
WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

www.castricummer.nl
info@castricummer.nlde Castricummer

www.castricummer.nl  |  0255-520456 6 november 2019

Elkaar de stuipen op het lijf jagen
,,Ik vind Spiderman hartstikke cool!”

Castricum - Heksen, el� es, pira-
ten en vampiers, je kwam ze af-
gelopen zondag allemaal tegen 
in De Bakkerij. Het was Halloween 
en zo’n vijftien kinderen deden 
hun best om er zo eng mogelijk 
uit te zien. Sommige ouders de-
den ook mee.
Bij binnenkomst doet het sfeertje 
in De Bakkerij doodeng aan. Aan 
de wand hang een grote doods-
kop, met ernaast kanjers van 
spinnenwebben. Op de grond lig-
gen een zeemansgraf en andere 
griezelige dingen. 
Luca (5) is door haar moeder als 
poes geschminkt. Ze draagt een 
zwarte poezenjurk en heeft een 
bezem bij zich. Uhh.., maar een 
bezem hoort toch bij heksen? ,,Ja, 
maar deze poes vangt vliegend 
muizen”,  zegt Luca. De poezen-
staart is ze vergeten mee te ne-
men. Nou ja, geen kater die er 
om maalt. Het bloed bij de mond-
hoeken toont aan dat ze in haar 
vlucht zojuist nog een muis ver-
schalkt heeft.  
‘Spook’ Lucas (4) is eerst niet zo 
spraakzaam. Nadat z’n vader hem 
wat Halloween Popping snoep-
jes heeft gegeven vertelt hij dat 
de streepjes, boven en onder z’n 
geschminkte lippen, littekens van 
wondjes zijn.   
Ryu (8) is verkleed als vampier. 
Het bloed druipt uit z’n mond. De 
keuze om als vampier naar Hallo-

ween te gaan, ontstond door toe-
val. ,,Ik wilde eigenlijk als spook 
gaan, maar in de winkel hadden 
ze geen spoken meer, alleen nog 
maar vampiers”, zegt Ryu. ‘Spook’ 
Lucas was hem waarschijnlijk net 
voor. Ryu heeft rode knipperlicht-
jes op z’n schouders, waardoor hij 
er nog enger uitziet. Je blijft van-
zelf wel bij hem uit de buurt.  
Roos (6) draagt een elfenjurkje 
met vleugeltjes. Haar vader koos 
deze voor haar uit. Ze zegt met de 
vleugeltjes te kunnen vliegen. Als 
haar gevraagd wordt om dit te la-
ten zien is het een ogenblik stil. 
Dan zegt ze dat er te weinig wind 
staat om op te stijgen. Tja, dan is 
het onbegonnen werk natuurlijk. 
Een klein meisje zit stilletjes in 
een hoek. Op de vraag hoe ze 
heet, steekt ze vijf vingers om-
hoog. Dan maar naar de leeftijd 
vragen. Weer gaan er vijf vingers 
omhoog. Het blijken er drie te 
veel te zijn. Met wat hulp wordt 
het duidelijk dat ze Liz heet. Zij en 
haar zusje Zoë (4) zijn als Spaan-
se danseressen verkleed. Aan 
het bloed bij de mondhoeken te 
zien lijkt het of Zoë op haar tong 
of wang heeft gebeten. Ze stelt 
de verslaggever gerust, want het 
blijkt geen echt bloed te zijn. ,,M’n 
moeder heeft het er met make-
up gemaakt”, vertelt ze. Het blijkt 
dus om bloeddorstige danseres-
sen te gaan.

Carlijn (4) draagt een prachtige 
zachtblauwe prinsessenjurk, die 
mooi met haar rode haar combi-
neert. Ze heeft geen schmink op 
haar gezicht en ze wijkt met haar 
lieve verschijning enigszins af van 
de rest. Haar moeder vertelt dat 
Carlijn bang is voor al dat enge 
gedoe. Vandaar dat ze ook niet 
met de andere kinderen op de fo-
to durft.
Sun weet zelf niet hoeveel jaar ze 
is. Ze weet alleen te vertellen dat 
ze als ‘smiermuis’ verkleed is. Ze 
bedoelt ‘vleermuis’, alleen het uit-
spreken van dit woord nog even 
te moeilijk. ,,Vorig jaar was ze op 
vakantie nog als de dood voor 
vleermuizen, maar nu omarmt ze 
dit diertje en wilde ze persé als 
‘smiermuis’ naar Halloween”, ver-
telt haar vader. 
Spiderman Rudy (5) is ook van de 
partij. Het rood-blauwe Spider-
manpak, met een grote spin er-
op, heeft hij zelf uitgekozen. ,,Ik 
vind Spiderman hartstikke cool”, 
zegt Rudy. ,,Hij kan spinnenweb-
ben schieten”. Gezien de � ink ge-
vulde borstkas moet Rudy wel 
over superkrachten beschikken. 
De verslaggever kiest er daarom 
voor om de vragen op veilige af-
stand af te vuren. Na het inter-
view met Spiderman neemt hij 
gauw de benen, want voordat je 
het weet zit je in een spinnenweb 
gevangen. 

Volgend jaar weer
Castricum - Op Camping Bak-
kum, de grootste camping van 
Nederland, is het seizoen voor-
bij. Zondag 10 november moet 
de camping ontruimd zijn. De zo-
mergasten zijn afgelopen week-
end al druk bezig geweest om 
hun zomerresidenties te ontrui-

men. Ook de familie Mulder uit 
Amsterdam was druk bezig hun 
zomeronderkomen, een nieuw 
type tenthuisje, te ontruimen. 
Volgend seizoen is de familie 
weer aanwezig op Camping Bak-
kum. (Tekst en foto: Bert Westen-
dorp)

Insluiper
Castricum - Dinsdag 29 oktober 
werd een thuiszorgmedewerker 
geconfronteerd met een insluiper 
in de woning van een cliënt van 
de Santmark. De insluiper zei iets 
van „sorry” en liep direct naar bui-
ten en vervolgde zijn weg in de 
richting van de spoorwegover-
gang. Er is, voor zover bekend, 
niets weggenomen door de in-
sluiper. Het signalement kwam 
opnieuw overeen met de eerde-
re insluipingen, vorige week: ste-
vig dik postuur, leeftijd 40-45 jaar, 
licht getint, stoppelbaardje, don-
kerblauwe kleding, circa 45 jaar, 
sprak Nederlands met een accent.

Boete voor 
beledigen 
politieagent
Castricum - De horeca-avonden/-
nachten zijn dit weekeinde rus-
tig verlopen. Er zijn zaterdag-
nacht wel twee bekeuringen uit-
gedeeld. Een 17-jarige jongen 
uit Castricum vond het nodig om 
een politieagent te beledigen en 
weigerde, ondanks de vorderin-
gen, daarna zijn ID te tonen. Hij 
heeft vervolgens een bekeuring 
gekregen voor het niet voldoen 
op eerste vordering ter inzage af-
geven van een geldig legitimatie 
en een bekeuring voor het bele-
digen van de politie.

3,50100% AMANDELEN 
EIGEN RECEPT AMANDELSPIJS!
DEZE WEEK 100 GRAM

2,75

GEVULDE SPECULAAS

 BEERSENKOMENJEWELS 

KERKWEG 48   HEEMSKERK 
T. 0251  230 206
WWW.BEERSENKOMENJEWELS.NL

T R O U W R I N G E N   •   G O U D   •  Z I L V E R   •  K R I S T A L

WIST U DAT WIJ
OOK REPAREREN?

* Alleen geldig bij reparaties boven de € 10,- 

 Max. 1 poetsdoek t.w.v. € 5,-  per klant.

GRATIS GOUD EN 

ZILVER POETSDOEK*

Deze week vindt u de gemeentelijke informatie, 
met onder andere de O�ciële Mededelingen 

en het nieuws van de Gemeenteraad, 
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Kerkenveiling Limmen
Limmen - De Corneliuskerk 
in Limmen is na de desastreu-
ze brand van 3 mei 2018 voort-
durend in de belangstelling ge-
weest. Als alles volgens de plan-
ning verloopt, dan kan de her-
inwijding plaatsvinden met Pa-
sen 2020, dat is 12 en 13 april vol-
gend jaar. Aan de buitenzijde van 
de kerk is bijna niets meer te zien 
van bouwactiviteiten, maar bin-
nen moet nog veel gebeuren.

Het is een traditie van meer dan 
85 jaar, de veiling ten bate van 
Kerk en Jeugd, want er gaat jaar-
lijks een substantieel bedrag van 
de opbrengst naar de jeugdafde-
lingen van verenigingen in Lim-
men. En dat de inwoners van Lim-
men en daarbuiten de kerk een 
warm hart toedragen blijkt niet 
alleen uit de geschonken artike-
len, maar ook uit de kooplust. In-
middels is de veilingcatalogus 
huis-aan-huis verspreid in Lim-

men en telt ongeveer 345 kavels. 

Het aanbod kavels is zeer geva-
rieerd. Om er enkele te noemen: 
Culinaire verrassing op een unie-
ke locatie, een dag zeilen op het 
IJsselmeer vanuit Hoorn, Footgolf 
en golf om de Corneliusbokaal 
in Winkel, dinerbonnen bij gere-
nommeerde restaurants, brun-
ches in de hernieuwde kerk, the-
aterbonnen voor muziek of to-
neel, heerlijke kazen, ponden pa-
ling en nog veel meer. Na elke 25 
kavels is er een loterij met mooie 
prijzen.

De veiling vindt plaats op vrijdag 
8 november aan de Dusseldor-
perweg bij ‘Heeren van Limmen’. 
De zaal is open om 19.00 uur en 
de veiling begint rond 19.30 uur. 
De toegang is vrij en de catalogi 
liggen op tafel in de zaal.

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl
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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 9 november
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, diaken Marcel de Haas 
woord en communieviering. Sa-
menzang

R.K. Corneliusparochie Limmen
19.00 uur, Woord- en Communie-
viering met jeugdkoor. Voorganger 
Pastor J. Olling.

Zondag 10 november
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur. ds. Suzan ten Heuw met 
Maaltijd van de Heer. 
Gelijktijdig op radio Castricum

RK. St. Pancratiuskerk 
10.30 uur, pastoor Kaleab m.m.v. 
Herenkoor

R.K. Corneliusparochie Limmen
10.00 uur, Woord- en Communie-
viering met spontaankoor. Voor-
ganger pastor H. Hudepohl.

Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur, ds. H.R. Hummelen. 

Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur, Elsa Waljaard

Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum
10.00 uur, ds. Angelique Rijlaars-
dam m.m.v. Cantare uit Castricum

Maandag 11 november
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur. Taizé-avondgebed

BURGERLIJKE 
STAND 
CASTRICUM
Castricum - Publicatie vindt al-
leen plaats met toestemming van 
betrokkene(n). 

Geboortes
Akersloot: 27-10-2019 Max van 
der Eng, zoon van Frederik H. van 
der Eng en Romy van Sikkelerus.

Castricum: 29-10-2019 Felipe 
Clemens Bender, zoon van Ric R. 
Bender en Caroline Vooren; 27-
10-2019 Peer Wietse Huisman, 
zoon van Sander Huisman en Sa-
bien Metselaar; 01-11-2019 Mats 
Borst, zoon van  Menno J. Borst 
en Jessica S.M. Payne.

Limmen: 19-10-2019 Joy de Ruij-
te, dochter van Cornelis J.H. de 
Ruijte en Anna J.M. Castricum.

Elders: 18-10-2019 Sinit Awet Ma-
hari, dochter van Etmet Emam 
Araya en Awet Mahari Hagos; 10-
10-2019 Brandon Finley Lok, Zoon 
van Astrid J. Pino en Michael Lok; 
10-10-2019 Isabel van der Pouw, 
dochter van Esther M.M. Jonges 
en Sebastiaan IJ. Pouw; 07-10-
2019 Paul Nataya Logchies, zoon 
van Sariningtyas Adinugroho en 
Paul Logchies; 26-09-2019 Bo 
Veldt, dochter van Theodora M.E. 
Veldt en Marcus P. Min.

Overledenen
Castricum: 30-10-2019 Saartje 
Bottema, weduwe van Sijbrand 
Lubbes; 29-10-2019 Divera Mar-
tina van Velzen, weduwe van Jo-
hannes T. Zonneveld; 20-10-2019 
Hans Carl Gerhard Houbaer, Ge-
huwd met Johanna M. Burgers; 
17-10-2019 Johannes Holt, we-
duwnaar van Lucia T.M. Cuijpers; 
19-10-2019 Maria Adriana Metje 
Seulijn, weduwe van Jan Kuipers.

Limmen: 28-10-2019 Alida Maria 
Divera Visser, gehuwd met Hen-
drikus J. Bruins; 29-10-2019 Jaco-
bus Paulus Maria Seignette, ge-
huwd met Johanna C.M. van der 
Steen; 17-10-2019 Johanna Dra-
ger, weduwe van Johannes C.H. 
Henny.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum: 26-10-2019 Ernst Hen-
drik Willem Pikker en Berendina 
Henriette Peeks.

PWN kan bijdragen aan reductie
Stikstofuitstoot en CO2 kan minder in Castricum
Castricum - Je kan tegenwoor-
dig geen nieuwsbron meer bekij-
ken of beluisteren zonder dat het 
over het klimaat gaat. Is het niet 
over de veestapel, maximum-
snelheid snelwegen, leerlingen-
klimaatprotest, dan wel over een 
sto�e wat tegenwoordig in tuin-
aarde schijnt te zitten, je wordt 
er horendol van. Dat sto�e heeft 
een voor buitenstaanders nieuwe 
naam en wel ‘PFas’, wat een verza-
melnaam is voor wel 6000 gifti-
ge sto�en in de bovenste grond-
lagen. Het komt tevoorschijn tij-
dens het uitbaggeren van slo-
ten en vijvers. Die uitgebagger-
de grond komt immers op de lan-
derijen ernaast terecht of bij wo-
ningbouwprojecten in de te creë-
ren voor en achtertuinen.

Voor we nu het hele scala gaan 
behandelen van de vervuilers 
van onze luchtwegen, autowe-
gen, stallen en meer in Neder-
land, houden we het hier beperkt 
tot de gemeente Castricum. Zo-
als, wat kunnen we doen in onze 
gemeente om de uitstoot van gif-
tige sto�en te beperken om het 
goed leefbaar te houden in on-
ze gemeente en de regio er om-
heen. Als een soort voorbeeld 
voor de rest van Nederland.

Veestapel
Van stapelen van vee is in de ge-
meente eigenlijk weinig sprake, 
gezien het weinige vee wat er te-
genwoordig in onze buitengebie-
den te aanschouwen is. Steeds 
minder vee wat tijdens de zo-
mermaanden van het natuurlij-
ke gras en sloten kan genieten. 
Of er is al minder vee in onze ge-
meente die voor die vervuilen-
de uitstoot via hun luchtwegen 
en uitgangen onder andere stik-
stof uitstoot zorg draagt. Helaas is 
er ook in onze gemeente vee die 
het daglicht alleen via de ramen 
in de stal kan aanschouwen, maar 
de uitstoot blijft daarbij gelijk. 
Genoeg stikstof, CO2 en Ammo-
niak die bijdraagt aan die tegen-
woordig bediscussieerde discus-
sie van te veel uitstoot van scha-
delijke reukjes.  

Toerisme
Ook dit zorgt voor meer uitstoot 
van schadelijke sto�en bij bezoe-
ken aan de camping, boerencam-
ping, duinen, strand en het ge-
zellige dorp met z’n �jne terras-

sen en restaurants. Bij top zomer-
se dagen schijnt het bezoekers-
aantal van de gemeente ruim-
schoots te worden verdriedub-
beld van het aantal ingeschre-
ven personen in Castricum. Dat 
heeft nogal een invloed op de 
uitstoot van stikstof, CO2, Ammo-
niak en meer tijdens die hoogtij-
dagen. We moeten nu eenmaal 
allemaal in en uitademen en toi-
letteren. Dan hebben we het nog 
niet eens over de eveneens ver-
driedubbeling van het aantal au-
tomobielen die zorgen voor nog 
meer schadelijke uitstoot, op de 
hybride automobielen na. Ook de 
vele �etsers in de duinen zorgen 
voor vervuiling, al is die minimaal. 
Meer inzet van energie bij het �et-
sen zorgt immers voor meer scha-
delijke uitstoot bij het uitademen. 

Sport
Er zijn nogal wat sportverenigin-
gen in de gemeente, waar zeer 
intensief voetbal, rugby, korf-
bal, handbal, atletiek en zwem-
men wordt bedreven. Bij die ener-
gieke inzet moet er vaker wor-
den ingeademd, maar ook uitge-
ademd met een verhoogde uit-
stoot schadelijke sto�en. Ophef-
fen van sportclubs lijkt niet de op-
lossing als regiogemeenten niet 
meedoen. Dan hebben we het 
nog niet eens over de oververhit-
te toeschouwers die tijdens het 

aanmoedigen ook vaker in en uit-
ademen.
Oplossingen
Gelukkig zijn die er ook. Zo zou 
een betere openbaarvervoers-
verbinding vanaf NS-station Cas-
tricum en promotie daarvan kun-
nen bijdrage tot minder autover-
keer richting strand en dan het 
gehele jaar.
Ook het uitvoeren van plannen 
uit het project ‘Versterking Win-
kel – Verblijfsgebieden’, waar-
bij de Dorpsstraat geen door-
gaand verkeer meer mogelijk is 
en daardoor voor minder schade-
lijke uitstoot zorgt van gemotori-
seerd verkeer in centrum van Cas-
tricum. Voorbeelden ten over in 
veel kleinere gemeenten als Cas-
tricum, zoals veelal op de Velu-
we, waar hoofdstraten in de dor-
pen voetgangersgebieden zijn, 
met uitzondering s’morgens tot 
11.00 uur voor laden/lossen. Ge-
volg, minder uitstoot in de kwets-
bare gebieden.

Ook PWN-campings Bakkum en 
Geversduin kunnen hun bijdrage 
leveren aan minder uitstoot van 
de schadelijke luchten. Schap het 
belachelijke op en afbreken van 
tenthuisjes, stacaravans en meer 
van dat soort zaken af. Het excuus 
voor het op en afbreken gold on-
der andere ‘het laten herstellen 
van de natuur’ in de ruimste zin. 

Natuurlijk weten we allemaal dat 
dit herstellen pas in gang wordt 
gezet als het voorjaar zich aan-
dient en de huisjes weer kunnen 
worden opgebouwd. Dat achter-
wege laten van op en afbreken 
scheelt vele uren slepen met ver-
vuilende tractoren tot ver buiten 
gemeentegrenzen heen en terug. 
Dan hebben we het nog niet over 
de vele bezwete manuren met de 
nodige hoge uitstoot. Meegeno-
men pluspunt hierbij zou kun-
nen zijn dat er minder te repare-
ren is aan de caravans en huisjes. 
Enige nadeel is dan dat er inkom-
sten wegvallen van bedrijven die 
zorgen voor dat heen en weer ge-
sleep en opslag. Ook bouwmark-
ten missen wat inkomsten, om-
dat er minder vernieuwd hoeft te 
worden.

Conclusie
Die lijkt simpel en duidelijk na 
bovenstaande. Daarbij een plus-
puntje dat bij reductie van uit-
stoot schadelijke sto�en, er meer 
ruimte komt voor bouwprojec-
ten zonder beperkingen vanuit 
de overheid, omdat wordt vol-
daan aan minder uitstoot. Groot-
ste ‘hete hangijzer’ zal echter de 
durf zijn of die aanwezig is bij be-
stuurders en beleidsbepalers die 
het beste voor hebben met de 
gemeente Castricum en zijn in-
woners. (Tekst en foto: Aart Tóth)  

Herken je dit? Je kind komt thuis van school en je vraagt hem 
of haar hoe het vandaag ging. ,,Oh, niets bijzonders”, krijg je 
terug, jou verbaasd achterlatend. Dát is wat de leerkrachten 
op basisschool Visser ’t Hooft willen voorkomen! Op deze 
school wordt er alles aan gedaan om op een inspirerende 
manier les te geven. In het ontwikkelen van vaardigheden en 
het overdragen van kennis. Maar hoe maak je kennis ‘cool’? 
Daar komen wij achter als wij drie ‘nieuwe’ juffen van deze 
school afzonderlijk van elkaar interviewen. 

Dit schooljaar zijn er drie nieuwe leerkrachten van start gegaan 
op de Visser ’t Hooft School; Wytske, Daniëlle en Carola. Wytske 
vormt samen met Carola een duo voor groep 6 en 7 en Daniëlle 
geeft afwisselend met Rina les aan groep 8. Alledrie vinden ze: 
,,Het mooiste aan les geven is dat je iets kunt leren aan kinderen.” 

Verkleed als directeur
Wytske vindt het leuk om kinderen mee te nemen in een verhaal. 
Zo kwam zij verkleed als directeur van een bedrijf de klas bin-
nen om het onderwerp ‘Ik run een winstgevend bedrijf’ binnen 
het thema Topondernemers te doen leven. Dat de Visser ’t Hooft 
School een ondernemende school is, las ze in De Castricummer. 
Dat inspireerde haar om bij de school te solliciteren. ,,Het grap-
pige is, dat ik hier zelf leerling ben geweest”, vertelt Wytske. ,,Wat 
ik het leukst vind is dat we bijvoorbeeld, zoals nu, met het thema 
Topondernemers werken. De leerlingen moeten onder andere 
een sollicitatiebrief schrijven en zijn er op die manier van door-

drongen dat de brief in foutloos 
Nederlands geschreven moet 
zijn. Dan hoef je niet meer ‘los’ 
een taalles te geven, die inte-
greer je in het thema.”

Witte spinnen
Net als Wytske heeft Daniëlle haar kinderjaren doorgebracht op 
de Visser ’t Hooft School. ,,Ik vind het erg mooi om te zien hoe je 
kennis overdragen ‘cool’ maakt door kinderen zelfstandig te laten 
onderzoeken. Zelfs in mijn tijd op deze school was er al een stuk 
vrijheid hierin. We mochten bijvoorbeeld onder de school kruipen 
en kwamen spinnen tegen die wit waren. Van nature zijn spin-
nen wit in plaats van zwart, zo ontdekten wij.” Daniëlle vindt de 
podiumtijd tot nu toe het leukst. ,,Het is zo mooi om te zien hoe 
enthousiast de kinderen zijn en hoe gewend ze zijn om op het po-
dium te staan.” Ook zij noemt het thema Topondernemers. ,,De 
kinderen leren dat iemand niet slim of dom is, maar ieder zijn of 
haar talent heeft. De één kan goed muziek maken, de ander kan 
bijvoorbeeld goed een onderzoek doen of verhalen schrijven. Het 
is fijn dat een leerling zijn of haar talenten ontdekt.”

