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Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Castricum - Ontwikkelaar 
Biesterbos (VolkerWessels) 
realiseert de nieuwe huis-
vesting van apotheek Gees-
terduin. De apotheek ver-
huist naar  ‘Aan de Hage’, 
de nieuwbouwlocatie naast 
Geesterhage. Hier kan de 
apotheek haar dienstverle-
ning moderniseren en ver-
der ontwikkelen. De ligging 
is net zo centraal als de hui-
dige locatie en completeert 

de bestaande voorzieningen 
in Geesterhage. 
Het in aanbouw zijnde appar-
tementengebouw Zilverzand, 
onderdeel van het plange-
bied ’Aan de Hage’,  bevat op 
de begane grond een ruim-
te van circa 300 m². Deze zal 
volledig in gebruik genomen 
worden door de apotheek. In 
tegenstelling tot de huidige 
vestiging, kan men hier alles 
op één niveau inrichten. Hier-

Infobulletin gemeente 
voortaan in deze krant
Castricum - Vanaf deze week 
is het offi ciële Infobulletin van 
de gemeente Castricum te vin-
den aan de achterzijde van 
deze krant. Lezers hoeven de 
krant alleen maar om te draai-
en te bladeren om te zien welk 
actueel nieuws de gemeen-
te brengt. Bovendien zijn de 
agenda van de gemeenteraad, 
offi ciële mededelingen en 
contactgegevens opgenomen. 
Directeur Frits Raadsheer is 
zeer te spreken over deze aan-
winst voor de krant. ,,Ja, we 
zijn heel blij. Het doet ons goed 

dat de gemeente Castricum 
ons werk waardeert. Het voelt 
als erkenning en een aanspo-
ring om door te gaan op de in-
geslagen weg. Een weg met 
veel lokaal nieuws zowel in de 
krant als online.” 
In juli 2016 heeft een meerder-
heid van de gemeenteraad het 
college opgedragen te onder-
zoeken of een overstap moge-
lijk was, naar aanleiding van 
een motie van GroenLinks en 
SP. Het resultaat is vanaf de-
ze week te zien in De Castri-
cummer. 

door kunnen zowel de afgif-
tebalie als diverse afgeschei-
den ruimtes voor cliënt-ge-
sprekken, informatievoorzie-
ning en andere ondersteu-
nende functies goed gefaci-
liteerd worden. 
In het volledig gerenoveer-
de Geesterhage zijn diver-
se (para)-medische en maat-
schappelijke voorzieningen 
gehuisvest. De komst van 
de apotheek in Zilverzand is 
hierop een logische aanvul-
ling en vergroot de kwaliteit 
van het voorzieningenniveau 
in de buurt en het winkelcen-
trum.
Op de begane grond konden 
semi-commerciële en maat-
schappelijke functies gehuis-
vest worden. Ontwikkelaar 
Biesterbos zocht naar een in-
vulling die geen overlast zou 

geven voor de bewoners van 
Zilverzand en die tevens toe-
gevoegde waarde kon bieden 
aan het concept Geesterha-
ge. ,,Aan de Geesterduinweg 
42 hebben we jarenlang naar 
genoegen onze apotheek ge-
had. Echter lagen hier beper-
kingen qua indelingsmoge-
lijkheden. Vooral de privacy 
kwam in het gedrang. Ook 
werd het tijd voor een gron-
dige renovatie. Door te kie-
zen voor de nieuwe loca-
tie kunnen we alle gewens-
te aanpassingen van meet af 
aan aanbrengen en kunnen 
we genieten van de voorde-
len van nieuwbouw. Medio 
2018 verwachten we onze 

deuren te kunnen openen in 
gebouw Zilverzand.”, aldus R. 
Muller van Apotheek Gees-
terduin.
Ontwikkelaar Biesterbos is 
verantwoordelijk voor de to-
tale ontwikkeling van het ge-
hele voormalige Geester-
hage-terrein, bestaande uit 
het nieuwe Geesterhage, de 
vrije zelfbouwkavels,  appar-
tementengebouwen Zilver-
zand en luxe appartementen-
gebouw Koraalzand. 
Onderdeel van de planont-
wikkeling is ook de nieuw-
bouw op de voormalige 
Toonbeeld locatie in de Oran-
jebuurt. Hiervoor is het plan 
‘Juliaan’ ontwikkeld, bestaan-
de uit veertien eengezinswo-
ningen. Meer informatie hier-
over is te vinden op www.juli-
aancastricum.nl.

