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Even terug in de Middeleeuwen
Castricum - Het ging er soms stevig aan toe op Hilde’s verjaardag. Bij het Huis van Hilde was de klok af-
gelopen zondag 600 jaar teruggedraaid. In een Middeleeuwse sfeer zagen zo’n 2000 bezoekers hoe rid-
ders elkaar met zwaard, stok, speer, bijlk, of sikkel te lijf gingen tijdens het zogenaamde ‘ridderspektakel’. 
Verder waren er demonstraties van gevechtstechnieken, workshops, ambachtslieden en  muziek en spel-
letjes uit de Middeleeuwen. Elders in deze editie treft u een sfeerverslag aan. (Tekst en foto: Henk de Reus)

Zwaar ongeval op de N203
Castricum - Zondagmiddag zijn 
rond half vier twee auto’s frontaal 
op elkaar gebotst op de N203 tus-
sen Castricum en Uitgeest. 

De weg werd in beide richtin-
gen afgesloten. De drie inzitten-
den, een vrouw uit Breukelen en 
een man en vrouw uit Katwijk zijn 

met onbekend letsel naar het zie-
kenhuis vervoerd. De voertuigen 
zijn weggesleept. De weg is twee 
uur afgesloten geweest. Naar de 

toedracht wordt een onderzoek 
ingesteld door de afdeling Ver-
keersongevalsanalyse van de po-
litie. (Foto: Bert Westendorp)

Aad Jansen stopt na 
meer dan 40 jaar
Castricum - Zaterdag is voor Aad 
Jansen, een van de weinige echte 
postbodes die het dorp rijk is, na 
meer dan 40 jaar de tijd gekomen 
om eens tijd te gaan nemen voor 
privé aangelegenheden.
Aad was een echte vraagbaak 
voor iedereen, bijvoorbeeld voor 

nummers en namen als brieven 
niet geheel goed geadresseerd 
waren.

De oud-collega’s van Aad wensen 
hem en zijn vrouw Hennie voor 
de toekomst een heel gezellige 
vooral gezonde tijd toe.

Aad Jansen loopt zijn laatste ronde, begeleid door zijn kleinkinderen 
Huub en Isis (foto: Kees Zonneveld)

Verlichtingsactie 
op het Bakkerspleintje
Castricum - Zaterdag 26 oktober 
is de jaarlijkse Verlichtingsactie 
van Fietsersbond Castricum op 
het Bakkerpleintje. Van 10.00 tot 
ongeveer 16.00 uur wordt � ets-
verlichting gratis gecontroleerd 
en mogelijk ook gerepareerd.
 
Zijlstra Tweewielers van de Mient 
sponsort de actie met verlich-
tingsmateriaal. Tevens worden 
� etsen gecontroleerd op ban-
denspanning, remmen en klei-
ne gebreken ter bevordering van 
de veiligheid. Voor � etscomfort 

wordt er ook gekeken naar de af-
stelling van zadel, stuur en trap-
pers. Tot 11.00 uur is afgestu-
deerd specialist Wynzen Pauzen-
ga aanwezig om te adviseren.

Het is ook mogelijk de postcode 
te laten graveren in het frame van 
de � ets.

De Fietsersbond behartigt de ver-
keersbelangen van � etsers.
Meer informatie: Castricum@� et-
sersbond.nl of www.� etsersbond.
nl. 

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. 
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KERSTSHOPPEN VOOR BEDRIJVEN VANAF 6 MEDEWERKERS

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

ZUURKOOLSTAMPPOT 
MET ZUURKOOLSPEK 

EN JUS
SAMEN € 6,99

VLEESWARENTRIO:
GEBRADEN GEHAKT
GEBR. CASSELERRIB

SMEERWORST
SAMEN € 5,99

HOOGLANDER 
STOOFVLEES
25% korting

Biologische slagerij

0251-674433
info@verspreidnet.nl

BEZORGER 
GEVR AAGD
Omgeving:
• Vinkenbaan/ 
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 185 kranten,  
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Aanleveren van advertentie
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Advertentie-tarieven
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Directie
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Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

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

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

HUISARTSEN

KERKDIENSTEN
Zaterdag 26 oktober
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Paul Vlaar m.m.v. 
Cantare

R.K. Corneliusparochie Limmen
19.00 uur, meditatieve viering 
met samenzang. Voorganger pas-
tor J. Olling

Zondag 27 oktober
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur, ds. Suzan ten Heuw 
m.m.v. Liturgiekoor
Gelijktijdig op radio Castricum

R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur, pastoor Kaleab. Sa-
menzang

R.K. Corneliusparochie Limmen
10.00 uur, Eucharistieviering met 
gemengd koor. Voorgangers pas-
tor H. Helsloot en pastor P. Bindels

Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur, ds. M. Beitler

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur, Albert van der Heide.

Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum
10.00 uur, pastor Anton Huisman

Maandag 28 oktober
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur. Taizé-avondgebed

BURGERLIJKE 
STAND 
CASTRICUM
Castricum - Publicatie vindt al-
leen plaats met toestemming van 
betrokkene(n). Uit privacy-over-
wegingen kiezen steeds minder 
personen voor publicatie.

Geboortes
Limmen: 12-10-2019 Ismae Loui-
se Sloog, dochter van Wouter L. 
Sloog en Stefanie M. Tromp.

Overledenen
Castricum: 12-10-2019 Johannes 
Petrus de Nijs, gehuwd met Alida 
J. Zijp; 15-10-2019 Jacobus Wil-
librordus Stuifbergen, gehuwd 
met Anneke Bosma.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum: 12-10-2019 Jeremy 
Duin en Catharina Theresia Maria 
van der Velden; 18-10-2019 Jef-
frey Spijker en Rosalie Sok; 19-10-
2019 Johannes Michiel de Roon 
en Anna Alida Maria Hannink.
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Limmense sportfanaat naar Australië voor Cape-to-Cape race
Peter rijdt de (fiets)tocht van zijn leven

Veertig jaar geleden loopt het hu-
welijk van Peter Samuel spaak. Hij 
zegt zijn goede baan bij Ahold op 
en pakt zijn biezen richting Euro-
pa. Anderhalf jaar lang trekt hij 
rond. Peter doet Frankrijk, Span-
je en Portugal aan. Aan de Spaan-
se kust ontmoet hij een Austra-
lisch gezin, de Roberts-family. 
,,Zij waren destijds bezig met een 
long service leave - de vader van 
het gezicht werkte in het onder-
wijs. Ze konden het zich permitte-
ren om langere tijd in het buiten-
land te verblijven”, legt Peter uit. 
Hij brengt veel tijd door aan de 
Costa del Sol, waar hij leert sur-
fen. Het contact met het Austra-
lische gezin is intens, maar hun 
wegen scheiden. Peter keert te-
rug naar Nederland, wel blijft hij 
contact met de familie houden. 
Het is 1980 als Peter het vliegtuig 
neemt naar Perth, Australië. Zijn 

doel? Backpacken én de Roberts-
family bezoeken. ,,Ik kreeg last 
van kontkriebels en wilde er van-
door. Met een slaapzak en travel 
cheques ben ik vertrokken.” De 
Roberts weten van niks. ,,Ik wil-
de hen verrassen, dus heb niks la-
ten weten. Toen ik midden in de 
nacht op het vliegveld aankwam, 
besloot ik daar te blijven en de 
dag erop uit te zoeken waar ze 
verbleven.”
Aan het eind van de ochtend be-
reikt Peter het huis van de familie. 
,,Je raadt het al: er was niemand 
thuis.” Lachend: ,,Ik weet nog dat 
ik achterom ben gelopen en in de 
tuin heb geplast. Als je moet dan 
moet je.” Tegen het middaguur 
keert de vader des huizes terug. 
,,Hij was zijn lunch vergeten. Puur 
toeval.” Peter wacht een warm 
onthaal, hij wordt direct naar de 
logeerkamer gebracht. Hij slaapt 

24 uur aaneengesloten. ,,Ik was 
doodop.” Een week lang blijft Pe-
ter bij de Roberts, daarna trekt hij 
zijn eigen plan. Hij reist impul-
sief: als hij geen slaapplek vindt, 
slaapt hij onder de sterrenhemel. 
Om daar de dag erna vreemd 
aangekeken te worden bij de lo-
kale apotheek. ,,Levensgevaarlijk 
natuurlijk, maar dat zag ik niet. 
Het is ergens wel wonderlijk dat 
ik het kan navertellen.”
 
De reis door Australië laat hem 
niet meer los en het contact met 
de familie blijft. Zelfs nu, veertig 
jaar en drie bezoeken later, is de 
vriendschap er nog steeds. Vijf-
tien jaar geleden overleed de va-
der van het gezin. 
Met de zoon heeft hij weinig con-
tact, maar met dochter Jan (een 
vijftiger) des te meer. Haar man 
Frank blaast deze maand zes-

Limmen - Hij verloor zijn hart decennia geleden aan het land én een Australisch gezin in het bijzon-
der. De 73-jarige Peter Samuel uit Limmen maakt zich op voor een hele bijzondere �etstocht: de 
Cape-to-Cape race. Half oktober rijdt hij daar op de mountainbike tussen de wijnvelden, door het 
mulle zand en langs de Australische kust, samen met een van zijn Australische vrienden.

tig kaarsjes uit en om dat te vie-
ren wilde hij deelnemen aan de 
Cape-to-Cape race. Hij vroeg Pe-
ter om hem te vergezellen. Peter 
stemde in. 
,,Ik ben een sportman in hart en 
nieren. Ik wandel veel en heb drie 
verschillende �etsen. Ik rij graag 
lange afstanden en ben eraan ge-
wend. In het verleden reed ik wel-
eens naar de Dordogne of het 
Middellands Zeegebied. Ik ben 
heel impulsief en vertrek zo, zon-
der kaart en met een slaapzak. Ei-
genlijk red ik me eigenlijk overal 
wel uit. Als je een beetje makke-
lijk contact kunt leggen, vind je 
altijd wel een plek om te verblij-
ven. Een auto heb ik niet, ik rijd 
met gemak op de �ets naar Lely-
stad om mijn nicht te bezoeken.” 
Peter doet nog steeds bijna al-
les op de �ets. Voor de Cape-to-
Cape was een mountainbike no-
dig. Daar heeft hij echt op moe-
ten leren �etsen. Met vallen en 
opstaan heeft hij zichzelf klaarge-
stoomd voor de tocht van zijn le-
ven. Samen met zijn vriendin Erna 
ging Peter naar Australië: voor de 
race, maar ook voor het weerzien 
met de familie. 

De Cape-to-Cape race is een vier-
daags evenement waar amateurs 
en professionals verschillende 
routes rijden door afwisselende 
gebieden. Tussen de wijnvelden, 
door het mulle zand en langs de 
kust. De exacte route wordt voor-
af niet bekendgemaakt, dat is ge-
heim. Elke dag wordt tussen de 
veertig en zestig kilometer afge-
legd. 
,,Het wordt vast een mooie rit en 
een avontuurlijke reis’’, zei hij voor 
vertrek. Hij kon niet wachten om 
weer voet op Australische bodem 
te zetten.

Volbracht
Afgelopen maandag heeft Peter 
per mail laten weten dat hij ‘na 
vier dagen ploeteren en zwoe-
gen’ de eindstreep heeft behaald. 
,,Het was een geweldige beleve-
nis met mooie verhalen.” (Mardou 
van Kuilenburg)

Roefeldag Limmen was 
één groot feest
Limmen - Donderdag was het 
weer Roefeldag in Limmen. De-
ze dag wordt georganiseerd door 
Jongerencentrum Conquista in 
samenwerking met de basisscho-
len in Limmen. De leerlingen uit 
de groepen 7 en 8 gaan op deze 
dag ‘roefelen’, oftewel ‘snu�elen’, 
bij drie Limmense bedrijven en in-
stellingen. 
Zo kunnen de kinderen ontdek-
ken wat het inhoudt om bijvoor-
beeld kapper of drogist te zijn. En 
wat doet een makelaar of zorgin-
stelling nou precies? Cees Smit, 
de voorzitter van de Limmer On-
dernemers Vereniging, opende 
Roefeldag met een korte speech, 
waarna de groepjes kinderen naar 
hun eerste afspraak �etsten. 
Los van alle nieuw opgedane ken-
nis, is het ook een erg gezellige 
dag om mee te maken, zowel voor 
de leerlingen als voor de partijen 

die zo gastvrij hun deuren hebben 
geopend voor Roefeldag. Het was 
dit jaar weer een veelzijdige dag, 
waarbij de kinderen onder andere 
bij Stichting XopX een speurtocht 
oplosten, bij GP Groot een Virtual 
Reality bril op konden zetten en 
bij Minicamping De Westert wer-
den de koetjes en kal�es gevoerd 
en geknu�eld. Zo deden er dit jaar 
16 Limmense partijen, plus twee 
ambulancemedewerkers van Het 
Witte Kruis mee.
Het enthousiasme onder zowel 
de kinderen als de volwassenen 
was zichtbaar groot. Veel kinderen 
hadden als bedankje ook een klei-
ne attentie voor de bedrijven ge-
maakt. Al met al was het weer één 
groot feest. Op de website www.
conquista.nl staat een link naar al-
le foto’s van dit jaarlijks terugke-
rende evenement. (Foto: aange-
leverd)

Voorlichtingsavonden
‘Test je kennis over 
middelengebruik’
Akersloot/Limmen - Op donder-
dag 31 oktober en vrijdag 1 no-
vember organiseert Brijder Jeugd 
Preventie voorlichtingsavonden 
voor jongeren in de leeftijd van 
13-18 jaar. Deze avonden zijn gra-
tis bij te wonen voor jongeren die 
meer willen weten over de risico’s 
van middelen of wat deze midde-
len precies doen. Het is mogelijk 
om kennis te testen aan de hand 
van een kennisquiz, waar ook iets 
mee te winnen is.
Tijdens deze avonden vertelt een 
preventiedeskundige van Brijder 
Jeugd meer over de leuke en ri-
sicovolle kanten van middelen-
gebruik. Jongeren komen te we-
ten óf en wanneer er sprake is van 
afhankelijkheid en wat er vervol-
gens gedaan kan worden. Alle 
vragen over middelen, gamen en 

sociale media kunnen tijdens de-
ze avonden gesteld worden. Deze 
avonden worden door Stichting 
Welzijn Castricum in samenwer-
king met Storey Club in Akersloot 
en Conquista in Limmen georga-
niseerd. 
Brijder Jeugd biedt advies, voor-
lichting en hulp betre�ende mid-
delengebruik, zoals cannabis, al-
cohol of XTC, maar ook gokken, 
gamen of sociale mediagebruik. 
De voorlichtingsavonden vinden 
plaats op donderdag 31 okto-
ber van 20.00 tot 21.30 uur bij de 
Storey Club, Wilhelminaplein 1 in 
Akersloot en vrijdag 1 november 
van 20.00 tot 21.30 uur bij Con-
quista, Kerkweg 50 in Limmen.
Meer informatie: jongerenwer-
ker Romy Vlaar, 06-11105594 of 
r.vlaar@welzijncastricum.nl. 

Voldoende AED’s
in Castricum
Castricum - De beschikbaarheid 
van AED’s (Automatische Exter-
ne De�brillators) is in Castricum 
goed te noemen. Er zijn in de 
woonwijken voldoende AED’s be-
schikbaar om adequaat te kun-
nen werken bij een noodsituatie. 
In het hele land moeten er nog 
ongeveer vijfduizend AED’s bijko-
men om het netwerk overal dek-
kend te krijgen. De Hartstichting 
roept daarom mensen in diver-
se gemeenten op om hun woon-
wijken hartveiliger te maken door 

samen met buurtbewoners een 
AED aan te scha�en. Alkmaar is 
zo’n gemeente waar in een aan-
tal woonkernen nog AED’s no-
dig zijn.  Nederland is het eerste 
land ter wereld met een �jnmazig 
en landelijk netwerk van geregi-
streerde burgerhulpverleners die 
kunnen worden opgeroepen bij 
een hartstilstand. In totaal zijn er 
nu bijna 20.000 AED’s en 240.000 
burgerhulpverleners aangemeld 
bij HartslagNu. Meer informatie is 
te vinden op hartstichting.nl/aed.
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Dit jaar vieren we dat het 
precies 100 jaar geleden is 
dat vrouwen voor het eerst 
mochten stemmen. De 
gemeenteraad van Castricum 
nodigt u daarom graag uit 
om daar met ons bij sti l te 
staan op donderdagavond 14 
november a.s. van 20.00 uur 
tot 22.30 uur. 

Tijdens deze avond wordt 
het toneelstuk ‘Niemand 
wacht op je’ opgevoerd in 
de raadzaal. Actrice José 
Kuijpers kruipt in de huid van 
drie vrouwen. Vrouwen die 
niet langer afwachten, maar 
doen. Na de voorstelling 
praten we door over 
vrouwen in de politi ek. 

Het aantal beschikbare 
plekken is beperkt. Wilt u 
erbij zijn, reageert u dan snel 
door een mailtje te sturen 
naar raadsgriffi  e@castricum.
nl. We zouden het leuk 
vinden om ook jongeren die net of nog net niet mogen stemmen te bereiken. We nodigen u dus 
van harte uit uw in politi ek geïnteresseerde buurmeisje, kleinzoon of nichtje mee te nemen!

Toneelvoorstelling 100 jaar 
vrouwenkiesrecht 

Agenda raadsinformatieavond 
 31 oktober 2019

17.00 – 20.00 Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Besluitvorming
  A Kaderstellend besluit bestemmingsplan Kogerpolder (Woudhaven)
  B Plan van aanpak omgevingsvisie Castricum 
  C Financiële bijdrage focusagenda 2019 - 2022
  D Beheersverordening Bakkum, Castricum Noord, Oost, West en 
      Bedrijventerreinen 
  E Wijziging GR BUCH 
  4 Reacti es op de begroti ng 2020
      - maximaal 6 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald
18.30 – 19.15 Schorsing voor maalti jd
  5  - Gelegenheid voor reacti e college op hetgeen is ingebracht
      - Gelegenheid voor fracti es om in te gaan op reacti e college en   
        elkaars  inbreng
  6 Sluiti ng 

  Commissies
20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1:
  een sociale en vitale gemeente
20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
  Een leefb are gemeente
21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
  Een aantrekkelijke gemeente 
21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
  Een fi nancieel gezonde gemeente 

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

De gemeenten Castricum en Heiloo zijn het niet eens met de beslissing van de Raad van State 
om de bestemmingsplannen van de Aansluiti ng A9 te vernieti gen. Nieuwe informati e 
bewijst dat er bij dit project minder neerslag van sti kstof (sti kstofdepositi e) is dan eerder werd 
aangenomen. Castricum en Heiloo vragen met het verzet aan de Afdeling Bestuursrechtspraak 
om het besluit opnieuw te overwegen. 