‘Juffen kunnen alles’
Derde nieuwe juf Carola vertelt dat ze veel terug krijgt van leer-
lingen. Zo was er een die zei: ,,Juffen kunnen alles”. Hij wilde 
namelijk, dat ze zijn zonnebril zou repareren. ,,Een kind geeft jou 
ook veel”, vertelt ze. ,,Ik wil een leerling graag iets meegeven, 
inspireren, maar zij doen dat andersom net zo goed. Het mooiste 
vind ik het, dat je een kind iets kunt leren en dat ze thuis vertellen 
wat ze hebben geleerd. Net als ‘klasgenoot’ Wytske kwam ze in 
aanraking met ‘Grej of the day’, een werkvorm met als doel om 
kinderen thuis te laten komen met een goed verhaal. Kinderen 
krijgen een raadsel mee naar huis, onderzoeken thuis wat de uit-
komst kan zijn, overleggen met hun ouders en de volgende dag 
geeft de leerkracht een microles over het onderwerp. De afspraak 
is dat de kinderen daarna aan minstens één persoon vertellen 
wat ze geleerd hebben. Het is een vernieuwende manier van les-
geven om kennis ‘cool’ te laten zijn. Afgelopen zaterdag gingen 
de vier leerkrachten van groep 6, 7 en 8 naar een lezing van de 
bedenker van ‘Grej of the day’. Een volgende keer meer hierover.

   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Hoe maak je kennis ‘cool’? 
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Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee 
weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle 
fracti es langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U 
krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid.
 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 11 november.
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het RaadsspreekuurAgenda Raadsplein 7 november 2019

Week van de Pleegzorg 2019

“Mag ze bij ons wonen?”

Toneelvoorstelling 100 jaar 
vrouwenkiesrecht 
Voor de vrouw van nu is het 
moeilijk te geloven. Honderd 
jaar geleden mochten 
vrouwen voor het eerst naar 
de stembus. Daar ging een 
roerige ti jd aan vooraf  
de zogenaamde su  rage  es 
kregen veel tegenstand 
vanuit de samenleving. 
Om sti l te staan bij  
jaar vrouwenkiesrecht 
nodigt de gemeenteraad 
van Castricum u graag 
uit voor een bijzondere 
toneelvoorstelling op 
donderdagavond 

 november a.s. van .  
uur tot .  uur. 

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

Het aantal beschikbare plekken is beperkt. ilt u erbij zijn, reageer dan snel door een mailtje 
te sturen naar raadsgri   e@castricum.nl. 

De Week van de Pleegzorg werd 
dit jaar voor de vijfde keer 
georganiseerd van 
oktober t/m 6 november. Met 
de jaarlijkse acti eweek vraagt 
Pleegzorg Nederland aandacht 
voor het belang van pleegzorg 
en het tekort aan pleegouders. 
Op dit moment zijn er in Neder-
land ruim .  pleegkinderen. 
Pleegouders zijn van onschat-
bare waarde én heel hard nodig 
voor de pleegkinderen van nu 
maar ook die van de toekomst. 

ethouder Ron de Haan zett e 
woensdag 30 oktober een 
pleeggezin uit de gemeente 
Castricum, de familie Bouwmeester in het zonnetje. De wethouder was onder de indruk van het 
verhaal dat pleegouders hem vertelden. 

Huis en hart geopend 
Volgens pleegvader Richard kwam hun dochter enkele jaren geleden thuis kwam met de vraag 
of een meisje (15) van school ti jdelijk bij hen mocht wonen. Haar vader is ongeneeslijk ziek en 
haar moeder kon de zorg voor het grote gezin niet meer aan. In overleg met hun eigen kinderen 
kwamen Richard en Brigitt e Bouwmeester tot de conclusie dat zij hun huis en hart voor dit 
meisje en haar gezin open wilden stellen. 

Goede band opbouwen
Toen de ouders van het meisje akkoord gingen en toestemming gaven, zijn de pleegouders 
o   cieel aangemeld en gescreend door Kenter eugdhulp. Er werd een begeleider pleegzorg 
toegewezen en al snel waren Richard en Brigitt e in staat een goede band op te bouwen met de 
ouders van hun nieuwe gezinslid. aast hun eerste pleegdochter kwamen er nog twee zusjes 
van haar bij de pleegouders wonen, waarvan Femke(19) nog steeds bij hun woont. Zij ontwikkelt 
zich goed. Ze doet een opleiding en heeft  een bijbaantje.  Ze heeft  regelmati g contact met haar 
eigen familie. oms blijft  er een zusje logeren. Alle kinderen uit het gezin zijn van harte welkom.’ 

Ook deelti jd  pleegouders worden  
oont u in oord, Midden of Zuid Kennemerland en heeft  u ti jdens de weekenden een plekje 

vrij? Voor Vince (12), Menno (9), onja (6) en Claire (4) en ook voor Finn (5) wordt een deelti jd 
pleeggezin gezocht om de ouders ti jdelijk te ontlasten. Voor meer informati e over pleegzorg 
kunt u terecht op de website van pleegzorg ederland www.pleegzorg.nl 

  Commissies
19.30  21.30 Voorstel rondom intrekken en aanpassen raadsvoorstel zwembad 
  (mogelijk deels besloten)
19.30  20.15 Vervolgbespreking fi nanciële bijdrage focusagenda  82019  2022
20.15  21.00 Financiering jongerenwerk 
21.00  21.30  Commissie Algemene Zaken 
  1A Besluitenlijst raadsvergadering 10 oktober 2019
  1B Lijst van ingekomen stukken
  1C Lijst ter inzage gelegde informati e
  1D Mededelingen van het college
        - Algemeen
        - Uit de samenwerkingsverbanden
  1E Vragen uit de raad
  
21.45  23.00 Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat Raad
  A Actuele politi eke onderwerpen
  B bespreking gewijzigde amendementen en moti es bij begroti ng 
  4 Besluitvorming
  A Begroti ng 2020
  B Belasti ngverordeningen
        1. Afvalsto  enhe   ng 
        2. Belasti ngen op roerende woon- en bedrijfsruimten ex. tarieven 
        3. Forensenbelasti ng
        4. Kwijtschelding gemeentelijke belasti ngen
        5. Leges en tarieventabel
        6. Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel
        7. Marktgelden en tarieventabel
        8. Ontroerend zaakbelasti ng ex. tarieven 
        9. recariobelasti ng en tarieventabel
        10. recariobelasti ng kabels  leidingen
        11. Reclamebelasti ng
        12. Rioolhe   ng
        13. Toeristenbelasti ng
        14. Veergelden
        15. Intrekking hondenbelasti ng
  C Financiële bijdrage focusagenda 2019  2022
  5 luiti ng

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

Van vlnr:  Wethouder Ron de Haan, Erik Hospers (pleegzorg-
organisati e), pleegouders Brigitt e en Richard Bouwmeester 
en pleegdochter Femke

Iedereen die geïnteresseerd is 
in de ontwikkelingen op het 
strand met betrekking tot de 
strandpaviljoens is van harte 
uitgenodigd voor de informa-
ti eavond van de Overleggroep 

trand astricum O . 

Op dinsdagavond 19 november 
bent u welkom op het ge-
meentehuis van Castricum; om 
19.30 uur begint de inloop met 
ko   e en thee, de presentati es 
beginnen om 20.00 uur, na 
a  oop is er een borrel. Op het 
programma staan een presen-
tati e over de strategische plannen van  door ic Grandiek, aansluitend komt Rob Veenman 
van het Hoogheemraadschap aan het woord. Vincent Meurs spreekt namens de paviljoenhou-
ders; wethouder Ron de Haan zal de stand van zaken vanuit de gemeente toelichten. 

Voorzitt er Mees Hartvelt: Er zijn veel parti jen betrokken bij het beheren van het strand. 
Eigenaren van strandpaviljoens, , eigenaren van de strandpaviljoens, de gemeente 
Castricum, voor iedereen is het goed om de laatste informati e te horen, elkaars belangen te 
begrijpen en om de discussie aan te gaan.
 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met Mees Hartvelt via 06-20709142.

19 november: informatieavond OSC

Collectes 4-11 t/m 9-11
Alzheimer ederland collecteert deze week.
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Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 

je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Datum Adres 
251019 Van Polanenlaan 1 in Castricum 
 het vergroten van een garage en het plaatsen van  zonnepanelen(WABO1901756)
271019 Bakkummerstraat 24 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO1901758)
291019 Hendrik Casimirstraat 38 in Castricum 
 het realiseren van een erker en het wijzigen van de gevel (WABO1901769)
301019 Hoogevoort 33 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901772)
 Julianaplein 25 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (WABO1901773)

Verleend, uitgebreide procedure
Datum Adres 
291019 Zeeweg 10 in Castricum 
 brandveilig gebruik van het gebouw (WABO1900356)

Verleend, reguliere procedure
Datum Adres 
281019 Burgemeester Lommenstraat 34 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO1901459)
291019 Prins Bernhardstraat 1 in Castricum  
 het gewijzigd uitvoeren van vergunde aanbouw (WABO1901473)
301019 Bakkummerstraat 15 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO1901385)

APV-vergunning

Verleend
Datum Adres 
291019 Limmen 
 evenementenvergunning doorlopend intocht Sinterklaas Limmen 2019 op 
 zondag 17 november 2019, verzenddatum besluit 29 oktober 2019 (APV1900895)

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 6 november

Het is belangrijk dat u zich 
veilig voelt. Ook in uw buurt. 
Geluidsoverlast, ruzie om een 
parkeerplek, pesterijen, inti midati e, 
onenigheid over bijvoorbeeld de 
tuin? Buurtbemiddelaars kunnen 
helpen.  

Buurtbemiddelaars
Bemiddelaars zijn getrainde 
vrijwilligers die ingeschakeld kunnen 
worden om problemen tussen 
buren naar tevredenheid te helpen 
oplossen.

Werkwijze van buurtbemiddeling
Als u hulp vraagt van buurtbemiddeling, dan komen twee opgeleide vrijwillige bemiddelaars op 
bezoek. Zij luisteren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onparti jdig. 
Onder begeleiding van bemiddelaars volgt een gezamenlijk gesprek om tot oplossingen te 
komen.

Bemiddeling nodig?
U kunt hiervoor contact opnemen met De Bemiddelingskamer. De contactgegevens en meer 
informati e vindt u via www.debemiddelingskamer.nl. 

Burenconfl ict? Schakel Buurtbemiddeling in!

Heeft  u overlast en weet u waar de rook vandaan komt, ga dan in gesprek met uw ‘buren’. 
U kunt hen eventueel de ti ps over het stoken van hout meegeven.
Vermindert de overlast niet dan kun u het eventueel via bemiddeling via een derde parti j 
eens worden.

Toch rookoverlast?

Het wordt weer kouder buiten, 
dus de open haard of hout-
kachel kan weer aan. Het kan 
voor een heerlijk winters gevoel 
in huis zorgen, maar wees er 
van bewust dat het stoken van 
hout voor overlast kan zorgen. 
Omwonenden kunnen door 
de rook last hebben van de 
geur, roetneerslag en gezond-
heidsklachten krijgen.

Goed stoken
Overlast kan voorkomen worden 
door “goed” te stoken:

1. zorg voor de juiste groott e van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen;
2. zorg voor het juiste rookkanaal op uw haard of kachel;
3. laat minsten één keer per jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman;
4. maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes;
5. stook alleen droog, onbehandeld hout;
6. stook niet bij windsti l of misti g weer;
7. zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt;
8. zorg voor volledige luchtt oevoer;
9. controleer regelmati g of u goed stookt;
10. laat een houtvuur vanzelf uitbranden.

Voorkom rookoverlast door hout stoken
Kom op zaterdag 9 november langs voor reparati es van kleine elektrische en huishoudelijke 
apparaten, hulp bij computerproblemen en advies bij fi etsreparati es. Ook is er hulp bij texti el-
reparati es. U krijgt hulp bij de reparati e en u helpt of denkt mee waar dat kan. 

Transiti e Castricum en De Groene Bak organiseren het Repair Cafe in De Bakkerij aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum, van 13 tot 16 uur. Grati s entree (gift en zijn welkom). U betaalt 
alleen voor eventuele materialen. Repareren en laten repareren is uiteraard op eigen risico.

Repair Café
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Invoering ‘Ja-sticker’ is doodsteek 
voor veel huis-aan-huiskranten

Thomas Bruning, Algemeen Se-
cretaris van die Vereniging, zegt: 
„Het belang van lokale journalis-
tiek is groot. Het argument dat 
kranten hun langste tijd hebben 
gehad klopt niet. De nieuwe ma-
nieren van communiceren via in-
ternet en de papieren kranten 
staan naast elkaar. We gingen ook 
niet met de komst van de tv de 
radio afscha�en. Mensen willen 
graag het lokale nieuws lezen.”

Waarom een ‘Ja-sticker’?
Om papierverspilling tegen te 
gaan kunnen gemeenten een ‘ja-
sticker’ invoeren. Alleen bij huis-
houdens waar die sticker op de 
deur geplakt zit, mogen folders 
en kranten door de bus. Het aan-
tal mensen dat een ‘ja-sticker’  
opplakt is naar verwachting be-
perkt, waardoor de verspreiding 
van reclamefolders substantieel 
vermindert. Een wezenlijk pro-
bleem ontstaat als de gemeen-
teraad besluit dat ook huis-aan-
huiskranten hieronder vallen. 
Die huis-aan-huiskranten worden 
plots afhankelijk van de grillen 
van colleges en gemeenteraden. 
„Er waren al zorgen over de loka-
le journalistiek door de grote “glo-
bal players” zegt Thomas Bruning. 
„Die zorgen worden nu nog gro-
ter. Gemeenten kunnen wel de lo-
kale journalistiek helpen door zelf 
hun advertenties te gunnen aan 
de lokale kranten.“

Op zoek naar het antwoord van 
de gemeenteraad 

In Akersloot
Of en wat is er in de gemeente-
raad van Castricum besloten? 
Het kost wat kopjes ko�e om 
dat te achterhalen. Allereerst 
in Akersloot waar VVD-fractie-
voorzitter Rob Dekker woont en 
werkt. Aan de keukentafel bij zijn 
winkel bespreken we deze kwes-
tie. Rob: „Ik ben een beetje terug-
houdend geweest in de discus-
sie hierover omdat ik zelf uitgever 
en ondernemer ben. Ik geef het 
”Witte Blaadje” in Akersloot uit 
en regel de bezorging. Iedereen 
in Akersloot kent het Witte Blaad-
je.” Terwijl we praten komt er een 
mevrouw de winkel binnen en 
zegt: „Ik heb geen blaadje gekre-
gen.” „Oh vervelend,” zegt de im-
mer joviale Rob, „hier is er een-
tje.” Om vervolgens in een moei-
te door te gaan: „De achtergrond 
is dat er teveel papier in het rest-
afval blijft zitten. Vooral verpak-
kingen, maar zeker ook kranten 
of folders. Dat moet minder. Maar 
mij lijkt dat er een uitzondering 
gemaakt wordt voor de huis-aan-
huisbladen. Ik wil helemaal geen 
stickers.”

Maar ik meen dat zo’n beslissing 
al genomen is verstopt in het af-
valbeleidsplan? „Nou, zegt Rob, ik 
denk dat zoiets niet kan zonder 
expliciete bespreking in de Ge-

meenteraad. De controlerende 
en informerende rol van die bla-
den is groot en bovendien heb ik 
hier nog vijftien jongelui rondlo-
pen die het blaadje bezorgen. Oh 
wacht e�e er moet nog een was 
in.” Rob is naast VVD-fractievoor-
zitter, ondernemer, winkelier, uit-
gever ook vader van een gezin 
met jonge kinderen. Dan is er 
was, veel was.

In Castricum
Met de fractievoorzitter van de 
PVDA, Ada Greuter luister ik naar 
de bespreking over dit onder-
werp in de commissie. We moe-
ten het minstens drie keer be-
luisteren om te horen en te be-
grijpen wat er gezegd wordt. Het 
CDA heeft vragen gesteld onder 
meer over de consequenties voor 
de huis-aan-huisbladen. Het ant-
woord: „voor de bezorging van 
de huis-aan-huisbladen heeft het 
geen consequenties.” Wel voor de 
ontvangst dan? We snappen het 
niet. Ook Greuter hecht zeer aan 
het belang van lokale journalis-
tiek. 

Het bastion van het gemeente-
huis
Ik besluit opheldering te vra-
gen bij de gemeente, maar krijg 
geen enkel antwoord. Noch van 
de verantwoordelijke wethouder, 
noch van communicatie en voor-
lichting. Maar weer verder met 
Raadsleden, die zijn tenminste 
gewoon aanspreekbaar en toe-
gankelijk. Bij GroenLinks raadslid 
Gerard Brinkman mopper ik dat 
ik er niks van begrijp. Gerard: „Die 
‘ja-stickers’ kun je vergelijken met 
reclame via de telefoon. Dat krijg 
je alleen als je toestemming hebt 

gegeven en niet ongevraagd.” 
Maar volgens Gerard betreft dat 
niet de huis-aan-huisbladen.”  Wie 
weet het precies? Hij suggereert: 
„Vraag het aan de gri�e.” 
De gri�e (topvrouwen) geeft bin-
nen een half uur antwoord en 
stuurt de betre�ende passages 
mee. Het staat er klip en klaar: „De 
gemeente gaat over op ja/ja stic-
kers. Geen sticker betekent geen 
reclamedrukwerk en geen huis-
aan-huisbladen.”
Verdorie, zegt de uitgever/onder-
nemer van deze krant Frits Raads-
heer als ik hem dit doormail. „Ik 
heb iedereen aangeschreven, 
ook de wethouder meerdere ke-
ren en ik heb geen antwoord ge-
kregen. Natuurlijk hebben wij een 
businessmodel waarbij we adver-
tenties nodig hebben om rond 
te kunnen draaien maar we hou-
den wel in de gaten dat er even-
wicht blijft tussen journalistieke 
inhoud en advertenties. Uit on-
derzoek blijkt steeds weer dat de 
krant heel goed gelezen wordt. 
Verenigingen maken er volop 
gebruik van.” Dat bevestigt ook 
Taetske Grendelman, de gewezen 
redacteur van de inmiddels fail-
liete huis-aan-huiskrant “Nieuws-
blad van Castricum”, de hoeveel-
heid telefoontjes als de krant 
niet bezorgd werd was enorm 
(Ja, ze heeft inmiddels een ande-
re baan). Ook van de uitgiftepun-
ten kreeg ik steeds telefoontjes of 
ze meer kranten konden krijgen.” 

De bedoeling of een foutje?
Alles welbeschouwd krijg ik de in-
druk dat de gemeenteraad hele-
maal niet de huis-aan-huisbladen 
onder het verplichte stickerregi-
me wil en dat, als het aan de Raad 

ligt, deze kranten gewoon over-
al bezorgd mogen worden, ook 
bij de huizen zonder sticker. Een 
foutje in het afvalbeleidsplan of is 
het de bedoeling?

Reactie van de wethouder
De verantwoordelijke wethou-
der Paul Slettenhaar belt op de 
valreep van de deadline voor de-
ze krant. „Het is beslist niet de be-
doeling dat dit huis-aan-huis-
bladen treft. De kranten mogen 
overal bezorgd worden!”

Goed om te horen. Het beleids-
plan is door verschillende ge-
meenteraden vastgesteld en 
geldt voor zes jaar. Langer dan 
veel wethouders zitten.  In dat 
beleidsplan staat dus iets anders. 
De wethouder: „Ja, maar het gaat 
uiteindelijk om de verordening 
en met ingang van wanneer, of 
en hoe de “ja” sticker daarin staat.” 

De Raad aan zet
Het CDA stelde vragen en dien-
de een amendement in bij het 
grondsto�enplan waarin opge-
nomen is dat de Raad ten minste 
jaarlijks een mogelijkheid heeft 
om de uitvoering van het grond-
sto�enplan bij te sturen. 
Dat amendement is aangeno-
men en biedt een opening voor 
de Raad. 
Zo ook naar het zich laat aanzien, 
is die opening er bij het vaststel-
len van de verordening.

Thomas Bruning van de NVJ: „We 
werken binnen de VNG met een 
expert-team, waar ik ook deel 
van uitmaak, aan nieuwe voor-
stellen naar de gemeenten. Om 
het belang van lokale onafhan-
kelijke nieuwsgaring te waarbor-
gen. Eind van dit jaar komen we 
met een nieuw advies.” (Ans Pel-
zer)

Verschillende Nederlandse gemeentes experimenteren met de 
‘Ja-sticker’: alleen huiseigenaren die deze sticker op hun brie-
venbus plakken krijgen huis-aan-huisbladen en reclamefolders. 
Geen sticker? Geen krant. De Nederlandse Vereniging van Jour-
nalisten slaat alarm. ,,De zorgen om de lokale journalistiek wor-
den groter.”

Rob Dekker bezorgt het Witte Blaadje met vij�arige dochter Pien (foto: 
aangeleverd)

‘Vijf BUCH-ambtenaren krijgen 
onvoorwaardelijk ontslag’
Castricum - Vijf ambtenaren die 
werkzaam zijn voor BUCH heb-
ben misbruik gemaakt van com-
putersystemen van de gemeen-
ten. Het vijftal is per direct ge-
schorst.
Dat blijkt uit een vertrouwelijke 

mail aan de raadsleden van de 
BUCH-gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo. De 
mail is gelekt naar Noordhollands 
Dagblad. De ambtenaren hebben 
via de computersystemen per-
soonsgegevens van derden op-

gezocht. Deze informatie had-
den zij niet nodig voor hun werk-
zaamheden.
Er is een onderzoek ingesteld. De 
ambtenaren mogen in beroep 
gaan tegen het dreigende ont-
slag.

Akersloot - Erwin Tiebie verzorgt 
op donderdagavond 14 novem-
ber in de bibliotheek in Akersloot 
een lezing over de Akerslootse 
Toneelvereniging Willibrordus. Al 
een paar jaar geleden is Erwin be-
gonnen om documentatie te ver-
zamelen met alles wat er te vin-
den is over de rijke historie van 
Toneelvereniging Willibrordus. Er-
win vertelt er deze avond enthou-
siast over en laat veel beeldmate-
riaal zien.

In 2020 bestaat de Akerslootse to-
neelvereniging Willibrordus 100 
jaar. Erwin vertelt over zijn zoek-
tocht naar de geschiedenis van 
de club (foto’s, krantenartikelen 
en gesprekken). Daarnaast ver-
telt hij enkele leuke anekdotes en 
gewoontes die verdwenen, be-
houden of er bij gekomen zijn. Hij 
vertelt over Initiatieven die er zijn 
genomen vanuit de vereniging. 
Zoals daar in de jaren ‘50 toneel 
werd gespeeld met de kinderen 
van de speeltuinvereniging, in de 
jaren ‘60 het jongerentoneel en in 
de jaren ‘90 kindertoneel en pop-
penkast op Koninginnedag. Hij 
laat zien hoe de techniek het to-
neel veranderde, maar ook wat 
het publiek vroeger en nu boeide. 
Ook de samenwerking met Ros-
senbacker, de andere toneelver-
eniging in het dorp, toneelwed-
strijden en uitvoeringen buiten 
het dorp komen aan bod. En Er-

win sluit af met de opvoering die 
de Toneelvereniging wil houden 
in februari 2020, wanneer ze wer-
kelijk 100 jaar bestaat.

