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Buurman Emin trakteert
Castricum - Tijdens Burendag is 
het ieder jaar erg gezellig in de Lin-
denlaan in Castricum. Helaas viel 
de Burendag dit jaar nogal in het 
water; op 28 september regende 
en stormde het. Een goede reden 

vond buurman Emin, om het nog 
eens over te doen: spontaan open-
de hij zondag 10 november aan het 
eind van de middag zijn foodtruck 
en begon te kokkerellen. De bu-
ren kwamen al gauw op de heer-

lijke geur en gezellige lampjes af. 
En zo konden de buren van de Lin-
denlaan weer even met elkaar bij-
kletsen onder het genot van lekke-
re hapjes gemaakt door buurman 
Emin. (Foto: aangeleverd)

Hij komt, de goede Sint!
Regio - Zaterdag 16 november is 
het weer zover, Sinterklaas komt 
op bezoek in Castricum. Rond 
13.00 uur zullen de zwarte pieten, 
die vooraf gereisd zijn, de stem-
ming er al in brengen rondom 
Winkelcentrum Geesterduin. Sin-
terklaas komt rond 13.30 uur, sa-
men met pieten, snoep en veel 
muziek, het podium bestijgen. 
De volgende dag, zondag 17 no-
vember, heeft Sint het driedub-
bel druk, maar gezien het tijd-
schema moet het lukken ook Lim-
men, Akersloot en Uitgeest te be-
zoeken met aankomst per boot en 
intocht.

Na de gebruikelijke welkomst-
woorden en reacties van Sint start 
op 16 november om 14.00 uur de 
intocht van maar liefst bijna vijf ki-
lometer door het dorp via de Soo-
merwegh,  Prinses Beatrixstraat, 
Torenstraat, Pernéstraat, Geel-
vinckstraat naar de Burgemees-
ter Mooijstraat om vervolgens de 
Dorpsstraat in te rijden tot aan de 
Pancratiuskerk. Daar komt hij om 

15.00 uur aan waarna de te gekke 
eerste voorstelling begint met na-
tuurlijk burgemeester Toon Mans 
en vele muziekpieten en dans-
groepen van ClubMariz. De twee-
de voorstelling begint om 16.30 
uur. Vanwege de vele aanvragen 
voor kaarten is er wederom geko-
zen voor twee voorstellingen. Op 
8 en 9 november is er kaartver-
koop bij ClubMariz in de Dorps-
straat van 13.00 tot 15.00 uur. 

Een dag later, op zondag 17 no-
vember, zal Sinterklaas ook Lim-
men en Akersloot aandoen. Om 
12.00 uur komt Sint per boot in 
Akersloot de jachthaven van AR-
ZV binnenvaren vanaf het Noord-
Hollandskanaal. De muziekpieten 
van ‘Dweilorkest Landoeie’ zor-
gen voor de leut met een vier ki-
lometer lange intocht en naar ver-
wachting is ook hier burgemees-
ter Mans van de partij. Alle kin-
deren die een tekening of ander 
werkstukje voor de Sint gemaakt 
hebben, kunnen deze aan de Pie-
ten overhandigen tijdens de in-

tocht. Voorzie deze wel van naam 
en adres, want misschien winnen 
ze wel een prijs voor de mooi-
ste tekening. Om 14.00 uur is het 
feest over in Akersloot, omdat Sint 
als de wiedeweerga naar Limmen 
vaart, om daar rond dezelfde tijd 
aan te komen bij het Stet. Daarna 
wordt zes kilometer via de Ach-
terweg, Dusseldorperweg, Kerk-
weg naar de Vuurbaak gereden 
en het eindpunt van deze tocht 
is de sporthal. Sint wordt hierbij  
wederom vergezeld door dans- 
en muziekpieten. 
Nog steeds op diezelfde zondag 
de 17e is het een race tegen de 
klok voor Sint, waar naar verwach-
ting enige verschuiving zal plaats-
vinden. Het plan is om alweer om 
12.15 uur ook in Uitgeest op be-
zoek te gaan en vervolgens het 
dorp door te gaan. De trossen lig-
gen al klaar bij de jachthaven aan 
de Langedijk 1, waar ook de Uit-
geester Harmonie het een en an-
der met Sinterklaasliederen zal 
opluisteren. (Tekst en foto: Aart 
Tóth)

Het zal weer één groot feest worden, de aankomst van Sinterklaas en zijn gevolg

Honden-
belasting 
defi nitie  
van ta el
Castricum - Castricum - Honde-
neigenaren hoeven vanaf 2020 
geen belasting meer te betalen 
voor hun viervoeter. Het colle-
ge is erin geslaagd het gat in de 
begroting, dat ontstaat na het af-
scha� en van de hondentax, te 
dichten.
Dat is besloten tijdens de begro-
tingsvergadering. Ook de andere 
BUCH-gemeenten stoppen met 
de hondenbelasting. Forza! pleit-
te in 2018 al voor het afscha� en 
van de tax door een motie in te 
dienen. De raad ging daarin mee, 
mits het gat in de begroting ge-
dicht zou worden. In Castricum 
gaat dat jaarlijks om 120.000 eu-
ro.

Verpleegkundige van 
GGZ-instelling Parnassia 
neergestoken
Castricum - Bij een steekpartij 
op het terrein van GGZ-instelling 
Parnassia is vorige week dinsdag 
een verpleegkundige zwaarge-
wond geraakt. De man is meer-
dere keren gestoken. Hij werd 
in kritieke toestand naar het zie-
kenhuis vervoerd. 

De dader, een 40-jarige Amster-
dammer, sloeg na de steekpartij 
op de vlucht. Hij kon op de Kra-
mersweg worden aangehouden. 

De man is geen cliënt van de in-
stelling, maar een bezoeker. 

Wat er aan de steekpartij vooraf 
ging wordt nog uitgezocht. De 
verdachte is vrijdag voorgeleid. 
Hij blijft voorlopig vastzitten.

Met de verpleegkundige gaat 
het inmiddels naar omstandig-
heden goed, meldt de politie. 
De recherche heeft de zaak in 
onderzoek.

CARAMELSLAGROOMSLOF
13,95

9,95
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Spelregels:
De tweede aankoop van dezelfde of lagere 
prijs mag u dus (bijna) gratis meenemen. 
M.u.v. reparaties en bestellingen. Let op: deze 
aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.

BETOVERENDE
EINDEJAARS AKTIE
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aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.

2e SIERAAD
KERKWEG 48   HEEMSKERK  •  T. 0251  230 206 

WWW.BEERSENKOMENJEWELS.NL

BIJ ELKE AANSCHAF EEN 2E SIERAAD OF HORLOGE VOOR SLECHTS ÉÉN EURO!

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

en het nieuws van de Gemeenteraad, 
op pagina 3 en 4 van deze krant. 

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

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

HUISGEMAAKT

WILDPATÉ
GROF OF FIJN

DIVERSE SMAKEN
25%KORTING

VLEESWARENTRIO:
RUNDERROLLADE

ONTBIJTSPEK
BIO EIEREN

SAMEN € 5,99

Biologische slagerij

HERTENSTOOF
RECEPT IN DEZE KRANT

REESTOOF
WILD ZWIJN STOOF

HAZENPEPER
VERS OF

KANT EN KLAAR
25% KORTING

ZUURKOOL
MET ROOKWORST
VOOR 2 PERS € 6,99

WILD
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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 16 november
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, geen viering wegens in-
tocht van Sinterklaas

Corneliusparochie
19.00 uur, in de Protestantse Kerk, 
viering van orgel, zang, beeld en 
geschrift met Liturgisch koor. Voor-
ganger Pastor J. Olling

Zondag 17 november
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur. Pastor Eveline Masetti
Gelijktijdig op radio Castricum

RK. St. Pancratiuskerk 
10.30 uur, pastoor Kaleab m.m.v. 
Gemengd Koor. Caritaszondag 
“Wereld dag van de Armen”

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

Corneliusparochie
10.00 uur, in de Heeren van Lim-
men, woord- en communieviering 
met gemengd koor. Voorganger 
Pastor J. Olling

Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur, ds. A.T. Kramer

Maandag18 november
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur. Taizé-avondgebed

Volop belangstelling in binnen- en buitenland

Bart Wierenga scoort 
met glossy over rugby
Castricum - Het is nog maar het 
begin van een hele serie over 
sporten die normaal niet volop 
in de schijnwerpers komen. We 
hebben het hier over de prachti-
ge glossy uitgave van maar liefst 
352 pagina’s vol met geweldige 
zwart-wit foto’s met uitleg over 
alle zaken rondom de sport rug-
by. Zeker als je geen inzicht hebt 
in deze sport, wordt dat je op sim-
pele wijze bijgebracht door Cas-
tricummer Bart Wierenga en fo-
to’s van Bastiaan Woudt. 

Hij hoeft eigenlijk niet te wor-
den voorgesteld, Bart Wierenga 
(1962) geboren in Heemskerk en 
intussen Internationaal bekend, 
zo ook in de gemeente Castri-
cum. Een opvallende, vriendelij-
ke en sportieve verschijning. Zijn 
liefde en passie stelde hij ten toon 
bij de Castricumse Rugby Club en 
het Nationale Rugby Team. Hij 
kent alle namen in dat wereldje. 
Veel van zijn belevenissen, maar 
zeker ook een groot stuk geschie-
denis over de ontwikkelingen en 
tradities rondom rugby, komen 
in de prachtige glossy ter spra-
ke. Ook als je er geen verstand 
van hebt, opent ‘Legacy Rugby’ je 
ogen en gedachtegang.

Trost als een pauw vertelt Bart: 
„Het is de bedoeling om zo’n ver-
helderend blad minstens drie-

maal per jaar uit te geven. Nu was 
dit over rugby, maar het zal zeker 
in de volgende a�everingen gaan 
over sporten die normaal niet zo 
in de media terecht komen. Niet, 
omdat het geen leuke sporten 
zijn, maar, omdat er minder men-
sen gebruik van maken. In de vol-
gende a�everingen zullen waar-
schijnlijk sporten als cricket, ijs-
hockey, boksen en meer ter spra-
ke komen. In elke a�everingen 
maar één sport”.

Ons gesprek vindt plaats in res-
taurant Wier&Ga in Castricum, 
waar broer Bob en schoonzus-
ter Hella de scepter zwaaien en 
er ook een inkijkexemplaar van 
‘Legacy Rugby’ ligt. Intussen zijn 
de exemplaren verkrijgbaar bij 
Boekhandel Laan, Cadeauhuis On 
Stock en via www.thisisyourlega-
cy.nl. Aanvullend wil Bart Wie-
renga nog wel even kwijt „dat ik 
ontzettende steun heb gehad 
aan dochter Lotte, die wat meer 
thuis is in het samenstellen van 
boeken. Ook de tekstuele bijdra-
gen van schrijver Tommy Wierin-
ga, acteur Frank Lammers en Pe-
ter Heerschop spreken voor zich. 
Er is natuurlijk een hele lijst na-
men op te noemen die mogelijk 
hebben gemaakt dat dit blad ver-
schenen is”.

Er komen veel verhalen en voor-

beelden vanuit de praktijk voor 
het voetlicht of meer toepasse-
lijker ‘tussen de palen’. Zo blijken 
er zelfs vergelijkingen ter spra-
ke te komen tussen een scrum en 
orang-oetang en betekenissen 
van alleen al de ‘Cap’. Per opstel-
lingsrij worden verschillende spe-
lers uit het verleden en heden be-
sproken en met uitdrukkingen op 
hun gezicht die zelfs rugby uit-
ademen. Speler uit het heden is 
ook de zoon van Bart die als pro-
fessional in Frankrijk de sport rug-

by beoefend in de voetsporen 
van zijn vader. Intussen brengt In-
ternational Sophie Tauber als ho-
recamedewerkster, die dames-
rugby speelt bij de Castricumse 
Rugby Club en zelfs in het Natio-
nale team zich aan het voorberei-
den is op de WK-Rugby in Japan, 
ons nog een espresso. Bart be-
stelt daar een bakje slagroom bij, 
wat via allerlei mengen toch in de 
espresso beland om vervolgens 
dit prettige gesprek af te ronden. 
(Tekst en foto: Aart Tóth)

Aanrijding 
rotonde 
Soomerwegh/
Molenweide
Castricum -  Maandagochtend 4 
november vond er een aanrijding 
tussen een personenauto en een 
�etser plaats op de rotonde Soo-
merwegh/Molenweide. De be-
stuurder van een personenauto 
zag de �etser over het hoofd met 
als gevolg dat de �etser aan de 
achterkant geraakt werd door de 
personenauto. Fietser kwam ten 
val maar liep hierbij alleen wat 
schaafwonden en gescheurde 
kleding op. Beide partijen gaan 
de schade onderling regelen.

Na steekproef onder inwoners
GroenLinks maakt lijst 
met fietsknelpunten
Castricum - Dertien �etsknel-
punten in Castricum moeten zo 
snel mogelijk aangepakt wor-
den om �etsen te stimuleren. 
Dat vindt GroenLinks. De par-
tij deed onderzoek naar ‘pro-
bleemplekken’ voor �etsers 
en verzamelde er dertien. De 
spoorwegovergang bij de Be-
verwijkerstraatweg staat bo-
venaan.

Ook de kruising Ruiterweg en 
Mient, de Stationsweg, de Hee-
reweg in Bakkum en de Rijksweg 
in Limmen kregen een hoge no-
tering. 
De meeste knelpunten worden 
als problematisch aangeduid 
vanwege een gebrek aan veilig-
heid. GroenLinks heeft in haar lijst 
ook gekeken naar de mogelijkhe-
den van (regionale) door�etsrou-
tes. ,,Er is een bedrag vrijgemaakt 
in de begroting om �etsknelpun-
ten op te lossen.”

‘Van twee kanten oplossen’
GroenLinks begon in augustus 
met haar steekproef. Dertig Cas-
tricummers deden mee. ,,Er wer-
den maar liefst 73 knelpunten ge-
signaleerd. Omdat niet alle knel-
punten even belangrijk zijn, is er 
een weging aan gegeven. Daar is 
deze top 13 uitgekomen.” Groen-
Links wil het probleem vanaf 
twee kanten oplossen. ,,De be-
langrijkste knelpunten moeten 
het eerst worden aangepakt. We 
willen uitzoeken hoeveel budget 
er nodig is om de top tien aan te 
pakken. Daarnaast willen we met 
de ‘goedkope’ knelpunten aan de 
slag. Beide benaderingen, urgen-
tie versus aantal, hebben voorde-
len.”
In december bespreekt de raad 
het �etsbeleid. Daar komt ook de 
verdeling van het budget aan de 
orde. De top 13 met knelpunten 
is te vinden op www.castricum-
mer.nl. (Mardou van Kuilenburg)

Gaslek in voortuin
Castricum - Zaterdagochtend te-
gen elf uur is de brandweer met 
spoed uitgerukt voor een gas-
lek in een voortuin aan de Wil-
lem de Zwijgerlaan. Dit was ver-
oorzaakt doordat de bewoner be-

zig was om een stronk van een 
boom weg te halen. De brand-
weer heeft het lek weten te dich-
ten en heeft de klus overgedra-
gen aan het gasbedrijf. (Foto: Eve-
lien Olivier)

etuigenoproep aanri ding 
Beverwijkerstraatweg
Castricum - Op donderdagmid-
dag 31 oktober rond 16.40 uur 
heeft er een aanrijding plaatsge-
vonden tussen twee �etsers. Dit 
gebeurde op het �etspad van de 
Beverwijkerstraatweg, richting 
Castricum, ongeveer 50 m voor de 
spoorwegovergang. Een vrouw 
die met haar �ets stil had gestaan 
aan de zijkant van het �etspad, 
stak het �etspad over om naar de 
overkant van het �etspad  te lo-
pen. Waarschijnlijk naar een man 
die daar op de stoep stond met 
een �ets. De vrouw kwam daar-
door op de weghelft van een �et-

ser die net aan kwam �etsen. De-
ze �etser kon niet meer op tijd 
remmen en is lelijk ten val ge-
komen. Er is nog een automo-
bilist gestopt om EHBO te verle-
nen. Nadat 112 was gebeld, is de 
man met de ambulance naar het 
ziekenhuis gebracht. De vrouw 
droeg een crèmekleurige  jas en 
had hal�ang blond haar. Bij dit 
ongeval is geen politie geweest. 
De politie verzoekt daarom getui-
gen zich te melden om de identi-
teit van de vrouw te kunnen ach-
terhalen en de twee partijen bij-
een te brengen.  

