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HELE AMANDELEN EN 100% ROOMBOTER!
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25% korting
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RUNDERROLLADE
VLEESSALADE
GEBRADEN GEHAKT
SAMEN €

5,99

BOERENKOOL
ROOKWORST EN JUS
VOOR 2 PERS. €

6,99

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

Drankrijder
op de snorﬁets

Castricum - Op zaterdag 5
september omstreeks 1.07
uur zagen surveillerende
agenten een man rijden op
zijn snorfiets. Dit was op de
Duinenboschweg te Castricum. De bestuurder, een
49-jarige man uit Heemskerk, werd staande gehouden naar aanleiding van zijn
rijgedrag. Bij de blaastest op
straat blies hij een F. Hij werd
overgebracht naar het politiebureau in Castricum, waar
de ademanalyse uitwees dat
deze bestuurder 585 UG/L
blies. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij kan een flinke
boete tegemoetzien.

Inbraak woning
Westerweg
Limmen - Op zaterdag 5 oktober hebben agenten een
aangifte opgenomen van
inbraak in een woning aan
de Westerweg. De inbraak
is gepleegd tussen 17.00 en
22.30 uur. De bewoners waren op dat moment afwezig.
Bij thuiskomst zagen de bewoners dat het raam van de
woonkamer, aan de achterzijde van de woning, openstond. Met behulp van een
breekvoorwerp was het
raam opengebroken. In de
woning is de bovenverdieping doorzocht. Zo op het
eerste oog zijn er sieraden
weggenomen. Indien iemand hier iets verdachts
heeft gezien graag even
bellen met de politie 09008844.

Buurtgenoot Linda neemt 1.000 euro mee naar huis

Tom wint 299.000 euro
Castricum - Tom Spil (34) uit
Castricum is de gelukkige winnaar van 299.000 euro in de
spelshow ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ die zondagavond
6 oktober werd uitgezonden.
Nadat Tom 499 kandidaten
wist weg te spelen, sleepte hij
dit geldbedrag in de wacht tijdens het zenuwslopende ‘Gouden Koffer Spel’. Tom was samen met 49 wijkgenoten uit
postcodegebied 1901 uitgenodigd in de studio. Zijn buurtgenoot Linda (31) won een finaleplaats, die haar 1.000 euro opleverde.

De 34-jarige Tom liet een reis naar
Bali aan zich voorbijgaan door te
kiezen voor een finaleplaats. Gelukkig pakte deze keuze goed uit
en mocht Tom na een spannende finale het ‘Gouden Koffer Spel’
spelen.
Hij vertelt: „Wat spannend, mijn
hart gaat lekker tekeer.” Tom kiest
koffernummer tien en wint uiteindelijk 299.000 euro: „Ik ben
hartstikke blij! Er zijn in huis nog
een aantal zaken die aan vervanging toe zijn, de badkamer en de
keuken bijvoorbeeld. Ook zou het
geweldig zijn om een mooie reis
te maken.”

Buurtgenoot Linda ook in de
prijzen
Tom was zondagavond samen
met 49 wijkgenoten uit Castricum (postcodegebied 1901) te
zien in de wekelijkse spelshow op
SBS6. Hij was echter niet de enige die er met een mooie prijs vandoor ging.
Buurtgenoot Linda won namelijk uiteindelijk 1.000 euro. Linda,
Tom, hun buurtgenoten en alle
andere deelnemers in de studio
gingen in deze laatste aflevering
van het seizoen met een keukenmachine naar huis. (Fotocredits
Roy Beusker Fotografie)

Nostalgische
kermis Bakkum
Bakkum - Zaterdag 12 oktober
gaan de remmen weer los in Bakkum op het Strandvindersplein,
waar de jaarlijkse nostalgische
kermis zal feestvieren. Zoals gebruikelijk is deze feestvreugde
grotendeels afgestemd op kinderplezier. Prachtige nostalgische draaimolens, rupsen, maar
ook sky-jumping. Uiteraard ontbreken ook de zuurstokken en
suikerspinnen niet. De kermis zal
tot en met maandag 14 oktober
vertier geven.

GEEN KRANT?
0251-674433

Vanaf deze week vindt u de gemeentelijke informatie, met
onder andere de Officiële Mededelingen en het nieuws van
de Gemeenteraad, op pagina 3 en 4 van deze krant. Dit in
tegenstelling tot voorgaande weken, toen het gemeentelijke nieuws
nog op de achterpagina van De Castricummer werd gepubliceerd.

25%
KORTING

OP ALLE TROUWRINGEN

Zuurstokken, spekjes en draaien, altijd maar draaien in nostalgie. (Foto/
tekst Aart Tóth)
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Typisch Hollands

Akersloot - Je moet er vroeg voor uit de veren, maar dan heb je ook wat. Henk de Reus legde de Noordermolen in Akersloot bij het krieken van de dag vast op de gevoelige plaat. Een typisch Hollands tafereeltje...

Omgeving:
• het Achtkant/Vinkenbaan,
185 kranten (Limmen)
Bel: 0251-674433 of mail: info@verspreidnet.nl
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Bakkummer Kermis bij Fase Fier

Castricum - De kermis in Bakkum betekent drie fantastisch leuke
dagen met kermisattracties en verschillende optredens bij Fase
Fier eten en drinken.
Vrijdag 11 oktober
Na het succes van vorig jaar, wordt
op vrijdagavond om 21.00 uur begonnen met een ‘Oktoberfest’. Dit
jaar wordt dit thema voortgezet
met DJ Maarten. Feest DJ Maarten is inmiddels uitgegroeid tot
één van Neerlands top entertainers. Maarten is een knotsgekke DJ die elke tent op zijn kop zet.
Tijdens een show draait Maarten
niet alleen plaatjes, maar zingt hij
ook de sterren van de hemel. Met
maffe verkleedpartijen en attributen weet Maarten een kolderieke
show neer te zetten waar de vonken van afspatten. Iedereen is uitgenodigd om zich in stijl te verkleden. Het personeel van fase Fier
zal hier zeker gehoor aan geven en
serveert ook Duitse pullen bier.

Zaterdag 12 oktober
Het lokale professionele duo Kees
en Co verzorgt vanaf 21.00 uur in
de tent buiten een avondvullend,
supermodern programma van Armin van Buuren tot Wolter Kroes
en alles ertussenin. Kortom, een
ongekend breed repertoire en
voor elk wat wils. Van kleine cafés
en discotheken, tot Heineken Music Hall en Olympisch stadion, deze
twee hebben vrijwel alles al meegemaakt.
Binnen, in de grote zaal, is op zaterdagavond een optreden van
Jukebox. Jukebox is geen gewone
feestband. Al 25 jaar lang laat de
band een spoor van overbelaste
stembanden, losse heupen, moeie
kuiten, lamme handen en de nodige lachspierpijn achter zich. Zo is

Directie
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de naam van de band zeker niet
uit de lucht gegrepen. ‘U roept,
wij draaien’ was en is nog altijd het
motto.

Dit jaar wordt op zaterdagavond
en zondag het voormalige voorcafé ook opengesteld zonder entree
te heffen, zodat feestgangers vanuit de tent ook binnen kunnen koZondag 13 oktober
men.
In de buitentent speelt vanaf 16.00 Voor de zaalkaarten geldt zowel
uur het oude vertrouwde duo de op zaterdagavond als op zondag:
Wico’s. Jan Laan en Kees de Ruijter vol = vol. Toegang is vanaf 18 jaar
zullen er alles aan doen om het pu- en ouder, legitimatie verplicht. Uibliek ‘uit zijn dak’ te laten gaan.
teraard geldt ook met deze kermisdagen een rookverbod in Hotel FaDe grote zaal bij Hotel Fase Fier se Fier eten en drinken en tevens
eten en drinken opent om 16.00 schenken ze geen alcohol onder
uur. Het wordt feestvieren met de 18 jaar. (NIX <18) (Foto’s: aande bands La Stampa en The Barn- geleverd)
bees. De twee bands zorgen voor
een leuke afwisseling in het repertoire. La Stampa is al meer dan vijftien jaar de meest geboekte band
van Noord-Holland. Een coverband met een enorme speellijst.
Deze band heeft gespeeld op iedere kermis die Nederland rijk is.
The Barnbees is een eigenzinnige
hedendaagse Rock and Roll band
in je ‘moerstaal’.
Evenals vorig jaar wordt het kermisfeest uitgebreid met tenten, de
overkapping is alleen aan de achterkant dicht, zodat bij eventueel slecht weer iedereen warm en
droog buiten kan staan. Verder is
er een garderobe, diverse buitenbars en meerdere toiletgroepen.

Plus-Wijzer
Doek valt binnenkort

Oplage: 16.825

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

‘Rob de Nijs heeft mij het pokerspel nog geleerd’

WWW.50PLUSWIJZER.NL
voor ‘De Vriendschap’

Plus-Wijzer

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

Akersloot - Veertig jaar lang waren Henk en Riet Levering het gezicht van café restaurant ‘De Vriendschap’ in Akersloot. Hieraan
komt op 31 december a.s. een einde. Op die datum sluiten ze het
pand voorgoed.
Als je voor ‘De Vriendschap’ staat
komt het geen moment bij je op
dat je voor een pand staat dat over
ruim twee maanden sluit. Op posters aan de ramen worden evenementen aangekondigd die er nog
deze maand plaatsvinden. Alles
lijkt nog te bruisen, maar toch is het
binnenkort over. Er heeft zich nog
geen potentiele koper gemeld die
het bedrijf wil voortzetten.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.castricummer.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL
WWW.CASTRICUMMER.NL

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

In 1980 kochten Henk (72) en
Riet (69) het huidige pand aan
de Kerklaan. Hiervoor vervoerde
Henk boerenmelk. Dit raakte over.
Van de overstap naar de horeca
heeft hij nooit spijt gehad. In 1995
werd het pand grondig verbouwd
en werden er op de bovenverdieping zes wedstrijd biljarttafels geplaatst. Ook werd de zaal beneden
vergroot. Dit bood de mogelijkheid
omMgrotere
A A K Vgroepen
A N J Epersonen
H U I S te
kunnen
ontvangen.
JOUW
DROOMHUIS!
Artiesten
4 X 40Pjaar
E Rzijn er heel
In de afgelopen
wat feesten
in
De
Vriendschap
J A A R I N gevierd en traden er veel bekende artiesten op.O N Z E
Henk: ,,We hebben van alles over
de vloer
Nelis,
K Rgehad:
A NManke
TEN
! Doe
Maar, Herman Brood, André Hazes, BZN, Normaal en De Dijk, om er
maar enkele te noemen. Ook Rob
de Nijs was hier ooit. Op het podium vertelde hij aan de bezoekers
datMhij
hijUmij
A mij
A Kkende
V A Nomdat
JE H
I Shet
pokerspel
DitUwas
J O U W had
D Rgeleerd.
OOMH
I S ! in
de periode dat hijzelf nog in Span-

broek woonde. Ik trof hem toen wel
eens aan in een café. Ik organiseerde ook evenementen waarvoor De
Vriendschap te klein was. Zo regelde ik dat de band Golden Earring
tijdens de zwemvierdaagse in Uitgeest optrad en was ik gevraagd
voor het organiseren van het afscheidsconcert van Shoreline.

KERKDIENSTEN
Zaterdag 12 oktober
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, diaken Marcel de Haas
woord en communieviering. Samenzang.
R.K. Corneliusparochie Limmen
19.00 uur, Gezins-, Woord en
Communieviering in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan met spontaan kinderkoor.
Voorganger: Pastor J. Olling.
Zondag 13 oktober
RK. St. Pancratiuskerk
10.30 uur, pastoor Kaleab m.m.v.
Herenkoor
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk
10.00 uur, ds. Dick van Arkel met
Maaltijd van de Heer. Zondag Werelddiaconaat. Gelijktijdig op radio Castricum.
R.K. Corneliusparochie Limmen
10.00 uur, Woord- en communieviering in de Heeren van Limmen
met gemengd koor. Voorganger:
Pastor J. Olling.
Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur, ds. E. Kooiman, Gemeente-zondag.
Evangeliegemeente Castricum.
Nieuw Geesterhage Geesterduinweg 3
10.00 uur, Jan Jacob Hoefnagel.
Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan
117, Castricum
10.00 uur, ds. Angelique Rijlaarsdam m.m.v. de Cantorij van de PK
Castricum.
Maandag 14 oktober
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk
19.00 uur, Taizé-avondgebed.

HUISARTSEN
Avond-, nacht en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00
uur, in het weekend tot maandag
8.00 uur en op feestdagen: Huisartsenpost Beverwijk in het Rode
Kruis Ziekenhuis, alleen volgens telefonische afspraak: 0251-265265.
Bij contact met de post wordt gevraagd om verzekeringsgegevens,
zorg dat u deze paraat heeft.
Waarneming
Op werkdagen is er een onderlinge
waarneemregeling voor en door
praktijken Bakker, Hoekstra, Coppoolse, v.d. Maarel en Mohammadnia. Info via websites, deurposter
en telefoonbandjes.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

BURGERLIJKE
STAND
CASTRICUM
Publicatie vindt alleen plaats met
toestemming van betrokkene(n).
Uit privacy-overwegingen kiezen
steeds minder personen voor publicatie.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Overledenen
Castricum: 26-09-2019 Hendrikus Herman Schmit, echtgenoot
van Christine R. Sterenborg. 27Rock&Roll Streetfestival
09-2019 Richard Johannes Maria
Noem je de naam van Henk Levevan der Schoot, echtgenoot van
ring, dan weet iedereen dat je het
Susanne Slotema. 27-09-2019
over de motor achter het Rock ‘n
Cornelis Maria Breetveld, echtgeRoll Streetfestival hebt. Het evene- Henk en Riet Levering kunnen aftellen
noot van Jannie Zwijnenburg. 01ment is al 28 jaar een succes. Men10-2019 Joannes Cicilianus Gerarsen vanuit het hele land reizen dan overneemt en het in de huidige
af naar Akersloot. Zelf is Henk be- functie voortzet. ,,Er zit genoeg Zijn ze bang voor ‘het zwarte gat’ dus Ostheimer.
scheiden over zijn rol. ,,De Vriend- toekomst in, zeker als je ook nog na jaren van reuring? Riet schudt
schap organiseert dit evenement een nieuwe impuls aan het bedrijf het hoofd. “We hebben er lang Geboortes
samen met de stichting Rock ‘n Roll geeft. Ik denk aan het bieden van over nagedacht en het is goed Castricum: 30-09-2019 Siem PieKok, zoon van Sjoestreet. Zelf ben ik voorzitter van de wereldkeukengerechten, zoals tap- zo. We gaan het straks lekker rus- ter Johannes
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
stichting.”
as- of wok gerechten.” Bij een over- tig aan doen.” Henk gaat nog wel rd P. Kok en Astrid Gijzen. 02-10Maar de namen ‘De Vriendschap’ name hoeven de Schietvereniging, even door met de verhuur van zijn 2019 Xav Batelaan, zoon van Sien ‘Rock ’n Rollstreet’ zijn toch on- het Vrouwengilde, de twee dart- 100 Solexen, voor bedrijfsfeestjes, mon L. Batelaan en Sunie Been.
losmakelijk met elkaar verbon- clubs en de biljartclub waarschijn- teambuilding sessies, en dergelijke. 02-10-2019 Cyane Janae Stuurden. Gaat het evenement in de toe- lijk geen ander onderkomen te Daarnaast blijft hij voorlopig nog man, dochter van Daniël S. Stuurkomst nog door als De Vriendschap zoeken. De biljarters hebben al een aan het Rock ’n Roll Streetfestival man en Elizabeth C. van Weenen.
niet meer bestaat?
keuze gemaakt. Zij gaan naar het verbonden. Voorlopig zullen de ge- 04-10-2019 Anna Lauren Maria
Henk:
,,IkAheb
nog V
drie
jaar
een
nieuwe
in R
zichten
niet! uit het van Hertum, dochter van WouM
A
K
A
N
J
E
H UBuurtI S enJ Biljartcentrum
OUW D
O OvanMbeiden
H UnogI S
overeenkomst met de stichting, Castricum.
straatbeeld van Akersloot verdwe- ter T. van Hertum en Evi van den
Berg.
waarin geregeld is dat ik het onnen zijn.
Limmen: 01-10-2019 Sonny Bos,
derdeel ‘horeca’ voor m’n rekening Desgevraagd zeggen Henk en Riet
neem. Dit kan ook in een tent op dat het harde werken tijdens de af- Op de vraag hoe de buurt zal te- zoon van Petrus C.G. Bos en Marhet pleintje.” We zien Henk de ko- gelopen 40 jaar hen ook veel ple- rugkijken op ‘40 jaar De Vriend- jolein R.C.M. Beentjes.
Elders: 18-09-2019 Lise Jaine
mende jaren dus nog wel rondlo- zier heeft geboden en dat ze er een schap’ zegt Henk wijselijk
pen als het evenement plaatsvindt. goede boterham mee verdienden. ,,Dat moet je aan de mensen zelf Kamsa, dochter van Arne KamZe hebben in de loop der jaren heel vragen. Ik kan die vraag niet beant- sma en Nanda C. Pleging. 19-09Toekomst
wat relaties in De Vriendschap zien woorden.” Riet klinkt instemmend. 2019 Benjamin Rogerius Jorius
M A A Het
K Vechtpaar
A N J Ekijkt
H Uterug
IS JO
U tekent
W D RdeObescheidenheid
O M H U I S ! van Gijzen, zoon van Rogerius W. G.
Henk hoopt nog steeds dat een an- ontstaan.
Het
dere horeca-exploitant het pand op een kleurrijke periode.
beiden. (Tekst/foto: Henk de Reus) Gijzen en Lianne Posthuma.
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Agenda raadsinformatieavond
& commissie 17 oktober 2019
18.00 – 19.00
19.30 – 20.45
21.00 – 22.30
21.00 – 21.45

Commissie
Auditcommissie
Raadsinformatiebijeenkomsten
Presentatie voorstel rondom rotonde
Rijksweg – Visweg
Pauze
Uitwerking initiatiefvoorstel biodiversiteit input actualisering groenen bomenbeleidsplan
Impact PAS-uitspraak Castricum

Agenda Raadsplein 10 oktober 2019
19.30 – 20.45
19.30 – 20.15
20.15 – 20.45

21.00 – 21.45
21.00 – 21.45
21.45 – 22.30
21.45 – 22.30
22.45 – 23.00

Commissies
Kaderstellend besluit bestemmingsplan Kogerpolder (Woudhaven)
Belastingverordeningen 2020
Commissie Algemene Zaken*
1A Motie bij visie binnensportaccommodaties (o.v.b. afstemming met
presidium)
1B Bekrachtigen geheimhouding notitie m.b.t. zwembad
2A Besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2019
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
• Algemeen
• Uit de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad
Pauze
Plan van aanpak omgevingsvisie Castricum
Financiële bijdrage focusagenda 2019 - 2022
Motie actualisatie nota parkeernormen
Beheersverordening Bakkum, Castricum Noord, Oost, West en
Bedrijventerreinen
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Visie exploitatie binnensportaccommodaties
B Startnotitie Regionale Energiestrategie
C Bekrachtigen geheimhouding notitie m.b.t. zwembad
5 Sluiting

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

Mobiele blaasactie Kermis Bakkum
Kermis: lekker uit met je vrienden!
Om een chille avond te hebben moet
je alleen wel weten hoe je reageert
op alcohol. Doe dus de gratis
blaastest op de kermis van Bakkum.
Op zaterdag 12 oktober kun je van
19.30 tot 23.30 terecht in de tent
van LINK. De tent staat ter hoogte
van de horeca, bij het kermisterrein.
Vul nog even een enquête in over
jouw keuzes bij alcohol- en drugs en
je krijgt het speciale Kermis-Bakkum2019-hoedje, dat een echt ‘collectors
item’ lijkt te gaan worden. En voor
wie durft: stap in de kantelsimulator
en voel hoe het is om ondersteboven
in een auto te hangen. Wat je dan moet doen hoor je van LINK. Check ook hun Facebookpagina:
www.facebook.com/LINK.Alcohol.en.Drugspreventie

Attenderingsservice van de overheid

Aanvragen in uw omgeving,
direct in uw inbox
Voor veel mensen is het belangrijk om te weten welke vergunningen er in hun straat, buurt of
gemeente worden aangevraagd en verleend. Dat kunnen onder andere bouwvergunningen en
evenementenvergunningen zijn. Op deze pagina’s staat natuurlijk wekelijks welke aanvragen zijn
gedaan, en wat de gemeente heeft besloten over eerder ingediende aanvragen. Maar wist u dat
u dit nieuws ook automatisch per mail kunt ontvangen?
Ga naar https://www.overheid.nl/attenderingsservice en geef aan in welke gegevens u
geïnteresseerd bent. Dan krijgt u dat nieuws direct per mail toegestuurd.