Wat doet de Raad van State
De Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Als overheden 
(gemeenten, provincie en Rijk) het bijvoorbeeld onderling niet eens zijn, kan de Raad van State 
daarin beslissen. Gaat het om een hoger beroep tegen een uitspraak, dan kan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak die uitspraak bevesti gen of vernieti gen. 

Plannen A9:  opnieuw overwegen?
Dit voorjaar heeft  de Raad van State het Programma Aanpak Sti kstof (PAS) vernieti gd. Het PAS 
wordt gebruikt om de hoeveelheid sti kstof te meten dat bij de bouw vrijkomt. Alle bestem-
mingsplannen die deze methode gebruiken zijn door de Raad van State vernieti gd. Dus ook de 
Bestemmingsplannen A9, die op 11 september 2019 werden vernieti gd. 
Castricum en Heiloo willen dat ze dit besluit gaan heroverwegen. Want de projectorganisati e 
heeft  eind 2018 met extra informati e aangetoond dat er minder sti kstof neerslaat bij het project 
Aansluiti ng A9 dan eerder werd aangenomen; het PAS klopt niet volgens de twee gemeenten.

Nieuwsblad van Castricum 
verschijnt niet meerCastricum en Heiloo in verzet tegen 

vernietiging Bestemmingsplannen 
Aansluiting A9 

Vorige maand is BDUmedia Noord-Holland, de uitgever van het Nieuwsblad van Castricum, fail-
liet gegaan. Dat heeft  als gevolg dat het Nieuwsblad niet meer is verschenen en dat er nog maar 
één huis-aan-huisblad in onze gemeente wordt bezorgd. De Gemeentepagina’s vindt u in elk 
geval tot 1 januari 2020 in De Castricummer. Op die manier kunt u evengoed het belangrijkste 
nieuws uit de gemeente en van de raad lezen in een huis-aan-huisblad. Dit geldt ook voor de 
Offi  ciële Mededelingen.

Wie met de fi ets naar het 
stati on komt, weet dat 
het alti jd een uitdaging is 
om een plekje te vinden. 
Daarom zorgt de gemeente 
dat weesfi etsen opgeruimd 
worden zodat stallings-
plekken niet onnodig bezet 
blijven. Zo komt er weer 
stallingsruimte vrij. En 
voorkomen we dat fi etsers 
die geen plek hebben hun 
fi ets neerzett en op gevaar-
lijke of storende plekken.

In de eerste week van 
november houden we een 
nieuwe weesfi etsen-acti e op 
het stati on Castricum. 
Omdat de campings sluiten 
op 1 november is dat een 
goed moment. Op zondag 3 
november zullen bijna alle aanwezige fi etsen gelabeld worden en in de eerste week van decem-
ber zullen weesfi etsen verwijderd worden.

Opruimactie weesfi etsen

Het college heeft  het voornemen om op grond van arti kel 5.5 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Castricum, op 25-10-2019 een personenauto van de openbare 
weg te laten verwijderen. Het betreft  de personenauto met het kenteken TM-05-JSM. Deze 
auto staat aan de Koekoeksbloem ter hoogte van de Montessori Openbare Basisschool, 1902 
GK te Castricum. Dit voornemen is geregistreerd als zaaknummer HH1902005. 

Kosten
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze auto voor rekening van de eigenaar 
komen.

Heeft  u vragen? Of is de auto van u? Belt u dan op werkdagen met de buitengewoon opsporing-
sambtenaren van de Gemeente Castricum. Zij zijn bereikbaar via 14 0251, tussen 9.00 en 10.00 
uur. 

Wegslepen personenauto

Tijdens twee weekenden in november worden de Middelweg en de Kogerpolderbrug afges-
loten. Dit is van vrijdag 1 november 20.00 uur tot maandag 4 november 5.00 uur; en van 
vrijdag 8 november 20.00 uur tot maandag 11 november 5.00 uur. 

Bereikbaarheid autoverkeer
Tijdens de weekendafsluiti ngen blijft  De Woude bereikbaar door een ti jdelijke weg tussen de 
N246 en de aanlegplaats voor het pontje (zie kaartje). Deze weg is alleen bereikbaar vanuit de 
richti ng Markenbinnen en dus niet vanuit Alkmaar/Purmerend. Het doorgaande verkeer rijdt 
ti jdens de weekendafsluiti ngen om via de A7, E22, A8 of de A9. De Starnmeer en Kogerpolder 
blijven bereikbaar via de Middelweg. Hulpdiensten kunnen de werkzaamheden bij spoedritt en 
passeren. 

Situati e voor fi etsers
Fietsers worden ter hoogte van De Woude omgeleid langs de Markervaart, om vervolgens weer 
op het fi etspad parallel aan de N246 uit te komen. 

Meer informati e 
Meer informati e over het project, de werkzaamheden en planning kunt u vinden op onze 
website www.infoN246.nl en via Facebook ‘Trajectonderhoud N246-N244’. Voor vragen en op-
merkingen kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het grati s 
telefoonnummer 0800 – 0200 600. Of stuur een e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

Label aan je fi ets? Zo snel mogelijk meenemen!

De Woude bereikbaar 
tijdens weekendafsluiting



INFOPAGINA

Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober

Omgevingsvergunningen

Ontvangen 
Datum Adres 
091019 Amberlint (kavel 13) in Limmen  
 het bouwen van een woning (WABO1901672)
161019 Breedeweg 45 f in Castricum 
 het bouwen van vier recreati ewoningen (WABO1901720)

Buiten behandeling
 Voorweide 42 in Castricum 
 het vervangen van een schuur voor een tuinhuis (WABO1901474)

Vergunningsvrij
 Woude 31 in De Woude 
 het veranderen van een schuur in een mantelzorgwoning (WABO1901523)

Verleend
Datum Adres 
060919 Limmerweg 4 in Castricum 
 het aanleggen van een alarminstallati e (WABO17/01608)
151019 Rijksweg 64 in Limmen 
 het plaatsen van een ti jdelijke woonunit (WABO1901547)
171019 Heereweg 77 in Castricum 
 het splitsen van de woning en het omzett en van de bestemming (legalisati e)  
 (WABO1900810)
171019 Geesterduin 4 in Castricum 
 het wijzigen van het passagedak WC Geesterduin (WABO1901451)
181019 Julianaplein 10 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (erker) (WABO1901548)

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

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

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

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

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

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Offi  ciële mededelingen woensdag 23 oktober

U hebt ze misschien al zien rijden: de nieuw besti ck-
erde bedrijfswagens van Beheer Openbare Ruimte. Op 
de porti eren van de bedrijfswagens staan nu de logo’s 
van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo. Daardoor kunnen de wagens worden ingezet 
op de plaats waar ze het meest nodig zijn. Het is miss-
chien even wennen, maar op deze manier werken we 
effi  ciënter en kunnen we kosten besparen. 

Wat doen alcohol, cannabis en andere middelen met je? Waarom word je vergeetachti g van 
XTC? Kom meer te weten over de risico’s van middelen en wat voor eff ect ze precies hebben. 
Denk je al veel te weten en wil je je kennis testen – doe dan mee met de quiz, er is ook wat te 
winnen!

In de gemeente Castricum zijn er binnenkort twee avonden over deze onderwerpen. De 
avonden zijn voor jongeren in de leeft ijd van 13-18 jaar.  Een preventi edeskundige van Brijder 
Jeugd vertelt over de leuke en risicovolle kanten van middelengebruik. En óf en wanneer er 
sprake is van afh ankelijkheid en wat je daarna kunt doen. Op deze avond kun je al jouw vragen 
stellen over middelen, gamen en sociale media. 

Je bent van harte welkom op: 
• donderdag 31 oktober van 20:00 uur tot 21:30 uur in jongerencentrum Storey Club, 
   Wilhelminaplein 1 te Akersloot;
• vrijdag 1 november van 20:00 uur tot 21:30 uur in jongerencentrum Conquista, Kerkweg   
   50 te Limmen. 

Deze avond wordt door Sti chti ng Welzijn Castricum in samenwerking met de jongerencentra 
georganiseerd. Heb je nog vragen? Dan kun je terecht bij jongerenwerker Romy Vlaar. Romy is te 
bereiken via r.vlaar@welzijncastricum.nl of 06-11105594. 

De mooie dorpskernen van de gemeente Castricum hebben veel te bieden qua toerisme en 
recreati e. Met de campagne “Voor liefh ebbers” ti mmert de gemeente daarmee sinds 2017 
aan de weg. Graag willen we weten of u er mee bekend bent, en hoe u de campagne waar-
deert. Op 28 oktober start daarom een online onderzoek. “We hopen ook op suggesti es hoe 
we de campagne kunnen verbeteren”, aldus wethouder Ron de Haan.

Wilt u meedoen? Graag! Het onderzoek kan van 28 oktober tot 15 november worden ingevuld 
via www.voorliefh ebbers.nl. 

De gemeente deelt de uitkomsten van het onderzoek via de bekende communicati ekanalen, 
zoals onze website www.castricum.nl, de gemeentelijke Facebookpagina en de gemeentepa-
gina’s in De Castricummer. 

Laadt u uw smartphone 
en andere elektrische 
apparaten ook overdag op? 
En gaat de stekker er uit 
als u even de deur uitgaat? 
Dan bent u goed bezig! 
De focus van de Nati onale 
Brandpreventi eweken ligt 
dit jaar op veilig opladen 
en veilig gebruik van accu’s. 
Daarom wat nutti  ge ti ps van de 
brandweer. 

De helft  van de woningbranden 
ontstaat door elektrische 
apparaten; immers, we hebben 
steeds meer elektrische 
apparaten in huis. Uw 
smartphone, tablet en laptop 
bijvoorbeeld. Gelukkig kunt 
u zelf veel doen om brand te 
voorkomen.

Tip 1. Overdag opladen
Is uw telefoon, tablet 
of apparatuur volledig 
opgeladen? Dan is het 
verstandig meteen de stekker 
uit het stopcontract te halen. 
Zo voorkomt u dat het apparaat 
‘overladen’ is en de batt erij of 
accu oververhit raakt.

Tip 2. Gebruik originele laders en snoeren
Zorg er ook voor dat de aansluiti ng van uw oplader schoon is.

Tip 3. Opladen op een vlakke ondergrond: venti lati e
Zorg ervoor dat apparaten, opladers en batt erijen hun warmte goed kwijt kunnen. Bedek ze dus 
niet en leg ze niet op of tussen de kussens van bijvoorbeeld een bank.

Nati onale Brandpreventi eweken

Voorkom brand, laad apparatuur 
verstandig op

Nieuwe look voor 
bedrijfswagens

Test je kennis over middelen, 
gamen en sociale media

Doe mee met het online onderzoek

Wat vindt u van de campagne “Voor Liefhebbers”?

Vooral jongeren maken veel gebruik van oplaadbare apparaten zoals een smartphone. In de 
online game ‘Brandweer zoekt speurneuzen’ gaan kinderen op zoek naar de oorzaak van de 
brand en leren ze hoe ze oplaadbare apparaten veilig kunnen opladen. Speel de online game 
op: www.brandweerzoektspeurneuzen.nl

Brandweer zoekt speurneuzen
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Fisherman’s Friends
Fisherman’s Friends is een hart-
verwarmende �lm gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal van 
een groep vissers uit Cornwall die 
met zijn zeemansliederen onver-
wacht de hitlijsten van Engeland 
bestormt.

Als de bijdehante Danny, een mu-
ziekproducent uit Londen, met 
zijn collega’s in Port Isaac is voor 

een vrijgezellenfeest, ziet hij de 
Fisherman’s Friends op de ka-
de zingen en wordt hij gegre-
pen door hun optreden. Danny is 
vastberaden een platencontract 
voor ze af te sluiten, maar deze 
vissers zijn behoorlijk eigenwijs. 
Door hun oprechte en onbevan-
gen karakter leert Danny wat uit-
eindelijk echt belangrijk is in het 
leven.

Shaun het 
Schaap: het 
Ruimteschaap
Shaun het Schaap is terug en er is 
een nieuwe buitenaardse gast op 
de boerderij. Maak kennis met Lu-
La, ze is een kleine dondersteen, 
nieuwsgierig, maar vooral ver-
dwaald. Wanneer er een buiten-

aards wezen met ongeloo�ijke 
krachten neerstort bij de Mossy 
Bottoms boerderij, besluit Shaun 
het Schaap Lu-La te helpen en 
haar naar huis te begeleiden. 
Samen gaan ze op missie voordat 
een duistere organisatie haar ge-
vangen kan nemen. 

Om Lu-la weer thuis te krijgen 
moet het eerste schaap over de 
dam en het tweede de ruimte in.

Vrijwilliger in zonnetje: Jan Graafland
Castricum - Voor cliënten van 
Parnassia Noord Holland zijn 
vrijwilligers onmisbaar. Een 
vrijwilliger laat cliënten mer-
ken dat ze er toe doen. Een van 
die vrijwilligers is Jan Graaf-
land, 58 jaar. Jan zet zich sinds 
januari 2017 in voor cliënten 
van Reakt. 
Elke vrijdag rijdt hij met het 
busje om cliënten thuis op te 
halen en naar hun dagbeste-
ding op het landgoed van Duin 
en Bosch te brengen. Tweeën-
half jaar geleden was Jan op 
zoek naar vrijwilligerswerk en 
heeft hij contact gezocht met 
de toenmalige coördinator 
vrijwilligerswerk. 
Op dat moment waren er veel 
chauffeurs nodig bij Reakt en 
op zo’n manier is hij er in ge-
rold. Het leukste van zijn vrij-

willigerswerk vind Jan het con-
tact met de cliënten en colle-
ga’s. Hij heeft echt een band 
met ze opgebouwd, weet pre-
cies als iemand er niet is. Hij 
geniet van de goede gesprek-
ken, soms over koetjes en kalf-
jes en soms diepgaande ge-
sprekken. 
Naast Jan zetten nog ongeveer 
60 vrijwilligers zich in voor cli-
enten in Castricum. Deze vrij-
willigers helpen bijvoorbeeld 
bij activiteiten op een afde-
ling, ondersteunen de dagbe-
steding, bezetten de receptie 
of gaan één op één op pad met 
een cliënt. 
Parnassia/Reakt waardeert de 
inzet van deze vrijwilligers, ze 
verdienen het om in het zon-
netje gezet te worden. (Foto: 
aangeleverd)

Nasrdin Dchar in Theater Koningsduyn
„Alsof je buurjongen zijn hart bij je uitstort”
Castricum - Marja Duin, 57 jaar, 
ondernemer in Het Oude Admini-
stratiegebouw in Bakkum, mocht 
alvast kijken naar de toneelvoor-
stelling ‘JA’, van Nasrdin Dchar 
die op 31 oktober in Theater Ko-
ningsduyn speelt. Marja: „JA is 
een toneelvoorstelling door één 
persoon, maar het is geen mono-
loog. Nasrdin verplaatst zich soe-
pel in meerdere personages. JA 
gaat over de innerlijke strijd die 
hij voert, voordat hij gaat trou-
wen met Amy. Cultuurverschillen 
blijken heel hardnekkig. Het lijkt 
of ze verdwijnen als je doet of ze 
er niet zijn, maar uiteindelijk gaan 
ze hem in de weg zitten. Nasrdin 
praat tot het publiek alsof hij het 
tegen jou alleen heeft. Het is als-
of je buurjongen zijn hart bij je 
uitstort. Hij praat over zijn Ma-
rokkaanse roots en zijn twijfels 
over het huwelijk, ondanks dat 
Amy zijn grote liefde is. Het stuk 
heeft een mooie compositie: scè-
nes afgewisseld met muziek: Ma-
rokkaanse muziek, smartlappen 
en house.  Nasrdin speelt in een 

eenvoudig, maar veelzijdig decor 
dat door de belichting en slimme 
rekwisieten steeds weer anders 
oogt. JA is een lust voor het oog. 
JA kruipt onder je huid. Door het 
verhaal van Nasrdin ga je anders 
kijken naar de manier waarop we 
samenleven. Uiteindelijk komt ie-
dereen weleens in aanraking met 

cultuurverschillen. JA laat zien 
dat doen alsof ze er niet zijn, niet 
helpt. Ze onder ogen zien en een 
plek geven des te meer.”
Donderdag 31 oktober, Theater 
Koningsduyn | Geesterhage, Cas-
tricum, 20.00 uur, kaarten: www.
geesterhage.nl. (Foto: Daniel-J-
Ashes)

Easyslim.nu
Veel meer dan afvallen met apparaat
Limmen - Inmiddels hebben al 
veel mensen hun weg gevonden 
naar een van de afslankstudio’s 
van Easyslim.nu. Deze landelij-
ke franchiseformule bestaat bijna 
vijf jaar en wordt geleid door de 
bevlogen eigenaar Karin Hut.
Ook in Limmen zit een studio van 
de afslankhit. Karin van Twuyver, 
is heel blij dat ze twee jaar gele-
den heeft besloten om een eigen 
studio te openen, en inmiddels 
heeft zij vier studio’s in Limmen, 
Egmond aan den Hoef, Beverwijk 
en Hoorn „Dagelijks zie ik mensen 
gelukkig en stralend de deur uit-
lopen, dat is toch prachtig?”, ver-
telt Karin. „Natuurlijk is het ook 
hard werken en maak ik vaak lan-
ge dagen, maar het is het alle-
maal waard als je weer een klant 
geholpen hebt zijn streefgewicht 
te bereiken”, aldus een enthousi-
aste Karin.

Wat is Easyslim.nu
„Middels een zeer geavanceerd 
apparaat trainen we de spieren 
en zorgen we dat vet uit de cel 

gaat. Ook werkt het apparaat zeer 
goed tegen cellulitis en een slap-
pe huid. Sommige mensen ko-
men om af te slanken, maar er zijn 
er ook veel die van hun slappe vel 
af willen omdat ze bijvoorbeeld al 
veel zijn afgevallen. Ook mensen 
die een hekel hebben aan spor-
ten zijn kind aan huis bij deze for-
mule.

Het is niet alleen het apparaat wat 
de formule zo succesvol maakt: 
een eigen maaltijdmix, een uniek 
eigen kookboek, voedingstips en 
een stuk psychologie maken Ea-
syslim.nu tot een unieke ervaring. 
Er wordt gekeken naar de wens 
van de klant en wat daarvoor no-
dig is.” 

Zou het voor jou ook werken?
„Om hierachter te komen, nodi-
gen wij iedereen van harte uit 
voor een intakegesprek en proef-
behandeling met 40 euro korting. 
Gemiddeld raakt de klant hierna 
vijftien centimeter kwijt, de resul-
taten zijn in te zien in de studio 
conform de privacywet. Indien je 
niet minimaal vier centimeter ver-
liest, betaal je niks.”

Nu voor € 49 (normaal € 89) bij 
Easyslim.nu Limmen. Mail naar 
limmen@easyslim.nu. of bel 06-
85852603. 