Akersloot nóg schoner
Akersloot - De deelnemers van 
Plogging Castricum boften ge-
weldig met het weer. Afgelopen 
zondag wandelden de ploggers 
in een zonovergoten Akersloot 
en omgeving. Tegen de verwach-
tingen in haalde men toch nog 
een recordopbrengst van twee 
autobakken vol aan zwerfafval uit 
het groen in het anders zo schone 
en opgeruimde dorp. 
Het afval lag vooral op één plek, 
iets uit de wandelroute en uit het 
zicht: in het struikgewas naast 
een kampvuurplek op het recre-
atieterrein naast de ARZV jacht-
haven trof men ontstellend veel 
blikjes, glaswerk, plastic en fo-
lie aan. Het is er nu weer schoon 
en het plekje daarmee nog mooi-

er. De ploggers hopen dat er daar 
aan de oever van het Alkmaar-
dermeer nog vele, gedenkwaar-
dige feestjes zullen plaatsvinden, 
maar dan zonder al die bende in 
de bosjes. Feestjes die de natuur 
niet opzadelen met een kater.

Ook een keertje meedoen met 
het ploggen? Kijk voor de data 
op de website www.ploggingcas-
tricum.nl of op Facebook: www.
facebook.com/ploggingcastri-
cum. De eerstvolgende wande-
ling is op zondag 1 december. 
Om 14.00 uur wordt er verzameld 
op de parkeerplaats van het Jac. 
P. Thijsse College aan de Bloemen 
in Castricum. (Foto: Maria Over-
toom)

Poging tot 
inbraak Delving
Akersloot - Zaterdag 9 novem-
ber is er tussen 15.00 en 21.00 
uur is er gepoogd in te breken 
in een woning op de Delving 
in Akersloot. Bij terugkomst za-
gen de bewoners dat gepoogd 
was met grof geweld het raam in 
de keuken open te breken. Dit is 
aan de voorzijde van de woning, 
goed in het zicht van de weg. Ook 
was gepoogd het raam van het 
toilet, gelegen naast de keuken 
open te breken. Men is niet bin-
nen gekomen.

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Tilassistentie
Castricum - Maandagmiddag 
4 november hebben de brand-
weerlieden de collega’s van de 
ambulance geassisteerd om een 
bewoner van boven naar bene-
den te tillen uit een woning aan 
de Meester Ludwigstraat. De be-
woner moest om medische rede-
nen naar het ziekenhuis worden 
vervoerd.
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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.  hoeft  dan niet bij alle 
fracti es langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken.  
krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 25 november.
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar 
tijdens het Raadsspreekuur Agenda Raadsplein 21 november 2019 

Gebroeders Gelsing postuum 
onderscheiden 
Hendrik (1914-1995) en Julius 
Gelsing (1923-1943) hebben 
postuum het Mobilisati e-
Oorlogskruis ontvangen. Hendrik 
kreeg bovendien het Ereteken 
van Orde en Vrede. Uit handen 
van burgemeester Mans ontving 
de familie de onderscheiding. 

Waardevol
Het Oorlogskruis wordt 
toegekend aan oud-militairen 
die in dienst waren van ons 
Koninkrijk in de jaren van de 
Tweede Wereld-oorlog. Veel 
militairen die recht hadden op 
deze onderscheiding, hebben het Oorlogskruis nooit ontvangen. De staat vindt dat dit alsnog 
moet kunnen, bij leven of postuum. Burgemeester Mans noemde de uitreiking ‘bijzonder en 
zeer waardevol’ en ging kort in op de levensloop van de gebroeders Gelsing. 

Krijgsgevangen op Java
Hendrik en Julius werden ingelijfd na de oorlogsverklaring van Nederland van Japan in 1941. 
Nadat de geallieerden de slag om de Javazee begin 1942 verloren, zijn beiden gevangen 
genomen. Hendrik werd krijgsgevangene gemaakt te Tjirandjang. Julius werd opgepakt te 
Tjiandoer. Samen kwamen ze onder zware omstandigheden in een werkkamp terecht. Julius zou 
het zogeheten ‘hongerkamp’ niet overleven. Hendrik werd op 15 augustus 1945 bevrijd. Voor 
zijn werk in dienst na de oorlog is hem ook het Ereteken van Orde en Vrede toegekend. 

  Commissies
19.30  21.00 Voorstel inzake rotonde Rijksweg  Visweg te Limmen
19.30  20:15 Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren Castricum
20:15  21:00 Initi ati efvoorstel invulling regionale raadsavonden en regionale 
  informati evoorziening Regio Alkmaar
  Pauze
21.15  22.30 Woonvisie Castricum 2020 - 2025 
21.15  22.00 Wijziging verordening Sociaal Domein 2017 
22.00  22.30 Commissie Algemene Zaken
  1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen 31 oktober en 
        7 november 2019
  1B Lijst van ingekomen stukken
  1C Lijst ter inzage gelegde informati e
  1D Mededelingen van het college
       - Algemeen
       - it de samenwerkingsverbanden
  1E Vragen uit de raad
  
22.45  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Intrekking oude voorstel met betrekking tot het zwembad 
      (voorstel college van 21 maart 2019)
  B Kaderbesluit nieuwbouw zwembad Noord-End castricum 
      (voorstel college van 15 oktober 2019) (inclusief besluitvorming 
      over eventuele moti e)
  5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u onder ‘Raad en College’

Vlnr. Andre Gelsing (neef), burgemeester Mans en 
Bert Gelsing, de zoon van Hendrik Gelsing met de 
onderscheidingen (foto Ronald Goedheer) 

Komende maandag en dinsdag (18-19 
november, van 7.30-16 uur) wordt de 
Torenstraat in Castricum afgesloten ter 
hoogte van nummer 52 (zie kaartje). 
Er zal overdag een kraan geplaatst 
worden waardoor het verkeer moet 
omrijden. Volgt u de aanwijzingen 
die in de buurt van de Torenstraat, 
Prinses Beatri straat en Burgemeester 
Lommerstraat staan opgesteld.

verzicht van de a sluiti ng 
in de Torenstraat

Torenstraat op 
18-19 november 
tijdelijk afgesloten

Via een WhatsApp-groep wisselt u grati s informati e uit over 
uw buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich 
verdacht gedraagt. Zo helpt u mee aan een veiligere buurt 
en kunt u inbraken voorkomen. Op de website: www.wabp.
nl leest u of er al een Whatsapp-groep bij u in de buurt is of 
hoe u een groep kunt oprichten. Om hieraan mee te kunnen 
doen, hebt u wel een mobiele telefoon nodig waarop u een 
Whatsapp-bericht kunt ontvangen.

Buurtpreventie Whatsapp

Begin november kunt u meedoen met een grote inkoopacti e voor vloerisolati e, spouwmuur-
isolati e en isolati eglas dankzij een samenwerking van de gemeente Castricum, CALorie en 
Winst uit je woning. Bent u eigenaar van een woning met een eigen dak, dan krijgt u hierover 
een brief. Gezamenlijk inkopen loont: meer service, meer kwaliteit en aantrekkelijke prijzen. 
Als u nu investeert in isolati emaatregelen, kunt u die investering nog sneller terugverdienen. 

Maximaal 20% subsidie
Met vloerisolati e en isolati eglas kunt u energie besparen en woont u een stuk pre   ger. 
Huiseigenaren die twee of meer isolati emaatregelen afnemen, kunnen met de ‘Subsidie Ener-
giebesparing Eigen Huis’ van de Rijksoverheid tot wel 20  subsidie krijgen op de kosten. Alle 
aangeboden isolati emaatregelen binnen onze lokale inkoopacti e voldoen aan de subsidie-eisen. 
‘Winst uit je Woning’ regelt uw subsidieaanvraag zodat u uw woning met gemak en tegen een 
nog lagere prijs kunt isoleren.

Bezoek de informati eavond
 bent van harte uitgenodigd voor de informati eavonden die de gemeente organiseert. Inloop 

met koffi  e vanaf 19.00 uur, aanvang van de informati eavond om 19.30 uur.  bent van harte 
welkom op een van de informati eavonden bij u in de buurt:

 Maandag 18 november in Vredenburg, Dusseldorperweg 64, Limmen
 Woensdag 20 november op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Castricum.

Hebt u vragen, belt u dan met de servicedesk van Winst uit je woning: 023-5836936. 
Inschrijven voor de isolati eacti e kan via de website van CALorie,

In ormati eavonden  en  november

Woningisolatie: gezamenlijk inkopen loont!  

ind deze week gaat de Geesterduinweg weer open. Het deel van de weg tussen de 
Soomerwegh en het zebrapad bij de noordelijke ingang van het winkelcentrum is de afgelopen 
weken nieuw ingericht. Tijdens de komende periode van feestdagen kan iedereen de weg dus 
weer gebruiken, ook het winkelend publiek. Na de jaarwisseling wordt het zuidelijke deel van 
de Geesterduinweg nog opgeknapt. 

Waarom? 
De Geesterduinweg was aan een opknapbeurt toe en met de komst van Cultureel Centrum 
Nieuw Geesterhage werd het ti jd om opnieuw te kijken naar de inrichti ng van de weg. De weg 
ligt in een 30km/uur zone, maar was niet zo ingericht. Er waren onduidelijke kruispunten, 
waardoor fi etsers zich onveilig voelden. De ruimte en routes voor voetgangers liet ook te 
wensen over. 

Wat verandert er?
Het plein voor de ingang van Nieuw Geesterhage is verbreed en voor een deel verhoogd. Op 
de kruising van de Geesterduinweg met het fi etspad van de Dag Hammarskj ldlaan is een 
verhoogd plateau aangelegd; dat moet de oplett endheid van de weggebruikers daar verhogen. 
Er komen op de Geesterduinweg meerdere van deze verhoogde plateaus. Daardoor kunnen 
auto’s er minder hard rijden. Zo zullen de automobilisten en brommers, motors en scooters de 
weg minder vaak kiezen als doorgaande route, wordt het gebied rusti ger ua verkeer en zal het 
veiliger worden. 

Zuidelijk deel op de schop 
Om dat te bereiken wordt ook de zuidelijke helft  van de weg nog opgeknapt. Dat is het deel 
tussen het zebrapad bij de noordelijke ingang van het winkelcentrum en de aansluiti ng op de 
C.F. Smeetslaan, bij de rotonde. Daarmee starten we in januari. 

Meer weten? Lees het op onze website: 
www.castricum.nl/plannen-en-projecten/geesterduinweg-herinrichti ng/ 

 

Geesterduinweg gaat weer open



INFOPAGINA

Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober

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

De donkere maanden zijn weer aangebroken. Bent u gewend om als u van huis gaat, de 
lichten uit te doen? Niet zo’n goed idee, want dan is het te zien dat u er niet bent. De gelegen-
heid maakt de dief! Gelukkig kunt u zorgen voor:

• Licht - gebruik ti jdschakelaars op uw verlichti ng;
• Geluid in huis - laat de radio of de televisie aan als u een avondje weggaat;
• Sociale controle – als u een paar dagen weggaat,
   vraag dan aan uw buren of ze een oogje in het zeil houden;
• Goed hang- en sluitwerk: maak het inbrekers lasti g. Doe ramen en deuren dicht én op slot.     
   Ook als u maar even weggaat!

Bel 1-1-2!
Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Bel dan direct 1-1-2. Als u hebt gezien hoe de daders er 
uit zien en in welke richti ng hun auto of scooter vertrok, verteld dit dan aan de politi e. Of maak 
er een fi lmpje of foto van met uw mobiele telefoon. Dan komt de politi e direct in acti e. Let 
natuurlijk wel goed op uw eigen veiligheid! Meer ti ps kunt u vinden op www.politi e.nl/themas/
woninginbraak.

Licht aan! Voorkom woninginbraakTablet oogt als een fotolijstje
Zorgscherm voor gemakkelijker
communiceren met familie en vrienden
Wie niet beter weet, ziet een leuke foto 
in een lijstje. Maar dit lijstje heeft  meer te 
bieden dan een mooie herinnering: het is 
een ‘zorgscherm’ dat Memory Lane wordt 
genoemd. Mevrouw Putt er uit 
Akersloot is de eerste van derti g senioren 
in onze gemeente die dit in huis krijgt. 
Wethouder Falgun Binnendijk reikte het 
afgelopen week aan haar uit . 

Wethouder enthousiast 
De gemeente Castricum is enthousiast over 
hoe Memory Lane senioren kan helpen bij 
het in contact blijven met vrienden en familie.
 “Hersenen wennen aan alleen zijn. Daar-
door kunnen senioren in een neerwaartse 
spiraal terecht komen. Met tot gevolg dat deze groep nog lasti ger te bereiken is. We kunnen dit 
voorkomen met middelen zoals Memory Lane. Ik verheug mij erop om deze uit te reiken aan derti g 
inwoners in de gemeente Castricum!” zegt wethouder Falgun Binnendijk.

19.30 - 20.00 uur    Inloop met koffi  e/thee in de hal van het gemeentehuis
20.00 - 20.10 uur   Opening en introducti e nieuwe voorzitt er Mees Hartvelt
                                  Introducti e Marti jn van Bemmelen (senior beleidsmedewerker strand)
                                  Voorstelronde sprekers van deze avond
20.10 - 20.40 uur   Presentati e plannen PWN rondom het strand (Nic Grandiek)
20.40 - 20.50 uur   Stand van zaken door Hoogheemraadschap (Rob Veenman)
21.00 - 21.10 uur   Stand van zaken door wethouder (Ron de Haan)
21.10 - 21.20 uur   Stand van zaken door één van de strandondernemers 
21.20 - 22.00 uur   Tijd voor vragen
22.00 uur                Afsluiti ng     

Vergadering 19 november, Raadszaal

Agenda Overleggroep Strand Castricum 

Afgelopen week ondertekenden wethouder Sport Ron de Haan en vertegenwoordigers van diverse 
sport- en beweegaanbieders uit Castricum een intenti everklaring voor een lokaal sportakkoord.
 
In 2018 is het Nati onaal Sportakkoord ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzi-
jn en Sport. Het lokale sportakkoord is een onderdeel daarvan. Het ministerie stelt subsidie beschik-
baar en Castricum zet deze in om een sportf ormateur aan te stellen, die als procesbegeleider de taak 
heeft  om samen met lokale parti jen invulling te geven aan het lokale sportakkoord.
 
Samen ambiti es waarmaken
Het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Door 
aan de slag te gaan met een lokaal sportakkoord, wil de gemeente Castricum samen met sportaan-
bieders en maatschappelijke partners afspraken maken over hoe die ambiti es lokaal bereikt kunnen 
worden.
Samen met CSV Handbal, AV Castricum, Team Sportservice Kennemerland, Kids Parents Bikeschool, 
Vitesse ’22 en FC Castricum is de intenti everklaring ondertekend. De sportf ormateur gaat samen met 
hen en degene die nog aan willen sluiten, aan de slag om tot het akkoord te komen. Het doel is om 
voor 8 april 2020 het lokale sportakkoord ondertekend te hebben.

Startschot voor lokaal sportakkoord 

De eerste van derti g zorgschermen, aangeboden 
door wethouder Binnendijk aan mevrouw Putt er, 
in aanwezigheid van v.l.n.r. Esther van Keulen 
(Memory Lane), Ester de Haas (Home Instead), 
en Joost Cornelis (Evean).