De raad zit voor u klaar tijdens
het Raadsspreekuur

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties gaan graag in gesprek met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voorleggen
of een voorstel willen presenteren. Dit kan tijdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken
plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft dan niet bij alle fracties
langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracties spreken. U krijgt hiervoor 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 griﬃe. 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 raadsgriﬃe@castricum.nl.

Oproep aan ouderen in Castricum en Limmen:

Aanmelden beweegprogramma kan nog!
Verlies van spiermassa hoort bij het
ouder worden, dus het is voor senioren
echt zaak om in vorm te blijven. Woont
u in Castricum of Limmen en bent u
60+, dan bent u van harte uitgenodigd
om mee te doen aan het beweegprogramma Fit & Vitaal 60+. In Castricum
is de ﬁtnesstest al geweest, maar u
kunt zich daar alsnog tot 10 oktober
aanmelden. In Limmen vindt deze test
plaats op 15 oktober en het beweegprogramma van vier weken start daar
op 28 oktober.
Samen sporten stimuleert
Na de ﬁtheidstest kunt u zes weken lang twee keer per week verschillende sporten uitproberen bij
lokale aanbieders. Uw conditie, kracht, lenigheid en/of stabiliteit oefent u dan op allerlei manieren.
U wordt bij alle sportactiviteiten begeleid door vakkundige trainers. Hopelijk bevalt het u zo goed,
dat u meer blijft bewegen. Daar is het programma Fit & Vitaal 60+ namelijk voor gemaakt: om ouderen te stimuleren om te sporten. Want sporten is gezond en zorgt voor plezier en gezelligheid.
Sportweek
In Castricum is al een begin gemaakt met dit programma. Tijdens de Nationale Sportweek in september was er al een ﬁtnesstest op initiatief van buurtsportcoach Joyce van Tunen. Sportwethouder
Ron de Haan was er daar ook bij en wandelde mee. Hij zet zich in voor inclusief sporten, wat betekent dat iedereen in Castricum moet kunnen meedoen. Met trots kan de wethouder zeggen dat de
sportdeelnamecijfers in Castricum hoog zijn. Maar liefst 35,1% (maar liefst tien procent meer dan
het landelijk gemiddelde) van de Castricummers is aangesloten bij een sportbond die onder NOC/
NSF valt.
Meld u aan
Bent u 60+ en wilt u ook meer bewegen? Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de buurtsportcoaches van Castricum, Edwin Keizer en Joyce van Tunen. Dit kan via: ekeizer@teamsportservice.nl, telefonisch via 06-11271205 of 0251-254740; of via de website:
https://jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/project/ﬁt-vitaal/.

Steunpunt tegen Eenzaamheid van start

Ambassadeurs zichtbaar in Castricum
Als u binnenkort een van de mensen op deze foto in Castricum tegenkomt, dan kunt u hem of
haar gerust aanspreken over wat eenzaamheid voor u betekent. Want zij zijn tijdens de conferentie ‘Een tegen Eenzaamheid’ ambassadeur geworden van het nieuw opgerichte Steunpunt tegen Eenzaamheid. Op 3 oktober jl. heeft de gemeente Castricum dit steunpunt gelanceerd; hiermee zet de gemeente Castricum in op een brede aanpak van eenzaamheid binnen
de gemeente.
Eenzaamheid is te verhelpen
Wethouder Falgun Binnendijk sprak bij de opening van de drukbezochte conferentie over zijn
persoonlijke ervaringen met eenzaamheid. Mariska van der Zee, coach en trainer gespecialiseerd in eenzaamheid, vertelde wat eenzaamheid met je kan doen. “Eenzaamheid kan ziektes
veroorzaken. Maar met de juiste technieken is eenzaamheid ook te verhelpen.” Het Steunpunt
Eenzaamheid kan de aanpak van eenzaamheid heel breed ondersteunen. Ingrid Wellen (Stichting Welzijn Castricum): ‘Het steunpunt is er bijvoorbeeld voor de kapper die regelmatig hoort
dat een vaste klant eenzame gevoelens ervaart. Hij of zij kan op de website www.eentegeneenzaamheid.nl lezen wat je kunt doen om te helpen.’
Herkenbaar
Zes ambassadeurs, van jong
tot oud, kregen tijdens de
conferentie een opvallende,
gele sjaal van wethouder
Falgun Binnendijk. Ze zullen eenzaamheid onder de
aandacht brengen en met
mensen in gesprek gaan.
Foto: Cees Dekker/Omroep
Castricum

Een evenement organiseren? Kondig het aan bij de gemeente!
In onze regio worden heel veel grote en kleine evenementen georganiseerd, zo ook in de gemeente Castricum. Deze evenementen vragen de nodige aandacht van de organisaties zelf,
maar ook van de gemeente en de hulpdiensten. De belangrijkste vraag hierbij is altijd: ‘Zijn er
voldoende maatregelen genomen, zodat een evenement veilig kan doorgaan?’ Daarom is het
noodzakelijk dat u uw evenement eerst aankondigt bij de gemeente.
Beschikbaarheid hulpdiensten
Vooral bij grotere evenementen is medewerking van de hulpdiensten - zoals politie, brandweer
en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie - onmisbaar. Bij kleinere evenementen kan het
ook nodig zijn dat deze hulpdiensten bijvoorbeeld stand-by staan, voor als er iets gebeurt. Maar
de hulpdiensten staan natuurlijk niet altijd en onbeperkt beschikbaar. Het moet daarom goed
gespreid worden in de regio.

INFOPAGINA

de regio Noord-Holland Noord op hetzelfde tijdstip samenvallen, kan dat problemen opleveren.
Een evenement in 2020? Kondig het vóór 26 oktober 2019 aan!
Wilt u in 2020 een evenement in onze gemeente te organiseren? Zorg er dan voor dat u deze
uiterlijk 25 oktober 2019 bij ons aankondigt. Alleen dan kunnen we op tijd beoordelen of u het
evenement kunt organiseren op de dag(en) die u wilt.
Dit kan via het formulier ‘Aankondiging t.b.v. de regionale evenementenkalender’ dat op
www.castricum.nl staat.
Evenement akkoord?
Uw evenement op tijd bij ons aankondigen, betekent niet automatisch dat u een evenementenvergunning krijgt. Een evenementenvergunning vraagt u namelijk pas aan nadat u de aankondiging hebt gedaan en uw evenement op de regionale evenementenkalender staat.

Regionale evenementenkalender
De regionale evenementenkalender helpt hierbij. Dit is een initiatief van de Veiligheidsregio
waarbij alle gemeenten zijn aangesloten. Op deze kalender worden alle evenementen in de regio geplaatst. Zo hebben hulpdiensten op tijd een overzicht van de evenementen die in de regio
worden georganiseerd. Dit is nodig om de schaarse capaciteit van de hulpdiensten zo adequaat
mogelijk in te zetten. De regionale evenementenkalender is (nog) niet voor u raadpleegbaar.

Vergunning aanvragen
Zodra uw evenement op de regionale evenementenkalender staat, kunt u dus een evenementenvergunning bij ons aanvragen. Houd hierbij rekening met het soort evenement dat u organiseert, in welke categorie het valt: risico, aandacht of regulier. Dit heeft namelijk gevolgen voor
de termijn dat u een aanvraag kunt indienen: 25, 19 of 8 weken vóór uw evenement.

Waarom aankondigen?
Als uw evenement op tijd bij ons bekend is, kan er ook op tijd beoordeeld worden of het evenement op de door u gewenste tijdstip kan doorgaan. Want als er meerdere evenementen binnen

Meer informatie?
Hebt u nog vragen over de regionale evenementenkalender, het formulier of het indienen van
een aanvraag, neemt u dan contact op met team APV via 140251 of APV@debuch.nl.

Oﬃciële mededelingen woensdag 9 oktober
Omgevingsvergunningen
Ontvangen
Datum Adres
270919 Geversweg 3a in Castricum
het aanleggen van (extra) erfverharding (legalisatie) en plaatsen lichtmasten
(WABO1901588)
280919 Zuidkerkenlaan 25 in Limmen
het wijzigen van een pedaal van een orgel (monument) (WABO1901595)
290919 Startingerweg (naast 7) in Akersloot
het wijzigen van gebruik van bollenschuur in wonen (WABO1901596)
011019 Zeeweg 70 in Castricum
het gedeeltelijke renoveren van het dak van strandpaviljoen Club Zand
(WABO1901610)

010119 Uiterdijk 1 in Akersloot
het verbouwen van de woning en het plaatsen van een carport (WABO1901098)
031019 Rubrum 1 in Akersloot
het plaatsen van een erfafscheiding (WABO1901462)
Zuidkerkenlaan 5 in Limmen
het plaatsen van een dakkapel (WABO1901184)
APV-vergunning
Verleend
Datum Adres
031019 Akersloot
Gemeente Castricum verleende evenementenvergunning doorlopend intocht
Sinterklaas Akersloot 2019 op zondag 17 november 2019, verzenddatum besluit
3 oktober 2019 (APV1900834)

Oﬃciële mededelingen woensdag 9 oktober

Ingetrokken
Geversweg 3a in Castricum
het aanbrengen van extra erfverharding (legalisatie) (WABO1901339)
Behandeltermijn verlengd
Datum Adres
021019 Bakkummerstraat 15 in Castricum
het vergroten van de woning (WABO1901385)
Verleend
Datum Adres
300919 Startingerweg 6 in Akersloot
het vergroten van de bestaande woning en de bouw van een bijgebouw op het
achtererf, (WABO1901334)

Colofon

Kijk op www.castricum.nl voor
praktische 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 Twitter
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00
uur. Voor spoed 24/7
Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl
Openingstijden
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
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

Dhw-vergunning
Verleend
Datum Adres
270919 Van Speykkade 61 in Castricum
Gemeente Castricum, verleende Horeca (regulier), nieuwe aanvraag Drank- en
horecavergunning Biljartcentrum Van Speijkkade 61 in Castricum 27 september
2019 (HORECA190058)

Meer informatie vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’.

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot
12.00 uur

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

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

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies:
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.
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‘Ik viel op z’n mooie krullen en op het spleetje tussen z’n tanden’

Diamant voor Klaas en Tiny Smit
Akersloot - Onder de tekst ‘N. Smit’ op de voordeur van de woning
van Klaas en Tiny Smit aan de Mozartlaan prijkt het woord ‘paardje’. Voor een buitenstaander roept dit op z’n minst vragen op. De
ereboog bij de voordeur verraadt dat ze 60 jaar getrouwd zijn.

Programma 10 oktober t/m 16 oktober
vrijdag 16.00 uur
dinsdag 21.00 uur

Miles Davis - Birth of the Cool
donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Joker

vrijdag 20.30 uur
zaterdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur woensdag 20.00 uur

Pavarotti

zaterdag 21.15 uur zondag 19.30 uur

Dolor y Gloria

donderdag 20.00 uur
vrijdag 13.30 uur
zaterdag 18.45 uur zondag 16.00 uur

Downton Abbey
zaterdag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Everest: De jonge Yeti - 2D
zondag 13.30 uur

Everest: De jonge Yeti - 3D
zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
woensdag 15.30 uur

Trouble

vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur

Shaun ’t Schaap:
Het Ruimteschaap
vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

Misfit 2
Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl
Dorpsstraat 70 • Castricum

Pavarotti

Een docu-ode aan Luciano Pavarotti (1935-2007).
De bekendste en misschien wel
meest getalenteerde operazanger ooit, had een leven met uitzonderlijke hoogtepunten en
zware dieptepunten. Zijn artistieke ambities, zijn ongekende ta-

Everest: De
Jonge Yeti
DreamWorks Animation en Pearl
Studio nemen je mee op een
episch avontuur dat zich over
meer dan 3000 kilometer uitstrekt, van de straten van Shanghai tot aan de adembenemende
sneeuwlandschappen van de Himalaya.
Als tienermeisje Yi (Tara Hetharia)
een jonge Yeti ontdekt op het dak
van haar flatje in Shanghai, be-

lent en zijn nauwe band met het
publiek maakten hem tot wereldster.
Met beelden uit het familiearchief, interviews en tv-registraties
brengt meester-regisseur Ron
Howard een ode aan een van de
grootste artiesten aller tijden.

sluit zij samen met haar ondeugende vrienden Jin (Roben Mitchell) en Peng (Matheu Hinzen)
hem “Everest” te noemen. Vervolgens gaan ze op een epische
speurtocht om dit magische wezen te herenigen met zijn familie
op het hoogste punt van de aarde. Maar om Everest weer thuis
te krijgen moeten de vrienden er
wel in slagen om zoöloge Dr. Zara
(Sarah Paulson / Kim van Kooten)
en zakenman Burnish (Derek de
Lint), die koste wat kost een Yeti
wil vangen, telkens een stap voor
te blijven.

Misverstand
Klaas en Tiny zijn in afwachting
van de burgemeester, die langs
zou komen om ze met hun diamanten huwelijksfeest te feliciteren. Kapper Jaap heeft zojuist
het haar van Tiny in de krul gezet.
Achteraf voor niets, want de burgemeester blijkt een dag later te
komen. Hopelijk houden de krullen het nog een dag. Klaas (89) zit
er niet zo mee. Mij maakt het niet
uit dat ‘Toon’ morgen komt”, zegt
hij. De naam ‘Toon’ valt hierna
nog een paar keer en je zou bijna
denken dat hij veel met de burgemeester geknikkerd heeft.
Klaas is geboren in de Rijp en
komt uit een gezin van elf kinderen. Z’n vader was tuinder/boer.
Het gezin waarvan Tiny (84) deel
uitmaakte, woonde in Akersloot
en bestond uit zestien kinderen.
Tiny’s vader werkte als laborant
bij Hoogovens.
Goed woordje
Klaas vertelt dat hij Tiny leerde
kennen toen hij op een avond
met kameraden bij café Roorda
in Akersloot ging dansen. Tiny
vond Klaas direct leuk. ,,Ik viel op
z’n mooie krullen en het spleetje
tussen z’n tanden. Het was liefde
op het eerste gezicht”, zegt Tiny.
Klaas: ,,Een van m’n kameraden
was met Tiny aan het dansen. Hij
vond haar wel leuk, maar hij was
niet zo bedreven in het versieren van meisjes. Hij vroeg me of
ik een goed woordje voor hem bij
Tiny wilde doen. Daar was ik niet
te beroerd voor, maar toen ik later zelf met Tiny danste en ik ontdekte hoe mooi en leuk ze was,
dacht ik ,,Ik zou hartstikke gek
zijn als ik dit laat lopen. Ik ga zelf
voor dit meisje.” Het wordt niet
duidelijk of het ooit nog goed is
gekomen met z’n kameraad.
Van het een kwam het ander en
na vier jaar verkering trouwden
ze op 3 oktober 1959.
Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie meisjes en één jongen.
Inmiddels is de familie uitgebreid
met vijf kleinkinderen en één
achterkleinkind.

ning op de wand zette, zo van ‘Ik
ben hier geweest’. ,,Grappig was
dat, toen m’n schoonouders de
voormalige woning aan de Wagnerlaan vier jaar terug verlieten
en de huidige woning aan de
Mozartlaan betrokken, ik bij het
verwijderen van het oude behang de handtekening van m’n
schoonvader op de muur aantrof”, aldus Piet. Als dat geen toeval is?

Paardje
Dan komt het paardje op de
voordeur ter sprake. Klaas haalt
een zilveren kettinkje onder z’n Tshirt naar boven en er verschijnt
een paardjesfiguur. Hij legt uit:
,,Vroeger op school speelden we
‘Ruitertje aftrek’. Je had dan iemand op je rug zitten, die probeerde bij de ander de ruiter van
het ‘paard’ te trekken. Ik was hier
,,Dit viel niet mee, want ik mistte kennelijk zo goed in dat ik sindsm’n vrijheid”, legt Klaas uit. Tiny: dien de bijnaam ‘Paardje’ heb ge,,Daarentegen kregen we korting kregen. Deze heb ik m’n hele leop de reizen van Hoogovens om- ven behouden.” Dit raadsel is dus
dat Klaas er in de ploegendienst ook opgelost.
werkte en hierdoor verplichte vakanties had. We hebben zodoen- Klaas en Tiny genieten van hun
de heel wat mooie vakantiebe- oude dag. Ze voelen zich rijk
stemmingen aangedaan.” Op met hun kinderen, kleinkindez’n 57ste ging Klaas met de VUT, ren en achterkleinkind en vermaar stilzitten was er niet bij. Hij maken zich met hun hobby’s. Als
kluste links en rechts wat bij. Als hen gevraagd wordt wat het geKlaas vertelt dat hij heel wat wo- heim van hun 60 jaar samenzijn
ningen en winkels heeft leegge- is, antwoordt Klaas ,,Het is meer
ruimd en deze heeft voorzien geven dan nemen.” Tiny noemt
van nieuw behang, grapt doch- het woord ‘vergevingsgezindter Conny ,,Schep nou niet te veel heid’. Dochter Conny zegt dat
op, pa, want je maakt nog slapen- het woord ‘trouw’ een belangde honden wakker. Straks krijg je rijk gegeven in hun relatie is en
nog een navordering van de Be- dat zij deze deugd aan hun kinlastingdienst.” Piet vertelt dat z’n deren hebben meegegeven. Als
vader voor het behangen, als een dat geen mooi compliment is?
soort legacy, altijd z’n handteke- (Tekst/ foto: Henk de Reus)

Klussen
Klaas werkte tot zijn 21ste bij een
tuinder in de Beemster. Hierna
ging hij als manusje van alles bij
aannemer Slot aan de slag. Vanwege een hernia moest hij hiermee stoppen en ging als kraandrijver bij Hoogovens werken.