Of boek zelf in via www.easyslim.
nu. (Foto: aangeleverd)

Professionele pedicure 
komt bij de mensen thuis
Castricum - Een professionele 
pedicure die thuis komt om de 
voeten weldadig te verzorgen; 
dat is een dienst die Leonie Kuijer 
aanbiedt. Zij zorgt dat de voeten 
er weer piek�jn uitzien en verwij-
dert likdoorns of eelt op deskun-
dige wijze. Haar werkgebied is 
de gehele gemeente Castricum, 
Heemskerk en Uitgeest. 

,,Een standaardbehandeling be-
staat uit het knippen van de na-
gels en frezen, waardoor de na-
gels mooi glad worden ik ver-
wijder eelt en likdoorns.’’ Leonie 
is bovendien �exibel inzetbaar. 
,,Voor mensen die overdag geen 
tijd hebben, maak ik graag een 
uitzondering en kom ik ’s avonds 
langs. Natuurlijk kunnen ook be-

woners van zorgcentra of instel-
lingen gebruikmaken van mijn 
diensten. Ondertussen houdt Le-
onie alle ontwikkelingen in haar 
vakgebied scherp in de gaten. 
,,Ik blijf cursussen volgen en dat 
doe ik graag. Het is mooi dat ik 
mensen van hun pijn af kan hel-
pen of blij kan maken met aan-
trekkelijke, verzorgde voeten”. 
Bel 06-18997702 of 0251-651258 
voor een afspraak of stuur een 
mail naar leoniekuijervoetverzor-
ging@hotmail.com. Leonie is aan-
gesloten bij Provoet. 

Afsluiting Kinderboekenweek op 
basisschool De Brug
Akersloot - Vrijdagochtend wa-
ren alle kinderen van basisschool 
de Brug in Akersloot feestelijk ver-
kleed in de aula verzameld om sa-
men met ‘Roos de wereldreiziger’ 
de Kinderboekenweek af te slui-
ten. Alle groepen hadden voor 
Roos een droomreis bedacht en 
hiervan was een reisbrochure sa-
mengesteld. Nadat de reisbro-
chure o�cieel aan Roos overhan-
digd was, ging zij in de groepen 
de verschillende reisbureaus be-
zoeken. De kinderen vertelden 
wat zij hadden bedacht en ge-
maakt. Alle kinderen en ouders 
konden ook de reisbureaus van 
de andere groepen bezoeken. 
De dag werd afgesloten met het 
traditionele ‘Brugdagfeest’. Groep 
8 had ook dit jaar weer hele leuke 
spelletjes bedacht bij het thema 
van de Kinderboekenweek: ’Reis 
mee’. De kinderen van groep 7 en 
6 gaven leiding aan de groepjes. 
De ju�en en meester liepen rond, 
maakten foto’s of zorgden voor li-
monade en een gezonde snack. Roos de wereldreiziger (foto: aangeleverd)

Walk-in concerten Akersloot is luisteren 
naar muziek op huiskamerniveau
Akersloot - Met een aantal en-
thousiaste muzikanten lek-
ker optreden in de eigen huis-
kamer, keuken, schuur of gara-
ge op een zondagmiddag in no-
vember. Dit jaar alweer voor de 
achtste keer en wel zondag 3 no-
vember. Er hebben zich achttien 

bandjes aangemeld en ze zul-
len hun muziek ten gehore bren-
gen in vier sets van ieder 30 minu-
ten. De aanvangstijden zijn 13.30, 
14.30, 15.30 en 16.30 uur. Dus tus-
sen iedere twee sets in is er gele-
genheid genoeg om naar de vol-
gende locatie te gaan. Traditiege-

trouw wordt de middag afgeslo-
ten in de Storey Club. Vanaf 17.30 
uur zal ‘Nevertheless’ de muzikale 
afsluiting verzorgen aan het Wil-
helminaplein. Kijk voor meer in-
formatie en het programma op 
https://www.facebook.com/wal-
kinakersloot/.

Castricum en Heiloo in verzet tegen 
Raad van State om uitspraak afrit A9
Castricum - De gemeenten Cas-
tricum en Heiloo willen dat het 
besluit om de A9-aansluiting bij 
Heiloo niet door te laten gaan, 
wordt herzien.  Er is verzet aan-
getekend bij de Raad van State 
(RvS).

De RvS oordeelde vorige maand 
dat de afslag niet kan worden 
aangelegd wegens de stifstofpro-
blematiek. Aanvullende informa-

tie toont aan dat de stikstofdepo-
sitie van het project beperkter is 
dan eerder werd aangenomen.
Op 11 september 2019 heeft de 
Raad van State de bestemmings-
plannen Aansluiting A9 vernie-
tigd van de gemeenten Castri-
cum en Heiloo. Bij deze bestem-
mingsplannen is voor de passen-
de beoordeling gebruik gemaakt 
van het Programma Aanpak Stik-
stof (PAS). Het PAS werd op 29 

mei van dit jaar door de Raad van 
State vernietigd. 

Hoewel de projectorganisatie 
eind 2018 met aanvullende in-
formatie heeft aangetoond dat 
de stikstofdepositie van het pro-
ject Aansluiting A9 veel beperk-
ter is dan eerder werd aangeno-
men, heeft de Raad van State bei-
de bestemmingsplannen zonder 
zitting vernietigd.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
zaterdag 18.45 uur

maandag & woensdag 20.00 uur 
Fisherman’s Friends

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Wat is dan Liefde
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur

Miles Davis - Birth of the Cool
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur

Joker
dinsdag 20.00 uur
Dolor y Gloria

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
Downton Abbey

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur
woensdag 15.30 uur

Everest: De jonge Yeti - 2D
zondag 13.30 uur 

Everest: De jonge Yeti - 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur
Trouble

donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

woensdag 15.30 uur
Shaun ’t Schaap: 

Het Ruimteschaap
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 13.30 uur
Misfit 2

Programma 24 oktober t/m 30 oktober
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Harmonie DagOrkest 
onder de vlag van Emergo
Castricum - Op 3 september is 
het DagOrkest (een harmonieor-
kest), onder de vlag van Emergo, 
van start gegaan. Zij vinden het 
fantastisch dat ze gestart zijn met 
24 leden, echter doen ze toch een 
oproep voor meer muzikanten. 
Van trompetten, trombones, �ui-
ten, hoorns, saxofoons, klarinet-

ten, baritons tot slagwerkers zijn 
welkom. Belangstellenden kun-
nen met het orkest komen repe-
teren op de dinsdagochtenden 
vanaf 10.00 uur in de Theaterzaal 
van Theater Koningsduyn of kun-
nen contact opnemen met Peter 
Verbeek, petver80@hotmail.com. 
(Foto: aangeleverd)

In het oude administratiegebouw op Dijk en Duin

Hypnotherapie Castricum 
opent haar deuren
Castricum - Hypnotherapie Cas-
tricum opent op zaterdag 26 ok-
tober haar deuren in het oude 
administratiegebouw op Dijk en 
Duin.
Petra Niemeijer, Hypnotherapeut 
en oprichtster: „Dit bijzondere 
werk, op deze prachtige plek, het 
is een droom die uitkomt!”
Nadat Petra in 2017 te horen 
kreeg dat ze borstkanker had, be-
sloot ze het roer om te gooien.  Ze 
zette alles op alles om te herstel-
len en te leren van wat er op haar 
pad was gekomen.
 „Er waren opeens hele andere 
dingen belangrijk geworden in 
mijn leven. Ik merkte dat daar-
door mijn nieuwe normen en 
waarden steeds meer in con�ict 
kwamen met mijn beroep als ver-
pleegkundige. Ik wilde niet lan-
ger alleen symptomen bestrijden. 
Ik verlangde er naar meer naar 
de oorzaak van de klacht te kun-

nen kijken en vanuit dat oogpunt 
mensen beter te maken. Hypno-
therapie bleek direct aan te slui-
ten bij die behoefte en ik heb me 
om laten scholen. Hypnotherapie 
is een enorm krachtige vorm van 
therapie. In 93% van de gevallen 
is een probleem binnen enkele 
behandelingen verholpen of in 
ieder geval sterk verminderd. Dat 
is toch fantastisch! In mijn praktijk 
help ik vooral veel mensen om te 
stoppen met roken, met afval-
len of om van een angst of fobie 
af te komen. Maar je kunt ook bij 
mij terecht voor andere mentale 
of fysieke klachten. Hypnothera-
pie is zo breed inzetbaar. Ik kan er 
ontzettend veel mensen mee hel-
pen en daar word ik heel blij van!”
Meer weten over hypnotherapie? 
Of aanmelden voor de feestelijke 
opening aanstaande zaterdag? 
Kijk op www.hypnotherapiecas-
tricum.nl. (Foto: aangeleverd)

Fair Trade week 
bij de Wereldwinkel
Castricum - Regelmatige aan-
koop van fairtradeko�e maakt 
echt het verschil voor zowel con-
sument als producent. De ande-
re, maar goede smaak zal ver-
rassen en maakt van ko�edrin-
ken een echte ko�ebeleving. De 
producent krijgt een menswaar-
dig leven zonder armoede, met 
een betere toekomst voor zich-
zelf en zijn of haar kinderen. Dus 

Fair Trade ko�e kent geen bitte-
re nasmaak. 

Speciale voordeelactie
Tijdens de Fair Trade week van za-
terdag 26 oktober tot en met za-
terdag 2 november: 10 procent 
korting op alle soorten ko�e 
bij Wereldwinkel Castricum, C.F. 
Smeetslaan 4, Castricum. (Foto: 
aangeleverd)

Geesterduin in de steigers
Castricum - De verbouwing in 
winkelcentrum Geesterduin is in 
volle gang.  Op 26 oktober orga-
niseren de winkeliers een leuke 
verbouwingsactiviteit:  Bob de 
Bouwer zal aanwezig zijn in het 
winkelcentrum voor een Meet en 
Greet. Er is ook een fotograaf aan-
wezig en de foto’s worden direct 
uitgeprint. Een leuke herinnering 
aan deze bijzondere ontmoeting. 
Dus kom naar winkelcentrum 
Geesterduin en scoor een gratis 
foto met Bob. Bob de Bouwer is in 
sets van 30 minuten aanwezig na-
bij Intertoys van 13.00 tot 13.30, 
14.00 tot 14.30, 15.00 tot 15.30 en 
16.00 tot 16.30 uur. Op de websi-
te www.winkelcentrum-geester-
duin.nl staat het laatste nieuws 
over de werkzaamheden. (Foto: 
aangeleverd)

Ontdekt: Yoga in hangmat
Castricum - Yoga in een hang-
mat, het klinkt misschien gek 
maar het bestaat. Aerial Yoga 
heet het. Yoga Castricum biedt de 
lessen aan. Er zijn lessen voor kin-
deren, jongeren en volwassenen.
Aerial yoga is een yogavorm met 
een doek dat aan het plafond 
hangt. Tijdens een yogahouding 
wordt de yogi geheel of gedeel-
telijk door het doek gedragen. De 
lessen variëren van rustige hou-
dingen in een laag doek vlak bo-
ven de grond tot actieve en uit-
dagende houdingen in een hoog 
doek. Goed om te weten: erva-
ring is niet nodig. Aerial is voor 
iedereen toegankelijk. Een les 
hangmatyoga voor kinderen is 
speels en wakkert de creativiteit 

aan. Kinderen bouwen zelfver-
trouwen op en ontwikkelen be-
hendigheid. Jongeren ontwikke-
len tijdens de lessen wilskracht, 
fysieke kracht, in- en ontspan-
ning en lenigheid. Ook volwas-
senen werken tijdens de les aan 
in- en ontspanning.  Aerial yoga is 
voor zowel kinderen, jongeren als 
volwassenen een goede onder-
breking van de week. 
Nieuwsgierig? Volg een gratis 
proe�es. Aanmelden kan via in-
fo@yogacastricum.nl en tel. 06-
57620503. Naast Aerial yoga 
heeft Yoga Castricum nog veel 
meer soorten lessen en activitei-
ten te bieden. Kijk hiervoor op de 
website www.yogacastricum.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Eerste editie Castricummer 
Bokkentocht van start
Castricum - Bokkentochten wor-
den overal in het land steeds po-
pulairder. Ook in Noord-Holland 
leeft het in veel steden. Voor de 
eerste keer kan er op zaterdag 
26 oktober vanaf 14.00 uur ook 
in Castricum bij acht horecagele-
genheden geproefd worden wat 
de brouwers voor lekkers hebben 
gebrouwen voor het herfstsei-
zoen. Hoe werkt het? Bij elke deel-
nemende locatie kan een stem-
pelkaart worden aangeschaft, 
waar alle Bockbieren op vermeld 
staan. Op vertoon van deze stem-
pelkaart krijgt men een heerlijk 
hapje bij het eerste bier dat er-
gens besteld wordt. De acht loca-

ties zijn: Grand Café Balu, Club22, 
Café City, Hotel Fase Fier, John-
ny’s Café, ClubMariz Lounge, Ca-
fé My Way en Tapperij De Stiefel. 
En bij minimaal zes stempels ligt 
er ook nog een presentje in het 
verschiet. Er zijn speciale Bokken-
tochtglazen met een inhoud van 
20 centiliter, zodat meer verschil-
lende bieren kunnen worden ge-
proefd. Men kan een eigen route 
kiezen: begin en einde liggen niet 
vast. Wijn- en frisdrinkers kunnen 
ook meedoen met de Bockbier-
liefhebbers. Like de Facebookpa-
gina #cbokkentocht en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws. 
(Foto: aangeleverd)

Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen 
zij voor de politiek en met welke onderwerpen hou-
den zij zich bezig? In deze rubriek komen de politici in 
willekeurige volgorde aan het woord. Dit keer Dorien 
Veldt, raadslid bij het CDA. ,,Politiek geeft een boost 
aan je eigen leven.”

Mardou van Kuilenburg

Dorien Veldt groeit op in Breezand, een dorp in 
de gemeente Anna Paulowna. Na de middelbare 
school doet ze een opleiding tot ziekenverzor-
ger en werkt jarenlang in een verpleeghuis voor 
dementerenden. Ze vertrekt voor de liefde naar 
Akersloot, werkt vijftien jaar als bloemist en runt 
bijna dertig jaar samen met haar man een tuin-
bouwbedrijf.  Veldt is sinds 2014 politiek actief.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Dat was geen bewuste keuze, het kwam op mijn 
pad. Ik sprak jaren geleden een aantal enthousiaste 
CDA’ers en dat inspireerde me. Toen ben ik me in het 
programma gaan verdiepen. Het CDA was me niet 
vreemd: van huis uit werd op deze partij gestemd. 
Het is een partij met een sociaal gezicht, iedereen 
doet ertoe.”

Was CDA een logische keus?
,,Ja, met andere partijen had ik gerust ook raakvlak-
ken, maar CDA past me het best. Misschien omdat 
ik zelf uit de zorg kom. Ik kan me nu inzetten voor 
dingen die ik belangrijk vindt. Contact met inwo-
ners en collega-raadsleden vind ik belangrijk. Het 
geeft je eigen leven een boost.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Nu het Rijk steeds meer taken bij de gemeenten 
neerlegt wordt lokale politiek steeds belangrijker. 
Het is een middel om in je directe omgeving invloed 
uit te oefenen. Heel belangrijk voor de burgers, 
maar participatie is heel belangrijk. Je moet het 
samen doen.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Dat zal geen verrassing zijn: het sociale domein en 
agrarische zaken. Ik zet me ook in tegen eenzaam-
heid onder ouderen en jongeren. Een kopje koffie 
samen smaakt altijd beter dan in je eentje. Wat ik 
me ook aantrek: aanbesteding in de zorg. Daar ben 
ik geen voorstander van. In de jeugdzorg bijvoor-
beeld, kwetsbare jongeren hebben behoefte aan 
rust en vertrouwde gezichten.”  

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,We willen allemaal een mooie en veilige gemeente, 
maar de huisvesting heeft echt mijn aandacht. Vol-
doende betaalbare woningen voor jongeren en se-
nioren. Tiny houses zijn een goede oplossing voor 
dat woningprobleem en daar zetten wij ons voor 
in. Vlotten doet het nog niet erg, het CDA ziet het 
graag sneller gaan. De nood is hoog.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Voor elkaar. Individualisme voert de boventoon 
in de huidige maatschappij, maar het is belangrijk 
om er voor elkaar te zijn. Dat is de basis van alles.”
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Toontje Lager komt 
zaterdag naar Akersloot
Akersloot - De immens populai-
re Nederlandstalige band Toon-
tje Lager komt op zaterdag 26 
oktober naar De Vriendschap in 
Akersloot voor een optreden. 

Toontje Lager was naast Doe 
Maar een van de populairste 
bands uit de tachtiger jaren met 
hits zoals; Net als in de �lm, Ach-
ter de Wolken, Vroeg of Laat en 
het succesnummer van de band 
‘Stiekem gedanst’. Nog veel meer 
hits volgden en Toontje Lager 
was in die jaren een van de meest 
gevraagde groepen.

Zanger Erik Mesie begon in de ja-
ren negentig een solocarrière die 
ook zeer succesvol was, maar de 
drang om weer met een band te 
gaan optreden werd steeds maar 
groter. Erik Mesie ging in 2017 sa-
menwerken met Henk Temming 
en de Nederpop All Stars, deze 
tour was een succes.

In 2018 kwam de band weer bij 
elkaar en werd besloten om in 
2019 een tour te doen langs gro-
te en kleine zalen om hun vroege-
re fans, maar zeker ook hun huidi-
ge fans, te laten genieten van hun 
vele hits.
Door goede contacten met De 
Vriendschap kwam het manage-
ment van Toontje Lager met het 
voorstel om in oktober een optre-
den in Akersloot te gaan doen. 

Tickets voor dit optreden zijn ver-
krijgbaar bij café De Vriendschap 
en Novy Velzeboer in Akersloot. 
Via internet zijn tickets verkrijg-
baar bij ticketservice: www.ik-
benaanwezig.nl. 