Omgevingsvergunningen
Ontvangen 
Datum Adres 
051119 Chopinstraat 14 in Castricum 
 het bouwen van een erker (WABO1901809)
 Rijksweg 132 in Limmen 
 het verbouwen van een kantoorruimte naar een woning (WABO1901813)
 Poelven 58a en 60a  in Castricum 
 het creëren van een dakterras (WABO1901812)
061119 Torenstraat 42 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) (WABO1901817)
 Kerkweg 2c in Limmen 
 het vervangen van de handelsreclame (WABO1901818)

Buiten behandeling
 Prins Bernhardlaan 13 in Akersloot  
 het plaatsen van een chill-ruimte voor de jeugd (WABO1900658)   
 Frans Halslaan 1a in Akersloot 
 het veranderen van een garage in woongedeelte (kangaroowoning)   
 (WABO1901777)

Vergunningsvrij
 De Crimpen 5 in Akersloot 
 het vergroten van het bestaande pand (WABO1901562)

Behandeltermijn verlengd met max. 6 weken
041119 Starti ngerweg 23 in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning (WABO1901507)   

Verleend
Datum Adres    
051119 Goudsbergen 6 en 8 in Castricum 
 het bouwen van een schuur en inrichten tuin (WABO1901365)
041119 Lindenlaan 81 in Castricum 
 het plaatsen van een vacuümbuis collector aan de zijgevel van de woning   
 (WABO1901570)
051119 P.C. Hooft straat 22 in Castricum
 het bouwen van een bijgebouw op het adres (WABO1901594)

APV-vergunning
Verleend
Datum Adres 
051119 Hempolder in Akersloot Klaas Hoorn- en Kijfpolder in Akersloot
 “Het Die” de Groot Limmerpolder in Akersloot Oosterveld in Limmen
 het verbranden van riet in de periode van donderdag 2 januari 2020 tot en met  
 maandag 30 maart 2020 (APV1900919)  
051119 Strand Castricum 
 Mountainbike strandrace Egmond-Pier-Egmond zaterdag 11 januari 2020   
 (APV1900852)   
051119 Strand Castricum 
 NN Egmond Halve Marathon met mini marathon 2020 zondag 12 januari 2020  
 (APV1900635)  
071119 Zeeweg 71 in Castricum  
 D-Day, een mountainbike strandrace met start/fi nish paviljoen Deining aan Zee op  
 zondag 15 december 2019, verzenddatum besluit 6 november 2019 (APV1900927)
081119 Centrum Castricum 
 Candlelight Shopping Castricum op 21 december 2019 verzenddatum besluit 
 7 november 2019 (APV1900917)

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

Offi  ciële mededelingen woensdag 13 november
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Oetblaoze – Emergo ontmoet Gé 
Reinders 16 november in Castricum
Castricum - ‘De muziek is mijn le-
ven’. Deze zin uit het lied Direc-
teur laat de passie, die leden van 
fanfareorkest Emergo uit Castri-
cum en zanger, muzikant en lied-
schrijver Gé Reinders, zien die ze 
voor de muziek voelen. Samen 
zullen ze op 16 november in het 
Jac. P Thijsse College het publiek 
ontroeren, laten lachen en genie-
ten.

Troubadour Gé Reinders toert al 
jaren door heel Nederland om sa-
men met de plaatselijke blaasor-
kesten de blaasmuziek te promo-
ten. Zijn hit ‘Blaosmuziek’ staat al 
jaren in de Top2000 en liet een 
groot deel van Nederland kennis 
maken met de schoonheid van de 
blaasmuziek. 
Na toeren als ‘Blaos mich nao 
hoes’ en samenwerkingen met 
andere muzikanten is Gé nu be-
zig aan zijn laatste theatertour-
nee met blaasorkesten. 
Fanfareorkest Emergo zal onder 
leiding van dirigent Erik van de 
Kolk dertien liedjes van Gé Rein-
ders begeleiden. Liedjes die niet 
alleen de vele facetten van het 

rijke fanfareleven vertellen, maar 
ook alle klankkleuren van de fan-
fare zullen laten horen; van zach-
te, ontroerende stukjes tot volle 
tutti’s.
Daarnaast zal Emergo zelf ook 
nog twee werken laten horen, na-
melijk Adventures of the Beaumé 
van Harrie Janssen en Pasmo van 
het New Cool Collective in een ar-
rangement van Klaas en Titus van 
der Woude. Werken waarin twee 

heel verschillende aspecten van 
de fanfaremuziek langskomen. 
Het concert op 16 november be-
gint om 20.00 uur en vindt plaats 
in het Jac. P Thijsse College in Cas-
tricum. Kaarten kosten €17,50, in-
clusief een consumptie en zijn 
verkrijgbaar via emergo.org/tic-
kets of (uitsluitend á contant) te 
koop bij slaapwoonwinkel Hui-
tenga aan de Dorpsstraat 69-73 te 
Castricum. (foto: Gé Reinders)

Maria de Fátima bij Toonbeeld 
‘Concert op Zondag’
Castricum- Vanwege eerdere suc-
cesvolle optredens staat Maria de 
Fatima ook dit jaar weer in Theater 
Koningsduyn tijdens een ‘Concert 
op Zondag’ van Toonbeeld.
Ze neemt u mee naar Lissabon, 
waar al twee eeuwen lang el-
ke avond de Fado wordt gezon-
gen. Luister naar muzikale verha-
len over heimwee, rouw en ver-
langen naar een beter leven, maar 
ook over het vieren van het leven 
zelf ondanks alle tegenslagen. 
Maria de Fátima is geboren in de 
volkswijk Boavista te Lissabon. 
Sinds haar negende staat ze op 
het podium, vanaf haar twaalfde 
nam ze singles, lp’s en later cd’s op 
en zong ze zij aan zij met Amália 
Rodrigues en Tony de Matos, Ca-
mané. Uiteraard zullen ook Amá-
lia’s klassiekers als Lágrima of Can-
cao do Mar niet ontbreken. 
Op haar 21e koos Maria voor 
een vaste verblijfplaats in Neder-
land, waar haar carrière zich ver-

der ontwikkelde. Ze groeide uit 
tot een bekende fadista die in 
2016 de hoogste presidentiele 
onderscheiding ‘Orde van Infante 
D. Henrique’ ontving van de Por-
tugese president voor haar gro-
te bijdrage aan het bekend ma-
ken van de Portugese cultuur in 
het buitenland. In 2011 won de 
zangeres de ‘NTS Competitie Top 
2000 De Covers’ met haar Portu-
gese versie van ‘Zij gelooft in mij’. 
Maria de Fátima treedt op samen 
met Daniel Raposo (Portugese gi-
taar), Hans van Gelderen (klas-
siek gitaar) en Felix Hildenbrand 
(akoestische bas). 
17 november om 15.00 uur, The-
ater Koningsduyn in Geesterha-
ge, Geesterduinweg 7, Castri-
cum. Toegangskaarten: de Read-
shop (Geesterduin), Muziekhan-
del Borstlap, Boekhandel Laan en 
Vivant Rozing, of via: www.toon-
beeld.tv of 0251-659012. (Foto: 
aangeleverd)

Bruce Springsteen - Western Stars
Met ‘Western Stars’, het eerste stu-
dioalbum van Springsteen in vijf 
jaar, slaat de legendarische sin-
ger-songwriter een nieuwe weg 
in, waarbij hij echter zijn roots niet 
vergeet. De documentaire die op 
zondag 17 november eenmalig te 
zien is in Corso behandelt de the-
ma’s liefde en verlies, eenzaam-

heid, familie en de onverbidde-
lijk voortschrijdende tijd. De �lm 
roept het beeld op van het Ame-
rikaanse Westen -zowel het my-
thische Westen als de harde wer-
kelijkheid- en vertelt met archief-
beelden, muziek en Springsteens 
persoonlijke bespiegelingen het 
verhaal van ‘Western Stars’.

Judy
Renée Zellweger is de legenda-
rische Judy Garland in deze �lm. 
Nadat haar carrière in Amerika op 
een laag pitje is komen te staan, 
reist Judy in 1968 af naar Londen 
voor een reeks uitverkochte the-
atershows. Hiermee hoopt ze ge-
noeg geld te verdienen om een 
stabiel leven te kunnen creëren 
voor haar kinderen die in Amerika 
zijn achtergebleven. Judy leeft al 

sinds dat ze een kindster was op 
medicijnen en drank. Er zijn men-
sen die van haar proberen te pro-
�teren wanneer zij in de war is en 
juist simpelweg gelukkig wil zijn 
met haar gezin en haar eigen keu-
zes wil maken. Ondersteund door 
de bekende liedjes, waaronder 
‘Somewhere over the Rainbow’, 
vertolkt Renée op indrukwekken-
de wijze de rol van deze groots-
heid en laat zien hoe fragiel en 
kwetsbaar Judy Garland was.

Regio - De winter staat voor de deur en dan is het weer tijd om 
de binnenboel een frisse schildersbeurt te laten geven voor de 
komende jaren. Goed uitgevoerd schilderwerk hoeft per de�ni-
tie niet duur te zijn. Hans v.d. Berg is een gediplomeerd schilder 
met al meer dan 35 jaar ervaring, waarvan 20 jaar als zelfstandi-
ge. Hans komt persoonlijk bij de klant langs voor een vrijblijven-
de en duidelijke o�erte op maat en voert het werk ook zelf uit, 
dus geen verrassingen achteraf. 

Laat deze winter uw 
binnenschilderwerk doen

Bij Hans v.d. Berg kan men terecht 
voor zowel binnen- als buiten-
schilderwerk, wanden, plafonds 
sauzen, behangen van alle soor-
ten behang, maar ook voor water- 
of roetschade. 
Vraag nog voor 10 december een 
o�erte aan en ontvang als cadeau 
een 1/5 staatslot XL bij de o�erte 
voor binnenschilderwerk. Wie de 
o�erte accepteert en voor 20 de-
cember ondertekend retour stuurt 
ontvangt een slagerscadeaubon 
van € 25,00 (slager naar eigen keu-
ze). Zo kan men zelf kiezen voor 
een lekker stukje vlees met Kerst. 
De cadeaubon geldt alleen voor 
een o�erte van minimaal drie da-
gen arbeid.
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend 
met professionele materialen en 
volgens de geldende richtlijnen. 

Bel vrijblijvend voor een o�erte of 
informatie naar 0251-248 030 / 06 
2222 8516 of mail naar:  hvdbschil-
derwerken@outlook.com. Website: 
www.hansvdbergschilderwerken.nl

Het is natuurlijk ook mogelijk al-
vast een o�erte aan te vragen voor 
het buitenschilderwerk voor aan-
komend jaar. (foto: aangeleverd)

Acupunctuur bij ‘Tao Dao’
Castricum - Tao Dao Acupunc-
tuur in Castricum biedt behan-
delingen met acupunctuur aan. 
Acupunctuur is bij veel klach-
ten, aandoeningen en ziekten 
een goede therapievorm. Zo ook 

bij emoties die in de weg zitten. 
Emoties zijn in te delen in de vijf 
elementenleer en zijn zo makke-
lijk te behandelen. 

De lever en de galblaas vormen 

samen het houtelement. Karak-
teristiek voor de lever is recht op 
het doel af gaan, plannen maken 
en medemenselijkheid. Als de le-
verenergie uit balans is schie-
ten de gedragingen door en kan 
het zijn dat recht op het doel af 
gaan verandert in voordringen 
in de winkel, medemenselijkheid 
er niet meer is maar wel irritatie, 
boosheid en een kort lontje. De 
leverenergie kan ook te zwak zijn 
wat weer andere klachten met 
zich meebrengt zoals een plek af-
staan, geen ruimte innemen, lus-
teloos, erg met de medemens be-
gaan. 

Als men zich herkent in boven-
staande deze cirkel wil doorbre-
ken dan kan behandeling met 
acupunctuur uitkomst bieden. 

Bel gerust voor meer informa-
tie: Tao Dao Acupunctuur 06-
42851717 of kijk op de website: 
www.acupunctuur-annemarie.nl. 

Tao Dao Acupunctuur is geves-
tigd aan Westerplein 2a/b in Cas-
tricum. (Foto: aangeleverd)

Dove Castricummers winnen 
&Award Organisatieprijs 2019
Castricum - Vrijdag 1 november 
tijdens de Beeld en Storm confe-
rentie van de vernieuwde Code 
Diversiteit en Inclusie (zie www.
codedi.nl) werd de &Award Or-
ganisatieprijs overhandigd aan 
de twee dove Castricumse zus-
sen Roos en Martine Wattel. ‘Wat 
Telt!’ zet zich in voor een toegan-
kelijke samenleving voor doven 
en slechthorenden. 

In 2015 heeft Wat Telt! samen met 
Foam Fotogra�emuseum Amster-
dam het ‘Musea in Gebaren’ pro-
gramma opgezet. Binnen dit pro-
gramma zijn er 25 dove mensen 
getraind tot museumgids, ze ge-
ven rondleidingen in Nederland-
se gebarentaal in de inmiddels 

zestien aangesloten musea. 

Wat Telt! geeft workshops aan de 
deelnemende musea over de ach-
tergrond van de dove doelgroep. 
Roos Wattel: „Je moet je doel-
groep goed kennen wil je toegan-
kelijker worden. Er bestaan nog 
altijd misverstanden. Gebarentaal 
is niet internationaal en een ‘do-
ventaal’ bestaat niet. Het Neder-
lands is de tweede taal van do-
ve mensen, waardoor geschreven 
teksten in musea niet altijd toe-
gankelijk zijn, zeker niet wanneer 
deze lang en ingewikkeld taalge-
bruik bevat. De Nederlandse ge-
barentaal is honderd jaar onder-
drukt geweest, van 1880-1980 
mochten er geen gebaren wor-

den gebruikt in het dovenonder-
wijs in Europa.” 

De jury: ‘Wat Telt! zorgt ervoor dat 
musea letterlijk meer toeganke-
lijk worden voor doven en slecht-
horenden. Het belang om juist 
dove of slechthorende personen 
op te leiden tot rondleiders is es-
sentieel omdat ze een ander per-
spectief kunnen geven op de col-
lecties dan een horende. Ook van-
uit het oogpunt van representatie 
een belangrijk project. Deze be-
drijfs�loso�e van Wat Telt! gaat 
dwars door alle intersecties heen.’ 
Kijk voor meer informatie op 
www.museaingebaren.com of 
www.wattelt.org. (Foto: Kirsten 
van Santen)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur  zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 & 19.30 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur  woensdag 20.00 uur

Judy
zondag 19.30 uur

Bruce Springsteen: Western Stars
maandag 20.00 uur

Penoza: The Final Chapter
zondag 16.00 uur

Don Pasquale - The Royal Opera
donderdag 20.00 uur

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

Official Secrets
vrijdag 20.30 uur

Amazing Grace - Aretha Franklin
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur
Portrait de la jeune fille en feu

vrijdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur
Fisherman’s Friends

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 18.45 uur
dinsdag 20.00 uur

Wat is dan Liefde
zaterdag 21.15 uur

Joker
woensdag 15.00 uur

Frozen 2 (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Waar is het grote boek van Sinterklaas

zaterdag 13.30 uur
Everest: De jonge Yeti

zondag 13.30 uur
Trouble

zaterdag 13.30 uur
Shaun ’t Schaap: Het Ruimteschaap

Programma 14 november t/m 20 november
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Allerzielen Alom leeft als nooit tevoren
„Een sfeer van saamhorigheid, 
waardigheid en liefde ervaren”

Castricum - Mooi, indrukwek-
kend, sfeervol en geweldig”, 
het waren de uitdrukkingen die 
je afgelopen woensdag vaak 
hoorde van mensen die van-
wege Allerzielen Alom begraaf-
plaats Onderlangs bezochten.