‘Door initiatieven als deze krijg je een betere band met elkaar’

Beter een goede buur
dan een verre vriend

Castricum - Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren
elkaar beter kennen. Dit is de gedachte achter Burendag, waarvan de veertiende editie op zaterdag 28 september plaatsvond.
Initiatiefnemers zijn Het Oranjefonds en Douwe Egberts. Zij ondersteunen sinds 2006 activiteiten. Hierbij kan het gaan om gezamenlijk koffie drinken, een spelletjesmiddag of een straatfeest
organiseren, samen wat opruimen of een andere klus klaren. Het
kan zowel binnen-, als buitenactiviteiten betreffen. Vanuit Castricum waren er deze keer acht aangemeld.
Weersvoorspellingen
Eén hiervan vond voor de zevende keer plaats in een van de hofjes aan de Willem de Zwijgerlaan. Joyce Zonneveld is initiatiefneemster. Ze vertelt dat het doorgaan er deze keer om gespannen heeft. Joyce:,,We organiseren
elk jaar een springkussen en een
barbecue en hadden ons ook dit
jaar hiervoor bij het Oranjefonds
aangemeld en subsidie aangevraagd. Gisteren waren de weersvoorspellingen echter zo slecht
dat we besloten om alles af te blazen. We stelden de buurt hiervan
in kennis. Ook het springkussen
was afgezegd. Vanochtend leken
de weersvoorspellingen er ineens

beter uit te zien. We zijn toen als
de wiedeweerga opnieuw achter
het kussen aangegaan en gelukkig konden ze er nog een ergens
vandaan halen. De barbecue hebben we maar laten zitten.”
Band
Terwijl zo’n 30 kinderen op het
kussen klimmen, dartelen en
springen, schuiven meerdere buren aan. Onder het genot van een
drankje en een hapje staan ze
met elkaar te keuvelen. Het doet
erg gezellig aan. Joyce vertelt
waarom ze het belangrijk vindt
om Burendag elk jaar te vieren.
,,We hebben in de loop der jaren,
mede door dit initiatief, als buren

een goede band met elkaar gekregen. Echter, de buren van een
hofje verderop zien we niet zo
vaak. Door deze ook uit te nodigen leren we ook hen beter kennen. Sommigen hebben af en toe
al eens contact met elkaar omdat de kinderen met elkaar spelen. Dit geldt niet voor degenen
zonder kinderen. Via de barbecue
proberen we hen bewust bij het
gebeuren te betrekken. Helaas
gaat de barbecue deze keer niet
door vanwege het weer.”
Sil (8) springt voor de zoveelste
pitstop even van het groengele
springkussen af en werkt gauw
wat chips en fris naar binnen. Als
hem gevraagd wordt wat hij van
het kussen vindt, wordt de verslaggever haarfijn uitgelegd dat
het niet om een ‘springkussen’,
maar om een ‘stormbaan’ gaat.
Dit is wel even heel iets anders
en had hij eigenlijk toch kunnen
zien. Hierna rent hij weg en klimt
weer op het spr.., uh, … de stormbaan. (tekst/foto: Henk de Reus)

Jeannette Ruijgrok

Focust op eenzaamheid
Limmen - Op donderdag 3 oktober is het ‘Steunpunt Eenzaamheid Castricum’ gelanceerd. Er
zijn zes ‘ambassadeurs’ bereid gevonden om mee te denken en te
helpen dit initiatief tot een succes
te maken.
Ambassadeur Jeannette Ruijgrok
is praktijkondersteuner kwetsbare ouderen bij ‘De Limmer Huisartsen’. Vanuit die positie is zij onder andere alert op eenzaamheid
onder ouderen.
Hoge nood
Door de vergrijzing zitten de
overgebleven verzorgingshuizen
meer dan vol. Als gevolg daarvan zijn er oplopende wachtlijsten, ook bij De Cameren in Limmen. Jeannette: „Er worden alleen nog patiënten opgenomen
die 24-uurs zorg nodig hebben
en voor wie geen mantelzorger
in de buurt is. Anders niet, ook
al is de mantelzorger zelf al op
leeftijd. Het zal duidelijk zijn dat
er regelmatig sprake is van acute nood.”
Signalen
Behalve door de huisartsen en
de thuiszorgorganisaties wordt

Jeannette Ruijgrok, praktijkondersteuner kwetsbare ouderen (foto: aangeleverd)
ze ook in het dorp op ‘probleemgevallen’ attent gemaakt. „Ik werk
intussen al zo lang in Limmen, dat
mensen mij ook op straat aanschieten, als zij van buurtgenoten of klanten weten dat er iets
mis is. Dan pak ik de telefoon en
ga aan de slag. Het kan gaan om
het regelen van de bezorging van
warme maaltijden aan huis, hulp
in de huishouding, deelname aan

dagbesteding - waar ook wachtlijsten zijn - fysiotherapie aan huis
of om eenzaamheid. Ik maak altijd de afweging of het professionele hulp moet zijn of dat vrijwilligers kunnen ondersteunen. Vandaar dat mijn contact met Welzijn
Castricum ook goed is en ik werd
gevraagd of ik ambassadeur eenzaamheid voor Limmen zou willen zijn”.
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Lezing over verdwenen kastelen

Kasteel De Middelburg,
toch heel anders dan gedacht
Castricum - Met de opening
van de tentoonstelling ‘Op zoek
naar ridders en kastelen’ in het
Huis van Hilde, staan er nieuwe
lezingen op de planning. Deze
lezingen staan in het teken van
de verdwenen kastelen in de
provincie Noord-Holland.
De Oudorperpolder lijkt een ongerepte groene oase, maar zo’n
700 jaar geleden zag het er heel
anders uit. Het aangezicht werd
gedomineerd door twee kastelen: de Nieuwburg ten noorden en de Middelburg ten zuiden van de Munnikenweg. Rond
duinbeheerder heeft al zeven 1272 liet Floris een dijk over een
hectare agrarische grond opnieuw ingericht, met geleidelijke overgangen naar de achterliggende duinen. Zo kan het gebied uitgroeien tot een natuurlijk landschap dat aantrekkelijk
is voor mens en natuur.

drassig gebied tussen Oudorp
en Alkmaar aanleggen, de huidige Munnikenweg. Deze weg
vormde de verbinding tussen
Kennemerland en West-Friesland en aangenomen werd dat
rond 1282 beide kastelen gebouwd werden.
In 1517 worden beide kastelen
verwoest door het rebellenleger van grote Pier. Ze worden
niet herbouwd, de resten worden afgebroken en de stenen
verkocht. De kasteelpercelen
bleven altijd braak liggen, waardoor de resten van de Middelburg in een weiland nog steeds

Castricum - Per 1 maart 2019 is
de Stichting Reanimatie en AED
Castricum opgeheven. Zij verzorgen geen trainingen en oefenavonden meer.
De
reanimatievaardigheden
kunnen op te peil worden gehouden bij de herhalingslessen
en inloopavonden van EHBO Vereniging Castricum.
Meer informatie over de mogelijkheden die EHBO Vereniging
Castricum biedt, wordt gegeven
op de inloopavond ‘Reanimatie’

in het EHBO-leslokaal in Cultureel Centrum Geesterhage, Geesterduinweg 3, op donderdagavond 17 oktober tussen 19.30
en 21.30 uur.
Het is mogelijk om direct kosteloos te oefenen op een van de
oefenpoppen. Er zijn gediplomeerde docenten aanwezig. Het
is gewenst om een reanimatiecertificaat mee te nemen.
Meer informatie over de reanimatie-opleidingen van EHBO
Vereniging Castricum: www.

Kijkje in het verleden van de Zanderij
Castricum - Op zaterdag 12 oktober brengen PWN, Stichting
Oer-IJ, Provincie Noord-Holland,
gemeente Castricum, Hollandia
Archeologen en Huis van Hilde het verleden van de Zanderij in Castricum weer even tot leven. In het natuurontwikkelingsgebied van duinbeheerder PWN,
stellen zij een kuil open voor publiek die het verleden laag voor
laag zichtbaar maakt. Aan de
hand van deze praatplaat vertellen experts het verhaal van het
ontstaan van het landschap de
Zanderij.
De Zanderij in Castricum was
5000 jaar geleden nog open zee.
Daarna verzandde het gebied en
lag hier lange tijd de monding
van het Oer-IJ tot ongeveer het
begin van de jaartelling. Toen de

eerste duinen over het gebied
stoven werden al snel daarna de
eerste akkers aangelegd. Totdat
de mensen door grote zandverstuivingen zo’n duizend jaar geleden niet meer verder konden
ploegen. Een twintig meter dik
zandpakket bedekte eeuwenlang de oude akkers totdat het
zandpakket ongeveer honderd
jaar geleden voor zandwinning
werden afgegraven. En deze afgegraven vlakten dienden tot
voor kort weer als bollenland.
Deze hele geschiedenis is af te
lezen in het huidige landschap
en de lagen in de bodem.
Geschiedenis als wegwijzer
voor herinrichting
PWN wil een vleugje van de oorspronkelijke dynamiek in het
landschap terugbrengen. De

Informatie
De profielkuil is op 12 oktober
tussen 11.00 en 15.00 uur voor
publiek opengesteld. Ieder half
uur kunnen bezoekers deelnemen aan een korte wandeling
vanaf Huis van Hilde naar de locatie (op loopafstand). De bezichtiging inclusief wandeling
duurt ongeveer 45 minuten.
Meer informatie: https://www.
archeologiedagen.nl/ en www.
huisvanhilde.nl. (Foto: aangeleverd)

onder de grond sluimeren. De
resten van de Nieuwburg zijn
zichtbaar gemaakt met bestrating.
Nancy de Jong-Lambregts en
Ferry van den Oever vertellen deze avond over het geofysisch onderzoek van de kasteelterreinen en omgeving van de
Nieuwburg en de Middelburg.
De lezing is op donderdag 17
oktober van 20.00 tot 22.00 uur
in het Huis van Hilde, Westerplein 6 in Castricum. Kaarten via
www.oerij.eu, of op de avond
van de lezing bij Huis van Hilde.
Meer informatie: 06-1445 1564.

Reanimatievaardigheden
op peil houden

ehbocastricum.nl/reanimatieen-aed of via email naar info@
ehbocastricum.nl. (Foto: aangeleverd)

Hobbema-trio in theater Koningsduyn
land. Hij woont inmiddels al twintig
jaar in Nederland en werkt als viooldocent aan verschillende muziekscholen in Noord-Holland, waaronder Toonbeeld Geesterhage.
Celliste Jaenny Beerkens heeft gestudeerd aan het conservatorium
van Maastricht en aan het Sweelinck conservatorium Amsterdam.
Ze speelt op een cello, die speciaal
voor haar is gebouwd door Annelies
Steinhauer. De Japanse pianiste Yumi Toyama studeerde onder andere
aan de F. Chopin Academy of Music
in Warschau en in de Verenigde Staten aan het Peabody Conservatorium of Music van de Johns Hopkins
University of Baltimore. Ze treedt regelmatig op in solorecitals en als kamermusicus zowel binnen als buiten Nederland. Kaarten voor dit concert op zondag 20 oktober om 15.00
uur zijn te reserveren via www.toonCastricum - Deze drie bevlogen zart, Astor Piazzolla, Willem Pijper is beeld.tv of tel. 0251-659012 en vermusici zijn gespecialiseerd in Ka- maar een kleine greep uit het veel der verkrijgbaar aan de zaal, bij de
mermuziek van de 18e en de 19e omvattende repertoire van het Hob- Readshop (Geesterduin), muziekeeuw. Ook schuwen ze niet om ver- bema-Trio. Violist Jussi Paananen, handel Borstlap, boekhandel Laan
rassend werk van recentere datum studeerde onder andere aan het en Vivant Rozing (Bakkerspleintje).
ten gehore te brengen. Haydn, Mo- conservatorium van Kuopio in Fin- (Foto: aangeleverd)

Nelis Baltus bestaat 40 jaar!
Egmond-Binnen - Het bekende Egmondse bloemen-,planten-, en
tuinbedrijf Nelis Baltus heeft wat te vieren. Het bedrijf bestaat dit
jaar 40 jaar.
Wat in 1979 begon als bollen bedrijf is uitgegroeid tot een complete Bloembinderij en Tuincentrum.
In de afgelopen 40 jaar hebben ze
bepaald niet stilgezeten

Het bedrijf onderging grote veranderingen die stuk voor stuk
hebben bijgedragen aan een succesvolle groei.
Daar zijn ze ontzettend trots op
en wie jarig is trakteert! Daarom

Janny Hollenberg 40 jaar juf
Castricum - Juf Janny Hollenberg
vierde dat ze 40 jaar juf is.
De volledige 40 jaar in Castricum:
achtereenvolgens op de Bernadette, De Hoeksteen, Visser ‘t
Hooft en de laatste 25 jaar op de
Cunera.

Het feest stond in het teken van
Kikker en zijn vriendjes. De kleuters van groep 1-2a van de Cunera hebben haar op de fiets van
huis opgehaald, Janny in een
groene kikker-auto.
Op school zongen alle kinderen

haar toe. Daarna volgde een podiumtijd, speurtocht door Bakkum en een afsluitend pannenkoekfeest.
De kinderen en collega’s hopen
dat ze nog lang zo’n fantastische
juf blijft. (Foto: Mertenfoto.nl)

zetten ze de hele maand oktober
de bloemetjes buiten met elke
week een leuke (win)actie, te volgen via de krant, Facebook en Instagram.
Wie langs wil komen en zelf zien
hoe het bedrijf er vandaag de dag
bijstaat en waar groen floreert?
Dat kan uiteraard ook op de Herenweg 25 in Egmond Binnen.

Tweede lezing cultureel café
Castricum - Op vrijdag 18 oktober
zal theoloog Jan Plugboer een lezing verzorgen met als titel ‘De crisisjaren 1930-1940 in theologisch
opzicht’. Het gaat hier om de tweede
lezing in het kader van het cultureel
café, met als centraal thema ‘Diverse
ontwikkelingen in Nederland vanaf de eerste wereldoorlog tot 1940’.
In deze met afbeeldingen ondersteunde lezing besteedt Jan Plugboer onder meer aandacht aan de
Zwitserse theoloog Karl Barth. Deze is op tal van terreinen van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de theologie. Hij is
de grondlegger van de zogenaam-

de ‘dialectische theologie’ waarin
hij de Bijbel als de enige bron van
godskennis beschouwt. Ook was hij
een verklaard tegenstander van de
scheiding tussen christenen en nietchristenen, dus van verzuiling.
Al vroeg waarschuwde hij tegen de
opkomst van het nationaalsocialisme. Naar de door Barth ontwikkelde
theologie wordt ook heden nog veel
onderzoek gedaan.
Een tweede figuur aan wie aandacht
wordt besteed betreft Heiko Miskotte, een groot pleitbezorger van het
gedachtengoed van Karl Barth. Van
zijn hand is de studie Edda en Thora, een vergelijking tussen de Ger-

maanse en Joodse religie. Uit deze
studie valt af te leiden dat hij het nationaalsocialisme zag als het nieuwe heidendom, met alle gevaren
van dien.
De resterende drie inleidingen gaan
in op de economische en culturele
situatie tijdens het interbellum, het
vrouwenkiesrecht en de rol daarin
van Aletta Jacobs, de schoolstrijd, de
verzuiling en op de ontwikkelingen
in de architectuur en schilderkunst.
Alle inleidingen vinden plaats op
vrijdagmiddag tussen 15.00 en
17.00 uur in het Parochiecentrum
(naast de Pancratiuskerk), Dorpsstraat 113, Castricum.

Vocal Tour in De Oude Keuken
Castricum - Nu door de veranderende weersomstandigheden het
buitenpodium van De Oude Keuken in Bakkum plaats maakt voor
de zaal, is voor zondag 13 oktober
het Castricumse koor Vocal Tour
geprogrammeerd.
In oktober 2015 fuseerden de
toenmalige koren Tourdion en Vocal Choice tot het huidige 4-stemmig gemengd koor Vocal Tour.
Met veel enthousiasme zingt het

koor elke woensdagavond in een
zaal van Toonbeeld in Geesterhage in Castricum. De leden komen
uit Castricum, Akersloot, Heemskerk en zelfs Alkmaar. Er worden
zowel licht klassieke als populaire
liederen gezongen. Ook wereldmuziek komt af en toe voorbij.
Bij het koor staat plezier in zingen
voorop. Het steeds verbeteren van
het eigen niveau staat op een stevige tweede plaats. Gezamenlijk

volgt het koor af en toe workshops
bijvoorbeeld ‘ademhalingstechniek’ of ‘verschillende zangstijlen’.
Met dit optreden wordt de lustrumviering van dit gezelschap op
informele wijze ingeluid.
Het koor staat onder de enthousiaste leiding van Paul Hanrath en
wordt op de piano begeleid door
Yuliya Ponomaryova. Het optreden begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. (Foto: aangeleverd)

10

9 oktober 2019

‘Je geeft een kind toch ook geen snoepje dat het vervolgens niet mag opeten?‘

Gevolgen voor horeca nu
rookruimtes taboe zijn
Regio - Op 27 september j.l. besliste het hoogste rechtsorgaan in
Nederland dat rookruimtes in horecagelegenheden voortaan taboe zijn. Deze krant deed een rondje Castricum-Akersloot-Limmen om de gevolgen van dit besluit in beeld te brengen.

Marian Schermer (De Stiefel) zich ziet opnieuw voor een omvangrijke investering geplaatst
Sinds 2008 geldt een rookverbod voor de horeca. Er mag vanaf dat jaar alleen in aparte rookruimtes een sigaret worden opgestoken. De horeca verzette
zich aanvankelijk heftig tegen
het verbod. Het plaatste ondernemers voor aanzienlijke investeringskosten, waarin ze niet
werden gecompenseerd. Nu, elf
jaar later, mag er volgens een
recente uitspraak van de Hoge
Raad helemaal niet meer in horecagelegenheden worden gerookt. Ook nu staan sommige
ondernemers weer voor investeringskosten. Wie zijn er de dupe in Castricum?
Limmen
Eigenaar Dimitri Rieval (44), eigenaar van ‘Bistro Limmen’
heeft geen aparte rookruimte in
zijn pand en merkt niets van de
uitspraak. Hij is er nooit voorstander van geweest om roken
in horecagelegenheden toe te
staan, omdat dit tot onrust kan
leiden. Hij maakt onderscheid
tussen een café en een restaurant. ,,In een café heb je minder last van rokers dan in een
restaurant. In een restaurant
komen ook kinderen eten”, aldus Rieval. Hij krijgt bijval van
zijn collega van ‘Eetbar Lekker’,
eveneens in Limmen. Omdat
men roken en eten geen goede
match vindt heeft men de rookruimte bij een recente verbouwing verwijderd en aan de eetruimte toegevoegd.
Akersloot
Riet Levering (69), samen met
haar man Henk eigenaar van Café ‘De Vriendschap’ in Akersloot,
zegt dat er geen aparte rookruimte meer in hun café is. Levering: ,,We hadden ze wel in de
vorm van verplaatsbare glazen
wanden, maar dat gaf ook veel
ongemak. Uiteindelijk zijn de
meeste mensen in de loop der

tijd buiten gaan roken.”
Hans Dekker (46), bedrijfsleider
bij ‘’t Hoorntje’ zegt dat er sinds
zeven jaar niet meer binnen
mag worden gerookt. Rokers
kunnen buiten, onder een afdakje terecht. Dekker: “Ik zie in
de loop der jaren een trend dat
er binnen steeds minder wordt
gerookt. Mensen gaan vanzelf
al naar buiten.”.
Castricum
Navraag leert dat nagenoeg alle
horecagelegenheden in Castricum binnen geen aparte rookruimte meer hebben. In een
aantal gevallen is deze een aantal jaren terug verwijderd.
Vincent Weber (33), eigenaar
van ‘The Nex’ en ‘Next Door’
heeft vier jaar terug een rookruimte laten aanbrengen. Hiervoor paste hij de hal naast het
toilet aan. De totale kosten bedroegen ongeveer € 5000,-. Weber: ,,De ruimte is recent nog
goedgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Alleen al de speciale afzuiginstallatie kostte €
1500,-. Deze is nergens anders
voor te gebruiken. Het ombouwen van de rookruimte kost al
gauw € 10.000,-. Ik begrijp de
gedachte achter het rookbeleid,
maar zowel de verplichting tot
het creëren van een rookruimte,
als de beslissing van de Hoge
Raad komen uit de lucht vallen.
De ondernemer wordt weinig
ruimte gegund om hier tijdig op
in te spelen.” Weber denkt dat
het massaal buiten roken alleen
maar overlast voor de buurt creeert.
Marian Schermer (60), eigenaresse van ‘De Stiefel’, ziet zich
voor eenzelfde probleem geplaatst. Ze bracht in 2015 een
rookruimte aan omdat ze kort
hiervoor een boete van
€ 500,- kreeg. Ze investeerde €

