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Kunstroute Akersloot
Akersloot - Dit jaar wordt de eer-
ste kunstroute van Akersloot geor-
ganiseerd. De voorgaande vijf jaar 
werd ‘Kunst in de Bollenschuur’ ge-
organiseerd, waarin verschillende 
kunstenaars bijeen zijn gebracht 
op een prachtige locatie aan de 
Buurtweg. Dit heeft zich verder 
ontwikkeld tot een route door het 
hele dorp. Op 5 en 6 oktober van 
11.00 tot 17.00 uur wordt een ge-
varieerd aanbod van keramiek, 
schilderijen, bronzen, beeldhouw-
werken, foto’s, textiel en meubel-
design geëxposeerd. De kunste-
naars ontvangen de bezoekers en 
vertellen over hun manier van wer-
ken. Bij elke locatie is een route-
beschrijving klaargelegd. De rou-
te voert langs ateliers, tuinen, wo-
ningen en openbare ruimten van 
Akersloot. 

Inwoners Castricum 
jagen op miljoenen

Annette (49): „Mijn man gaat mee 
en het lijkt mij echt heel leuk om 
bekenden tegen te komen. Ik ben 
wel aan het nadenken wat ik ga 
antwoorden als Linda vraagt wie 
ik ben en wat ik doe. En ik lees de 
kranten aandachtiger. Maar voor 
de rest zie ik het wel. Ik vind het 

al hartstikke leuk om Linda in het 
echt te zien!” 
De vijftig inwoners van Castricum 
zijn samen met inwoners van ne-
gen andere wijken uit heel Neder-
land aanwezig in de studio. Eén 
van de 500 aanwezigen maakt 
kans de studio als miljonair te 

verlaten. Diegene neemt in de � -
nale plaats aan de desk naast Lin-
da de Mol om het ‘Gouden Kof-
fer Spel’ te spelen. Door ko� ers te 
openen, maakt de � nalist kans op 
een geldbedrag dat kan oplopen 
tot wel vijf miljoen euro.  

De uitzending van ‘Postcode Lo-
terij Miljoenenjacht’ met daar-
in de inwoners van Castricum 
is zondag 6 oktober van 20.00 - 
21.30 uur bij SBS6 te zien. (Foto-
credits Roy Beusker)

Castricum - Vijftig inwoners van Castricum uit postcodegebied 
1901 strijden om prijzen tot wel vijf miljoen euro in tv-show ‘Post-
code Loterij Miljoenenjacht’. Ze wonnen bij de Postcode Lote-
rij een felbegeerde studioplaats in de spelshow die Linda de Mol 
presenteert. Of de Castricummers daadwerkelijk in de prijzen val-
len, is zondag 6 oktober vanaf 20.00 uur te zien bij SBS6.

Herfst in Castricum
Castricum - Karin Cijsouw maakte deze herfstachtige foto achter Camping Bakkum: „Ze schieten als 
spreekwoordelijke paddenstoelen uit de grond.”

Castricum blijft worstelen 
met uitgaansgeweld
Castricum - Zo’n duizend jonge-
ren waren op de been toen er za-
terdagnacht een vechtpartij uit-
brak in het dorp. Een van de aan-
wezigen zwaaide met een mes, 
een andere bezoeker belaagde 
een politieman. Wijkagent Jac-
co Munster noemt het incident 
‘zeer teleurstellend’. ,,We zijn 
juist druk bezig om de veilig-
heid te vergroten.”

De politie hield twee mensen aan. 
De vrouw die klappen uitdeelde 
aan een agent is naar verluid GTST-
actrice Robin Martens. Foto’s en 
videobeelden van de vechtpartij 
werden zondagavond getoond in 
verschillende media. De agent die 
klappen kreeg raakte niet gewond.

‘Steeds gekker’
Munster vindt de vondst van het 
mes bij de tiener ‘bizar’. ,,Als mijn 
collega’s het mes niet hadden ge-

zien had het in een steekpartij 
kunnen eindigen. Het lijkt steeds 
gekker te worden.”

Forza!: ‘preventief fouilleren‘
Forza! fractievoorzitter Ralph Cas-
tricum overweegt het uitgaansge-
weld nog meer onder de aandacht 
te brengen binnen de gemeente 
en denkt na over goede maatrege-
len om het geweld te reduceren. 
,,Het uitgaansgebied is deels af-
gesloten op vrijdag- en zaterdag-
avond. Daar zouden meer came-
ra’s en preventief fouilleren pas-
send zijn.”

VVD: ‘schrikken’
‘Rob Dekker, fractievoorzitter van 
de VVD, heeft het over ‘stadse din-
gen die we in ons dorp niet willen 
hebben’. ,,Je schrikt er steeds weer 
van. Gaan we naar een oplossing 
dat er straks een groot hek om het 
uitgaansgebied heen moet? Ik ben 

groot voorstander van cameratoe-
zicht, maar ik heb niet de illusie dat 
het geweld dan stopt.”

Gebiedsverbod
De messentrekker wordt verdacht 
van bedreiging en verboden wa-
penbezit. Het is de zoveelste keer 
dat de uitgaansnacht in Castricum 
onrustig verloopt. Meerdere ke-
ren ging een grote groep jonge-
ren op de vuist en gaven politici al 
aan zich zorgen te maken. De frac-
tievoorzitter van Forza! pleit voor 
een gebiedsverbod voor de tie-
ner. ,,Nooit meer toelaten in Cas-
tricum.”

De politie heeft haar handen vol 
aan het incident. Munster: ,,We 
gaan met de gemeente, politie, 
beveiliging en Service en Veilig-
heid om tafel om te kijken welke 
maatregelen er getro� en moeten 
worden.” (Mardou van Kuilenburg)
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Zaterdag 5 oktober
RK. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, diaken Marcel de Haas 
woord en communieviering met 
samenzang.

Zondag 6 oktober
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk:
10.00 uur, ds. Dick van Arkel met 
kinderdienst. Israëlzondag. Gelijk-
tijdig op radio Castricum.
R.K. St. Pancratiuskerk:
10.30 uur, pastoor Kaleab met Ge-
mengd Koor.
Evangeliegemeente Castricum: 
Nieuw Geesterhage, Geesterduin-
weg 3, 10.00 uur, Albert v.d. Heide.

Maandag 7 oktober
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk:
19.00 uur, Taizé-avondgebed.

KERKDIENSTEN

Avond-, nacht en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Rode 
Kruis Ziekenhuis, alleen volgens te-
lefonische afspraak: 0251-265265.
Bij contact met de post wordt ge-
vraagd om verzekeringsgegevens, 
zorg dat u deze paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een onderlinge 
waarneemregeling voor en door 
praktijken Bakker, Hoekstra, Cop-
poolse, v.d. Maarel en Mohammad-
nia. Info via websites, deurposter 
en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

Katherine Fergusson bij een typisch Venezolaans kunstwerk (Foto: aan-
geleverd)

Kennismaken met een 
sport via JouwSportPas

Jeugd
Zal ik talent hebben voor break-
dance of badminton? Wat doe je 
nou precies bij reddingszwem-
men, �tmix of dancehall? Past 
schermen of schaatsen bij mij? 
Voorbeelden van vragen waar je 
antwoord op kunt krijgen als je 
meedoet met JouwSportPas. Kin-
deren uit groep 1 t/m 8 die in de 
gemeente Castricum of Heems-
kerk wonen of naar school gaan, 
kunnen voor € 5,- (doorgaans) 

vier lessen volgen bij een ver-
eniging of sportorganisatie naar 
keuze. Dit is zonder verdere ver-
plichtingen.
Er kan ingeschreven worden voor 
hierboven genoemde sporten, 
maar ook voor judo, tennis, voet-
bal, dansen, schaken, handbal, 
squash, weerbaarheidstraining 
en heel veel meer.

Volwassenen
Ook volwassenen uit de gemeen-

ten Castricum en Heemskerk heb-
ben de mogelijkheid kennis te 
maken met verschillende sporten 
via JouwSportPas. Door vier keer 
mee te trainen voor slechts € 5,- 
kom je niet direct voor hoge kos-
ten te staan, zoals voor kleding en 
materiaal of contributie. Elk blok 
is er een ruime keuze aan sporten, 
zoals zumba, hardlopen, schaat-
sen, biljarten, badminton, karate, 
mountainbiken, sport voor 60+ 
en veel meer.

Inschrijven
Ga naar www.teamsportservice.
nl/kennemerland en klik op de 
groene JouwSportPas-button. 
Hier staat het volledige aanbod 
en meer informatie over deelna-
me. Inschrijven voor het eerste 
blok kan tot en met 17 oktober. 
De lessen starten eind oktober.

Castricum - De JeugdSportPas (JSP) en de VolwassenenSportPas 
(VSP) heten vanaf nu JouwSportPas. De regels blijven hetzelfde: 
een sport uitkiezen, inschrijven en vervolgens voor € 5,- vier keer 
meedoen bij een vereniging of sportorganisatie. Een uitgelezen 
kans voor jeugd en volwassenen om vrijblijvend kennis te maken 
met een sport naar keuze. Inschrijven voor blok 1 van schooljaar 
2019-2020 kan tot en met 17 oktober via de website van Team 
Sportservice Kennemerland. Verderop dit schooljaar volgen blok 
2 en blok 3.

Blue Barn Jeans, Castricums eigen kinderkledingmerk
Castricum - Sinds 2016 is aan de 
Dorpsstraat de kinderkleding-
winkel  Blue Barns Jeans geves-
tigd. Nadat ze voor diverse mer-
ken kleding produceerden, ont-
wikkelde Blue Barn Jeans in 
2018 een eigen kinderkleding-
lijn die inmiddels in vijftien win-
kels te koop is. 

Het is een echt familiebedrijf. Hans 
Nooij en zijn zoon Dylan werken 
samen met Rob, een jeugdvriend 

van Hans, aan de ontwikkeling en 
productie van het ultieme denim-
merk voor kinderen in de maten 92 
tot en met 176. In hetzelfde pand 
is Brick Zero te vinden, het bedrijf 
van de broer en de neef van Dylan 
en zij verzorgen samen met een 
compagnon de marketing, website 
en webshop voor Blue Barn Jeans.
„We zetten ons in om de bes-
te jeans te maken”, vertelt Dylan. 
„Jeans die tot in de kleinste details 
kloppen. We geven om perfectie, 

maar ook om een betere wereld, 
daarom produceren we alleen op 
een duurzame manier. Kinderen 
kunnen terecht voor een comple-
te out�t, niet alleen broeken, maar 
ook T-shirts, truien en jacks.”

Wie binnenloopt bij de winkel op 
Dorpsstraat 88, kan rekenen op 
een warm welkom. „Iedereen kan 
binnenlopen en komen kijken of 
passen, er is geen drempel”, ver-
volgt Dylan. 

„Van woensdag tot en met zater-
dag is de winkel van 10.00 tot 17.00 
uur geopend en voor zaterdag kan 
er zelfs gereserveerd worden om 
uitgebreid te passen, wij zorgen 
voor een drankje en een gebakje.” 

Meer informatie over Blue Barn 
Jeans en de webshop: www.blue-
barnjeans.com, Meer informatie 
over het bedrijf achter de website 
en webshop: www.brickzero.com 
(Tekst en foto: Monique de Jager)

Conferentie startsein voor 
Week tegen Eenzaamheid
Castricum - Op donderdag 3 ok-
tober vindt de conferentie ‘Een 
tegen Eenzaamheid’ plaats. Wet-
houder Falgun Binnendijk geeft 
dan het startsein voor de Week 
tegen Eenzaamheid. Het initiatief 
is er voor alle inwoners van de ge-
meente Castricum die eenzaam-
heid vermoeden of zich eenzaam 
voelen.

De wethouder zal die dag tevens 
in Geesterhage de website ‘Steun-
punt Eenzaamheid Castricum’ lan-
ceren. Intussen zijn zes ‘ambassa-
deurs’ bereid gevonden om mee te 
denken en te helpen dit initiatief tot 
een succes te maken. Een van hen is 
Katherine Fergusson, zij kent uit ei-
gen ervaring het probleem van de 
eenzaamheid van de immigrant. 
In haar thuisland Venezuela was ze 
politicoloog en journalist. Nadat 
haar man vier uur lang door kidnap-
pers was vastgehouden onder be-
dreiging van een vuurwapen en ze 
zelf enige tijd later slachto�er werd 
van bedreiging, besloten ze om het 
land te verlaten en zich in Neder-
land te vestigen. Al heeft ze het hier 
goed naar haar zin en is ze op meer-
dere fronten actief, toch voelt Ka-
therine zich af en toe toch eenzaam. 
,,Je mist je land en je familie.’’ Verder 
wordt het gevoel van eenzaamheid 
versterkt doordat ze huisvrouw is. 
Haar man heeft een baan in Slot-
erdijk, maar zelf heeft ze er bewust 
voor gekozen om zich te wijden aan 
de opvoeding van haar twee doch-

tertjes. Zodra die ouder zijn, wil ze 
wel graag weer aan de slag, bijvoor-
beeld met sociaal werk of toerisme.