Infobulletin gemeente 

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

WIJ BEZORGEN OOK IN HEILOO

Weekaanbieding bij de 
biologische slager

HACHEE
100 gr. € 0,99

PORCETTA
GEBRADEN GEHAKT

SALAMI
Samen € 4,99

2 pers. ratatouille
2 pers. krieltjes
2 lamsburger
Samen 5.99

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

9,95

HAZELNOOT SCHUIM MET VERS GEBRANDE HAZELNOTEN 
MOKKACREME EN SLAGROOM

HAZELNOOT SLAGROOM TAARTJE

12,95

Wees er snel bij
OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Wees er snel bij
OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

365 dagen per jaar open! 
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.Wees er snel bij

OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Wees er snel bij
OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

365 dagen per jaar open! 
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.Wees er snel bij

OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Wees er snel bij
OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

365 dagen per jaar open! 
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.Wees er snel bij

OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Wees er snel bij

OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

365 dagen per jaar open! 

Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.

En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.

Wees er snel bij
OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Wees er snel bij
OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

365 dagen per jaar open! 
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.

Wees er snel bij
OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Wees er snel bij
OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

365 dagen per jaar open! 
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.

Wees er snel bij
OP = OP

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax



Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

6 september 20172

Buurtproject Oud-Castricum nu in 
Molendijk-Noord en Albert’s Hoeve

Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum viert met 
het Buurtproject ‘Castricum 
in 1967’ haar 50-jarig jubi-
leum. Iedere maand staat 
een andere buurt van Cas-
tricum of Bakkum centraal. 
Deze maand zijn  Molen-
dijk-Noord en Albert¹s Hoe-
ve aan de beurt. Op dinsdag-
avond 19 september wordt er 
een vertelbijeenkomst geor-
ganiseerd in basisschool de 
Klimop.
Ger Foeken, voormalig hoofd 
Ruimtelijke Ordening van de 
gemeente, vertelt en toont 

met beelden aan hoe de 
buurten zijn ontstaan. Ver-
volgens is er gelegenheid om 
herinneringen op te halen uit 
de begintijd van deze buur-
ten. Er woonden veel foren-
sen. Hoe was het rolpatroon 
toen?
Alle buurtbewoners en ande-
re geïnteresseerden zijn wel-
kom om de vertelbijeenkomst 
bij te wonen. Iedereen wordt 
ook uitgenodigd een foto uit 
de begintijd van genoemde 
buurten of omstreeks 1967 
mee te nemen naar deze 
avond of op  een ander mo-

ment naar de Klimop te bren-
gen. Alle foto’s worden op 
panelen op de school opge-
hangen. 
Men kan foto’s ook met toe-
lichting, naam en telefoon-
nummer mailen naar: fo-
to1967@oudcastricum.com. 
De vertelbijeenkomst aan de 
Rooseveltlaan 1 begint om 
20.00 uur. 
De foto is genomen in het 
park aan de Willem de Rij-
kelaan. Op de achtergrond 
zou enige jaren later winkel-
centrum Geesterduin worden 
gebouwd.

Castricum - Tijdens de 
schoolvakanties van de ba-
sisscholen wordt er elke 
week in een zogenaamde 
weekcursussen zwemles ge-
geven in zwembad De Witte 
Brug. Op vrijdag 28 juli, heb-
ben zestien kandidaten afge-
zwommen. Voor A: Rik Been-
tjes, Julian Bos, Valesca Fon-
tijn, Isis Groenendaal, Iefke 
van der Plas, Claire Schreu-
der, Melle Tiebie, Bram de 
Vries en Siem de Vries en 
voor B: Naomi Borst, Steyn 
van Dorst, Mees Kamhoot, 
Sven Kerssens, Levi Poleij, 
Cas Verver en Zuma Wiyten-
burg-Vlek. In de vijfde week 
van de vakantie is er op al-
le niveaus voor het A-diplo-
ma geoefend en mochten 
Noël Camps, Tess Hartens-
veld, Juultje Jacobs, Matthijn 
de Lange, Aimee Olij, Roos 
Pronk, Fleur Reinders, Oliver 
Rymen, Demain Scholten, 
Daniël Smietana en Nouna 
van der Voort op 25 augustus 
afzwemmen. Pippa Konijn, 
Seth Kroone, Timo Mijzen, Jill 
Putter, Damien Swart en Sa-
ra de Waard deden dat voor 
hun B-diploma. Een week la-
ter, op vrijdag 1 september, 
hebben tien jonge kandida-
ten hun vaardigheden laten 
zien en zijn Mees Balk, Quinn 
Lute, Isabel Stein en Emma 
Thomson op deze vrijdag-
morgen geslaagd voor hun 
A-diploma en hebben Le-
onne Boon, Sieb Hes, Lucas 
Jongboer, Bjorn Kool, Rick 
Modder en Melissa Mulder 
hun B-diploma gehaald. 