6000,- in de rookruimte en kan
de boel weer afbreken. ,,Ik wist
dat het verdwijnen van rookruimtes er op den duur zat aan
te komen, maar dit zou pas op
1-7-2022 zijn.
Nu word ik onverwacht weer
voor een investering geplaatst.
Daar komt straks nog een nieuwe investering overheen als
er buiten ook niet meer gerookt mag worden.” Ze ziet er
van komen dat mensen straks
niet meer naar het café gaan.
Ze vindt het streven naar een
rookvrij Nederland onzin, omdat mensen toch zullen blijven
roken.
In de aparte rookruimte verschijnt vanachter een grijsblauwe wolk rook het gezicht van
Frank Adrichem (51). Hij zegt
een straffe roker te zijn. ‘Stoptober’ lijkt niet aan hem besteed.
,,Ik ben en blijf verslaafd”, zegt
hij. Hij associeert roken met
gezelligheid. ,,Als je wilt roken
moet je steeds gesprekken tijdelijk afkappen en de niet roker tijdelijk achterlaten. Je mist
dan delen van het gesprek. Ik
vind het krom dat de overheid
het roken wil verbieden, maar
de verkoop van sigaretten niet.
Je geeft een kind toch ook geen
snoepje dat het vervolgens niet
mag opeten?” Adrichem denkt
dat de accijnsinkomsten op sigaretten en de macht van de tabaksindustrie debet zijn aan het
halfslachtige optreden van de
overheid.
Clean Air Nederland
Tom Voeten, voorzitter van
Clean Air Nederland (CAN) kan
de commotie bij sommige horeca ondernemers begrijpen.
,,Het horeca rookverbod werd in
2008 ingevoerd met rookruimtes als een tijdelijke voorziening. We zijn nu elf jaar verder
en we discussiëren nog steeds
over dit onderwerp. Dit heeft
te alles te maken met de steeds
wisselende uitzonderingen en
de halfslachtigheid waarop de
maatregelen zijn ingevoerd. Dit

Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen zij voor
de politiek en met welke onderwerpen houden zij zich bezig?
In deze rubriek komen de politici in willekeurige volgorde
aan het woord. Dit keer: Rob Dekker, fractievoorzitter van
de VVD. ,,We moeten de leefbaarheid in Castricum blijven
bewaken.”
leidde tot oneerlijke concurrentie en onzekerheid waarmee de
branche niet is gebaat. In februari 2018 bepaalde het Gerechtshof dat rookruimtes verboden
waren. Staatssecretaris Blokhuis
ging in cassatie om tijd te winnen voor de horeca, maar stelde
dat rookruimtes in ieder geval
na 1-7-2022 gesloten moesten
worden. Als de Hoge Raad de
rookruimtes eerder zou verbieden zou dat natuurlijk gelden,
en deze uitspraak ligt er nu.
Echter Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft dat laatste
voorbehoud van de staatssecretaris niet naar de leden en achterban gecommuniceerd. Daarom voelen sommige horecaondernemers zich overvallen. Die
irritatie is daarom te begrijpen.”
Conclusie
Het lijkt erop dat een aantal horecaondernemers een vooruitziende blik hadden, omdat de
meesten geen aparte rookruimte (meer) hebben. Het lijkt te
maken te hebben met een landelijke tendens, waarbij het roken zich steeds meer van binnen naar buiten verplaatst. Dit
beeld blijkt ook uit landelijk
onderzoek. Echter, het buiten
roken kan ook tot meer overlast leiden, zeker nu de situatie in Castricum toch al onder
een vergrootglas ligt. Dat de
ondernemers, die nog wel over
een rookruimte beschikken, nu
onaangenaam verrast worden
heeft volgens CAN te maken
met het de halfslachtigheid en
de onduidelijkheid waarop de
overheid anti-rook maatregelen heeft ingevoerd. Ook heeft
KHN onvolledig met zijn leden
en achterban gecommuniceerd.
Het is vervelend dat een aantal ondernemers hiervan de dupe zijn.
Nog vervelender wordt het voor
hen als er straks ook op terrassen niet meer gerookt mag worden. Dat wordt zeker nog een
dingetje. (Foto/tekst: Henk de
Reus)

Frank Adrichem blijft verstokt roker en vindt dat de nieuwe maatregelen
het ongezelliger maken

Dian (10) doneert haar lange haren
Limmen - Marlies de Dood
uit Limmen is supertrots op
haar dochter Dian Admiraal
van tien jaar oud. Dian heeft
zaterdag 28 september haar
lange haren laten knippen bij
kapper ‘In Stijl’ in Limmen. Ze
deed dit niet zomaar, ze doneerde haar lange lokken
aan Stichting Haarwensen.
„Het was best spannend voor
Dian”, vertelt Marlies. „Tot in
de kappersstoel heeft zij getwijfeld. Ze heeft het uiteindelijk toch gedaan omdat ze al zo
lang had gespaard met als doel
te doneren. Daarnaast heeft ze
gezien hoe snel je haar weer

groeit, haar zus Maud heeft
vorig jaar namelijk ook haar
lange haar gedoneerd. Dian
moest even wennen, maar inmiddels is ze helemaal blij met
haar ‘korte’ haar. Ze draagt het
nu vaak los en het scheelt een
hoop was- en kamwerk, een
win-win situatie.”
Stichting Haarwensen verzorgt
haarwerken voor kinderen die
door chemotherapie of andere medische redenen hun haar
verliezen, zonder dat daar voor
hen kosten aan verbonden zijn.
Kijk voor meer informatie op:
www.haarwensen.nl.
(Foto:
Marlies de Dood)

Raadslid in Beeld
Mardou van Kuilenburg
Rob Dekker is geboren en getogen in Akersloot, ondernemen
zit hem in het bloed. Hij doet een mbo-opleiding richting
handel en rolt door omstandigheden op zijn zeventiende
de winkel in die nu van hem is. Hij zet zich in voor het verenigingsleven, is getrouwd en vader van drie kinderen. Rob is
sinds 2006 politiek actief.
Waarom koos u voor de politiek?
,,In 2006 was Akersloot in rep en roer: het centrumplan op het
Heer Dercksplantsoen bracht veel te weeg. Inwoners - voor of
tegen - waren ontevreden, ik incluis. Ik heb altijd gezegd: als
je wilt meedoen moet je je er tegenaan bemoeien. Overigens
was ik wel al lid van de VVD in die periode.”
Was VVD een logische keus?
,,Het was de partij waarmee ik me het meest kon identificeren.
Als je iets echt wil veranderen gaat dat vanuit de politiek. En
helaas niet allemaal even snel als ik zou willen. Ik ben het
niet honderd procent eens met alle standpunten van de VVD,
maar ik geloof dat niemand van de leden of kiezers dat heeft.
In mijn optiek is het belangrijk om de zorg en verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer te leggen. Maar wel zorgen
voor hen die het echt nodig hebben. Ruimte scheppen voor
eigen gedachtegoed, daar ben ik voorstander van. Of ik me
bij een andere partij zou kunnen aansluiten? Nee, dat kan ik
niet verantwoorden. Als het klaar is, dan is het klaar.”
Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Heel belangrijk. Mijn voorgangers hebben het al gezegd,
maar je hebt invloed op je eigen leefomgeving, en als je wat
wilt veranderen moet je in actie komen. Of het nu gaat om
straatverlichting tot het lokale dorpshuis of de sporthallen.De
regie neem je zelf. Als raadslid ben je een spreekbuis namens
de inwoners. Met hun input moet je gevraagd of ongevraagd
aan de slag.”
Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Samenleving en de maatschappij, maar zeker ook het gebied van ondernemen. Ik neem graag initiatief en ben grondlegger van meerdere moties.Het college doet het momenteel
erg goed moet ik zeggen, ik ben ook groot voorstander van
het raadscollege. Er is een rust over het gemeentehuis gevallen, dat is ook goed voor het vertrouwen van de inwoners. Ik
vind het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en zet
me daar ook voor in.”
Wat wilt u bereiken voor inwoners van Castricum?
,,Een betere zwemplek in Akersloot, daar ben ik momenteel
veel mee bezig. Maar ik kijk ook graag naar het BUCH-brede
plaatje. Wat kan er anders? Beter? Ik begrijp nog steeds niet
waarom een inwoner van Heiloo zijn afval niet in Castricum
kan wegbrengen. Het is gek dat er nog steeds in hokjes
wordt gedacht. Als het aan mij ligt kun je in Uitgeest je paspoort aanvragen en in Castricum ophalen. Het is notabene
dezelfde organisatie. Met het openstellen van de afvaldepots
binnen de BUCH ben ik ook bezig. We willen allemaal besparen en energiezuinige maatregelen. Soms moeten mensen
helemaal omrijden voor zo’n afvaldepot. Soms zijn dingen
niet anders, je kunt niet alles oplossen. Maar je moet wel
antwoord kunnen geven.”
Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,De leefbaarheid moeten we bewaken. Dat heeft te maken
met het uitgaansgeweld, maar ook met voorzieningen en
sportclubs. De mens leeft tegenwoordig heel individueel,
maar lokale verenigingen schreeuwen om hulp. Niemand
kan zonder vrijwilligers. Ik wil iedereen oproepen: ga eens
kijken bij de buurtvereniging en denk eens voor jezelf na wat
jij zou kunnen bijdragen als inwoner. Door de vergrijzing is
er straks een nijpend tekort aan hulp. Als iedereen een beetje
doet denk ik dat het heel gezellig blijft.”
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De zekerheid van een waardig afscheid
- Zorgvuldige en persoonlijke begeleiding
- Gratis informatie en advies
- Opbaring woonhuis of uitvaartcentrum

Uitvaartcentrum
Dorpsstraat 113a, 1901 EK Castricum

Burgemeester Castricum lovend
over initiatief Eric Bakker
Limmen - Onlangs is ‘De Saraceense Samenzwering’ verschenen,
de derde thriller van Eric Bakker, die samen met Herman Zandstra
onder het pseudoniem Era Richmen schrijft. Tijdens het schrijven
vatte Eric, woonachtig in Limmen, het idee op om de royalty’s van
het boek voor 100% te doneren aan War Child.
De verkoop van het boek verloopt
gestaag, waardoor inmiddels een
eerste donatie van 1.000 euro
heeft plaatsgevonden. Gezien de
recente verschijningsdatum van
het boek een mooi bedrag, maar
Eric wil meer: ,,Om de actie echt
tot een succes te maken, hebben we belang bij een groot bereik. Uiteraard wil ik daarbij onze
actie ook bij de inwoners uit onze gemeente onder de aandacht

brengen en hoe kan dat beter
dan via onze burgemeester?” Eric
was aangenaam verrast dat burgemeester Toon Mans zo spontaan op zijn verzoek reageerde.
Toon Mans: ,,Ik heb altijd veel belangstelling als inwoners van onze gemeente iets creatiefs doen,
zeker als daaraan een goed doel
is gekoppeld.” De burgemeester
heeft ‘De Saraceense Samenzwering’ inmiddels gelezen en is heel
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enthousiast: ,,Het is zeer vlot geschreven, kent een aantal verrassende wendingen en blijft boeien
tot het eind. Bovendien sluit de
controverse tussen Iran, Israël en
Amerika die in het boek wordt geschetst, beangstigend nauw aan
bij de hedendaagse actualiteit.”
Het boek ‘De Saraceense Samenzwering’ is uitgegeven door uitgeverij LetterRijn en daar ook te bestellen, net als bij de boekhandel
en/of de gespecialiseerde webshops. Het boek is als paperback,
e-pub of luisterboek verkrijgbaar.
Meer informatie over Era Richmen
is op www.erarichmen.nl te vinden. (foto: George Bakker)

Nog enkele plaatsen vrij bij typecursus
Castricum - In oktober starten
op maandag om 19.00 uur en
woensdag om 16.00 uur typelessen in Bibliotheek Kennemerwaard. Deelnemers dienen zestien jaar of ouder te zijn. De cur-

sus bestaat uit twaalf lessen en
wordt afgesloten met een examen.
De deelnamekosten bedragen €
125,- dit is inclusief lesprogramma, lesmateriaal en examen-

geld.
Opgeven kan nog. Voor informatie of aanmelding voor de
cursus kijk op www.typetijd.
nl of stuur een mail naar info@
typetijd.nl

Uitvaartverzorging Formanoij
‘Wij vinden rouwverwerking belangrijk: alles gaat stap voor stap’
Inloop afscheidscentrum De Swaen vrijdag 18 oktober 2019 van 10.00 tot 12.00 uur

•
•
•
•
•
•
•

Boske stopt met Bakkerij
Castricum - Frank Boske stopt met zijn activiteiten voor poppodium De Bakkerij. Begin dit jaar werd hij door het huidige bestuur
gevraagd om het voor culturele evenementen ingerichte pand
aan de Dorpsstraat 30 nieuw leven in te blazen. Gedurende een
aantal maanden inventariseerde Frank de uitdagingen waarvoor
De Bakkerij staat; een lege kas, een onbespeeld podium, ontevreden politiek, een slecht onderhouden pand, oplopende schulden,
een incompleet bestuur, een slecht imago en een uitgeput team
van gedemotiveerde vrijwilligers, waren de sombere constatering.
Met een flinke portie energie en
positiviteit dook Boske samen
met Wynzen Pauzenga als vrijwilliger op het vullen van podium, bar en vooral kassa. Voorafgaand sprak Boske uitgebreid
met de wethouder van dienst,
die hem in onbedekte bewoordingen afraadde zich voor De
Bakkerij in te zetten.
,,Vreemd”, vond Boske. De gemeente heeft immers voor een
deel gefinancierd door middel
van een lening waarvoor rente verschuldigd is. Voor de politieke partijen heeft Boske plan-

nen uiteengezet die op een termijn van pakweg drie jaar mogelijk voor een goede financiële
situatie zouden kunnen zorgen.
,,We hebben te zorgen voor programmering en gasten in de
tent. Daar zijn we lekker mee op
weg en zelfs het imago kreeg
weer wat meer glans. Daarmee kan de schoorsteen weer
gaan roken”, benadrukt Boske.
De haalbaarheid van een mooi
cultureel platform houdt hij wel
degelijk voor mogelijk.
Nu blijkt dat er voor de verschillende taken geen vrijwil-

Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
Uitvaart vanaf € 1.475,Ongeacht waar u verzekerd of lid bent, wij helpen u
Thuisopbaring of afscheidscentrum
Wij verzorgen uitvaarten in heel Noord-Holland
Vrijblijvende voorbespreking bij u thuis
Voor elk budget is er een uitvaart
DAG EN NACHT BEREIKBAAR
www.uvdf.nl | 06 115 36 587
info@uvdf.nl

ligers meer opstaan. De programmering die Pauzenga en
Boske opzetten bleek niet te
worden gesteund door de Vereniging Vrienden van de Bakkerij. De vrijwilligers is, net als
ogenschijnlijk de gemeente, de
moed en energie in de schoenen gezakt. Een kleine tegenvaller voor het programmerende duo, dat met veel kunst en
vliegwerk én de steun van een
select gezelschap uit de vrijwilligersgroep van De Bakkerij ‘de
bordjes draaiende’ probeerde te
houden. Cultuurcoach Tamara
Roos komt met een advies voor
De Bakkerij wat mogelijk hout
snijdt; een commerciëler aanpak. ,,Ook een idee”, zegt Boske. ,,En niet het mijne!” Als belangrijkste reden voor zijn vertrek noemt hij het feit dat door
de belanghebbenden nog geen
eenduidige en duurzame richting is gekozen. (foto: aangeleverd)

SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Licht aan. Voorkom woninginbraak!
De donkere maanden zijn weer aangebroken. Inbrekers zien dan eenvoudig dat u
niet thuis bent en kunnen snel hun slag slaan. Hoe schrikt u inbrekers af? Enkele
maatregelen zijn:

Week van de Veiligheid

•
•

Van 7 tot en met 13 oktober 2019 is het landelijke Week van de Veiligheid. Dat betekent
dat ook wij als gemeente Castricum extra aandacht vragen voor het thema veiligheid. Want
met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe.

•

Dit jaar ligt de focus van de Week van de Veiligheid op het voorkomen van heling. Als we er samen voor zorgen dat gestolen
goederen niet meer doorverkocht kunnen worden, ontmoedigen we daarmee overvallen, inbraken, straatroven en andere diefstallen. U helpt toch ook mee?

Heling

•

Licht: gebruik tijdschakelaars op je verlichting.
Geluid in huis: laat de radio of de televisie aan als u een
avondje weggaat.
Sociale controle: vertel uw buren dat u een paar dagen
weg gaat zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden.
Goed hang- en sluitwerk: maak hiervan gebruik. Doe ramen en deuren dicht én op slot. Ook als u maar even
weggaat

Bel 1-1-2!
Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel
direct 1-1-2. Met de omschrijving van de daders en de vluchtrichting van de auto of scooter komt de politie direct in actie.
Maak als het kan een ﬁlm of foto met uw mobiele telefoon.
Let wel goed op uw eigen veiligheid!

Meer tips kunt u vinden op https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.
De kans op succesvolle opsporing van woninginbrekers, dieven en helers wordt
vergroot als mensen hun waardevolle spullen registreren. Als aangevers bij de aangifte direct een lijst met de unieke serienummers van bijvoorbeeld apparatuur en
foto’s van sieraden kunnen geven, kan de politie gevonden buit sneller koppelen Om de gemeente nog veiliger te maken,
aan de rechtmatige eigenaar. Ook geeft het vaak aanwijzingen naar het spoor van kunnen inwoners zich aanmelden bij
de dader(s).
Burgernet. Dit is een samenwerking tussen politie, gemeente en inwoners om
Wat kunt u zelf doen?
de veiligheid in de buurt te vergroten. Burgernet werkt heel simpel via het telefoonnetwerk
Registreren van uw eigendommen kan door het uitgebreien wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement van een dader
dere kostbaarhedenregistratieformulier van Politiekeurbeschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden
merk te downloaden of de ‘app’ van www.stopheling.nl
na een ongeval.
gebruiken. Met deze app kunt u ook controleren of te koop
aangeboden goederen als gestolen geregistreerd staan.
Als Burgernetdeelnemer ontvangt u een spraak- of sms-bericht wanneer er iets gebeurt
U voorkomt daarmee dat u zelf (onbewust) aan heling
in uw omgeving. Daarin krijgt u het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken.
doet! Op www.dnavaneensieraad.nl kunt u stap voor stap
Iets gezien? Dan belt u rechtstreeks met de meldkamer. Dat doet u via het gratis Burgereen goede, uniforme beschrijving van uw sieraden maken
netnummer 0800-0011. Of in de app via “Bel met de politie” knop.
en uitprinten. Deze beschrijving kan de politie helpen gestolen juwelen bij u terug te bezorgen. Installeer ook trackAanmelden
and-trace-software op uw mobiele telefoon, laptop en/of
Wilt u ook lid worden van Burgernet? Dan kunt u de app Burgernet downloaden. Voor
tablet om deze makkelijker op te kunnen sporen.
meer informatie: www.burgernet.nl. Deelname is gratis.