Sfeervol
Sfeervol aangelegde wandelrou-

tes met fakkels of lichtjes aan bei-
de zijden, drie engelen, waarvan 
twee op stelten, kramen met pas-
sende artikelen, gedragen mu-
ziek, mooie gedichten, klankscha-
len, rituelen, Glühwein en choco-
mel, alles draagt bij aan een se-
rene sfeer die past bij het her-
denken van overleden dierba-
ren. Groepjes mensen schuifelen 

langzaam langs de prachtig ver-
lichte graven en staan stil bij het 
graf van hun dierbare(n). De na-
bestaanden hebben doorgaans 
zelf de sfeerverlichting aange-
bracht.

Vrijwilligers
Lydia de Leur is de kartrekker van 
de vier vrijwilligers die deze vie-

ring elk jaar organiseren. Het is 
steeds weer een hele klus, die 
ze samen met veel liefde oppak-
ken. „We redden het niet zonder 
de vele vrijwilligers die de laat-
ste dagen helpen met het aanleg-
gen en verlichten van de routes”, 
vertelt Lydia. „Ook moeten we �-
nancieel zien uit te komen, want 
de materialen die we gebrui-
ken kosten nu eenmaal geld. We 
doen dit allemaal op eigen initia-
tief. We ontvangen bijdragen van 
het UNC Uitvaartfonds en de ge-
meente. Gelukkig zijn er wel en-
kele middenstanders die belan-
geloos bijspringen door mate-
riaal uit te lenen of te schenken, 
zonder hun naam vermeld te wil-
len hebben. Dit siert hen omdat 
reclame niet past bij deze viering, 
waarbij nabestaanden het leven 
van hun dierbare(n) vieren”, al-
dus Lydia

Taboe
Een vader met kinderen arriveert 
op de begraafplaats, waar ze be-
groet worden door de stelten-
gelen. De vader loopt even later 
naar Lydia en zegt dat hij ’s mid-
dags het graf van z’n overleden 
vrouw in het licht heeft gezet. Hij 
zag er tegen op om ’s avonds de 
begraafplaats te bezoeken, om-
dat dit mogelijk te aangrijpend 
voor de kinderen zou zijn. Hij 

complimenteert Lydia voor de 
wijze waarop men de begraaf-
plaats uit de taboesfeer weet te 
halen. Lydia lijkt geraakt te zijn 
door het compliment.

Vanuit de ontvangstkamer van 
het Uitvaartcentrum klinkt prach-
tige gedragen vioolmuziek van 
J.S. Bach. Het wordt gespeeld Iris 
de Leur en Jürgen Rodenmeier. 
Zij vormen deze avond een gele-
genheidsduo.

Liefde
Thea Veldt loopt gearmd met 
haar schoonvader Theo Veldt 
over de begraafplaats. Thea heeft 
geholpen met het aankleden van 
de begraafplaats en bezoekt nu 

het graf van haar schoonmoeder. 
Theo: „Ik loop drie keer per week 
met z’n hondje over de begraaf-
plaats. Ik vind Allerzielen Alom 
een prachtig eerbetoon aan de 
overledenen.” 

Buiten de algehele sfeer ervaart 
Thea vooral veel saamhorigheid, 
waardigheid en liefde. Ze drukt 
het prachtig uit op een avond 
waarbij zien, zijn en vooral bele-
ven de hoofdtoon voeren.

Lydia en de andere vrijwilligsters 
kunnen met trots terugkijken op 
het stukje werk dat ze ook bij de 
twaalfde editie weer hebben ge-
leverd. (Tekst en foto: Henk de 
Reus)

Boterhammetje smeren met de burgemeester
„Zag je dat de keeper van Chelsea 
die bal op z’n neus kreeg?”
Castricum - Het gebeurt je niet 
elke dag dat je als leerling van 
een basisschool door de burge-
meester wordt uitgenodigd om 
samen met hem te ontbijten in 
het gemeentehuis. Het over-
kwam donderdag 7 november 26 
leerlingen van groep zeven van 
basisschool ‘De Sokkerwei’. Het 
initiatief vond plaats in het kader 
van het ‘Nationaal Schoolontbijt’, 
de week waarin een half miljoen 
kinderen, samen met de burge-
meester, aanschuiven aan de ont-
bijttafel. Het is een educatief eve-
nement dat kinderen laat ervaren 
hoe leuk en goed een belangrijk 
ontbijt is. 

Ontbijt
Als alle kinderen zijn aangescho-
ven en de burgemeester vraagt 
wie er ’s morgens altijd ontbijt, 
blijkt dat geen van de kinderen 
met een lege maag naar school 
gaat. Als hij vraagt waarom het 

ontbijt de belangrijkste maaltijd 
is, weet Stan (11) het antwoord. 
„Als je laat in de avond gaat eten 
en daarna naar bed gaat moet je 
maag zwaar werk verrichten om 
al het eten te verteren. Boven-
dien krijg je door een goed ont-
bijt energie, die nodig is voor 
het doorkomen van de dag. De-
ze heb je voor het slapen niet no-
dig.” Geen speld tussen te krijgen. 
Op de vraag wat iedereen ’s mor-
gens als ontbijt eet, geeft Erk (11) 
aan dat een omeletje er meestal 
wel in wil.

Cheque
Dan vertelt de burgemeester dat 
hij, als tegenprestatie voor het 
door de kinderen aangeboden 
ontbijt, ook dit jaar weer voor het 
goede doel doneert. Het thema 
dit jaar is ‘Het Vergeten Kind’. Deze 
stichting zet zich in voor kinderen 
die het moeilijk hebben, omdat 
er thuis veel problemen zijn. Het 
doel is om deze kwetsbare groep 
weer rust te laten vinden en aan-
dacht te geven, zodat ze zich op 
hun toekomst kunnen richten. 
Met de donaties wordt het moge-
lijk gemaakt dat meer kwetsbare 
kinderen een stem krijgen, zich 
‘kind’ kunnen voelen en volwaar-
dig meedoen in onze maatschap-
pij. Er worden voor hen verschil-
lende activiteiten door het hele 
land georganiseerd.

De burgemeester wil, samen 
met wethouder Ron de Haan, 
de cheque van € 150,-- aan twee 
leerlingen overhandigen, maar 
aan wie? Hij denkt gauw tot een 
keuze te komen en vraagt „Wie 
van jullie is er vandaag jarig?” De 
helft van de kinderen steekt de 
vinger op. 
Een duidelijke poging om de bur-
gervader voor de gek te houden. 
Deze is echter niet voor één gat 
te vangen en vraagt hierna heel 
slim: „Wie was er gisteren jarig?” 
Nu blijken er maar een paar vin-
gers de lucht in te gaan. Maud en 
Pascal (beiden 10) zijn de gelukki-
gen en mogen de cheque in ont-
vangst nemen.  

Mannenthema
Hierna gaat het ontbijt van start 
en schuift de burgemeester bij 
een tafel aan, waaraan alleen jon-
gens zitten. Als de kaas en de jam 
wordt doorgegeven en ieder-
een z’n broodje smeert, vraagt 
de burgemeester „Wie van jul-
lie heeft er eergisteren naar Ajax 
gekeken?” Dat is een inkoppertje 
natuurlijk. Er volgen direct reac-
ties. „Zag je dat die keeper de bal 
uit de vrije trap van Hakim Zijech 
nog op z’n neus kreeg?”, roept Erk 
naar de anderen. Het half uurtje 
ontbijten is daarna snel met ge-
spreksstof ingevuld. (Tekst en fo-
to: Henk de Reus)

Win 500 euro met Handje Contantje
Castricum - De feestdagen zijn 
al begonnen in het centrum 
van Castricum. Dat houdt on-
der andere in dat de meeste ge-
zinnen meer geld uitgeven in 
de maanden november en de-
cember. Is het niet aan Sinter-
klaas- en kerstcadeaus, dan wel 
aan kleding om er wat feeste-
lijker uit te zien. Ook aan alco-
holische nattigheid wordt iets 
meer gespendeerd deze maan-
den. Wat is dan ook mooier om 
te proberen wat van die uitga-
ven terug te winnen.

Dat kan via de actie ‘Handje Con-
tantje’ van het Dorpshart Castri-
cum, verzorgd door het Onder-
nemersfonds, die buiten deze ac-
tie ook garant staat voor de vijf 
seizoenmarkten en Candlelight 
Shopping op zaterdag 21 de-

cember. Bij het ontvangen van 
‘De Castricummer’ in de brieven-
bus op 6 november was het over-
bekende verzamelzakje bijge-
voegd, waarin de kassabonnen 
van de aankopen kunnen wor-
den bewaard en vervolgens wor-
den ingeleverd. Het enige wat 
men hoeft te doen is de bewijzen 
van de uitgaven in november en 
december te verzamelen tot een 
bedrag van 500 euro. Men zal al 
gauw versteld staan hoe snel dat 
gaat. 
Alle ondernemingen en detail-
listen in het centrumgebied met 
een actiesticker doen aan de ac-
tie mee, dus ook de restaurants, 
cafés en supermarkten. 
Dat is dus in de Dorpsstraat, 
Dorpsplein, Torenstraat, Burge-
meester Mooijstraat en Stations-
weg.

Lever het verzamelzakje, voor-
zien van gegevens, in voor 6 janu-
ari 2020 bij de Rabobank, Boek-
handel Laan of Deen Supermarkt 
en maak kans op een van de ge-
weldige prijzen. De hoofdprijs is 
500 euro ‘Handje Contantje’, wat 
dan is het uitgavebedrag terug-
gewonnen. Verdere prijzen zijn: 
250 euro ‘Handje Contantje’ en 
nog ruim tien prijzen van gewel-
dige cadeaubonnen tot verras-
singspakketten. 

De prijsuitreiking zal plaatsvin-
den op donderdag 9 januari bij 
Restaurant Wier&Ga op het Bak-
kerspleintje. 

Is één verzamelzakje niet ge-
noeg? Bij deelnemende detaillis-
ten zijn meerdere zakjes verkrijg-
baar.  (Tekst en foto: Aart Tóth)
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Castricum - Het heeft acht ja-
ren gezorgd voor heftige dis-
cussies, waar het hard-tegen-
hard-ging, maar er schijnt nu 
eindelijk een besluit te zijn ge-
nomen tot de bouw van een 
nieuw zwembad. Onder de 
naam ‘Sportcentrum Noord-
End’ zal dit tot ontwikkeling ko-
men. Afgelopen commissiever-
gadering maakte de Raad een 
eind aan de jarenlange discus-
sie en besloot tot nieuwbouw 
en geen renovatie. De partij-
en die voor een nieuw zwem-
bad zijn nemen de hoger dan 
gedacht uitvallende jaarlijkse 
kosten voor lief.

Wel is daarbij besloten voorlo-
pig geen combinatie uit te voe-
ren van zwembad en sporthal, 
maar dit op termijn uit te voeren 
als sporthal De Bloemen echt aan 
z’n einde looptijd komt vanwege 
bouwvalligheid en daarbij hoge 
renovatiekosten. Ook een beslis-
sing over een recreatiebad is naar 
de toekomst verschoven. Voorlo-
pig is er dus alleen sprake van een 
wedstrijdbad van 25x15,4 meter 
en een warmwater instructiebad, 
ook wel ‘doelgroepenbad’ ge-
noemd, van 20x10 meter.

Discussie
VVD en Forza zijn de partijen, 
die de portemonnee dicht willen 
houden. Waarbij Forza zelfs zover 
ging inwoners maar ergens an-
ders te laten zwemmen. Geluk-
kig waren er ook partijen die het 
nog langer traineren van de be-
slissing beslist niet wilden. Zo wa-
ren de fracties van PvdA, CK&G, 
Van Schoonhoven/Burgerforum, 

Groen Links en D66 het met el-
kaar eens om nu te beslissen en 
ook de Vrije Lijst sloot aan. CDA 
startte opnieuw de discussie door 
te stellen dat de aanbouw aan de 
huidige sporthal nog maar weer 
eens moest worden onderzocht, 
wat dan de derde keer zou wor-
den. Forza en GDB blijven tegen-
stander van een nieuw zwembad. 
Vooral Leo van Schoonhoven, 
te hulp geschoten door Harold 

Ebels van D66, was het helemaal 
zat en liet dat duidelijk blijken. 
Niet onbegrijpelijk, omdat hij en 
Herman Rijsdijk oprichter zijn van 
de Initiatiefgroep Nieuw Zwem-
bad. Deze groep ondernemers 
en specialisten uit Castricum en 
Limmen hebben zich jaren duide-
lijk geroerd in de discussie en uit-
voering van een nieuw zwembad 
met resultaat. Zo is waar te ne-
men dat een burgerinitiatief kan 

werken. Unaniem werd hun optie 
genoemd als de voorkeursoptie.

Voorstel
Gezien het voorstel van het col-
lege B&W van 15 oktober 2019, 
heeft de raadscommissie een 
raadsbesluit voorbereid op 7 no-
vember dat binnenkort in de ge-
hele gemeenteraad zal worden 
behandeld en er zullen dan be-
sluiten worden genomen. In dat 

voorstel is rekening gehouden 
met de toekomstige aanbouw 
van een sporthal met bijbeho-
rende faciliteiten ter vervanging 
van De Bloemen. Ook zal daarbij 
de mogelijkheid tot eventuele en 
gefaseerde toevoeging van zorg-
gerelateerde functies zoals huis-
arts, fysiotherapie en apotheek 
tot de mogelijkheden behoren 
in de toekomst. Het zwembad 
zal geheel aardgasloos, dus all-
electric, worden aangelegd met 
een hoge duurzaamheidsambi-
tie. Ook wat betreft de plaats is 
er geen discussie meer, Noord-
End is de nieuwe locatie, waarbij 
er nog een keuze gemaakt moet 
worden tussen veld twee of vijf 
van FC Castricum. Voor de de�ni-
tieve keuze wordt via participatie 
nader de uiteindelijke locatiekeu-
ze vastgesteld.

Kosten
Voorlopig zijn in het �nanciële ka-
der de investeringskosten vastge-
steld op € 14.450.000, ruim veer-
tien miljoen euro dus. Dat bedrag 
is onderverdeeld in extra inves-
teringen wat betreft duurzaam-
heid, onderhoudsreserveringen, 
terreininrichting, afschrijving en 
exploitatiekosten. Ook met even-
tuele tegenslagen is rekening ge-
houden. Voor al het cijferwerk 
kunt men terecht op de gemeen-
telijke website http://www.castri-
cum.nl en vervolgens onder het 
kopje Raad & College en dan naar 
Agenda & Besluiten. 

Reacties
Duidelijk is dat leden van de Ini-
tiatiefgroep Nieuw Zwembad in 
hun nopjes zijn met het komen-

de, in ruime meerderheid aan te 
nemen, besluit. Herman Rijsdijk 
spreekt namens de Initiatiefgroep 
zijn blijdschap uit en prijs daarbij 
de rol van verantwoordelijk wet-
houder Ron de Haan, die na wat 
bedenkingen nu toch achter het 
komende besluit is gaan staan. 
„Namens de groep kan ik stel-
len zeer blij te zijn met het resul-
taat met daarbij het sociale maat-
schappelijke doel dat kinderen 
en ouderen de hele week kun-
nen blijven bewegen als ze wil-
len. Ook in het weekend”, aldus 
Herman Rijsdijk. Van Schoonho-
ven ging daarin nog iets verder 
in zijn rol als Raadslid, Voorzitter 
OVC en lid van de Initiatiefgroep. 
Hij deed een oproep aan de be-
sturen van sportverenigingen om 
nu eens goed na te denken over 
de kansen die het nieuwe sport-
complex biedt. Daarbij vroeg hij, 
„Besturen van FC Castricum en 
Vitesse ‘22 serieus te bekijken of 
men niet samen van die fantasti-
sche mogelijkheden gebruik kan 
maken”. Uiteraard ging het hem 
er daarbij om dat er dan – naast 
de al vrijkomende ruimte loca-
tie oude zwembad - mogelijkhe-
den komen voor nieuwbouw van 
betaalbare huizen voor jeugd en 
starters op de woningmarkt. De 
jeugd is immers ook van belang 
voor het voortbestaan van sport-
verenigingen, wat geen verkeer-
de gedachte lijkt. Naar verwach-
ting worden de komende Raads-
vergadering de touwtjes in han-
den genomen en knopen door-
gehakt om lekker zwemwater 
spoedig in het nieuwe zwembad 
te laten lopen. (Tekst/foto: Aart 
Tóth)

Nieuwkomers – de familie Altaiar
Akersloot - In deze rubriek ko-
men mensen aan het woord die 
recent in Castricum zijn komen 
wonen, vanuit Amsterdam of 
andere Nederlandse gemeen-
ten Ook komen ze soms van 
heel ver weg. Uit Syrië of uit 
Jemen. Ze zijn allemaal nieuw 
in het dorp. Wat vinden ze van 
Castricum? In deze a�evering 
de familie Altaiar uit Syrië.