Wethouder Falgun Binnendijk zegt 
over de conferentie ‘Een tegen Een-
zaamheid’: „We willen dat inwoners 
die eenzaamheid ervaren, zich niet 
meer hoeven te schamen dit te de-
len met hun omgeving. Wellicht 
nog belangrijker: wees eerlijk over 
eenzaamheid. Zie je dat je buur-
vrouw wel erg lang haar gordijnen 
dicht heeft? Of dat die ene jongen 
in de klas vaak alleen is? Signaleer 
het. Doe er wat mee. 
Speciaal voor de omgeving van 
deze mensen lanceren we www.
steunpunteenzaamheid.nl.” Een-
zaamheid komt, ook in Castricum. 
onder alle lagen van de bevol-
king voor. Met name eenzaamheid 
bij jongeren is vaak nog onderbe-
licht. Daarom wordt ingezet op een 
meerjarenplan voor een brede aan-
pak. Er is een werkgroep opgericht 
die hier de komende jaren mee aan 
de slag gaat. De gemeente nodigt 
inwoners uit Castricum, Akersloot, 
de Woude, Limmen en Bakkum van 
harte uit de conferentie bij te wo-
nen. 
De conferentie vindt plaats op don-
derdag 3 oktober van 16.00 tot 
17.00 uur. De locatie is Geesterha-
ge, Theater Koningsduin in Castri-
cum. Aanmelden via eentegeneen-
zaamheid@debuch.nl of bellen met 
Stichting Welzijn Castricum 0251 
656562 (tussen 09.00 en 12.30 uur).

Showroom Kozijnen Apotheek feestelijk geopend
Uitgeest - Aan de Oosterwerf 6 is 
vrijdag 27 september op feestelij-
ke wijze de showroom van de Ko-
zijnen Apotheek geopend. 
Eigenaren Hans Plug en Martijn 
Jacobs presenteren hier maar 
liefst 450 vierkante meter aan 
kozijnen en deuren, maar ook 
schuifpuien, garagedeuren en 

horren. Een showroom boordevol 
inspiratie, gecombineerd met ge-
degen advies van gecerti�ceerde 
experts. 
De Kozijnen Apotheek is dealer 
van het merk Profel, dat al meer 
dan zeventig jaar garant staat 
voor kozijnen en deuren van top-
kwaliteit die voldoen aan alle Eu-

ropese kwaliteitsnormen. Door 
innovatie en eigen productie ga-
randeert Profel de hoog
ste kwaliteit en duurzaamheid. 
De Kozijnen Apotheek zorgt bo-
vendien voor een uitstekende 
service, zowel voor, tijdens als 
na de plaatsing. Vanzelfsprekend 
wordt bij de plaatsing uiterst 

zorgvuldig gewerkt met respect 
voor privacy en wordt alles netjes 
achtergelaten. 
Buiten de uitstekende garantie-
voorwaarden is de Kozijnen Apo-
theek bij eventuele problemen 
natuurlijk altijd bereikbaar om sa-
men tot een goede oplossing te 
komen. (Foto: aangeleverd)
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Valpreventiecursus Vallen Verleden Tijd

Vallen Verleden Tijd (V.V.T.) is een 
groepstraining van 8-10 lessen, 
ontwikkeld door de Sint Maar-
tenskliniek in Nijmegen, voor de 
zelfstandig wonende oudere. Tij-
dens de groepstraining wordt 
aangeleerd om in verschillende, 
dagelijks voorkomende, situaties 
vallen te voorkomen. Daarnaast 
zal de training ook ruimte bieden 
om het vallen zelf te leren. Wat 
kun je doen als je dan toch on-
verwachts valt? Hoe voorkom ik 

een gebroken heup bij mezelf als 
ik dan toch val? Ook wordt aan-
dacht besteed aan het verbete-
ren van het looppatroon en het 
geven van meer zekerheid in het 
lopen en handelen. 
Voorafgaand aan de training 
vindt een intakegesprek plaats 
met een aantal balanstesten. 
V.V.T. vraagt een eigen bijdrage 
van €150,- per persoon voor de 
gehele cursus. Veel zorgverzeke-
raars vergoeden dit bedrag ge-

heel of gedeeltelijk aan u terug. 
Wilt u iets aan preventie doen en 
meedoen met de cursus? Neem 
dan contact op met Maatschap 
voor Fysio en Manuele Thera-
pie Henri Schuytstraat: tel 0251-
650447 of mail naar info@hen-
rischuytstraat.nl. (Logo/Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Al sinds twee jaar organiseert de maatschap voor fy-
siotherapie Henri Schuytstraat de Cursus Vallen Verleden Tijd. 
Onder leiding van Marit Brouwer, geriatriefysiotherapeut en Mo-
niek Markering, beiden gecerti�ceerde trainers.

Instrumental Disorder wint 
bandwedstrijd Popmania

Er deden in totaal vijftien bands 
mee aan de competitie die werd 
gehouden in Jongerencentrum 
Kompleks in Heerhugowaard. De 
winnaars werden gekozen door 
een team van muziekprofessio-
nals die hun sporen hebben ver-
diend in de regionale muziekin-
dustrie. Het duo Mane won de 

tweede prijs en The Compounds 
plaatste zich als derde. De win-
naars krijgen een geldbedrag, 
een radio-optreden bij Compleet 
FM, en de eer om Popmania 2020 
te mogen afsluiten. De locatie 
was, tot de prijsuitreiking na mid-
dernacht, afgeladen. 
Instrumental Disorder is in 2016 

opgericht door middelbare scho-
lieren van het Jac P. Thijsse Col-
lege in Castricum. De leden zijn 
Joeri Braams (gitaar), Yves Defe-
sche (bas), Robin Caïro (drums) 
en Bob Adels (zang). 
Gitarist Joeri Braams produceert 
het materiaal dat tot nu toe be-
staat uit twee albums en dat te 
beluisteren is via Spotify. Een 
nieuw album wordt in oktober 
opgenomen in cultureel podium 
De Bakkerij te Castricum en zal in 
2020 verschijnen. (Foto: aangele-
verd)

Castricum - De band Instrumental Disorder, al vijf jaar actief in 
Castricum en omstreken, heeft de Noord-Hollandse bandwed-
strijd Popmania gewonnen. De jury prees de band vanwege de 
prettig gestoorde zanger, de bijzondere songs en de goede in-
strumentalisten.

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

Overledenen
Akersloot: 23-09-2019 Teunis 
Langkemper, echtgenoot van 
Maria P. Montanus. Limmen: 24-
09-2019 Adrianus Johannes Ma-
ria Ham, echtgenoot van Carla 

Peters. Castricum: 17-09-2019 Al-
bertus Wernke, echtgenoot van 
Trijntje Gorter. 21-09-2019 Ca-
tharina Molenaar, weduwnaar 
van Johannes J. Kok. 22-09-2019 
Maria Anna Nanne, weduwnaar 
van Johannes Noom.

Geboortes
Akersloot: 14-09-2019 Michael 
de Jong, zoon van Leroy de Jong 
en Laura J.M. Veldt. 17-09-2019 

Bram Nico Johannes Berkhout, 
zoon van Vyvyan Berkhout en 
Christie G. de Vries. 20-09-2019 
Jet Pepping, dochter van Ja-
cobus T. Pepping en Jo-Ann A. 
Izaac.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum: 19-09-2019 Angelika 
Lohse en Sandra Elisabeth Mari-
nus Bus

To fil s inecas  in orso
Castricum - Het bestuur van Ci-
neCast, bij monde van Nan-
da Ranzijn, prijst zich gelukkig 
ook komend seizoen nog in het 
‘oude’ �lmtheater Corso terecht 
te kunnen. Dan niet om zomaar 
even een �lmpje te draaien, 
nee, alleen internationale top-
�lms staan in de programme-
ring. CineCast heeft intussen 
honderden abonnementhou-
ders, die tegen een zeer aan-
trekkelijke prijs maar liefst zes 
�lms kunnen bekijken.

Aart Tóth

Er zit eigenlijk niets commercieels 
aan CineCast, ze werken met vrij-
willigers waarbij het inhuren van 
�lms de grootste kostenpost is. 
Verder zijn de kosten van het on-
derdak binnen �lmhuis Corso mi-
nimaal en de service maximaal. 
Wilt u ook maar liefst zes kwali-
teits�lms aanschouwen, dat kan 
voor maar 46 euro op 13, 14 of 15 
oktober, 10, 11 en 12 november, 
8, 9 of 10 december, 12 13 of 14 

januari. Maar ook nog 9, 10 of 11 
februari en 8, 9 en 10 maart.
U kunt dan genieten van ach-
tereenvolgens ‘Greave no trace’, 
Shoplifters, Cold War, Caphar-
naüum, Skyldige en The Mule. U 
hoeft geen lidmaatschap te be-
talen maar schaft een abonne-

ment voor de zes �lms aan, met 
een keuze voor drie verschillende 
dagen. Het bestuur van CineCast 
prijst zich gelukkig deze prachti-
ge aanbieding in �lmhuis Corso 
te laten plaatsvinden. Interesse? 
Kijk dan op www.�lmhuiscine-
cast.nl en bepaal u keuze.

CineCast in Corso �lmhuis. (Foto: Aart Tóth)

Sigaretten uit het zicht

Aart Tóth

Allemaal gevolgen uit het Natio-
naal Preventieakkoord waar nog 
meer maatregelen staan op het 
tegengaan van roken te active-
ren. De horeca heeft strengere re-
gels opgelegd gekregen, wat be-
treft de terrassen en eventueel 
aanwezige rookruimtes. 
De rookruimtes dienen te ver-
dwijnen, na een uitspraak van 
de Hoge Raad op 27 september 
jongstleden. Dat wordt buiten 
pa�en bij vorst en regen. Een pri-

ma middel om roken te ontmoe-
digen volgens het akkoord. Ook 
in openbare gebouwen zoals sta-
tions, banken, gemeentehuizen 
en instellingen waar publiek toe-
gang heeft dienen rookruimtes te 
verdwijnen. 
De Nederlandse Voedsel- en Wa-
renautoriteit ziet toe op de nale-
ving en zal onaangekondigd con-
troleren.
Supermarkt Vomar gaat de siga-
retten onzichtbaar plaatsen en 
niet stoppen met de verkoop van 
rookwaren. 

Geertje Meijer van Super Deen 
laat weten dat het bij veel winkels 
al niet meer zichtbaar is, maar 
voorlopig niet stopt met de ver-
koop. Lidl stopt in 2022 geheel 
met de verkoop van rookwaar.

Castricum - Nog maar een paar maandjes en het wordt nog moei-
lijker om sigaretten aan te scha�en. Ze mogen in ieder geval niet 
meer zichtbaar zijn in de winkels die sigaretten en andere rook-
waar verkopen, waar in sommige gevallen uitstel is tot juli 2020. 
Dat is dus van toepassing op bediende benzinestations, super-
markten en tabakshops. Sigarettenautomaten in de horeca en 
sportkantines dienen in januari 2020 verwijderd te zijn.

Nog even, dan behoren dit soort 
beelden tot de geschiedenis. (Foto: 
Aart Tóth)

Elke dag Werelddierendag
bij Wereldwinkel Castricum
Castricum - Vrijdag 4 oktober is 
het weer een speciale dag om ex-
tra aandacht te besteden aan het 
welzijn van dieren rond en in huis 
wereldwijd.  
In de etalage van de Wereldwin-
kel op Smeetslaan 4 zijn veel die-
ren te ontdekken. Wilde dieren, 
werkdieren zoals paard en ezel en 
gezelschapsdier als kat en hond. 
Ze zijn er in allerlei vormen, bij-
voorbeeld als beeld, als afbeel-
ding op wenskaarten of als sleu-
telhanger. 
Ook heeft de Wereldwinkel infor-
matie over dieren en hun bete-

kenis. Zo is de duif symbool voor 
vrede, verzoening en ware lief-
de.  Het snelle, moedige paard 
staat voor vrijheid en de vlinder 
symboliseert dat elke verande-
ring een betekenis heeft en dat 
de mens niet alleen leeft voor zijn 
werk. 
De schildpad fungeert als beeld 
van onthaasting, omdat er kracht 
zit in rust en beleid. Bij de We-
reldwinkel zijn mooie lijstjes ver-
krijgbaar voor foto’s van huisdie-
ren. Bijvoorbeeld een stoere hou-
ten of een lieve met versieringen. 
Zo wordt Dierendag letterlijk een 

dag om in te lijsten. (Foto: aange-
leverd)

Joker (Première)
Joker van regisseur Todd Phillips 
draait om de iconische aartsvij-
and en is een origineel op zich-
zelf staand verhaal dat nog niet 
eerder op het grote doek is ver-
toond. Phillips’ rauwe karakter-
studie over Arthur Fleck, een rol 
van Joaquin Phoenix, gaat over 
een man die problemen heeft 
om zijn weg te vinden in een ont-

wricht Gotham. Overdag te boe-
ken als clown, ’s avonds probeert 
hij een voet aan de grond te krij-
gen als stand-up comedian, maar 
hij is zelf altijd de klos. Gevangen 
in een vicieuze cirkel vol apathie 
en wreedheid, neemt hij één ver-
keerde beslissing die een ketting-
reactie van escalerende gebeur-
tenissen tot gevolg heeft. 

Elk jaar stelt CatVideoFest uit 
ontelbare uren van unieke in-
gezonden filmpjes, animaties, 
muziekvideo’s en natuurlijk de 
klassieke internetfilmpjes een 
compilatie samen van de aller-
leukste kattenfilmpjes. Verto-

Cat Video Fest ningen van het evenement vin-
den plaats over de hele wereld 
en een deel van de inkomsten 
wordt afgestaan aan lokale or-
ganisaties voor de opvang van 
katten en dierenwelzijn. 