Burgernet

Voorkom identiteitsfraude

Buurtpreventie
Whatsapp

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs
of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen
Via een WhatsApp-groep wisselt u
die misbruik maken van kopieën van deze identiteitsbewijzen.
gratis informatie uit over uw buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand
Wat kunt u zelf doen?
U bent niet altijd verplicht om een kopie van uw identiteitsbewijs af te geven. Geeft u toch die zich verdacht gedraagt. Zo helpt u
mee aan een veiligere buurt en kunt u
een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Hoe doet u dat? Volg de drie stappen:
inbraken voorkomen. Op de website:
www.wabp.nl leest u of er al een WhatSchrijf op de kopie:
sapp-groep bij u in de buurt is of hoe u
•
Dat het een kopie is;
een groep kunt oprichten. U moet wel
•
Aan welk bedrijf u de kopie geeft
in het bezit zijn van een mobiele tele•
De datum waarop u de kopie afgeeft.
foon waarop een Whatsapp-bericht te
ontvangen is.
Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Camera in Beeld

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en
goederen. Ook steeds meer particulieren beveiligen hun
eigendommen met camera’s. De politie gebruikt in het
dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te
lossen.

Beeldbank
Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn, maakt de
politie gebruik van een databank. Deze databank heet
‘Camera in beeld’. Hiermee kan de politie nog sneller
zien waar in de buurt van een misdaad, bijvoorbeeld
een woninginbraak, zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben opgenomen. Hierdoor
kunnen daders sneller worden gepakt.
Doet u mee met Camera in Beeld? Aanmelden kan via www.politie.nl/cib.

Laat niemand binnen
Wat ze ook
verzinnen

‘Eerst checken en dan klikken’
In 2017 was een op de negen Nederlanders slachtoffer van een vorm van internetcriminaliteit berekende het CBS. Het gaat hierbij om identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude,
hacken of cyberpesten. De Nederlandse samenleving wordt steeds afhankelijker van ICT.
Maar particulieren en ondernemers hebben hun digitale beveiliging niet altijd op orde. Om
mensen te beschermen tegen valse links, bijlages en betaalverzoeken, is de campagne
‘Eerst checken, dan klikken’ gelanceerd.

Klik niet zomaar op elk linkje
Een e-mail, tekstbericht of betaalverzoek met een foute link erin is een veelgebruikte manier om u gegevens te ontfutselen. Dit heet phishing. Met die gegevens, zoals wachtwoorden of toegangscodes, kunnen internetcriminelen u veel geld afhandig maken. Het is dus
belangrijk om alert te zijn. Als u phishing kunt herkennen, en niet op linkjes en bijlagen
Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie klikt, snijd je internetcriminelen ﬂink de pas af.
kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad. U kunt bij M. melden over bijvoorbeeld
moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Wat moet u checken?
Ook met informatie over fraude en corruptie kunt u bij M. terecht. Zo levert u een bijdrage Check altijd de echtheid van een e-mail, appje of betaalverzoek. Wordt er om geld of
persoonsgegevens gevraagd of ken je de afzender niet? Moet u heel snel reageren of
aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.
maak u een kans op een wel heel bijzondere prijs? Dan moet er wel een alarmbelletje bij
u gaan rinkelen!
Anoniem
M. is een onafhankelijke organisatie. De anonimiteit en veiligheid van de melders is voor
M. van hoofdbelang. Alleen als de anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de ano- Meer tips
nieme melding door naar de partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. De Op de website: https://veiliginternetten.nl kunt u veel tips voor uzelf en uw kinderen vinanonimiteit van de melder is voor M. belangrijker dan het oplossen van een zaak. M. biedt den over veilig internetten. Ook vindt u hier tips voor het veilig gebruik van sociale media
en veilig kopen op internet.
een vangnet voor als u wel wilt melden, maar niet bekend wilt worden.

Meld Misdaad Anoniem
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Op de
koffie bĳ ...

Danny Teerenstra
van aannemersbedrijf
D. Teerenstra B.V.
Dat hij ondernemer zou worden
stond buiten kijf, want Danny Teerenstra kende niet anders. Zijn
opa had een aannemersbedrijf en
zijn vader nam het over. Inmiddels
runt Danny al dertig jaar zijn eigen
zaak. ,,Een eigen bedrijf is heel
hard werken.”

,,Persoonlĳ k contact vind ik nog steeds heel belangrĳ k”
Danny’s vader kende iedereen en maakte
graag een praatje met zowel zijn klanten
als het personeel. Hij overlijdt als Danny
veertien is en broer Gerry (dan 25) neemt
het bedrijf over. Na de LTS en de MTS
komt Danny ook in het familiebedrijf,
maar het groeit zo hard dat er geen ruimte meer is voor persoonlijk contact. Juist
datgene wat zo kenmerkend was voor de
werkwijze van Danny’s vader. ,,Op dat
moment koos ik ervoor om zelfstandig
door te gaan. Kleinschalig én persoonlijk”, schetst Danny. Samen met compagnon Peter Scheerman
begint hij in 1989 vanuit huis met een aantal
mensen in dienst. Nu,
dertig jaar later, heeft
hij dertig man personeel
en reikt het werkgebied
van Texel tot Amsterdam. ,,Een eigen zaak
is hard werken. Voorheen deed ik dat zeven
dagen per week, maar
dat is nu minder zodat
ik ook tijd voor mezelf
heb. Dat is toch belangrijk.” Danny heeft een

dochter van 23, Jackie, en zijn partner Ellen heeft twee kinderen uit een eerder
huwelijk. Aannemersbedrijf Teerenstra
pakt alle werkzaamheden aan in- en rond
de woning: van nieuwbouw tot renovatie.
,,Door de jaren heen is mijn bedrijf diverser geworden. Zo hebben we de website
aanbouwfabriek.nl gelanceerd waarop
mensen binnen een paar uur een offerte
krijgen voor hun project. Een snelle manier van werken waar steeds meer behoefte aan is.” Persoonlijk contact blijft
belangrijk voor Danny. ,,Binnen het team

Mogen wĳ ook bĳ u op de koffi e?

schakelen we snel en makkelijk. Het zijn
stuk voor stuk vakmensen die ook allemaal bezig zijn met duurzaamheid.” Teerenstra telt ‘een hoop tevreden klanten’;
regelmatig wordt er voor taart gezorgd
na afloop van een klus. ,,We zijn ook weleens uitgenodigd voor een barbecue
als dank voor het werk”, vertelt Danny.
Als hij het over mocht doen zou hij zeker
weer voor het ondernemerschap kiezen.
,,Misschien zou ik wel langer studeren.
Maar dat eigen bedrijf kwam er sowieso.” www.dannyteerenstra.nl.

verkoop@castricummer.nl

Herstart Centrum-project

Plannen worden zichtbaar in dit najaar

Castricum - Vanwege het zomerreces heeft het programma ‘Versterking Winkel- Verblijfsgebieden Castricum’ even op een laag
pitje gestaan. Afgelopen donderdag bleek uit een Raadsinformatie dat er weer schot in zit. De gemeenteraad kreeg deze avond
uitleg over het ontstaan van het programma, de gerealiseerde projecten, projecten in ontwikkeling en wat in de nabije toekomst nog zal worden aangepakt. Meest in het oog springend
waren daarbij de ontwikkelingen op het Dorpsplein, Kerkplein,
Bakkerspleintje en de Burgemeester Mooijstraat. Wethouder Ron
de Haan benadrukte in zijn inleiding, dat het hier strikt om een
programma voor Castricum gaat. Voor de andere woonkernen
zullen te zijner tijd ook dergelijke projecten worden opgestart.

‘De communicatie kon achteraf misschien beter’

Eerste stap bouw recreatiewoningen
Breedeweg is gezet
Catricum - Het is de buurtbewoners al jaren een doorn in het oog:
de restanten van de vijf vroegere vakantiewoningen aan de Breedeweg. Alsof er ter plaatse een bom is gevallen. In deze situatie
komt volgens de eigenaar (de familie De Wildt) binnenkort verandering.

Tegenslag
Kritiek
Remco de Wildt treedt op als Toen de plannen bekend werden
spreekbuis van de familie. ,,Ik kan kwam er kritiek van direct ommij goed voorstellen dat de buurt wonenden op de hoogte van het
zich afvraagt wanneer er einde- bouwwerk, het verlies aan privalijk eens wat gebeurt. De ver- cy en de vrees voor geluidsoverklaring is simpel: We zijn al ruim last. De Wildt: ,,Ik kan dit begrijtwee jaar bezig met nieuwbouw- pen. Er is in een eerder stadium
plannen, maar ondervonden niet goed met de buurtbewoners
hierbij tegenslag. Het aanvan- over het plan gecommuniceerd.
kelijk ingediende bouwplan vol- Dit wilde ik rechtzetten. De uitdeed niet aan het bestemmings- eindelijke versie is in een brochuplan. Daarom kozen we voor een re opgenomen. Deze heb ik perandere variant. Het tweede plan soonlijk bij 23 buurtbewoners afwerd stedenbouwkundig goed- gegeven, dan wel bij afwezigheid
gekeurd, maar stuitte op proble- in de bus gedaan. Het gaat om
men bij de Welstandscommissie. bewoners die zicht hebben op de
Het derde plan werd wel goed- woningen. Men kan bij mij langsgekeurd, maar bleek bij doorre- komen, bellen of mailen voor verkeningen niet exploitabel te zijn. dere uitleg of opmerkingen.”
In het uiteindelijke plan kiezen
we voor vier kleinere woningen De Wildt zegt met de opgevanmet een indoorspeelruimte, fiet- gen kritiek aan de slag te zijn gesenstalling en opslagruimte. Dit gaan. ,,Het is inderdaad zo dat
alles in één bouwvlak. Het terrein het bouwwerk, door de dubbezal zoveel mogelijk groen en na- le woonlaag, hoger is geworden.
tuurlijk ingedeeld worden, zodat De vroegere huisjes waren onhet goed past in de omgeving”, geveer 4 meter hoog, terwijl de
aldus De Wildt. Hij is zichtbaar nokhoogte van de vier nieuwe
enthousiast over de plannen. ,,De huisjes zeven meter is. We hebuitstraling is totaal anders dan in ben de privacy van de nabijgede vroegere situatie en de wo- legen woningen willen waarborningen worden duurzaam ge- gen door het onmogelijk te mabouwd. De belasting voor het mi- ken om vanuit de dakramen de
WWW.50PLUSWIJZER.NL
lieu wordt hierdoor aanzienlijk buren te zien. Vanuit de zijramen
verminderd”.
heeft men nog enigszins zicht op
de buren, maar dat wordt door

Gerealiseerd
De programmaleider, Henk Ruijter, gaf in zijn toelichting de geschiedenis van het programma weer. Via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is
dit ongeveer vijf jaar geleden in
gang gezet. Achterliggende gedachte: Castricum aantrekkelijker te maken voor bewoners en
bezoekers. “Intussen zijn er al wat
ideeën gerealiseerd zoals de parkeerrouting, verplaatsen fietsenrekken en mede daardoor meer
ruimte voor terrassen, gratis oplaadpalen voor fietsen op Dorpsplein, de streekmarkt in Bakkum
en samen met Reclame aan de
Kust de borden ‘Voor liefhebbers’
die winkel en verblijfsgebieden
herkenbaar maken.”

mentale dorpskerk op het Kerkplein en van de werkgroep Kerkplein gaf een heldere uitleg over
de plannen daar. Zo moet het
gebied rondom de kerk toegankelijker worden en meer uitnodigen tot een verblijf. Bijvoorbeeld door een wandelroute om
de kerk. Daarbij zou het dagelijks
afgesloten deel van de begraafplaats, waar ook Engelse soldaten uit de 2e Wereldoorlog begraven liggen, overdag toegankelijk moeten zijn. “In de kerk zouden meer culturele evenementen
kunnen plaatsvinden”, aldus Henny ter Beest. “En op het plein een
inrichting die uitnodigend is voor
elke leeftijd.”
Ook Tom van der Eng, bewoner

van Castricum en stedenbouwkundige, gaf een duidelijke uitleg over de plannen voor de Burgemeester Mooijstraat. In drie bijeenkomsten met de ondernemers, waarvan één samen met de
bewoners, zijn de ideeën daarvan
voor het opwaarderen van hun
winkelstraat verzameld. Hij toonde een aantal mogelijkheden en
voorstellen, die hij in een ‘boekje’ heeft verwoord en getekend.
In dit project wordt nauw samengewerkt met de projectleiding
voor de ontwikkeling van het stationsgebied. De Burgemeester
Mooijstraat sluit aan bij dit gebied en is de toegang voor bezoekers voor de dorpskern
Vervolg
“Projecten die nog moeten worden opgestart zijn onder andere
de weekmarkt in Castricum en de
Torenstraat. Afsluitend zei Ron de
Haan: “We willen Castricum mooi
en aantrekkelijk maken voor onze
bewoners en voor bezoekers. De
verkeerssituatie in de dorpskern
speelt daarbij een belangrijke
rol. Veiligheid en een aangenaam
verblijf moeten daarbij voorrang
hebben!”

de bestaande beplanting beperkt.”
Om de geluidsoverlast zoveel als
mogelijk te beperken verdwijnt
het huidige grindpad en komt
er een verhard pad waar groen
doorheen zal groeien. Daarnaast
zullen in het huurcontract van de
a.s. bewoners bepalingen worden opgenomen die ervoor moeten zorgen dat geluidsoverlast
tot een minimum beperkt wordt.”
Er lijkt dit keer aan alles te zijn ge- Dit jaar
Eind van dit jaar zal een start gedacht.
maakt worden met de uitvoering
van de plannen voor het BakkerReacties
De Wildt: ,,Bij het rondbrengen spleintje en het Dorpsplein. Voor
van de brochures kreeg ik van be- beide pleinen geldt, dat het gewoners van de Rollerusstraat te zelliger en groener kan. Op het
horen dat ze al blij zijn als de hui- Dorpsplein zal ook een zogedige troep binnenkort verdwe- naamde solarbank worden genen is. Zij vragen zich af waarom plaatst. Een bank die zonne-enerhet zo lang duurde voordat hier gie opslaat, waarmee bezoekers hun telefoon of tablet kunverandering in kwam”.
nen opladen. Een dergelijke bank
Deze krant polste zelf nog reac- komt ook bij het vernieuwde staties van aangrenzende buren. Al- tion. Beide zijn een schenking van
len vinden het ontwerp in de bro- de Rabobank.
chure er op zichzelf fraai uitzien.
Twee personen merken op dat de Plannen
maten van bijvoorbeeld de nok- Henny te Beest, voorzitter van
hoogte in het ontwerp ontbre- de stichting welke het beheer en
ken. Hierover hoopt men nog via onderhoud regelt van de monu- Gerealiseerd, E-bike laadpalen op dorpsplein. (Tekst/foto: Aart Tóth)
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
de gemeente, dan wel de planindiener, duidelijkheid te krijgen.
De bouwaanvraag is in elk geval
ingediend en het lijkt er naar uit
te zien dat de bouw van de recreatiewoningen binnenkort van
start kan gaan, zodat dat ‘ruïnes’
van nu straks verleden tijd zullen
zijn. (Tekst: Henk de Reus/Impressie: aangeleverd)

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Mountainbike

Ben Visser hengelt
winst binnen

Derby wordt met
winst afgesloten
Castricum - FC Castricum heeft de goede vorm weten voort te zetten en behaalde zaterdag op Sportpark De Vlotter een knappe
3-2 overwinning op ADO’20.
Vanuit een gesloten verdediging
en veel feller in de duels werd
ADO’20 goed bestreden. Via een
prachtige uitgooi in de vijftiende minuut aan de rechterkant,
en vervolgens de bal helemaal
dwars over het veld geschoten,
werd Bas van der Werf aangespeeld.
Hij ging alleen op de keeper af en
scoorde 1-0 voor FCC. Nog geen
elf minuten later was het Ward
Haak die vanaf de middenlijn iedereen voorbij liep om in het zestienmetergebied onreglementair tot stoppen werd gebracht.
Max Lodewijks wist de toegekende penalty snoeihard en onhoudbaar in de linkerhoek te plaatsen,
2-0.

speeld scoorde Mats van der Zon.
De boel was wakker geschud. In
de 64e minuut een prachtige aanval over rechts, Bart Kornblum gebruikte zijn snelheid en wist de
bal panklaar voor Sebastiaan Weber te leggen, die het keurig afmaakte en FCC op een 3-1 voorsprong zette.

Vanaf dit tijdstip begon de arbiter
van Twiller dubieuze beslissingen
te nemen. In de 79e minuut werd
onterecht aan ADO’20 een vrije
trap toegekend in een situatie
waar niets gebeurde, net buiten
het zestienmetergebied. Hieruit
werd door Sam Kroes de aansluitende treffer gemaakt en was alles weer mogelijk. Maar de mannen van Castricum hielden hun
In de tweede helft wist ADO’20 koppie erbij en wisten deze oversnel de aansluitende treffer te winning over de streep te trekmaken. Nog geen minuut ge- ken. (Foto: Sandy Klaver)

Akersloot - Ben Visser uit Heerhugowaard is de gelegenheidswinnaar geworden van de wekelijkse donderdagavondwedstrijd
in Akersloot in de strijd om de
Kids and Parents Bikeschool (KPB)
mountainbikecup. Dat Ben Visser niet iedere week aan de start
staat op Sportcomplex de Cloppenburgh om te kunnen winnen is niet het geval. Wie er rijdt,
wordt pas een half uur voor de
start van 20.00 uur bekend, zodat
de renners hun kansen niet kunnen inschatten.
Henk Verdonk junior bleek op de
startlijst te ontbreken en Ben Visser had af te rekenen met onder
andere thuisrijder Pleun Lodewijks, Wout Bakker uit Heiloo en
Vincent Beentjes uit Castricum.
Pleun Lodewijks had de start niet
bijgewoond, maar was wel ingestapt en had de volle koers had
uitgereden, hierdoor werd hij
door de jury reglementair als laat-

ste geklasseerd.
Wout Bakker en Vincent Beentjes kruisten onderling met elkaar
de degens. Beentjes leek ongeschonden naar een tweede plek
achter Visser te gaan eindigen,
maar Bakker presteerde het om
ruim half koers de ervaren Beentjes te achterhalen. Vervolgens
startte Bakker een offensief tegen
leider Visser. Dit bleek een onmogelijke opgaaf voor de nog jonge
Wout Bakker, zodat Vincent Beentjes toch nog vrij eenvoudig zijn
beoogde tweede plaats kon veiligstellen.
Uitslag: 1. Ben Visser (Heerhugowaard), 2. Vincent Beentjes (Castricum), 3. Wout Bakker (Heiloo),
4. Ronald Mossinkoff (Akersloot),
5. Vincent Tiebie (Akersloot), 6.
Bob Scholten (Akersloot), 7. Koen
Houtkoper (Alkmaar), 8. Ton Wiering (Akersloot), 9. Elly Mossinkoff (Akersloot) en 10. Pleun Lodewijks (Akersloot).