Het voorprogramma zal de-
ze avond worden verzorgd door 
De Bikkels, een formatie uit 
Akersloot die op dit moment erg 
in de belangstelling staat. (Foto: 
aangeleverd)

Circulaire plannen van 
PCC-brugklassers
Heiloo - De gemeente Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo 
(BUCH) wil een ‘circulair centrum’ 
inrichten, waar restafval optimaal 
wordt hergebruikt door middel 
van reparatie, demontage of om-
vorming tot een nieuw product. 
De provincie besloot om jonge-
ren bij de ontwikkeling van dit 
centrum te betrekken en vroeg 
aan de leerlingen van PCC Bergen 
en PCC Heiloo om hierover mee 
te denken. Franck Kuiper, team-
coördinator Circulaire Economie 
van de Provincie Noord-Holland 
vroeg de leerlingen: „Wat kan je in 
jouw omgeving circulair maken?” 
In Heiloo werken de twaal�ari-
ge Maud (Heiloo), Iza (Limmen), 
Daan (Akersloot) en Eva (Heiloo) 
aan een briljant idee: „Wij willen 
typex milieuvriendelijker maken, 
zodat het papier schoon blijft”, al-
dus Iza. Maud vult aan: „De �esjes 
mogen ook niet meer van plastic 

zijn. Misschien moet dat glas wor-
den, maar dat bedenken we nog.” 
Daan werkt aan het logo voor op 
het a�che en Eva maakt een af-
beelding van de wereld in 2050. 
Rob Baltus, directeur van PCC Hei-
loo, onderstreept het belang van 
het project: „We zijn een bewust 
duurzame school met een eigen 
zonneboiler en warmtepomp en 
we wekken onze eigen elektrici-
teit op. We willen onze leerlingen 
bewust maken van het feit dat al-
lerlei grondsto�en opraken. Zij 
zullen voor grote uitdagingen ko-
men te staan als het gaat om me-
thoden bedenken voor recyclen 
en hergebruik.” Na een voorron-
de op de beide scholen, gaan op 
vrijdag 1 november de winnende 
groepen in het Haarlemse Provin-
ciehuis een ‘scholierenbattle’ aan. 

De winnaars verdienen een vlog-
workshop voor hun hele klas.

Van links naar rechts Eva (12 jaar, Heiloo), Maud (12 jaar, Heiloo), Iza (12 
jaar, Limmen) en Daan (12 jaar, Akersloot) (foto: aangeleverd)

Nostalgische film 
in De Duynkant
Castricum - Oud-Castricum ver-
toont op zondagmiddag 27 ok-
tober viermaal de geluidloze �lm 
‘Hoe het hier reilt en zeilt’. De-
ze �lm, die gemaakt werd in op-
dracht van Henk Hoogervorst, 
geeft een prachtig tijdsbeeld van 
het dorp Castricum in de jaren 
’50 en ‘60 met opnames van de 
markt, vele winkeliers, de scholen 
en de sport.

Er zijn vast nog wel veel babyboo-
mers die zichzelf of tijdgenoten 

uit de �lm herkennen, zij kunnen 
op 27 oktober genieten en nage-
nieten in De Duynkant aan de Ge-
versweg 1b. ‘Hoe het hier reilt en 
zeilt’ duurt 50 minuten en wordt 
gedraaid om 13.00, 14.00, 15.00 
en 16.00 uur.

De toegang is gratis. Iedereen 
wordt verzocht vooraf te reser-
veren via informatie@oud-castri-
cum.nl, onder vermelding van de 
gewenste tijd en het aantal per-
sonen. 

De winkel van groenteboer Stengs in 1961 (foto: Oud-Castricum)

Persoon onwel op het strand
Castricum - Zondagmiddag 20 
oktober werd, op het strand, een 
persoon onwel bij het vissen. Mo-
gelijk had deze persoon zich ver-
slikt in een hap brood en kreeg 
daardoor ademnood. Door kor-

daat (levensreddend) handelen 
van een omstander kwam adem-
haling weer op gang. De visser 
werd naar de strandafgang ge-
bracht en door de ambulance 
overgebracht naar ziekenhuis.

Castricum terug in de tijd

Nog geen fotograaf te zien. Wel een tekenaar die 
stad en land afreist om voor een eigenaar, een uit-
gever of een verzamelaar de situatie te verbeelden. 
Er zijn van Castricum hele aardige platen gemaakt. 
Vandaag een kleine keus hieruit.

De tekening is gemaakt tussen 1610 en 1630. Deze 
plaat is getekend door Jan van de Velden (1593-
1641). Hij was één van de voorbeeldkunstenaars 
voor Rembrandt. Rechtsboven op de prent staat 
Kastrikum. Jan is gaan zitten in de buurt van waar 
nu de Breedeweg/Nuhout van der Veenstraat is. 
Prominent is de dorpskerk (uit de elfde eeuw!) in 
beeld. Links achter de boom een boerderij met mo-
gelijk een hefboom om water uit de  put te halen. 
Geheel rechts een landman met lange stok. Voor-
aan is vast gerst of rogge getekend. In de vorm van 
de torenspits lijkt een knikje te zitten, wat de vraag 
oproept of het een onnauwkeurigheid is of dat de 
spits ooit is vernieuwd. 

Claes Jansz Visscher (1587-1652) is de graveur van 
de plaat. Naast tekenaar was hij ook de grondleg-
ger van een uitgeverij. De prenten verschenen 
destijds in boekvorm. Visscher en nazaten zijn be-
roemd geworden om de uitgave van hun atlassen.

Bovenstaande plaat is getekend in 1622 en geeft 
de kerk en het dorp Castricum weer vanuit het 
noordwesten. De tekenaar staat op een onverhar-
de weg ter hoogte van het huidige Bakkersplein. 
Links zou de Rustende Jager kunnen zijn, want die 
stond er al vóór 1667. Grappig is dat de tekenaar 
van deze prent niet bekend is. Abraham Radema-
ker (1676-1735), tekenaar en prentenmaker, heeft 
de plaat wél gebruikt. De toren op de plaat lijkt met 
enige interpretatie wel op onze gotische toren die 
gebouwd is tussen 1400 en 1450. De nok van het 
kerkdak is echter té hoog getekend.  Zouden de 
Castricumse huizen rond 1622 van steen en/of van 
hout zijn geweest? 
De tekenaars leverden hun prenten soms op be-
stelling. In de achttiende eeuw  waren de stads- en 
dorpsgezichten zelfs enorm in trek bij verzame-
laars. De uitgeverijen brachten de prenten dan 
vaak uit in verzamelde werken zoals in die van 
Abraham Rademaker: De Amstelstroom, Amstel-
land, en halfwegs Haarlem, tot Alkmaar, nevens 
de dorpen, lustplaatzen, landhuizen, hoven en ge-
buurten aldaar, in 150 gezichten. Of het boek: Ver-
sameling van hondert vijftig Nederlantse outhee-
den en gesigten / getekent en int koper gebragt.

Een derde prent die in dit artikel niet mag ontbre-
ken is van Roelant Roghman (1627-1692), zoon van 
een graveur en vriend van Rembrandt. De plaat 
komt uit een collectie van het Teylers Museum in 
Haarlem. Roghman tekende vooral kastelen en 
buitenplaatsen.

De ruïne van Kronenburg is getekend rond 1646. 
De tekening is circa 34x46 cm. De brokstukken lig-
gen in het rond. Kronenburg schijnt al vernield te 
zijn vóór 1540. Op etsen die dateren van rond 1740 
is slechts resterend het hoekstuk links van de boog 
bij het kleine venster. Heden ten dage niet meer 
herkenbaar de boomrijke omgeving. In de poort 
staan twee personen.  De geschetste muur staat in 
het zuidwesten van het gebied bij Kronenburg dat 
door de deels gedempte slotgracht is omgeven.

Andere achttiende-eeuwse tekenaars die Cas-
tricum in beeld brachten zijn: Casper Luyken (ca 
1700), Abraham Zeeman (ca 1730), Hendrik de Leth 
(ca 1730), Cornelis Pronk (ca 1740) en Hendrik Spil-
man (ca 1750).

Rino Zonneveld, Oud-Castricum

Wie schetst Cas� icum?Wie schetst Cas� icum?Wie schetst Cas� icum?Wie schetst Cas� icum?Wie schetst Cas� icum?Wie schetst Cas� icum?
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‘Joseph A. Boyd zit nog steeds onder m’n huid’

Tweede Wereldoorlog nooit afgelopen voor John Heideman 

Pakketje
De interesse in de Tweede We-
reldoorlog ontstond bij Heide-
man al als kind. De gekte die oor-
log voedt, zoals angst, macht en 
hebzucht, fascineerden hem. In 
2007 besloot hij hier wat mee te 
gaan doen. 
Heideman: ,,Ik werd getriggerd 
door een artikel in Dagblad Ken-
nemerland. Hierin werd beschre-
ven dat een familie aan de Ruiter-
weg in Castricum bij het renove-
ren van de woning bij toeval een 
pakketje vond dat brieven en ka-
zernefoto’s bleek te bevatten, die 
aan de Duitse militair van Pool-
se afkomst (Joseph Raatz) had-
den toebehoord. Ik kwam in het 
bezit van het pakketje en besloot 
vanaf dat moment dat ik alles aan 
de weet wilde komen over Cas-
tricum in de Tweede Wereldoor-
log. Zo kwam ik in contact met 
drie Duitse oorlogsveteranen, die 
toen al ruim in de 80 waren. Iets 
in mij zei dat ik snel alles op alles 
moest zetten, wilde ik nog meer 
overlevenden spreken. Ik kwam 
aan zoveel informatie dat ik het 
jammer vond wanneer deze in 
een la zou blijven liggen. Ik teken-
de mijn bevindingen daarom op 
in een boek.”

Missie
Waar komt de drive van Heide-
man vandaan? Hij omschrijft het 
doen van onderzoek als ‘het leuk-
ste wat er is’. ,,Ik kom er achter dat 
er nog zoveel onbekend is over 
W.O. II. Er is in Castricum in de oor-
log heel veel gebeurd en ik kom 
nog steeds nieuw materiaal te-
gen. Het is mijn missie om alles 
boven water te krijgen. Mijn on-
derzoek zal daarom nooit stop-
pen. Ik wil dat we lering trekken 
uit hetgeen er in het verleden is 
gebeurd.” 

Zwarte bladzijde
Heideman vertelt dat het tot nu 
toe verrichte onderzoek hem 
veel heeft gebracht. ,,Het heeft 
mij enorm verrijkt qua inzicht en 
het zette mij met twee benen op 
de grond. Ik begon nog meer te 
waarderen dat ik in een land ge-
boren ben waar alles kan en mag. 
Het leerde mij ook de andere kant 
van het verhaal kennen. Ik ont-
moette lieve mensen, ook on-
der de Duitsers, die aangaven het 
moeilijk te hebben gehad met de 
opdracht die zij tijdens de oorlog 
moesten uitvoeren. Ze vertelden 
mij wat dit met ze had gedaan. De 
meeste van hen waren blij om dit 

na zoveel jaren met mij te kunnen 
delen. Het leerde mij veel over de 
andere kant van de zwarte blad-
zijde. Ook de bijzondere rechts-
gang na de oorlog met betrek-
king tot ‘foute’ Nederlanders re-
kent hij tot de zwarte bladzijde. 
,,Er is hen veel leed aangedaan”, 
aldus Heideman. Hij komt hierop 
in zijn derde boek uitgebreid te-
rug. 

Indrukwekkend
Heideman geeft aan dat hem een 
aantal dingen tijdens zijn zoek-

tocht hebben geraakt.
,,Ik had twee keer een gesprek 
met Bernhard Scholz, een Duitse 
soldaat die tijdens de oorlog bij 
de voormalige radarpost aan de 
Geversweg gelegerd was en stil 
verzet pleegde. Hij was getrouwd 
met de Castricumse Nel Heere. 
Ook interviewde ik de weduwe 
van Horst Schützendübel. Hij was 
de grote technische man op de 
radartoren ‘de Grosse Elefant’, die 
in de Castricumse duinen stond. 
Indrukwekkend was ook het ach-
terhalen van de namen en de ge-

zichten van aangespoelde gealli-
eerden. Van de 60 aangespoelde 
lijken liggen er 34 begraven bij de 
Dorpskerk. Omdat ze voor ons va-
derland zijn gestorven wilde ik er 
een gezicht bij hebben. Zeven-
tien van hen hebben we inmid-
dels in beeld kunnen brengen.” 

Interneringskampen
Via de inmiddels overleden Dirk 
van Berge hoorde Heideman de 
duistere geschiedenis met be-
trekking tot de interneringskam-
pen die na de oorlog voor ‘fou-

te’ Nederlanders waren inge-
richt. ,,Zij ondergingen vreselij-
ke ontberingen. Dit was kwaad 
met kwaad vergelden”, aldus Hei-
deman. In zijn derde, nog uit te 
brengen boek, komt hij hier uit-
gebreid op terug.

Als laatste indrukwekkende feit 
noemt Heideman het verhaal 
over Joseph Arthur Boyd, een 21 
jarige Britse soldaat, die vlak na 
de bevrijding omkwam. ,,Hij is 
onder m’n huid gaan zitten”, zegt 
Heideman. ,,Hij maakte eerste D-
day mee, daarna de Slag om Nor-
mandië en het einde van de oor-
log. Door een noodlottig onge-
val liet hij het leven op 17 mei 
1945. In 2008 sprak ik hierover 
met James Wilson, een vriend van 
Boyd uit dezelfde legereenheid.”

Bevrijdingsdag
Wat betekent Bevrijdingsdag per-
soonlijk voor Heideman?
,,Het onderzoek heeft mij geleerd 
dat idioterie, hebzucht en macht 
vaak aan de basis liggen van oor-
log, waarbij een handjevol men-
sen het lot velt over miljoenen 
mensenlevens. In de Tweede We-
reldoorlog draaide alles om het 
uitmoorden van een bepaalde 
groep mensen. Ik zie ook nu weer 
een eng wereldje ontstaan door-
dat het populisme en nationa-
lisme opnieuw de kop opsteekt. 
Ik voel mij bevoorrecht in een 
vrij land te mogen leven, maar 
dit neemt niet weg dat we altijd 
voor onze vrijheid moeten blij-
ven vechten en waakzaam moe-
ten blijven”, aldus een bevlogen 
Heideman. (Tekst en foto: Henk 
de Reus)

Castricum - Op 5 mei volgend jaar viert Nederland dat het 75 jaar 
terug bevrijd werd van de bezetter. Dit wordt in 2019 en 2020 her-
dacht. In de aanloop naar Bevrijdingsdag besteedt deze krant pe-
riodiek aandacht aan dit thema en laat hierbij inwoners aan het 
woord. In dit artikel een interview met John Heideman (54), ge-
boren in Bakkum en tegenwoordig woonachtig in St. Pancras. In 
het dagelijks leven is hij onderwijsassistent aan het Jac. P. Thijsse 
College. Daarnaast is Heideman amateur-historicus en schrijft hij 
boeken over de Tweede Wereldoorlog in Castricum, houdt hier-
over lezingen, verzorgt rondleidingen en organiseert battle�eld 
tours in Normandië, de Belgische Ardennen en Auschwitz.

Op pad met… wijkagent Jacco Munster

,,Mensen hebben vaak geen idee wat wij allemaal doen”

,,Wil je ko�e?” vraagt Jacco als ik 
me op een druilerige vrijdagoch-
tend rond tienen op het bureau 
meld. Ik kies voor thee. Het poli-
tiebureau is mij niet vreemd: een 
hal�aar geleden kreeg ik hier al 
een rondleiding van Jacco, des-
tijds de nieuwbakken wijkagent 
van Castricum. Na een rondje over 
de afdeling nemen we plaats ach-
ter de computer waar Jacco de 
overdracht van de nachtdienst be-
kijkt. Daarin staan zaken die de 
aandacht van de dagdienst be-
hoeven. Een inbraak in een wo-
ning. ,,Een van de heftigste zaken 
voor burgers”, legt Jacco uit. ,,Voor 
ons als politie ligt daar ook zeker 
de aandacht. We hebben qua in-
braken, ondanks de vakantieperi-
ode, hele rustige weken achter de 
rug. Nu komt het weer wat vaker 
voor.” 

Zelf prioriteiten stellen
De wijkagenten, Castricum telt er 
drie, stellen zelf hun prioriteiten 
maar werken onderling goed sa-
men. Zo houdt Jacco zich veel be-
zig met het uitgaansgeweld, want 
het horecagebied behelst een be-
langrijk deel van zijn wijk. Colle-
ga Brigitta (wijk Castricum Noord-
Oost) richt zich bijvoorbeeld veel 
op jeugd. ,,Elke agent bepaalt zelf 
wat hij of zij oppakt, waar in de 
wijk de prioriteiten liggen”, aldus 
Jacco. ,,Natuurlijk heb je bepaalde 
delicten die voorrang krijgen, zo-
als een inbraak of overal, maar ver-
der richt je het naar eigen inzicht 
in.” Huisbezoeken zijn een belang-
rijk onderdeel van het werk van 
de wijkagent. De redenen voor 
een huisbezoek zijn uiteenlopend: 
slachto�ers van oplich-ting of in-
braak, burgers die overlast erva-
ren, probleemgezinnen… Voor 
vandaag staan er een aan-tal van 
die bezoeken gepland.

Kat in de boom?
Om meer inzicht te krijgen in de 
organisatie en daarmee het werk 
van de agenten, heeft Jacco een 
bezoek aan de meldkamer gere-
geld. Halverwege de ochtend ver-
laten we het bureau en rijden we 
in een van de dienstwagens rich-
ting Haarlem, waar de meldka-
mer van Noord-Holland zich be-
vindt. Vlak voor we Castricum uit 
rijden, komt ons een brandweer-
auto met sirenes tegemoet. Jacco 
twij-felt geen moment en zet de 
wagen aan de kant om uit te zoe-
ken wat er gaande is. ,,Een kat in 
de boom?”, grap ik. ,,Zou kunnen”, 
zegt Jacco. Aanhaken blijkt niet 
nodig, de situatie is al onder con-
trole. Was het dan toch een kat? 
,,Dat gebeurt vaker dan je denkt.”

Overload aan informatie
We arriveren tegen elven op het 
parkeerterrein van de meldkamer 
in Haarlem. De afdeling is impo-
sant: vanaf deze plek worden al-
le 112-meldingen in Noord-Hol-
land behandeld en opgepakt. Er 
zijn verschillende eilandjes: po-
litie, ambulance en brandweer 
hebben allen gespecialiseerde 
centralis-ten. Er wordt gewerkt 
met enorme computerscher-
men waarop nog meer informatie 
leesbaar is. Filteren is het code-
woord - en dat blijken de aanwe-
zige mannen en vrouwen maar 
wat goed te kunnen. In de regel 
moeten de hulpdiensten binnen 
een kwartier aanwezig zijn op de 
locatie waar hulp nodig is. Van-
uit de meldkamer wordt gepri-
oriteerd: levensbedreigende za-
ken hebben als van-zelfsprekend 
voorrang. Er komen tijdens on-
ze aanwezigheid meldingen bin-
nen over inbraken, dief-stal, on-
gevallen en reanimaties. Het is 
bewonderenswaardig om te zien 

hoe deze mensen hun hoofd koel 
kunnen houden in de overload 
aan informatie. 

Het bezoek aan de meldkamer 
was niet alleen voor mij een pri-
meur, ook Jacco kwam er voor het 
eerst. Sinds mei is de Haarlemse 
meldkamer operationeel. ,,Veel 
agenten komen hier nooit, ter-
wijl het wel heel goed is. Ik denk 
dat het belangrijk is om je zo een 
goed beeld te kunnen vormen 
van het werk van de centralisten.” 
Ondanks dat hij nooit eerder op 
de meldkamer is geweest, her-
kent Jacco in de auto alle stem-

men van de centralisten. ,,Hoorde 
je? Dat was Gerard.” Ik heb geen 
�auw idee.

