebben. Naast Castricum 
staan ook Zaandam en Alkmaar 
op de lijst met potentiële locaties. 
Volgend jaar moet daar meer dui-
delijkheid over komen. De Euro-
pese School geeft onderwijs aan 
zo’n zeven- tot negenhonderd 
leerlingen tussen de vier en acht-
tien jaar oud. De meeste kinde-
ren komen uit het Verenigd Ko-
ninkrijk. Hun ouders werken als 
expats in ons land en verblijven 
vaak voor enkele jaren in Neder-
land.Voorlopig geen aansluiting A9 bij 

Heiloo vanwege stikstofuitspraak
Regio - De Raad van State heeft 
op woensdag 11 september de 
bestemmingsplannen vernie-
tigd waarmee de ‘aansluiting 
A9 bij Heiloo’ mogelijk werd 
gemaakt. Doorslaggevend is 
het gebruik van het Program-
ma Aanpak Stikstof (PAS) om 
dit project mogelijk te maken. 
In mei 2019 oordeelde de Raad 
van State dat het PAS in strijd 
is met de Europese natuurbe-
schermingsregels.
De aansluiting op de A9 bij Hei-
loo zorgt voor een betere be-
reikbaarheid, doorstroming en 
leefbaarheid voor particulieren 
en bedrijven op zowel de A9 als 
op lokale wegen in de dorpen.
 
Bestemmingsplannen
Tegen de bestemmingsplannen 

van Heiloo en Castricum zijn in 
2017 7 beroepschriften inge-
diend. Onder andere door de 
Vogelwerkgroep Midden-Ken-
nemerland, de stichting Heilloze 
Weg en omwonenden.
 
Stikstof
Op basis van het PAS konden 
overheden toestemming ge-
ven voor activiteiten in de buurt 
van beschermde natuurgebie-
den, waarbij stikstof werd uitge-
stoten, zoals de aanleg van een 
weg. In mei 2019 oordeelde de 
Raad van State dat het PAS in 
strijd is met de Europese natuur-
beschermingsregels. Het PAS 
kan daardoor niet langer als ba-
sis worden gebruikt om ruimte-
lijke ontwikkelingen mogelijk 
te maken. Beide bestemmings-

plannen zijn in 2017 vastgesteld 
en baseren zich voor het onder-
werp stikstof op het PAS.
 
Uitspraak
De Raad van State verklaart in 
haar uitspraak de beroepen van 
de bezwaarmakers gegrond en 
vernietigt daarmee de bestem-
mingsplannen van beide ge-
meenten.
 
Meer informatie
Voor vragen kunt u bellen 
met het Servicepunt provincie 
Noord-Holland via 0800 - 0200 
600 (gratis) of kijk voor meer in-
formatie op www.noord-hol-
land.nl/Onderwerpen/Verkeer_
vervoer/Projecten_Verkeer_en_
Vervoer/A9_Aansluiting_bij_
Heiloo.
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INFOPAGINA

Offi  ciële mededelingen
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een af-
spraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij om-
gevingsvergunning@debuch.nl.

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

Datum Adres 
020919 Schulpstet 32 in Castricum 
 het intern aanpassen en het wijzigen van de gevel (WABO1901448)
060919 Prins Bernhardstraat 1 in Castricum 
 het gewijzigd uitvoeren van vergunde aanbouw (WABO1901473)
060919 Voorweide 42 in Castricum 
 het vervangen van een schuur voor een tuinhuis (WABO1901474)
060919 Breedeweg 15 in Castricum 
 het uitbreiden van de woning achter en het veranderen van de dakkapel voor  
 (WABO1901475)
060919 Rubrum 23 in Akersloot 
 het bouwen van een schuur (WABO1901481)

Verleend
Datum Adres 
100919 Mozartlaan 14 in Castricum  
 het verbouwen van de woning (WABO1900952)
100919 Cieweg 44 in Castricum  
 het plaatsen van een schutti  ng (WABO19014449)
120919 Klein Dorregeest 12 in Akersloot 
 het verbouwen van de woning (Wabo1901271)

Verlengd
Datum Adres 
120919 Visweg kavel C4526 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1901154)

APV-vergunning
Verleend
Datum Adres 
090919 Sportpark De Duinloper, bos en duin PWN, strand van Castricum en Heems- 
 kerk, fi etspad Zeeweg, camping Bakkum, Zeeweg 31 in Castricum  
 Evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen, Parnassia Cross, Finale  
 Jeugd crosscompeti ti e op zondag 27 oktober en 21 december 2019 en zondag
  5 januari en 2 februari 2020. Verzenddatum besluit 9 september 2019   
 (APV1900711)
110919 Johannisweg 2 (De Hoep) in Castricum 
 Evenementenvergunning Graef Castricum Trail bij De Hoep op zondag 
 17 november 2019, verzenddatum besluit 10 september 2019 (APV1900723)

Meer informati e vindt u op de website onder ‘aanvragen en regelen’

Agenda raadsinformatieavond 
19 september 2019

    
 Raadzaal
19.30 – 20.45 Presentati e Startnoti ti e 
 Regionale Energie Strategie (RES) 
 Trouwzaal 
19.30 – 20.45 Presentati e visie exploitati e binnensport  
 Pauze
 Raadzaal
21.00 – 22.30 Presentati e diverse ontwikkeling Zanderij Zuid:
 - Ruimtelijk kader planontwikkeling deelgebied 3 Zanderij Zuid 
   (vml. Locati e Kaptein Kaas & aangrenzende percelen)
 - Ruimtelijk kader Puikman 1

Agenda Raadsplein 
26 september 2019

     Commissies
 Raadzaal   
19.30 – 20.45 Diverse ontwikkelingen Zanderij Zuid:
 - Ruimtelijk kader planontwikkeling deelgebied 3 Zanderij Zuid 
    (vml. locati e Kaptein Kaas & aangrenzende percelen)
 - Ruimtelijk kader Puikman 1
 Trouwzaal 
19.30 – 20.45 Visie exploitati e binnensport   
 Pauze 
 Raadzaal  
21.00 – 22.30 Startnoti ti e Regionale Energiestrategie 
 Trouwzaal 
21.00 – 21.30 Moti es en amendementen bij het Beleidsplan Openbare Verlichti ng  
 gemeente Castricum 2020 – 2029
 Trouwzaal
21.30 – 22.00  Amendement bij de uitgangspunten Grondbeleid gemeente Castricum  
 2019 – 2022
 Trouwzaal 
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 12 september 2019   
 1B Lijst van ingekomen stukken   
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e   
 1D Mededelingen van het college
        - Algemeen
        - Uit de samenwerkingsverbanden   
 1E Vragen uit de raad   
     
22.45 Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen   
 2 Vaststellen agenda   
 3 Debat raad   
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming   
 A Vaststellen bestemmingsplan Camping Kapelweg 10 te Limmen 
    (De Voetel)   
 B Uitgangspunten Grondbeleid gemeente Castricum 2019-2022 
    inclusief amendement    
 C Beleidsnoti ti e snippergroen   
 D Beleidsplan Openbare Verlichti ng gemeente Castricum 2020 – 2029  
     inclusief moti es en amendementen    
 5  Sluiti ng   

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commis-
sievergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met in-
woners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voorleggen 
of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken 
plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U krijgt hier-
voor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur 
is op maandag 30 september

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur

Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies 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 
voorwerpen, 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 
afspraak

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
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