Brenda Calis wint
clubkampioenschappen
Castricum - De Castricumse
atlete Brenda Calis (30) heeft
op zondag 6 oktober de clubkampioenschappen
gewonnen (Vrouwen Senioren) bij AV
Lycurgus. De clubkampioenschappen bestond uit de volgende onderdelen: speerwer-

pen, hoogspringen, 100 meter
sprint, kogelstoten, verspringen
en Brenda’s favoriete onderdeel
de 800 meter.
De wedstrijdgroep, waarvan
Brenda deel uitmaakt, wordt
getraind door Tom Metselaar en
Marita Swart-van Zwol.

zwemvierdaagse, kunnen ook
een vrijzwemkaartje kopen met
reductie voor deze vakantie geldig van 21 tot en met 25 oktober, hiermee mogen ze drie keer
vrijzwemmen. Tijdens de week
ligt de opblaas IJsberg in het water en op 23 oktober is er stuiverduiken.
Als klap op de vuurpijl is er op
zaterdag 26 oktober Halloweendisco van 19.00-21.00 uur, het
zwembad is dan versierd met
onder andere heksen en pompoenen. Kijk voor meer informatie op https://www.dewittebrug.
com/

Limmen-Sporting
Krommenie 0-2
voorzet werd ingekopt door hun
spits. In de tweede helft kon Paul
wederom scoren maar de keeper
stond goed op zijn plaats. Sporting had een goede verdediging
met een fysiek sterk centrum. Een
kwartier voor tijd viel de beslissing. Balverlies op het middenveld en op het randje van buitenspel mocht Sporting alleen
op keeper Scheerman afkomen.
Hij werd omspeeld en de 0-2 was
een feit. De laatste tien minuten
werden nog grimmig, wat een
rode kaart tot gevolg had voor
Sporting. (Foto: Willem Koot)

Zondag 13 oktober 2019
aanvang 14.00 uur

Vitesse’22
sv HSV

Pupil van de week:

Duko van de Ven

Castricum - Op dinsdag 1 oktober vond de competitiestart
van Schaakclub Bakkum plaats
in het nieuwe onderkomen aan
de Van Speykkade in Castricum.

de mochten de clubkampioenen van de laatste twee jaar,
Arno Schlosser en Han Kemperink het gelijk tegen elkaar opnemen, de partij eindigde in remise. Oudgediende Fons Vermeulen deed gelijk van zich spreken
De schakers3 werden tevens ver- door Lau Zonneveld gedegen
wend met gloednieuwe houten van het bord te schuiven. Jacob
schaakspellen. Nieuw ook dit jaar Bleijendaal wist in een vermais een speciale sterke groep, die kelijke partij Bob Bakker te vergaat uitmaken wie de clubkam- slaan. Greg Wilson hield zich lang
pioen gaat worden.
staande tegen Gren Noteboom,
Tevens gaat Schaakclub Bakkum maar moest toch het onderspit
met een sterk team voor het eerst delven. Jos Zonneveld wist Hans
deelnemen aan de landelijke Mantjes na een spannende partij
KNSB competitie op de zaterdag. te verslaan.
In de Noord-Hollands competitie
komt Bakkum uit met teams in Belangstellenden zijn welkom op
de 2e en 3e klasse alsmede in het de dinsdagavonden vanaf 19.30
bekertoernooi. Kortom een club uur bij het nieuwe onderkomen
in beweging.
aan de Van Speykkade 61 in CasIn de eerste competitieron- tricum. (Foto: aangeleverd)

Zwemvierdaagse
Castricum
Castricum - Tijdens de herfstvakantie, van 21 tot en met 25 oktober, organiseert Zwembad en
Sauna De Witte Brug voor de 25ste keer de zwemvierdaagse. De
jeugd tot en met tien jaar en de
senioren zwemmen dagelijks
tien banen (250 meter).
De overige deelnemers zwemmen dagelijks twintig banen
(500 meter). Aan het eind van
deze week ontvangen de deelnemers een medaille. De week
wordt feestelijk afgesloten. De
zwemtijden zijn van 12.00-13.00
uur en van 17.30-18.30 uur. Deelnemers met een kaartje voor de

Limmen - Een wedstrijd met twee
gezichten. Het was Limmen die in
de eerste helft legio kansen kreeg
om op voorsprong te komen. Al
in de tweede minuut kwam Paul
Zeeman alleen op de keeper af
maar zijn schot werd keurig gestopt door de keeper. Ook in de
veertiende minuut een mooie
aanval, Jan Welboren zette keurig voor, maar Rik Seignette gleed
naast. Ook Jaap Menic en Wouter
Koot hadden mogelijkheden om
te scoren. Slechts één aanval van
Sporting in de eerste helft was
genoeg voor de 0-1. Een mooie

Schaakclub Bakkum
in nieuw onderkomen

Winst bij tafeltennisvereniging Castricum
Castricum - De eerste drie speelweken van de najaarscompetitie
zijn gespeeld en vooral voor team
2 en het Duoteam met goed resultaat. Afgelopen vrijdag speelden team 1 en 4 thuis op de Gobatstraat in Castricum. Team 1
met Leyad Salame, Wout Goos en
Sandra Staring speelde gefocust
en moest na spannende partijen, waarvan bijna de helft in vijf
sets een aantal punten laten aan
Victory 55 uit Volendam. Leyad
en Sandra, die voor het eerst een
dubbel speelden konden dit punt
verzilveren, waardoor de eindstand 6-4 werd.
Ghiath Miari die uitkwam bij team
4 presteerde het om setstanden
te krijgen van 20-18 en 17-15. Gelukkig eindigde deze tafeltennis-

thriller in zijn voordeel. Met twee
punten van zowel Cees Pennings
als Ghiath en één punt van Marjan Bakker kwam team 4 op 6-4
tegen GSV Heemstede. Team 2
heeft met 27 punten een uitstekend vooruitzicht op de kampioenstitel. Slechts drie punten verloren ze afgelopen vrijdag tegen
Oranje Zwart uit Haarlem. Team 3
kon met twee man, Bart Klomp en
Philip Hogema, slechts twee punten scoren tegen HTC in Hoofddorp. Het duoteam bestaande uit
Frank Walrave en Dirk Oudejans
doen het goed in de 3e klasse en
staan op dit moment op de eerste plaats. (Foto: dubbelpartij tussen Victory 55 en TTVC, met Leyad Salame en Sandra Staring van
Castricum – aangeleverd)

Jeugdig Vitesse fier
overeind tegen IVV: 2-2
Castricum - Voor het derde competitieduel moest Vitesse aantreden tegen IVV uit Landsmeer.
Slechts enkele malen eerder troffen de beide teams elkaar. Hoewel het er dit keer minder onstuimig aan toeging, kreeg IVV wederom rood te zien wegens commentaar op de leiding.
In de negende minuut kwam Vitesse op achterstand door de
al dan niet buitenspel staande
Renaldo Jongebloet. In de vijftiende minuut was het al bijna
gelijk toen een afstandsschot van
de prima spelende Joey van Esveld net naast ging. Vitesse domineerde daarna en ging op zoek
naar de gelijkmaker. Die viel in
de achtentwintigste minuut toen
Jort Kaandorp alleen voor de keeper verscheen en beheerst af-

rondde: 1-1.
Ook na rust was Vitesse de betere ploeg. Maar nadat Nick van de
Ven zijn kopbal na een actie van
Yannick Wishaupt net naast zag
gaan, was het toch IVV dat weer
op voorsprong kwam. Ook daardoor liet het team zich niet uit het
veld slaan en bleef de aanval zoeken. Robin Stam begon een lange rush naar voren en uit voorzet
vanaf links scoorde spits Nick van
de Ven de gelijkmaker: 2-2. Niet
veel later volgde de rode kaart en
leek Vitesse met een man meer
voor de volle winst te kunnen
gaan. Maar ondanks diverse grote kansen lukte dat net niet. Maar
als er één ploeg was die recht had
op de drie punten, dan was Vitesse dat zijn beste wedstrijd tot nu
toe speelde. (Foto: aangeleverd)

Na alcoholcontrole
met scooter de weg op
Castricum - Een 17-jarige jongedame uit Heemskerk werd vrijdag
4 oktober in het horecacentrum
bij de ID wagen gecontroleerd op
alcoholgebruik en had te veel gedronken. Ze mocht het café niet in.
Deze jongedame probeerde toch
meerdere malen om achter de rug
van de beveiliger langs te lopen en
naar binnen te glippen. Dit lukte
niet. Korte tijd later zagen agenten
dezelfde jongedame als bestuurster rijden op een snorscooter,
met nog twee personen erop. Bij
het zien van de politie trachtte ze
aan een controle te ontkomen. Bikers van de politie reden de scoo-

ter klem op de Castricummer Werf,
waarna bleek dat de bestuurster te
veel had gedronken. Ademanalyse aan het politiebureau wees uit
dat haar promillage 280 Ug/l bedroeg. Ze kan dus een bekeuring
tegemoetzien. Bij haar op de scooter zat onder andere nog een jongedame, een 19-jarige inwoonster
van Beverwijk, die tijdens de controle zeer irritant aanwezig was en
beledigende opmerkingen tegen
de politie maakte. Hiervoor heeft
deze jongedame uiteindelijk nog
een bekeuring gekregen. Allebei
hebben ze een horeca-ontzegging
gekregen.
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vereniging Meervogels ’60, Het
Boshuis, Boschweg 3, Akersloot.
11.00-22.00 uur.

▲

Open huis bij Hospice Beverwijk.
In het kader van de dag van de
Palliatieve Zorg houdt Hospice
Beverwijk, Zeestraat 92 te Beverwijk, open huis 12.00 tot 16.00
uur.

10 OKTOBER

Workshop iPad, bibliotheek Castricum, Geesterduinweg 1. Twee
dagdelen,10 en 17 oktober. 10.00
tot 12.00 uur. Aanmelden: www.
bibliotheekkennemerwaard.nl.

11 OKTOBER

’t Schaep met de 5 Pooten,
TAQA Theater De Vest, Alkmaar.
20.15 uur. Kaarten: www.theaterdevest.nl.

Bakkummer Kermis – 11, 12 en
13 oktober, Hotel Fase Fier eten
en drinken, van Oldenbarneveldweg 25, Castricum. 21.00 uur. (Foto’s aangeleverd)

Nederlands Kamerkoor – O Sacrum Convivium, de Grote Kerk
Alkmaar. 20.15 uur. Kaarten:
www.theaterdevest.nl.
Rudolphi Producties – Het Debuut -Ontdek aanstormend theatertalent, TAQA Theater De Vest,
Alkmaar. 20.30 uur. Kaarten:
www.theaterdevest.nl.

13 OKTOBER

Workshop ‘Bestaan lastige kinderen?’, bibliotheek Castricum,
Gesteerduinweg 1. 20.00 tot
22.00 uur Aanmelden via agenda www.bibliotheekkennemerwaard.nl. Toegang € 10,-.

GDisco bij Discovery. Discovery,
Dorpsstraat 2a Castricum, 20.0022.00 uur.
‘De (on)zin van liefde’, theatercollege bij De Zwaan Cultureel.
in Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest. De zaal is open vanaf 19.45
uur en de voorstelling begint om
20.15 uur.

Falkland Toneel speelt ‘Berend
Botje van Bokkum’ van Aris Bremer. Theater De Beun, Heiloo. Zaterdag 12 oktober (15.00 uur)
en zondag 13 oktober (13.30 en
16.00 uur). (Foto: Peter Bijkerk /
Edo Postma)
Leren leggen van de tarot kaarten. Administratiegebouw in
Bakkum, boven restaurant de Oude Keuken. 13.30-15.30 uur.
Rondom Bach, Grote Kerk Alkmaar. 16.30 uur. Toegang gratis,
donatie na afloop is welkom.

Graven tijdens de archeologiedagen – Een kijkje in het verleden van de Zanderij in Castricum,
Huis van Hilde. 11.00 – 15.00 uur.
www.archeologiedagen.nl/en
www.huisvanhilde.nl (Foto: aangeleverd)

Een avond filmmuziek met Harmonie Caecilia, Cultureel centrum de Strandwal, Kennemerstraatweg 464, Heiloo. 20.00 uur.
Informatie:
www.caecilia-heiloo.nl. Harmonie Caecilia o.l.v. dirigent Zoran Rosendahl (foto:
Susanne Oudejans).
Klaverjasdrive in Akersloot. Café
de Vriendschap, Akersloot. Aanvang 20.00 uur.

Koffieconcert piano – Andrzej
Wiercinski, TAQA Theater De
Vest, Alkmaar. 12.00 uur. Kaarten:
www.theaterdevest.nl.

Tweedehands dames- en kinderkledingverkoop voor Stichting Samen Spelen. Handbal-

Kiki Schippers – WAAR, TAQA
Theater De Vest, Alkmaar. 20.30
uur. (Foto: Pleunie van Raak).

Anne Neuteboom. Kennemer
Theater, Kerkplein 1, Beverwijk,
20.30 uur. Kaarten via www.kennemertheater.nl of via de theaterkassa 0251-221453.

Gemeenteraad
vergadert over
sporthallen en gymzalen
Vaarexcursie – Paddenstoelen,
Bezoekerscentrum Poelboerderij,
Veerdijk 106, Wormer. 13.30 uur.
Informatie en reserveren: www.
bezoekerscentrumpoelboerderij.nl (Reuzenbovist, Foto: archief
Poelboerderij)

Kinderboekenweekfeest: Reis
mee! Foyer Kennemer Theater,
Kerkplein 1, Beverwijk, 14.0016.00 uur. Toegang is gratis. (Foto: aangeleverd)
’t Schaep met de 5 Pooten,
TAQA Theater De Vest, Alkmaar.
14.30 uur. Kaarten: www.theaterdevest.nl.

Castricum - Morgenavond vergadert de gemeenteraad onder
meer over de Visie Exploitatie Binnensport. De gemeente oriënteert
zich, samen met de gemeente Heiloo, op de toekomstige exploitatievorm van de binnensportaccommodaties in beide gemeenten.
Omdat overeenkomsten met de
beheerders van enkele (delen van)
sporthallen in beide gemeenten aflopen, is dit het juiste moment om
een plan voor de toekomst op te
stellen. Beide gemeenten vragen
zich af welke de meest wenselijke
beheer- en exploitatieopzet is
voor de accommodaties en welke
aanbestedingsprocedure daar het
beste bij past. Inzet van het proces is een efficiënter gebruik van
accommodaties (BUCH breed), het
opstellen uniforme contracten, uitbesteden van beheer/exploitatie
en opstarten van een
makelpunt voor vraag en aanbod
van accommodaties. De fracties

van VVD en CDA in Castricum hebben inmiddels laten weten morgenavond een motie in te dienen,
waarin ze het college oproepen
om bij aanbesteding in te zetten
op optimalisering van alle gymzalen
en sporthallen, waarbij sluiting
geen doel is. Ook willen ze dat het
college in overleg treedt met de
verenigingen om hun activiteiten
en het gebruik van de hallen te optimaliseren. De gebruikers moeten volgens de twee partijen actief worden geïnformeerd over de
nieuwe visie en zouden het contact met de sportraad waar mogelijk moeten verbeteren. Ook pleiten VVD en CDA voor een duidelijk beheerderprofiel voor de diverse accommodaties in overleg met
de eindgebruikers. Verder willen
ze dat de gemeenteraad jaarlijks
wordt geïnformeerd over de bezetting van de sporthallen en gymzalen.

Afzwemmers
augustus en september
Castricum - Elke woensdagmiddag - buiten de schoolvakanties om - wordt er aan het einde van de middag voor een diploma afgezwommen in zwembad De Witte Brug te Castricum.

Koor ‘Vocal Tour’, De Oude Keuken, Oude Parklaan 117, Bakkum.
15.00 uur. Toegang gratis. www.
deoudekeuken.net (Foto: aangeleverd)

The Choir of Man – sterrenregen van de Engelse pers, Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg
71, IJmuiden. 20.15 uur. Kaarten:
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
(Foto: Chris Cann)

Wandelen op woensdag. Start
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg
in Castricum. Twee wandelingen:
3/5 km en de 7/10 km. Geen deelnamekosten, wel duinkaart nodig. Wekelijks. Meer info 0251650742. (Foto: Leny Welp)

De Alex Klaasen Revue. Kennemer Theater, Kerkplein 1, Beverwijk, 20.15 uur. Kaarten via www.
kennemertheater.nl of via de theaterkassa 0251-221453.

Motie van VVD en CDA

’t Schaep met de 5 Pooten,
TAQA Theater De Vest, Alkmaar.
20.15 uur. Kaarten: www.theaterdevest.nl.

Eigenwijze familievoorstelling,
bibliotheek Castricum. 11.00 uur.
Kaarten: € 2,50 (ook voor begeleiders). Reserveren: www.bibliotheekkennemerwaard.nl. (Foto:
aangeleverd)

Alma en Marita Mathijsen met
‘Niet schrikken mama’. Kennemer
Theater, Kerkplein 1, Beverwijk,
20.00 uur. Kaarten via www.kennemertheater.nl of via de theaterkassa 0251- 221453.

Roefeldag Limmen. Tijdens Roefeldag ontdekken de kinderen
een stukje van de wereld van volwassenen. De organisatie: basisscholen van Limmen en Jongerencentrum Conquista. (Foto:
aangeleverd)

12 OKTOBER

Giovanca honours Diana Ross,
TAQA Theater De Vest, Alkmaar.
20.15 uur. Kaarten: www.theaterdevest.nl (Foto: Andy Tan).

15 OKTOBER

Greet Verkleedt vertelt bij OudCastricum. De Duynkant, Geversweg 1b. 10.00 uur. (Foto: aangeleverd)

17 OKTOBER

Gezonde Natuur Wandeling
start om 10.00 uur vanuit bezoekerscentrum De Hoep. Deelname
gratis, aanmelden niet nodig. Iedere zondag. Info: www.gezondnatuurwandelen.nl. (foto: aangeleverd)

Bakkummer Kermis – 11, 12 en
13 oktober, Hotel Fase Fier eten
en drinken, van Oldenbarneveldweg 25, Castricum. 21.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Bakkummer Kermis – 11, 12 en
13 oktober, Hotel Fase Fier eten
en drinken, van Oldenbarneveldweg 25, Castricum. 16.00 uur. (Foto’s aangeleverd)

Nationale Archeologiedagen
bij Huis van Hilde. 12.00-16.00
uur. www.huisvanhilde.nl (Foto:
Joyce Teunissen)

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

Lezing Boleten in de Noord-Hollandse duinen. Donderdag 10
oktober in het Clusius College ,
Oranjelaan 2a, Castricum. Aanvang 20.00 uur, de zaal is 19.30
uur open. (Foto: aangeleverd)

Tweede akoestisch Open Po- brina Tacci is te zien bij Galerie
dium Dorpshuis De Zwaan, Uit- Streetscape. Sabrina is aanwezig
geest. De zaal is open vanaf 20.15 van 16.00 tot 18.00 uur.
uur, de optredens beginnen om
20.30 uur. (Foto: De Bottels – aangeleverd)

Op 31 augustus heeft Ferre de
Haan afgezwommen en zijn A-diploma gehaald.
Op woensdag 4 september hebben zes kandidaten voor het Bdiploma afgezwommen. Jessie
Film ‘Onderwijs voor ontwikke- Borst, Simon Korf, Emma van der
ling in Burkina Faso’, Cultureel Lecq, Lars Molenkamp, Kris RoCentrum Vredeburg, Dusseldor- denburg en Romy Zoon hadden
perweg 64, Limmen. 16.00 uur. het hele zwembad voor zichzelf
Toegang gratis. Meer informatie: en konden hun prestaties goed
yvonnezomerdijk@quicknet.nl aan hun fans laten zien.
of: www.stichtingwol.com.
Op 11 september waren er vijf
kandidaten voor het diploma A;
Sabrina Tacci in Galerie Street- hun eerste échte zwemdiploma.
scape. Het Tarot project van Sa- Lieke van Diemen, Wes van Dorst,