Corso Bioscoop schenkt drie eu-
ro per kaartje aan kinderboer-
derij ’t Dierenduintje.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 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Joker
vrijdag 16.00 uur  zondag 16.00 uur

Cat Video Fest
zaterdag 18.45 uur

Pavarotti
dinsdag 14.00 uur

Monos
vrijdag 13.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Veearts Maaike
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Dolor y Gloria
donderdag 20.00 uur

vrijdag 13.30 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Downton Abbey
zaterdag 16.00 uur - 2D
zondag 13.30 uur - 3D

woensdag 15.00 uur - 2D
Everest: De jonge Yeti

zaterdag 16.00 uur
woensdag 15.00 uur

Trouble
zaterdag 13.30 uur  woensdag 17.00 uur

Shaun ’t Schaap: 
Het Ruimteschaap

vrijdag 16.00 uur
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 17.00 uur
Misfit 2

Programma 3 oktober t/m 9 oktober





06 2 oktober 2019

Concert Dzmano uit 
Georgië met Cascantar
Limmen - Op vrijdagavond 4 ok-
tober vindt er in de Hervormde 
Kerk in Limmen een uniek con-
cert plaats. De Georgische zang-
groep Dzmano is dan uitgeno-
digd door Cascantar uit Castri-
cum. 

Het contact tussen deze twee 
groepen is vorig jaar gelegd. De 
leden van Dzmano gaven tijdens 
hun vorige tournee een work-
shop aan de Castricumse koor-
leden. Cascantar staat onder lei-
ding van dirigente Joke van der 
Weiden. Ze heeft een sterke 
band met Georgië. Het ensem-
ble brengt prachtige meerstem-
mige volksliederen, waarbij ze 
zichzelf begeleiden op de Pand-
uri, een authentiek Georgisch in-
strument. Ze zingen liederen over 
de natuur en de liefde maar ook 

liederen over strijd en geloof. De 
polyfone zang van Georgië is zeer 
oud en staat op de wereld erf-
goedlijst. 

Naast Dzmano zal ook Cascan-
tar een deel van de avond vul-
len. Zij zullen naast hun eigen Ge-
orgische repertoire ook liederen 
uit heel Afrika ten gehore bren-
gen. Om het spektakel op deze 
avond compleet te maken zul-
len alle groepen de mooiste en 
meest feestelijke liederen dan ge-
zamenlijk zingen. Het concert in 
de Hervormde Kerk in Limmen 
op vrijdag 4 oktober begint om 
20.00 uur. Kaarten kunnen gere-
serveerd worden per mail bij Mic-
key Vroege: micky.vroege@case-
ma.nl of telefonisch bij Joke van 
der Weiden: 023-5280025 /06-
5775268. (Foto: aangeleverd)

Brandweer helpt
bij afhijsen
Castricum - Donderdagochtend 26 september om 4.07 uur heeft de 
brandweer de ambulancedienst geholpen om een persoon uit een 
woning te hijsen aan de Ruiterweg. Hierbij is ook de ladderwagen van 
brandweer Heemskerk ingezet. (Foto: Jack Schaap)

Voorstelling Gonnie & 
Gijsje samen op stap
Castricum - Op zondagmiddag 
6 oktober om 14.00 uur speelt in 
Theater Koningsduyn Castricum 
de kindervoorstelling ‘Gonnie & 
Gijsje samen op stap’ voor kinde-
ren van twee tot vijf jaar.

„Ik vind het �jn om alleen te zijn, 
want ik ontdek de wereld” zegt 
Gonnie. Gonnie is een geel gans-
je en zit bij de hooiberg. In de kin-
dervoorstelling ‘Samen op stap’, 
beleeft Gonnie samen met Gijs-
je een muzikaal avontuur dat ge-
baseerd is op de prentenboe-
ken van Olivier Dunrea. Op een 
dag zijn Gonnie’s knalrode lieve-
lingslaarsjes weg. Gonnie gaat 
op zoek, voorbij de hooiberg en 
ontdekt zo de wereld. Daar ont-
moet ze Gijsje en samen gaan ze 
op stap. Ze gaan op ontdekkings-
tocht. Welke dieren komen ze al-
lemaal tegen? Welke geluiden 
horen ze? En zien ze de laarsjes 

nog terug?

In hun ontdekkingstocht komen 
ze er al snel achter dat niets is wat 
het lijkt. Zo transformeert de we-
reld om hen heen in een muzika-
le speeltuin, met de liedjes van 
Ageeth de Haan. In deze voorstel-
ling zullen geen poppen worden 
gebruikt maar worden de gans-
jes Gonnie en Gijsje symbolisch 
verbeeld. Kaarten zijn te bestel-
len via www.geesterhage.nl. (Te-
kening: Olivier Dunrea)

Alzheimer Trefpunt
Dementie en doorgaan 
met volwaardig leven
Castricum - Hoe kan iemand 
midden in het leven blijven staan 
als diegene of iemands naaste de 
ziekte dementie treft? Gespreks-
leider Essy Ferares gaat hierover 
uitgebreid in gesprek met gast-
spreker Marjon Peters, casema-
nager dementie. Er is volop gele-
genheid tot reageren en het stel-
len van vragen. Het is voor men-
sen met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrienden, bu-
ren en professionals. 

De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. Bij 

elk Trefpunt worden deze men-
sen geïnterviewd door een vas-
te gespreksleider. Na dit gesprek 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen.

Het Alzheimer Trefpunt is dins-
dag 8 oktober in Cultureel Cen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 3 in Castricum.
De ontvangst is vanaf 19.00 uur, 
het programma start om 19.30 
uur en eindigt rond 21.00 uur. 
De toegang is gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.

De Kennemer Duin-
campings trotse winnaar 
van Kroon op het werk
Castricum - Donderdag 26 sep-
tember is de Kennemer Duincam-
pings uitgeroepen tot trotse win-
naar van de ‘Kroon op het Werk 
2019’ prijs. 
Deze prijs wordt uitgereikt door 
Nationaal Platform Duurzame In-
zetbaarheid (NPDI) en is bestemd 
voor organisaties die uitblinken 
in het bevorderen van de duur-
zame inzetbaarheid van mede-
werkers. De Kennemer Duincam-
pings zet zich al jaren in voor de 
duurzame inzetbaarheid van haar 
medewerkers. Deze erkenning is 
dan ook letterlijk de Kroon op het 

Werk.

Dat de Kennemer Duincampings 
veel investeert in de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers 
blijkt ook uit het feit dat dit niet 
de enige prijs is die zij deze week 
hebben gewonnen. Een van de 
praktijkopleiders, Alexander van 
der Doorn, is in dezelfde week uit-
geroepen tot Praktijkopleider van 
Nederland in de categorie ‘voed-
sel, groen en gastvrijheid. Ook is 
de Kennemer Duincampings al 
meerdere malen uitgeroepen tot 
Leerbedrijf van het jaar.

Grafische Technieken
bij Toonbeeld
Castricum - Op donderdag 10 
oktober start er weer een nieuwe 
cursus gra�sche technieken bij 
Toonbeeld. Docent is Serge van 
Empelen. Het volgen van deze 
cursus geeft inzicht en ervaring 
met diverse gra�sche technieken, 
maar ook over de geschiedenis 
en hoe een gra�sche werkplaats 
er uit zou kunnen zien. 
In acht lessen wordt kennis ge-
maakt met verschillende gra�-
sche technieken en wat daarvoor 
nodig is.  Bij etsen is een zuurbak 
nodig, hoe werkt dat? De basis-
technieken worden behandeld 
in een viertal lessen. In de laatste 
lessen kan er naar eigen keus met 
één techniek worden gewerkt of 
een eigen boek worden gemaakt. 
Hierbij kan ook nog met letter-

zetten worden geoefend. Daar-
om kunnen ook deelnemers van 
vorige cursussen weer met deze 
cursus meedoen.
In zijn eigen werk is Serge altijd 
weer geboeid door de gra�sche 
eigenschappen die het werk een 
eigen karakter geven. Bovendien 
kan hij er zijn passie voor tekenen 
in uitleven. Als docent wordt Ser-
ge geprezen om zijn rust, geduld, 
enthousiasme en gedrevenheid.  
Meer informatie over prijzen, 
of  aanmelden voor deze cursus 
kan via https://www.toonbeeld.
tv/beeldend/gra�ek/. Wie deel-
neemt aan deze cursus bij Toon-
beeld kan tijdens open atelier-
uren gebruikmaken van de gra-
�sche werkplaats van Toonbeeld.  
(Foto: aangeleverd)

Gemaal 1879 geopend 
tijdens kunstroute 
Akersloot - Komend weekend 
zal in het kader van de kunstrou-
te Akersloot het Gemaal 1879 zo-
wel op zaterdag 5 als op zondag 
6 oktober voor de laatste keer dit 
seizoen te bezoeken zijn. In het 
gemaal exposeert Akersloter Cor 
Kerssens met zijn metalen objec-
ten en schilderijen. Het gemaal 
zal gedurende beide dagen af en 
toe draaien en water verpompen. 
Tevens zal er uitleg gegeven wor-
den over de werking ervan en de 
functie in de waterhuishouding 
van de omgeving. 
Op de zolder van het gemaal legt 
de Stichting Oer-IJ uit op welke 
wijze het gebied van Castricum 
en omliggende dorpen vorm 
heeft gekregen.
Zondag wordt er door de Stich-
ting Oer-IJ een korte wandeling 
georganiseerd. Er wordt gelopen 
richting de Sluisbuurt, waar vroe-

ger een schutsluis was, Tijdens 
de wandeling komt men diverse 
landschapstypes tegen. Akersloot 
ligt op twee hoge, droge strand-
wallen, gescheiden door een la-
ge, natte, strandvlakte, de Bin-
nengeesterpolder. Naar het oos-
ten liggen de natte veenpolders, 
ooit een uitgestrekt moeras, zo-
als de Dorregeester- en Hempol-
der, elk met een eigen bemaling. 
Deze wandeling vindt plaats op 
zondag 6 oktober, start bij het ge-
maal om 13.00 uur. Lia Vriend is 
de deskundige gids op deze wan-
deling van 1,3 kilometer. 
De wandeling zal een uur in be-
slag nemen. Aanmelding is niet 
nodig. Het gemaal is te vinden 
op het adres Fielkerweg 4 (Klein 
Dorregeest) te Akersloot. De deu-
ren staan op zaterdag en zondag 
open van 11.00 tot 17.00 uur. (Fo-
to: aangeleverd)

Open huis bij 
Hospice Beverwijk
Regio - Hospice Beverwijk doet 
mee aan de Internationale Dag van 
de Palliatieve Zorg en houdt open 
huis op zaterdag 12 oktober van 
12.00 tot 16.00 uur.
De deur van de hospice aan de 
Zeestraat 92 te Beverwijk staat 
open voor alle belangstellenden. 
De medewerkers geven graag een 
indruk van het huis en de manier 
waarop zorg en ondersteuning 

wordt geboden aan mensen in hun 
laatste levensfase. De geschoolde 
vrijwilligers geven deze hulp zowel 
in de hospice zelf als bij de zieke 
thuis. Het werkgebied omvat Be-
verwijk, Velsen-Noord, Heemskerk, 
Uitgeest en Castricum. Vrijwilliger 
worden? Kom dan ook langs om 
kennis te maken en vragen te stel-
len. Kijk voor meer informatie op 
www.hospice-beverwijk.nl.

Castricum - In november start vanuit Welzijn Castricum een ge-
spreksgroep rouwondersteuning voor mannen en vrouwen die 
hun partner verloren hebben. Nel Groen en Margreet de Jongh, 
gecerti�ceerd rouwbegeleiders, gaan de groep weer begeleiden.

Gespreksgroep gaat van start
Ondersteuning bij rouw 
na partnerverlies

Margreet: „Als je je partner ver-
loren hebt, kom je in een nieu-
we wereld terecht, je komt los 
te staan van het normale leven. 
Soms is dat moeilijk uit te leg-
gen aan familie en vrienden. 
Als je met lotgenoten praat, is 
een half woord daarentegen 
vaak al genoeg.” Nel vervolgt: 
„Rouwenden voelen zich inder-
daad vaak onbegrepen en be-
grijpen zichzelf soms ook niet, 
in een tijd waarin het snelle le-
ven overheerst. Rouwen is het 
hervinden van jezelf en ont-
dekken hoe je weer kunt zor-
gen voor jezelf en ook weer zin 
in het leven kunt vinden. Het is 
hard werken, mensen zijn vaak 
moe in een rouwperiode.”  Mar-
greet voegt toe: „Het gaat er ze-

ker niet alleen treurig en zwaar 
aan toe in de gespreksgroepen. 
Alleen al de erkenning en her-
kenning maken vaak al dat je je 
lichter voelt en er zijn natuurlijk 
ook momenten waarop er gela-
chen kan worden.”
Er zijn tien bijeenkomsten, met 
iedere keer een ander thema. 
De groep komt één keer per 
veertien dagen bij elkaar. Voor 
aanmelden of meer informa-
tie kan contact opgenomen 
worden met Nel Groen,  06-
23205300 of phm.coumans@
ziggo.nl of met Margreet de 
Jongh, 06-22973186 of mar-
g r e e t d e j o n g h @ g m a i l . c o m . 
Aanmelden kan ook bij Welzijn 
Castricum, telefoon 0251 65 65 
62. 