„Een bus tussen Akersloot naar 
Castricum zou �jn zijn!” Op be-
zoek bij de familie Altaiar in 
Akersloot.  Vader Tammam, moe-
der Joemani en dochter Ama-
ni zijn alle drie thuis. De kat is er 
ook. Die is overgebleven van bu-
ren die gingen verhuizen en een 
plaatsje voor poes Nina zochten. 
Nina mengt zich veelvuldig in het 
gesprek. Vader Tammam is nu vier 
jaar in Nederland. Beeldend praat 
hij over wiebelende bootjes en de 
gevaarlijke reis. Het is opnieuw 
een verdrietig verhaal van men-
sen die alles kwijt zijn geraakt. 
Huis en alle spullen, scholen zijn 
er niet meer. „Er is geen water, er 
is niks.” Zegt Amani.
De reis die vader maakte ging 
ook in Nederland langs diver-
se asielzoekerscentra.  Ter Apel, 
Zaandam en Alkmaar om daar-
na in Akersloot te landen. Tam-
mam kwam van Syrië naar Egyp-

te en Turkije.  Moeder en doch-
ter kwamen twee jaar later. Ama-
ni gaat naar het Nova college. Wat 
is haar toekomstdroom? Werken 
met kinderen. Amani: „Hmm mis-
schien kan ik wel gaan werken in 
de kinderopvang, dat lijkt me erg 
leuk. Ik heb het hier naar mijn zin 
de mensen zijn allemaal heel lief.” 
„Waarom ik hier ben”? Ze lacht 
alsof ik dat niet weet. „Vanwege 
de veiligheid natuurlijk het is oor-
log in Syrië.” Sinds kort helpt Ama-
ni op vrijdagmiddag bij de Beer-
tjes. Kinderen van vier en een half 
tot zeven jaar. Dat doet ze met 
heel veel plezier.
De MAX-mobiel
In Alkmaar is Tammam vrijwilli-
ger bij de MAX-Mobiel. De MAX-
Mobiel is een elektrisch voertuig 
voor mensen die niet zo eenvou-
dig van A naar B komen. De chauf-
feurs –waaronder Tammam- zijn 
goed opgeleid en brengen men-
sen naar de plaats van bestem-
ming. In de ko�erbak past een rol-
lator of een opvouwbare rolstoel. 
Voor een ritje met de MAX-Mobiel 
wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. De MAX-Mobiel is actief 
in alle wijken van Alkmaar en de 
chau�eurs zijn vrijwilligers. Tam-
mam en Amani gaan met de bus 
naar Uitgeest en dan met de trein 
naar Alkmaar. Als het weer meezit 
gaan ze op de �ets. Tammam en 

Amani hebben zich de �etskunst 
snel eigen gemaakt. Amani gaat 
regelmatig samen met vriendin-
nen naar school.  Maar moeder 
Joemani kijkt er nog zuinig bij, bij 
dat �etsen. Voorlopig vindt ze het 
nog niets, maar ze gaat oefenen 
met vrijwilligsters uit de buurt. 
Voor haar verjaardag kreeg ze een 
bezoekje aan Amsterdam cadeau. 
Dat was echt geweldig.
Vader Tammam deed 15 okto-
ber zijn inburgeringsexamen. Hij 
is heel hard op zoek naar werk. 
In Syrië maakte hij de bekleding 
van autostoelen voor nieuwe au-
to’s. Het allerliefste zou hij er-
gens in een autowerkplaats wer-
ken of er zelf een beginnen. Hij is 
met behulp van vrijwilligers be-
zig een businessplan te maken 
om te kijken of een werkplaats in 
Akersloot en omstreken kans van 
slagen zou hebben. 

En Akersloot? „Het is een heel 
vriendelijk en rustig dorp en we 
kennen er al veel mensen; alle-
maal Nederlanders. Het is er wel 
stil.” Amani en Joemani liepen zo 
nu en dan naar Castricum, naar 
het gemeentehuis. Dat is een uur 
lopen heen en een uur lopen te-
rug. Dat is wel heel ver. De har-
tenkreet van Joemani is dan ook: 
„Wat zou het �jn zijn als er een 
bus tussen Akersloot en Castri-

cum zou rijden.”
Veel familieleden worden door 
het gezin gemist. Broer, zus, ooms 
en tantes. Sommige familieleden 
zijn nog in Syrië en weer anderen 
in Saoedi-Arabië, Turkije en Egyp-
te. Ook in Europa wonen er ver-
spreid familieleden in Duitsland 
en Zweden.  
Amani: „opa heb ik al negen jaar 

niet gezien.”
De familie wil graag contacten 
met Nederlanders. De buren zijn 
heel behulpzaam. Weer ande-
re buren bieden weleens iets te 
eten aan en moeder kookt Syri-
sche gerechten voor mensen uit 
de buurt. Die maaltijden zijn met 
het Nederlandse woord: gezel-
lig. De familie gaat ook kijken bij 

Akerslootse bijeenkomsten, op-
tredens in de kerk en bij het Kruis-
punt en de Scouting.

Er zijn nog meerdere deelnemers 
aan het gesprek. Naast poes Nina 
zijn er nog een konijn, een kip, pa-
pegaaien en een kanarie. Zij hou-
den zich ook niet afzijdig. (Tekst 
en foto: Ans Pelzer)

Eindelijk knopen doorgehakt in nieuwe zwembaddiscussie
We zijn er bijna met het nieuwe zwembad

Nog steeds welkom volgens Herman Rijsdijk in het ‘oude’ zwembad De Witte Brug

Kasper van Kooten zaterdag 23 november in Theater Koningsduyn
‘Ongedwongen vermaak, met een vleugje levenslessen’
Castricum - De Castricumse Sop-
hie Wellen (26 jaar), zat op het 
Jac. P. Thijsse College en werkt nu 
in Den Haag. Ze ging alvast een 
kijkje nemen bij de voorstelling 
Speeltijd van Kasper van Koot-
en die op 23 november speelt in 
Theater Koningsduyn. Sophie: „In 
Speeltijd raast Kasper met gezon-
de zelfspot door zijn leven.”

Waarover gaat Speeltijd vol-
gens jou?
„Kasper van Kooten vertelt in 

deze voorstelling over zijn mis-
sers en zijn geluk. Over wat vind 
je belangrijk in het leven, hoe ga 
je met je familie en vrienden om? 
Hij zet het leven op een hele luch-
tige en grappige manier in per-
spectief. 
Hoewel bij sommige onderwer-
pen ikzelf als twintiger nog niet 
zo stil sta, vond ik heel veel di-
lemma’s en frustraties heel her-
kenbaar. 
Hij maakte me aan het lachen, 
maar raakte me ook.”

Wat vond je van deze stand-up 
comedy?

„Ik vond hem erg gevat. Hij maak-
te goed contact met het publiek. 
Hij wisselde serieuzere onderwer-
pen af met hilarische grappen 
over BN’ers op Instagram. 

Ook droeg hij korte stukjes poë-
zie voor, dit hield het tempo in de 
show. 
Het was steeds een mooi opstap-
je naar een nieuw thema”.

Een aanrader, wat jou betreft?

„Zeker weten! In anderhalf uur 
Speeltijd, speelt hij met je ge-
dachten en lachspieren. Het is 
enerzijds ongedwongen vermaak 
maar wel met een diepere ge-
dachte erachter. Een vleugje le-
venslessen…’’

Zaterdag 23 november, Theater 
Koningsduyn | Geesterhage Cas-
tricum, kaarten: www.geesterha-
ge.nl. (Foto: Anne van Zantwijk)
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Natte Sint Maarten op elfde van de elfde
Castricum - Sint Maarten was nat 
dit jaar. Het winkelcentrum werd 
daarom door de kinderen met 
lampionnen goed bezocht. Maar 
de jongens op de foto boven had-
den er een wandelingetje naar 
‘De Toren’ voor over om een ijsje 
te scoren. Het kostte ze wel een 
nat pak, maar dan heb je ook wat!

En waar de meeste kinderen van-
wege de regen voor het over-
dekte winkelcentrum kiezen, zijn 
Thijs (9) en Timo (11) met hun 
lampion op weg naar de Ping-
Pong club (foto onder). Thijs was 
door zijn broer getipt omdat je bij 
de club hele pakketten snoep te-
gelijk krijgt. Het is vanaf het dorp 
nog wel een eindje lopen om er 
te komen, maar dan ben je qua 
snoepgoed meteen binnen. Pro-
bleem is alleen dat zij niet weten 
waar de club zich bevindt. Dat 
wordt nog even zoeken.
De ROMA-petjes die een van hun 
ouders als vakantiesouvenir had 
meegenomen kwamen goed van 
pas. Het voorkwam in elk geval 
een nat hoofd. (Tekst en foto’s: 
Henk de Reus)

Bingomiddag voor Ethiopië
Castricum - De werkgroep Castricum-Ethiopië organiseert een bingomiddag op zondag 17 november. Er 
zijn weer mooie prijzen te winnen. De opbrengst is voor de projecten in Ethiopië. Ze helpen kinderen in 
een sloppenwijk van Addis Abeba, zodat ze naar school kunnen. De middag wordt gehouden in het Paro-
chiecentrum naast de Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 in Castricum en begint om 13.30 uur.

Recepten van ‘Uw Groene Slager’ 
Hans van Borre

Castricum - Zoals beloofd in de 
advertentie op de voorpagina 
hierbij twee heerlijke wildrecep-
ten van Uw Groene Sager Hans 
van Borre:

Stoverij van wild zwijn, hert of 
ree

Ingredienten
1 kilo stoofvlees  van wild zwijn, 
3 ansjovis�lets (op zout), 1 grote 
ui (gesnipperd), 4 tenen kno�ook 
(uit de knijper), 2 laurierbladeren, 
1 bouget garni, 2  tomaten, 4 el 
olijfolie, klontje boter, vers gema-
len peper, zout, 1 �esje oud bruin 
of bockbier, 1 eetlepel honing.

Bereiding
Verhit de olijfolie en de boter  in 
een gietijzeren braadpan en Fruit 
in het braadvet de ui en de knof-
look tot ze goudbruin van kleur 
zijn. Voeg de ansjovis�lets en het 

vlees met peper en wat zout toe, 
en bak het rondom. Voeg de in 
parten gesneden tomaten toe. 
Giet het bier erbij en voeg de ho-
ning, de laurier en het bouquet 
garni erbij. Laat op laag vuur min-
stens 2 uur stoven, tot het vlees 
bijna uit elkaar valt. Eventueel 
vocht bijvoegen als het geheel te 
ver inkookt en aanbakken dreigt. 
Op het laatste naar eigen smaak 
eventueel nog zout en peper toe-
voegen. Indien de saus/jus wat 
dun is kunt u deze wat binden 
met allesbinder of aardappelzet-
meel

Hert of ree stoofschotel

Ingredienten
1000 gr stoofvlees van hert, 150 
gr gerookte spekblokjes, 1/4 �es 
rode wijn, 2 wortelen, 2 grote ui, 
4 teentjes kno�ook, 1 eetl toma-
tenpuree, 250 gr champignons, 

boter, peper en zout, een scheut-
je port,  2 eetlpl  honing, 2 blaad-
jes laurier, een �inke tak tijm 1 
kruidnagel. 

Bereiding
Het vlees bestrooien met pe-
per en zout en in een gietijzeren 
braadpan rondom bruin bakken 
in de boter. De gehakte kno�ook, 
spekblokjes en de gesneden ui er 
bijvoegen en meebakken.
De champignons in schij�es en 
de wortelen in kleine stukjes snij-
den bij het vlees voegen en even 
meebakken. Als laatste de Laurier 
en de tijm de honing en de pu-
ree toevoegen en afblussen met 
de port en de wijn. Met de deksel 
op de pan minimaal 1½ tot 2 uur 
zachtjes laten sudderen. Indien 
de saus/jus wat dun is kunt u de-
ze wat binden met allesbinder of 
aardappelzetmeel

Serveersuggestie: opdienen met 
aardappelkroketjes en winter-
groenten (witlof, rode kool, huts-
pot,).
Variant: Deze stoofschotel kan 
ook met stoofvlees van ree ge-
maakt worden
Wijntip: Een stevige rode Bour-
gogne 

U vindt de biologische slage-
rij Hans van Borre op de Burge-
meester Mooijstraat 29/37 in Cas-
tricum. 

Korren in branding Bergen aan Zee
Regio - Zondag 17 november 
gaan de IVN gidsen korren in de 
branding van Bergen aan Zee. 
Ondanks dat de temperaturen 
zakken is de temperatuur van het 
zeewater nog steeds lekker en in 
de zee veel jong leven. Dat er in 
de zee veel leeft, is wel bekend, 
maar dat er zelfs vlak onder de 
kust in de branding zo veel te be-
leven is, verbaast veel mensen.

Door met IVN gidsen te gaan kor-
ren kunnen bijzondere dingen 
worden ontdekt. Korren wordt 
gedaan met een groot sleep-

net dat met behulp van een lang 
touw vanaf het strand over de 
zeebodem wordt getrokken. De 
deelnemers hoeven niet zelf de 
zee in. 
Na een ‘trek’ wordt het net ge-
leegd in een grote bak. Deskun-
dige IVN gidsen geven dan uitleg 
over wat er zoal gevangen is. El-
ke vangst is weer anders. Dit kan 
variëren van verschillende wieren 
tot de prachtigste anemonen en 
vissen. Het lijstje van de recente 
vangsten bestaat uit: pieterman, 
allerlei platvissen (tongetjes, 
scholletjes, tarbot, schar), harin-

gen, sprotjes, zeesterren, spierin-
gen, garnalen, zeeforel, zeenaal-
den, heremietkreeften, zeepisse-
bedden, zee-anemonen.  
    
Zondag 17 november om 10 uur 
wordt er gestart vanuit het IVN 
gebouw ‘Parnassia’. Warme kle-
ding en laarzen worden geadvi-
seerd.  
Als het weer slecht mocht zijn, 
wordt er gejut. Kijk ook op Face-
book @ivnnoordkennemerland 
of https://www.ivn.nl/afdeling/
noord-kennemerland. (Foto: aan-
geleverd)

Zestien verstekelingen aangetroffen 
in vrachtwagencontainer in IJmuiden
Regio - Vorige week woensdag 
zijn bij de toegangspoort voor de 
veerboot naar Newcastle zestien 
personen aangetro�en in een 
trailer. Niet eerder werd zo’n gro-
te groep verstekelingen in IJmui-
den gevonden. De Turkse vracht-
wagenchau�eur is door de politie 
meegenomen voor verhoor. Ook 
de zestien mensen, twaalf vol-
wassenen en vier kinderen, zijn 
door de politie opgevangen.