Chloe Holdway, Daan Mercks en
Vajèn van Velzen mogen nu in elk
zwembad zonder drijfmiddelen
zwemmen.
Een week later, op 18 september,
is er afgezwommen voor C door:
Pepijn Genders, Evan Klene, Catalina Perez, Stef Schoen en Storm
Vos. Deze vijf kandidaten hebben
hun Zwem-ABC compleet.
Na het behalen van het ZwemABC kun je je nog verder bekwamen in de zwemsport door voor
de drie verschillende Zwemvaardigheidsdiploma’s te oefenen.
Voor het hoogst haalbare diploma in deze categorie waren er op
25 september vier kandidaten die
met goed gevolg de diverse eisen
voor Zwemvaardigheid drie hebben afgelegd. Dit zijn: Ahmad Almoustafa, Reem Almoustafa, Kristián Farago en Bjorn Kool.
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Educatief cadeau tijdens
Nationale Recycleweek

Tweede akoestisch Open Podium
van het seizoen
Uitgeest - Zaterdag 12 oktober
vindt het maandelijkse akoestische Open Podium plaats in
Dorpshuis De Zwaan. Dit keer zijn
er naast individuele optredens
een paar bands. Een van de bands
is De Bottles. Ze zullen de komende maanden vaker te horen zijn
als huisband.
In willekeurige volgorde zullen er
optredens zijn van:
• De Bottles: een groep oudere
jongeren rond presentator Ton,
die met veel plezier klassiekers
uit de jaren ‘60 en ‘70 uitvoeren,
onder andere The Beatles, Paul Simon en The Hollies. Met Liesbeth

en Immie (zang), Louis (cajon, Indiase fluit), Marie Janne (contrabas) en Lex (programmeur van
De Zwaan) op dobro.
• The Old Cowhand: schilder
Ruud Spil eert de koe in woord,
beeld en geluid. Hij staat bekend om zijn koeienportretten
en brengt met The Old Cowhand
‘ongedwongen’ Oldtime Country music. De band bestaat naast
Ruud op banjo uit Dolf Evers (gitaar) en Nico Keereweer (viool).
• Henk Jan van Harten: cabaret/
kleinkunst, eigen Nederlandstalige liedjes met gitaarbegeleiding.
• Ropes & Rigging: Rian van Ineveld, dit keer samen met enke-

Regio - Tijdens de Nationale Recycleweek (14 tot 21 oktober)
krijgt iedereen die minimaal drie
oude lampen inlevert op de gemeentelijke milieustraat een gratis Wecycle Recycle kaartspel
(op=op). Hierin komen op educatieve wijze alle inleverpunten
waar je als consument elektrische apparaten, verlichting en armaturen (e-waste) feitelijk moet
inleveren aan bod. De Nationale Recycleweek brengt gedurende één week in oktober noodzaak van gescheiden inzameling
van e-waste extra bij de inwoners
van de gemeente onder de aandacht. De speciale campagneweek wordt georganiseerd door
‘Heel Holland Recyclet’, een gezamenlijk initiatief van overheden,
gemeenten, retail-organisaties,
producenten en organisaties zoals Wecycle die de feitelijke inza-

meling en recycling van e-waste stoffen niet in het milieu en wordt
(elektrische apparaten en verlich- de uitstoot van CO2 vermeden.
ting) verzorgt.
Het educatieve kaartspel is mogelijk gemaakt door de Stichting
Wecycle laat de ingeleverde ap- LightRec die in Nederland verantparaten en lampen recyclen tot woordelijk is voor de inzameling
nieuwe grondstoffen. Daarnaast en recycling van lampen en armakomen door recycling schadelijke turen. (Foto: aangeleverd)

le leden van Shantykoor de Lakesingers uit Akersloot. Ze vertolkt
seasongs en balades.
• Ronald Oudman: absurdistisch cabaret.
• Paviljoen 3 speelt liedjes die
niet vergeten mogen worden: samenzang, gitaar, mondharmonica, cajon en basgitaar.
De zaal is open vanaf 20.15 uur,
de optredens beginnen om 20.30
uur. De toegang is ook dit seizoen
gratis. Kijk voor meer informatie op de site van De Zwaan Cultureel: www.dezwaancultureel.
nl. (Foto: De Bottels, foto: aangeleverd)

‘Les Choses De La Vie’
in de Heeren van Limmen
Limmen - Britta Maria, Maurits
Fondse & Nicolaas Duin brengen
vrijdag 18 oktober in de Heeren
van Limmen chansons van Aznavour, Brel, Zaz, Piaf, Reggiani en
anderen, alsmede een aantal Nederlandse vertalingen.

Er waren al meerdere lovende recensies te lezen in de media: „Alle
francofielen, levensgenieters: hier
moet je heen.
Deze drie laten je een glimp van
de hemel zien.” Musicalnieuws.
„Drie muzikanten van de buiten-

categorie zorgden voor een betoverende avond.” Noordhollands
Dagblad.
Aanvang 20.15 uur in de Heeren
van Limmen. Kaarten: secr.alkmaar@afpb.nl of aan de zaal. (Foto: aangeleverd)

Falkland Toneel speelt ‘Berend Botje
van Bokkum’ van Aris Bremer

Vondel speelt ‘bedkwartet’
Uitgeest - Vier stellen, drie bedden, één nacht. Dat zijn normaal
gesproken de ingrediënten voor
een toneelstuk met het vermoeden
van nooit vervulde stomende seks
en veel slaande deuren van allerlei mogelijke en onmogelijke verstopplaatsen. Maar wie dat bij deze
voorstelling verwacht, komt bedrogen uit. Deze ingrediënten zijn voor
de schrijver Alan Ayckbourn slechts
een bijzaak. Ze geven alleen maar
een inkijkje in het leven van vier
doodgewone stellen in alledaagse situaties. Te denken valt hierbij
aan een door rugpijn gekwelde en

gevelde man, een ‘help mijn man
is klusser’ figuur en een uitgeblust
ouder echtpaar. Voeg daar nog een
oude relatie en een portie jaloezie
aan toe en Alan Ayckbourn is als
geen ander in staat om dergelijke
situaties zodanig uit te vergroten
dat het op de lachspieren werkt.

zijn verkend en de bedden getest.
Niets is aan het toeval overgelaten.
De spelers zijn er klaar voor. Het resultaat is op 24, 25, 26, en 27 oktober te bewonderen in ‘De Zwaan’,
Middelweg 5 te Uitgeest. De voorstellingen op donderdag, vrijdag
en zaterdag beginnen om 20.15
uur. De matinee van zondag om
Vondel is onder leiding van nieu- 14.15 uur.
we regisseur Maarten Holscher - Kaarten zijn te reserveren op: 06van der Borg met veel plezier en 53513750 Tecla Jansen en daarenthousiasme met dit stuk aan de naast verkrijgbaar bij Boek- en kanslag gegaan. De karakters van de toorboekhandel Schuyt, Middelstellen en hun verhoudingen tot weg 139, Uitgeest. (Foto: aangeleelkaar zijn uitgediept, de situaties verd)

Vredeburg verrast Volendam
Limmen - Op vrijdag 4 oktober
speelde het eerste achttal van
Schaakvereniging Vredeburg
de eerste bondswedstrijd van
het schaakseizoen. De overige
spelers werkten ronde drie van
de interne competitie af.
Na het kampioenschap van
vorige seizoen komt Vrede-

burg voor de eerste maal in
de clubgeschiedenis uit in de
eerste klasse, alwaar zeer sterke tegenstanders worden verwacht. Ook het bezoekende
Volendam 1 beschikt gemiddeld genomen over ruim vijftig rating punten meer. Met
4,5-3,5 boekte Vredeburg een

verbluffende zege en konden
de Volendammers met lege
handen terug naar het vissersdorp. Wat een debuut in de
eerste klasse. Komende week
staat het eerste bondsduel
voor Vredeburg 2 op de rol.
Het achttal bezoekt het loeisterke Purmerend 1.

Heiloo - Berend Botje ging uit
varen met zijn Scheepje naar...
Amerika.
De weg was recht, de weg was
krom en toen kwam Berend vast
te zitten op de Bokkummerplaat
in de Waddenzee. Daar zit hij nu
al een tijdje. Zijn rust wordt verstoord door de komst van de
druktemakers Roma en Justus
onder de strakke leiding van hun
gouvernante mevrouw Hanekam. Berend is een mopperpot
en snapt niet veel van de grap-

pen van de tweeling, maar gelukkig kan hij wel goed opschieten
met Hanekam. Nog voller wordt
Bokkum als de natuurgids Lammetje en de gierige mevrouw
Reuzelaar over het wad het eiland komen bezoeken. Kan Berend met deze nieuwe bemanning het anker van zijn bijzondere schuit lichten? Zal zijn droom
om naar Amerika te varen toch
nog uitkomen? En hoe loopt het
af met de gemene plannen van
mevrouw Reuzelaar?

De voorstellingen zijn op zaterdag 12 oktober (15.00 uur) en
zondag 13 oktober (13.30 en
16.00 uur) in Theater De Beun in
Heiloo. Entree: 6 euro. Kaartverkoop: bij Primera Het Hoekstuk
en Boekhandel Bruna (’t Loo).
Kaarten zijn tevens vanaf één uur
voor aanvang van de voorstelling
verkrijgbaar aan de kassa van
Theater De Beun. Voor reserveringen en informatie, zie http://
www.falklandtoneel.nl of bel Irene Schols via 072 - 533 2163.

Noordwest Ziekenhuisgroep rookvrij
Regio - De locaties van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn sinds
dinsdag 1 oktober rookvrij. Patiënten, bezoekers, medewerkers,
leveranciers en passanten mogen
op het hele terrein niet meer roken. Dit geldt ook voor de parkeerterreinen bij de locaties.

„Wij zien het als ziekenhuis als onze taak om roken zoveel mogelijk
te ontmoedigen en patiënten te
adviseren om te stoppen.”

worden al eerder hebben gezet,
is dat dit na enkele maanden al
zo is. Rokende patiënten die voor
langere tijd opgenomen worden
in Noordwest krijgen hulp aanWennen aan nieuwe situatie
geboden. Denk hierbij aan inforPatiënten, bezoekers en mede- matie geven over begeleiding bij
werkers zullen aan de verander- het stoppen met roken en het bede situatie moeten wennen. De schikbaar stellen van nicotineverGezonde omgeving
ervaring van andere ziekenhui- vangende middelen. (Foto: aanNoordwest wil dat het ziekenhuis zen die de stap om rookvrij te geleverd)
- zowel binnen als buiten - een
gezonde omgeving is voor haar
patiënten, bezoekers en medewerkers. Een rookgelegenheid op
het terrein past daar niet bij. De
cliëntenraad en ondernemingsraad van Noordwest hebben een
grote rol gespeeld bij dit besluit.
Rookvrije Generatie
Noordwest sluit zich aan bij de
beweging ‘Op weg naar een
Rookvrije Generatie’. Het doel van
de Rookvrije Generatie is om ieder kind dat geboren wordt de
kans te geven om rookvrij op te
groeien. Longarts Karin Grijm:
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U bent bij o is adres!
huis-aan-hu

Rijd zomer 2020 door

Amerika

Nieuw is de mogelijkheid van een advertentiekoppeling.
Tegen een speciaal tarief kunt u in één van onze
huis-aan-huis bladen een advertentie plaatsen die verwijst
naar uw folder.
Hiermee heeft u een nóg
groter bereik voor uw
product of bedrijf!
Wij helpen u graag
met de juiste
keuze van uw
mediacampagne.

Amerika-specialist in Santpoort

0251-674433

Vanessa’s Reisbureau
Hoofdstraat 224 - Santpoort-N - www.vanessasreisbureau.nl

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

VERSPREIDNET

Te koop:
Magnetron met grill, mer Tarrington,
700 watt aks bw, 30,-.
Tel: 0251-240513

Te koop:
Klein rookoventje uitschuifbaar,15,-.
Tel. 06-36438179
Te koop:
Zibro kamin verplaatsbare kachel incl.
20ltr. Olie.85,- . Tel. 06-51935126
Te koop:
Prachtige sallandse klok met maan
2 gewichten en loopt uitstekend
40,-. Koekoeksklok 52 cm hg. 65,-. Tel.
06-37484917

Gratis afhalen:
31 deka zegels en 5 walibi zegels van
de vomar. Tel. 06-21695731
Te koop:
Eethoek, 4 stoelen, afm. 1.20 x 75 cm,
geschik voor vlakkenflat. 60,-. Tel:
0255-537918
Te koop:
35 dozen lp’s, 75,-. 70 kleine lp’s jr.‘60
en‘70 100,-. Alles in 1 koop. Tel: 0255578944

Schildertechnieken leren bij Perspectief

Castricum - Iedereen die wil leren schilderen of zijn schildervaardigheden wil verbeteren,
kan vanaf vrijdag 1 november terecht bij Perspectief. Gedurende
zes vrijdagmiddagen van 13.30

tot 16.00 uur probeert kunstenares/docente Afke Spaargaren aan
de hand van voorbeelden uit de
kunstgeschiedenis samen met de
cursisten nieuwe mogelijkheden
te ontdekken.

Er wordt gewerkt met onder andere acryl- en aquarelverf. Naast
kwasten en paletmessen, werkt
Afke ook met creditcards om tot
een verrassend eindresultaat te
komen. Deze basiscursus is een
vervolg op de basiscursus tekenen, maar kan ook los van de vorige cursus gevolgd worden en
is geschikt voor zowel beginners
als gevorderden. Iedere cursist
zal dan ook persoonlijk begeleid
worden.
Meer informatie en/of aanmelden via www.perspectiefcastricum.nl. Of bij Froukje Docter, tel.
06-13050180, e-mail: froukjedocter@gmail.com. (Foto: aangeleverd)

Sensatie en consternatie
op Camping Geversduin
Castricum - Voor de achtste keer, wordt er een griezel/escapetocht georganiseerd door Stichting Samen Spelen uit Akersloot,
in samenwerking met Camping Geversduin in Castricum. Deze
keer op vrijdag 8 en zaterdag 9 november.
Omdat vorig jaar het escapeelement in de smaak viel, is er
opnieuw voor dit concept gekozen: griezelen èn puzzelen
tijdens een spannende, maar

ook hilarische wandeltocht op
het terrein van Camping Geversduin.
Dit jaar staat de tocht in het teken van verschillende moorden

die op het terrein van baron Simeon Theodoor Dali zijn gepleegd. Wie zijn er precies vermoord, waarom en wie heeft
dat op zijn of haar geweten?
Vragen die beantwoord moeten worden tijdens de tocht
door middel van puzzels en opdrachten, waarbij men onderweg verschillende personages
tegen kan komen die het lang
niet allemaal goed voorhebben
met de deelnemers.
De Stichting Samen Spelen zet
zich al jaren in voor kinderen
en volwassenen met een beperking.
De opbrengst van de griezeltocht gaat volledig naar het
doel van deze stichting, Meer
informatie
en
aanmelden:
www.stichtingsamenspelen.nl.
Alleen geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar.
Kinderen van 12 tot 16 jaar alleen onder begeleiding van een
volwassene. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is deze tocht ongeschikt. (Foto: aangeleverd)

Peru in Bakkum
Castricum - Wegens enorm
succes geprolongeerd. Kunstenaarsduo Sabrina Tacci en Marina Pronk zet komend weekend de deuren open om de expositie ‘Plek van Plezier’, die een
maand geleden voor het eerst te
zien was, nog eenmaal te tonen.
„Rust en licht, supermooi!”„Aardse kleuren die mij terugbrengen naar de basis.” „Via de bank
keek ik naar de museale ruimte
de eindeloze natuur in.”„Wat een
inspirerende plek om tot rust te
komen.” Dit is zomaar een kleine
greep uit de vele reacties die bezoekers tijdens het Open Monu-

mentenweekend in september
in het gastenboek van Marina &
Sabrina achterlieten.

een prominente plek in onze expositie. De combinatie met het
werk van Sabrina ontstond opnieuw heel natuurlijk. In de Pe„Ik kon er niet omheen”, zegt Ma- ru-foto’s zag Sabrina iets van
rina over de keuze van het werk haar Italiaanse wortels terug en
dat zij in deze tentoonstelling ze ontdekte hoe sterk ook haar
laat zien.
werk verbonden is met de aar„Op de vraag wat voor mij dé de.”
plek van plezier was, bleef mijn
herinnering aan de wandeltocht Iedere vrijdag en elk tweede
die ik in 2018 door het Andes- weekend van de maand op zagebergte in Peru maakte, steeds terdag en zondag van 13.00 tot
terugkomen. Hoewel ik plezier 18.00 uur is het prachtige atelier
niet de juiste term vind, kon ik van Marina & Sabrina aan de van
mijn gevoel niet negeren. De fo- Oldenbarneveldtweg 32 in Bakto’s van deze ervaring hebben kum open. (Foto: Marina Pronk)
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Alexander van der Doorn wint
verkiezing beste praktijkopleider

Klaverjasdrive
in Akersloot
Akersloot - Zaterdag 12 oktober is de eerste klaverjasdrive
van dit seizoen in café de Vriendschap te Akersloot. Aanvang
20.00 uur. Opgeven kan telefonisch 0251-312866, via WhatsApp
06-51387333 of via info@vriendschapakersloot.nl. In de Vriendschap staat deze avond een prijzentafel gereed voor de winnaars.
Geen geluk bij het kaarten, dan
misschien bij de loterij. Ook daar
zijn mooie prijzen te winnen.