Lege hangplekken
Op weg terug naar het bureau 
hoop ik stiekem op een melding, 
maar die blijft uit. We scheuren 
niet met toeters en bellen over de 
A9, maar rijden netjes honderd. 
Het is rustig. 
Opvallend is het e�ect van de po-
litieauto op andere weggebrui-
kers: de linkerbaan is leeg. We rij-
den aan kop in een colon-ne rich-
ting Castricum. Op de provinciale 
weg gooit Jacco zijn richtingaan-

wijzer naar links aan. Ik speur naar 
een zijstraat, maar die is er niet. 
Via het �etspad steken we door 
naar de Bloemen om een aantal 
hangplekken te bezoeken. Geen 
sirenes, geen zwaailichten. Jac-
co vertelt dat politie-wagens te 
allen tijde in de ‘onderzoeksmo-
dus’ mogen gaan, zonder daarbij 
aan de rest van het verkeer dui-
delijk maken dat er iets gaande 
is. Dat hoeft ook niet: surveilleren 
valt daar ook onder. De hangplek-
ken zijn leeg: er is geen jongere te 
vinden die uit is op een nat pak. 
Door naar het bu-reau: tijd om te 
schaften.

Boos en vijandig
Na de lunch staan de huisbezoe-
ken op het program. De redenen 
zijn variabel, en de reacties van 
burgers ook: waar de een dolblij is 
dat de politie voor de deur staat, 
worden anderen boos of stel-len 
zich vijandig op. Jacco houdt het 
hoofd koel, blijft rustig en objec-
tief. Hij vindt de huisbezoeken 
erg belangrijk en neemt er, waar 
nodig, uitgebreid de tijd voor. ,,Ik 
wil dat mensen mij in vertrouwen 
nemen en hun zorgen of angsten 
delen zodat we samen een oplos-
sing kunnen zoeken. Bij de een 
worden we zonder morren bin-
nengelaten, bij de ander blijven 
we in de deuropening.’’

Huisbezoeken zijn bijna dagelijk-
se kost: op het moment dat ie-
mand een melding maakt bij de 
politie en in contact komt met 
de wijkagent, wordt binnen twee 
weken gezorgd voor een follow-
up: een soort evaluatie-moment. 
Gaat het goed met iemand? Of 
is er meer hulp nodig? Agenten 
doen de huisbezoeken in princi-
pe alleen. Jacco heeft nog nooit 
te maken gehad met geweld te-
gen hem als agent. ,,Ik moet bij 
aanhoudingen soms wel hard-
handig zijn. Dat hoort bij het vak.” 
Wat hij het liefste doet? ,,Boeven 
vangen, natuurlijk.”

Tegen vijven parkeren we de au-
to weer bij het bureau. Tijdens 
de huisbezoeken kwamen er nog 
een paar meldingen binnen waar-
bij we hadden kunnen assiste-
ren, maar we waren continu in de 
weer. Ik vraag Jacco of vandaag 
representatief was voor zijn werk 
als wijkagent. ,,Normaal gesp-ro-
ken zit ik toch meer binnen”, legt 
hij uit. 
Bureauwerk is ook een belang-
rijk onderdeel van zijn werk. Maar 
vandaag even niet. Boeven heb-
ben we niet gevangen - en ach-
teraf vind ik dat misschien zo erg 
nog niet. (Tekst en foto: Mardou 
van Kuilenburg)

Castricum -  Verkeersongevallen, vermissingen, overlast, drugs-
zaken, overvallen en uitgaansgeweld: voor politieagenten is geen 
dienst hetzelfde. Verslaggever Mardou van Kuilenburg mocht 
een dag op stap met Jacco Munster (34), wijkagent van Castricum 
Centrum. ,,Elk gebied heeft andere prioriteiten.”
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24 OKTOBER

Concert Dana Winner in Kenne-
mer Theater Beverwijk. Kaarten 
via www.kennemertheater.nl of 
0251-221453. (foto: Han Ernest)

Hilde bakt broodjes, Huis van 
Hilde, Westerplein 6, Castricum. 
14.30-15.30 uur. Informatie: 
www.huisvanhilde.nl. 

Lezing over historische kos-
tuums, Huis van Hilde, Wester-
plein 6, Castricum. 15.00 uur. In-
formatie: www.huisvanhilde.nl. 

Het Nationale Theater – Sexu-
al Healing, TAQA Theater De 
Vest, Alkmaar. 20.15 uur. Kaarten: 
www.theaterdevest.nl.

25 OKTOBER

Voorstelling ‘Vogel’ in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. Thijs Prein (Heiloo) schreef 
dit stuk speciaal voor Bram van 
der Vlugt. Kaarten via www.ken-
nemertheater.nl of 0251-221453. 
(foto: Dirk Hardy)

Stichting White Cube, interna-
tionale tentoonstelling over de 
vrouw, de Grote Kerk, Alkmaar. 
25 - 27 oktober, 12.00 – 18.00 uur.

Mandala’s maken - Aan tafel 
met...Bea Hageman, bibliotheek 
Akersloot, Rembrandtsingel 1, 
Akersloot. 15.00 - 16.30 uur. Deel-
name gratis, aanmelden niet no-
dig. (Foto: Bea Hageman)

George van Houts – KomPloTT – 
Deel II, TAQA Theater De Vest, Alk-
maar. 19.30 uur. Kaarten: www.
theaterdevest.nl.

Nederlands Kamerorkest – Gor-
dan Nikoliç en Torleif Thedéen 
Russisch - Fins programma, TAQA 
Theater De Vest, Alkmaar. 20.15 
uur (Muziekcafé vooraf ). Kaarten: 
www.theaterdevest.nl. Muziekge-
bouw aan ’t IJ Amsterdam (Foto: 
Ronald Knapp 2018)

Winnares én �nalisten van 
Amsterdams Kleinkunst Fes-
tival 2019. Theaterfoyer Stads-
schouwburg Velsen, Groeneweg 
71, IJmuiden. 20.30 uur. Kaar-
ten: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

26 OKTOBER

Bijzondere afsluiting expositie 
Wonderland in de Kasteeltuin 
van Slot Assumburg in Heems-
kerk van 19.00 tot 21.00 uur. (fo-
to: Paul Beentjes) 

Kleindierenshow, Clusius Col-
lege, Oranjelaan 2A, Castricum. 
9.30 - 15.30 uur. Toegang gratis.

Verlichtingsactie op Bakkers-
pleintje. Bakkerspleintje, Castri-
cum. Van 10.00 tot 16.00 uur. 

Informatiebeurs S.W.O.A. - Zelf-
standig blijven wonen van oude-
ren, Het Kruispunt, Mozartlaan 
1A, Akersloot. 11.00 - 15.00 uur.

Eerste editie Castricummer 
Bokkentocht. Bij acht horeca-
gelegenheden. Vanaf 14.00 uur. 
Meer informatie op https://www.
facebook.com/cbokkentocht/ 
(Foto: aangeleverd)

Verbouwingsactiviteit: Bob de 
Bouwer. Winkelcentrum Gees-
terduin, nabij Intertoys. 13.00-
13.30, 14.00-14.30, 15.00-15.30 en 
16.00-16.30 uur. Meer informatie 
op: www.winkelcentrum-geester-
duin.nl (Foto: aangeleverd)

▲

Historische rondleiding 
Fort K’IJK, Lagendijk 22, Uit-
geest. 13.30 tot 14.30 uur. Re-
serveren: www.gaatumee.
nl. (Foto: Sabine van Keulen)  
 
Hildes �lmhuis, Huis van Hilde, 
Westerplein 6, Castricum. 15.00 
uur. Informatie: www.huisvanhil-
de.nl.   

Halloweendisco, Zwembad en 
Sauna De Witte Brug, Jacob Rens-
dorpstraat 1, Castricum. 19.00 
uur. Meer informatie: www.dewit-
tebrug.com. 

Expositie bij Perspectief, in het 
atelier van Perspectief aan de van 
Oldenbarneveldtweg 37 in Bak-
kum. Op zaterdag 26 en zondag 
27 oktober tussen 11.00 en 17.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Crazy Pianos – Guilty Pleasures 
Sing-a-Long, TAQA Theater De 
Vest, Alkmaar. 20.15 uur. Kaarten: 
www.theaterdevest.nl. 

Dutch Eagles met voorstelling 
GOLD. Stadsschouwburg Velsen, 
Groeneweg 71, IJmuiden. 20.15 
uur. Kaarten: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl (Foto: aangeleverd) 

Previewavond Vest in de Stad, 
TAQA Theater De Vest, Alkmaar. 
20.30 uur. Kaarten à € 8,50: www.
theaterdevest.nl 

Toontje Lager - voorprogram-
ma: De Bikkels, De Vriendschap, 
Kerklaan 18, Akersloot. 22.00 
uur, zaal open 20.00 uur. Tickets: 
www.ikbenaanwezig.nl of aan de 
zaal. (Foto: Albert Jolen)

27 OKTOBER
Tinnen soldaatjes dag, Fort aan 
Den Ham, Busch en Dam 13, 
Uitgeest. 11.00 - 16.00 uur. In-
formatie: www.fortaandenham.
nl.

Open Tuindag. ‘Landgoed De 
Doornduyn, Duinweg 2 in Cas-
tricum. Van 11.00 tot 16.00 uur. 

Nostalgische �lm - ‘Hoe het hier 
reilt en zeilt’, De Duynkant, Ge-
versweg 1b, Castricum. 13.00, 
14.00, 15.00 en 16.00 uur. Toe-
gang gratis. Reserveren: infor-
matie@oud-castricum.nl, onder 
vermelding van tijdstip en aan-
tal personen. 

Ponyrijden, Huis van Hil-
de, Westerplein 6, Castricum. 
13.00 - 15.00 uur. Informatie: 
www.huisvanhilde.nl. (1 ritje, 
gratis na entree) 

Hildes �lmhuis, Huis van Hil-
de, Westerplein 6, Castricum. 
15.00 uur. Informatie: www.
huisvanhilde.nl.   

28 OKTOBER
Jazz Café - Michael Moore (kla-
rinet/sax) & Guillermo Celano 
(gitaar), De Plein Zaal, TAQA 
Theater De Vest, Alkmaar. 
20.30 uur. Kaarten: www.thea-
terdevest.nl.

29 OKTOBER
TG Goed Gezelschap – Senang 
(met nagesprek), TAQA The-
ater De Vest, Alkmaar. 14.00 
uur. Kaarten: www.theaterde-
vest.nl.

Magic of Georgia. Dans. Ken-
nemer Theater, Kerkplein 1, 
Beverwijk, 20.15 uur. Kaarten 
via www.kennemertheater.nl 
of via de theaterkassa 0251-
221453.

30 OKTOBER

Woensdagochtend-Café - Ver-
andering van onderop, Dorps-
huis De Schulp, Visweg 45, Eg-
mond-Binnen. 10.30 - 12.00 
uur. Toegang gratis. (Foto: aan-
geleverd)

Scapino Ballet Rotterdam – 
Holland & Le Chat Noir / Ed 
Wubbe (reprise), TAQA The-
ater De Vest, Alkmaar. 20.15 
uur. Kaarten: www.theaterde-
vest.nl.

Jan Beuving – Rotatie, TAQA 
Theater De Vest, Alkmaar. 
20.30 uur. Kaarten: www.thea-
terdevest.nl.

31 OKTOBER
Brugklas de Musical. Jeugd 9+. 
Kennemer Theater, Kerkplein 
1, Beverwijk, 19.30 uur. Kaar-
ten via www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa 0251-
221453.

Spirituele avond - Gelaatkun-
de, Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Castricum, Gees-
terduinweg 1, Castricum. 19.30 
uur. Aanmelden: dejarigejob@
gmail.com of 06 - 515 99 293. 

=

Nasrdin Dchar in Theater Ko-
ningsduyn. Theater Konings-
duyn, Geesterhage, Castri-
cum. 20.00 uur, kaarten: www.
geesterhage.nl. (Foto: Daniel-
J-Ashes)

Hehobros On Tour. Cabaret. 
Kennemer Theater, Kerkplein 
1, Beverwijk, 20.30 uur. Kaar-
ten via www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa 0251-
221453.

‘Blij dat ik naar de Open Dag ben geweest!’

Harm 15 kilo afgevallen 
in vier weken tijd
Velserbroek - Na een bezoek 
aan de open dag van Afslank-
studio Velserbroek besloot 
Harm ook een poging te doen 
om af te vallen. Met succes, hij 
verloor 15 kilo in vier weken 
tijd. Zijn verhaal:

,,Al diverse keren had ik de adver-
tentie gelezen en elke keer vroeg 
ik mij af zou dat echt het won-
dermiddel zijn? Totdat ik het ar-
tikel had gelezen van Gerda en 
Arno Grapendaal uit Beverwijk. 
Zij waren naar de Open Dag ge-
weest voor een vrijblijvend in-
takegesprek. Gerda liep al jaren 
bij een diëtiste en in het zieken-
huis bij de internist. Nog steeds 
zonder de juiste resultaten en nu 
wilde zij hulp gaan zoeken bij het 
afvallen en om te voorkomen dat 
zij de rest van har leven met over-
gewicht bleef lopen. Na het in-
takegesprek zijn zij gelijk begon-
nen, een kuur op de cryolipoly-
se en de Bio HCG. Binnen vier we-
ken waren alle waardes naar be-
neden en vlogen de kilo’s eraf. 
Gerda heeft 24 kilo verloren en 
haar man Arnold 25 kilo binnen 
5 maanden. Wat in het ziekenhuis 
en bij de diëtiste niet lukte was bij 
Afslankstudio Velserbroek gelukt! 
Haar internist was diep onder de 
indruk, deze internist gaf een er-
kenning aan Afslankstudio Velser-
broek. Annet, de eigenaresse van 
de salon was erg trots dat ze zo’n 
erkenning kregen.’’
Harm was onder de indruk van 
het verhaal. ,,Dat wilde ik ook, 
dus heb ik ook de stoute schoe-
nen aangetrokken en ben naar  
de open dag geweest. Wat werd 
ik hartelijk ontvangen. Annet zei 

tegen mij: ‘We vinden het fan-
tastisch om mensen te helpen 
in hun strijd tegen overgewicht, 
vooral buikvet is gevaarlijk voor 
ons lichaam, daardoor ontstaan 
allerlei ziektes en als je dan ziet 
hoe mensen veranderen door ge-
wicht verlies, daar ben ik trots op.’ 
Het voelde goed en ik heb ook 
een kuur cryolipolyse gedaan ge-
combineerd met een BIO HCG 
kuur. Binnen vier weken ben ik 
15 kilo afgevallen en voel mij su-
per �t. Ik ben net begonnen en 
heb nog aardig wat kilo’s voor de 
boeg maar met de hulp van Af-
slankstudio Velserbroek gaat het 
zeker lukken!’’
Deze week komt de allernieuwste 
cryo van Nederland, je ligt 55 mi-
nuten heerlijk comfortabel terwijl 
de vloeistof in de zachte wraps 
meerdere malen wisselt tussen 
de 6 en 41 graden. De eerste keer 
dat je de 6 graden voelt is het in-
derdaad wel even koud, maar na 
een minuutje ben je hieraan ge-
wend en kun je lekker ontspan-
nen en genieten van een tijd-
schrift met een glaasje water, een 
kopje ko�e of thee.Deze nieuw-
ste cryo heeft het grootste be-
handeloppervlak met direct een 
blijvend resultaat! 
Afslankstudio Velserbroek be-
staat 20 jaar en heeft deze week 
een speciale aanbieding: 100 eu-
ro korting op een kuur naar keu-
ze! Wilt u ook van uw overtollig 
vet af kom dan naar de open da-
gen voor een vrijblijvend advies.

Afslankstudio Velserbroek, Klom-
penmakerstraat 7 in Velserbroek. 
Tel.nr. 023-5490556. (foto: Adobe 
Stock)

Toeristenbelasting 
Castricum hoger dan 
landelijk gemiddelde
Castricum - Toeristen die in de 
gemeente Castricum verblijven 
betalen meer toeristenbelasting 
dan het landelijk gemiddelde. 
Castricum vraagt een belasting 
van €1,60 per nacht. In de rest 
van het land ligt dat bedrag ge-
middeld op €1,38. 

Dat blijkt uit onderzoek van Va-
kanty.nl. Het bedrag dat toeristen 

in Castricum betalen, is wel lager 
dan het gemiddelde in de provin-
cie (€1,81). Elke gemeente mag 
toeristenbelasting he�en. Dit ge-
beurt onder andere bij hotels en 
campings. Op die manier betalen 
bezoekers mee aan de voorzie-
ningen van de gemeente. Inwo-
ners hoeven geen toeristenbelas-
ting te betalen bij een overnach-
ting in de eigen gemeente. 

Mountainbike
Wout Bakker maakt de 
klus weer af

Akersloot - Wout Bakker uit Hei-
loo heeft evenals vorige week 
de donderdagavondwedstrijd 
in Akersloot om de Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup op zijn naam geschre-
ven. Op Sportcomplex de Clop-
penburgh kwam Wout Bakker bij 
de eerste passage als leider door. 
Chris Kemp uit Egmond aan den 
Hoef volgde op korte afstand en 
kon lange tijd Wout Bakker in het 
vizier houden, maar van een be-
dreiging was geen sprake. Bob 
Scholten uit Akersloot, de jong-
ste wekelijkse deelnemer, deed 
tevergeefse pogingen in de buurt 
te komen van Chris Kemp. Toch 

was de grootste bedreiging voor 
Kemp en Scholten de oprukken-
de Henk Jan Verdonk senior (Eg-
mond aan den Hoef). Na eerst 
Bob Scholten te hebben opge-
slokt, was de doelstelling van Ver-
donk senior plaatsgenoot Chris 
Kemp een plaats terug te zet-
ten. Maar Kemp wist de missie 
van Verdonk senior te doen mis-
lukken en zodoende de tweede 
plek voor zich op te eisen. Uit-
slag: 1. Wout Bakker (Heiloo), 2. 
Chris Kemp (Egmond aan den 
Hoef), 3. Henk Jan Verdonk seni-
or (Egmond aan den Hoef), 4. Bob 
Scholten (Akersloot) en 5. Emiel 
Prins (Egmond aan Zee).
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Dubbel jubileum gevierd in het 
Strandvondstenmuseum
Castricum - ‘Trouw nooit een Jut-
ter, of huw hem voor halve dagen. 
Want voor je het weet zeg je dag 
tegen de nacht’, een van de ge-
dichten van dorpsdichter Bob van 
Leeuwen die prijkt op een van 
de pallets in en rond het Strand-
vondstenmuseum.