Donderdag 14 november om 
20.00 uur in Bibliotheek Kenne-

merwaard locatie Akersloot, Rem-
brandtsingel 1. 

Aanmelden voor deze lezing kan 
op http://www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl via de agenda. 
(Foto: aangeleverd)

Herfstkleuren nemen bezit van het landschap
Castricum - Ook in Castricum hebben herfstkleuren bezit van het landschap genomen. Op de foto het 
kortgeleden aangelegde bosmeertje in de buurt van Kijk-Uit. Het plaatje is genomen tijdens het zogehe-
ten ‘gouden uur’. Dat betekent een laagstaande zon die de herfstkleuren in dit geval nog een extra dimen-
sie geeft. (Tekst en foto: Bert Westendorp)

Archeologie en film op 
donateursavond Oud-Castricum
Castricum - De donateursavond 
van de Stichting Werkgroep Oud-
Castricum wordt dit jaar gehou-
den op donderdag 14 november 
van 20.00 tot 22.00 uur in de au-
la van het Clusius College aan de 
Oranjelaan 2A in Castricum.

De avond heeft een dubbel pro-
gramma. Voor de pauze geeft Jan 
de Koning, oud-dorpsgenoot en 
archeoloog, een lezing over de 
vroege middeleeuwen in Castri-
cum en zal daarbij telkens in- en 

uitzoomen op de wijdere context 
binnen Noord-Holland, Neder-
land en Noordwest Europa.
Na de pauze volgt de premiè-
re van een nieuwe �lm over Cas-
tricums verleden, die door Oud-
Castricum in samenwerking met 
Henk Waal Films is geprodu-
ceerd. 
Onderwerpen zijn onder ande-
re Het huis te Castricum en Kro-
nenburg, de dorpskerk, het rail-
vervoer, de slag bij Castricum, ar-
cheologie, de naam Castricum en 

de Tweede Wereldoorlog.

De toegang voor de donateurs 
(en hun huisgenoten) is gratis op 
vertoon van de brief die zij in het 
42e Jaarboek van de werkgroep 
hebben ontvangen. Andere be-
langstellenden zijn ook van harte 
welkom, van wie een bijdrage van 
€ 2,- wordt gevraagd. Ter plaatse 
donateur worden kan ook. Meer 
informatie over de werkgroep is 
te vinden op www.oudcastricum.
nl.   

Lezing in bibliotheek Akersloot
100 jaar Toneelvereniging Willibrordus
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Offi cial Secrets
O�  cial Secrets van de Oscar-
winnende regisseur Gavin Hood 
(Eye in the sky) vertelt het waar-
gebeurde verhaal van Katherine 
Gun (Keira Knightley). Een klok-
kenluider van de Britse geheime 
dienst die tijdens de aanloop naar 
de Irak-invasie in 2003, vertrou-
welijke NSA-documenten lekte 
waarin een illegale spionageope-
ratie tussen de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk werd 
onthuld. 
Met een groot eigen risico publi-
ceerde journalist Martin Bright 
het gelekte document in de Lon-

dense krant The Observer, waar-
na het wereldwijd de krantenkop-
pen haalde. Katherine werd door 
haar regering een verrader ge-
noemd en beschuldigd van het 
overtreden van de ‘O�  cial Secre-
ts Act’. Katherine weigerde te bui-
gen en bleef bij haar standpunt, 
ook al werd haar leven en dat van 
haar geliefden hiermee in gevaar 
gebracht. 

Een aangrijpende � lm over een 
vergeten heldin die alles riskeer-
de om de levens van duizenden 
te redden.

Amazing 
Grace - Arteha 
Franklin
Intriges, jaloezie, humor, woede... 
In 1972 nam Aretha Franklin Ama-

zing Grace, het meest succesvolle 
gos-pelalbum allertijden, op in de 
New Temple Missionary Baptist 
Church in Los Angeles. Nooit eer-
der zijn de � lmopnames van deze 
legendarische avonden vertoond 
aan het publiek. Tot nu.
Alleen nog te zien op 10 november.

Shoppingnight in Egmond aan den Hoef
Egmond aan den Hoef- Op 8 no-
vember gaat de allereerste editie 
van de Shoppingnight op bedrij-
venterrein de Weidjes in Egmond 
aan den Hoef van start. Veel be-
drijven zullen van 17.00 tot 22.00 
uur hun deuren openen. 

Het is mogelijk om tijdens deze 
avond bij veel van deze bedrijven 
een kijkje achter de schermen te 

krijgen, maar ook zijn er winkels 
geopend met leuke acties. Zo zijn 
De Schouw, Iets met Vintage en 
Charon te bezoeken voor een kijk-
je achter de schermen en zal er 
bij Brouwerij Egmond vanaf 19.00 
uur een DJ tussen de ketels staan. 
Jari Manis opent haar deuren voor 
een kookworkshop en Kinder-
opvang de Poppenkast zal klaar-
staan om te schminken. 

Bij Escaperoom Egmond en Lopi-
� t zijn demonstraties. 
Bij de schoonheidssalons Sun en 
Beauty en ZENT zijn beautypro-
ducten met korting te koop. Kle-
ding, accessoires en speelgoed 
zijn met korting te koop bij Gua-
pa Moda en Sansira. Wie wil ont-
spannen of nieuwe hobby zoekt, 
kan een kijkje nemen bij yogastu-
dio Go with the Flow. 

Jaarlijks evenement staat in teken van Geld en Geluk
Leden Rabobank Alkmaar en omstreken 
éxtra gelukkig na ledenevent
Regio - Genieten van boeiende 
betogen, spetterende optredens 
en ondertussen inspiratie opdoen 
om nóg vrolijker door het leven te 
gaan. De bezoekers van het jaar-
lijkse ledenevent van Rabobank 
Alkmaar en omstreken konden 
letterlijk ‘hun geluk niet op’. Het 
ledenevent, donderdagavond 31 
oktober in het Alkmaarse TAQA 
Theater De Vest, stond in het te-
ken van Geld en Geluk. Een wa-
re gelukspsycholoog, een beken-
de cabaretier en twee jonge muzi-
kanten maakten het plaatje com-
pleet. Zoals één bezoeker het ver-
woordde: „Van een event als dit 
word je niet alleen wat wijzer, ook 
een beetje blijer”.

Het evenement werd geopend 
door directievoorzitter Ralph van 
Soomeren, die onder meer vertel-
de over de maatschappelijke be-

trokkenheid en inspanningen van 
Rabobank Alkmaar en omstre-
ken „Samen kunnen we lokale ge-
meenschappen versterken,” stelde 
Van Soomeren. 

Ter illustratie belichtte hij uiteen-
lopende projecten waarmee de 
bank ondernemers, scholieren, 
organisaties en verengingen on-
dersteunt. Zo verdeelden tijdens 
de Rabobank Clubkas Campagne 
ruim 10.000 leden een bedrag van 
€ 225.000 over maar liefst 567 blije 
clubs en stichtingen.

Inspirerend betoog van geluks-
psycholoog
Vervolgens konden de aanwe-
zigen genieten van een inspire-
rend betoog van gelukspsycho-
loog Ap Dijksterhuis, die onder 
meer het boek ‘Geld Maakt Geluk-
kig’ schreef. Op een snelle en hu-

moristische manier ging hij in op 
het fenomeen ‘geluk’ en alles wat 
daar bij komt kijken. Zijn motto: 
Geluk is voor een deel maakbaar 
en meer geld maakt wel degelijk 
gelukkig(er). Dijksterhuis voorzag 
de leden van verschillende ge-
luksfeiten en gelukstips. 

Een bijzonder muzikaal geluks-
moment
Daniël en Floris, winnaars van de 
Grote Prijs Trinitas College Heer-
hugowaard 2019, verzorgden een 
muzikaal intermezzo. Met hun op-
treden bezorgden de jonge muzi-
kanten de aanwezige leden een 
welklinkend geluksmoment.

Samen zoeken naar het grote 
geluk
Cabaretier Peter Heerschop, die 
zichzelf de titel Minister van En-
thousiasme toebedeelde, deed 
daar nog een schepje bovenop. 
Hij verhaalde over zijn grote fas-
cinatie voor het begrip ‘geluk’ en 
deelde vele hilarische, openhar-
tige en soms schaamtevolle ver-
halen. Ook ging hij in op zijn ont-
moetingen met mensen die er 
voor hem toe doen. „Want het wa-
re geluk zit in relaties,” sprak de ca-
baretier.

Iets extra’s doen
Directievoorzitter Ralph van Soo-
meren bekrachtigt dit: „Juist daar-
om vind ik het zo belangrijk om, 
als coöperatieve bank, met dit 
evenement iets extra’s te doen 
voor de leden van onze bank.” (fo-
to: aangeleverd)

Op zaterdag 16 november
VertelTheater in Hotel Fase Fier
Castricum - Na twee goedbe-
zochte voorstellingen in maart 
van dit jaar speelt Fons Boer (Ver-
telTheater De Overkant) nog een 
keer zijn voorstelling ‘Mijn vader 
Rembrandt ‘ in de zaal van Hotel 
Fase Fier op zaterdag 16 novem-
ber.

Dit jaar is het 350 jaar geleden 
dat Rembrandt Harmenszoon 
van Rijn gestorven is. Naar aan-
leiding hiervan vertelt Fons Boer 
het verhaal over de mens en de 
schilder in zijn voorstelling Mijn 
vader Rembrandt. Hierin wordt 
met zoon Titus achter het gordijn 
gekeken van het ‘Theater Rem-
brandt’, het doek is neergelaten, 
de openbare voorstelling ten ein-
de en de bezoeker volgt vader en 
zoon in het dagelijkse leven. Mijn 
vader Rembrandt is een schilde-
ring met woorden in licht en don-
ker over een man die vele gezich-
ten had, een voorstelling met ver-
halen, muziek en liederen.
 
Fons Boer (Amsterdam, 30 ju-
ni 1950) is tot 1992 zelf actief ge-

weest als beeldend kunstenaar 
(beeldhouwen en schilderen). 
Sinds 1988 is hij ook actief in het 
theater en vanaf 1992 professio-
neel werkzaam als verteller. In het 
Rembrandtjaar 2006 maakte Fons 
de voorstelling Mijn vader Rem-
brandt, die dat jaar meer dan 40 
keer met veel succes gespeeld 
werd. Meer informatie over de 

voorstelling is te vinden op ht-
tps://mijn-vader-rembrandt-1.
jimdosite.com/

Zaterdag 16 november, aanvang: 
20.30 uur. 

Voor informatie en reserverin-
gen: info@fase-� er.nl  of tel. 0251-
652204. (Foto: aangeleverd)

Bijzondere kerstlunch bij De Oude Keuken
Castricum - De koks van De Ou-
de Keuken hebben een bijzon-
dere kerstlunch samengesteld 
waarvoor nu al gereserveerd kan 
worden.

Het lijkt nog ver weg, nu de herfst 
bijna geruisloos overgaat in de 
winter, maar in De Oude Keu-
ken zijn de voorbereidingen voor 
Kerstmis al in volle gang. De koks 
hebben al hun creativiteit inge-

zet, het menu uitgeprobeerd en 
nu is het klaar om gepresenteerd 
te worden.

De kerstlunch wordt op eerste en 
tweede kerstdag, na ontvangst 
met een glas Cava, geserveerd 
vanaf 12.30 uur en is geschikt om 
met de hele familie te komen ge-
nieten. Voor de kinderen wor-
den er leuke kinderactiviteiten 
georganiseerd en is er een spe-

ciaal kindermenu samengesteld. 
De feestzaal wordt ingericht als 
speelruimte voor de kinderen. 
Leuk om te combineren met een 
wandeling in de mooie omge-
ving.

Reserveren kan op www.deoude-
keuken.net of via telefoonnum-
mer 0251 - 651949. Café restau-
rant De Oude Keuken, Parklaan 
117 in Castricum. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

Official Secrets
zondag 16.00 uur

Amazing Grace - Aretha Franklin
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 

Portrait de la jeune fille en feu
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
Fisherman’s Friends

vrijdag 20.30 uur
zaterdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur

dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur
Wat is dan Liefde

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 21.15 uur
Joker

vrijdag 16.00 uur
Downton Abbey

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

woensdag 15.00 uur
Waar is het grote boek 

van Sinterklaas
zaterdag 13.30 uur

Everest: De jonge Yeti
zaterdag 16.00 uur

Trouble
zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur

Shaun ’t Schaap: 
Het Ruimteschaap

zondag 13.30 uur
Misfit 2

Programma 7 november t/m 13 november

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)

Mede namens enkele (oudere) buurtgeno-
ten wil ik de aandacht vragen voor het feit dat 
steeds meer mensen zich ernstig bedreigd 
voelen als er -zonder aankondiging vooraf- 
wordt aangebeld. Dit speelt met name als het 
donker is, zoals nu in de wintermaanden al 
vroeg het geval is. Het hoeft geen betoog, dat 
deze angst niet onterecht is.
Wij vragen daarom om het collecteren alleen 
toe te staan bij daglicht. Ook vragen we een 
actueel gehouden publicatie van de afgege-
ven vergunningen, zowel op de website van 
de Gemeente als in de Castricummer. Dit is 
vooral van belang in de zogenaamde ‘vrije pe-
riode’.
Tevens blijkt dat collectanten niet meer gedre-

ven zijn uit liefdadigheid, maar dat het is uit-
besteed aan snelle, welbespraakte jongeren, 
veelal niet uit de ons bekende omgeving. Af-
gelopen week bleek een collectant, die om 
20.00 uur bij mij aanbelde, uit Beverwijk te 
komen. Ook dit draagt niet bij aan het veilig-
heidsgevoel.
Wij vinden het zonder meer een taak van de 
Gemeente om ernstig rekening te houden met 
dit aspect. Daarom: terughoudendheid bij het 
uitgeven van vergunningen en eisen dat col-
lectanten lokaal bekend en onbezoldigd zijn. 
En vanzelfsprekend geen collectes na zonson-
dergang.

Marijke

LEZERSPOST

Collectanten
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Jaarboek Stichting Werkgroep 
Oud-Castricum gepresenteerd

Castricum - Op vrijdag 1 novem-
ber werd het 42e Jaarboek van de 
Stichting Werkgroep Oud-Castri-
cum gepresenteerd in Historisch 
Informatie Centrum De Duynkant 
van Oud-Castricum. Na een kor-
te presentatie over de inhoud van 
het boek door Hans Boot, werd 
het eerste exemplaar door Peter 
Sibinga, voorzitter van de werk-
groep, aan mevrouw Chaja Kau-
se-Van Bergen overhandigd. Haar 
levensverhaal over de Tweede 
Wereldoorlog wordt in één van 
de verhalen verteld.

In het 120 pagina’s tellende jaar-
boek zijn dit jaar negentien ar-
tikelen te lezen, onder ande-
re over het ontdekte kasteelter-
rein ’t Blockhuijs aan de Dood-
weg en geheim agent Co Brand-
jes. De zus van Co zat in de zaal en 
herkende direct een aantal per-
sonen op één van de eerste fo-
to’s van de presentatie. Tot hila-
riteit van de toeschouwers nam 
ze bijna de presentatie over van 
Hans Boot. Verder artikelen over 
90 jaar EHBO Vereniging Castri-
cum, de geschiedenis van de Dr. 
Jacobilaan, de Castricummer en 
Bakkummer kermissen, arbeids-
therapeut en kunstschilder Kees 
Bakker en de drafsport in Castri-
cum met bekende dorpsgenoot 
Jacques Geluk. 

Ook is er aandacht voor een 
uniek stukje Castricum: de Oos-
terbuurt, een zilverschat gevon-
den in een veld in Noord-Bakkum 
met Spaanse zilveren munten uit 
1557-1567, het verhaal achter het 
oorlogsmonument en de Castri-

cumse familie Sprenkeling. In de-
ze editie is er ook weer een aan-
tal ‘oud over nieuw’ foto’s te zien. 
Dit keer over het straatleven in de 
Dorpsstraat aan het begin van de 
vorige eeuw. Naast deze artikelen 
bevat het 42e Jaarboek van Oud-
Castricum de vaste rubrieken: De 
gebeurtenissen in Castricum en 
Bakkum honderd jaar geleden 
(1918), de Kroniek en het Jaarver-
slag van het afgelopen jaar.

Het eerste exemplaar werd door 
voorzitter Peter Sibinga overhan-
digd aan mevrouw Chaja Kause-
van Bergen. Haar verhaal werd 
geschreven door Peter Mol. „Ik 
bedank hem voor het scheppen 
van orde in mijn chaotische ver-
haal”, aldus mevrouw Kause-van 
Bergen. Chaja Kause-van Bergen 
is in 1935 geboren in Amsterdam 
en  groeide als Joods meisje op in 
de Tweede Wereldoorlog. Veel fa-
milieleden zijn er niet meer. De 
voorzitter vertelt hoe mevrouw 
Kause in de oorlog heeft leren 
�etsen en dat ze niet veel tastba-
re herinneringen meer heeft. Ze 

heeft nog één klompje uit haar 
kindertijd voor de oorlog. In 1970 
heeft mevrouw Kause zich geves-
tigd in Castricum. Haar levensver-
haal moet, net als het dagboek 
van Anne Frank, bewaard worden 
voor het nageslacht.

Simon Zuurbier, redactielid van 
het jaarboek, vertelt dat er on-
geveer twintig vrijwilligers heb-
ben meegewerkt aan de tot-
standkoming van dit jaarboek. 
„De ene schrijft één artikel, de an-
der meerdere. Voor sommigen zit 
er ook meer werk aan. Je kunt je 
voorstellen dat een stamboom-
onderzoek best veel tijd vergt.” 
Het jaarboek 2019 kent een op-
lage van 1600 exemplaren, 1200 
daarvan zijn bestemd voor de do-
nateurs. De overige exemplaren 
zijn sinds zaterdag 2 november 
voor € 17,50 te koop bij Boekhan-
del Laan en bij de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum in het pand 
aan de Duynkant. Mensen die do-
nateur worden ontvangen het 
boek voor € 16,--. (tekst en foto’s: 
Erika Dekker-de Groot)

Aftrap 75 jaar Bevrijding
,,Aan huidige generatie doorgeven dat 
leven in vrijheid een groot goed is”
Castricum/Uitgeest - Hoewel 
het nog een half jaar weg is wordt 
er achter de schermen al hard na-
gedacht over de invulling van 75 
jaar bevrijding op 5 mei a.s. Afge-
lopen zaterdag was de aftrap bij 
het gemeentehuis, waarbij een 
werkgroep, bestaande uit ver-
tegenwoordigers van de deel-
nemende organisaties, even tijd 
nam voor een fotomomentje. De 
gemeente coördineert de uitwer-
king van de plannen.
Deelnemende organisaties zijn 
Atletiekvereniging Castricum, het 
Veteranen Comité De BUCH, Fan-
fareorkest Emergo, de werkgroe-
pen van Oud Limmen, - Akersloot, 
- Castricum en - Uitgeest, de 
Scouting, Ondernemersvereni-
ging Castricum, het Huis van Hil-
de en Stichting ‘De Kist’. 

Activiteiten
Burgemeester Toon Mans: ,,Het 
bevrijdingsfeest wordt vanwege 
het jubileumjaar deze keer groots 
opgezet. Zo is er een Bevrijdings-
festival op De Brink, organiseren 
Oud Limmen, - Akersloot, - Cas-
tricum en - Uitgeest een �ets-
tocht langs plaatsen die aan de 
Tweede Wereldoorlog herinneren 
en bereidt het Veteranencomi-
té plannen voor om ‘Keep Them 

Rolling’ weer mogelijk te maken. 
Naar verwachting zullen ca 200 
oude legervoertuigen een rou-
te door de BUCH-gemeenten vol-
gen. Ook zal de 4 mei herdenking 
iets meer dan anders worden op-
getuigd.”
Op dit moment wordt er samen-
gewerkt met Uitgeest, maar het 
zou ook kunnen zijn dat de ande-
re BUCH gemeenten (Bergen en 
Heiloo) op een later moment in-
stappen.

Holocaust monument
Met ca 100 andere gemeenten 
doet de gemeente Castricum ook 
mee aan het interactieve Holo-
caust Monument ‘Levenslicht’ van 
Daan Roosegaarde. Het gaat hier 
om een tijdelijk monument van 
104 duizend lichtgevende stenen 
om alle 104 duizend Joden-, Sinti- 
en Romaslachto�ers van de Holo-
caust te gedenken. Alle gemeen-
ten vanwaar Joden zijn gedepor-
teerd, kunnen hiervan deel uit-
maken. 

De stenen worden op donderdag 
16 januari eerst in Rotterdam als 
één groot monument gepresen-
teerd, waarna ze gedurende twee 
weken uitwaaieren over zoveel 
mogelijk gemeenten.

Belangrijk
De burgemeester juicht het toe 
dat er zoveel aandacht aan 4 en 
5 mei wordt besteed en dat er in-
middels mooie plannen zijn. ,,Ik 
vind het van belang dat wij ons 
realiseren dat het een groot goed 
is dat wij in vrijheid leven en dat 
wij dit doorgeven aan de huidi-
ge generatie. Het is goed dat we 
bese�en dat we dankbaar mo-
gen zijn dat Nederland destijds 
bevrijd werd. Ik vind het herden-
ken op 4 mei minstens zo belang-
rijk als 5 mei omdat wij op die 
dag alle slachto�ers van oorlo-
gen herdenken. Helaas is herden-
ken en bevrijding nog steeds ac-
tueel. Vandaag de dag vallen er 
nog steeds oorlogsslachto�ers en 
is Nederland betrokken bij allerlei 
oorlog- en vredessituaties”, aldus 
de burgemeester.

Aanmelden
De gemeente roept personen en 
andere organisaties, die plannen 
hebben om met Bevrijdingsdag 
iets te organiseren, op om zich 
met hun ideeën bij het bestuurs-
secretariaat van de gemeente te 
melden. 
Zij kunnen zich ook bij de be-
staande werkgroep aansluiten. 
(Tekst en foto: Henk de Reus)

Ze staan bekend om hun huisge-
maakte snacks en in het bijzonder 
de kroketten: Arjan en Ronald, ei-
genaars van snackbar De Toren. 
In januari openen ze hun tweede 
vestiging in de oude apotheek bij 
Geesterduin. 