De vrachtwagenchau�eur maak-
te bij aankomst melding van het 
feit dat hij geluiden had gehoord 
in de trailer. Daarop werd door 
medewerkers van de Koninklijke 
Marechaussee besloten om het 
voertuig te doorzoeken. 

Tussen een lading auto-onder-
delen werden de verstekelin-
gen aangetro�en. Volgens om-
standers waren de kinderen naar 

schatting tussen de zes en negen 
jaar oud. Een havenmedewerker 
zag onder meer een klein jonge-
tje met een teddybeer in zijn han-
den uit de vrachtwagen kruipen. 
De volwassenen, elf mannen en 
een vrouw, hebben diverse natio-
naliteiten. Ook zij worden door de 
politie verhoord. 
De vrachtwagen is door de po-
litie in beslag genomen. (foto: 
nhnieuws.nl)

Weer opnames Postcode Loterij-
eindejaarscommercial in IJmuiden
Regio - Het Edisonplein en om-
liggende straten in IJmuiden vor-
men dit jaar opnieuw het decor 
voor de eindejaarscommercial 
van de Postcode Loterij.
Voor het vierde jaar op rij werden 
de huizen in IJmuiden voorzien 

van kerstverlichting, reed de fel-
rode Postcode Loterij-vrachtwa-
gen de wijk binnen en liepen be-
kende Nederlanders af en aan. 
De commercial werd deels bin-
nen opgenomen, maar het eind-
shot werd traditiegetrouw in de 

besneeuwde straat gemaakt. Ui-
teraard met Gaston in de hoofd-
rol.

De commercial wordt over een 
paar weken uitgezonden op tele-
visie. (foto: Erik Baalbergen)

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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Lezing over het sociale 
landschap van kastelen
Castricum - Gerard Alders geeft 
woensdag 20 november een le-
zing in Huis van Hilde in Castri-
cum over het sociale landschap 
van kastelen en buitenplaat-
sen. Gerard Alders was provinci-
aal archeoloog in Noord-Holland 
en verricht op dit moment uit-
werkingen van nog niet gepubli-
ceerd oud onderzoek, vaak van 
kastelen en buitenplaatsen. Kas-
telen en buitenplaatsen vormden 
niet alleen onderdeel van een fy-
siek landschap, maar daarnaast 
ook van het sociale landschap. Ze 
bezaten bouwkundige elemen-
ten (torens, kantelen, grachten) 
die symbool stonden voor macht, 
rijkdom en invloed. Bij latere ver-
nieuwingen van het ‘stamslot’ 
werden deze elementen soms 
bewust gehandhaafd. 
Gerard Alders zal vertellen over 
enkele Noord-Hollandse kastelen 
en buitenplaatsen, zoals het Kas-
teel van Egmond, Slot Purmer-
stein, de Assumburg in Heems-
kerk, Huis Kostverloren in Am-
stelveen, de woontoren aan de 
Breestraat in Beverwijk en het 
buiten Leeuwenplaats in de 
Beemster.  Gerard Alders werkt 
ook aan de afronding van zijn 
proefschrift over de ‘genealogie’ 
van het landschap in Kennemer-
land en het achtergelegen veen-

gebied tijdens de middeleeuwen 
en de nieuwe tijd. Daarbij komen 
ontwikkelingen rond verschil-
lende thema’s aan de orde, zo-
als veenontginningen, domein-
hoven, kastelen, buitenplaat-
sen, windmolens, oevermarkten, 
stolpboerderijen, droogmake-
rijen, et cetera. In de Oer-IJ Atlas 
schreef hij bijdragen over enkele 
van deze onderwerpen.
De lezing in het Huis van Hilde, 
Westerplein 6, Castricum is van 
20.00 – 22.00 uur. Reserveren via 
www.oerij.eu. Een kaartje kopen 
op de avond van de lezing aan de 
kassa bij Huis van Hilde kan ook. 
(Foto: aangeleverd)

Door drs. Gösta Lodder
Lezing over David in de 
beeldende kunst
Castricum - Velen kennen de bij-
zondere verhalen rond de oud-
testamentische �guur David. De 
reus Goliath, die door een een-
voudige herdersjongen gedood 
wordt, is daarvan wel het bekend-
ste. Vele kunstenaars hebben de 
confrontatie tussen hen tot uit-
gangspunt genomen voor hun 
werk. Elke kunstenaar legt daarbij 
natuurlijk zijn eigen accenten en 
daarmee interpretaties.  Aan de 
toeschouwer is de taak deze beel-
den en taferelen een plaats te ge-
ven in het totaal van het verhaal. 
Naast genoemde heldendaad is 
een andere episode uit Davids le-
ven een geliefd onderwerp voor 
beeldhouwers en schilders: de 
perikelen rond Bathseba. David 

laat zich, inmiddels koning, niet 
van zijn beste kant zien. Hij pikt 
de vrouw van een ander, Uriah, in, 
zorgt ervoor dat deze echtgenoot 
omkomt in de strijd en denkt op 
die manier geluk af te dwingen. 
Deze en andere verhalen zullen 
de revue passeren tijdens de le-
zing. Vóór de pauze zal Davids 
leven zoveel mogelijk chronolo-
gisch in beeldmateriaal getoond 
worden. Na de pauze concen-
treert de lezing zich op één spe-
ci�ek zeventiende-eeuws schil-
derij. De interpretatie daarvan 
vormt de afsluiting van de lezing. 
De lezing vindt plaats op dinsdag 
19 november in de Dorpskerk en 
begint om 20.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Blue Coat bij Jazz 
Session Club Vredeburg
Limmen - Blue Coat is een jazz-
formatie die velen reeds eer-
der bij de Jazz Session Club Vre-
deburg hebben gehoord en ge-
waardeerd, bijvoorbeeld in okto-
ber 2016. Die optredens zijn ui-
termate goed bevallen, dus is 
Blue Coat nog een keer uitgeno-
digd.
Ze spelen ongeloo�ijk swingende 
muziek, en jazzballads. Het is een 
genoegen naar ze te luisteren, 
waarbij vooral zangeres Aalts-
je Hoekstra de sterren van de he-
mel zingt.
Maar ook de anderen: Hans Bel-
jon op slagwerk, Klaas Doedens 
met basgitaar en contrabas, Jaap 
Hartog op gitaar, Gabriël Reus 

met zijn tenorsax en Tjeerd An-
dringa op gitaar zijn zeker geen 
beginnelingen te noemen.
Blue Coat treedt zondag 17 no-
vember vanaf 15.00 uur op in de 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 
in Limmen.
De volgende sessies zijn op: 15 
december, 19 januari, 16 februa-
ri, 15 maart en 19 april.
De toegang is vrij, maar men kan 
steunen door lid te worden voor  
€ 7,-  per persoon voor het gehe-
le jaar. 

Inlichtingen: Fred Timmer  tele-
foon: 072-5053414, e-mail: tim-
merlimmen@kpnmail.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Duifje op 17 november
Limmen - Op zondag 17 novem-
ber om 16.00 uur is er in de Pro-
testantse kerk van Limmen aan 
de Zuidkerkenlaan weer een Duif-
je met als thema: ‘Bidden? Wat 
doe je dan eigenlijk?’
In dit Dui�e staan ze stil bij wat 
bidden is. Over de hele wereld, 
en al vele jaren, bidden mensen 
van allerlei religies en stromin-

gen. Hoe doe je dat en wanneer 
en hoe vaak en wat doe je dan? 
En wat doet het met je? Ze gaan 
luisteren, kijken, praten en doen. 
En natuurlijk zingen, want zingen 
is drie keer bidden. 
Na a�oop is er soep en wat te 
drinken. Als iedereen iets te eten 
meeneemt om te delen, is er ze-
ker genoeg.
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Castricum terug in de tijd

Op een centrale plaats in Castricum is tussen het jaar 1000 en 
1100 een romaans kerkje zonder toren gebouwd. In de wijde 
omgeving was dit het enige stenen gebouw. Grote delen van 
de muren van kostbaar tufsteen, aangevoerd uit de Eifel, zijn 
nog te bewonderen. Slechts enkele van Hollands oudste ker-
ken hebben de tand des tijds doorstaan. Historici veronder-
stellen dat een rijke adellijke familie de kerk heeft gesticht 
maar schriftelijke bronnen zijn er niet. De naam van het dorp 
komt voor het eerst voor in een akte rond het jaar 990. 

Er is in de loop van 1000 jaar veel aan het gebouw gesleu-
teld maar indrukwekkend is het gebleven. De kerk wordt om-
geven door andere historische plaatsen en panden. Op het 
terrein hoek Dorpsstraat-Schoolstraat werd ‘buurspraak’ ge-
houden. Over vonnissen en andere zaken van gemeenschap-
pelijk belang beslisten inwoners. Aan de Dorpsstraat, op de-
zelfde plaats als het in l911 gebouwde raadhuis, stond in de 
15e eeuw al het reghthuys tevens schoolhuys. Het voormalig 
armenhuis aan de Overtoom is nog te zien, al heeft het niet 
meer de fraaie oorspronkelijke uitvoering. De eigenaar zou er 
met een beroep op de gemeentelijke subsidieregeling weer 
een sieraad voor de Kerkbuurt van kunnen maken.

Tussen 1953 en 1955 werd onder leiding van W.J. Reder 
(1906-1995) een ingrijpende restauratie van de kerk uitge-
voerd. Hij is de grondlegger van het bureau Monumenten-
zorg van de gemeente Alkmaar. In het eerste jaarboek van 
Oud-Castricum heeft Reder meer inzicht gegeven in de ou-
derdom van de kerk en de restauratie toegelicht.  
De kerk is gebouwd in de delta van het Oer-IJ. Alleen hogere 

stroom- of oeverwallen waren voor bewoning geschikt. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de middeleeuwse nederzetting uit de 
8/9e eeuw waarvan de resten bij de aanleg van het parkje aan 
de Willem de Rijkelaan gevonden zijn.
In de kerk liggen grafstenen uit de tijd dat in het gebouw be-
graven mocht worden. De oudste nog aanwezige steen da-
teert uit 1586. Voor de aanleg van drainage is in 1992 de vloer 
van de kerk opgebroken. Jammer is dat de fundering van het 
eerste koor toen verwijderd is. De oudste munt die in de kerk 
is gevonden, dateert uit de periode 1027-1054.

Rond de kerk hebben zich een aantal historische gebeurtenis-
sen voorgedaan. Reinoud van Brederode, baljuw van Ken-
nemerland, werd op zijn eerste dienstreis op 6 oktober 1358 
ter hoogte van kasteel Heemskerk (Marquette) overvallen. Hij 
vluchtte de Castricumse kerk in en werd ontzet door te hoop 
gelopen dorpelingen. Onder zijn begeleiders waren inmid-
dels drie doden gevallen. Willem Jacobsz Hofdijk wijdde er 
een lang gedicht aan. Dan is er de reformatie en in 1573 plun-
deringen door de Spanjaarden. Uit de oorlog in 1799 tussen 
de Frans-Bataafse troepen en de Engelsen en Russen is in de 
kerktoren een kanonskogel achtergebleven. In de Kerkbuurt 
woedde in 1795 een grote brand. Vijf houten woonhuizen 
gingen verloren. Door melk als bluswater te gebruiken werd 
herberg De Rustende Jager op het nippertje gered. De kerk 
zelf is in 1961 getroffen door brand. In de Tweede Wereldoor-
log is de luidklok uit de toren gehaald om te worden omge-
smolten. Door een schipbreuk mislukte de diefstal.

Ook in onze tijd wordt de kerk belaagd. Ondanks bezwaar-
schriften besloot de gemeenteraad in 2016, uit vrees voor 
planschade, de gelegenheid in stand te houden om op het 
kerkhof ten noorden van de kerk een bijgebouw met een 
goothoogte (!) van 3 meter te bouwen. Geld legt meer ge-
wicht in de schaal dan historische waarden. Inmiddels wor-
den plannen ontwikkeld voor aanleg van nieuwe paden rond 

de kerk. De details waren op de in oktober gehouden infor-
matieavond nog in nevelen gehuld. 
Kerk en kerkhof houden onze volle aandacht. Onderwijzer 
meester Dekker (1856- 1922) wijdde een gedicht aan het ont-
zagwekkende monument. Het laatste couplet luidt:
O vriend van grooten en van kleenen,
O beeld van kracht uit ver verleen,
Weersta nog lang ‘t geknaag ter tijden,
Wijs’ ons uw spits ten hemel heen. 

Niek Kaan 
werkgroep Oud-Castricum

Bronnen: 
Gebruik is gemaakt van artikelen uit de tot nu toe verschenen 
41 jaarboeken van Oud-Castricum. Op de website www.oud-
castricum.nl zijn onder jaarboeken in alfabetische volgorde 
de onderwerpen vermeld.

De k� k in het middenDe k� k in het middenDe k� k in het middenDe k� k in het midden

De zuidkant van het kerkje zoals het er oorspronkelijk 
uitzag met hoog geplaatste romaanse vensters.

De noordzijde van de dorpskerk, 
Tekening: Jan Pasman.   

Dorpskerk in het centrum. 
Foto: Wim Schermer.
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Butter ziet Olympische 
kwalificatie de mist in gaan
New York - Zondag 3 november 
was het voor Michel Butter de 
dag van de New York Marathon. 
Tijdens deze marathon, die deel 
uitmaakte van de ‘World Mara-
thon Majors’, wilde Butter kwali�-
catie afdwingen voor de Olympi-
sche Spelen in Tokyo. 

Butter was er helemaal klaar voor. 
Coach Guido Hartensveld beaam-
de dit: „Michel is in de juiste vorm 
op het juiste moment”. Nadat het 
startschot klonk op ‘Staten Island’ 
werd het duidelijk dat er om de 
klassering gestreden zou wor-
den. Dit viel te verwachten, om-
dat de New York Marathon niet 
bekend staat om zijn snelle par-
cours. Voor Butter een mooie Ma-
rathon om een top tien klassering 
te bemachtigen en daarmee ook 
een ticket voor de Olympische 
Spelen. 

Butter startte zelfverzekerd en 
bleef lang mee gaan in een com-
pacte groep. Na twintig kilometer 
op moedige wijze overleven in de 
kopgroep, werd Butter gelost.
„Ik was ‘ready’, maar niet voor 
een New York Marathon op tem-
po 2:08. Ik hoopte op een schif-
ting van de groep maar die kwam 
niet, dus moest ik mee. Uitein-
delijk ben ik blijven pushen te-
gen de wind, maar de tank raak-
te helemaal op. Ik ben op waar-
de geklopt”, aldus Butter die met 
2:25.06 ver buiten de top tien ein-
digde. 
Voor Butter rest nu in het voorjaar 
nog één kans. 

Hij kan zich nog steeds plaatsen 
voor de Spelen indien hij dan on-
der de 2:11’30 loopt of alsnog een 
top tien klassering weet te beha-
len in een World Major Marathon. 

Vrone - Limmen 0-1
Limmen - Na een klein kwartier, 
waarin de wedstrijd nog weinig 
hoogtepunten kende, kreeg Lim-
men de eerste kans via Jan Wel-
boren, Rik Seignette en als laatste 
Paul Zeeman. De keeper redde 
bekwaam. In de 23e minuut was 
het wel raak. Uit een mooie voor-
zet van Rens Min kon de kleinste 
van het veld, Lasse Karels, raak 
koppen. In de rust werd de ge-
blesseerde Paul Zeeman vervan-
gen door Jaap Menick. Dat was 
al de tweede wissel van Bosman, 
want Ramon Tabois moest er al 
na 25 minuten af. 
Boris de Boer werd als derde wis-
sel twintig minuten voor tijd in-
gebracht voor de moegestreden 

Jan Welboren. Het kon het laat-
ste kwartier alle kanten op. Lim-
men kreeg nog mooie kansen en 
Scheerman hield aan de ande-
re kant keurig zijn doel schoon. 
Spits Konijn van Vrone kon het 
niet bolwerken tegen het ster-
ke duo Wouter Koot en Rens Min. 
Ook de backs Job Min en Kent 
Bakkum wisten hun mannetje te 
staan, zodat de nul op het score-
bord bleef. 