Plogging Castricum
Castricum - Het regende pij-
penstelen zondag 29 septem-
ber, maar dat weerhield de deel-
nemers van Plogging Castricum 
er niet van om eropuit te trek-
ken met de bolderkar. In een uur-
tje tijd werd er zoveel mogelijk 
zwerfafval uit de berm van de 
Zeeweg geplukt. De koninklijke 
naam onwaardig bleek het water 
van het Koningskanaal ook vol 
troep te liggen. Geholpen door 
de volwassen deelnemers, trok-
ken de jongste ploggers Tamar, 

Jari en Samuel heel wat �esjes 
en blikjes uit het water. Dat deed 
de chocomel met slagroom na af-
loop in Johanna’s Hof goed sma-
ken.
De volgende wandeling van 
Plogging Castricum start bij het 
Bonhoe�er College op zondag 20 
oktober. Er wordt om 14.00 uur 
op de parkeerplaats aan de Pie-
ter Kieftstraat te Castricum ver-
zameld. Meer informatie: www.
ploggingcastricum.nl. (Foto: 
Susanne van Reenen)
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De weg naar Rembrandt
Castricum - De Castricumse 
kunstschilder Wim de Goede ver-
telt op zaterdag 5 oktober over de 
materialen en technieken van de 
schilderkunst uit de tijd van Rem-
brandt. In zijn lezing gaat hij van-
uit deze laatmiddeleeuwse prak-
tijk naar de zeventiende eeuw.
De lezing/demonstratie is een ac-
tiviteit van de Werkgroep Oud-
Castricum en Bibliotheek Kenne-
merwaard en wordt op 5 oktober 
vier keer gegeven in Historisch In-
formatie Centrum De Duynkant. 
Inschrijven op de verschillende 
tijdstippen is mogelijk.

Kennemerkunstgilde
Wim de Goede is een van de op-
richters van het Kennemerkunst-
gilde, een gezelschap voor leven-
de geschiedenis. Zij onderzoekt 
en beeldt de schilder- en bouw-
kunst van de late middeleeuwen 
uit. Het Kennemerkunstgilde be-
staat uit twee schilders (Wim de 
Goede en Hetty Kienhuis) en een 
bouwmeester (Marius Bruijn).

De Goede illustreert zijn lezing/
demonstratie met beeld- en vi-
deomateriaal en echte materia-
len die het Kennemerkunstgil-
de in haar reizende atelier mee-
neemt. 
Grondsto�en, pigmenten, bind-
middelen, hulpsto�en, doeken 
en panelen, het atelier, dood-
verf, vergulden, de schildertech-
niek, alles komt langs. En uiter-
aard geeft Wim een demonstratie 
verfwrijven.

Aanmelden
De lezingen zijn op zaterdag 5 
oktober vanaf 13.00 uur in His-
torisch Informatie Centrum De 
Duynkant, Geversweg 1b te Cas-
tricum. De toegang is € 6,-, voor 
leden van de bibliotheek € 5,-. 
De lezing wordt gegeven om 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. 
Aanmelden voor het gewenste 
tijdstip is mogelijk via de agenda 
op de website www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. (Foto: aange-
leverd)

Help Annie helpen - 
koop een boek
Castricum - Tussen woensdag 2 
en zondag 13 oktober is het weer 
Kinderboekenweek, ook bij Mut-
tathara. Deze week gaan alle op-
brengsten van de boekenafdeling 
naar een speciaal geselecteerd 
goed doel. Dit jaar geven ze de 
opbrengst aan Annie Assendelft. 
Muttathara-reporter Marije inter-
viewde Annie over haar project in 
Ethiopië. 

„Je zet je nu al jaren in voor vrou-
wen met H.I.V. in Ethiopië. Wat 
heeft je geïnspireerd?” 
„Pastoor Kaleab vertelde mij eens 
over Martha, een met H.I.V. besmet-
te weduwe met drie kinderen. Ze kon 
niet werken vanwege haar ziekte en 
had dus geen geld om voor haar kin-
deren te zorgen. Denkende dat ze 
niet lang zou leven, gaf ze haar twee 
jongste kinderen op voor adoptie, de 
oudste hield ze. In 2011 organiseer-
de de pastoor een reis naar Ethiopië. 
Ik ging mee om Martha te ontmoe-
ten. Met ingezameld geld zorgde ik 
dat Martha geholpen werd, en is de 
kappersopleiding van haar dochter 
betaald. Zij is nu getrouwd en Mart-
ha is zelfs oma.” 

„Wat �jn dat het zo goed gaat met 
Martha. Is zij de enige die je on-
dersteunt met geld vanuit Neder-
land?”  
„Nee, zeker niet. Inmiddels zorg ik 
voor negen moeders en elf weeskin-
deren, allen besmet met H.I.V.”
„Waarom is juist de steun voor de-
ze vrouwen en kinderen zo be-
langrijk?” 
„Deze gezinnen leven zonder inko-
men, water, wc, licht, ze hebben bij-
na niets. Ze zijn in het land een verge-
ten groep, daarom is het zo belang-
rijk dat wij wel aan ze denken.”

„Waar gebruik je de opbrengsten 
vanuit Muttathara voor?” 

„In de eerste plaats voor eten. Me-
dicijnen krijgen ze gelukkig van de 
overheid. Maar zonder eten kunnen 
ze de medicijnen niet goed innemen. 
Met het geld dat overblijft koop ik 
kleding, dekbedden en ook matras-
jes voor de kinderen anders slapen 
zij op de grond. Ik zie dat de kwaliteit 
van leven verbetert, de moeders iets 
minder zorgen hebben en hun kin-
deren naar school kunnen. Daar doe 
je het voor. Als alles meezit ga ik vol-
gend jaar weer naar Ethiopië (dit be-
kostig ik natuurlijk zelf). Ik kan dan 
ook ter plekke bekijken wat de gezin-
nen nodig hebben en spulletjes ko-
pen.”
 
„Heb je nog tips voor de inwoners 
van Castricum en omstreken?” 
„Natuurlijk. Blijf Muttathara bezoe-
ken, er wordt zoveel mooi en goed 
werk verricht door de vrijwilligers. En 
ruim je boekenkast op, zodat er tij-
dens de boekenweek veel leuke boe-
ken verkocht kunnen worden. De op-
brengst kan ik weer mooi gebruiken 
voor mijn missie.”
Stichting Muttathara hoopt op een 
mooie opbrengst tijdens de Kinder-
boekenweek. Vorige boekenweek 
bedroeg de opbrengst van de boe-
kenafdeling € 1900,-. Muttathara is 
geopend op dinsdag en donderdag 
van 10.00 - 15.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 - 14.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Jac. P. Thijsse College 
speelt ‘Vlam’
Castricum - Op dinsdag 10 en 
woensdag 11 december staat de 
theaterklas van het Jac. P. Thijsse 
College in Castricum op de plan-
ken met de zelfbedachte pro-
ductie ‘Vlam’. De leerlingen zijn 
al maanden aan het repeteren en 
het belooft een mooie voorstel-
ling te worden. 

IJsbrandt is een eigenzinnige, 
gevoelige jongen en verliefd op 
Alex. Als hij haar ten huwelijk wil 
vragen wordt hij keihard afge-
wezen. IJsbrandt probeert Alex 
te vergeten, maar raakt lang-
zaam geobsedeerd door haar. Hij 

neemt een drastische beslissing.

De opbrengst van deze theater-
productie zal gaan naar De Ne-
derlandse Brandwondenstich-
ting. De Nederlandse Brand-
wondenstichting zet zich actief 
in voor mensen met brandwon-
den. Kort na het ongeval en later 
in hun dagelijkse strijd tegen de 
littekens.

Kaarten zijn vanaf begin novem-
ber verkrijgbaar via de websi-
te, informatiebalie van het Jac. P. 
Thijsse College en bij de leerlin-
gen zelf. (Foto: aangeleverd)

De wondspecialist zoekt met u 
en uw behandelend arts uit wat 
er aan de hand is en welke be-

handeling nodig is om de wond sneller 
te laten genezen. De ontwikkelingen 
in de zorg staan geen dag stil en ook 
de wondzorg is in ontwikkeling. ViVa! 
Zorggroep levert al jaren gespeciali-
seerde wondzorg aan huis. Marianne 
Nijhof rondde onlangs de opleiding 
Wondconsulent aan de Zorgacademie 
van Erasmus MC af en werkt 27 jaar bij 
ViVa! Zorggroep. Diana Anedda volgde 
de opleiding wondverpleegkundige 
aan de Zorgacademie van het Rad-
boud MC en werkt hier nu bijna vijf 
jaar. Diana: ‘Wij worden door de huis-
arts, het ziekenhuis of wijkverpleging 
benaderd wanneer wonden niet, of 
maar traag, genezen. Wij brengen dan 
de oorzaken in kaart en stellen een 
passend behandelplan op.’ Marianne: 
‘Meestal spelen er meerdere factoren 
tegelijk. Een verminderde doorbloe-
ding, oedeem, diabetes, voeding 

Marianne: ‘Bij een wond aan 
de voet kan de druk komen 
van een schoen die niet 
meer goed past. Misschien 
moet dan een orthopedisch 
schoenmaker of podothera-
peut worden ingeschakeld.’ 

Diana: ‘Vaak is er behoefte 
aan een vast contactpersoon 
die de wondgenezing in de 
gaten houdt wanneer meer-
dere disciplines betrokken 
zijn bij de patiënt, wij ne-
men deze rol dan op ons.’

Als een wond maar niet 
wil genezen
ViVa! Zorggroep beschikt over een Wond- en zwachtelteam. Dit team 
bestaat uit wondverpleegkundigen en wondconsulenten gespecia-
liseerd in de behandeling van complexe wonden. Vaak geneest een 
wond vanzelf. Als dit niet gebeurt, of niet snel genoeg, kan een lid 
van dit team worden ingeschakeld. 

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

 

maar ook een infectie of medicijnen 
als bloedverdunners of Prednison heb-
ben invloed op wondgenezing.’

In samenwerking met de huisarts en 
andere medische disciplines
Marianne: ‘Soms is het nodig cliënten 
door te sturen naar het ziekenhuis 
voor aanvullend onderzoek om tot 
de juiste diagnose en behandeling 
te komen. Een goede samenwerking 
zorgt ervoor dat cliënten zoveel moge-
lijk thuis kunnen worden behandeld. 
De wondverzorging wordt uitgevoerd 
door de cliënt zelf of door de wijkver-
pleging. Gemiddeld kijken we een-
maal per week mee, geven instructie 
en evalueren of het wondbeleid nog 
het juiste is.’ Ook werkt het team 
samen met andere medische discipli-
nes zoals fysio- of ergotherapeuten. 

Marianne Nijhof (links) en Diana Anedda

Wil jij je ook inzetten voor mensen met een zorgvraag? Ga naar werkenbij.vivazorggroep.nl,  
mail naar solliciteren@vivazorggroep.nl of bel 088 995 80 00. 
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3 OKTOBER

Niet Schieten! 25 jaar Lust en 
Leed. Try-out om 20.30 uur, Ken-
nemer Theater, Kerkplein 1, Be-
verwijk. Kaarten via www.kenne-
mertheater.nl of via de theater-
kassa (0251) 221453. (Foto: Ron 
de Gruyl)

Chocolade presentatie, �lm 
en proeverij om 10.00 uur door 
Meester Patissier in ruste Arend 
Top in bibliotheek Castricum. 
Toegang € 5,- Aanmelden via 
www.bibl iotheek kennemer-
waard.nl.

Race Horse Company – Super 
Sunday om 20.15 uur in TAQA 
Theater de Vest Alkmaar. Tech-
nieken uit het circus worden ge-
combineerd met attributen uit 
het dagelijks leven, moves uit de 
hiphop, ma�e invallen en absur-
distische grappen. www.theater-
devest.nl (Foto: Petter Hellman)

Blind Date: De Theatertroep - 
VAUDEVILLE IV om 20.30 uur in 
TAQA Theater de Vest Alkmaar. 
Drie korte nieuwe toneelstukken. 
www.theaterdevest.nl.

4 OKTOBER

Concert Dzmano uit Georgië 
met Cascantar in Limmen om 
20.00 uur, Hervormde Kerk in 
Limmen. De Georgische zang-
groep Dzmano en wereldkoor 
Cascantar uit Castricum. Kaarten 
via mail:  Micky.vroege@casema.
nl  of aan de deur. (Foto: aange-
leverd)

Ellen ten Damme & Magpie Or-
chestra: Een muzikale reis van 
Parijs naar Casablanca. Try-out 
om 20.15 uur, Kennemer Thea-
ter, Kerkplein 1, Beverwijk. Kaar-
ten via www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa (0251) 
221453. (Foto: Danny Ellinger)

AKF (Amsterdamse Kleinkunst 
Festival) Finalistentournee. Drie 
artiesten op één avond om 20.30 
uur, Kennemer Theater, Kerkplein 
1, Beverwijk. Kaarten via www.
kennemertheater.nl of via de the-
aterkassa (0251) 221453. 

Transitie Café. Inloop voor soep-
maaltijd vanaf 18.00 uur, start 
Transitie Café 19.30 uur. Tuin van 
Kapitein Rommel 2, Castricum.

Ragús the Show - De hartslag 
van Ierland, om 20.15 uur in The-
ater de Vest Alkmaar. Een Iers 
volksspektakel met spetterende 
choreogra�eën, hartverwarmen-
de songs en uitgekiende licht-
e�ecten. www.theaterdevest.nl. 
(Foto: aangeleverd)

5 OKTOBER

Swingin’ New Orleans om 20.15 
uur. Jazz van Louis Armstrong, 
Fats Domino en Louis Prima, Ken-
nemer Theater, Kerkplein 1, Be-
verwijk. Kaarten via www.kenne-
mertheater.nl of via de theater-
kassa (0251) 221453. (Foto: Anoek 
van Nunen)

Ed Struijlaart speelt van Clap-
ton tot Sheeran. Een ode aan 
de gitaar en zijn gitaarhelden 
om 20.30 uur, Kennemer Thea-
ter, Kerkplein 1, Beverwijk. Kaar-
ten via www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa (0251) 
221453. (Foto: William Rutten)

Kinderboekenweek met de 
Fiepbus bij Laan. Alle peuters en 
kleuters kunnen vanaf 9.00 uur 
een kijkje nemen in de Fiepbus. 
(Foto: aangeleverd)

Theatervoorstelling ‘Pannen-
koeken uit Syrië’, om 11.00 uur. 
Voor kinderen van 4 tot 10 jaar, 
door het Mardinitheater. In bi-
bliotheek Castricum. Toegang: € 
2,50 (ook voor begeleiders). Re-
serveren: www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl (foto: aangele-
verd)

▲

De weg naar Rembrandt: Le-
zing door Wim de Goede over de 
materialen en technieken van de 
schilderkunst uit de tijd van Rem-
brandt. De Duynkant, Geversweg 
1b, Castricum. 13.00, 14.00, 15.00 
en 16.00 uur. Inschrijven: www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl. De 
toegang is € 6,- (voor leden € 5,-
).  (Foto: aangeleverd)

Mounir Samuel / St. Publie-
ke Werken - En toen schiep God 
Mounir, om 20.30 uur in Theater 
de Vest Alkmaar. De Egyptisch-
Nederlandse  journalist, www.
theaterdevest.nl.