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Arjan
van snackbar 

De Toren

’O� e huisgemaakte kroketten zĳ n favoriet’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

ArjanArjanArjan

Arjan was zeventien toen hij bij De Toren 
terechtkwam. ,,Eigenlijk wilde ik naar de 
Hotelschool, maar ik koos toch voor de 
MEAO en de HEAO. Daarna wist ik niet 
zo goed welke kant ik op wilde, daarom 
besloot ik een jaar fulltime te gaan wer-
ken.” Destijds stond Ronald nog aan het 
roer van de snackbar, samen met Kees 
Hof. ,,Na dat jaar zou wel duidelijk wor-

den wat ik echt wilde, maar ik bleef. Ik 
vond het wel zo leuk.” Toen Ronald hem 
kort daarop vroeg vennoot te worden 
van het bedrijf, hoefde Arjan niet lang 
na te denken. ,,Toen was de keuze snel 
gemaakt.” Arjan volgde meerdere hore-
cacursussen om zichzelf klaar te stomen 
voor het ondernemerschap in de snack-
wereld. ,,Ronald en Kees maakten de 
snacks altijd al zelf en tot op de dag van 
vandaag doen we dat nog steeds. Vooral 
de zelfgemaakte kroketten zijn favoriet 
bij veel klanten, er zijn zelfs mensen die 
omrijden om een kroket bij ons te komen 
halen.” Arjan is getrouwd en heeft drie 
kinderen (8, 12 en 14 jaar). In zijn vrije tijd 
bezoekt hij graag een handbalwedstrijd 
van zijn kroost. ,,Dat doen ze alledrie.” 
Ook ontspannen met collega’s doet hij 
graag. ,,Laatst zijn we samen naar een 
voetbalwedstrijd geweest. Heerlijk.” 
Arjan staat veel op de vloer, Ronald is 
meer achter de schermen bezig. Het as-
sortiment wordt continu uitgebreid: de 
zoon van Ronald is aan het experimen-
teren met zoete kroketten. ,,Qua vulling 
moet je dan denken aan banaan of appel. 
Als ze door de keuring komen gaan we 
die straks ook verkopen.” 

Naast frites en snacks maakt De Toren 
salades, Italiaans ijs en verschillende luxe 
broodjes. ,,Bij ons kun je ook terecht 
voor complete buffetten, lunches en bar-
becues. Doordat we van servies tot par-
tytenten verhuren, regel je bij ons in een 
keer alles voor je feest.”

Arjan en Ronald vormen een goed team. 
Een aantal medewerkers zijn al jaren in 
dienst en dat is een goed teken. Begin 
volgend jaar openen ze hun tweede ves-
tiging bij Geesterduin, in het oude pand 
van de apotheek. ,,Deze vestiging krijgt 
een apart zitgedeelte waar mensen ook 
een plate service of tapbiertje kunnen 
krijgen. Het assortiment zal iets uitge-
breider zijn.” Het duo is al druk bezig 
om hun team uit te breiden. ,,Momen-
teel worden nieuwe collega’s ingewerkt, 
want we hebben natuurlijk wel een extra 
club medewerkers nodig.” 

De Toren is zeven dagen per week open. 
,,Het is hard werken, je krijgt het niet ca-
deau. Het is ’t allemaal waard. Werken 
met verse producten en de afwisseling 
maakt dat ik er zelf geen genoeg van 
krijg. Ik vind het hartstikke leuk.”
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Brenda Calis wint eerste cross
Castricum - Zondag is de eer-
ste cross van een reeks crossen 
uit het Runx Haarlem Crosscir-
cuit van start gegaan. De eerste 
cross was de KAV Holland cross 
in Spaarndam bij Wheelerplanet. 
Brenda Calis uit Castricum won 
de drie kilometer sprintcross bij 

de dames senioren en Daan Mol-
leman bij de heren senioren.

Beide trainen bij de wedstrijd-
groep (lange sprintgroep) van 
AV Lycurgus en worden getraind 
door Tom Metselaar en Marita 
Swart-van Zwol. 

Zowel Brenda als Daan hebben 
zich ten doel gesteld om het Cros-
scircuit op hun naam te zetten, 
Daan bij de heren senioren en 
Brenda bij de vrouwen senioren. 

Een goed begin is het halve werk. 
(Foto: Atletiekunie)

Castricum - Burgemeester Toon 
Mans erkende maandag dat het 
niet vaak in de gemeente Cas-
tricum is voorgekomen dat aan 
oud militairen, die in dienst van 
het Koninkrijk waren, het ‘Mo-
bilisatie Oorlogskruis’ is toege-
kend. Maandag viel hem in Ko-
ningsbosch de eer te beurt om 
deze onderscheiding postuum 
te mogen uitreiken aan de na-
bestaanden van twee oud-mi-
litairen, die in de Tweede We-
reldoorlog het Koninkrijk dien-
den.  

,,Het geeft aan dat we de men-
sen, die zo hard voor onze vrij-
heid hebben gevochten, niet 
vergeten”, aldus de burgemees-
ter. ,,Zo kunnen wij onze waarde-
ring overbrengen en laten zien 
welk belang wij hechten aan his-
torisch besef, aan ons collectieve 
verleden. Op deze manier staan 
we stil bij de o�ers die voor ons 
land zijn gebracht en realiseren 
we ons ook weer dat we het goed 
hebben en dat vrijheid niet van-
zelfsprekend is. We moeten hard 
werken om deze vrijheid te bor-
gen en hierbij hebben we elkaar 
nodig.” 
In dit verband noemt hij de na-
men van de broers Hendrik en Ju-
lius Gelsing, die volgens hem lie-

ten zien dat je er voor elkaar kunt 
zijn en zo een belangrijke bijdra-
ge kunt leveren aan de samenle-
ving. 

Hendrik (11-7-1914) was in 1935 
al actief in de stand van Mili-
tie soldaat. Na de aanval van Ja-
pan op Pearl Harbor en de Neder-

landse oorlogsverklaring aan Ja-
pan in 1941, trad hij in werkelij-
ke dienst. Zijn jongere broer Juli-
us (9-7-1923) werd ingedeeld bij 

de verbindingstroepen, algeme-
ne mobilisatie.
Nadat de geallieerden de slag 
om de Javazee begin 1942 ver-
loren zijn beide broers gevangen 
genomen. Hendrik werd krijgs-
gevangene gemaakt in Tjirand-
jang en later geïnterneerd in een 
kamp op Java. Julius werd opge-
pakt in Tjiandoer. Op 15 janua-
ri 1943 werden ze met 3186 an-
dere krijgsgevangenen naar Sin-
gapore verscheept. Vandaar wer-
den ze overgebracht naar Chan-
gi kamp, om uiteindelijk te belan-
den in kamp Kinsyaok, een werk-
kamp dat ook wel bekend stond 
als ‘hongerkamp’. De omstandig-
heden waren schrijnend en er 
heersten veel ziekten, zoals mala-
ria en dysenterie. Julius krijgt be-
ri-beri en overlijdt op 16 augustus 
1943. Hendrik wordt op 15 augus-
tus 1945 bevrijd.
Na de oorlog wordt Hendrik ge-
stationeerd in Soerabaja en inge-
deeld bij KMG Vervoer en Trans-
port. In 1948 wordt hij gedemobi-
liseerd en begint hij zijn burgerle-
ven, in dienst bij het departement 
van Justitie. Hij overlijdt op 4 de-
cember 1995.

De burgemeester zegt dat het 
vandaag de dag is om Hendrik en 
Julius Gelsing opnieuw te geden-

ken en ze de eer te geven die hen 
toekomt. ,,Als blijk van waarde-
ring voor hun inzet onder buiten-
gewoon moeilijke omstandighe-
den wordt aan beiden postuum 
het Mobilisatie-Oorlogskruis toe-
gekend”, aldus de burgemeester. 
Hij legt de aanwezige familie de 
symboliek achter de onderschei-
ding uit. ,,Hendrik Gelsing ont-
vangt, naast het Mobilisatie-Oor-
logskruis, eveneens postuum het 
Ereteken voor Orde en Vrede. Het 
Ereteken wordt toegekend aan 
militairen van de krijgsmacht, die 
in het toenmalige Nederlands-
Indië, dan wel Indonesië en aan-
grenzende zeegebieden, in het 
tijdvak september 1943 tot 1951 
tenminste drie maanden in wer-
kelijke dienst zijn geweest”, legt 
de burgemeester uit.
Hierna worden de bijzondere on-
derscheidingen uitgereikt aan 
de zoon, respectievelijk neef van 
Hendrik Gelsing. Bert Gelsing be-
dankt de gemeente voor haar in-
zet en belicht hierna aan de hand 
van een diapresentatie de fami-
liegeschiedenis tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Hierna sluit zijn dochter Marloes 
de bijeenkomst af met een prach-
tig eigen gedicht, als hommage 
aan haar grootvader. (Tekst en fo-
to: Henk de Reus)

Castricummers volbrengen marathon 
New York - Drie toch wel bekende gezichten in Castricum: Saskia en Thijs Smit en Alfons Steenmans. Afge-
lopen zondag renden zij door de straten van New York. 42 kilometer. Een marathon! Moe maar enorm trots 
komen zij deze week weer terug naar ons dorp. (Tekst en foto: Marije Smit)

Alsnog erkenning voor Hendrik en Julius Gelsing

Bert Gelsing (r) en André Gelsing (l), respectievelijk zoon en neef van Hendrik Gelsing hebben zojuist de onder-
scheiding in ontvangst genomen. Inzet: Links het Mobilisatie-Oorlogskruis en rechts het Ereteken voor Orde en 
Vrede

Ouder-kindcafé bij de Springplank
Castricum - Vanaf deze week is 
het ouder-kindcafé op de even 
weken open op woensdag en 
op de oneven weken open op 
vrijdag. Op woensdag is het 
open van 9.00 tot 10.30 uur en 
op vrijdag van 10.00 tot 11.30 
uur. Dit is goed nieuws voor ou-
ders van wie hun kindje ’s och-
tends slaapt. Zo is er altijd wel 
een moment waarop ze kunnen 
komen.

Het ouder-kindcafé bij speelver-
eniging de Springplank is een 
ontmoetingsplek voor ouders 
met hun kinderen van 0 - 2 jaar. 
De ouders kunnen gezellig klet-
sen met een kopje thee of ko�e 
erbij. De kinderen kunnen onder-
tussen lekker spelen. Regelmatig 
zijn er thema-ochtenden waar-
bij allerlei activiteiten rond het 
thema plaatsvinden. Vaak wordt 
er dan voorgelezen, gezongen, 
bewegingsspelletjes gedaan en 
soms wordt er ook een eenvou-
dig knutselwerkje gemaakt.

Vanwege het succes van het ou-

der-kindcafé in het voorgaan-
de jaar is het ouder-kindcafé op 
de nieuwe locatie van de Spring-

plank ook weer van start gegaan. 
Omdat ze pas verhuisd zijn naar 
deze nieuw gebouwde locatie, 
zal het ouder-kindcafé vrijdag 8 
november aan de slag gaan met 
bouwen en verhuizen.

Tot de kerstvakantie zullen ze bij 
het ouder-kindcafé regelmatig 
ochtenden houden bij het the-
ma ‘In en om het huis’ en over de 
herfst. Ook wordt er aandacht be-
steed aan Sinterklaas op woens-
dag 27 november en aan kerst op 
vrijdag 20 december.

Deelname aan het ouder-kind-
café kost € 2,50 per keer inclusief 
ko�e/thee/limo en een cracker/
koekje.
De nieuwe locatie van de Spring-
plank, het Buurt- en Biljartcen-
trum, is te vinden aan de Van 
Speykkade 61 in Castricum. Meer 
informatie over de Springplank 
en haar activiteiten is te vinden 
via DeSpringplankCastricum op 
Facebook en de nieuwe websi-
te www.springplankcastricum.nl. 
(Foto: aangeleverd)

40 years of Kate Bush
Fenomenale look-a-like Kate Bush 
komt naar Beverwijk
Regio - De muzikale verdiensten 
van Kate Bush zijn legendarisch. 
Haar ontroerende en hartverwar-
mende songs inspireerden de le-
den van Cloudbusting om haar 
werk levend te houden. Kate-
lookalike Mandy Watson weet de 
unieke sound en emotie van Kate 
Bush zo identiek te vertolken dat 
het publiek zal geloven dat de di-
va in eigen persoon op het podi-
um staat en dat is woensdag 13 
november te zien in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk. 

Visuele projecties en �lmfrag-
menten van optredens van Ka-
te Bush maken dit tributeconcert 
een ervaring die u helemaal on-
derdompelt in de muzikale ver-
beeldingskracht van Bush. 

In deze voorstelling beleven de 
muzikale schatten uit het reper-
toire van Bush, zoals Wuthering 
Heights, Don’t Give Up, Baboosh-
ka en The Man With The Child In 
His Eyes een indrukwekkende re-
naissance! 
Dat beamen ook haar bandleden, 
die met ‘grand dame’ Bush zelf 

hebben opgetreden, zoals bassist 
Del Palmer en drummer Preston 
Heyman: “Het is alsof we de stem 
van Kate zelf horen!”
Kaarten vanaf € 22,50 voor 

woensdag 13 november om 
20.15 uur zijn te reserveren via 
www.kennemertheater.nl of via 
de theaterkassa (0251) 221453. 
(Foto: archief PBMP)
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Komedie voor De 
Zonnebloem Limmen
Limmen - Op vrijdagmiddag 15 
november brengt de toneelver-
eniging De Limmer Plankeniers 
de komedie ‘Extra hulp op de Eer-
ste Hulp’ voor gasten van De Zon-
nebloem Limmen.

Het vrolijke stuk speelt zich af in 
de wachtruimte van een regio-
naal ziekenhuisje waar een ver-
strooide oude dokter gaat stop-
pen met zijn baan en een opvol-
ger moet inwerken. Deze dolko-

mische klucht zit van het begin 
tot het einde vol met grappen en 
onverwachte verwikkelingen die 
voor hilarische situaties zorgen. 
Tussendoor vindt een verloting 
plaats met prachtige prijzen.
De voorstelling vindt plaats in 
Heeren van Limmen en begint 
om 14.00 uur. De zaal is open om 
13.30 uur.
Wie problemen heeft met ver-
voer, kan bellen met Ria Hooij-
boer 072 – 5052235.

Lezing ‘Puberhersenen 
in Ontwikkeling’
Castricum - Dit jaar bestaat EHBO 
Vereniging Castricum 90 jaar. In 
het kader van dit jubileum orga-
niseert zij op donderdag 14 no-
vember een lezing over ‘Puber-
hersenen in ontwikkeling’. De le-
zing wordt gegeven door de Her-
senstichting.

De puberteit kan een hoop onze-
kerheid en verwarring met zich 
meebrengen. Voor pubers zelf, 
maar ook voor hun ouders. Want 
hoe ga je om met een kind dat 
zich de ene keer heel volwassen 
gedraagt en de andere keer juist 
niet? Het gedrag van pubers kan 
voor een groot deel verklaard 
worden door de ontwikkeling 
van hun hersenen. Luisteraars 

krijgen tijdens de lezing meer in-
zicht over wat er gebeurt in de 
hersenen van pubers. Ook ont-
vangen zij praktische tips ter on-
dersteuning. 
 
De lezing vindt plaats in het leslo-
kaal van EHBO Vereniging Castri-
cum in Cultureel Centrum Gees-
terhage. De lezing begint om 
19.30 uur en zal tot circa 21.30 
uur duren. De toegang is gra-
tis. Aanmelden is gewenst: info@
ehbocastricum.nl of 0251-651060 
(graag tussen 19.00 en 21.00 uur). 
In de Bibliotheek in Castricum 
staat een speciale informatieta-
fel over puberhersenen waar ex-
tra informatie over dit onderwerp 
te vinden is. 

Foto-exposities SWOA
in Akersloot
Akersloot - Bij Viva! Zorggroep, 
afdeling Strammerzoom in 
Akersloot, is vanaf heden een 
nieuwe foto-expositie te zien. Fo-
toclub ‘Stichting Welzijn Oude-
ren Akersloot’ (SWOA) heeft de-
ze keer gekozen voor het thema 
‘Stilleven’ en ‘Mist’. 

De stilleven foto’s zijn onder an-
dere van Bernard Enkt en Els van 
der Veen, oud-leden van SWOA. 
De overige foto’s zijn van Jan Lou-
we, Elli Blokker, Janny van Hoven, 
Corrie Tromp en Hilde Verduijn. 

De serie mistfoto’s is van Anke 
van Tiel. 
Ook in de mooie ruimtes van 
het nieuwe Medisch Centrum in 
Akersloot exposeert SWOA sinds 
de opening van het gebouw. Hier 
hangen deze keer herfstfoto’s 
met het onderwerp ‘Paddenstoe-
len’, alle foto’s zijn in de regio ge-
maakt en spreken daarom vooral 
de bewoners van Strammerzoom 
erg aan.
 Beide exposities zijn vrij te be-
zoeken en nog te zien tot eind 
december. 

Wandelaar met hond prachtige lucht (foto: Anke van Tiel)

In De Oude Keuken
Expositie Leo Verbruggen 
en ‘Camadou et ami’ 
Castricum - - Vanaf 4 november is 
in De Oude Keuken de bijzondere 
expositie ‘Seizoenen’ te zien van 
de veelzijdige kunstenaar Leo 
Verbruggen (Bussum, 1947) uit 
Koedijk. Zijn werken zijn gemak-
kelijk aan de seizoenen te koppe-
len. Terugkerende thema’s daar-
in zijn onder andere architectuur 
en mens, landschappen met een 
boodschap, de winter en Kerst-
mis. Regionaal bekend zijn de 
kerstkaarten die hij elk jaar weer 
produceert: de schoonheid van 
december, waarin veelal de Kerst-
man �gureert, vaak ook in gezel-
schap van een kerstengel. Begin 
december wordt een deel van 
de expositie gewisseld met de-
ze kerstwerken. De expositie is te 
zien vanaf 4 november tot en met 
6 januari 2020 in De Oude Keu-
ken, Parklaan 117 in Castricum. 
Dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur 
en in het weekend van 9.00 tot 
23.00 uur.
Op zondag 10 november is vanaf 
15.00 uur een optreden te zien en 
horen van ‘Camadou et ami’. Ca-
madou is Canadese van geboor-
te en is opgegroeid met het Fran-
se chanson. Ze woont nu in Ne-
derland, zingt, speelt gitaar en 
dwars�uit. Tien jaar geleden be-
gon ze serieus met optreden, 

overwegend als vertolkster van 
het Franstalige lied. Ed Idema is 
een getalenteerde muzikant met 
vele jaren ervaring. Met piano, 
gitaar en zang is hij thuis in vele 
genres. Hun gezamenlijk muzi-
kaal avontuur is gemoedelijk en 
zeker ook veelzijdig. Ze zingen 
solo, of voeren samen gevoelige 
Franse, maar ook anderstalige lie-
deren uit. (Foto: aangeleverd)

Sint Maarten in Winkel-
centrum Geesterduin
Castricum - Vorig jaar viel 11 no-
vember op zondag, waardoor de 
Sint Maarten viering in Winkel-
centrum Geesterduin niet door-
ging, maar dit jaar valt het op 
maandag, dus zijn alle kinderen 
met een lampion weer welkom in 
Winkelcentrum Geesterduin. Dit 

staat garant voor veel gezellig-
heid in het winkelcentrum. 

Twee jaar geleden stond de tel-
ler bij Jamin en de Roset op meer 
dan 500 kinderen. Alle winkels 
in het winkelcentrum doen mee. 
(Foto: aangeleverd)

Nacht van het Dagboek
Castricum - Vijf Castricummers 
brengen zaterdag 9 november 
een ode aan het dagboek op het 
Cultureel podium van de Bakkerij. 
Fragmenten uit bekende en min-
der bekende dagboeken worden 
voorgedragen, afgewisseld met 
verhalende liedjes. Een culturele 
avond om wat te re�ecteren op 
eigen voornemens, belemmerin-

gen, ambities, relationeel gedoe 
of tobberijen, maar vooral om te 
genieten van mooie taal en mu-
ziek. Toegang: € 2. Reserveren 
mogelijk via: https://www.vrien-
denvandebakkerij.nl/. Zaterdag 9 
november, 21.00 uur (zaal en bar 
open vanaf 20.30 uur). Cultureel 
podium De Bakkerij, Dorpsstraat 
30 Castricum

Nacht van het Dagboek door van links naar rechts Chris Groot, Jeltje 
Feenstra, Aleid Bos, Maarten Nijman en Wouter van Weers (niet op foto) 
– foto: aangeleverd)

Kom zaterdag bollen 
planten op de Mient
Castricum - In het voorjaar heb-
ben Castricummers op de Mient 
bloemen ingezaaid. Zaterdag 9 
november volgt een tweede actie. 
Nu worden er 4.000 bloembollen 
geplant. Er worden krokussen en 
sterhyacinten geplant van biolo-
gische teelt. Deze planten leveren 
in het voorjaar nectar voor bijen, 
hommels en vlinders. De bollen 
zijn geleverd door de gemeente 
Castricum. Deelnemers worden 
gevraagd een spade mee te ne-
men. Voor drinken en een versna-
pering wordt gezorgd. Er wordt 
gestart om 13.30 uur. Aanmelden 
bij: info@bijzzzaak.nl (Foto: Florin-
da Nieuwenhuis)

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 Marjo 
Husslage, raadslid bij de SP. ,,Al van jongs af aan ben 
ik politiek geïnteresseerd.”

Mardou van Kuilenburg

Marjo Husslage wordt geboren in Amsterdam en verhuist 
op vierjarige leeftijd met haar ouders naar Heemskerk. 
Na de middelbare school werkt ze als administratief- en 
winkelmedewerker voor verschillende bedrijven. In 1975 
vertrekt ze naar Castricum. Op latere leeftijd maakt ze een 
switch naar de zorg om daar te gaan werken met men-
sen met een beperking. Wegens rugproblemen moet ze 
vroegtijdig stoppen. Husslage zit sinds maart 2014 in de 
gemeenteraad.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Op jonge leeftijd was ik al politiek geïnteresseerd. Mijn 
vader is jarenlang raadslid geweest in Heemskerk. Ik her-
inner me dat ik op vrij jonge leeftijd al gesprekken met 
hem voerde over het verschil tussen welzijn en welvaart, 
economische groei of het behoud van de natuur. Het 
zaadje was daardoor al vroeg geplant.”