Het was Hannie die dat aan den 
lijve heeft ervaren, maar wist dat 
het juttersbloed kruipt waar het 
niet gaan. Boet Winder (geboren 
als Jan) jut al vanaf 1949 en nam 
Hannie op zijn eerste date mee 
om samen de zonsopgang aan 
het strand van Schoorl te beleven 
tijdens het jutten. Het moest dus 
wel zo zijn dat naast de viering 
van het gouden huwelijksfeest 
ook het 70-jarig juttersjubileum 
van Boet in het Strandvondsten-
museum moest plaatsvinden.
Boet jut al vanaf zijn 9e jaar onaf-
scheidelijk met zijn broer Piet en 
zij hebben al veel gejutte voor-
werpen en prachtige verhalen 

aan het museum toegevoegd. 
Veel van hun jutters-anekdotes 
passeren de revue tijden de pre-
sentaties die bezoekers krijgen.
Als decennialang knutselt Boet in 
zijn schuurtjes achter zijn woning 
in Schoorl. Van een aantal bijzon-
dere creaties is een mini-expositie 

gemaakt in het strandvondsten-
museum, deze is naast de al lo-
pende expositie van Jetske Veen-
stra tot 15 december te zien.

Meer informatie: www.strand-
vondstenmuseum.nl of: 06-
22923226. 

Boet met juttersbrommer in actie (foto: Strandvondstenmuseum)

Zonnemiddag in De Bloemen
Castricum - Woensdag 16 okto-
ber was het weer zover. De jaar-
lijkse muziekmiddag, georgani-
seerd door vrijwilligers van de 
Zonnebloem, afdeling Castri-
cum/Bakkum. Entertainer/zan-
ger Jaap Saarloos heeft de gas-
ten vermaakt met bekende lied-
jes, verhalen en leuke anekdotes 
in het Westfries. Ondertussen ge-
noten de gasten van een lekker 
drankje en hapje, wat heel goed 
verzorgd is door het team van ‘De 
Bloemen’. (Foto: aangeleverd)

Gespannen sfeer tijdens uitloop horeca
Castricum - In de nacht van zater-
dag 19 op zondag 20 oktober, tij-
dens de horeca liet de beveiliging 
veel jongeren blazen en hierdoor 
werden er ongeveer 35 jongeren 
niet toegelaten, omdat ze teveel 
hadden gedronken. 

Een minderjarige jongen die in 
een horeca gelegenheid, tot twee 
maal toe, een biertje in zijn han-
den had is door de handhaving 
mee naar buiten genomen. Daar 
heeft de desbetre�ende jongen 
een bekeuring gehad. 

Tijdens de uitloop was het druk 
op de Dorpsstraat en er hing een 
gespannen sfeer, waarbij veel 
jongeren opstandig aanwezig 
waren. Hierdoor zijn er meerde-
re horeca- ontzeggingen toege-
zegd.

Mooi bedrag voor ‘Help Annie helpen’
Castricum - In de Kinderboeken-
week gingen alle opbrengsten 
van de boekenafdeling van Mut-
tathara naar een speciaal geselec-
teerd goed doel. Dit jaar gaven ze 
de opbrengst aan Annie Assen-
delft uit Castricum. Zij zet zich al 
jaren in voor vrouwen met H.I.V. 
in Ethiopië.
Annie laat weten dat er een mooi 

bedrag is opgehaald, en erg 
dankbaar is: „Dank Muttathara en 
alle vrijwilligers dat jullie dit voor 
mijn project aidsmoeders/wees-
kinderen gedaan hebben. Dank 
voor het prachtige bedrag van € 
1586,-. Ook dank namens de aids-
moeders en weeskinderen. Ho-
pelijk kunnen wij ze samen een 
mooie kerst bezorgen door een 

extraatje zoals een stukje vlees of 
kip. Een klein lichtpuntje in hun 
moeilijke bestaan.”

Het project van Annie Assendelft 
kan gesteund worden via: Pa-
rochie De Goede Herder, IBAN: 
NL12INGB0002210240. Onder 
vermelding van: Aidsmoeders/
weeskinderen.

Samen slootje ploggen
Castricum - Plogging Castricum 
organiseerde zondag 20 okto-
ber de driewekelijkse wandeling 
waarbij zwerfafval wordt opge-
ruimd dit keer rondom het Bon-
hoe�er College. Ondanks het 
weerbericht was de opkomst 
groot. Jong en oud trok er met 
handschoenen, zakken en grij-
pers dapper op uit om het zwerf-
afval uit de struiken en bermen 
rondom de school op te ruimen. 
In de polder tro�en de deelne-
mers veel verwaaid plastic aan in 
de sloten en akkers naast de �ets-
paden. Het is zelfs met een grij-

per best lastig om vanaf een hoge 
wal boterhamzakjes en �esjes uit 
een sloot te plukken. Met veréén-
de krachten krijg je een hoop 
voor elkaar. Die polder is weer 
een stukje schoner en nóg mooi-
er. Ook meedoen met het plog-
gen? Houd de berichtgeving in 
deze krant in de gaten of kijk op 
de website www.ploggingcastri-
cum.nl of op Facebook: www.fa-
cebook.com/ploggingcastricum.
De eerstvolgende wandeling 
is op zondag 10 november om 
14.00 uur. Dan is Akersloot aan de 
beurt. (Foto: Esther Parigger)

Aanrijding tussen brom-
scooter en voetganger
Akersloot - Woensdagavond 16 
oktober vond er op het �etspad 
van de Geesterweg, ter hoogte 
van de Sluisweg, een aanrijding 
plaats tussen een bromscooter 
en een voetganger. Bij het pas-
seren raakte de bromscooter de 
voetganger met de spiegel en hij 
kwam ten val. Bestuurder van de 
bromscooter liep geen letsel op 
en de scooter zelf lichte valscha-

de. De voetganger liep hierbij wel 
letsel op maar exacte letsel is niet 
bekend. De voetganger had een 
opzichtige sportrui en droeg een 
rood lampje aan de rechterarm. 
Vermoedelijk werd de brom�et-
ser verblind door lichten van af-
slaande auto’s. 
De voetganger liep aan de straat-
zijde over het vrij liggende �ets-
pad.

Fancy Fair in 
De Santmark
Castricum - Zondag 3 november, 
van 10.30 tot 15.00 uur, organi-
seert woonzorgcentrum De Sant-
mark van ViVa! Zorggroep een 
markt voor de inwoners van Cas-
tricum en omgeving. Iedereen, 
jong en oud is welkom. 
Op deze gezellige markt is van al-
les vinden te vinden op ‘zelfmaak’ 
gebied. 
Van 3D kaarten, schilderijen van 
plaatselijke kunstenaars, am-
bachtelijke breisels tot huisge-
maakte jams en cupcakes. 
Daarnaast wordt er ook vintage, 
antiek en speelgoed verkocht. 
Met een lot ter waarde van € 1,- 
kunnen er prachtige prijzen ge-
wonnen worden. 
Enkele gelukkigen kunnen met 
prijzen, gedoneerd door winkels 
en bedrijven uit Castricum, huis-
waarts keren. 
Voor de inwendige mens wordt 
gezorgd in het gezellige restau-
rant van De Santmark. 

De opbrengst is voor optredens 
en uitstapjes voor de bewoners 
van De Santmark.

Colporateur 
actief
Castricum - De politie vraagt uw 
aandacht voor het volgende. De 
afgelopen week heeft de poli-
tie weer een melding binnenge-
kregen dat een man, vanuit zijn 
auto, probeerde om een pan-
nenset en/of een bestekcassette 
(merk Solingen) te verkopen. De 
verkoper had een verhaal dat hij 
net van een beurs kwam en deze 
spullen nog over had. Hij wilde ze 
niet meenemen naar het buiten-
land waar hij eigenlijk direct naar 
toe moest. De zaken worden aan-
geboden voor ver onder de prijs 
volgens deze verkoper. 
De politie adviseert om hier niet 
op in te gaan. De producten blij-
ken later ook niet kwalitatief 
goed te zijn.

Oplettende 
buurman 
voorkomt 
inbraak
Limmen - Een oplettende buur-
man, die zijn hond uitliet, heeft 
vermoedelijk op zaterdag 19 ok-
tober voorkomen dat er ingebro-
ken zou worden bij een tweetal 
woningen gelegen aan de Ko-
ningsdam. De buurman zag dat 
er een tweetal mannen op de inrit 
liepen bij zijn buren, die niet thuis 
waren. Toen die mannen de buur-
man met de hond in de gaten 
kregen renden deze er vandoor 
en vertrokken in een kleine witte 
auto. De woning is nog gecontro-
leerd maar er zijn geen braakspo-
ren waargenomen.

Babbeltruc
Castricum - Op maandag 14 ok-
tober was er sprake van een bab-
beltruc bij een woning van de 
Santmark. De portiekdeur ging 
gewoon open, omdat het bevei-
ligingssysteem kapot was, hier-
door liet men de sleutel in het 
slot, waardoor er geen beveili-
ging meer was. De dader belde 
aan en vroeg of hij de badkamer 
mocht inspecteren. Zonder legiti-
matie te vragen liet de bewoon-
ster, op leeftijd, de man binnen. 
De man heeft een ronde door 
het huis heen gedaan, waarbij hij 
gouden sieraden heeft weggeno-
men.

Poging tot 
inbraak 
op de Visweg
Limmen - Donderdagmiddag 17 
oktober heeft er een poging tot 
inbraak plaatsgevonden bij een 
vrijstaande woning op de Visweg 
in Limmen. Middels een ijzer-
draadje heeft men via het kozijn 
geprobeerd de sleutel, welke in 
slot zat, eruit te halen.

Snorfietser 
zonder 
rijbewijs
Limmen - Dinsdagavond 15 ok-
tober zag de politie een snor�ets 
met hoge snelheid rijden over het 
�etspad van de Rijksweg. De be-
stuurder, een 15-jarige jongen, 
van de snor�ets is staande ge-
houden en bij controle bleek de 
bestuurder niet in het bezit te zijn 
van een rijbewijs. Hiervoor heeft 
hij een bekeuring gekregen en 
zijn de ouders ook op de hoog-
te gebracht. Het was de twee-
de keer in korte tijd dat deze be-
stuurder bekeurd is voor het rij-
den zonder rijbewijs.

Nu de winter weer voor de 
deur staat moet uw ver-
warmingsapparatuur weer 
optimaal aan het werk om 
uw woning of werkruimte 
comfortabel te verwarmen. 
Dit in tegenstelling tot de zomer waarin uw apparatuur 
hoofdzakelijk voor de bereiding van warm water wordt 
gebruikt.

Doordat de apparatuur in de winter vol vermogen gaat 
draaien kunnen er gebreken naar boven komen die in de 
zomer niet zichtbaar waren en toen geen storingen en uitval 
van de apparatuur tot gevolg hadden. Nu het weer kouder 
is wil uiteraard niemand te maken krijgen met een koude 
woning of een ijskoude douche. 
Het periodiek laten onderhouden van uw apparatuur zorgt 
ervoor dat uw apparatuur in goede staat blijft en u niet voor 
een koude verrassing komt te staan. Voor het periodieke 
onderhoud kunt u een onderhoudsabonnement afsluiten. 
Deze onderhoudsabonnementen zijn beschikbaar in com-
binatie met storingsservice. Dus mocht er tussen de onder-
houdsbeurten door toch een storing optreden dan bent u 
ervan verzekerd dat die storing vaak dezelfde dag nog en 
vaak binnen 2 uur vakkundig wordt opgelost en u niet in de 
kou blijft zitten.
Als uw verwarmingsapparatuur op gas werkt dan speelt ook 
de veiligheid een grote rol. Het komt helaas nog regelma-
tig voor dat er sprake is van koolmonoxidegevaar door on-
deugdelijk geïnstalleerde of verkeerd of niet onderhouden 
gastoestellen. In dergelijke situaties vallen soms zelfs doden 
door koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is reukloos 
en bij een lekkend gastoestel kunnen de rookgassen de 
woon- of werkruimte instromen en voor een levensgevaarlij-
ke situatie zorgen. Het is ook niet voor niets dat de overheid 
heeft bepaald dat ieder bedrijf dat gastoestellen installeert 
of onderhoudt verplicht gecertifi ceerd moet zijn per 1 janu-
ari 2021. Met een onderhoudsabonnement wordt er tijdens 
het periodieke onderhoud naast een effi ciënte afstelling ook 
gecontroleerd op koolmonoxide en mocht u tussentijds een 
keer een vermoeden hebben van een lekkage dan kan er ie-
mand langs komen voor een controle. Het plaatsen van een 
koolmonoxidemelder helpt bij het detecteren van dergelijke 
gevaarlijke situaties.
Periodiek onderhoud zorgt er voor dat een toestel effi ciënt 
en bedrijfszeker blijft functioneren en bijdraagt aan de vei-
ligheid in huis of op de werkplek. 
Bel voor meer informatie over onderhoudsabonnementen 
of koolmonoxidemelders naar 0251-245454 of kijk op 
www.gasservice.nl.

Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie 
over de aanschaf of het onderhoud van duurzame 

verwarmingsapparatuur.  Voor meer informatie 
kunt u ook bellen naar 0251-245454.

Eric de Kriek

Met een veilige 
en werkende 
verwarming de 
winter in

van gas naar duurzaam
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FC Castricum sluit derde derby op rij 
tegen RKVV DEM winnend af
Castricum - FCC begon net als 
vorige week niet geconcentreerd, 
maar door goed en vlijmscherp 
ingrijpen van Jeroen Bakker werd 
dit voorkomen. DEM had de eer-
ste helft het betere van het spel 
en FCC had het moeilijk om zijn 
draai hierin te vinden. Er waren 
verschillende kansen voor DEM, 
maar deze werden niet goed be-
nut, 0-0 was dan ook de rust-
stand.           
In de tweede helft kreeg FCC 
steeds meer grip op de wedstrijd 
en Lars Beukers, die de afwezige 
Danny Burger verving, deed uit-
stekend zijn werk. Met een prach-
tige redding in de 53ste minuut 
en nog geen zeven minuten la-
ter twee schoten van Roel Pit-
stra en Colin Dijkstra wist hij zijn 
doel schoon te houden. De drei-
ging van FC Castricum kwam 
steeds meer. Het is in de 68ste mi-
nuut als FCC net buiten de zestien 
meter bij de achterlijn een vrije 
trap krijgt. Max Lodewijks speel-
de snel en kort Sebastiaan We-
ber in, die met een verwoestend 
schot de 1-0 maakte. Nog geen 
elf minuten later is het toch Roel 
Pitstra die Lars Beukers weet te 
verschalken en 1-1 op het score-
bord zet. Maar FCC zet alles op al-
les om toch de overwinning mee 

naar huis te nemen. Stef Zeilstra 
ging weer mee naar voren en met 
een strakke voorzet van Sebasti-

aan Weber wist hij de bal prach-
tig in te koppen, 1-2. (Foto: San-
dy Klaver)

Vitesse wint ook van Spartanen
Castricum - Vitesse heeft in Wog-
num de goede reeks van afgelo-
pen weken voortgezet en op re-
delijk eenvoudige wijze ook Spar-
tanen aan de zegekar gebonden. 
Door deze overwinning klimt Vi-
tesse naar de derde plek op de 
ranglijst. Vitesse startte voort-
varend en kwam al in de zes-
de minuut op voorsprong. Na 
een mooie pass van Rick Poel op 
Menno Peters, verschalkte laat-
ste de keeper met een bekeken 
lob. Spartanen maakte het Vi-
tesse de hele middag niet echt 
moeilijk. De verdediging van de 
Blauwzwarten stond goed en gaf 
Spartanen weinig kansen, alhoe-
wel doelman Tom Laan  één keer 
zijn kunsten moest tonen om de 
gelijkmaker te voorkomen. Nog 
voor de rust bouwde Vitesse de 
marge uit. Nick van de Ven kreeg 
de bal uit de kluts voor zijn voe-
ten en schoot de tweede tre�er 
tegen de touwen. Ook in de twee-
de helft had Vitesse het niet moei-
lijk. Spartanen begon met wat 
meer strijd aan de tweede helft, 
maar dat leverde weinig hoogte-
punten op. Ook toen Spartanen 
voor de aansluitingstre�er zorg-
den, kwam Vitesse niet echt in ge-

vaar. Omdat ook het spel van Vi-
tesse - op het belabberde kunst-
gras - wat slordig werd, kwamen 
er voor beide kanten weinig tot 
geen uitgespeelde mogelijkhe-
den. Toen aanvoerder Jort Kaan-
dorp de derde Vitesse tre�er aan 

liet tekenen, was de strijd gestre-
den en was het duidelijk dat de 
drie punten in de bus mee terug 
naar Castricum gingen. Volgende 
week wacht mede-promovendus 
Kleine Sluis op de Puikman. (Foto: 
aangeleverd)

Wederom verlies voor 
voetballers VV Limmen
Limmen - In de zondagmiddag 
gespeelde wedstrijd tegen Ilpen-
dam kwam na 6 minuten de eer-
ste kans voor Limmen. Jan welbo-
ren zette zelf de aanval op en na 
een een-tweetje met Rik Seignet-
te schoot hij vlak over het kruis. 
Ook Paul Zeeman schoot drie mi-
nuten later over na een prachti-
ge aanval. Niet veel later kwam hij 
alleen voor de keeper en schoot 
raak. In de 14e minuut kreeg Lim-
men een penalty die verzilverd 
werd door Jan Welboren. Quen-
tin Aker werd in het strafschop-
gebied onderuit gehaald voor-
dat hij wilde scoren na een voor-
zet van Zeeman. In de 24e minuut 
kwam de eerste kans voor Ilpen-
dam. Meer dan een schermutse-
ling voor het doel van Scheerman 
werd het niet. Echter in de 35e mi-
nuut kwam Limmen lengte te-
kort. Uit een mooie voorzet kopte 

Postma raak. Toch werd het voor 
de rust nog gelijk. Slordig balver-
lies werd Limmen noodlottig. 2-2. 
Het werd nog erger voor Limmen. 
Een paar seconden voor rust liep 
Postma al dan niet in buitenspel-
positie alleen op Scheerman af. 
2-3. 