Kunstroute Akersloot. Van 
11.00 tot 17.00 uur Kunstroute 
Akersloot. De route voert langs 
ateliers, tuinen, woningen en 
openbare ruimten van Akersloot 
waar lokale en regionale kunste-
naars exposeren met hun beel-
dende kunst. (Foto: aangeleverd)

6 OKTOBER

‘De Lievelingsboom’ bij De 
Zwaan Cultureel. De Zwaan Cul-
tureel start de nieuwe reeks kof-
�econcerten om 11.30 uur met 
‘De Lievelingsboom’ van Robert 
de Bree in Dorpshuis De Zwaan in 
Uitgeest. (Foto: aangeleverd)

Concertvoorstelling over David 
door harpiste Regina Ederveen 
om 16.00 uur in Dorpskerk Cas-
tricum. 

Orgel in de Dorpskerk in Uit-
geest, vanaf 14.30 uur een fees-
telijk en gratis concert na restau-
ratie van het orgel. www.kerkuit-
geestakersloot.nl.

Classic Meets Jazz - de schoon-
heid van klassiek en ‘happy’ jazz 
om 14.30 uur in de Cultuurkoe-
pel Heiloo. Kaarten via  www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl of bij het VVV 
kantoor op Landgoed Willibror-
dus te Heiloo. Op de foto: Debo-
rah J. Carter (Foto: aangeleverd)

‘At the jazzband ball’ oude stijl 
jazz jamsessie met jazzorkest 
‘Dixiefun’ uit Castricum. Om 15.00 
uur in foyer de Heerlykhyd van 
Geesterhage, Geesterduinweg 
3 in Castricum. Toegang gratis. 
www.geesterhage.nl. 

‘Tutti Cantare’ Kleinkoor Castri-
cum en A-capellakoor Cantabi-
le geven om 15.00 uur een geza-
menlijk concert in de Hervorm-
de Kerk. Krommeniedijk 182 in 

Krommeniedijk. Toegang gratis, 
met een collecte in de pauze. (Fo-
to: aangeleverd)

‘Jazz & Easy-Listening’, om 16.00 
uur. Mariëlle Koeman & Jos van 
Beest trio in Het Kombof. Reser-
veren is gewenst! www.jazz-sa-
wano.com Restaurant Het Kom-
bof, Woude 32, De Woude, tel. 
075-641 1731 (Foto: aangeleverd)

TangoArt Alkmaar - Tango Sa-
lon Las Campanas, om 19.00 
uur in TAQA Theater de Vest Alk-
maar. Iedere eerste zondag van 
de maand dansen op traditione-
le tangomuziek. Toegang € 10,00. 
Ingang via Grand Café Klunder. 
Meer informatie: ww

w.tangoart.nl.

7 OKTOBER
Stiltewandeling vanaf Bezoe-
kerscentrum De Hoep om 9.30 
uur. Deelname is gratis, een duin-
kaart is wel noodzakelijk. Meer 
informatie: 0251-654064.

Gratis open lesweek internati-
onale dansvereniging Igram in 
Castricum. Op maandag 7, dins-
dag 8 en donderdag 10 oktober 
in de theaterzaal van Cultureel 
Centrum Geesterhage. Informa-
tie over tijden: www.igram.nl/
open-lesweek. Telefoonnummer: 
0251-655148

8 OKTOBER
Workshop over de Android ta-
blet en telefoon in bibliotheek 
Castricum, Geesterduinweg 1. De 
workshop bestaat uit twee dag-
delen en is op 8 en 15 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmel-
den kan op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl.

Alzheimer Trefpunt in Cultureel 
Centrum Geesterhage, Geester-
duinweg 3 in Castricum. De ont-
vangst is vanaf 19.00 uur, het pro-
gramma start om 19.30 uur en 
eindigt rond 21.00 uur. De toe-
gang is gratis. Aanmelding voor-
af is niet nodig.

9 OKTOBER

Gratis workshop ‘Natuurcolla-
ge’. Laat je leiden door wat ‘toe-
vallig’ te vinden is en laat je verras-
sen door je eigen creativiteit. Van 
10.30 tot 12.00 uur in Dorpshuis 
De Schulp, Visweg 45, Egmond-
Binnen. (Foto: aangeleverd)

Thuis in de Kosmos, leeskring 
door pastor Bill van Schie. Samen 
een boekje lezen, dat uitnodigt 
tot uitwisseling van gedachten 
en vragen. Woensdagmiddag 9, 
16 & 30 oktober om 13.30 uur in 
het Parochiecentrum Castricum.
Informatiemarkt vernieuwbouw 
Noordwest Ziekenhuis Alkmaar. 
Op woensdag 9 oktober van 
17.30 – 20.00 uur informatie-
markt over de vernieuwbouw-
plannen Noordwest Ziekenhuis 
in Alkmaar, Pieter van Foreestzaal 
(015). Wilhelminalaan 12, Alk-
maar.

Kletsnatte jubileum-
editie Amakloop

Uitslagen jeugd:
Halve mijl jongens: 1. Sven Roden-
burg, 2. Sem Bosman en 3. Kris Ro-
denburg.
Halve mijl meisjes: 1. Eline Oppewal, 
2. Lisanne de Jong en 3. So�e Bos-
man.
Hele mijl jongens: 1. Thijs Oppewal 
en 2. Joep Vosse.
Hele mijl meisjes: 1. Kaitlyn Groot en 
2. Lisa van der Lee.

Om 11.00 uur was het vervolgens de 

beurt aan de volwassen om te star-
ten op de vijf, tien of vijftien kilome-
ter. Ook hier werd gestreden om de 
prijzen die beschikbaar waren ge-
steld door sponsoren uit de lokale 
middenstand.

Uitslagen volwassenen:
Heren vijf kilometer: 1. Rens Denne-
man (22:48), 2. Martijn Mors (23:36) 
en 3. Ronald Groot (25:23).
Dames vijf kilometer: 1. plaats Es-
mee Bakker (23:11), 2. Susanne van 
den Hoo� (26:00) en 3. Lenneke Pet-
tinga (26:50).
Heren tien kilometer: 1. Oscar Wok-
ke (37:50), 2. Sjors Groot (38:23) en 3. 
Koen van Spanje (39:20).
Dames tien kilometer: 1. Moni-
que Arkenbout (45:34), 2. Lindsay 
van der Meer (46:24) en 3. Lia Evers 
(48:40).
Heren vijftien kilometer: 1. Mau-
rik de Groot (55:55), 2. Roy Frinking 
(56:33) en 3. Jur Entius (59:03).
Dames vijftien kilometer: 1. Miran-
da de Graaf (1:19:14), 2. Marieke van 
Nunen (1:28:04). (Foto: aangeleverd)

Akersloot - Zondag 29 september werd in Akersloot de 35e edi-
tie van de Amakloop gehouden. Om 10.00 uur werd gestart met 
de jeugd. Aan de �nish kreeg iedereen een mooie medaille en wa-
ren er voor de winnaars mooie bekers te verdelen. In de kantine 
kreeg iedereen ook nog een ijsje.

Internationale gasten
op bezoek bij MHCC
Castricum - Mixed Hockeyclub 
Castricum (MHCC) verwelkomde 
onlangs hockeyers uit Zuid-Afrika. 
De Elsie Coetzer Hockey School 
(ECHS) uit Bloemfontein heeft als 
onderdeel van een Europese trai-
ningsstage Nederland bezocht. 
Tien teams van MHCC kwamen 
in actie, een ontzettend leuke er-
varing voor de teams én voor de 
club.

Missie geslaagd
De tour van de Zuid-Afrikaanse 
hockeyers ging langs een aantal 

Nederlandse clubs. Met als doel 
Nederland en het hockey in de la-
ge landen te leren kennen en bo-
vendien om internationale erva-
ring op te doen. De reis had, naast 
een sportief, ook een educatief 
karakter. Er zijn prachtige wed-
strijden gespeeld, er werd gefeest 
en er zijn mooie vriendschappen 
gesloten die een mensenleven 
mee kunnen gaan. Allemaal met 
de passie voor de hockeysport 
als gemene deler. Missie geslaagd 
en Elsie Coetzer beloofde terug te 
komen. (Foto: aangeleverd)

Halloween bij
de Waterakkers
Regio - Halloween komt er weer 
aan en zwembad de Waterakkers is, 
wegens het grote succes van vorig 
jaar, weer druk bezig met de voor-
bereidingen voor een spetterend 
Halloweenfeest. Dus houd jij wel 
van een beetje griezelen? Ga dan 
zaterdag 26 oktober ‘Spookzwem-
men’. Het zwembad zal overgeno-
men worden door spoken, heksen 
en monsters… dus durf jij eigenlijk 
nog wel te komen zwemmen? 
Het begint om 19.00 uur en duurt 

tot 21.30 uur en is voor kinderen 
van 7 tot en met 12 jaar die mini-
maal in het bezit zijn van een A-di-
ploma. Begeleiding boven de 18 
jaar is welkom om mee te zwem-
men. 
Tijdens deze avond zullen de laat-
ste top 40-hits gedraaid worden en 
kun je swingend zwemmen. 
Zwembad de Waterakkers is te vin-
den aan de Kerkweg 217 in Heems-
kerk. De entree bedraagt € 5,90. 
(Foto: aangeleverd)
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Het ultieme kerstevenement:

Mijn Kerstmarkt dit jaar in Apollo Hotel

  Het ultieme kerstevenement, dat 
een aantal jaren geleden in Vel-
serbroek van start ging, is inmid-
dels uitgegroeid tot een waar fe-
nomeen. Bedrijven kunnen hun 
medewerkers aan het eind van 
het jaar trakteren op een kerst-
pakket dat ze tijdens een sfeervol-
le avond bij Mijn Kerstmarkt zelf 
kunnen samenstellen. Een werk-
gever is er dus automatisch van 
verzekerd dat het kerstcadeau bij 
iedereen in de smaak valt! In een 
sprookjesachtige sfeer, die doet 
denken aan de legendarische ver-
halen van Charles Dickens, wordt 
een unieke kerstmarkt neerge-
zet waar de bezoekers de vooraf 
door hun werkgever geschonken 
munten kunnen besteden. Op de 
kerstmarkt zijn als vanouds pro-
ducten verkrijgbaar op het ge-
bied van huidverzorging, woon-
decoratie, parfumerie, delica-
tessen en alcoholische dranken. 
Nieuw zijn dit jaar onder meer 
producten van Janzen (de Neder-
landse tegenhanger van Rituals), 
Beeksma Banket, Muchachoma-
lo en tuincentrum Loef. Het con-
cept van Mijn Kerstmarkt resul-
teert in een echte win-win situa-
tie. De werkgever hoeft immers 
niemand aan het werk te zetten 
om kerstpakketten te regelen, er 
is geen stress over het op tijd le-
veren van de bestelling en tevre-
denheid bij de medewerkers is al 
bij voorbaat gegarandeerd. Het is 

dan ook niet vreemd dat steeds 
meer bedrijven ervoor kiezen om 
gebruik te maken van het bijzon-
dere arrangement dat door Mijn 
Kerstpakket wordt aangeboden. 
Een arrangement dat dit naar 
nog aantrekkelijker is geworden 
dankzij de samenwerking met het 
Apollo Hotel IJmuiden Seaport 
Beach.