Was de SP een logische keus?
,,Voor ik politiek actief werd was ik al jaren lid van de SP. 
Deze partij kwam het meest overeen met mijn eigen 
denkwijze: rechtvaardig en eerlijk. Samen met een partij-
genoot heb ik de Castricumse afdeling van de SP opgezet. 
Dat gebeurde in 2012-2013. Toen de afdeling er stond en 
er voldoende leden waren, was het logische gevolg dat 
ik zou meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 
2014.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Belangrijk, omdat er beslissingen worden genomen 
over onderwerpen waar de inwoners direct of indirect 
mee te maken hebben of krijgen.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Alle aspecten van de zorg: huishoudelijke zorg, WMO-
voorzieningen en jeugdzorg. Ook met wonen houd ik 
me bezig en in het bijzonder met betaalbaar wonen. Ik 
ben bezorgd over de toenemende kloof tussen arm het 
rijk, het aantal mensen dat in armoede leeft is de laatste 
jaren toegenomen.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Dat ook jongeren die geen grote zak geld meebrengen 
hier prettig kunnen wonen en dat oudere mensen, die nu 
langer thuis moeten blijven wonen, ook de zorg krijgen 
en  de voorzieningen toegekend krijgen die ze nodig 
hebben om op een prettige manier oud te kunnen wor-
den in hun eigen leefomgeving.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,De jeugdzorg plus zou in een andere vorm geregeld 
moeten worden. Ik geloof niet in aanbesteden. Vanuit 
mijn optiek wordt de ‘inkoop van producten’ nu gedaan 
door personen die te ver van de werkelijkheid staan. 

Ik dacht dat we in de gemeente het gebruik van de fiets 
wilden stimuleren, maar heb tot nu toe alleen weer een 
paar bomen zien sneuvelen om extra parkeergelegen-
heid te creëren. Dat moet toch anders kunnen.”
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Expositie Leo Verbruggen. De 
Oude Keuken, Parklaan 117 in 
Castricum. Dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur en in het weekend van 
9.00 tot 23.00 uur. Tot en met 6 ja-
nuari. (Foto: aangeleverd)

7 NOVEMBER

Cursus Digisterker - Werken met 
de elektronische overheid,  Bibli-
otheek Kennemerwaard, Gees-
terduinweg 1, Castricum. 7, 14, 
21 en 28 november. 09.30 - 11.00 
uur. Aanmelden: www.biblio-
theekkennemerwaard.nl. (Foto: 
aangeleverd) 

Kees Schilder - Lezing over La Tra-
viata en Luciano Pavarott, Bibli-
otheek Kennemerwaard, Gees-
terduinweg 1, Castricum. 10.00 - 
12.00 uur. Aanmelden: www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Brijder Jeugd preventie organi-
seert een webinar voor familie 
en naasten van jongeren met een 
verslavingsproblematiek, 20.00-
21.00 uur. Is gratis te volgen op 
computer, tablet of telefoon. 
Deelnemen door aan te melden 
via de link op de website www.
brijderjeugd.nl/webinar-familie-
en-naasten. 

Pepijn Gunneweg (vh Ashton 
Brother) met muziek, magie, 
humor en spektakel in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk 
(Try-out), 20.15 uur. Kaarten via 
www.kennemertheater.nl. (Fo-
to: Corne van der Stelt)

DOX - Wat me niet breekt, maakt 
me niet noodzakelijk sterker 
(12+), Joachim Robbrecht, TAQA 
Theater De Vest, Canadaplein 
2, Alkmaar. 19.30 uur. Kaarten: 
www.theaterdevest.nl.

8 NOVEMBER

‘Babyvakbeurs’ - verzorgd door 
studenten van het Horizon Col-
lege Alkmaar, Cultureel Centrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 3, 
Castricum. 12.00 - 15.00 uur. (Fo-
to: Lieselore van Dokkum)
Shoppingnight, bedrijventerrein 
de Weidjes in Egmond aan den 
Hoef. 17.00 - 22.00 uur. 

Kerkeveiling Limmen, Heeren van 
Limmen, Dusseldorperweg 103, 
Limmen. 19.30 uur.

G-disco bij Discovery. Dorpsstraat 
2a Castricum. 20.00-22.00 uur.

Film Green Book, Dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, Uitgeest. 
20.15 uur. Kaarten: www.de-
zwaancultureel.nl of, indien nog 
beschikbaar, aan de zaal. (Foto: 
aangeleverd)

Toneelgroep Maastricht - Peachez 
/ Ilja Leonard Pfeij�er, TAQA The-
ater De Vest, Canadaplein 2, Alk-
maar. 20.30 uur. Kaarten: www.
theaterdevest.nl.

Enerverende muzikale ont-
moeting tussen iconen Cal-
las en Kennedy door Irene Kui-
per, Frédérique Sluyterman van 
Loo en Ger Otte in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Kaarten via www.kennemerthe-
ater.nl. (Foto: Willem Sluyter-
man van Loo)

9 NOVEMBER

Regio bijeenkomst Nederlandse 
Vuurtoren Vereniging in het Zee- 
en Havenmuseum in IJmuiden. 
Voor iedereen die geïnteresseerd 
is in vuurtorens, 10.30-15.00 uur. 
(foto: Pixabay)

IVN-strandexcursie rond Zuidpier 
IJmuiden start 11.00 uur bij de 
jachthaven Seaport Marina IJmui-
den (nabij Kennemerboulevard 
540). Info en aanmelden: www.
np-zuidkennemerland.nl of tel. 
023-5411123. (foto: aangeleverd)

Zelf boerenkaas maken op recre-
atieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
wude, 13.00-16.00 uur. Inschrij-
ven kan via zorgvrij@spaarnwou-
de.nl of via 023-5202828. www.
spaarnwoude.nl/zorgvrij. (foto: 
aangeleverd)

Bollen planten op de Mient. Er 
wordt gestart om 13.30 uur. Aan-
melden bij: info@bijzzzaak.nl (Fo-
to: Florinda Nieuwenhuis) 

Repair Café. In De Bakkerij aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. Ge-
opend van 13.00 tot 16.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Bene�etconcert Muziekwerk-
plaats Limmen en Egmond, Hoe-
ve Overslot, Slotweg 42, Egmond 
aan den Hoef. 16.30 uur.

Klaverjasdrive. Café de Vriend-
schap te Akersloot. Aanvang 
20.00 uur.

Operettegezelschap Odeon - 
De dochter van de Tamboer Ma-
joor, TAQA Theater De Vest, Cana-
daplein 2, Alkmaar. 9 en 10 no-
vember, 20.15 uur. Kaarten: www.
theaterdevest.nl. 

Nacht van het Dagboek. Cultureel 
podium De Bakkerij, Dorpsstraat 
30 Castricum. 21.00 uur (zaal en 
bar open vanaf 20.30 uur). (Foto: 
aangeleverd)

Marjolijn van Heemstra en Sadet-
tin Kirmiziyüz - Lawrence of Ara-
bia, TAQA Theater De Vest, Cana-
daplein 2, Alkmaar. 20.30 uur (na 
a�oop: Kleedkamergeheimen). 
Kaarten: www.theaterdevest.nl. 

Wereldberoemde bossanova-
nummers in het Nederlands 
door de Braziliaans-Nederland-
se zangeres Marcella Wisbrun in 

het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.30 uur. Kaarten: www.
kennemertheater.nl. (Foto: Andy 
Doornhein)

Oude tijden herleven met ‘Beat-
show’ in het Kennemer Theater in 
beverwijk, 20.15 uur. Meesterver-
teller Maarten Spanjer wekt sa-
men met onder meer Rudy Ben-
nett van The Motions, Theo van 
Es van The Shoes en Polle Edu-
ard van Tee Set de swinging �f-
ties and sixties tot leven. Kaarten: 
www.kennemertheater.nl. (Foto: 
Trees Rouw en Titus Brein)

10 NOVEMBER

Ko�econcert Belinfante Quar-
tet, Dorpshuis De Zwaan, Middel-
weg 5, Uitgeest. 11.30 uur. Kaar-
ten: www.dezwaancultureel.nl of, 
indien nog beschikbaar, aan de 
zaal. (Foto: Foppe Schut) 

Plogging Akersloot. Om 14.00 
uur vanaf de parkeerplaats bij 
de ARZV jachthaven aan de Klaas 
Hoornlaan in Akersloot. (Foto: Es-
ther Parigger)

Maria Genova bij Laan. Lezing 
over haar boek ‘What the h@ck’. 
14.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Concert van Dixiedelight met 
aansluitend jammen in oude stijl 
jazz. Foyer de Heerlykhyd van 
Geesterhage in Castricum. Vanaf 
14.30 uur. De entree is gratis. (Fo-
to: aangeleverd)

Duda Paiva Company - Monsters! 
(6-106 jr), TAQA Theater De Vest, 
Canadaplein 2, Alkmaar. 14.30 
uur. Kaarten: www.theaterdevest.
nl. (Foto: Petr Kurecka)
Alkmaarse Oratorium Vereniging 
– Najaarsconcert, Grote Kerk Alk-

maar, Koorstraat 2, Alkmaar. 14.30 
uur. Kaarten: www.aovkoor.nl, via 
diverse voorverkoopadressen en 
aan de kassa van de kerk. 

‘Camadou et ami’ in De Oude 
Keuken. Parklaan 117 in Castri-
cum. 15.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Opening Creatief inloophuis De 
Knutselfee en schilderijenexpo-
sitie Marian Frederiks. Galerie 
Streetscape aan de Dorpsstraat 
7 te Castricum. Tussen 16.00 en 
18.00 uur.  (Foto: aangeleverd)

11 NOVEMBER
Lezing over knipkunst door Jan-
na van Zuijlen in de Vrijburchtzaal 
van de Morgensterkerk te Heems-
kerk, 13.30 uur. Iedereen welkom 
(€3,- incl. consumptie).

Sint Maarten! Ook in Winkelcen-
trum Geesterduin (foto: aangele-
verd)

12 NOVEMBER

Proeftraining Walking Footbal bij 
Vitesse ’22 van 11.00 tot 12.00 
uur op sportcomplex De Puik-
man. Deelname is gratis. Graag 
opgeven bij Edwin Keizer (buurt-
sportcoach Castricum) via ekei-
zer@teamsportservice.nl of 0251-
254740. (Foto: Hubert Habers)

Gaylord de Winter van Apicius bij 
Verhalengroep. De Duynkant aan 
de Geversweg 1b in Castricum. 
(Foto: aangeleverd)

Percossa, de ‘Beste Slagwerk-
groep van de Benelux’ in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 20.15 

uur. Kaarten: www.kennemerthe-
ater.nl. (Foto: Rob van Römer)

Theater Rotterdam/ Erik Whien - 
Eindspel / Samuel Beckett, TAQA 
Theater De Vest, Canadaplein 2, 
Alkmaar. 20.15 uur (19.30 uur: Een 
voorspel in 300 seconden). Kaar-
ten: www.theaterdevest.nl. 

13 NOVEMBER

Lezing Romke van de Kaa over 
‘het mooi verwilderen van uw 
tuin’ in de Ter Coulsterkerk in Hei-
loo, 20.00 uur. Leden van Groei 
& Bloei hebben gratis toegang, 
niet-leden betalen € 3,-. (Foto: 
aangeleverd)

Ste�en Morrison – The Art Of 
Being Human, TAQA Theater De 
Vest, Canadaplein 2, Alkmaar. 
20.30 uur. Kaarten: www.theater-
devest.nl. (Foto: Julie Blik)

40 years of Kate Bush - fenome-
nale look-a-like Kate Bush in het 
kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. Kaarten: www.ken-
nemertheater.nl. (Foto: archief 
PBMP)

14 NOVEMBER
Alzheimer Trefpunt. ‘Dementie, 
wat kan de huisarts voor je bete-
kenen?’ ’t Kruispunt, Mozartlaan 
1a in Akersloot, 14.30 uur. 

Lezing over ‘Puberhersenen in 
ontwikkeling’ door de Hersen-
stichting ter gelegenheid van het 
40-jarig jubileum van EHBO-ver-
eniging Castricum in het leslokaal 
van de vereniging in Cultureel 
Centrum Geesterhage om 19.30 
uur. De toegang is gratis. Aanmel-
den is gewenst: info@ehbocastri-
cum.nl of 0251-651060. 

Donateursavond van de Stich-
ting Werkgroep Oud-Castricum 
van 20.00 tot 22.00 uur in de au-
la van het Clusius College aan de 
Oranjelaan 2A in Castricum. Le-
zing over de vroege middeleeu-
wen in Castricum en de premiè-
re van een nieuwe �lm over Cas-
tricums verleden, die door Oud-
Castricum in samenwerking met 
Henk Waal Films is geproduceerd.  
De toegang voor de donateurs 
(en hun huisgenoten) is gratis, 
andere belangstellenden: 2 euro. 
www.oudcastricum.nl.

Lezing: 100 jaar Toneelvereniging 
Willibrordus. Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Akersloot, 
Rembrandtsingel 1. 20.00 uur.
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Overlast door vervanging 
gasleidingen aan de Walstro
Castricum - Deze en de komen-
de week zijn de Walstro en de 
Weegbree niet bereikbaar van-
af de rotonde nabij het Tulpen-
veld/Mozartlaan. De reden is dat 
Stedin, de netbeheerder voor 
gas en elektriciteit, op dit mo-
ment de oude gietijzeren gaslei-
dingen gefaseerd vervangt voor 
kunststo�eidingen. Dit gebeurt 
een uit oogpunt van preventie 
en veiligheid. ,,De gietijzeren lei-
dingen zijn niet �exibel en kun-
nen op den duur broos worden 
en door grondwerking gaan ver-

zakken en afbreken”, vertelt Koen 
de Lange van Stedin. De werk-
zaamheden aan de Walstro zul-
len naar verwachting twee á drie 
weken in beslag nemen. Op dit 
moment zit er enige vertraging 
in het werk omdat het grondwa-
ter door de hevige regenval van 
de laatste tijd erg hoog staat. Om 
goed bij de leidingen te kunnen 
komen moet er regelmatig water 
worden weggepompt. De Lan-
ge: ,,Bij de planning van het werk 
wordt zoveel als mogelijk reke-
ning gehouden met de planning 

van werkzaamheden door ande-
re nutsbedrijven en de gemeente. 
Dit om de overlast voor de bewo-
ners te beperken en dubbele kos-
ten te voorkomen. We zijn met de 
Walstro begonnen omdat de ge-
meente deze binnenkort wil her 
bestraten. In Castricum hebben 
we verder nog totaal 19 kilometer 
gietijzer liggen. Dit zou volgens 
onze huidige planning voor eind 
2025 vervangen moeten zijn.” Er is 
nog geen concrete planning voor 
al dit werk. (Tekst en foto: Henk de 
Reus)

Stedin vervangt momenteel de oude gietijzeren gasleidingen voor kunststof leidingen

Castricumse Invaliden Sportclub 
bestaat 40 jaar

Alle leden zijn in de gelegenheid 
gesteld om een introducé mee 
te nemen naar Zwembad De 
Witte Brug en tijdens het weke-
lijkse zwemuur van de C.I.S. ge-
bruik te maken van alle zwem-
badfaciliteiten. Er werd gretig 
gebruik gemaakt van het aan-
bod. Zo veel dat het zwembad 
bijna te vol was om nog in te 
zwemmen. Mensen met en zon-
der beperking die in een gezelli-
ge setting hebben genoten van 
de zwemsport, een mooi voor-
beeld van de inclusieve samen-
leving. 

Tijdens de open dag werd 
ook stilgestaan bij het 40-ja-
rig lidmaatschap van mevrouw 
Jeanette Castricum. Eerder dit 
jaar werd mevrouw Trees Floris-
Zwinkels als lid van het eerste 
uur al in het zonnetje gezet. Heel 
bijzonder dat maar liefst twee le-
den de C.I.S. al zo lang trouw zijn.

De Castricumse Invaliden Sport-
club is opgericht in 1979 als 
een zwemvereniging voor men-
sen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking. El-
ke dinsdagavond van 18.30 uur 

tot 19.30 uur wordt er gezwom-
men in zwembad De Witte Brug 
te Castricum. Speciaal voor de 
C.I.S. is de temperatuur van het 
zwembadwater dan aangepast 
tot circa 30 graden Celsius. De 
begeleiding en veiligheid wordt 
verzorgd door een stel enthou-

siaste en getrainde vrijwilligers. 
Als men voor vervoer afhankelijk 
is van derden, is het mogelijk dat 
deze persoon (tegen een kleine 
vergoeding) ook meezwemt.
Meer informatie: secretaris@
zwemvereniging-cis.nl of tele-
foon: G. Spil, 06-57643200. 

Castricum - De Castricumse Invaliden Sportclub (C.I.S.) bestaat dit jaar 40 jaar. Om dit heugelijke feit 
te vieren is op dinsdag 29 oktober een open dag voor de leden georganiseerd.

Voorzitter Peter Jonker tussen de twee jubilarissen, Jeanette Castricum 
(links) en Trees Floris (rechts) (foto: aangeleverd)

Vierde lezing Cultureel Café
Castricum - Op vrijdag 15 no-
vember zal mevrouw Joke Rijn-
oudt, educatief medewerkster 
van het Huis van Hilde, een le-
zing geven met als titel ‘Honderd 
jaar algemeen kiesrecht’. Het be-
treft hier de vierde lezing in het 
kader van het Cultureel Café met 
als centraal thema ‘Diverse ont-
wikkelingen in Nederland vanaf 
de eerste wereldoorlog tot 1940’.
Deze, met een powerpoint-pre-
sentatie ondersteunde, lezing 
geeft inzicht in de wijze waarop 
het algemeen kiesrecht is ont-
staan en welke mensen daarin 
van betekenis zijn geweest. Van 
groot belang was de rol van Alet-
ta Jacobs, de eerste vrouw die 

een universitaire studie mocht 
volgen en met succes afrondde. 
Haar levensloop komt uitgebreid 
voor het voetlicht, alsmede haar 
activiteiten om de positie van de 
vrouw in ons land te verbeteren.
Andere punten in de lezing zijn 
de schoolstrijd en de verzuiling. 
Dit laatste greep diep in binnen 
de Nederlandse samenleving, 
een situatie die voortduurde tot 
in de jaren vijftig.

De lezing vindt plaats op vrijdag-
middag 15 november van 15.00 
tot 17.00 uur in het parochiecen-
trum (naast de Pancratiuskerk), 
Dorpsstraat 113 te Castricum. (Fo-
to: aangeleverd)

Alzheimer Trefpunt Akersloot
Akersloot - Op donderdag 14 no-
vember vindt weer een Alzheimer 
Trefpunt in Akersloot plaats, het 
onderwerp is: ‘Dementie, wat kan 
de huisarts voor je betekenen?’
De huisarts heeft een centra-
le rol; voor en na de diagnose is 
de huisarts voor mensen met de-
mentie en hun naasten een eer-
ste aanspreekpunt. Soms is er 
twijfel en durft men niet naar de 
huisarts te gaan met hun zorgen. 
Dat is jammer, want een huisarts 
kan meestal snel uitsluitsel ge-
ven. Wat kan men precies van een 

huisartsenpraktijk verwachten op 
het gebied van dementie? Met 
welke vragen komt men bij een 
huisarts en welke rol kan de huis-
arts vervullen ter ondersteuning 
van de thuissituatie? Gesprekslei-
der Essy Ferares zal hierover uit-
gebreid in gesprek gaan met een 
verpleegkundige van een huis-
artsenpraktijk. Hierna is er uitge-
breid gelegenheid om vragen te 
stellen.
Alzheimer Trefpunt in ’t Kruis-
punt, Mozartlaan 1a in Akersloot. 
De ontvangst is vanaf 14.00 uur, 

het programma start om 14.30 
uur en eindigt rond 16.00 uur. De 
toegang is laagdrempelig en gra-
tis. Aanmelding vooraf is niet no-
dig. De bezoekers krijgen infor-
matie van hulpverleners en van 
mensen die uit eigen ervaring 
spreken. Bij elk Trefpunt worden 
deze mensen geïnterviewd door 
de vaste gespreksleider. Na dit 
gesprek is er gelegenheid om vra-
gen, ook op andere gebieden, te 
stellen. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
nog eens rustig na te lezen. 

Geen tiny houses maar flexibele huisvesting
‘Binnen enkele weken duidelijkheid 
over tijdelijke woonunits’
Castricum - Er moeten zo snel 
mogelijk tijdelijke woonunits 
neergezet worden in Castri-
cum. Binnen een paar weken 
komt meer duidelijkheid over 
de planning en precieze loca-
ties. Dat laat wethouder Paul 
Slettenhaar desgevraagd we-
ten.

Het gaat om tijdelijke woonunits 
waar jongeren, statushouders en 
starters terecht kunnen. ,,Klein en 
�exibel wonen is het uitgangs-
punt”, aldus Slettenhaar. ,,We wil-
len de units zo snel mogelijk neer-
zetten, er is een team mee bezig 
om dat te realiseren. Binnen een 
paar weken komt er meer duide-
lijkheid over.”

Motie
Donderdag wordt in de raad een 
motie van CDA behandeld over de 
prefab-woningen. ,,In de begroting 
voor 2019 maakte de raad midde-
len vrij om te laten onderzoeken 
hoe we �exibel wonen in Castri-
cum kunnen realiseren. Op de re-
sultaten van dat onderzoek wach-
ten we nog steeds”, laat fractie-
voorzitter Dorien Veldt weten. ,,De 
plannen zijn er. Maar de doorloop-
tijd van een plan tot een spaan in 
de grond is aanzienlijk. Zeker wan-
neer men rekenschap neemt van 
de huidige stikstofdiscussie.” 

PAS als hindernis?
Wethouder Slettenhaar verwacht 
niet dat het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) de Castricumse wo-

ningbouw in de weg staat. ,,We 
gaan door met de planvorming. 
We kunnen nu niet bouwen, dat 
ligt stil. Maar het is een landelijk 
probleem. Ik ga er vanuit dat het 
gewoon doorgaat.”

‘Geen tiny houses’
CDA sprak tot voor kort over tiny 
houses, maar heeft dat inmiddels 
veranderd. ,,Het gaat ons echt om 
kleine, tijdelijke woningen waar 
men voor een redelijk bedrag iets 
kan huren. Zo kunnen mensen 
sparen om uiteindelijk de woning-
markt op te gaan. Starters kunnen 
geen kant op in onze gemeente. 
De motie is enorm belangrijk. We 
blijven de wethouder achter zijn 
broek aanzitten. Er moet iets ge-
beuren.” (Mardou van Kuilenburg)

‘Overwegveiligheid is prioriteit’
Staatssecretaris bemoeit zich met 
Castricumse ‘probleemoverweg’
Castricum - De spoorwegover-
gang bij de Beverwijkersstraat-
weg is in beeld bij het Landelij-
ke Verbeterprogramma Over-
wegen (LVO) om aangepakt 
te worden. Dat gebeurt vol-
gens staatssecretaris Stientje 
van Veldhoven ‘tussen enkele 
maanden en enkele jaren’.

‘ProRail is in gesprek met de ge-
meente Castricum over moge-
lijkheden om de veiligheid en de 
doorstroming te verbeteren. Hier-
voor wordt momenteel een studie 
naar mogelijke weg- en spoorse 
maatregelen uitgevoerd. Daarbij 
speelt draagvlak bij de omwonen-
den uiteraard een rol. De resulta-
ten en het eventuele vervolg wor-

den besproken met de gemeente’, 
schrijft de staatssecretaris.