Vijf minuten na rust zette Lim-
men orde op zaken. Uit een vrije 
trap van Zeeman kopte Job Min 
raak. Het spel golfde op en neer 
met aan beide zijden doelkan-
sen. Scheerman redde prachtig 
uit een voorzet van de gevaarlij-
ke Postma. Limmen kreeg de kans 
om op voorsprong te komen, 
maar Aker verzuimde te koppen. 
Een minuut later lag de bal bij 
Limmen in het net. Een houdba-
re vrije trap op twintig meter ging 
vlak naast de paal in het doel. In 
de tien minuten blessuretijd had-

den beide teams nog kunnen sco-
ren, maar het bleef 3-4. Weer geen 
punten voor Limmen die nu on-
deraan staat. 
Sem Winter concentreert zich op de 
bal (foto: aangeleverd)

Vitesse ’22 start met walking football
Castricum - Voetbalvereniging 
Vitesse ’22 wil iedereen de moge-
lijkheid geven om te voetballen. 
Wandelvoetbal is al bij verschil-
lende verenigingen een groot 
succes. Het samen bewegen op 
het veld en de sociale interactie 
die het met zich mee brengt zijn 
de belangrijkste onderdelen. Op 
12 november biedt Vitesse ’22 
een proeftraining aan. Geïnteres-
seerden zijn van harte welkom 
om mee te doen.   
Bij walking football zijn de spel-
regels zo aangepast dat iedereen 
mee kan doen. Er wordt op een 
kleiner veld gespeeld met kleine-
re doelen. Walking football is ge-
schikt voor zowel oud-voetballers 
als mensen die nog nooit gevoet-
bald hebben. Voetbal zonder te 
rennen en zonder fysiek contact 
is minder blessuregevoelig. Het is 
daarom uitermate geschikt voor 
60-plussers die op een gezonde 
manier willen bewegen. 
Om kennis te maken met Old-
Stars Walking Football organi-
seert Vitesse ‘22 in samenwer-

king met Team Sportservice Ken-
nemerland een try-out op sport-
complex De Puikman. Deze trai-
ning is op dinsdagochtend 12 no-
vember van 11.00 tot 12.00 uur. 
Deelname is gratis. Neem sport-
kleding en buitenschoenen mee. 
Graag opgeven bij Edwin Keizer 

(buurtsportcoach Castricum) via 
ekeizer@teamsportservice.nl. Bij 
voldoende interesse zal er weke-
lijks aanbod van walking footbal 
opgezet worden. Voor meer in-
formatie kan telefonisch contact 
worden opgenomen met Edwin 
via 0251-254740. 

Weer winst Wanders SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag speelden de 
schakers van SV Vredeburg de 
vijfde ronde van de interne com-
petitie. Langzamerhand krijgt de 
ranglijst reliëf.
Koploper Luc Janssen en oud-
kampioen Jos Admiraal maakten 
er een spektakelpartij van, waarin 
Janssen pas in het diepe eindspel, 
met over een weer een paard en 

vier pionnen, het verschil maak-
te. Rekenkunst en gevoel voor 
positie zorgden ervoor dat Jans-
sen net even eerder een pion aan 
de overzijde wist te brengen. Bob 
Stolp verliest niet zo vaak. Des te 
knapper dat tegenstander Bert 
Hollander, na een dubbel pionof-
fer, tot een winnende aanval wist 
te komen. En weer won Tars Wan-

ders: dit maal was het Remi Aaf-
jes die zich na een leuke aanval-
lende zet rijk rekende, maar niet 
in de gaten had dat Wanders aan 
de overzijde het matnet al had 
gevlochten. Wanders nestelt zich 
zowaar in de top drie, en zal bij-
gevolg de komende weken aan 
de bak mogen tegen de toppers 
van de vereniging. 

AV Castricum organiseert ook 
dit jaar vier Strand- en Duinlopen
Castricum - Castricum kent haar 
eigen hardloopevenement met 
maar liefst een 55-jarige geschie-
denis. De eerste loop staat voor 
zondag 27 oktober op de hard-
loopkalender. Op zondag 1 de-
cember volgt de tweede loop. 
Het jaar 2020 begint goed met 
een loop op 5 januari, op 2 febru-
ari 2020 vindt de laatste loop van 
dit 55e seizoen plaats.
Iedereen kan meedoen, en men 
hoeft geen lid te zijn van een at-
letiekvereniging. Beginnende lo-
pers kunnen meedoen aan de 
loop over 4 kilometer. De gevor-
derde lopers kunnen op 27 okto-
ber en 2 februari kiezen voor 8,8 
km of 12,4 km. De afstanden op 
1 december en 5 januari zijn wat 
langer, namelijk 10,1 km en 15 
km, eventueel in de voorberei-
ding op de Halve Marathon van 
Egmond.

De jeugd van 5 tot en met 12 jaar 
kan meedoen aan de speciale 
jeugdloop over 2,3 km. Het par-
cours van deze route maakt van-
af de atletiekbaan een ronde na-
bij Johanna’s Hof. Ouders mogen 
gewoon met de kinderen meelo-
pen. Jeugd vanaf 12 jaar kan kie-
zen tussen de 2,3 km of de 4 km. 
Voor alle kinderen is er een leu-
ke herinnering, en voor de bes-
te drie jongens en meisjes in ver-

schillende leeftijdscategorieën 
zijn er prijzen te verdelen.
Van tevoren inschrijven is aan te 
raden via www.inschrijven.nl, tot 
een half uur voor de start kan ook 
ter plekke worden ingeschreven. 

Alle routes starten vanaf de atle-
tiekbaan aan de Zeeweg in Castri-
cum. De korte afstanden (2,3 km 
en 4 km) starten om 10.15 uur. De 
langere afstanden om 10.50 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Biljart
Spannende strijd tussen Ad Kempers 
en Siem Bakkum bij bv WIK
Castricum - De partij tussen Ad 
en Siem leek na tien beurten een 
makkelijke en ruime overwinning 
op te leveren voor Siem, want 
toen had hij de helft van zijn be-
nodigde caramboles al bij elkaar 
getikt. Maar in de laatste tien 
beurten kwam Ad sterk terug. Dit 
was niet voldoende om Siem te 
verontrusten. Integendeel want 
zijn mooie serie van vijftien ca-
ramboles in de negentiende 
beurt, was het sein om nog even 
gas te geven, met als resultaat 
een nipte overwinning , met een 

stijgingspercentage van 33,89%, 
terwijl Ad �nishte met 33,33% stij-
gingspercentage. 
De partij tussen Rien Emmerik en 
Cor Stroet, werd een walk-over 
voor Cor, die regelmatig scorend 
wegliep bij zijn opponent, die niet 
verder kwam dan 64% van zijn 
moyenne. Voor Cor was de winst 
weggelegd met een stijgingsper-
centage van 17% wat goed was 
voor 117 wedstrijdpunten. Een 
wisselvallig spelende Kees Baars, 
die mooie series van ruim boven 
de tien caramboles op het groene 

laken ten toon spreidde, wisselde 
deze af met voor zijn doen te veel 
‘poedels’ en moest de winst van 
de partij daardoor aan Peter Ent 
laten. Vooral door een iets sterke-
re eindspurt, kon Peter de partij 
in zijn voordeel ombuigen en kon 
hij een stijgingspercentage laten 
noteren van 12% en 112 punten. 

Andere spelers die boven hun 
moyenne speelden waren: Cees 
Burgmeijer tegen Daan van de 
Laarschot en Jan Kamp tegen 
Joop van de Wijst.

Zondag 27 oktober 2019
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Mika Wit

Vitesse’22
-

Kleine Sluis

Zaterdag 26 oktober 2019, 
aanvang 14.30 uur

FC Castricum
-

vv IJmuiden

Hoofdsponsor:
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Wapengekletter tijdens Hilde’s verjaardag

,,Als ik later groot ben, wil ik ook ridder worden”

Oude ambachten
Een Willy Wortel teletijdmachi-
ne zet de bezoekers bij binnen-
komst 600 jaar terug in de tijd. 
In een tentenkamp op het plein 
worden heerlijke Middeleeuw-
se hapjes en gerechten bereid. In 
een tent ernaast laat iemand uit 
die tijd zien hoe schoeisel destijds 
gemaakt werd. Hij noemt zichzelf 
‘schoenmaker’. ,,Bij hem konden 
de welgestelden van vroeger hun 
schoenen laten aanmeten. Een 
‘schoenlapper’ repareerde schoe-
nen voor de ‘arme zolen’ onder de 
burgers”, vertelt hij. Blijkbaar een 
voorloper van de huidige repair-
cafés. Een tent verderop beoefent 
een houtsnijder zijn ambacht, 
terwijl in het ‘atelier van toen’ kle-
ding uit de tijd van Willem en Hil-
legonda is uitgestald. Iets verder-
op kunnen kinderen een eigen 
insigne maken bij een tingieterij. 
In een zachte steensoort schra-
pen en beitelen ze een eigen 
ontwerp. De steen dient als mal 
waarin het vloeibare tin wordt 
gegoten. Het eindresultaat mo-
gen ze mee naar huis nemen. Op 
diverse plekken op het plein kun-

nen kinderen meedoen aan Mid-
deleeuwse spelletjes. Boogschie-
ten is er een van. Om ongelukken 
te voorkomen is de schietbaan 
naast het Huis van Hilde gepositi-
oneerd en worden de pijlen rich-
ting de Zanderijweg afgeschoten.

Wapengekletter
Terwijl er binnen verhalen wor-
den verteld en de muziekgroep 
‘Natura’ Middeleeuwse muziek 
speelt, roept de speaker om dat 
de riddergevechten aanstaande 
zijn. Jesse (8) probeert nog snel 
zijn laatste ridderplaatjes te be-
machtigen, want het sticker-vel 
moet wel vol zijn als hij weer naar 
huis gaat. Je mag de ridders, die 
de plaatjes afgeven, aanraken 
en samen met ze op de foto. Die 
kans laat je natuurlijk niet lopen. 
Na luid trompetgeschal kondigt 
heraut Maarten de komst van de 
gastheer en -vrouw en de deelne-
mende teams aan. Het gaat er tij-
dens de man-tegen-man gevech-
ten �ink aan toe en heraut Maar-
ten moet af en toe ingrijpen om 
te voorkomen dat de deelnemers 
gehakt van elkaar maken. Han-

na Persijn, een vrouwelijke ridder 
met feministische trekjes, werpt 
zich ook in de strijd en neemt het 
op tegen Floris V, graaf van Hol-
land. De sympathie gaat onmid-
dellijk uit naar de moedige Han-
na, maar helaas ontfutselt Floris 
haar al gauw het zwaard en moet 
Hanna met een sikkel verder. Een 
ongelijke strijd, zo blijkt even la-
ter. Als Floris een vent was ge-
weest had hij Hanna zijn zwaard 
gegeven. In de �nale komt ridder 
Gerard van Velsen als uiteindelij-
ke overwinnaar uit de strijd. Zijn 
beloning is een �nanciële ver-
goeding, waarvoor Rico Verhoe-
ven niet in de ring zou zijn ver-
schenen. Als de heraut van Team 
Rood naar zijn collega van Team 
Blauw opmerkt dat zijn ridders 
maar slapjanussen zijn, ontstaat 
er een ordinaire ruzie en begint 
iedereen op elkaar in te hakken. 
Gelukkig kunnen omstanders 
het zooitje ongeregeld tijdig tot 
bedaren brengen. Vermoedelijk 
draait het voor beide partijen uit 
op een voorlopig stadionverbod.
Lois (4) had ingezet op ridder Van 
Velsen en is blij met zijn overwin-
ning. Eigenlijk vindt ze het vech-
ten maar niets voor meisjes, maar 
toch wil ze later zelf ridder wor-
den. Jesper (5) gokte op Simon 
van Teylingen. Hij vond het ge-
vecht niet eng om naar te kijken, 
want het was toch niet om het 

echie. Jinte (7) vond het erg span-
nend allemaal, want het zag er al-
lemaal echt uit.
Workshop
Geïnspireerd door het riddertoer-
nooi besluiten Daniel en Marijn 
(beiden 7) mee te doen aan de 
workshop ‘zwaardvechten’. Tij-
dens de instructies gaat het er 

nog tam aan toe, maar als ze het 
geleerde met elkaar in de praktijk 
moeten brengen, gaat de beuk er 
�ink in. Marijn na a�oop: ,,Ik vond 
het lekker dat we keihard moch-
ten slaan. Alleen jammer dat we 
geen schild hadden, want dat 
hebben echte ridders ook.” Daniel 
heeft geen tijd voor een praatje 

omdat hij nog snel z’n laatste rid-
derplaatjes moet scoren.
Hilde kan terugzien op een zeer 
geslaagde verjaardag, die onder 
meer tot stand kwam door een �-
nanciële bijdrage van de provin-
cie. Tja, zo kan iedereen groots 
uitpakken op z’n verjaardag. 
(Tekst en foto: Henk de Reus)

Castricum - Niet iedereen die z’n vijfde verjaardag viert zal zoveel 
felicitaties in ontvangst mogen nemen als Hilde. Ter ere van het 
vij�arig bestaan van het naar haar genoemde Huis organiseerden 
Willem van Brederode en zijn gemalin Hillegonda van Voorne af-
gelopen zondag voor hun vriendin een groots ridderspektakel op 
het plein naast het Archeologisch centrum.

Nieuwkomers

Jan- Michael (21) heeft er zin in: in 
Nederland een leven opbouwen. 
Hij is nu twee jaar in Nederland 
en werkt keihard om de taal te le-
ren en zijn inburgeringsexamen 
te halen. Nederlands leren is een 
klus maar hij doet er alles aan om 
zo vaak en zo veel mogelijk Ne-
derlands te spreken. Dat is soms 
lastig want hij spreekt heel goed 
Engels en heel veel Nederlanders 
ook. Het heeft wat moeite gekost 
om in Nederland zijn draai te vin-
den. Maar, zo zegt hij: ,,ik heb heel 
veel steun gehad aan de gesprek-
ken met Vluchtelingenwerk. Zij 
hebben echt geholpen mezelf te 
vinden.” 

Zolderkamer in Castricum
Daar zitten we dan op zijn zolder-
kamertje in Castricum aan de kof-
�e. Het ko�ezetapparaat heeft 
hij tweedehands op de kop ge-
tikt. De eerste periode woonde hij 
bij zijn ouders. Maar de onafhan-
kelijkheidsdrang won en hij vond 
deze kamer in Castricum.
Na aankomst in Nederland kwam 
hij eerst in het AZC in Den Hel-
der. Daarna woonde hij zes maan-
den met vader (die daar dan al 
een jaar woont) aan de Ooster-
zijweg in Limmen. ,,Faciliteiten 
daar vond ik oké. We hadden ge-
noeg privacy maar de bewoners 
maakten er met elkaar wel een 
zooitje van. Mijn vader en ik wa-
ren steeds aan het schoonmaken 
en opruimen omdat niemand an-
ders dat deed. De keuken en het 

sanitair is gezamenlijk en met zo-
veel uiteenlopende nationalitei-
ten en karakters (sommige men-
sen daar waren ook erg in de war) 
is het moeilijk om het netjes te 
houden. Er zat ook geen enkele 
samenhang in de groep.”

Studeren
Op de Filipijnen volgde hij een 
opleiding in “medical technolo-
gy”, we komen er niet helemaal 
uit waarmee het in Nederland 
te vergelijken is. Laborant?  Hij 
schreef naar twee universiteiten 
in Amsterdam. Van de UVA heeft 
hij ook na meerdere brieven niks 
gehoord. De VU reageerde wel.
Jan Michael is vastbesloten te 
gaan studeren. ,,Ik heb geduld, 
eerst maar eens de taal heel goed 
leren. Castricum is een rustige 
plaats om te wonen maar als ik 
ga studeren is het logischer om 
dichtbij de universiteit te wo-
nen.’’  Moeder en jonger broertje 
zijn pas kort in Castricum en wo-
nen samen met vader. In het huis 
waar Jan Michael ook een tijdje 
woonde.

Vrienden en uitdagingen
,,Ik wil wel graag vrienden ma-
ken. De meeste mensen die ik 
nu ken in Castricum zijn ouder. 
Maar ik heb geduld omdat ik al-
lereerst het Nederlands goed 
moet beheersen en voor mezelf 
moet kunnen zorgen. Ik vind het 
een uitdaging om te gaan stude-

ren en mijn leven hier georgani-
seerd te krijgen. Ik kook zelf, ver-
telt hij trots, ik hou van koken! Ik 
wil mezelf blijven ontwikkelen.  
Ik heb geduld, mettertijd komen 
die vrienden wel. Uit gaan? Nee 
het uitgaansleven heb ik niet ver-
kend. Dat doe ik voorlopig ook 
niet. Ik doe wel vrijwilligerswerk 
voor Vluchtelingen. Daarnaast 
probeer ik ook zoveel mogelijk 
voor mijn moeder te zorgen. Zij is 
erg ziek, Ik ben er heel bezorgd en 
verdrietig over.”

Castricum en sporten
,,Ik houd erg van sporten. Ik zat in 
De Bloemen op basketbal in het 
team ‘Sea devils A22’. We speel-
den in de competitie in heel 
Noord-Holland. Ik beleefde daar 
heel veel plezier aan. Maar toen 
ben ik gestopt omdat ik het niet 
meer kon betalen. Dat vind ik 
heel jammer. In de Filipijnen heb 
ik met atletiek heel veel medailles 
gewonnen. Daar was het sporten 
gratis. Als het even kan zou ik wel 
weer willen sporten.’’

Het vervolgt: ,,Castricum is zo’n 
vriendelijk dorp en het is hier echt 
veilig. Op vrijdag ga ik ook naar 
de bibliotheek om Nederlands 
te oefenen. Mensen zijn allemaal 
aardig en behulpzaam. Wel mis ik 
mijn andere familieleden die nog 
in verre landen wonen.  En regen 
en sneeuw? Ach dat hebben we 
in de Filipijnen ook!” (Ans Pelzer)

Castricum - In deze rubriek ko-
men mensen aan het woord die 
recent in Castricum zijn komen 
wonen, vanuit Amsterdam of 
andere Nederlandse gemeen-
ten. Ook komen ze soms van 
heel ver weg. Ze zijn allemaal 
nieuw het dorp. Wat vinden ze 
van Castricum? In deze a�eve-
ring Jan-Michael. Hij woonde 
op de Filipijnen met moeder en 
broertje. Vader werkte in Saoe-
di-Arabië en is een Syriër. Van-
wege de oorlog in Syrië ver-
loor hij werk en huis en haard 
en vluchtte naar Nederland. In 
het kader van de gezinshereni-
ging kwamen Jan-Michael en 
zijn moeder en broertjes naar 
Nederland.

Zin in de 
toekomst! 

Organisatie zoekt nog helpende handen
Sfeervolle viering 
Allerzielen Alom
Castricum - Op woensdag 6 no-
vember wordt tussen 17.00 en 
21.00 uur voor de twaalfde keer 
Allerzielen Alom georganiseerd 
op begraafplaats Onderlangs in 
Castricum. De organisatie zoekt 
nog vrijwilligers: mensen die op 
5, 6, of 7 november samen met de 
huidige vier vrijwilligers ervoor 
gaan zorgen dat het weer een ge-
slaagde avond wordt met licht, 
muziek, klankschalen en rituelen.
Op 6 november worden vanaf 
17.00 uur gedichten voorgedra-
gen en staan er diverse marktkra-
men waar passende artikelen ver-
kocht worden. Er is een sfeervol-
le wandelroute, die voert langs 
plekken met gedichten en mu-
ziek op het ‘oude’ gedeelte van de 
begraafplaats. Wie wil, kan kaar-
sen neerzetten op een centrale 
plek langs de route. Zo kan ieder-

een ook dierbaren gedenken die 
elders begraven zijn.
Tussen 17.00 en 21.00 uur is de 
aula open om onder het genot 
van een kopje ko�e of thee op te 
warmen of even te praten met de 
gastdame van Uitvaartverzorging 
IJmond. 