Een goede overwinning voor 
Limmen die Meervogels nu is in-
gelopen. Volgende week tegen 
het onberekenbare ‘de Rijp’. (Foto: 
Lasse Karels kopt de winnende 
tre�er binnen - Nico Hollenberg)

Het weer, spelbreker 
voor FC Castricum
Castricum - Door de aanhouden-
de regenval kwam aan een ver-
makelijke wedstrijd abrupt een 
einde. Halverwege de wedstrijd 
besloot scheidsrechter Dorres-
tijn de wedstrijd te staken. Door-
dat het water op het veld bleef 
liggen werd verder spelen onver-
antwoord.

Het zag er even naar uit dat er 
met droog weer zou worden ge-
start maar bij het eerste �uitsig-
naal begon het al weer te rege-
nen. Beide ploegen kregen in de 
beginfase geen echte mogelijk-
heden. Na vijftien minuten spe-
len was de eerste kans voor EVC, 
een hard schot dat door Jeroen 
Mooij prima geblokt werd. Nog 
geen zes minuten later was het 
Daniel Kemper van EVC die zich 
vrij had gespeeld en zijn schot 
gekeerd zag worden door de 
goed oplettende Lars Beukers. FC 

Castricum kreeg steeds meer grip 
op de wedstrijd en de buitenspe-
lers kwamen steeds gevaarlijker 
voor het doel.

De eerste echte kans voor FC 
Castricum kwam in de 35ste mi-
nuut. Carlo Vrijburg had zich vrij-
gespeeld in het zestien meter ge-
bied en wilde met een listig lob-
je de keeper verrassen, helaas 
kwam de bal op het dak van het 
doel. Net voor rust een aanval 
over links, Max Lodewijks haalde 
uit maar de keeper van EVC kon 
er nog net met zijn hand bij. In-
middels kwam de regen met bak-
ken uit de hemel en was het veld 
verzadigd van het water. In de 
rust besliste de scheidsrechter 
dat de wedstrijd gestaakt werd 
met een 0-0 stand. De tweede 
helft wordt zaterdag 16 novem-
ber gespeeld. (Foto: Sandy Klaver, 
archie�otot)

Vitesse vast op tweede 
plaats na winst op Schoten
Castricum - Net als vorige week 
uit bij SVW was het spel van 
de thuisploeg beduidend min-
der dan de laatste twee thuisdu-
els. Toch verwierf de thuisploeg 
gaandeweg de eerste helft een 
licht veldoverwicht. 
Na rust leek de partij al snel be-
slist in het voordeel van Vitesse. 
Na een prima aanval via Joey van 
Esveld en Menno Peters kwam 
de bal bij Jort Kaandorp die be-
heerst voor de 2-0 zorgde. Vitesse 
leek daarna op weg te gaan naar 
een eenvoudige zege. Maar inval-
ler scheidsrechter Roelof Luinge, 
bekend van het betaalde voet-
bal, zorgde voor een ommekeer 
door in de 56e minuut een te tra-
ge actie van keeper Tom Laan te 
bestra�en met een vrije trap. De 
daaruit volgende doelpoging be-

landde op de arm van een van 
de mensen in de muur, met een 
penalty als gevolg. Die werd feil-
loos benut door Sjoerd Auwer-
da: 2-1. Vitesse leek daardoor wat 
van slag en Schoten rook z’n kans 
en begon aan te dringen. Dat 
had tot gevolg dat men achter-
in ook meer ruimte begon prijs 
te geven. Daarvan pro�teerde Rik 
Beentjes in de 65e minuut toen 
hij na een dieptepass de verde-
digers te snel af was en beheerst 
scoorde: 3-1. Toen Nick van de 
Ven zo´n vijf minuten later de 
4-1 liet aantekenen uit een voor-
zet van Desmond de Waard leek 
een grote uitslag in het verschiet. 
Door deze zege blijft Vitesse op 
de tweede plaats staan met drie 
punten achterstand op koploper 
VIOS. (Foto: aangeleverd)

Schaken
Nipte nederlaag Vredeburg
Limmen - Op donderdag 7 no-
vember speelde het eerste acht-
tal van SV Vredeburg een bonds-
duel bij SV Het Spaarne in Haar-
lem. Een dag later werkten de 
schakers ronde acht van de inter-
ne competitie af.

Vanwege de vooruit gespeelde 
partijen van Bob en Ed Stolp be-
gon Vredebrug 1 het bondsdu-
el in Haarlem met een score van 
1, 5 - 0,5. Ed Stolp had Vredeburg 
een vol punt bezorgd. Maar he-
laas kwamen er uit de overige 
zes partijen maar twee punten 
bij, waardoor de onvoordelige 
eindstand 3,5 - 4,5 op het score-
bord kwam. Kopman Luc Janssen 

won. Bert Hollander en Jos Ad-
miraal voegden een halve punt 
toe, maar Niels Hageman, Sandra 
Hollander en Remi Aa�es delf-
den het onderspit. Met een beet-
je meer geluk was het kwartje an-
ders gevallen, want Bert Hollan-
der was dichtbij een zege, ter-
wijl Niels Hageman een remise-
achtig eindspel in extremis verlo-
ren zag gaan. Door de nederlaag 
zakt Vredeburg naar een midden-
mootpositie in de ranglijst van de 
sterk bezette eerste klasse B. Ko-
mende vrijdag speelt Vredeburg 
2 een bondswedstrijd tegen Aris 
de Heer 1 uit Middenbeemster. 
Verder wacht uiteraard ronde ne-
gen van de interne competitie. 

Nogmaals succes 
meidentennis Bakkum
Bakkum - Ook dit meidenteam 
van TC Bakkum is kampioen ge-
worden in de najaarscompetitie, 
meisjes tot en met 17 jaar. Afge-
lopen zondag won het team van 
Merel Hoedjes, Lieselotte Meij, 
Ethna Arooni en Anke Drankier 
(van links naar rechts op de fo-
to) in een rechtstreeks duel met 
de nummer twee uit de competi-

tie. Spannende wedstrijden waar-
in de meiden van TC Bakkum het 
hoofd koel hielden. Vijf jaar lang 
tennist dit team samen in de 
jeugdcompetitie, dit najaar voor 
het laatst in deze samenstelling. 
Het kampioenschap is een mooie 
afsluiting dat uiteraard met een 
feestje gevierd werd. (Foto: aan-
geleverd)

Mountainbike
Egmonders maken de 
dienst uit
Akersloot - Henk Jan Verdonk 
senior uit Egmond aan den Hoef 
heeft, hoewel het er aanvanke-
lijk niet naar uit zag, de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd in 
Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup gewonnen. 

Op een kletsnat, maar goed be-
rijdbaar parcours op Sportcom-
plex de Cloppenburgh, deed 
Chris Kemp uit Egmond aan 
den Hoef meteen een ultieme 
poging, die in eerste instantie 
vruchtbaar leek, zijn tegenstan-
ders een fysieke en mentale tik 
uit te delen. Niemand, maar dan 
ook niemand kon of wilde op de-
ze kamikaze-actie antwoorden 
en liet zijn optreden op zijn be-
loop. 

Ruim 2 omlopen lang ontwikkel-
de Chris Kemp zo’n hoog tem-
po, dat hij ogenschijnlijk leek af 

te gaan op een afgetekende ze-
ge. Het werd uiteindelijk niets, 
omdat een oude blessure op 
ging spelen. Met als gevolg dat 
de snelheid volledig weg was en 
Emiel Prins (Egmond aan Zee) en 
Hoever Henk Jan Verdonk seni-
or de leider eenvoudig wisten te 
grijpen.  

Weinig later moest Chris Kemp 
zich helemaal gewonnen geven 
en de koers gedesillusioneerd 
verlaten. Toen dit eenmaal een 
feit was bleef Emiel Prins zitten 
met de hete adem van Verdonk 
senior in zijn nek. 
Op het moment dat Prins was in-
gehaald door de latere winnaar, 
zat er nog een kans in dat de jon-
ge thuisrijder Bob Scholten een 
bedreiging zou gaan worden 
voor Prins. 
Laatstgenoemde kon via zijn laat-
ste adem de aandringer van zich 
afhouden. 

Prima prestaties in de 
libre competitie bij WIK
Castricum - In de vijfde speelron-
de van de wintercompetitie, wer-
den er prima uitslagen behaald 
door diverse leden van biljartver-
eniging WIK. Het beste resultaat 
van de avond was wederom voor 
Jaap de Boer. Hij won uiteindelijk 
met een stijgingspercentage van 
45 procent. 
Ook de partij tussen Cees Burg-
meijer en Gert Lute, was van 
hoog niveau, want het aantal 
‘poedels’ was voor beide spe-
lers onder de vijf, waardoor voor-
al Cees zijn productie carambo-
les goed omhoog stuwde. Na af-
loop van de partij stond de teller 
voor Cees op een winstpercenta-
ge van 44 procent terwijl Gert in 
de slotfase nog net zijn moyenne 
kon halen. 
Peter Groenendal had twee par-
tijen op het programma staan, 
die hij met winst kon afsluiten. 

Zijn eerste partij tegen Cor Stroet, 
werd een walk-over met een 
winstpercentage van elf procent. 
In de partij tegen Piet Zonneveld 
tikte hij regelmatig hoge series bij 
elkaar, met als uitschieters een se-
rie van 20 en 22 caramboles. Pe-
ter pakte de winst met een stij-
gingspercentage van 39 procent, 
terwijl Piet op de valreep nog net 
zijn moyenne kon halen. 
De partij van Hans Kooiman te-
gen Rien Emmerik, leverde een 
leuke opgaande partij op, die 
nipt door Hans werd gewonnen 
met een stijgingspercentage van 
30 procent tegen 28 procent van 
Rien. 
Cees Baars pakte niet alleen de 
winst met een stijgingspercenta-
ge van vier procent tegen Joop 
van de Wijst, vooral zijn hoogste 
serie van de avond, van 31 caram-
boles, trok de aandacht.

Limmen  -  De Rijp

balsponsor:  MCA MONTAGE- EN 
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Gezamenlijke inkoopactie energie-
besparende maatregelen gestart
Castricum- Begin november 
starten CALorie en de gemeen-
te Castricum met een grootscha-
lige inkoopactie voor vloerisola-
tie, spouwmuurisolatie en isola-
tieglas. Deze actie wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met 
‘Winst uit je woning’. Alle wo-
ningeigenaren met een eigen 
dak ontvangen een brief met in-
formatie over de actie. Door de 
grootte van het project en de ef-
�ciënte aanpak, is het mogelijk 
kwaliteit, service en aantrekke-
lijke prijzen aan te bieden. Hier-
door kunnen de investeringen in 
isolatie nog sneller terugverdiend 
worden. Geïnteresseerden kun-
nen zich vrijblijvend inschrijven 
op http://www.calorieenergie.nl/

isolatieactie 

Met vloerisolatie en isolatieg-
las wordt er energie bespaard en 
wordt het huis een stuk comfor-
tabeler. Spouwmuurisolatie le-
vert veel op en kost relatief wei-
nig. De kosten hangen natuur-
lijk af van de grootte van het huis 
en van het type isolatie. Een advi-
seur van Winst uit je woning in-
formeert bewoners hierover tij-
dens een onafhankelijk bezoek 
aan huis. Huiseigenaren die twee 
of meer isolatiemaatregelen af-
nemen, kunnen met de ‘Subsidie 
Energiebesparing Eigen Huis’ van 
de Rijksoverheid tot maximaal 
twintig procent subsidie krijgen 
op de kosten. Alle aangeboden 

isolatiemaatregelen binnen deze 
lokale inkoopactie voldoen aan 
de subsidie-eisen. Winst uit je Wo-
ning regelt de subsidieaanvraag. 

Om bewoners over de actie te in-
formeren, organiseren CALorie 
en gemeente twee informatie-
avonden. De avonden starten om 
19.30 uur, met inloop en een kop 
ko�e vanaf 19.00 uur: 
• Maandag 18 november 19.00 
uur – Vredenburg, Dusseldorper-
weg 64, Limmen. 
• Woensdag 20 november 19.00 
uur – Gemeentehuis, Raadhuis-
plein 1, Castricum 

Bewoners met vragen bellen met 
de servicedesk op: 023-5836936.

Uitstekend resultaat veiling voor 
Kerk en Jeugd in Limmen
Limmen - Vrijdag 8 november 
vond de kerkenveiling Limmen 
weer plaats. Er was een goede op-
komst van bieders en kopers. Na 
ongeveer elke 25 kavels was er 
een verloting met mooie prijzen. 
Vanaf het begin ging alles zeer 
vlot van de hand. Toen om 00.45 

uur de laatste kavel onder de ha-
mer kwam (er waren er ruim 350), 
kon het resultaat bekend ge-
maakt worden: € 36.110,00. Dit is 
inclusief giften en de loterij.

Bijzonder in trek waren diners, 
drankenpakketten, theaterbon-

nen en brunches. De drie veiling-
meesters: Emile Dekker, Erik-Jaap 
Kroone en Frank Mous hadden de 
snelheid er in en hadden zicht-
baar veel plezier in hun werk. 

De opbrengst gaat als altijd naar 
Kerk en Jeugd in Limmen.

Je zou er ondersteboven van raken
Castricum - Bewoners van de 
Weegbree kijken raar op als zij bij 
de kruising met De Bloemen in-
eens dit bord tegenkomen. Het 
staat er al een paar weken en het 
blijkt een aanduiding voor een 
wegomlegging te zijn, maar dan 
op z’n kop. Je moet niet te lang je 
best doen om het te lezen en te 
begrijpen, want dan houd je een 
stijve nek over. Het bord houdt 
verband met werkzaamheden, el-
ders in de wijk. Het omgedraai-
de bord is geen werk van vanda-
len. Waarschijnlijk waren de juis-
te borden met een pijl naar rechts 
even niet voorradig en heeft men 
het zo maar opgelost. Maar ja, ‘Uit 
Wijk’, of ‘Wijk Uit’ is verkeerstech-
nisch wel een verschil. Uiteinde-
lijk kom je door de pijl waarschijn-
lijk wel bij hetzelfde uit, in dit ge-
val de Soomerwegh, maar je zou 
er haast ondersteboven van ra-
ken. (Tekst en foto henk de Rus) Zelfs voor Chinezen, die van rechts naar links lezen, is dit niet te volgen

G-Disco weer druk bezocht
Castricum - Vrijdagavond was 
er in Jongerencentrum Discove-
ry een G-Disco voor mensen met 
een beperking. DJ Dylan en DJ 
Mytrem draaiden goede muziek 
en de druk bezochte avond werd 
erg gezellig. Op de Facebookpa-

gina ‘G Disco Discovery’ staan al-
le door DJ Dylan Schiphorst ge-
maakte foto’s en �lmpjes.
De G-Disco vindt iedere tweede 
vrijdag van de maand plaats van 
20.00 tot 22.00 uur. Vrijdag 13 de-
cember is er een speciale ‘kerst-

gala G-Disco’. Waar alle feestelij-
ke geklede gasten mee kunnen 
doen aan een leuke quiz.

Meer informatie: www.welzijn-
castricum.nl. (Foto: DJ Dylan 
Schiphorst)

Hoogbejaarde dame in oktober omver gelopen
Hondeneigenaar opgespoord na 
berichtgeving Castricummer
Castricum - De eigenaar van 
de twee honden die eerder een 
94-jarige vrouw omver liepen, is 
gevonden na berichtgeving in 
deze krant. Een getuige las de op-
roep en meldde zich bij de poli-
tie. Dat laat wijkagent Jacco Mun-
ster weten.