Vorige maand werden kamervra-
gen gesteld naar aanleiding van 
het incident met een Smart, die 
op de overweg stond toen de 
slagbomen naar beneden gin-
gen. Een foto daarvan werd ge-
deeld op Twitter. Een aanrijding 
bleef uit. 

Doorbraak?
De aandacht voor de overweg 
is ‘goed nieuws’ volgens verant-
woordelijk wethouder Paul Slet-
tenhaar. Of het voor een door-
braak gaat zorgen is de vraag. 
,,Dat moeten we nog zien. Er zijn 
al twee keer kamervragen over 

deze overweg gesteld. Ik denk dat 
we eerst de uitkomsten van de 
onderzoeken moeten afwachten. 
We zitten er bovenop.”

Jarenlang gesteggel
Over een oplossing voor de over-
weg wordt al jaren gesteggeld. 
Politici hebben meermalen de 
wens uitgesproken voor een tun-
nel, maar daar is onvoldoende 
geld voor. 
Naar aanleiding van een motie die 
dit jaar werd aangenomen, on-
derzoek het college de mogelijk-
heden voor een �etstunnel. Het 
CDA heeft verzocht een voorstel 
te maken voor een tunnel waar al 
het verkeer doorheen kan. (Mar-
dou van Kuilenburg)

Gaylord de Winter van Apicius bij 
Verhalengroep Castricum
Castricum - De Verhalengroep 
Castricum heeft Gaylord de Win-
ter uitgenodigd voor de bijeen-
komst op 12 november in het ge-
bouw van de Werkgroep Oud-
Castricum. Gaylord is samen met 
zijn broer Thorvald eigenaar van 
het gerenommeerde restaurant 
Apicius aan de Van der Mijleweg 
16 in Bakkum.

De geboren en getogen Bakkum-
mers zijn, na vele omzwervingen 
door Europa tijdens hun opleidin-
gen, uiteindelijk weer in hun ge-
boortedorp neergestreken. Op 1 
december 2001 openden zij res-
taurant Apicius. De combina-
tie van de twee broers bleek een 
groot succes. Thorvald is degene 
die de scepter zwaait in de keu-
ken en Gaylord ontpopte zich als 
gastheer met passie voor en ken-
nis van wijn. Al gauw werd res-
taurant Apicius beloond met een 
Michelinster, die nog steeds aan-
wezig is. Een korte periode werd 
zelfs een tweede ster gevoerd, die 

echter niet behouden werd. Gay-
lord de Winter zal tijdens zijn pre-
sentatie vertellen over de ruim ze-
ventien jaar Apicius.
Dinsdag 12 november om 10.00 

uur in De Duynkant aan de Ge-
versweg 1b. 
De entree voor de onkosten be-
draagt € 3,- , dit is inclusief ko�e 
of thee.

Staand Gaylord de Winter en zittend zijn broer Thorvald (foto: aangele-
verd)
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Afzwemmers in de 
maand oktober
Castricum - Elke woensdag - 
buiten de schoolvakanties om 
- wordt er aan het einde van de 
middag voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Witte 
Brug te Castricum. Deze maand 
worden 76 kandidaten gefelici-
teerd met hun zwemdiploma.

Woensdagmiddag 2 oktober 
was het feest voor 20 kandida-
ten en hun ouders. Deze mid-
dag hebben: Nouraldin Abdul-
hanan, Hanibal Amanuel Habtay, 
Mia Beemster, Birk Boonstra, Max 
van Egmond, Milan Espeet, Fen-
na Groen, Iris van Haaster, Vajen-
ne Hof, Niena Hout, Tjeerd Kaan-
dorp, Chloe de Keijzer, Rijk Kort, 
Janne Peters, Tygo Rosema, Feli-
ne van Steenoven, Mats Tromp, 
Lindsay Verdonk, Samantha Ver-
donk en Tara Zentveld al hun 
baantjes gezwommen en al hun 
vaardigheden voor het A-di-
ploma laten zien en hun eerste 
zwemdiploma gehaald.

Woensdagmiddag  9 oktober is 
er door een grote groep van 28 
kandidaten afgezwommen voor 
het diploma B. Seth van Aartsen, 
Madhat Al Assaad, Indi Bouwens, 
Mia Brakenho�, Oskar Bueno, Eli-
se Dekker, Maz van Diepen, Fien 
van Dijk, Fien Glorie, Rimmert te 
Hennepe, Fiene Hilbers, Elin Jon-
ker, Bram Kamhoot, Bo Knuijs-
ting, Jens Knuijsting, Devin Krom, 
Sahin Kuk, Ties Mooij, Ari Pirova-
no, Hugo Schulkens, Sophie Smit, 
Luciano Stoete, Mozamel Sulai-
mankhil, Maddy van der Vlugt, 
Lena van Wijk, Dewi Zonjee, Mal-
ou Zonneveld en So�e Zonneveld 
konden al hun prestaties aan hun 

publiek en de zweminstructeurs 
laten zien. 

Woensdagmiddag 16 oktober 
hadden Skip Bangma, Mistral Ble-
ijendaal, Thijmen Boon, Carlijn 
Kaandorp, Enora de Koning Gans, 
Mats de Koning, Sil Lentink, Sop-
hie Steenbergen en Fien Wou-
da het hele zwembad voor zich-
zelf en konden zij al hun gevor-
derde zwemkunsten voor het C-
diploma. 

Op dinsdagochtend 29 okto-
ber hebben Aaliija Matla en To-
by Westhof voor het eerste Jip-
diploma afgezwommen en heb-
ben Noa ’t Hart en Gilles Mous Jip 
3 gehaald. Bij de andere groep, 
op woensdagochtend heeft Ra-
� Ormel afgezwommen voor Jip 
1 en tegelijkertijd hebben Jesse 
Lankamp en Nick van Loon Jip 2 
gehaald, terwijl Aaliyah Mainas-
sara en Amara Ormel alle onder-
delen voor Jip 3 konden.

Op woensdagmiddag  30 okto-
ber is er op die drie niveaus af-
gezwommen voor het snorke-
len. Alle basisvaardigheden voor 
Snorkelen 1 zijn goed afgelegd 
door: Dima Almoustafa, Sadin Al-
moustafa, Steyn van Dorst, Pan-
japon Munkong, Iris Overmeer 
en Sara Rijkers. Voor Snorkelen 
2 konden Tijn Bangma en Chris 
Kraakman alle vaardigheden 
goed uitvoeren. Ze hadden alle 
technieken onder de knie, terwijl 
Miquel Bijman en Nikki Burger al-
le snorkelbasisvaardigheden kon-
den toepassen in moeilijkere op-
drachten voor het hoogste Snor-
keldiploma: Snorkelen 3. 

FC Castricum MO17 
draagt regenboogband
Castricum - Voetbal is er voor ie-
dereen, ongeacht culturele ach-
tergrond, huidskleur, ras, seksu-
ele voorkeur of religie. Iedereen 
moet zich welkom voelen binnen 
het voetbal en zeker binnen het 
team van meiden MO17 van FC 
Castricum. 

Niet geaccepteerd worden bete-
kent gekwetst worden in behoef-
te aan erkenning, als persoon of 
als groep met een andere culture-
le achtergrond of seksuele voor-
keur. Acceptatie (van andere cul-
turen, seksuele voorkeuren) kun 
je als voetbalvereniging of team 

niet afdwingen, maar je kunt er 
wel naar streven. Acceptatie gaat 
over respect tonen voor de ander.
Het team MO17 van FC Castricum 
vindt dat hun team veilig is, en 
ook moet zijn, voor iedereen. Ze 
staan op tegen discriminatie en 
uitsluiting. En dat willen ze uitdra-
gen naar de buitenwereld. 

Vandaar dat ze als team heb-
ben besloten dat de aanvoer-
ster voortaan de regenboogband 
gaat dragen. Een mooi initiatief 
van de John Blankenstein Foun-
dation en de Centrale Spelers-
raad. (Foto: aangeleverd)

Gehavend Castricum 
onderuit bij Flamingo’s 64
Castricum - Het team van Jeroen 
Kroes was door blessures niet 
compleet zaterdag en, al zag het 
daar in de eerste helft zeker niet 
naar uit, verloor met 4-3 van de 
Flamingo’s 64.

FC Castricum ging voortvarend 
van start, in de achtste minuut 
had het de eerste kans al, Bas v/d 
Werf kopte net over. Nog geen 
vijf minuten later was het wel 
raak, Bas v/d Werf kopte in na 
een hoekschop van Max Lode-
wijks. De eerste echte kans voor 
Flamingo’s was ook meteen raak, 
in de 34e minuut bracht Ruben 
Beentjes de bal voor het doel en 
deze werd ingekopt door Khalid 
Ezhar. FC Castricum kwam vlak 
daarna weer op voorsprong door 
een geweldige actie van Mar-
tijn van Duivenvoorde die de bal 
strak voor het doel bracht. Deze 
werd door Erwin van Velzen in-

geschoten. In de blessuretijd van 
de eerste helft kwam Flamingo’s 
weer op gelijke hoogte door een 
strafschop, die door Ruben Been-
tjes netjes in de kruising werd ge-
schoten, 2-2.

In de tweede helft kwam FC Cas-
tricum snel op voorsprong door 
een wereldse aanval over rechts, 
de Flamingo’s werden volledig 
weggetikt en met een loepzuive-
re voorzet van Sebastiaan Weber 
wist Bas v/d Werf in te tikken, 2-3.
Maar twintig minuten later kop-
te Maurice Gijzen voor Flamin-
go’s de gelijkmaker in. In de 84e 
minuut legde de scheidsrechter 
bij een genomen hoekschop voor 
Flamingo’s de bal op de stip. 

Een hele dubieuze beslissing die 
uiteindelijk de wedstrijd kost 
voor FC Castricum. (Tekst: Joop 
Bakker – foto: Sandy Klaver)

Teleurstellende 0-0 
van Vitesse bij SVW
Castricum - Zondagmiddag 
speelde Vitesse een matig du-
el, waarin de ploeg toch kansen 
genoeg had om te winnen. SVW 
had één grote uitblinker en dat 
was keeper Danny de Boer, die 
voor de eerste keer de nul hield 
en daarmee SVW aan zijn twee-
de puntje hielp. Het eerste half-
uur was Vitesse duidelijk de bete-
re ploeg met veel meer balbezit. 
Pas in de 30e minuut viel de eer-
ste serieuze kans te noteren, toen 
Rik Beentjes met een dieptepass 
alleen op doel af ging. Dat werd 
ook de eerste echte redding van 
Danny de Boer. Vijf minuten later 
ging een kopbal van Nick van de 
Ven net naast. 
Na rust hetzelfde spelbeeld met 
een aandringend maar onnauw-

keurig spelend Vitesse en een 
min of meer machteloos SVW. 
In de 58e minuut was Rick Poel 
dichtbij een goal, maar ook hij 
vond Danny de Boer op zijn post, 
die even later nog een bal uit zijn 
doel ranselde. In de 71e minuut 
werd Mats Laan gewisseld voor 
Joey van Esveld wat voor méér 
aanvallende impulsen bij Vitesse 
zorgde. Binnen enkele minuten 
liet hij zijn klasse al zien maar zijn 
harde inzet ging rakelings over. In 
de slotfase moest Tom Laan zelfs 
nog een keer gestrekt naar de 
hoek na een onverwachte pegel 
van afstand waardoor dat het ver-
lies beperkt bleef tot twee pun-
ten. Door dit puntenverlies is VI-
OS winnaar van de eerste perio-
de geworden. (Foto: aangeleverd)

Van Riet verslaat oud-
formule 1-coureur
Zandvoort/Castricum - Lorenzo 
van Riet uit Castricum en Zaan-
kanter Dennis de Borst wisten tij-
dens de Zandvoort 500 zondag 
een klinkende overwinning te 
behalen in Divisie II.
Weliswaar was de beste start 
voor oud-formule 1-piloot Ro-
bert Doornbos, die tijdens de 
Zandvoort 500 in actie kwam 
met een GP-Elite Porsche Cay-
man GT4, samen met Paul van 
Splunteren en Max van Splunte-
ren. 
Toch was het Kenneth Heyer 
met de AMG Mercedes GT4 van 
Bas Koeten Racing met onder 
meer Bernhard van Oranje die de 
sterkte beginfase had. En na kor-
te tijd nam het team dan ook de 
leiding over van Doornbos.
Gaandeweg de race gingen ook 
FEBO Racing Team-rijders Dennis 
de Borst en Lorenzo van Riet zich 
mengen in de strijd om de ze-
ge in Divisie II. Mede dankzij een 
uitgekiende strategie wisten De 

Borst en Van Riet zich met hun 
SEAT Leon TCR naar de leiding 
te racen, met de overwinning 
in Divisie II als beloning. Robert 
Doornbos, Paul van Splunteren 
en Max van Splunteren �nishten 
op de tweede plaats in de klas-
se. Larry ten Voorde en Dick Bur-
ger maakten het podium in Di-
visie II compleet. De Bas Koeten 
Racing AMG Mercedes GT4 werd 
als vierde geklasseerd.
Minder goed ging het met de va-
der van Lorenzo, Pim van Riet. 
Van Riet senior was door coureur 
Henk Thuis uitgenodigd om met 
de fraaie eigenbouw van Thuis, 
de Pumaxs GT, mee te doen aan 
het Winterkampioenschap. Maar 
Thuis moest met mechanische 
problemen al snel de strijd sta-
ken.
Overal ging de overwinning naar 
Porsche-rijders Huub van Eijnd-
hoven, Bart van Eijndhoven en 
Jaap van Lagen. (Tekst en foto: 
Bert Westendorp)

Limmen verliest
Limmen - Nadat Limmen dins-
dag 29 oktober met 1-5 won van 
AFC 34 moest het nu gebeuren 
tegen Hercules Zaandam. Na ze-
ven minuten een schermutse-
ling voor het doel van Scheerman 
wat leidde tot een aantal corners. 
Maar Limmen kreeg de mooiste 
kans middels Rik Seignette. Wel 
drie keer redde de keeper be-
kwaam. De 25e minuut werd Her-
cules fataal. Men dacht aan bui-
tenspel maar Jan Welboren kwam 
achter de verdediging vandaan, 
was niet zelfzuchtig en Paul Zee-
man mocht de 1-0 afdrukken. In 
de dertigste minuut kon Hercu-
les gelijk komen; alleen voor doel 
wist hun spits niet te scoren. Ran-
dy Scheerman redde met zijn 
voet. Aan de andere kant, uit een 
voorzet van Job Min, schoot Wel-
boren schitterend in, maar Doel-
man Heus redde. Vlak erna weer 

een doelpunt van Welboren. De-
ze werd onterecht voor buiten-
spel afgekeurd. Wel viel er voor 
rust nog een doelpunt. Maar dan 
voor Hercules door een fout van 
Scheerman. Ruststand 1-1. Lim-
men zette aan, maar een uitval 
van Hercules werd Limmen fa-
taal. Kent Bakkum werd simpel 
uitgekapt en Schavenmaker kon 
in de korte hoek scoren. Een half 
uur voor tijd bracht Bosman zijn 
laatste wissels in. Nu was het aan 
Aker en Karels om de schade te 
herstellen. Het werd een alles of 
niks spelletje. Limmen drong aan 
zonder echte kansen te krijgen. 
Hun assistent trainer kreeg van 
scheidsrechter Wals nog rood we-
gens commentaar. 
Al met al voor de neutrale toe-
schouwer een leuke wedstrijd. 
Eindstand 1-2. (Foto: Nico Hollen-
berg)

Klaverjasdrive in Akersloot
Akersloot - Zaterdag 9 novem-
ber is de maandelijkse klaverjas-
drive in café de Vriendschap te 
Akersloot. Voor deze gezellige 
klaverjasdrive is aanvang 20.00 
uur. Men kan zich opgeven tele-
fonisch 0251-312866, via info@
vriendschapakersloot.nl of via 
Whatsapp 06-51387333. In de 
Vriendschap staat deze avond 
een mooie prijzentafel gereed 

voor de winnaars. En mocht men 
met het kaarten geen geluk heb-
ben, dan misschien bij de super 
loterij, want daar zijn ook hele 
mooie  prijzen te winnen, zoals 
gereedschap, weerstations, pan-
nensets, fruitmanden, paling, be-
steksets, ko�ers en levensmidde-
len. 
De hoofdprijs is een bladzuiger of 
een Senseo ko�eapparaat.

Zondag 10 november 2019
aanvang 14.00 uur

Vitesse’22
-

vv Schoten
Pupil van de Week: Mats Schumm

Zaterdag 9 november 2019, 
aanvang 14.30 uur

FC Castricum
-

EVC

Hoofdsponsor:
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Auticafé Kennemerland Thema 
avond: Autisme en werk
Castricum- Mensen met ASS heb-
ben doorgaans veel kwaliteiten 
en talenten die ingezet kunnen 
worden in werk. Om deze kwali-
teiten in te kunnen zetten is het 
belangrijk om te kijken wat ie-
mand nodig heeft om goed te 
functioneren in een werksetting. 
Aansluiten bij iemands interes-
ses en mogelijkheden is essenti-
eel om te zorgen voor een duur-
zame plaatsing. Welke ondersteu-
ning kan nodig zijn om passend 
werk te vinden en te behouden?
Sanne Diepenbrock is senior job-
coach en accountmanager bij 
Voorzet Autisme (www.voorzet.
nl) en neemt de luisteraars op de-
ze avond mee in de wereld van 
ASS en werk. Zij zal haar lezing 

geven samen met ervaringsdes-
kundigen, die vanuit hun eigen 

ervaring kunnen vertellen wat in 
hun situatie heeft geholpen om 
een � jne, passende werkplek te 
vinden.
Daarnaast komt Peter Don iets 
vertellen over het werkgeversper-
spectief vanuit zijn rol als regio-
coördinator van de pilot ‘Werkge-
versfocus op psychische kwets-
baarheid’. Tijdens deze avond is 
er een uitstalling van allerlei au-
tisme-gerelateerde artikelen aan-
wezig zoals folders, boeken en 
sensorische materialen.
De lezing vindt plaats in OBS Ju-
liana van Stolbergschool, Juliana 
van Stolbergstraat 3 te Castricum, 
op dinsdag 19 november om 
20.00 uur en eindigt omstreeks 
22.15 uur. (Foto: aangeleverd)

Zijlstra Collection verlengt 
hoofdsponsorschap bij FC Castricum
Castricum - Recentelijk hebben 
Zijlstra Collection en FC Castri-
cum het sponsorcontract onder-
tekend, waarmee het hoofdspon-
sorschap met drie jaar is verlengd. 
Hierdoor blijft Zijlstra Collection 
tot en met 2022 als hoofdsponsor 
verbonden aan de Castricumse 
voetbalclub. In aanloop naar het 
voetbalseizoen 2017/2018 was de 
positie van hoofdsponsor vacant 
bij FC Castricum. Twee medewer-
kers van Zijlstra Collection die be-
trokken zijn bij FC Castricum leg-
den de optie om hoofdsponsor te 
worden bij de directie neer. Hier 
hoefde men niet lang over na te 
denken en vanaf die periode is 
het hoofdsponsorschap dus ac-
tief. FC Castricum hoopt dat de sa-
menwerking nog veel langer mag 
duren dan tot en met 2022. (Foto: 
V.l.n.r; Ton Klaver (Begeleider 1e 
elftal FC Castricum), Jos Aarts (Di-
recteur Zijlstra Collection) en Wim 
Beukers (ex-Voorzitter FC Castri-
cum) – aangeleverd)

,,Ze gaan staken”, zei de man, die naast me zat op een bankje in het park. Ik dacht: wie gaan er sta-
ken? De boeren, de bouwers, de leerkrachten, de zorg? Maar hij ging al verder. 

,,Laatst was het opa- en omadag in de klas van mijn kleindochter Lisa. Zij had lopen met dubbel o 
geschreven en de juf legde haar uit waarom dat niet klopte. Juf vroeg mijn kleindochter een rijtje 
woorden voor te lezen. Hoe anders was het 58 jaar geleden in de eerste klas van ju� rouw de Vries. 
Hardop voorlezen in de klas was verschrikkelijk, herinnerde ik me. Ik had moeite met lezen en in 
plaats van extra aandacht te krijgen, moest ik achterin de klas zitten. De meewarige blikken of het 
gelach van mijn medeleerlingen als ik een woord niet kon lezen. Lisa las m-a-r-k-t en h-e-r-f-s-t. Oei 
met dat laatste woordje had ze moeite. Ik hoorde het ‘mijn’ ju� rouw De Vries al zeggen: ,,Jantje Dek-
ker, wat moet er van jou worden als je het woordje herfst nog niet eens kan lezen?”. Maar deze juf 
zei: ,,herfst, dat is een woord met veel medeklinkers aan het eind. Dat gaan we even samen hakken”. 
En automatisch deden alle kinderen hun handen bij elkaar en hakten op tafel h-e-r-f-s-t. Mijn klein-
dochter keek trots achterom om te zien of ik had gehoord hoe goed ze al kon lezen. Ik stak mijn 
duim trots omhoog naar haar. Ineens klonk er een vrolijk muziekje en liepen de kinderen met een 
boekje door het lokaal. Als de muziek stopte mocht je een rijtje woorden aan elkaar voorlezen en 
daarna huppelde je weer verder. Ik zag om mij heen huppelende kinderen en grootouders, die aan 
elkaar woordjes voorlazen; de één hakkelend, de ander vlot, maar dat maakte niet uit. Ietwat on-
gemakkelijk huppelde ik mee.Tijdens de rekenles sprongen de kinderen door de klas de tafel van 
twee. Zo leuk kon leren dus ook zijn! Op het bord kon ik precies zien wat de klas vandaag allemaal 
ging doen; een druk programma voor 6-jarigen. In een andere les, waarin de kinderen in tweetallen 
moesten samen werken, zei de juf: ,,Zoek iemand die ongeveer hetzelfde kleur aanheeft”. En binnen 
een minuut waren de tweetallen gevormd en begonnen ze aan hun opdracht. Niet gekozen wor-
den kwam hier niet voor. 
Hoe anders was dat in 1967 toen hij bijna altijd als laatste gekozen werd en deed of het hem niets 
kon schelen.”

Ineens werd de man zich ervan bewust, dat hij 
naast mij op een bankje zat in het park. ,,Sorry, ik 
zal u wel verveeld hebben met mijn verhaal”, zei 
hij. Allerminst, dacht ik, het bewijst maar weer 
dat de leerkracht het verschil maakt. De man liep 
met een vriendelijk knikje weg.

Deze grootvader kon niet weten dat hij naast 
een leerkracht had gezeten, die prima kon aan-
geven wat belangrijk is in het huidige basison-
derwijs:
- Bevoegde leerkrachten voor de groep;
- Stagiaires mogen leren, proberen, afkijken 
 en staan niet alleen in een groep;
- Salaris is vergelijkbaar met anderen die een hbo-opleiding hebben gevolgd;
- Man-vrouw verdeling is een afspiegeling van de maatschappij;
- PABO speelt in op de huidige student en sluit aan bij actuele ontwikkelingen;
- Voor kinderen met extra zorg (passend onderwijs) extra hulp (onderwijsassistenten) in de klas.