De viering kan dit jaar weer 
plaatsvinden dankzij de steun 
van Associatie Uitvaartfonds, en-
kele middenstanders, gemeente 
Castricum en Uitvaartverzorging 
IJmond. De organisatie is deson-
danks erg blij als bezoekers giften 
willen doen, hiervoor staat een 
collectebus bij de ingang.

Hulp is heel welkom
De organisatie heeft dringend 
behoefte aan helpende handen 
op dinsdag 5 november bij het 

vullen van de 1500 fakkels, op 
woensdag 6 november de gehele 
dag bij de opbouw, en op donder-
dag 7 november in de ochtend bij 
het opruimen. 
Aanmelden en meer informatie: 
lyddeleur@gmail.com. (Foto: aan-
geleverd)

Toneelvereniging Rossenbacker 
speelt ‘Geen reis naar de zon’
Akersloot- Toneelvereniging Ros-
senbacker uit Akersloot speelt op 
vrijdag 1 en zaterdag 2 novem-
ber het blijspel ‘Geen reis naar de 
zon’ van Frans Hijdra in Sport en 
Cultureel Centrum de Lelie, Rem-
brandtsingel 3 te Akersloot. Aan-
vang 20.00 uur.

Een bovenetage van een oud huis 
wordt binnen een half uur twee 
maal verhuurd. De eigenaar ver-
huurt eerst aan een mansper-
soon. Zijn eega, die daar niets 
van weet, doet even later het-
zelfde aan een vrouw. Een op 
het oog wat onschuldig misver-
stand dat echter een onplezierig 
karakter krijgt als zowel de man 
als de vrouw onwrikbaar blijk ge-
ven van hun onwil om voor de an-
der te wijken en daardoor elkaar 
dwingen tot samenwonen. Hoe 
gaat dit a�open? En wie wint de 
weddenschap, de huisbaas of zijn 
kwebbelende vrouw? 
Een heerlijk blijspel met onver-
wachte wendingen. Kaarten zijn 
telefonisch te bestellen via Joep 
Bär 0251-31 75 09 of info@ros-
senbacker.nl. Tevens te koop bij 

Veldt’s Toko te Akersloot en aan 
de zaal. Kijk voor meer informa-

tie op: www.rossenbacker.nl. (Fo-
to: aangeleverd)
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Gesprongen waterleiding
Castricum/Heemskerk - De 
brandweerlieden van Brandweer 
Castricum werden vorige week 
dinsdagavond tijdens hun we-
kelijkse oefenavond om half ne-
gen opgeroepen om uit te ruk-
ken naar de Oosterweg in Heems-
kerk voor een gesprongen water-
leiding. Ter plaatse dreigde het 

water van een gesprongen trans-
portleiding richting een wo-
ning te lopen. Daarom hadden 
de brandweerlieden een soort 
nooddijkje gecreëerd van stenen 
en zand en hebben gewacht tot-
dat het waterleidingbedrijf ter 
plaatse was om de leiding te re-
pareren. (Foto: Hans Peter Olivier)

Loopfietsenrace tijdens de 
Wieler driedaagse Alkmaar
Regio - Zaterdag 2 november 
staat de Wieler driedaagse Alk-
maar in het teken van familie. 
Naast activiteiten op het Eve-
nemententerrein in de middag, 
staan er aan het begin van de-
ze �naledag in het Sportpaleis 
twee loop�etsenraces voor de 
allerkleinsten op het wedstrijd-
programma. Deelname is gra-
tis, inschrijven is verlicht. Speci-
aal voor kinderen tussen de 1 en 
5 jaar heeft Freddy Fit, mascotte 
van Alkmaar Sport, een loop�et-
senrace georganiseerd. Freddy 
Fit’s loop�etsenrace gaat over het 
rechte stuk van de wielerbaan in 
Sportpaleis Alkmaar en staat zo-
wel om 16.10 als 16.40 uur in het 
programma. Zowel Freddy Fit als 
RTC baantrainer Herman Schenk 
begeleiden de kinderen op de 
�ets. 
Freddy Fit’s loop�etsenrace staat 
op het programma op zaterdag 
2 november. De loop�etsen wor-
den beschikbaar gesteld door 
Alkmaar Sport. Per loop�etsen-

race kunnen maximaal tien kin-
deren deelnemen. Per kind heeft 
één ouder of verzorger gratis toe-
gang tot de Wieler driedaagse. 

Deelname aan Freddy Fit’s loop-
�etsenrace is gratis. Inschrijven 
kan via www.w3da.nl/loop�et-
senrace. (Foto: aangeleverd)

Fuse & José Fernández Bardesio 
in de Cultuurkoepel Heiloo
Heiloo - Op zaterdag 9 novem-
ber vindt er in de Cultuurkoepel 
Heiloo een concert plaats van Fu-
se en José Fernándes Bardesio. 
Voor kijkers van het tv-program-
ma ‘Podium Witteman’ behoeft 
Fuse geen introductie meer. Het 
Amsterdamse zestal is de huis-
band en laat al jaren hun veelzij-
digheid zien in de muzikale live-
show. In de kortstondige samen-
werking met de Uruguayaanse 
gitarist José Fernández Bardesio 
komen twee bijzondere muzika-
le werelden in de Koepel bij el-
kaar. Het eigenwijze geluid van 
Nederlands meest veelzijdige en-

semble en de absolute topkwa-
liteit en pure passie van de Uru-
guayaanse gitarist. In een spran-
kelend en smaakvol programma 
schijnen de zeven gedreven mu-
sici een nieuw licht op de klassie-

ke gitaarmuziek. Zaterdag 9 no-
vember in de Cultuurkoepel Hei-
loo. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Radarcontrole
Akersloot - Op dinsdag 15 okto-
ber heeft er op de Geesterweg 
een radarcontrole plaatsgevon-
den tussen 08.00 en 11.00 uur. Er 
waren 794 passanten 78 overtre-
dingen. De hoogst gemeten snel-
heid is 82 kilometer per uur. De 
toegestane snelheid is 50 kilome-
ter per uur.

Winkeldiefstal
Castricum - Dinsdagmiddag 15 
oktober is een 63-jarige vrouw uit 
Castricum aangehouden in ver-
band met een winkeldiefstal. Ze 
had bij een supermarkt een pak 
wijn niet afgerekend bij de kassa. 
De vrouw krijgt proces-verbaal 
en een winkelverbod van twaalf 
maanden.

GEEN KRANT?
0251-674433

Natuurwerkdag bij ‘De Doornduyn’
Castricum - Dit jaar de handen 
uit de mouwen steken op de ‘Na-
tuurwerkdag’? 
Dat kan op 2 november op ‘Land-
goed De Doornduyn, Duinweg 2 
in Castricum. De tuin is open van 
11.00 tot 16.00 uur. Aanmelden 
kan bij mevrouw C.G. van der Vel-
den-Jonker op telefoonnummer 
072-5051801. 

Op 27 oktober is er een Open 
Tuindag op de Doornduyn van 
11.00 tot 16.00 uur, met als the-
ma ‘Fuchsia, sneeuwklokjes, knol-
len, bollen en vaste planten’. (Fo-
to: aangeleverd)
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Cursus reanimatie met 
AED in Castricum
Castricum - Bij een hartstilstand 
telt iedere minuut. Direct hulp 
bieden kan een leven redden. 
Daarom organiseert EHBO Ver-
eniging Castricum een cursus re-
animeren en gebruik van de AED.  
Een AED is een apparaat waar-
mee op veilige wijze een stroom-
stoot kan worden toegediend. 
De overlevingskansen van het 
slachto�er nemen hierdoor sterk 
toe. Tijdens de cursus leert men 
een hartstilstand te herkennen, 
hoe een reanimatie wordt uitge-
voerd en hoe men de AED daar-
bij kan gebruiken. De cursus 
wordt door twee gecerti�ceerde 
trainers gegeven op donderdag 
7 november 2019 van 18.30 tot 

22.30 uur in het EHBO-leslokaal 
in Cultuur Centrum Geesterhage 
in Castricum. Er wordt getraind in 
kleine groepen, dus naast de the-
orie is er veel aandacht voor oe-
fening op de verschillende oe-
fenpoppen. Op de website www.
ehbocastricum.nl staat alle infor-
matie over de cursus en een in-
schrij�ormulier. 
Voor meer informatie of aanmel-
ding kan men ook contact op-
nemen met het secretariaat van 
EHBO Vereniging Castricum op 
tel. 0251-651060 (bij voorkeur 
tussen 19.30 uur en 21.00 uur) of 
een e-mail sturen naar secreta-
ris@ehbocastricum.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Expositie bij Perspectief
Castricum - Op eigen initiatief 
houden de schilders van de dins-
dagmiddaggroep en de beeld-
houwers/keramisten van de 
woensdagmorgengroep van Per-
spectief hun jaarlijkse najaars-
tentoonstelling. Op zaterdag 26 
en zondag 27 oktober tussen 
11.00 en 17.00 uur is het atelier 
van Perspectief aan de van Ol-
denbarneveldtweg 37 in Bakkum 
geopend en wordt het werk van 
deze beide groepen tentoonge-
steld. Het belooft weer een geva-
rieerde expositie te worden, om-
dat door de kunstenaars in ver-
schillende technieken met di-
verse materialen wordt gewerkt. 
Daarnaast heeft elke kunstenaar 
een eigen stijl waardoor de geko-
zen onderwerpen altijd een an-
der en kleurrijk e�ect krijgen. Be-
kijk onder het genot van een kop-
je ko�e of thee wat de amateurs 
van Perspectief in hun vrije tijd 
met veel passie hebben gemaakt. 

Sommige kunstwerken zijn voor 
een leuke prijs te koop. Tevens 
worden inlichtingen gegeven 
over de diverse werkgroepen van 
Perspectief, de basiscursussen en 
de geplande workshops. (Foto: 
aangeleverd)

Natuurwerkdag in Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Op zaterdag 2 no-
vember wordt door heel Neder-
land de grootste en gezelligste 
vrijwilligersactie in het groen ge-
organiseerd. Zo ook bij de Tuin 
van Kapitein Rommel, van 10.00 – 
13.00 uur. Vrijwilligers geven het 
landschap op deze dag een on-
derhoudsbeurt. De Natuurwerk-
dag is een initiatief van Land-
schappenNL. Jong en oud kan die 
dag werken aan het behoud en 

herstel van natuur en landschap. 
Het is eigenlijk een opknapbeurt 
van het landschap. In de Tuin van 
Kapitein Rommel gaan ze aan de 
slag met snoeiwerk, planten ver-
potten, stinzenbos winterklaar 
maken en het baggeren van de 
vijver. Voor de lunch wordt ge-
zorgd. 
Inschrijven kan via https://www.
natuurwerkdag.nl. (Foto: aange-
leverd)

Tijdens de Duurzame Huizen Route
Binnenkijken in woningen
Castricum - Als het gaat om aard-
gasvrij maken van woningen en 
woonwijken is voor veel men-
sen de grote vraag: Hoe doe je 
dat? Het platform de Nationale 
Duurzame Huizen Route, biedt 
de unieke gelegenheid voor wo-
ningbezitters om zich daarop te 
oriënteren. Op 2 en 9 november 
stellen veel huiseigenaren met 
plezier hun duurzame woning 
open voor bezoek. Zij vertellen 
wat zij aan hun woning hebben 
gedaan en helpen geïnteresseer-
den op weg met hun ervaring.
Ook in Castricum, Akersloot en 
Limmen zijn duurzame wonin-
gen te bezoeken. De aanpassin-
gen variëren van zonnepanelen 
tot warmtepompen en van isola-
tie tot pelletkachels. Er zijn ener-
giezuinige woningen bij, maar 
ook een zogenaamde ‘nul-op-de-
meter woning’. 
Naast de informatie over wat 

goed is gegaan, wordt er ook be-
sproken wat achteraf wellicht be-
ter was geweest. De bewoners 
die hun huis openstellen we-
ten als geen ander dat er veel bij 
komt kijken om tot een goed plan 
van aanpak te komen. Voor men-
sen die nog aan het begin staan 
is dit waardevolle informatie. Het 
bezoeken van een woning werkt 
aanstekelijk, blijkt uit het jaarlijk-
se onderzoek van de Duurzame 
Huizen Route. Zo’n 86 procent 
van de bezoekers wil de opgeda-
ne kennis toepassen in hun eigen 
woning.
Geïnteresseerden die op zater-
dag 2 en 9 november een wo-
ning willen bezoeken kunnen 
kiezen uit een grote variatie aan 
woningtypen en duurzame toe-
passingen. Inschrijven voor een 
bezoek is een vereiste en kan via 
www.duurzamehuizenroute.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Leerlingen denken mee 
over duurzaamheid school

Castricum - Onlangs was het de 
Dag van de Duurzaamheid. Om-
dat het Clusius College Castri-
cum als school met groen pro�el 
ernaar streeft zo volledig moge-
lijk duurzaam te zijn, werd aan de 
leerlingen gevraagd mee te den-
ken over mogelijkheden om dit te 

realiseren. Allerlei ideeën konden 
op een bord geschreven worden. 

Er kwamen veel leuke tips binnen. 
Onder andere een groen(er) 
schoolplein en geen papierge-
bruik meer. (Tekst en foto: Clusius 
College Castricum)

Bij praktijkles Clusius College
Schoolvoorbeeld van 
samenwerking
Castricum - Wat voor een les komt 
er op het Clusius College Castri-
cum uit de combinatie verzadigd 
zoutoplossing maken bij het vak 
Voeding, jassen lenen bij Schei-
kunde, microscopen en glaasjes le-
nen van de sectie Biologie en mest 
als huiswerk meenemen? Juist, 
mestonderzoek. Met een meston-
derzoek kan men wormeitjes in de 
mest ontdekken en beoordelen 
met welke worm men te maken 

heeft en hier het juiste wormmid-
del bij zoeken. Ontwormen valt 
onder periodieke verzorging van 
dieren en dat maken de leerlingen 
zich eigen bij het keuzevak ‘Hou-
den van dieren’. Deze praktijkles is 
een voorbeeld van een leuke vak-
overstijgende en leerzame samen-
werking binnen het Clusius Colle-
ge Castricum. (Tekst: Veerle Velt-
man in samenwerking met Iris de 
Ridder) (Foto: Iris de Ridder ) „De muziek is mijn leven”

Oetblaoze - Emergo 
ontmoet Gé Reinders
Castricum - Deze zin uit het lied 
‘Directeur’ laat de passie, die le-
den van fanfareorkest Emergo uit 
Castricum en zanger, muzikant en 
liedschrijver Gé Reinders, zien die 
ze voor de muziek voelen.
Samen zullen ze op 16 novem-
ber in het Jac. P Thijsse College 
het publiek ontroeren, laten la-
chen en genieten. Troubadour 
Gé Reinders toert al jaren door 
heel Nederland om samen met 
de plaatselijke blaasorkesten de 
blaasmuziek te promoten. Zijn hit 
‘Blaosmuziek’ staat al jaren in de 
Top2000 en liet een groot deel 
van Nederland kennis maken met 
de blaasmuziek.  Na toeren als 
‘Blaos mich nao hoes’ en samen-
werkingen met andere muzikan-
ten is Gé nu bezig aan zijn laat-
ste theatertournee met blaasor-
kesten. 
Fanfareorkest Emergo zal onder 

leiding van dirigent Erik van de 
Kolk dertien liedjes van Gé Rein-
ders begeleiden. Liedjes die niet 
alleen de vele facetten van het 
fanfareleven vertellen, maar ook 
alle klankkleuren van de fanfa-
re zullen laten horen; van zachte, 
ontroerende stukjes tot volle tut-
ti’s. Daarnaast zal Emergo zelf ook 
nog twee werken laten horen, na-
melijk Adventures of the Beaumé 
van Harrie Janssen en Pasmo van 
het New Cool Collective in een ar-
rangement van Klaas en Titus van 
der Woude. Het concert op 16 no-
vember begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in het Jac. P Thijs-
se College in Castricum. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via https://emer-
go.org/product/oetblaoze/ of te 
koop bij slaapwoonwinkel Hui-
tenga aan de Dorpsstraat 69-73 
te Castricum. (Foto:  Gé Reinders 
– aangeleverd)

Vokaal Kabaal organiseert 
Boek en Zopie Markt 
Castricum - Op zaterdag 2 no-
vember organiseert het Castri-
cums Popkoor Vokaal Kabaal van-
af 9.00 uur tot ongeveer 15.00 uur 
een gezellige markt in de Juliana 
van Stolberg School in Castricum. 
Gedurende de dag kan men ge-
nieten van het kopen van nieu-
we boeken tot een veiling met 

prachtige spullen,  spelletjes voor 
de kinderen, heerlijke soep en an-
dere lekkernijen. En een hoop ge-
zelligheid in de voorloop naar de 
winter. Koop alvast leuke sinter-
klaas- of kerstcadeautjes op deze 
sfeervolle markt. 
Voor meer informatie: www.vo-
kaalkabaal.nl.

Bijzondere afsluiting 
expositie Wonderland
Regio - Zaterdag 26 oktober zal 
de open lucht expositie Wonder-
land in de Kasteeltuin van Slot As-
sumburg in Heemskerk op een 
bijzondere manier worden afge-
sloten. Van 19.00 tot 21.00 wor-
den alle fotogra�sche kunstwer-
ken uitgelicht wat tot prachtige 
sfeerbeelden zal leiden. Ieder-
een, van jong tot oud, is van harte 
welkom om dit ‘licht- evenement’ 
mee te maken. Toegang is gratis. 
Zes maanden heeft de open lucht 
fototentoonstelling Wonderland 
geduurd. In deze periode hebben 
de fotokunstwerken de bedreig-
de natuur en het belang van bio-

diversiteit op een kunstzinnige 
manier aan het publiek getoond. 
Er waren speciale activiteiten, 
ook voor kinderen in Het Koets-
huijs, en rondleidingen in de kas-
teeltuin. Barre weersomstandig-
heden zorgden ervoor dat de fo-
tokunstwerken het zwaar te ver-
duren kregen. Maar ook dat sloot 
goed aan bij het thema van de 
tentoonstelling. 
De Kasteeltuin Assumburg heeft 
met Wonderland een unieke ten-
toonstelling gehad die  nu op 
26 oktober op een speciale ma-
nier wordt afgesloten.  (foto: Paul 
Beentjes)