,,Deze getuige herkende de com-
binatie van de vrouw met de 
twee honden en had een ver-
moeden waar zij woonachtig is. 
Op basis van zijn informatie zijn 
we buurtonderzoek gaan doen. 
Daar hebben we de hondeneige-
naar weten te identi�ceren.” 

Op 6 oktober werd een 94-ja-
rige vrouw met rollator in de 
buurt van het zwembad omver 
gelopen door twee honden. Het 
duo sprong tegen de rollator op, 
waarna de vrouw ach-terover viel. 
Munster wil benadrukken dat 
de eigenaar van de honden het 
slachto�er niet aan haar lot heeft 
overgelaten. ,,In tegenstelling tot 
wat wij eerder dachten, heeft de-
ze vrouw het slachto�er niet in 
hulpeloze toestand achtergela-
ten. Samen met een omstan-der 
heeft ze haar overeind geholpen. 
De omstander heeft het slachtof-
fer naar de kerk gebracht. Daar 

bleek het toch niet zo goed met 
haar te gaan en is ze naar het zie-
kenhuis gebracht.” 

De hoogbejaarde dame bleek on-
der andere gekneusde en gebro-
ken ribben te hebben. ,,Mevrouw 
wordt momenteel verzorgd in 
een verpleeghuis en het is nog 
maar de vraag of ze kan terugke-
ren naar haar eigen huis.” 

Opsporing van de hondeneige-
naar is in dit geval cruciaal voor 
de verzekering, meldt Munster. 
,,Er zijn geen strafbare feiten ge-
pleegd.” (Mardou van Kuilenburg)

Ruim 8.500 uur strandtoezicht door 
Castricumse Reddingsbrigade
Castricum - Het toezicht op het 
strand wordt door de Castricumse 
reddingsbrigade gecoördineerd 
vanuit de reddingpost, die iets 
ten zuiden van de strandafgang 
van Castricum aan Zee ligt. In de 
periode dat de reddingpost op 
het strand staat zijn er vrijwel ie-
dere dag vrijwilligers van de Cas-
tricumse Reddingsbrigade aan-
wezig. Afgelopen strandseizoen-
hebben de vrijwilligers in totaal 
ruim 8.500 uur aan strandtoezicht 
verleend.
Tijdens de ruim 8.500 uur strand-
toezicht moest er meer dan tach-
tig keer handelend worden op-
getreden. Enkele watersporters 
en vaartuigen kwamen in de pro-
blemen, tientallen kinderen wer-
den herenigd met hun ouders en 
ook in tientallen situaties werd 
er EHBO verleend in samenwer-
king met de EHBO vereniging. 
Er wordt tegenwoordig behoor-
lijk veel tijd geïnvesteerd in pre-
ventieve werkzaamheden. Jaar-
lijks wordt voorafgaand aan het 
strandseizoen de strandinforma-
tie folder, met hierin zaken waar 
u op moet letten voor een veilige 
stranddag, huis-aan-huis in Cas-
tricum verspreid. Op de redding-
post zijn polsbandjes beschikbaar 
voor jeugdige bezoekers van het 
strand. Op het polsbandje kan het 
telefoonnummer van ouders of 
begeleiders geschreven worden, 
waardoor deze ouders of begelei-
ders snel bereikt kunnen worden 
indien een verdwaald kind langs-
gebracht wordt bij de redding-
post. Er worden duizenden pols-
bandjes actief uitgedeeld door 
vrijwilligers van de Castricumse 
brigade. 

Bovendien is er afgelopen strand-
seizoen veelvuldig gebruik ge-
maakt van de nieuwe strand�et-
sen waardoor strandbezoekers 
makkelijker actief geïnformeerd 
kunnen worden. Er wordt voor-
lichting gegeven aan scholen die 
langskomen op strand en dit jaar 
is er ook een reanimatie cursus 
gegeven aan een groep ‘bewo-
ners’ van strandhuisjes. Naast al-
le preventieve werkzaamheden 
op het strand is de brigade ook 
24/7 inzetbaar met een alarm-
ploeg voor 112-meldingen op het 
strand en in de duinen. En de ko-
mende winterperiode wordt er 
ook zeker niet stilgezeten. Bij on-
der andere de Nieuwjaarsduik 
en verschillende hardloop- en 
mountainbike wedstrijden wordt 
er toezicht gehouden en zal er in-
dien nodig hulpverlening gebo-
den worden. 

Om het hele jaar goede hulpver-
lening te kunnen bieden worden 
de leden van de brigade, van jong 
tot oud, het hele jaar door ge-
traind. In de winterperiode wordt 
er volop getraind in zwembad De 
Witte Brug en in de zomerperiode 
worden er allerhande trainingen 
en oefeningen op het strand ge-
organiseerd. Nieuwe enthousias-
te leden zijn altijd van harte wel-
kom bij de Castricumse Reddings-
brigade. Interesse om Lifeguard 
te worden of reddend zwem-
men leren in het zwembad? Kom 
dan gerust een keer langs op de 
strandpost, of in het zwembad op 
de tijden dat er getraind wordt, 
om het werk van dichtbij te zien. 
Voor jong tot oud worden er pas-
sende trainingsprogramma’s ge-
boden. Kijk voor meer informatie 
op www.castricum.reddingsbri-
gade.nl. (Foto: aangeleverd)

22 Noord-Hollandse bedrijven aan de 
slag met circulaire kansen
Regio - 22 bedrijven uit Noord-
Holland Noord zijn op 4 novem-
ber gestart met de Rabo Circulair 
Ondernemen Challenge; een ini-
tiatief van Rabobank, KPMG en de 
Provincie Noord-Holland. De on-
dernemers worden uitgedaagd 
om een nieuw, circulair business-
model te ontwerpen. Een model 
waarbij ze de grondsto�en die ze 
gebruiken zo lang mogelijk blij-
ven inzetten. Geen afval, maar 
steeds hergebruik van materia-
len. In maart 2020 sluiten de 22 
deelnemers de challenge af en 
presenteren ze hun toekomst-
plannen aan elkaar.

In Noord-Holland liggen er vol-
op kansen om circulair te onder-
nemen in allerlei sectoren. Circu-
lair ondernemen vraagt echter 
om een nieuwe manier van kijken 
naar de hele keten van een pro-
ductieproces. Rabobank, KPMG 
en de Provincie Noord-Holland 
gaan samen met de 21 bedrijven 
aan de slag om te ontdekken hoe 
materialen die de ondernemers 
nu gebruiken, zo lang mogelijk 
gebruikt kunnen worden, zonder 
op de afvalberg te belanden.
„Elk bedrijf gaat heel concreet 
met een eigen circulaire uit-
daging aan de slag. Per bedrijf 

wordt ingezoomd op bedrijfsspe-
ci�eke situaties, zoals kringlopen 
en stromen van materialen, ener-
gie en water. Uiteindelijk weet ie-
dere deelnemer welke concrete 
stappen hij gaat nemen om tot 
een circulaire businesscase te ko-
men”, vertelt Harry Nieuwenhui-
zen, Directievoorzitter Rabobank 
Kop van Noord-Holland. 
Eerder deden Rabobank, KPMG 
en Provincie Noord-Holland al 
onderzoek naar de circulaire kan-
sen in Noord-Holland Noord. Ze 
kwamen met een rapport dat te 
downloaden is op www.rabo-
bank.nl/alkmaar.

Deelnemers Rabo Circulair Ondernemen Challenge (foto: Bas Zwerver)
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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-
vereniging Castricum in het les-
lokaal van de vereniging in Cul-
tureel Centrum Geesterhage om 
19.30 uur. De toegang is gra-
tis. Aanmelden is gewenst: in-
fo@ehbocastricum.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.

BackBone | Alida Dors - Or Die 
Trying, TAQA Theater De Vest, 
Canadaplein 2, Alkmaar. 20.30 
uur, na a�oop: sneldichter. Kaar-
ten: www.theaterdevest.nl. (Foto: 
Sjoerd Derine)

15 NOVEMBER
De Limmer Plankeniers - Extra 
hulp op de Eerste Hulp, De Hee-
ren van Limmen, Dusseldorper-
weg 103, Limmen. 14.00 uur. 
(Voor gasten van De Zonne-
bloem Limmen.) 

Vierde lezing Cultureel Café, Pa-
rochiecentrum (naast de Pancra-
tiuskerk), Dorpsstraat 113, Castri-
cum. 15.00 - 17.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Belle Perez brengt Cuba, Ibiza en 
al het ‘Spaanse’ binnen handbe-

reik in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (foto: Gwen-
ny Eeckels)

Voormalig House Of Pain-front-
man Everlast in Podium Victorie 
in Alkmaar, 19.30 uur. Kaarten via 
www.podiumvictorie.nl.

Orkater / De Nieuwkomers - KON-
VOOI - ILIAS, TAQA Theater De 
Vest, Canadaplein 2, Alkmaar. 
20.30 uur, na a�oop: Freud in de 
Foyer. Kaarten: www.theaterde-
vest.nl.

Stefano Keizers met Sorry Baby 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: Lotte Bronsgeest)

16 NOVEMBER

Bijzzzaak houdt katjes (plant) 
dag langs de Walstro. Vanaf 9.45 
uur wordt verzameld bij de hoek 
Walstro/Kievit. De werkzaamhe-
den starten om 10.00 uur en ein-
digen rond 13.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Demonstratie ‘Engelen’ collage 
techniek. Bij Bakker, Dorpsstraat 
102, Castricum. 11.00 - 16.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Intocht Sinterklaas, Castricum. 
Winkelcentrum Geesterduin. 
13.00 uur. Daarna tocht door het 
dorp richting Pancratiuskerk. In 
de Pancratiuskerk 2 voorstellin-
gen, 15.00 uur en 16.30 uur. 

Sinterklaasdisco, Speeltuin Kin-

dervreugd, Middelweg 108-110, 
Uitgeest. 15.00 - 16.30 uur. (Fo-
to: Speeltuinvereniging Kinder-
vreugd Uitgeest) 

Dansklooster – Ecstatic Dance, 
TAQA Theater De Vest, Cana-
daplein 2, Alkmaar. 19.00 uur. 
Kaarten alleen aan de deur. In-
formatie: www.ecstaticdancealk-
maar.nl. 

Emergo in concert met Gé Rein-
ders: Oetblaoze. Jac. P. Thijsse 
College in Castricum. 20.00 uur. 
Kaarten: emergo.org/tickets of 
(uitsluitend á contant) te koop bij 
slaapwoonwinkel Huitenga aan 
de Dorpsstraat 69-73 in Castri-
cum. (Foto: Gé Reinders)

Gerard Cox met ‘COX, De Grote 
Grijze Belofte’ in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Kaarten: www.kennemertheater.
nl. (foto: Cooper Seykens)

The Basily Gipsy Band in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. Kaarten: www.kennemerthe-
ater.nl. (foto: aangeleverd)

The Billy Joel Experience in het 
Patronaat in Haarlem, 15.30 uur. 
Kaarten: www.patronaat.nl. (foto: 
Charles Groeneveld)

South African Road Trip - Good 
Hope, TAQA Theater De Vest, Ca-
nadaplein 2, Alkmaar. 20.15 uur. 
Kaarten: www.theaterdevest.nl. 

Open Podium De Zwaan Cultu-
reel, Dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5, Uitgeest. 20.30 uur. 
Toegang gratis.

Circo Aereo | Thom Monckton 
(Finland/Nieuw Zeeland) – The 
Artist, TAQA Theater De Vest, Ca-
nadaplein 2, Alkmaar. 20.30 uur. 
Kaarten: www.theaterdevest.nl. 
(Foto: Antti Saukko)

17 NOVEMBER

Korren in de branding van Ber-
gen aan Zee. IVN gebouw ‘Par-
nassia’. 10.00 uur. Meer informa-
tie op: https://www.ivn.nl/afde-
ling/noord-kennemerland. (Foto: 
aangeleverd)

Grote rommelmarkt in Sportpa-
leis Alkmaar, 10.00-16.00 uur.

Intocht Sinterklaas, Akersloot. 
jachthaven ARZV. 12.00 uur.

Ko�econcert cello & piano - Eva 
Sophie Albrecht: de gevestig-
de orde van de jongste gene-
ratie, TAQA Theater De Vest, Ca-
nadaplein 2, Alkmaar. 12.00 uur. 
Kaarten via www.theaterdevest.
nl. 

Bingomiddag voor Ethiopië, Pa-
rochiecentrum naast de Pancra-
tiuskerk, Dorpsstraat 113, Castri-
cum. 13.30 uur. 

Sinterklaasintocht limmen - met 
optocht, ‘t Stet, Limmen. 13.45 
uur. Van 15.15 uur - 16.15 uur 
feest in Sporthal de Enterij, Mid-
denweg 3b, Limmen. (Foto’s aan-
geleverd)

Tg. Winterberg - Meneertje Meer 
(3-6 jr), TAQA Theater De Vest, Ca-
nadaplein 2, Alkmaar. 10.30 en 
14.00 uur. Kaarten: www.theater-
devest.nl. (Foto: Kamerich & Bud-
wilowitz) 

Blue Coat, de Vredeburg, Dussel-
dorperweg 64, Limmen. 15.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Maria de Fátima bij Toonbeeld 
‘Concert op Zondag’. Theater Ko-
ningsduyn in Geesterhage, Gees-
terduinweg 7, Castricum. 15.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

La Sfera Armoniosa - Plays de 
Fesch, TAQA Theater De Vest, Ca-
nadaplein 2, Alkmaar. 14.30 uur. 
Kaarten: www.theaterdevest.nl. 
(Foto: Mike Fentross Splendor)

Dui�e - Bidden? Wat doe je dan 
eigenlijk? Protestantse kerk, Zuid-
kerkenlaan 23, Limmen. 16.00 
uur.

Kim Wilde in Podium Victorie 
in Alkmaar, 20.00 uur. Kaarten: 
www.podiumvictorie.nl.

18 NOVEMBER
Informatieavond energiebespa-
rende maatregelen. Vredenburg, 
Dusseldorperweg 64, Limmen. 
19.00 uur. 

Joost Zwagerman Lezing 2019 - 
door Julian Barnes, TAQA Theater 
De Vest, Canadaplein 2, Alkmaar. 
20.00 uur. Kaarten: www.theater-
devest.nl. (foto: Keke Keukelaar)

19 NOVEMBER

Lezing over David in de beelden-

de kunst. Dorpskerk, Castricum. 
20.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Auticafé Kennemerland Thema 
avond - Autisme en werk, OBS Ju-
liana van Stolbergschool, Juliana 
van Stolbergstraat 3, Castricum, 
20.00 - 22.15 uur. (Foto: E. Posno, 
vrijwilliger ACK) 

20 NOVEMBER
Informatieavond energiebespa-
rende maatregelen. Gemeente-
huis, Raadhuisplein 1, Castricum. 
19.00 uur. 

Lezing over het sociale landschap 
van kastelen. Huis van Hilde, Wes-
terplein 6, Castricum. 20.00 – 
22.00 uur. Reserveren via www.
oerij.eu. (Foto: aangeleverd)

Martijn Fischer zingt hits van Ha-
zes, TAQA Theater De Vest, Ca-
nadaplein 2, Alkmaar. 20.15 uur. 
Kaarten: www.theaterdevest.nl. 
(Foto: Raymond van Olphen) 

Golden Palace - De Oerclub (na af-
loop: bonusmateriaal), TAQA The-
ater De Vest, Canadaplein 2, Alk-
maar. 20.30 uur. Kaarten: www.
theaterdevest.nl. 

Haarlems theaterplatform Pro-
ject Fors presenteert ‘De Schoon-
maaksters’ in de bovenzaal van 
Stadsschouwburg Haarlem, 
20:30 uur. Kaarten (€ 16,50): 
www.projectfors.nl. ook 21, 22, 
27, 28 en 29 november. (foto: 
Marcel Kragt)

21 NOVEMBER
De Schoonmaaksters, zie 20 no-
vember.