Basisonderwijs topprioriteit!

Carla Schuijtemaker (foto: aangeleverd)

LEZERSPOST

Basisonderwijs topprioriteit

Ada Peters en de admiraal
Castricum/Den Helder - Tijdens 
de viering van 75 jaar Marva in 
Den Helder was Ada Peters uit 
Castricum één van de eregasten. 
Met haar 94 jaar was mevrouw 
Peters de op één na oudste Marva 
van Nederland tijdens een groots 
opgezette reünie op de marine-
basis in Den Helder. Daar stond 
de Koninklijke Marine stil bij het 
feit dat driekwart eeuw geleden 
voor het eerst vrouwen werden 
toegelaten tot de krijgsmacht. Bij 
de marine werden zij Marva’s ge-
noemd. 
Ada Peters diende van 1948 tot 

1951, onder andere in Neder-
lands-Indië. 
De hoogste bevelhebber van de 
Koninklijke Marine, de admiraal 
en Commandant van de Neder-
landse Zeestrijdkrachten Rob Kra-
mer, ging tijdens de reünie graag 
met Ada Peters op de foto. Dat 
deed hij even later ook met me-
vrouw Francine Cools. Zij is met 
96 jaar de oudste Marva van Ne-
derland. Cools werkte, net als Ada 
Peters, bij de Verbindingsdienst 
van de Marine, onder andere in 
Soerabaja. (tekst: Guus Peters, fo-
to: aangeleverd)

Snelheidscontrole
Akersloot - Maandagochtend 28 
oktober tussen 08.23 -11.15 uur 
heeft er een snelheidscontrole 
plaatsgevonden op de Geester-
weg ter hoogte van nummer 18A. 

Van de 665 passanten reden er 
83 te hard. Hoogst gemeten snel-
heid 86 kilometer per uur terwijl 
daar 50 kilometer per uur is toe-
gestaan.

Vuurdoop voor 
Schaakclub Bakkum
Castricum - Zaterdag was het dan 
zover, de vuurdoop van Schaak-
club Bakkum in de landelijke vijf-
de klasse schaakcompetitie van 
de KNSB. Het team onder leiding 
van Martin Oudejans moest het 
opnemen tegen het sterke Cais-
sa uit Hoorn. Onder grote belang-
stelling ging de strijd lange tijd 
gelijk op. Bakkum uiteraard nog 
onwennig, moest ook wennen 
aan het andere speeltempo. Al-
le partijen gingen gelijk. Aan het 
eind van de middag stond er ech-

ter een ge� atteerde 1-7 op het 
scorebord. Henk van der Eng en 
Erik Breedveld wisten tot remise 
te komen. Gerard v.d. Bergh, An-
dre Breedveld, Jan Koopman, Ma-
rin Oudejans, Nico Pos en Evert 
Schmidt moesten allen het punt 
aan Caissa laten. Op 23 november 
vervolgt Bakkum zijn nieuwe lan-
delijke weg tegen Opening’64. 

Op de foto Nico Pos (rechtsvoor) 
tegen Arend Stapel. (Foto: aange-
leverd)

Meervogels-Tornado, nummer 
twee tegen nummer één
Akersloot - Zaterdag speelde 
Meervogels een wedstrijd tegen 
de koploper Tornado. Er stond 
de dames een spannende wed-
strijd te wachten, want het was 
de nummer één tegen de num-
mer twee. In het begin nam Tor-
nado al snel de leiding en kwam 
gemakkelijk tot een voorsprong 
van 2-6. Meervogels kwam ech-
ter moeilijk tot scoren. Verdedi-
gend werd Meervogels al sterker 
maar aanvallend liep het moei-
zaam. De ruststand was 7-11 in 
het voordeel van Tornado. 
Na een aanmoedigend praatje 

van coach Max hadden de dames 
van Meervogels nog wel vertrou-
wen dat ze de wedstrijden kon-
den kantelen. De tweede helft 
werd sterk begonnen en ze kwa-
men terug tot 12-13. Helaas kon-
den ze dit aanvallend niet vast-
houden door goed keeperswerk 
van de keepsters van Tornado. 
De eindstand was uiteindelijk 16-
19. Er had helaas meer ingezeten 
voor Meervogels. 

Zondag 9 november staat een 
uitwedstrijd tegen VVW 2  in Wer-
vershoof op het programma.

Diabetesweek in de 
Castricumse apotheken

Castricum - Van 11 tot en met 14 
november is er weer de jaarlijk-
se diabetesweek in de apotheek. 
Bij Apotheek de Brink en Apo-
theek Geesterduin kan iedereen 
gratis zijn bloedsuikerwaarde la-
ten testen en/of een afspraak ma-
ken voor een metingcontrole. Tij-
dens deze afspraak is het ook mo-
gelijk het cholesterolwaarde te la-
ten bepalen.

Waarom een gratis bloedsui-
kertest?
In Nederland lopen ongeveer 
250.000 mensen rond met dia-
betes terwijl ze daar niet van op 
de hoogte zijn. En wat is uw risi-
co op diabetes? Vul de Diabetes 
Risicotest in op www.diabetes-
fonds.nl/test en maak bij een ver-
hoogd risico een afspraak in on-
ze apotheek. Want aandoeningen 
die veel ongemak kunnen veroor-
zaken, sporen wij het liefst zo snel 
mogelijk op! 

Waarom een metercontrole?
De metercontrole is speciaal voor 

mensen die zelf hun bloedsuiker 
meten met een bloedglucoseme-
ter. 
Als u diabetes heeft, wilt u er ze-
ker van zijn dat de glucoseme-
ter nog goed functioneert en de 
juiste waarden laat zien. Een ge-
specialiseerde assistente contro-
leert uw meter. Ook krijgt u tips 
voor het uitvoeren van een goe-
de meting.
 
Maak een afspraak!
Kortom iedereen is van harte wel-
kom met alle vragen omtrent dia-
betes. Voor zowel een metercon-
trole als een bloedsuikertest kunt 
u bij de apotheek een afspraak 
maken. 

Apotheek De Brink
Torenstraat 64
1901 EG Castricum 
T: 0251-65 25 00
 
Apotheek Geesterduin
Geesterduinweg 9
1902 CB Castricum 
T: 0251-655066        

College Tour op het Jac. 
P. Thijsse College
Castricum - Het Jac. P. Thijsse or-
ganiseert al jaren voor 4 HAVO-
leerlingen een werkweek in Ver-
dun. Tijdens deze werkweek ma-
ken de leerlingen kennis met de 
vele verhalen over de Eerste We-
reldoorlog in en rondom Ver-
dun. Een vast programmaonder-
deel is een bezoek aan het mu-
seum Romagne ’14-’18 van Jean-
Paul de Vries. Samen met theater-
maker Diederik van Vleuten komt 

Jean-Paul de Vries met een Col-
lege Tour naar het Jac. P. Thijsse 
College, waarbij ze samen vertel-
len over de mensen in de Eerste 
Wereldoorlog. Deze College Tour 
zal plaatsvinden op woensdag 27 
november om 20.00 uur in de au-
la van het JPT. Het aantal zitplaat-
sen is beperkt en de belangstel-
ling is groot, dus reserveer op tijd 
kaartjes. Deze zijn kosteloos te 
bestellen via jvl@jpthijsse.nl. 
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Maria Genova bij Laan
Castricum - Jongeren slapen met 
de digitale deuren wagenwijd 
open. Daarom geeft Maria Ge-
nova op zondagmiddag 10 no-
vember om 14.00 uur een lezing 
over haar boek ‘What the h@ck’ 
en heeft ze het over dit onder-
werp in het algemeen. De toe-
gang is gratis en de Boekproeve-
rij is open.

Voor het eerst verschijnt er in 
Nederland een boek dat jonge-
ren weerbaar maakt tegen hac-
kers en online oplichters. Aanlei-
ding zijn diverse zorgwekkende 
onderzoeken, waaruit blijkt dat 
de meeste jongeren online hele-
maal niet zo veilig zijn als de ou-
ders denken. Bijna de helft van 
de kinderen en jongeren gebruikt 
voor alle online accounts hetzelf-
de wachtwoord. Ze slapen met de 
digitale deuren wagenwijd open. 
In slechts een jaar tijd is een op de 
twaalf Nederlanders slachto�er 
geworden van digitale criminali-

teit. Uit onderzoek van CBS blijkt 
dat het vooral tieners en jong vol-
wassenen overkomt. 

Schrijfster Maria Genova ontdek-
te tot haar grote schrik dat haar 
eigen zoons helemaal niets op 
school leren over online veilig-
heid, dat ze voor heel veel web-
sites hetzelfde wachtwoord ge-
bruiken en ook niet weten hoe 
ze een phishingmail kunnen her-
kennen. Dat was voor haar een 
aanleiding om een spannend 
verhaal te verzinnen, waarin een 
jongen en een meisje diep in de 
problemen komen nadat ze ge-
hackt worden. Durven ze het te-
gen een kwaadaardige hacker op 
te nemen? En kunnen ze iets ver-
zinnen om nieuwe slachto�ers te 
voorkomen?

Het boek ‘What the h@ck!’ is voor 
alle tieners. Het verhaal is geba-
seerd op de realiteit. (Foto: aan-
geleverd)

Plogging Akersloot
Akersloot - Zondag 10 novem-
ber start Plogging Castricum om 
14.00 uur vanaf de parkeerplaats 
bij de ARZV jachthaven aan de 
Klaas Hoornlaan in Akersloot om 
een stuk van het recreatieterrein 
aan het Alkmaardermeer, de pol-
der en het dorp schoon te wan-
delen.

Plogging Castricum nodigt om de 
drie weken jong en oud uit om sa-
men op zondagmiddag een uur-

tje te wandelen. Onderweg wordt 
het zwerfvuil opgeruimd. Mee-
doen? Aanmelden hoeft niet, het 
kost niets en men hoeft niets mee 
te nemen. Meer informatie over 
deze en andere activiteiten van 
Plogging Castricum is te vinden 
op de website www.ploggingcas-
tricum.nl en op Facebook: @plog-
gingcastricum. Aanmelden voor 
de mailinglijst kan op plogging-
castricum@gmail.com. (Foto: Es-
ther Parigger)

Kaartverkoop Intocht 
Sinterklaas een succes
Castricum - Vrijdag 1 november 
en zaterdag 2 november was al-
weer de eerste voorverkoop van 
de kaartjes voor het welkomst-
feest in de kerk bij de intocht van 
Sinterklaas op zaterdag 16 no-
vember in Castricum. Inmiddels is 
al meer dan helft van het aantal 
kaarten (tweemaal 900) verkocht.
Voor het  eerste feest  om 15.00 
uur zijn er bijna geen kaarten 
meer verkrijgbaar.

Het tweede feest begint om 16.30 
uur en voor slechts 1,50 euro (ou-
der en kind hebben elk een kaart-
je nodig) gaat de rest van de 
kaartjes in de voorverkoop, vrij-
dag 8 en zaterdag 9 november 
bij Club Mariz aan de Dorpsstraat, 
van 13.00 tot 15.00 uur. Vanaf 
maandag 11 november zijn daar-
na de eventueel nog overgeble-
ven kaartjes verkrijgbaar bij  ZinQ 
op Geesterduin.

Keramiek bij Toonbeeld
Castricum - Keramiek is hot, ook 
bij Toonbeeld. Op dit moment 
heeft Toonbeeld zelfs twee ke-
ramiekdocenten. Wilma Bosland 
neemt vanaf nu vooral de am-
bachtelijke kant van het kerami-
sche vak op zich. De cursus pot-
tenbakken op zaterdag is reeds 
van start maar er is nog plaats 
voor cursisten. Er zijn nog acht 
lessen van hele dagen te gaan. De 
lessen op zaterdag worden gege-
ven door Wilma Bosland. In deze 
lessen wordt gewerkt in een klei-
ne groep (maximaal twaalf per-
sonen) waarin iedereen een ei-
gen elektrische draaischijf tot zijn 
beschikking heeft. Beginners le-
ren het kneden van de klei, cen-
treren en het maken van de basis-
vormen op de draaischijf. Ervaren 
deelnemers kunnen hun tech-
niek verbeteren: groter of ver-
�jnder draaien, het draaien van 

kleine series en het ontwikkelen 
van een handschrift in draaien en 
vormgeving. 
De docent Wilma Bosland geeft 
al sinds 2002 keramieklessen bij 
Toonbeeld. In haar eigen werk 
gebruikt ze gedraaide vormen 
als uitgangspunt voor objecten 
waarin de sporen van het am-
bachtelijke proces altijd zichtbaar 
zijn. Op 28 januari 2020 start ook 
een cursus van vijf hele dagen op 
vrijdag.  Meer zin in de beelden-
de kant van keramiek? Ingrid Mol 
geeft les op  dinsdagavond en 
vrijdag overdag.  Kijk voor meer 
info èn direct aanmelden op ht-
tps://www.toonbeeld.tv/beel-
dend/keramisch-vormen/. Voor 
aanmelden voor de proe�es op 2 
november graag een mail naar in-
fo@toonbeeld.tv of een telefoon-
tje naar 0251-659012. (Foto: aan-
geleverd)

G-disco bij Discovery
Castricum - Vrijdag 8 novem-
ber is er in Discovery een G-dis-
co (disco voor mensen met een 
beperking). Deze avond wordt er 
gedraaid door DJ Mytrem en DJ 
Dylan. De entree is vier euro, in-

clusief twee consumptiemunten. 
Er worden ook foto’s en video’s 
gemaakt voor op de Facebookpa-
gina. Vrijdag 8 november, 20.00-
22.00 uur, Discovery, Dorpsstraat 
2a Castricum.

Steunpunt Vrijwilligerswerk 
op zoek naar vrijwilligers
Castricum - De cultuurhistori-
sche duintuin van het Hof van 
Kijk Uit met het oude jacht-
huis van Jonkheer Gevers, is een 
prachtige plek waar mensen met 
bijzondere kwaliteiten verschil-
lende activiteiten kunnen onder-
nemen. Voor sommige cliënten is 
het doel om weer onder de men-
sen te komen, een dag- en week-
structuur op te bouwen en/of 
zich zinvol te willen voelen, door 
het doen van ‘echte dingen’ die er 
toe doen. In het gezellige bosca-
fé van het Hof van Kijk Uit is nog 
plaats voor enthousiaste vrijwilli-
gers die graag de handen uit de 
mouwen steken.

Welzijn Castricum organiseert 
met succes een aantal wijkont-
moetingen in de dorpskernen 
Castricum en Limmen. Deze wor-
den zo goed bezocht dat er be-
hoefte is aan meer gastvrouwen/
heren, want zonder hen kan er 
geen wijkontmoeting plaatsvin-
den. Van de vrijwilligers wordt 

gevraagd dat zij de mensen ver-
welkomen, de ko�e verzorgen 
en het gesprek begeleiden. Er zijn 
gastvrouwen/heren nodig die in 
groepjes van drie, eenmaal per 
veertien dagen deze activiteit be-
geleiden. Het zijn gezellige och-
tenden waar over levensvragen 
wordt gepraat, maar ook over de 
actualiteiten. Het gaat over vroe-
ger, maar ook over alle verande-
ringen die er nu zijn. Het is tevens 
een plek waar mensen hun per-
soonlijke verhaal kunnen vertel-
len met een lach en een traan. 

Wie interesse heeft in een van 
deze vacatures, of ander vrijwil-
ligerswerk wil doen, kan een af-
spraak maken bij het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk (onderdeel 
van Stichting Welzijn Castricum) 
Geesterduinweg 5 in Castricum. 
Het telefoonnummer is 0251-65 
65 62. De vacaturebank is ook te 
vinden op www.vrijwilligerswerk-
castricum.nl en op Facebook en 
Twitter. (Foto: aangeleverd)

Zaterdag weer Repair 
Café in De Bakkerij
Castricum - Transitie Castricum 
organiseert samen met De Groe-
ne Bak weer een Repair Café op 
zaterdag 9 november. Men kan 
samen met de vrijwilligers aan 
de slag met kleine elektrische en 
huishoudelijke apparaten. Ver-
der is er hulp bij textielreparaties. 
Ook kan men komen voor advies 
bij computerproblemen en ad-
vies bij �etsreparaties. Men kijkt 
mee met de reparatie en helpt of 
denkt mee waar dat kan. Naast 
gerepareerde spullen brengt een 
Repair Café ook veel gezelligheid. 
Men kan wat drinken aan de bar 
van De Bakkerij en ideeën uitwis-
selen met andere bezoekers.
Het Repair Café wordt eens per 
twee maanden georganiseerd 

door Transitie Castricum en De 
Groene Bak. De Groene Bak is een 
Castricumse beweging die jon-
ge mensen wil inspireren duurza-
mer te leven. Transitie Castricum 
is een netwerk van Castricum-
mers die aan de slag zijn om door 
middel van simpele oplossingen 
hun leven meer duurzaam, soci-
aal en lokaal te maken. Het Re-
pair Café vindt plaats op zaterdag 
9 november in De Bakkerij aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum en 
is geopend van 13.00 tot 16.00 
uur. De  entree is gratis (giften 
zijn welkom). Men betaalt alleen 
voor eventuele materialen. Repa-
reren en laten repareren is uiter-
aard op eigen risico. (Foto: Jorin-
de Reijnierse).

Castricum - Het meidenteam van T.C. Bakkum heeft afgelopen zon-
dag de najaarscompetitie gewonnen in de categorie meisjes tot en 
met zeventien jaar. Dit werd na de laatste wedstrijd met taart gevierd 
en ‘s avonds met pizza nog eens dunnetjes overgedaan. Op de foto: 
boven van links naar rechts: Livia Drankier, So�e Slokker, Floor Sannes, 
Vera vd Graaf. Onder van links naar rechts: Norah Kelders en Lente Nij-
meijers. (Foto: aangeleverd)

Taart en pizza voor de 
winnaressen

Kennismaken met hockey
Castricum - Mixed Hockey Club 
Castricum (MHCC) organiseert 
deze herfstperiode mini-wed-
strijden voor kinderen onder de 
8 jaar oud. Deze wedstrijden zijn 
bedoeld om deze kinderen op 
een laagdrempelige manier én 
zonder kosten kennis te laten ma-
ken met de hockeysport en om 
leden (Funkey, Guppen en F-jes) 
die nog geen competitie spelen 
het wedstrijdgevoel te laten erva-
ren. De wedstrijden vinden plaats 
op 10, 17, 24 november en op 1 
december van 9.30 – 10.30 uur. 

De kinderen kunnen boven in 
het clubhuis vanaf 9.15 uur hun 
teamshirt ophalen en worden tij-
dens de wedstrijden begeleid om 
zodoende spelenderwijs het hoc-
keyspelletje eigen te maken. Een 
stick is te leen bij de club lenen en 
het is gebruikelijk om scheenbe-
schermers en een bitje mee te ne-
men. Bitje is bovendien te koop 
aan de bar in het clubhuis. Aan-
melden kan bij amber_braken-
ho�@live.nl. Aan het meedoen 
zijn geen kosten verbonden. (Fo-
to: aangeleverd)

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

Omgeving:
• Vinkenbaan/Westerweg, 
 185 kranten, (Limmen)

BEZORGERS 
GEVR AAGD
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Sinterklaas komt weer aan op ’t Stet

Limmen - Op zondag 17 novem-
ber zal de Sint Limmen weer ver-
eren met een bezoek aan het pit-
toreske dorp. Sinterklaas en zijn 
Pieten komen rond 13.45 uur aan 
met de boot over ‘t Stet. Hoe zul-
len de Pieten nu weer aankomen? 
Zal alles onderweg ook goed zijn 
gegaan vanuit Spanje?

Nadat Sinterklaas aan wal is, 
wordt hij welkom geheten door 
Burgemeester Mans. Vanzelfspre-
kend zijn de danspieten weer 
meegekomen en die zullen het 
publiek verblijden met gezellige 
dans en natuurlijk met leuke sin-
terklaasliedjes. Vanzelfsprekend 
is er dit jaar een optocht door 
Limmen met als eindbestem-
ming Sporthal de Enterij. Sinter-
klaas zou het erg leuk vinden als 
iedereen met hem in de optocht 
door het dorp naar de Enterij wil 
lopen en vindt het gezellig als 

aan de huizen langs de route de 
vlaggen wapperen.
De Enterij zal pas rond 15.15 uur 

opengaan als de stoet daar ar-
riveert. Iedereen kan dan rustig 
naar binnen voor een mooi feest 
met de Pepernotenband onder 
leiding van Peter Dekker. Ook zal 
er weer gedanst worden door di-
verse kindergroepen onder lei-
ding van Willy Könst en is er een 
optreden van de Breakdancers 
van Falco de Graaf. Rond 16.15 
uur is het afgelopen.

Om dit unieke feest te kunnen 
blijven organiseren is het Sinter-
klaas Comité Limmen weer deels 
afhankelijk van giften. Bijdragen 
zijn welkom op rekeningnummer 
NL05RBRB084.13.40.889, Regio-
bank, ten name van Sint Nicolaas 
Comité Limmen, of bij de entree 
van de Enterij in de melkbussen.

Wie volgend jaar wil helpen, kan 
contact opnemen met Marcel le 
Belle, bestuurslid Sint Nicolaas 
Comité Limmen 06-52204437. 
(Foto’s aangeleverd)

Regenboogvlag aan toren Dorpskerk
Castricum - Enige tijd geleden 
ontving de Protestantse Kerk Cas-
tricum (PKC) het keurmerk Wijde-
kerk van de gelijknamige Stich-
ting Wijdekerk voor de mate van 
acceptatie van LHBTI+-ers binnen 
de PKC. Het initiatief tot dit keur-
merk ontstond in reactie op de te-
gen LHBTI+-ers gerichte Nashvil-
leverklaring; het is een tegenver-
klaring. De symboliek van de aan 
het keurmerk verbonden regen-
boogvlag spreekt niet enkel tot 
LHBTI+-ers binnen de PKC, maar 
tot de LHBTI+-gemeenschap we-
reldwijd, inclusief LHBTI+-ers met 
een andere dan een christelijke 
levensbeschouwing. Met de toe-
kenning van het keurmerk wordt 
de PKC erkend als een geloofsge-
meenschap die voldoet aan de 
randvoorwaarden voor inclusivi-
teit, diversiteit, veiligheid en ac-
ceptatie van LHBTI+-ers.