Door de kerstmarkt te combine-
ren met een borrel en optioneel 
met een diner, wordt de avond 
pas echt compleet. Door velen 
wordt elk jaar al met groot en-
thousiasme uitgekeken naar de-
ze avond. Nieuw is dat het di-
ner dit jaar geheel wordt uitge-
serveerd. Op de nieuwe locatie 
is dus afscheid genomen van het 
walking dinner concept en wor-
den de gasten aan tafel door het 
team van het hotel volledig in de 
watten gelegd. En een drankje 
meer of minder maakt helemaal 
niets uit, want het hotel biedt vol-
op mogelijkheden voor een over-
nachting. Gasten van Mijn Kerst-
pakket kunnen die overnachting 
tegen een zeer aantrekkelijk ge-
reduceerd tarief boeken. Dit jaar 
is er ook elke avond live muziek. 
Een fantastische band, bestaande 
uit conservatorium geschoolde 
muzikanten onder leiding van de 
regionaal bekende zanger Dennis 
Sintenie, staat hier garant voor. 
Deze band zal de gasten trakte-

ren op heerlijke ‘guilty pleasures’ 
en zorgt daarmee voor de perfec-
te sfeer. Dat het evenement aan 
populariteit niets te klagen heeft, 
blijkt wel uit het feit dat er nog 

maar vier avonden beschikbaar 
zijn. Ondernemers die hun mede-
werkers dit feest willen laten mee-
beleven, moeten dus snel zijn. Er 
is alleen nog ruimte op 13, 18, 19 

en 20 december, bovendien geldt 
dat die ruimte op de vrijdagen (13 
en 20 december) nog maar be-
perkt is. Wees er dus snel bij! Kijk 
op www.mijnkerstmarkt.nl om di-

rect te reserveren of bel met Just 
Ritskes (06 51662135) voor even-
tuele vragen en maak van de 
kerstborrel een onvergetelijke ge-
beurtenis! (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Het succesvolle concept Mijn Kerstmarkt verhuist dit 
jaar naar een nieuwe locatie. Organisator Just Ritskes is een sa-
menwerking aangegaan met het Apollo Hotel IJmuiden Seaport 
Beach aan de Kennemerboulevard. Deze locatie biedt vele nieu-
we mogelijkheden en heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar een nog 
uitgebreider pakket kan worden aangeboden. Ook is er dit jaar 
tijdens elke editie van het bijzondere kerstevenement live mu-
ziek. 
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TV Limmen winnaar 
van het CALB tennistoernooi 2019
Castricum - Zaterdag 28 sep-
tember werd het traditionele 
CALB toernooi gehouden op het 
sportpark Berg en Bal. Het CALB 
toernooi is de onderlinge wed-
strijd tussen de tennisverenigin-
gen uit de dorpskernen Castri-
cum, Akersloot, Limmen en Bak-

kum. Deze keer was Castricum 
de organisator en het best verte-
genwoordigd met zeventien kop-
pels, maar ook van de andere ver-
enigingen hadden zich voldoen-
de koppels aangemeld voor een 
aantrekkelijk toernooi. De ver-
schillende koppels speelden drie 

wedstrijden van drie kwartier. 
Aan het eind van de dag bleek TV 
Limmen nipt de winnaar te zijn. 
Het was een geslaagd toernooi, 
waarbij met volle inzet en en-
thousiasme werd getennist. Vol-
gend jaar zal het CALB toernooi 
worden gehouden in Akersloot.

(Foto: de winnaars TV Limmen – Foto: aangeleverd)

Zeilstra wederom belangrijk
in eindfase voor FC Castricum

Beide ploegen bleken tijdens 
het duel aan elkaar gewaagd. 
Het was HYS die de voorsprong 
nam in de dertiende minuut. Nog 
geen drie minuten later was het 
Carlo Vrijburg, die langs de lin-
kerkant een voorzet op maat gaf, 
die door Bart Kornblum in de kor-
te hoek werd ingeschoten: 1-1. 
Na balverlies op het middenveld 
wist HYS net voor de rust weer op 
voorsprong te komen, Ogulcan 
Sadiroglu omspeelde de keeper 
en schoot de bal keurig binnen.
De tweede helft gaf een heel an-
der beeld. Veel balverlies van bei-
de partijen en HYS die het tempo 
uit de wedstrijd haalde. Jeroen 
Kroes schoof zijn aanvoerder Stef 
Zeilstra naar voren en er werd iet-
wat aanvallender gespeeld. Dit 
wierp uiteindelijk in de negentig-

ste minuut, net als vorige week 
zijn vruchten af, Bas van der Wer� 
wist zijn tegenspeler uit te spelen 

en bracht de bal voor het doel. 
Deze werd door Stef Zeilstra keu-
rig ingeschoten. 
Uiteindelijk was het nog even bil-
len knijpen voor FC Castricum in 
de blessuretijd, toen Gungor van 
HYS alleen op Danny Burger af-
ging, die met een prachtige red-
ding de bal uit het doel tikte. (Fo-
to: Sandy Klaver)

Castricum - Na de eerste uitwedstrijd vorige week winnend af 
te sluiten stond zaterdagmiddag 28 september de eerste thuis-
wedstrijd voor FC Castricum op het programma. HYS uit Haarlem 
kwam op bezoek. Stef Zeilstra speelde net als vorige week een be-
langrijke rol in de eindfase en maakte de gelijkmaker. Over de he-
le wedstrijd gezien een terechte uitslag: 2-2.

Korfbal: de ideale teamsport
Castricum - Een belangrijke keu-
ze voor een kind: gaat hij of zij op 
een (team)sport? En zo ja, welke? 
Een keuze die vaak van veel za-
ken zal afhangen. Als sportiviteit 
en gezelligheid belangrijk zijn, ga 
dan eens kijken bij Korfbalvereni-
ging Helios. Sportief bezig zijn en 
een goed balgevoel ontwikkelen, 
maar nog belangrijker: de om-
gang met zowel jongens als meis-
jes en veel vrienden maken, vaak 
voor het leven. Op die manier is 
korfbal de ideale teamsport.  
De ouders hebben de mogelijk-
heid om zelf ook actief bezig te 
zijn. Zelfs als ze nog nooit eerder 
gekorfbald hebben. De ‘KombiFit’ 
groep biedt een uitstekende plek 

om op een gezellige manier spor-
tief bezig te zijn. 
Het ‘Reza Repair-Schoolkorfbal-
toernooi’, dat al een aantal jaren 
vaste prik is op het korfbalterrein 
van KV Helios, is een goed mo-
ment om Helios en de korfbal-
sport eens beter te bekijken. Dit 
jaar wordt het toernooi op zon-
dag 6 oktober georganiseerd op 
Sportpark Noord End. Het begint 
om 10.00 uur.
Elk jaar strijden rond de 100 kin-
deren van allerlei basisscholen in 
Castricum en omstreken voor de 
eerste prijs in hun poule. Kijk voor 
meer informatie op www.kvheli-
os.nl. (Foto: aangeleverd)

Vitesse verrast met uitzege
in en tegen Den Helder: 1-2
Castricum - Statistisch doet Vites-
se het veelal goed in Den Helder. 
Bij de laatste drie duels in de kop 
van Noord-Holland werden de 
punten meegenomen naar Cas-
tricum. In de stromende regen 
viel er de eerste helft niet zoveel 
te genieten voor de weinige sup-
porters. De thuisploeg was aan-
vallend wel de wat betere ploeg 
en Vitesse mocht dus niet onte-
vreden zijn met de 0-0 ruststand. 
Na rust ontstond er met name op 
het middenveld wat meer ruimte 
voor aanvallende impulsen. Met 
een razendsnelle counter werd 
Nick van de Ven op rechts de diep-
te ingestuurd en zijn voorzet werd 
door Yannick Wishaupt keihard 
binnen geschoten: 0-1. In de 60e 
minuut wist Joey van Esveld met 
een steekpass Nick van de Ven vrij 
voor de keeper te zetten. De spits 
passeerde de uitgelopen keeper 
vervolgens: 0-2. Een vrije trap van-
af de linkerkant leidde in de 72-ste 

minuut tot de aansluitingstre�er. 
De verdedigers bleven allemaal 
stokstijf staan toen de bal midden 
voor doel werd geplaatst zodat 
Jordy Bos van dichtbij de 1-2 sim-
pel kon binnentikken. In de hecti-
sche slotfase vielen overigens ook 

nog twee rode kaarten. Eén voor 
de thuisploeg toen keeper Tom 
een opdo�er kreeg bij een ge-
vecht om de bal toen het spel stil-
lag en één voor Joris Veldt wegens 
vasthouden van een doorgebro-
ken speler. (Foto: aangeleverd)

Femke Mossinkoff ziet winst weglekken
Akersloot - Henk Jan Verdonk se-
nior uit Egmond aan den Hoef is 
donderdagavond in Akersloot 
de gelukkige winnaar gewor-
den van de wekelijkse strijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup. 

Achterin startend op Sportcom-
plex de Cloppenburgh wist latere 
winnaar Henk Jan Verdonk senior 
zich dwars door de groep deelne-
mers op te werken naar de voorste 
gelederen. Inmiddels was Femke 
Mossinko� (Akersloot) via een blik-
semstart uit het veld en het zicht 

verdwenen. Na bijna drie omlopen 
kwam Femke Mossinko�, die onge-
twijfeld zonder pech ruimschoots 
gewonnen zou hebben, met een 
lekke band aan de kant te staan. Ze 
besloot zonder aarzeling de kort-
ste weg naar haar huis te vliegen, 
de mountainbike van haar moeder 
Elly te pakken, en haar plek in de 
groep weer in te nemen. Ze mocht, 
zoals het hoort na pech, achteraan 
aansluiten bij de groep. Dat was op 
dat moment het achterwiel van 
plaatsgenoot Piet Veldt om hem 
daarna weer snel te verlaten. 
Hierdoor kreeg Henk Jan Ver-

donk senior een ideale gelegen-
heid zijn opmars naar de frontli-
nie voort te zetten en na het ver-
schalken van Ronald Mossinko� en 
Akersloter Pleun Lodewijks de ze-
ge te pakken. Bob Scholten en Vin-
cent Tiebie, beiden uit Akersloot, 
vochten hun gebruikelijk duel uit 
dat in het voordeel van de jonge 
Scholten werd beslecht. Uitslag: 
1. Henk Jan Verdonk senior (Eg-
mond aan den Hoef), 2. Pleun Lo-
dewijks (Akersloot), 3. Ronald Mos-
sinko� (Akersloot), 4. Bob Schol-
ten (Akersloot) en 5. Vincent Tiebie 
(Akersloot).

Heilooër wint NK Kitesurfen
Castricum - In het weekend van 
28 en 29 september vond het 
Nederlands Kampioenschap Big 
Air kitesurfen plaats bij Castri-
cum aan Zee. De 18-jarige Jan 
Zoon uit Heiloo ging er met de ti-
tel vandoor. Het evenement werd 
georganiseerd door ‘4Wind Wa-
tersports’ op het zuidelijke strand 
van Castricum.
Bij Big Air kitesurfen gaat het om 
zo hoog mogelijk springen en 
de mooiste tricks. Met snoeihar-
de wind en veel publiek probeer-
den de beste kitesurfers de titel in 
de wacht te slepen. De Heilooër 
Jan Zoon maakte indruk op de ju-
ry met de hoogte van zijn spron-
gen, de extreme tricks en de ge-
toonde afwisseling. Hij won de 
spannende heren�nale en mag 
zich Nederlands Kampioen noe-
men. Bij de dames won 25-jari-
ge Annechien Tabak uit Utrecht. 

Meer informatie op de website 
http://www.nk-bigair.nl en face-

book.com/nkbigair. (Foto: aange-
leverd)

Van Sikkelerus achttiende
na moeilijke race
Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus uit Akersloot begon sterk 
aan het raceweekend in Magny 
Cours, Frankrijk, maar in de race 
lukte het niet om snel in het rit-
me te komen en het gewenste 
resultaat te behalen. Na een in-

gekorte race vanwege een rode 
vlag situatie kwam Van Sikkele-
rus als achttiende over de �nish.
  
Jaimie van Sikkelerus: „We be-
gonnen erg goed in de eerste 
vrije training, maar helaas is het 

niet gelukt om dat niveau vast 
te houden. Ik ben zwaar teleur-
gesteld over mijn wedstrijd. De 
start was wel goed, maar het 
duurde daarna te lang voordat 
ik in mijn ritme kwam. We gaan 
ons nu opmaken voor Argenti-
nië en we gaan er alles aan doen 
om daar weer in de punten te �-
nishen!”
 
Het World Supersport seizoen 
wordt in oktober afgesloten in 
Argentinië en Qatar. In het week-
end van vrijdag 11 tot en met 
zondag 13 oktober komt van 
Sikkelerus in actie op het Circui-
to San Juan Villicum. In datzelf-
de weekend wordt tevens de sei-
zoens�nale verreden van de OW 
Cup. Dit evenement in Assen 
moet Van Sikkelerus dus missen 
vanwege de WK-wedstrijd in Ar-
gentinië. (Foto: aangeleverd)

Limmen  -  Sporting Krommenie

balsponsor:  VELDT TEGELWERKEN V.O.F.

pupil v.d. week: PAUL AARDENBURG (speler van Limmen JO13-2)

ZONDAG 6 OKTOBER 
Aanvang 14.00 uur:





18 2 oktober 2019

Wij zijn leerlingen van het Jac. P Thijsse Col-
lege in Castricum. In december staat er voor 
ons een reis naar Gambia gepland. Wij gaan 
met een groep van achttien mensen naar 
een erg arm gebied in Gambia. 
Hier gaan wij helpen met onder andere het 
bouwen van een school en het geven van 
lessen. Ook willen wij geld meebrengen dat 
zij kunnen investeren in nieuwe docenten, 
schoolmaterialen, enzovoort. 
Wilt u ook een steentje bijdragen aan ons 
project in Gambia of een sponsoring met 
ons aangaan? Mail dan naar 10058@jpthijs-

se.nl of doneer op rekeningnummer NL 69 
RABO 0120594935, ten name van: SVOK, on-
der vermelding van: ‘Gambia Decemberg-
roep’ of neem een kijkje op onze website ht-
tps://www.jptnaargambia.com/.
Juul de Wagt, Jonna de Wit, Joyce Maat, Roos 
Molenaar, Tijn Welgraven, Adrianne Zeven-
bergen, Bobbie Mac Mootry, Juliet Graaf-
land, Lucas Maij, Britt Zonneveld, Anouk 
Lam, Lieke van der Klugt, Milan Otten, Pien 
van Aarle, Floor Bredewoud, Denise Haak, 
Anne Koning en Stefan Hagoort. (Foto: aan-
geleverd)

LEZERSPOST
Jac P Thijsse naar Gambia

Nieuwe expositie in 
Strandvondstenmuseum

Castricum - Sinds zaterdag 28 
september is de tentoonstel-
ling ‘Strandkunst’ van Jetske 
Veenstra te bezichtigen in het 
Strandvondstenmuseum van 
Castricum.