Castricum - Alexander van der Doorn, Talent Trainer bij de Kennemer Duincampings, is uitgeroepen tot de beste praktijkopleider
voor mbo-studenten van Nederland in de sector Voedsel, Groen
en Gastvrijheid. Eind juni maakte SBB (Stichting Samenwerking
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) al bekend dat Alexander beste
praktijkopleider van Noord-Holland is en nu dus ook van Nederland.

en sociale vaardigheden. Net als
Alexander is ook de Kennemer
Duincampings blij verrast met de
prijs: „Wij vinden het belangrijk
dat studenten bij ons leren in de
praktijk omdat ze bij ons de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot
ware sterren in gastblijheid. Een
band opbouwen met de student
tijdens de stage en zo een veilige
omgeving creëren is essentieel
om hem of haar uit te kunnen dagen fouten te maken. Want waar
fouten gemaakt worden, is ruimte voor groei. Dat doen ze. Groeien tot experts in het creëren van
vakantieherinneringen bij onze
gasten. Daar zijn wij heel trots op.”
Binnen ruim 9000 erkende leerbedrijven in de sector Voedsel
Groen en Gastvrijheid in NoordHolland werken zo’n 12.500 praktijkopleiders. Er zijn zo’n 200 voordrachten per sector/provincie
voor de beste praktijkopleider,
hiervan is slechts één winnende praktijkopleider uitgeroepen:
Alexander. Alexander kreeg van
zowel studenten en collega’s als
van docenten van de verschillenMbo-studenten volgen het prak- Alexander leidt sinds 2015 mbo- de ROC’s uit Noord-Holland een
tijkgedeelte van hun opleiding bij studenten op. Op de werkvloer nominatie voor de beste prakeen door SBB erkend leerbedrijf. van het bedrijf leren ze praktische tijkopleider. (Foto: aangeleverd)

Roefeldag Limmen
is weer in aantocht
Limmen - Nog heel even geduld
en dan gaan zo’n 160 kinderen
van groep 7 en 8 weer Roefelen in Limmen. Roefelen is een
van oorsprong Vlaams begrip
dat ‘snuffelen’ of ‘ontdekken’
betekent. Sinds begin jaren ‘90
wordt Roefeldag ook op diverse locaties in Nederland georganiseerd. Jongerencentrum Conquista heeft jaren geleden het
initiatief genomen om het ook
in Limmen te organiseren.
Tijdens Roefeldag, op donderdag
17 oktober, ontdekken de kinderen een stukje van de wereld van
volwassenen. Ze mogen achter de
schermen meekijken bij drie van
de deelnemende bedrijven, instellingen en winkels. Zo leren ze wat
de beroepen en de werkzaamheden binnen deze organisaties inhouden. De kinderen krijgen uit-

leg over het dagelijkse reilen en
zeilen en nemen samen deel aan
leuke doe-activiteiten. De deelnemende partijen vullen dit vrij
in, en door het grote enthousiasme komen er dan de leukste ideeen tot stand. Al met al een gezellige dag voor de kinderen en de
organisaties zelf. En wie weet vinden de kinderen wel hun latere droombaan. Dit jaar doet weer
een mooie en diverse selectie van
vijftien partijen uit Limmen mee.
Van drogisterij Aker tot Dirk van
der Steen en van GP Groot tot De
Cameren. Er komt dit jaar ook een
ambulance van het Witte Kruis
speciaal voor Roefeldag naar Limmen om alle ins en outs van de
ambulancedienst uit te leggen. De
organisatie is een samenwerking
tussen de basisscholen van Limmen en Jongerencentrum Conquista. (Foto: aangeleverd)

Geheugenkoor ‘Sweet
Seventy’ weer van start

Greet Verkleedt vertelt bij Oud-Castricum
Castricum - De verhalengroep
Castricum heeft Greet Borst uitgenodigd voor de bijeenkomst
op 15 oktober in het gebouw van
de Werkgroep Oud-Castricum.
Greet begon haar verhuurbedrijfje van feestkleding onder de
naam ‘Greet Verkleedt’ op een
zolderkamertje thuis.
Het bedrijfje groeide uit tot een
grote vestiging op de Castricum-

mer Werf, die bekend werd in we eigenaar worden van een van
heel Noord-Holland en omstre- haar fraaie creaties? Greet vertelt
ken.
op dinsdag 15 oktober om 10.00
uur in De Duynkant aan de GeOmdat Greet binnen afzienba- versweg 1b. Voor de onkosten
re tijd gaat stoppen met haar be- wordt € 3,- entree gevraagd.
drijf wordt haar verhaal ongetwij- (Foto: de medewerkers van Greet
feld niet alleen gekenmerkt door Verkleedt. V.l.n.r. staand: Joke Kotrots, maar ook een tikkie wee- men en Ingrid Baltus; zittend: Inmoed. Hoe is het haar al die jaren ge Duijn en Greet Borst – foto:
vergaan en hoe kan men de nieu- Heleen Vink)

Castricum - Het geheugenkoor
‘Sweet Seventy’ gaat dit najaar
weer van start met negen zangbijeenkomsten in de foyer van
Geesterhage.
Onder leiding van Paul Hanrath
op de piano zingen deelnemers
met beginnende dementie samen met hun partner, zoon of
dochter mee met mooie liedjes.
Anders dan bij een gewoon koor
is muziek geen doel, maar een
middel.
Ontspanning, troost, het stimuleren van communicatie: de effecten zijn talrijk. De mensen leven
op. De liedjes die het koor zingt

zijn bijvoorbeeld ‘Op een mooie
pinksterdag’ en ‘Daar bij de waterkant’. De deelnemers zingen
ze makkelijk mee. Ook Engelse of
Franstalige liedjes worden moeiteloos meegezongen.
De zangbijeenkomsten zijn op 4,
18 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december, 10, 24 januari, en 7 februari op de vrijdagochtenden in de foyer van Geesterhage, Geesterduinweg 5 in Castricum van 10.30 tot 12.00 uur. Voor
meer informatie of aanmelden
mailen naar mailto:info@toonbeeld.tv of geheugenkoor.castricum@gmail.com.

Castricum - Het Clusius College Castricum kent voor de bovenbouw groene profielvakken
en groene keuzevakken. In deze
keuzevakken wordt de diepte ingegaan bij een groen onderwerp.
Een van de keuzevakken is ‘Groe-

ne zorg’, waarbij de leerlingen
kennis maken met diverse zorgvormen en leren over omgaan
met mensen met een beperking.
Om het VMBO-onderwijs te verbinden met de zorg werkt het
Clusius College Castricum al een

Castricum - Woensdag 23 oktober is er een gezellige knutselmiddag voor kinderen in speelo-theek Castricum. Die middag
wordt er een grappige boekenlegger geknutseld, die kan worden gebruikt in een boek van
het kinderzwerfboek station. De
knutselmiddag is van 14.30 uur
tot 16.00 uur. Dit is ook de openingstijd van de speel-o-theek op
woensdag. De speel-o-theek is
te vinden in Nieuw Geesterhage,
Geesterduinweg 5. Meer informatie op www.sotcastricum.nl, Facebook en instagram. (Foto: aangeleverd)

G-disco bij
Discovery
Castricum - Vrijdag 11 oktober is
er in Discovery een G-disco (disco voor mensen met een beperking). Het thema is Halloween.
Deze avond wordt er gedraaid
door DJ Mytrem en DJ Dylan. De
entree is vier euro, inclusief twee
consumptiemunten. Er worden
ook foto’s en video’s gemaakt
voor op de Facebookpagina. Vrijdag 11 oktober, 20.00-22.00 uur,
Discovery, Dorpsstraat 2a Castricum.

Opbrengst
collecteweek
Nierstichting

Leerlingen Clusius verzorgen
workshop voor bewoners Harteheem

aantal jaar samen met de Hartekampgroep te Heemskerk.
Voor deze mensen organiseren
de leerlingen een workshop voor
een groene activiteit. Om kennis
te maken met de doelgroep gaan
de leerlingen eerst op locatiebezoek bij De Harteheem in Heemskerk. Daar staan enkele groepsactiviteiten op het programma, die
de leerlingen samen met de clienten uitvoeren.
Het volgende programmaonderdeel is een groene workshop, die
de leerlingen zelf organiseren en
geven aan de cliënten, die hiervoor naar het Clusius College in
Castricum komen.
Voor de leerlingen houdt dit in
plannen, materiaal inkopen, stappenplannen en uitnodigingen
maken, instructies geven en de
workshop uiteindelijk begeleiden. Een leerzaam proces voor
de Clusiusleerlingen en een leuke middag uit voor de mensen
van De Harteheem. (Foto: aangeleverd)

Knutselmiddag
in speel-o-theek

Tandenborstels en
klimaatverandering
Castricum - Een tandenborstel is
van plastic. Elk mens gebruikt gemiddeld vier tandenborstels per
jaar. Alle aardbewoners samen
gebruiken vijf miljard tandenborstels op jaarbasis.
Twee miljard daarvan komen in
het milieu terecht en voeden dus
de plastic soep. Transitie Castricum huldigt het standpunt dat
het beter is een kleine stap binnen bereik te zetten dan te wachten tot anderen (bedrijven, politici) grote stappen zetten. Vele kleine stappen samen kunnen ook
verschuivingen in gang zetten.

Een goed alternatief voor de plastic tandenborstel is een tandenborstel die grotendeels van bamboe is gemaakt. Alleen het borsteltje is nog van nylon. Verduurzamen en een verdienmodel inzetten met een product dat de
aarde minder schaadt. Een product dat iedereen nodig heeft
voor dagelijks gebruik met een
verhaal.
De bamboe tandenborstel is nu
nog maar in enkele Castricumse winkels te koop, maar spoedig
zullen er meer volgen. (Foto: Marina Pronk)

Castricum - De collecteweek van
de Nierstichting is geweest en de
inwoners van Castricum & Bakkum
worden bedankt voor hun donatie. De 82 collectanten hebben €
6.125,27 opgehaald. Collectant gemist? Doneren kan via het sturen
van een SMS naar 4333 of in de collecteweek 2020 van 13-19 september. De Nierstichting is nog op zoek
naar extra collectanten voor verschillende straatjes in Castricum en
Bakkum, vooral in de nieuwe woonwijk ‘Nieuw Koningsduin’. Opgeven
kan via de coördinator op 0251825832 of via www.nierstichting.nl.

Snelheidscontrole
Akersloot - Maandag 30 september is er tussen 8.50 een 11.05 uur
een radarsnelheidscontrole gehouden langs de Geesterweg. Toegestane snelheid is 50 kilometer per
uur. Van de 531 gecontroleerde bestuurders reden er 70 te snel. De
hoogst gemeten snelheid bedroeg
maar liefst 105 kilometer per uur.

9 oktober 2019 23

Ethiopische maaltijd
voor het goede doel

Tarot project Sabrina
Tacci bij Streetscape
Castricum - De expositie van Sabrina Tacci’s grote Arcana Tarot is
voor het eerst te zien in Nederland bij Galerie Streetscape.
Sabrina: „De Tarotkaarten hebben
me altijd gefascineerd. Ze speelden ook een belangrijke rol in
verschillende periodes van mijn
leven. Vele manen geleden - (ons
jaar van twaalf maanden bestaat
eigenlijk uit dertien manen, die
corresponderen met nieuwe en
volle maancyclussen) - wilde ik
mijn eigen Tarots maken, zoals
vele kunstenaars voor mij al gedaan hebben.
In 2009 besloot ik de grote Arcana op grote doeken te schilderen
en ik realiseerde 22 monumentale schilderijen, als grote kaarten.
Door me te verbinden met elke
kaart en me er met veel research
in te verdiepen. Ik vond mijn inspiratie onder andere in het
werk van Alexander Jodorows-

ky, ‘the Rider Waite ones’, ontworpen door Pamela Coleman Smith
aan het begin van de twintigste
eeuw.”
De Tarot schilderijen (twee zijn er
in de etalage te zien, twintig in de
grote ruimte van Galerie Streetscape, Dorpsstraat 7 in Castricum) zijn voor het eerst te zien
geweest in Berlijn (Museum ArtLand), een Italiaans kasteel (Piagnaro Castle), Toscane (Malgrate Castle). Nu voor het eerst in z’n
totaliteit als serie in Nederland
te zien bij Streetscape. Galerie
Streetscape is geopend van vrijdag tot en met zondag van 14.00
tot 17.00 uur.
Zondag 13 oktober van 16.00
tot 18.00 is Sabrina in de Galerie.
Voor expositie en workshopinfo zie www.streetscape.nl. (Tentoonstelling “Tarocchi e altre presenze”, Piagnaro Castle, Toscany,
2012 Foto: Walter Massari)

LEZERSPOST
‘Even kort door de bocht’
De rotonde bij Bakkum,
Heereweg/Zeeweg.
Rijdend op deze rotonde heeft de automobilist voorrang op de
fietsers. Dit is duidelijk aangegeven met haaientanden, om elk
misverstand uit te sluiten.
Maar helaas moet geconstateerd worden dat de bestuurders
zich niet houden aan de voorrangsregels, omdat men aardig wil
zijn voor fietsers, en soms ook hardlopers die dan in hun ritme
kunnen blijven lopen. En stopt dan - plotseling - zodat het achteropkomend verkeer maar met grote moeite, en alleen door
een remreflex, schade aan de auto’s kan voorkomen. Soms is
er duidelijk schade door deze impulsieve actie van deze ‘aardige’ bestuurder, die niet in zijn spiegel gekeken heeft van tevoren. Als een verkeerslicht groen is, gaat men ook niet plotseling
stoppen voor het verkeer dat wacht voor rood licht.
Sommige automobilisten gaan plotseling veel zachter rijden bij
het naderen van deze rotonde en scheppen daarmee verwarring, onduidelijkheid naar de fietsers toe die vervolgens gaat
twijfelen, doorrijden of stoppen voor de haaientanden? Hierdoor ontstaan dan aanrijdingen en daarmee ernstig letsel voor
deze kwetsbare verkeersdeelnemers.
Voor de rotondes waar de fietsers wel voorrang hebben mag
aan hun de eis gesteld worden dat zij - zonder muziek uit de
oordoppen - ook duidelijk hun hand uitsteken om hun richting
aan te geven. Even oogcontact met de automobilist maken om
te controleren of men inderdaad opgemerkt is, kan ongelukken
voorkomen en dat is nog steeds beter dan genezen. Vooral in
het donker, met regen en sneeuw is deze heldere lichaamstaal
van het grootste belang. Met daarbij goede verlichting en niet
van de kleine k...eh ledlampjes!
Duidelijk en helder verkeersgedrag is dus gewenst, dan komt iedereen weer gezond, en zonder letsel en schade, op plaats van
bestemming.
Jan Dirksz. Dekkers.

Concertvoorstelling
harpiste Regina Ederveen
Castricum - Op zondag 6 oktober
zal harpiste Regina Ederveen een
concertvoorstelling brengen over
herdersjongen en Koning David. Regina Ederveen laat op haar
gouden harp muziek horen uit allerlei stijlperiodes; klassiek, Joods
en modern. Ook laat ze eigen improvisaties op de Psalmen van
David horen. Afwisselend met de
muziek leest Regina teksten voor,

onder meer uit de Bijbel over David in een hedendaagse vertaling,
maar ook eigen teksten waarbij
Joodse witzen zijn verweven in
het programma. Verrassende visuele elementen ondersteunen
het geheel. De avond wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Castricum. Zondag 6 oktober,
Dorpskerk, Kerkpad 1, Castricum,
16.00 uur. Toegang is gratis.

Castricum - De werkgroep Castricum-Ethiopië organiseert op vrijdag 18 oktober een Ethiopische
maaltijd. Zo’n maaltijd bestaat
uit een grote pannenkoek van
teffmeel. Op deze pannenkoek
worden allerlei gerechtjes geserveerd. Dit alles wordt met de
hand gegeten door telkens een
stukje pannenkoek af te scheuren en hiermee wat van zo’n gerechtje te pakken. (Voor wie dit
echt te lastig vindt, is er altijd nog
wel een mes, vork of lepel achter
de hand.) De opbrengst van deze

maaltijd is bestemd voor het project in de Ethiopische hoofdstad
Addis Abeba. Ze helpen hier kinderen in een van de armste wijken, zodat ze naar school kunnen.
De maaltijd wordt gehouden in
de Parochiezaal van de Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 in Castricum en begint om 18.00 uur. Opgave van tevoren is noodzakelijk:
Yvonne Brakenhoff, 06 37654557
of per email jwbrakenhoff51@
hotmail.com.
De prijs is € 18,- per persoon inclusief twee drankjes.

Lizzy & the Røckskinners (foto: aangeleverd)

Walk-in concerten

Brandweer verricht
metingen zwembad
Castricum - Dinsdagochtend 1
oktober zijn de brandweerlieden om 9.22 uur uitgerukt naar
Zwembad De Witte Brug omdat
de beheerder een soort gaslucht
rook.
Aangezien hij het niet helemaal

vertrouwde, is de brandweer gebeld om te kijken of die een meting kon verrichten.
De brandweer is ter plaatse geweest en heeft geen vreemde
waarden gemeten. (Foto: Hans
Peter Olivier)

Akersloot - Ze komen er weer
aan... de Walk-in concerten in
Akersloot. Dit jaar alweer de achtste editie. Tijdens de Walk-in zullen enthousiaste solisten, duo’s,
bandjes en een koor hun muziek
ten gehore brengen in huiskamers, schuren, garages en woonkeukens. De muziek varieert van
easy listening, jazz, pop, americana en rock tot Nederlandstalig.
Er hebben zich inmiddels achttien acts aangemeld. Elk jaar komen er weer meer muzikanten
bij. De enige voorwaarde waaraan deelnemers moeten voldoen,
is dat ze gelinkt moeten zijn aan
Akersloot.
Verspreid over het hele dorp kan

er dus heerlijk worden geluisterd
naar een grote diversiteit aan muziek. De optredens zijn op zondagmiddag 3 november en beginnen stipt op elk half uur. Er
wordt afgetrapt om 13.30 uur en
de laatste set begint op 16.30 uur.
De duur van elke set is een half
uur, zodat iedereen voldoende
tijd heeft zich naar de volgende
locatie te begeven.
De muziekmiddag wordt traditiegetrouw vanaf 17.30 uur afgesloten in de Storeyclub aan het Wilhelminaplein, waar men samenkomt om te genieten van de laatste band en om gezellig na te praten.

Dorpsraad Akersloot
zoekt meedenkers
Akersloot - De Dorpsraad
Akersloot is op zoek naar inwoners uit de kern die willen meedenken en adviseren over zaken
die voor het dorp belangrijk zijn.
Het kan gaan over: veiligheid,
verkeer, voorzieningen en vooral over vragen van bewoners. De
taken van de Dorpsraadleden
zijn overzichtelijk en de tijdsbesteding ligt rond de vier uur per
maand. Eens in de zes weken
wordt vergaderd. De raad bestaat
momenteel uit vijf leden. Van een
aantal leden verstrijkt binnenkort
de termijn en daarom wordt uitgekeken naar nieuwe leden.
Gerard Steeman, voorzitter van
de Dorpsraad, aan het woord
over de raad: „Het is belangrijk
voor Akersloot dat de inwoners
hier naar tevredenheid wonen.
Wij benutten van de wegen die er
zijn om de wensen van de dorpsbewoners over actuele onderwerpen naar voren te brengen.
Mensen stappen minder snel
naar instanties, is mijn ervaring,
maar benaderen de leden van de
Dorpsraad regelmatig.”
De raad timmert aardig aan de
weg en heeft bijvoorbeeld meegedacht over de reconstructie
van de Geesterweg. “Door onze
inspanningen is een verlichte zebra-oversteek ter hoogte van de
Rembrandtschool gekomen. Ook
zijn we betrokken bij de ontwikkeling van recreatiepark De Hoorne aan het Alkmaardermeer. Het
is van belang dat daar een veilige zwemplaats komt, een strand-

je, toiletten die open zijn en misschien een horecagelegenheid.
Het is een fantastische plek die
het verdient om goed benut te
gaan worden.”
De Dorpsraad werkt constructief
samen met de gemeente. “Voor
nieuwe dorpsraadleden is het gewenst om binding met het dorp
te hebben. Ook is een open blik,
een eigen visie en meningen naar
voren brengen, van betekenis,”
besluit Gerard.
Informatie en aanmelden
Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Gerard Steeman, telefoon: 06-53605019,
mail: dorpsraad-akersloot@outlook.com. (Foto: Irene Zijlstra)

Film ‘Onderwijs voor ontwikkeling in Burkina Faso’

Limmen - Stichting Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking
Limmen (WOL) zet zich al vele jaren in voor onderwijs in het Afrikaanse land Burkina Faso. Met
steun van donateurs en sponsors
hebben ze veel bereikt. De eerste
kinderen uit de projecten dragen
nu zelf een steentje bij aan de
ontwikkeling van hun land. Over
deze resultaten en het huidige
project is een film gemaakt.
Zondag 13 oktober is deze film
te zien en kan (opnieuw) kennis
worden gemaakt met de projecten in de provincie Yatenga van
Burkina Faso. Vooral de fietsers,
sponsors en donateurs van ‘Fietsen voor Burkina’ worden uitgenodigd. Dankzij hun inzet en bijdrage van negen jaar geleden
is Onderwijscomplex Zoodo tot
een belangrijk centrum voor beroepsonderwijs uitgegroeid.
Stichting WOL blijft zich inzet-

ten voor de bevordering van beroepsonderwijs. Daarbij staat Wilde Ganzen ze met raad en daad
bij. Iedere gedoneerde euro voor
beroepsonderwijs wordt door
Wilde Ganzen met 50 procent
verhoogd.
Op dit moment staat de regio
voor grote problemen. Bendes jihadisten verdrijven de inwoners
uit hun dorpen. Wat betekent
dat voor de projecten en de ontwikkeling van het land? Een middag met successen en zorgen en
mooie kunstnijverheid uit Burkina Faso.
Aanvang 16.00 uur, Cultureel
Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64, Limmen. Toegang
gratis. Meer informatie: yvonnezomerdijk@quicknet.nl of: www.
stichtingwol.com. Donaties zijn
welkom: IBAN NL18 RABO 0336
4265 77 ten name van Stichting
WOL. (Foto: aangeleverd)

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