Het keurmerk van Wijdekerk is 
zichtbaar op de website van de 
PKC en binnen de PKC zijn velen 
op de hoogte van het keurmerk, 
maar om een meer zichtbaar sig-
naal af te geven naar de dorpsge-
meenschap van Castricum en om 
dorpelingen dorpsbreed te laten 
weten hoe binnen de PKC wat 
haar LHBTI+-standpunt betreft 

de vlag erbij hangt, zet de PKC, na 
overleg in de kerkenraad en met 
goedkeuring van de burgerlijke 
gemeente Castricum, nu een vol-
gende stap door de regenboog-
vlag jaarlijks aan de toren van 
de Dorpskerk in Castricum uit te 
hangen en wel op een dag in het 
jaar die voor de LHBTI+-gemeen-
schap van betekenis is. In 2020 zal 
dit zondag 17 mei zijn, de zoge-
heten Internationale Dag tegen 

Homofobie en Transfobie.

Wie suggesties heeft om aan het 
uithangen van de vlag nog meer 
cachet te geven door het ge-
bruik van bijvoorbeeld teksten, 
beelden, rituelen, muziek of eni-
ge andere kunstvorm, is uitge-
nodigd om contact op te nemen 
met Ds. Suzan ten Heuw: suzan-
tenheuw@pkcastricum.nl, of 06-
20429675. (Foto: aangeleverd)

Oude stijl jazz in Geesterhage
Castricum - Op zondag 10 no-
vember gaan alle remmen weer 
los bij de traditionele oude stijl 
jazzmiddag ‘At The Jazzband Ball’ 
in Geesterhage. Iedere tweede 
zondag van de maand genieten 
van gratis live muziek in Foyer de 
Heerlykhyd in Geesterhage. 
Na een concert van een gerenom-
meerd orkest is er gelegenheid 
om te jammen in oude stijl jazz. 
Master of the jam, Frank Dam, is 
de gastheer van de deelnemen-
de muzikanten. De middag begint 
vanaf 14.30 uur. Deze keer is er 
een concert van ‘Dixiedelight’. De 
ervaring bij dit orkest spat er van 
af en met een heerlijk hemels tem-
po komen de grootste hits uit het 
begin van de vorige eeuw tot le-
ven. Na het concert gaat men ou-

de stijl jazz jammen. Dit onderdeel 
van de middag is uniek in Neder-
land. De jamsessie in Castricum 
heeft naam gemaakt en komen 
er muzikanten uit de wijde om-
geving om deel te nemen. Zon-

dag 10 november een concert van 
Dixiedelight met aansluitend jam-
men in oude stijl jazz vanaf 14.30 
uur in Foyer de Heerlykhyd van 
Geesterhage in Castricum. De en-
tree is gratis. (Foto: aangeleverd)

Go Green-team bedankt 
Clusiuscollega’s
Castricum - Het Go Green-team 
van het Clusius College Castri-
cum bedankt alle collega’s voor 
het meewerken aan een duurza-
mere school. 
Met de hele school werken ze op 
het Clusius aan een duurzame 
leefomgeving. 

Als dank stond er voor elke do-
cent een groene (hoe kan het ook 
anders) bidon klaar…want water 
drink je toch zeker uit de kraan en 
niet uit een plastic �esje op het 
Clusius College Castricum. 

(Foto: aangeleverd)

Rembrandtschool sluit schoolproject 
af met inloopavond
Akersloot - Donderdag konden 
alle kinderen van de Rembrandt-
school ‘s avonds naar school om 
daar aan familie te laten zien waar 
zij de afgelopen periode aan ge-
werkt hadden. Centraal stond het 
schoolproject Vervoer. 

Een aantal weken daarvoor was 
het project enthousiast van start 
gegaan met het volgen van een 
route dwars door en rond de 
school. Met vervoersmiddelen 
zoals skelters, steppen, �etsjes 
en ander rollend materiaal. Elke 
groep had een boek en vervoers-
middel centraal staan, die weer 
het uitgangspunt vormden voor 
verschillende onderzoeksvragen, 
creatieve activiteiten, spelele-
menten en het maken van stop-
motion�lmpjes door de oudere 
leerlingen.

Opgewacht door een groot land-
bouwvoertuig vervolgde ieder-
een zijn weg naar de aula waar di-
verse groepswerken tentoonge-
steld stonden. Daarna door naar 
de klassen waar de leerlingen, net 
als op andere inloopavonden, aan 
de belangstellenden hun plek en 
werk lieten zien. Uit ervaring is 

gebleken dat dit voor familie al-
tijd een mooie manier is om iets 
meer zicht te krijgen op de dage-
lijkse bezigheden van kinderen 

onder schooltijd. De school kijkt 
terug op een geslaagd project en 
een druk bezochte avond. (Foto: 
aangeleverd)

Bijzzzaak houdt katjes (plant) dag 
langs de Walstro
Castricum - Bijen, hommels en 
vlinders kunnen niet overleven 
als er in het vroege voorjaar geen 
bloeiende katjes van wilgen aan-
wezig zijn. Het groen van Castri-
cum blijkt heel arm aan deze voor 
insecten zo noodzakelijke plan-
ten te zijn. 
Daarom organiseert Bijzzzaak op 
zaterdag 16 november in de gro-
te groenstrook langs de Walstro, 
die onderdeel uitmaakt van de 

doorlopende groene linten door 
Castricum, een katjes plant dag. 
Behalve wilgenstruiken zullen er 
aanvullend ook meidoorn, spor-
kehout en Gelderse roos aan-
geplant worden, die later in het 
voorjaar belangrijk zijn voor bij-
en, hommels en vlinders. Ook vo-
gels zullen trouwens sterk van de-
ze struiken pro�teren. 
Bijzzzaak roept iedereen die in-
secten en vogels een warm hart 

toe draagt om mee te doen. Van-
af 9.45 uur verzamelen we bij de 
hoek Walstro, Kievit. De werk-
zaamheden starten om 10.00 
u. Rond 13.00 u verwachten we 
klaar te zijn. Vergeet niet om zelf 
werkhandschoenen, een steek-
schop en/of een takkenschaar 
mee te nemen. Informatie inwin-
nen of jezelf opgeven kan via 
emailadres p.mol@landschap-
noordholland.nl.

Creatief inloophuis De Knutselfee bij 
Galerie Streetscape
Castricum - Zondag 10 novem-
ber tussen 16.00 – 18.00 uur is de 
opening van De KnutselFee en 
de schilderijen expositie van Ma-
rian Frederiks (Amsterdam). De 
KnutselFee is een creatief inloop-
huis voor jong en oud in Galerie 
Streetscape aan de Dorpsstraat 7 
te Castricum. Op woensdagmid-
dag en elke eerste zondagmid-
dag van de maand, tussen 13.00 
-16.00 kan worden binnengelo-
pen zonder afspraak. Initiatief-
neemster Myung Beekman (Cas-
tricum) biedt een creatieve ‘speel-
tuin’ aan, waarin alles naar harten-
lust kan worden gebruikt om mee 
te versieren. Myung: „Creativiteit 
kent geen grenzen en zit in ieder-
een! Je mag iets uitkiezen en ver-
volgens kun je het schilderen en/
of versieren. Voor jezelf of als ca-
deautje; ik pak t graag voor je in!” 

Marian Frederiks (Krommenie) 
schildert zowel �guratief als non-
�guratief. De inspiratie haalt ze 
meestal uit de natuur. In de na-
tuur vind ze de rust en evenwicht 
terug, die ze in het dagelijks le-
ven vaak mist. Schilderen op zij-

de was lange tijd een grote passie 
voor haar. Vijfentwintig  jaar gele-
den verving ze de zijde door pa-
pier en later door doeken. De zij-
deverf werd acrylverf en nu schil-
dert ze het liefst met olieverf. 
Ook bij Galerie Streetscape, 
Dorpsstraat 7 te zien: expositie 
schilderijen van Huib Hogenstijn 
(Castricum), Lianne Oost (Alk-

maar), Sabrina Tacci (Heiloo), 
brons Nella van Os (Limmen) en 
wandtextiel Nora van Klingeren 
(Amsterdam). De galerie is ge-
opend op afspraak en vrijdag tot 
en met zondag van 14.00 - 17.00 
uur. Info: www.streetscape.nl. (Fo-
to: Schilderij ‘Voetstappen in het 
zand’ van Marian Frederiks – aan-
geleverd)
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Schaakvereniging Vredeburg
Wilbie naar linker-rijtje
Velsen - Op vrijdag 1 november 
stond voor de schakers van SV 
Vredeburg de zevende ronde van 
de interne competitie op het pro-
gramma.
Koploper Luc Janssen bouw-
de zijn voorsprong op de rang-
lijst uit. Zelf won hij terwijl zijn di-
recte concurrenten Bob Stolp en 
Bert Hollander beiden op remise 
bleven steken. Ook de partij tus-
sen Harold Ebels en Niels Hage-
man mondde uit in een punten-
deling. Paul de Ruijter creëerde 
tegen Olga Commandeur een ge-
wonnen stelling. Maar De Ruijter 
werd overmoedig: hij zocht naar 
de snelle knock out en vergat 
daarbij zijn aangevallen dame. 
Commandeur pakte het cadeau-
tje uit en wikkelde netjes af naar 
een gestolen punt. Marcel Wester 

won in een degelijke stijl van Nico 
Pepping. Remi Aa�es boekte een 
fraaie zege op Barry Blekemolen. 
Aart van den Brink beschikt over 
een goede eindspeltechniek. Dat 
kan gesteld worden op basis van 
de kundige wijze waarop Van den 
Brink het remise-achtige eindspel 
met een pionnetje meer tegen 
Hans de Goede naar winst wist 
te voeren. Theo Al en Jeroen van 
Vliet stelden zich tevreden met 
een hal�e. Gijs Pouw speelde een 
goede partij: met twee verbon-
den torens viel hij de koningsstel-
ling van Jan Levering met succes 
binnen. En weer won Arthur Wil-
bie zijn partij. Adri Beentjes was 
het slachto�er van de daden-
drang van de nieuwkomer die 
zijn naam inmiddels terugvindt 
in het linker-rijtje van de ranglijst.

Biljartvereniging WIK
Gert Lute verliest, maar 
pakt toch de koppositie
Castricum - De partij tussen Gert 
Lute en Ferry van Gennip bij bil-
jartvereniging WIK, kende twee 
winnaars, want Ferry pakte ein-
delijk na weken weer eens de 
winst. Beide spelers eindigden 
ruim boven hun moyenne en dat 
leverde voor Ferry 142 en voor 
Gert 140 punten op. De 140 pun-
ten van Gert waren ruim voldoen-
de om de koppositie te veroveren 
in de wintercompetitie libre. 

In het kielzog van deze partij, 
maakte ook Joop van de Wijst en 
Rolf Greshof er een mooie span-
nende strijd van. Direct van het 
begin af aan lieten beide spe-
lers zien dat zij goed in vorm wa-
ren, vooral Joop, die in de zesde 
beurt een serie van tien caram-
boles maakte. Daarop produceer-
de Rolf een serie van zes en zeven 
caramboles in die beginfase. Het 
werd een spannende strijd, die 

door Rolf in zijn voordeel werd 
beslist
De driebandenspecialisten Cees 
Burgmeijer en Jörgen Bolten, wa-
ren tegenstanders in het libre. Na 
een matige start, kwam Cees be-
ter uit de verf en was meer dan 
tevreden met zijn behaalde resul-
taat, terwijl Jörgen maar niet in 
zijn ritme kon komen en gelaten 
zijn nederlaag incasseerde. 

Een leuke partij ontspon zich 
tussen Peter Ent en Rien Emme-
rik, met wisselende kansen voor 
beiden op de overwinning. Maar 
vooral door een bliksemstart van 
Peter, met een serie van elf ca-
ramboles in de tweede beurt, 
leek de partij voor hem gunstig 
te starten. 
Maar Rien was vanavond gemo-
tiveerd om weer eens van zich te 
laten horen en kwam door regel-
matig scoren Peter voorbij. 

Mountainbike
Vincent Beentjes troeft 
jonkies af
Akersloot - Vincent Beentjes uit 
Castricum is de winnaar gewor-
den van de wedstrijd in Akersloot 
op Sportcomplex de Cloppen-
burgh om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike 
cup. 

Op deze wekelijkse donderdag-
avondmeeting ging na het start-
signaal thuisrijder Hidde Buur zo-
als gewoonlijk aan de leiding. De 
gedreven Akersloter heeft moei-
te zijn vermogen te doseren en 
eens de kat uit de boom te kij-
ken. Anderen, waaronder ditmaal 
Wout Bakker en Vincent Been-
tjes maakten daar handig gebruik 
van. Het drietal Buur, Bakker en 
Beentjes  kwam aan de leiding. 
Het trio B’s was geen lang leven 
beschoren met als gevolg dat de 
zich langzaam opgewarmde Vin-
cent Beentjes zich in de derde 
omloop op kop nestelde en daar-
na rap afstand nam van de jon-

gelingen. Door een inzakkende 
zadelpen en een haperende ver-
snelling moest Buur ook Bakker 
laten gaan. Het getuigde van ka-
rakter dat Hidde Buur door dit on-
gerief zijn hoofd niet liet zakken, 
maar gedreven zijn wedstrijd tot 
het einde wist te brengen. De so-
lo rijdende Wout Bakker had het 
geluk dat hij op het moment van 
lek rijden precies de warm ge-
reden mountainbike van Chris 
Kemp mocht berijden en daar-
door zijn ingenomen tweede po-
sitie kon handhaven. Bob Schol-
ten uit Akersloot wist in de slotfa-
se Henk Jan Verdonk senior mid-
dels een tempoversnelling vanuit 
Verdonks achterwiel te verrassen.  

Uitslag: 1. Vincent Beentjes (Cas-
tricum), 2. Wout Bakker (Heiloo), 
3. Hidde Buur (Akersloot), 4. Bob 
Scholten (Akersloot) en 5. Henk 
Jan Verdonk senior (Egmond aan 
den Hoef).

Opvallend 
rijgedrag

Castricum - Donderdagavond 
is een 23-jarige man uit Castri-
cum aangehouden. De man viel 
op doordat hij nogal slingerde 
en met een veel te hoge snelheid 
reed. Een blaastest wees uit dat 
de man te veel gedronken had 
en bij de ademanalyse op het po-
litiebureau blies de man 780 Ugl. 
De man was beginnend bestuur-
der en hierop is zijn rijbewijs in-
gevorderd.

Inbraak 
Kerkemeer
Akersloot - Zaterdag tussen 
16.00 - 19.00 uur werd er ingebro-
ken bij een woning aan de Ker-
kemeer. Men heeft de schuifpui 
opengebroken en het hele huis is 
doorzocht. Er zijn goederen weg-
genomen. Mocht iemand ver-
dachte personen/voertuigen ge-
zien hebben omstreeks het tijd-
stip van de inbraak dan graag 
melden via 0900-8844.

Twee jongens 
in bouwkraan
Castricum - Zaterdagavond 
kreeg de politie een melding van 
Securitas dat er twee personen 
in de bouwkraan zaten. Bij aan-
komst van de politie zaten de bei-
de jongens al op 20 meter hoog-
te. De twee jongens hebben een 
bekeuring gekregen voor artikel 
461 Wetboek van Strafrecht: ver-
boden toegang voor onbevoeg-
den. Er staat niet voor niets een 
hek om de kraan heen met ver-
bodsborden erop.

Horizon College Alkmaar beste 
Cambridge exam centre van Europa
Regio - Jaarlijks reikt Cambridge 
Assessment English awards uit 
aan hun exam centres in Europa. 
Dit jaar is het Horizon College in 
de prijzen gevallen. Uit meer dan 
300 exam centres uit heel Euro-
pa is het Horizon College geko-
zen als winnaar. De award is voor 
het beste exam centre dat ge-
bruik maakt van het o�ciële exa-
menvoorbereidingsmateriaal van 
Cambridge Univeristy Press, de 

o�ciële uitgever van Cambridge 
Assessment English. Anne Nieme-
ijer-Mackie, de centre exams ma-
nager van het Horizon College, 
mocht de prijs in ontvangst ne-
men, welke werd uitgereikt door 
Marleen Soto-Geertsma, coun-
try manager Benelux voor Cam-
bridge Assessment English.

Deze afgelopen week hebben 
mbo-studenten van het Horizon 

College en ook leerlingen van 
middelbare scholen uit de gehe-
le regio Noord-Holland, waaron-
der een groot aantal leerlingen 
van het Jac. P. Thijsse College in 
Castricum, hun felbegeerde Cam-
bridge-certi�caat ontvangen. In 
totaal werden er in drie avonden 
1100 certi�caten uitgereikt.

Telstar krijgt Ajax op bezoek!
Velsen - Telstar krijgt in de twee-
de ronde van het toernooi om de 
KNVB-beker bezoek van Ajax. De 
huidige bekerhouder bezoekt het 
Rabobank IJmond Stadion half 
december. Dat werd duidelijk uit 
de loting, die afgelopen zaterdag 

plaatsvond. De bekerwedstrijden 
worden op 17, 18 en 19 decem-
ber gespeeld, op welke datum 
de wedstrijd in Velsen-Zuid zal 
plaatsvinden, wordt later bekend 
gemaakt. Via de eigen website 
laat Telstar weten dat het geen 

zin heeft om de club te benade-
ren over de kaartverkoop. Hier-
over zal in een later stadium meer 
duidelijkheid worden gegeven, 
de club is daarbij ook afhankelijk 
van informatie vanuit de KNVB.

Heel Noord-Holland sluit aan op 
Meld Misdaad Anoniem
Regio - De provincie Noord-Hol-
land streeft ernaar de eerste pro-
vincie te zijn waarin alle gemeen-
ten zijn aangesloten bij het net-
werk van Meld Misdaad Ano-
niem. De provincie Noord-Hol-
land vraagt alle Noord-Hollandse 
gemeenten om mee te doen en 
biedt de gemeenten aan om de 
aansluitkosten bij Meld Misdaad 
Anoniem (M.) te betalen. Hier-
voor hebben de commissaris van 
de Koning, Arthur van Dijk, en de 
burgemeester van Velsen, Frank 
Dales, en de directeur van Meld 
Misdaad Anoniem, Michaël van 
Straalen, vandaag een convenant 
ondertekend.
 
Bij Meld Misdaad Anoniem kun-
nen inwoners en ondernemers 
anoniem zaken melden, waarvan 
zij vermoeden dat er criminele of 
kwade bedoelingen in het spel 
zijn. De meldingen lopen uiteen 
van geweld, drugshandel en dief-
stal tot radicalisering, fraude en 
milieucriminaliteit.
 
Gelijkwaardige informatiepositie
Arthur van Dijk, commissaris van 
de Koning in Noord-Holland: ,,Ik 
vind het belangrijk om gezamen-
lijk als Noord-Holland een vuist te 
maken. Hoe collectiever we deel-
nemen, des te krachtiger wij ons-

zelf maken bij de bestrijding van 
criminaliteit en ondermijning. Het 
is belangrijk dat de burgemees-
ters beschikken over een gelijk-
waardige informatiepositie.’’
De melding wordt alleen doorge-
stuurd naar de politie en ande-
re opsporingsdiensten als deze 
concreet is en de anonimiteit van 
de melder kan worden gewaar-
borgd. Maar ook voor gemeen-
ten kan de informatie nuttig zijn. 
Gemeenten ontvangen deze sig-

nalen, bijvoorbeeld over fraude 
met uitkeringen of ondermijning, 
alleen als zij zijn aangesloten op 
het netwerk van Meld Misdaad 
Anoniem.
Burgemeester Frank Dales: ,,Ik 
vind het van groot belang dat we 
deze vorm van criminaliteit op-
sporen en aanpakken. Dat kun-
nen politie en gemeente niet al-
leen. We hebben daarbij de ogen 
en oren van onze inwoners hard 
nodig.’’

Van links naar rechts: Frank Dales, Arthur van Dijk en Michaël van 
Straalen (foto: Provincie Noord-Holland)

Brandweer tot 
tweemaal toe retour
Castricum - Donderdagochtend 
om 10.18 uur, werd de brand-
weer opgeroepen voor een mel-
ding van een kat in de boom aan 
de Willem de Zwijgerlaan. De 
kat zou al de hele ochtend in de 
boom zitten en daarom was de 
brandweer gebeld. Bij aankomst 
van de brandweer was de kat uit 
de boom en konden de brand-

weerlieden weer retour.
Donderdagmiddag om 17.11 uur, 
was er een loze brandmelding bij 
Stichting Achter de Duinen aan 
de Rijksstraatweg in Heemskerk. 
De brandweerlieden waren al uit-
gerukt toen ze onderweg hoor-
den dat het om kookwerkzaam-
heden ging. De brandweer kon 
dus ook nu weer retour.

Open huis 
in ‘tHuis 
Lioba
Velsen - Midden in het duinge-
bied van Egmond ligt het Liobak-
looster. In een mooie, recent ver-
bouwde vleugel van dit histori-
sche pand, ‘tHuis Lioba, wordt 
aan ongeneeslijk zieke mensen 
een tijdelijk verblijf geboden. Een 
verblijf om te herstellen van pal-
liatieve behandelingen, om tot 
rust te komen en te bezinnen. Of 
een verblijf in het kader van res-
pijtzorg om mantelzorgers een 
adempauze te geven.  ‘tHuis Lio-
ba is inmiddels bijna drie jaar in 
bedrijf en heeft haar waarde als 
vriendelijke, kleinschalige zorg-
voorziening in de praktijk bewe-
zen. Een quote uit het gasten-
boek: „….Niet te geloven, de lief-
de en zorg die ik hier heb mogen 
ervaren, jullie waren mij allemaal 
zeer dierbaar…”
Op vrijdag 15 november van 
15.00 tot 17.00 uur is er gele-
genheid om een kijkje achter de 
voordeur te nemen, de bijzon-
dere sfeer te proeven, te kijken 
of een verblijf in ‘tHuis Lioba een 
optie is of om te informeren over 
vrijwilligerswerk. Vooraf aanmel-
den is niet nodig. Kijk voor meer 
informatie over ‘tHuis Lioba op de 
website thuis-lioba.nl of bel naar 
zorgcoördinatoren Marleen Brocx 
of Monique Krom: 06-12408062. 
(Foto: aangeleverd)

Met ‘Duurzaam Wonen’
Transitie Café trekt ruim 50 bezoekers
Castricum - De tuin van kapitein 
Rommel was, als gebruikelijk op 
de eerste vrijdag van de maand, 
weer een inspiratiebijeenkomst 
over Transitie in de breedste zin. 
Na een presentatie over de acti-
viteiten van Klein Duurzaam Wo-
nen, beter bekend als het Tiny 
House project, werden de aan-
wezigen getriggerd om aan de 
hand van een aantal stellingen 
na te denken hoe ze duurzaam  
zouden willen wonen in Castri-
cum. Vol enthousiasme deed 
men mee. Het leidde naar de pij-
lers voor een nog te starten eco-

wijk: ecologisch bouwen, spullen 
delen, gezamenlijk autogebruik, 
biodiversiteit en sociaal. Wie deze 
inspirerende avond gemist heeft 

en geïnteresseerd is in een derge-
lijke wijk dan zich melden bij in-
fo@transitiecastricum.nl. (Foto: 
aangeleverd)