Jetske over haar werk: „In mijn 
Strandkunst voel ik me verbon-
den met een klein meisje dat ‘t 

liefst in haar blootje eindeloos 
rondstruint over de lege vlak-
tes op zoek naar schatten”. Soms 
ligt ze dubbel om wat ze opraapt, 
vaak is ze verbaasd en verwon-
derd over vormen, kleuren en 
structuren. Ze gaat er helemaal 
in op en stalt haar verzameling 
schatten uiteindelijk uit in haar 
‘Strandatelier’. 

Er ontstaan verrassende beel-
den die speels worden gefoto-
grafeerd. Foto’s waar ze vervol-
gens verrukt over is. Haar werk is 
eenvoudig, authentiek en inspire-
rend. 

„Sinds vorig jaar is mijn Strand-
kunst door Facebook zichtbaar 
geworden voor een groter pu-
bliek en krijgt ‘t enthousiaste re-
acties. Dit resulteerde in een op-
dracht voor een kunstwerk, het 
verzoek om met een groepje op 
het strand schatten te verzame-
len en er iets moois mee te ma-
ken en nu dus in deze tentoon-
stelling”, vertelt Jetske.
Het Strandvondstenmuseum ligt 
aan de entree ‘Zanderij’ van het 
Noord-Hollands Duinreservaat in 
Castricum en is vijf minuten lo-
pen vanaf het station. Achter het 
museum is voldoende parkeerge-
legenheid. 
De tentoonstelling is tot en met 
15 december dagelijks te bezich-
tigen van 11.00 tot 17.00 uur. In 
de museumagenda op www.
strandvondstenmuseum.nl is te 
zien of er niet net een besloten 
activiteit plaatsvindt. Het muse-
um is op donderdag gesloten. De 
toegang tot de expositie is gratis. 

‘Duindans’ (Foto: Jetske Veenstra)

Oude stijl jazz in Castricum
Castricum - Op zondag 6 oktober 
vanaf 15.00 uur is foyer de Heer-
lykhyd in Geesterhage het toneel 
voor een heerlijke middag oude 
stijl jazz. 
Tot en met juni 2020 kan er elke 
tweede zondag van de maand 
genoten worden van deze toe-
gankelijke variant van jazz. Onder 
de noemer ‘At the jazzband ball’ 

worden bezoekers gratis getrak-
teerd op een concert van een ge-
renommeerde band, met aanslui-
tend een jamsessie met de aan-
wezige muzikanten. Deze wor-
den dan ook van harte uitgeno-
digd.
Gastheer en ‘Master of the jam’ 
Frank Dam, leidt alles in goede 
banen en iedereen komt aan de 

beurt. Na een set van drie num-
mers wisselen ze namelijk van sa-
menstelling. Het concert wordt 
verzorgd door oude stijl jazzor-
kest ‘Dixiefun’ uit Castricum. Met 
een bezetting van banjo, drums, 
klarinet, bas, trombone en trom-
pet weet deze band de oude hits 
weer tot leven te wekken. (Foto: 
aangeleverd

Trekvogels tellen
Castricum - Op zaterdag 5 ok-
tober neemt de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
(VWG) deel aan de internatio-
nale vogelteldag, de Euro Bird-
watch. In 40 landen in heel Eu-
ropa worden op deze dag trek-
vogels geteld. In Nederland ge-
beurt dit op meer dan 150 tel-
posten. De VWG staat die och-
tend in het Vogelduin in het 
Noord-Hollands Duinreservaat. 

Het najaar is dé tijd van het jaar 
om recordaantallen vogels te 
zien. Veel vogels die hier heb-
ben gebroed trekken nu naar het 
warmere zuiden. Vanuit het ho-
ge noorden en het oosten komen 
vogels naar Nederland om te 
overwinteren of trekken er door-
heen. Aan de kust kan dat feno-
meen spectaculair zijn, doordat 
de kustlijn fungeert als een bar-
rière waarlangs de vogels afbui-
gen en zich concentreren.

Voor vogelaars is dit dé tijd van 

het jaar om naar buiten te gaan, 
de vogels te zien én te tellen. Ook 
aan de binnenzijde van de zee-
reep aan het eind van de Gro-
te Veldweg (strandopgang Cam-
ping Bakkum) wordt druk geteld. 
De vogelwerkgroep is hier vanaf 
7.30 uur paraat om de overvlie-
gende vogels te turven. Ze tellen 
door tot omstreeks 11.00 uur, ten-

zij er niets (meer) vliegt. 
Vogelbescherming Nederland 
maakt op zaterdagavond de top 
10 van meest getelde trekvogels 
bekend. Vorig jaar werden in Ne-
derland tijdens de Euro Bird-
watch maar liefst 1.373.866 vo-
gels geteld, van 207 soorten in to-
taal. Vink, spreeuw en graspieper 
vormden de top 3. 

Bij goed weer kan in oktober de vogeltrek langs de zeereep spectaculair 
zijn. Hier een wolk Spreeuwen. (Foto: Hans Schekkerman)

Wat in het artikel met betrekking tot de wo-
ningbouwplannen voor de terreinen van Kapi-
tein Kaas en de Puikman voor het gemak maar 
even wordt vergeten zijn de aandachtspunten 
op milieugebied die eerst serieus zullen moe-
ten worden opgelost, zoals:

De hoge geluidbelasting van het wegverkeer 
op de Beverwijkerstraatweg, Stationsweg, 
Mient, Puikman en dergelijke.
De hoge geluidbelasting vanwege de spoor-
lijn Alkmaar - Uitgeest.
De verslechtering van de luchtkwaliteit als ge-
volg van de toename van het wegverkeer door 
de woningbouwontwikkelingen.
En, nu zeer actueel, de stikstofuitstoot als ge-

volg van de planontwikkeling, met name op 
het naastgelegen Natura 2000 gebied.
Ook de geluid- en luchtkwaliteitse� ecten op 
de bestaande woningen langs de Beverwij-
kerstraatweg, als gevolg van de nieuwe ont-
wikkelingen, zal in beeld moeten worden ge-
bracht.

Al met al zijn er nog wel een aantal hobbels 
te nemen voordat hier gestart kan worden 
met de o zo noodzakelijke woningbouw in on-
ze gemeente, waarvan ik mag hopen dat die 
toch vooral is bedoeld voor de lokale woning-
zoekenden.

Rob Moerkerken

LEZERSPOST
Woningbouwontwikkelingen
Kapitein Kaas en Puikman

Boleten in Noord-Hollandse duinen
Castricum - Groei & Bloei Mid-
den-Kennemerland organiseert 
op 10 oktober een lezing: ‘Bole-
ten in de Noord-Hollandse dui-
nen’, door Marijn Oud.
De circa 800 Nederlandse bo-
leten behoren tot de mooiste 
paddenstoelen van Nederland. 
Boleten zijn grote paddenstoe-
len, ze hebben geen lamellen 
onder de hoed maar gaatjes en 
een groot aantal is eetbaar. In 
de duinen, van de Egmonden 
tot Kamperduin, komen opval-
lend veel bijzondere boleten 
voor. Door de overheersende 
zeewind zijn deze duinen min of 
meer gevrijwaard gebleven van 
verzuring en vermesting. Hier 
zie je boletensoorten die meer 
landinwaarts vrijwel ontbreken. 
Boleten zijn zeer nuttige pad-
denstoelen die onder andere 

zorgen voor de gezondheid van 
bomen. 
De lezing wordt gehouden op 
donderdag 10 oktober in het 
Clusius College, Oranjelaan 2a in 

Castricum. Aanvang 20.00 uur, 
de zaal is 19.30 uur open.
De toegang is gratis voor leden 
van Groei & Bloei, niet leden be-
talen € 3,-. (Foto: aangeleverd)

Tutti Cantare, een concert door Cantabile 
Krommenie en Kleinkoor Castricum
Regio - Op zondag 6 oktober 
geven Kleinkoor Castricum en 
A-capellakoor Cantabile een 
gezamenlijk concert. Het pro-
gramma is gevarieerd met mu-
ziek uit de Renaissance tot de 
21e eeuw. Het kleinkoor Castri-
cum heeft enkele pareltjes uit 
hun uitgebreide repertoire op-
gedoken, die ze laten horen. 
Van het ingetogen ‘Pater Nos-
ka’ van Vasks, via Kurt Weils ‘Völ-

lerei’, tot aan vrolijke Scandi-
navische volksliedjes. A-capel-
lakoor Cantabile vertolkt werk 
van onder andere de componis-
ten Sergej Rachmaninov,  Urm-
as Sisask, Edward Elgar en Jurri-
aan Andriessen, afwisselend in 
tijd en stijl. 
De koren eindigen samen met 
het echo-lied ‘O la, o che bon 
eccho’ van Orlando di Lasso. 
Kleinkoor Castricum treedt al 

sinds 1980 op met werken die 
behoren tot de hoogtepunten 
uit de koormuziek en wordt ge-
dirigeerd door Ellen Verburgt. 
Cantabile vierde onlangs haar 
45-jarig jubileum en wordt ge-
dirigeerd door Margreeth van 
Vlierden-Ofman. Zondag 6 ok-
tober in de Hervormde Kerk van 
Krommeniedijk 182. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, col-
lecte in de pauze.
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen
Datum Adres  
200919 Duinenboschweg 4 in Castricum 
 het vergroten van de woning en het bouwen van een tuinhuis en een berging  
 (WABO1901553)
240919 De Crimpen 5 in Akersloot 
 het vergroten van het bestaande pand (WABO1901562)
240919 Lindenlaan 81 in Castricum 
 het plaatsen van een vacumbuis collector aan de zijgevel van de woning   
 (WABO1901570)

Vergunningsvrij
 Walstro 1 in Castricum  
 het bouwen van een zwembad op het achtererf (WABO1901097)

Buiten behandeling
 Rijksweg 3 in Limmen   
 de herbouw van een schuur (WABO1901444)
 Dusseldorperweg 94 in Limmen  
 het inpandig verbouwen van een schuur en het plaatsen van dakramen   
 (WABO1901352)

Verleend
Datum Adres 
240919 Duinenboschweg, kad. secti e D130 in Castricum 
 het creëren van in- en uitri en (WABO1901149)
250919 ulianaweg 9 in Akersloot 
 het ti jdelijk plaatsen van een woonunit (WABO1901402)
260919 Westerweg 156 in Limmen  
 het uitbreiden van de woning en het wijzigen van de gevel (WABO1901179)
 Amandellint 16a in Limmen 
 het aanpassen van de kapconstructi e  (WABO1901390)

AV-vergunningen 

Verleend
Datum Adres 
240919 n Bakkum Gemeente Castricum 
 evenementenvergunning Kermis Bakkum 2019 op 11, 12 en 13 oktober 2019,  
 verzenddatum besluit 24 september 2019 (APV1900713)
260919 Van der Mijleweg (Bakkummerplein) in Castricum 
 evenementenvergunning doorlopend Sing a Long in Bakkum op dinsdag 
 24 december 2019, verzenddatum besluit 26 september 2019 (APV1900782)

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

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 Twi 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

ociaal 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 
ublieksbalies Gemeentehuis

Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, ui 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 H Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 H 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, gri  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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AVC jeugdteams in de prijzen op 
nationale estafette wedstrijden
Castricum - De jeugdatleten 
van Atletiek Vereniging Cas-
tricum vinden estafette vaak 
een van de leukste atletiekon-
derdelen. Op het Nederlands 
Estafette Kampioenschap in 
Amstelveen van zaterdag 28 
en zondag 29 september wis-
ten diverse AVC-teams dan 
ook zeer fraaie klasseringen 
te halen.

Het team mini meisjes - met Ju-
lie Popot, Fay Bergfeld, Fae Tuijn 
en Roos Bekker – mocht zater-
dag in Amstelveen op het na-
tionale podium komen voor 
de derde plaats. Deze 7-jarige 
meisjes liepen de 4x40 meter 
estafette in een tijd van 30,75 
seconden. Dit betekende tevens 
een verbetering van het clubre-
cord van de vereniging.
Het team meisjes pupillen B – 
met Noa Popot, Elin Bernhard, 
Robyn Besselink en Jasmijn 
Kloek – wist voor de vijfde maal 
dit seizoen het clubrecord op de 
4x40 meter te verbeteren. De 
derde plaats op het kampioen-
schap was een zeer fraaie afslui-
ting van het seizoen voor atletes 
en pupillentrainers Sten van der 
Moer en François Popot.
De oudere jeugd, trainend bij 
TDR Jeugd onder leiding van 
coach Eugène van Kruchten, 
koos voor de langere afstan-
den. Het team meisjes junioren 
A won brons op de 4x400 meter, 
en liep een nieuw AVC clubre-
cord in 4.11,76 minuten. Dit 
team bestond uit Febora Rid-
der, Juul Schuit, Franka Holland 
en Ilse Kamphuis. Brons was er 
ook voor het team jongens juni-

oren A op de 4x400 meter, even-
eens in een nieuw clubrecord. 
Hidde Zeestraten, Mats Heine, 
Jesse Scheltema en Joep Welsch 
finishten in een tijd van 3.29,62 
minuten na een zeer snelle slot-
ronde in 49,37 seconden van 
Joep. De afstand 4x400 meter 
geldt voor de Atletiekunie als 
officiële afstand om het Neder-
lands Kampioenschap.
De meisjes junioren B – Juul 
Schuit, Pipp Pauzenga, Selma 
Heijdra en Iris de Wit – won-
nen op de stormachtige zon-
dag zilver op de 4x800 meter 
in 10.55,95 minuten. Hiermee is 
het oude AVC clubrecord uit de 

boeken. Bij de jongens junioren 
A was er een zilveren plak voor 
Kick Castricum, Rowan Dekker, 
Lars Thode en Jesse Scheltema. 
Hun tijd op de 4x800 meter was 
8.54,53 minuten. 

De meisjes junioren A tot slot, 
kwamen op zondag opnieuw in 
actie. Met de opstelling Febo-
ra Ridder, Richelle Kanis, Franka 
Holland en Ilse Kamphuis werd 
zilver gewonnen op de 4x800 
meter in een tijd van 9.58,82 
minuten. Ook dit was goed ge-
noeg voor een verbetering van 
het AVC clubrecord. (Foto: aan-
geleverd)

Kinderboekenweek 
met de Fiepbus bij Laan
Castricum - Als je door de steeg 
links van Boekhandel Laan kijkt, 
zul je hem al zien staan; Een 
knoertgrote, rode dubbeldekker 
waarin je van alles kunt doen.

Zaterdag 5 oktober kunnen al-
le peuters en kleuters vanaf 9.00 
uur een kijkje nemen in de Fiep-
bus. De bus is het meest geschikt 
voor peuters en kleuters, boven 
in de bus zijn zitplekken waar de 
kinderen spelletjes kunnen doen. 
Er is muziek en er spelen �lmpjes 
van Pim en Pom. De benedenver-
dieping is omgebouwd tot dool-
ho�e, alles helemaal in de sfeer 
van Fiep Westendorp. Buiten voor 

de bus staan onder de zonnelui-
fel drie picknicktafels met bankjes 
waar de kinderen kunnen spelen. 
Er is een team van twee personen 
aanwezig, de chau�eur en een 
begeleidster. Toegang is gratis.
De Kinderboekenweek wordt elk 
jaar in oktober gehouden. Tijdens 
het tien dagen durende evene-
ment zijn er in het hele land al-
lerlei activiteiten rond het kinder-
boek. Tijdens de Kinderboeken-
week zijn twee speciale uitgaven 
verkrijgbaar. Het Kinderboeken-
weekgeschenk wordt gratis door 
de boekhandel weggegeven bij 
aankoop van ten minste tien eu-
ro aan kinder- of jeugdboeken. 

Dat is dit jaar ‘Haaientanden’ van 
Anna Woltz. Een speciale kleuter-
uitgave, het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek is tijdens de 
week voor een lage prijs verkrijg-
baar. Dat is dit jaar ‘André het As-
tronautje. Op zoek naar Laika’ van 
André Kuipers met illustraties van 
Natascha Stenvert. Het is van-
af de eerste dag van de Kinder-
boekenweek te verkrijgen in de 
boekhandel voor € 7,25. De Kin-
derboekenweek wordt feestelijk 
geopend met een Kinderboeken-
bal. Op het bal worden jaarlijks 
de Gouden Gri�el en de Gouden 
Penseel uitgereikt. (Foto: aange-
leverd)
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen
Datum Adres  
200919 Duinenboschweg 4  in Castricum 
 het vergroten van de woning en het bouwen van een tuinhuis en een berging  
 (WABO1901553)
240919 De Crimpen 5 in Akersloot 
 het vergroten van het bestaande pand (WABO1901562)
240919 Lindenlaan 81 in Castricum 
 het plaatsen van een vacu mbuis collector aan de zijgevel van de woning   
 (WABO1901570)

Vergunningsvrij
 Walstro 1 in Castricum  
 het bouwen van een zwembad op het achtererf (WABO1901097)

Buiten behandeling
 Rijksweg 3  in Limmen   
 de herbouw van een schuur (WABO1901444)
 Dusseldorperweg 94 in Limmen  
 het inpandig verbouwen van een schuur en het plaatsen van dakramen   
 (WABO1901352)

Verleend
Datum Adres 
240919 Duinenboschweg, kad. secti e D13 0 in Castricum 
 het creëren van in- en uitri  en (WABO1901149)
250919 ulianaweg 9 in Akersloot 
 het ti jdelijk plaatsen van een woonunit (WABO1901402)
260919 Westerweg 156 in Limmen  
 het uitbreiden van de woning en het wijzigen van de gevel (WABO1901179)
 Amandellint 16a in Limmen 
 het aanpassen van de kapconstructi e  (WABO1901390)

A V-vergunningen 

Verleend
Datum Adres 
240919 n Bakkum Gemeente Castricum 
 evenementenvergunning Kermis Bakkum 2019 op 11, 12 en 13 oktober 2019,  
 verzenddatum besluit 24 september 2019 (APV1900713)
260919 Van der Mijleweg (Bakkummerplein) in Castricum 
 evenementenvergunning doorlopend Sing a Long in Bakkum op dinsdag 
 24 december 2019, verzenddatum besluit 26 september 2019 (APV1900782)

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

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 Twi  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

ociaal 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 
ublieksbalies Gemeentehuis

Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, ui  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 H Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 H 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, gri   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) 
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team bestond uit Febora Rid-
der, Juul Schuit, Franka Holland 
en Ilse Kamphuis. Brons was er 
ook voor het team jongens juni-

oren A op de 4x400 meter, even-
eens in een nieuw clubrecord. 
Hidde Zeestraten, Mats Heine, 
Jesse Scheltema en Joep Welsch 
finishten in een tijd van 3.29,62 
minuten na een zeer snelle slot-
ronde in 49,37 seconden van 
Joep. De afstand 4x400 meter 
geldt voor de Atletiekunie als 
officiële afstand om het Neder-
lands Kampioenschap.
De meisjes junioren B – Juul 
Schuit, Pipp Pauzenga, Selma 
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nen op de stormachtige zon-
dag zilver op de 4x800 meter 
in 10.55,95 minuten. Hiermee is 
het oude AVC clubrecord uit de 

boeken. Bij de jongens junioren 
A was er een zilveren plak voor 
Kick Castricum, Rowan Dekker, 
Lars Thode en Jesse Scheltema. 
Hun tijd op de 4x800 meter was 
8.54,53 minuten. 

De meisjes junioren A tot slot, 
kwamen op zondag opnieuw in 
actie. Met de opstelling Febo-
ra Ridder, Richelle Kanis, Franka 
Holland en Ilse Kamphuis werd 
zilver gewonnen op de 4x800 
meter in een tijd van 9.58,82 
minuten. Ook dit was goed ge-
noeg voor een verbetering van 
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links van Boekhandel Laan kijkt, 
zul je hem al zien staan; Een 
knoertgrote, rode dubbeldekker 
waarin je van alles kunt doen.
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le peuters en kleuters vanaf 9.00 
uur een kijkje nemen in de Fiep-
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Er is muziek en er spelen �lmpjes 
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Er is een team van twee personen 
aanwezig, de chau�eur en een 
begeleidster. Toegang is gratis.
De Kinderboekenweek wordt elk 
jaar in oktober gehouden. Tijdens 
het tien dagen durende evene-
ment zijn er in het hele land al-
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weekgeschenk wordt gratis door 
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Anna Woltz. Een speciale kleuter-
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Agenda raadsinformatieavond 
& commissie 3 oktober 2019

 Commissie
19.30 – 21.00 Bespreken van het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van   
 Jachthaven Laamens aan de Geesterweg 10 -12 te Akersloot 

 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 20.15 Presentati e Programma Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden en  
 dan met name over twee projecten: Kerkplein & Burgemeester 
 Mooijstraat in Castricum
20.15 – 21.00 Presentati e Preventi e en Handhavingsplan alcohol & drugs
 Pauze
21.15 – 22.30 Technische sessie bij begroti ng 2020

 21:15 uur: inloopavond begroti ng 2020: bewoners en organisati es  
 kunnen mening over de begroti ng kenbaar maken

 Aansluitend: mogelijkheid tot presentati e begroti ng 2020 door het  
 college
 Aansluitend: technische vragen bij begroti ng 2020

WEGWERKZAAMHEDEN OP N244

Zuiddijk en Westdijk dicht 
tijdens herfstvakantie 

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de 
begroti ng 2020 op donderdagavond 3 oktober aanstaande. Om 21.15 uur kunt u in de raadzaal 
van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroti ng 2020 op 31 oktober 2019 en besluit 
hierover op 7 november 2019. Daarmee besluit de raad hoe gemeenschapsgeld in 2020 wordt 
besteed.

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 3 oktober, zodat de raadsleden 
uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroti ng. U kunt de begroti ng 
vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender 
onder 3 oktober 2019.
Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffi  e 
(Vera Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg 088-9097014. Mailen kan ook naar 
raadsgriffi  e@castricum.nl) 

Geef uw mening over de Begroting 2020

 

Agenda Raadsplein 10 oktober 2019 

De N244 krijgt nieuw asfalt tussen de kruising met de N242-N243 (nabij de Leeghwaterbrug) 
in Alkmaar en de aansluiti ng met de N246-Kogerpolderbrug bij het Alkmaardermeer. Van 
vrijdag 18 oktober 20.00 uur tot en met maandag 28 oktober 5.00 uur wordt er dag en nacht 
gewerkt.  Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de N244 afgesloten voor het auto’s; voor 
fi etsers verandert er niets. 

Timing
Er wordt ti jdens de herfstvakanti e gewerkt, omdat er dan meestal minder auto’s op de weg zijn 
zodat er minder snel fi les ontstaan. Overlast zal er zijn, maar die duurt wel korter. Nu asfalteren 
is veiliger voor de automobilisten, en voorkomt dat er in de herfst en winter spoedreparati es 
gedaan moeten worden. Als de Leeghwaterbrug wordt opgeleverd in maart 2020 zal dan niet 
meer geasfalteerd hoeven worden. 

 Commissie
19.30 – 20.45 Kaderstellend besluit bestemmingsplan Kogerpolder (Woudhaven)
19.30 – 20.15 Belasti ngverordeningen 2020
20.15 – 20.45 Commissie Algemene Zaken*
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 26 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
 Pauze
21.00 – 21.45  Plan van aanpak omgevingsvisie Castricum
21.00 – 21.45 Financiële bijdrage focusagenda 2019 -2022
21.45 – 22.30 Moti e actualisati e nota parkeernormen 
21.45 – 22.30 Beheersverordening 

22.45 Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Visie exploitati e binnensport
 B Startnoti ti e Regionale Energiestrategie
 5 Sluiti ng

Meer info vindt u op onze website onder ‘Raad en College’.

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 14 oktober
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.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Onze inwoners en ondernemers zijn 
iets meer tevreden over onze dienst-
verlening dan drie jaar geleden. Dat 
blijkt uit de grootschalige Burger- en 
Ondernemerspeiling 2019. Ook 
vergeleken met andere gemeenten 
doet Castricum het goed. Dat blijkt uit 
de grootschalige Burger- en Onderne-
merspeiling 2019 onder 2000 inwon-
ers én alle ondernemers. Gekeken 
werd naar vier thema’s: de diensten 
die de gemeente levert, zorg en wel-
zijn, de relati e met de gemeente, en 
leefomgeving en ondernemersklimaat.
 
De BUCH Werkt 
De dienstverlening wordt gedaan vanuit de BUCH Werkorganisati e – een fusie van ambtenaren van 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het werk doen we daardoor steeds meer vanuit één cen-
traal punt. Dankzij onder andere het gezamenlijke klantcontactcentrum (KCC), het speciale sociaal-
domein-klanten-team, de vier nieuwe gemeentelijke websites en de BUCH Nieuwskamer kunnen 
wij de inwoners beter en sneller van dienst zijn aan de balie, telefoon, post, e-mail, de website en 
via sociale media. 

Verbeterpunten
Maar het kan nog steeds beter. Daaraan gaan we werken. Inwoners noemden als verbeterpunten: 
‘Blijf werken aan digitalisering, verbeter de website’ en ‘Meer openheid vooraf’. Dat nemen we 
ter harte: we gaan werken aan een meer open houding richti ng inwoners en ondernemers, en we 
willen nog sneller reageren op vragen en verzoeken. Hoe? We gaan onze inwoners en ondernem-
ers vaker vragen naar hun wensen en behoeft es, en ze beter betrekken bij onze plannen. We gaan 
gerichter communiceren en gegevens slim combineren en gebruiken. Dat doen we ‘digitaal waar 
het kan, persoonlijk waar wenselijk: High Tech & High Touch’. 

Alles op een rij
De onderzoeksresultaten worden volgende week gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

Inwoners en ondernemers meer tevreden
Aan de slag met verbeterpunten

Kortdurende overlast op de Zuiddijk en Westdijk

Zijn úw gasleidingen veilig?
Wist u, dat als u een eigen woning hebt, u ook verantwoordelijk bent voor de gasleidingen die 
onder uw huis lopen? Mocht u voor de komende winter uw CV-ketel laten onderhouden, laat 
dan ook de gasleidingen controleren. 

Gas is zeer ontvlambaar en bij slechte gasleidingen kan dit erg gevaarlijke situati es opleveren. 
Leidingen in oudere woningen kunnen gemaakt zijn van grijs gieti jzer, wat kan gaan roesten. 
Roestproblemen komen het meeste voor in de kruipruimte en bij de overgang van kruipruimte 
naar verwarmde ruimte.
De netbeheerders hebben een plan gemaakt om de verouderde gasleidingen versneld te vervan-
gen. Gasleidingen met het hoogste risico op scheurvorming worden als eerste vervangen en als 
er een straat al open ligt voor andere werkzaamheden, wordt direct gekeken of de gasleidingen 
kunnen worden vervangen. Stedin vervangt voor 2030 alle grijs gieti jzeren gasleidingen, Liander 
doet dit voor 2040.

Inwoners en ondernemers Castricum zijn iets 
meer tevreden over dienstverlening de BUCH