Afzwemmers 
in de vakantie

Workshop Wikimedia
Castricum - Op 23 sep-
tember organiseert Wikime-
dia Nederland samen met de 
De Tuin van Kapitein Rom-
mel  een fotografi eworkshop 
om 10.00 uur. In de tuin staan 
namelijk prachtige planten,  
maar daar ontbreken veel fo-
to’s van op Wikipedia. Het is 
dus de bedoeling om deze 

bijzondere tuin vast te leggen 
op beeld. Wikimedia Com-
mon is de beeldbank van 
Wikipedia. Meer informatie 
staat op de website van Wi-
kimedia en van De Tuin van 
Kapitein Rommel. Deelname 
is gratis, inschrijven is ver-
plicht. Dat kan op www.tuin-
vankapiteinrommel.nl.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 5-8-2017: Faye 
Putter, dochter van Johannes 
H.P.M. Putter en Denise de 
Lie. Castricum - 13-8-2017: 
Jonathan Maarten Boerhoop, 
zoon van David J. Boerhoop 
en Hester Duijn. 30-8-2017:      
Esmee Borst, dochter van 
Menno J. Borst en Jessica 
S.M. Payne. Limmen - 9-8-
2017: Thije Loots, zoon van 
Jochem D. Loots en Christa 
Lodewijks. 17-8-2017: Jurre 
Joseph Benjamin Castricum, 
zoon van Sebastiaan J. Cas-
tricum en Sandra M.C. Snel. 
1-9-2017: Lauren Jeanet En-
ya Groefsema, dochter van 
Sander Groefsema en Lisan-
ne A.R.A.Hendriks. 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Akersloot- 1-9-2017: Ruud 
Pel en Corie E. Leifer. Cas-
tricum - 25-8-2017: Theodo-
rus J. Schram en Judith L. de 
Vries. 25-8-2017: Floris E.R. 

Gremmen en Gisela M.H. Jo-
hann. 26-8-2017: Nick Groot 
en Lindy Baltus. Limmen - 
25-8-2017: Koen W.G. van 
Leeuwen en Susanne E.D.M. 
levering. Elders - 26-8-2017        
Theodorus J.M. de Groot en 
Sanne Klein. 
Overleden 
Castricum - 16-8-2017:        Jo-
hannes Hourik, gehuwd met 
Mathilda M. Hollenberg. 17-
8-2017: Dorothea A.J. Brink-
man, weduwe van Joseph T.F. 
Letschert. 18-8-2017: Catha-
rina W. Damen gehuwd met 
Johannes W. Nederstigt. 19-
8-2017: Elisabeth T.M. van 
der Klei. 23-8-2017: Dirk S. 
Nierop, gehuwd met Trijntje 
de Jong. 24-8-2017: Jacoba 
J.Adriaanse gehuwd met Fre-
derik W. Hutter. 27-8-2017: 
Johannes F.Beentjes. 28-8-
2017 Maarten Voogt gehuwd 
met Liedia J. Hattink. 29-8-
2017 Wilhelmine J. Hendriks 
weduwe van Marinus Nijhof.
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Voorstelling De Alzheimers
Castricum - ‘De Alzhei-
mers’ is de naam van een 
wervelende voorstelling 
door onderzoeksjournalist 
Stella Braam, auteur van 
de bestseller ‘Ik heb Alz-
heimer - het verhaal van 
mijn vader in deze tijd’. 

Braam volgde haar vader tij-
dens zijn dementie en te-
kende op wat hij zoal mee-
maakte. De voorstelling is op 
maandag 18 september om 
20.00 uur bij de bibliotheek 
in Castricum in de foyer van 
Geesterhage. 
Onder het motto ‘Met goe-
de ‘reisleiders’ aan je zijde 
hoeft dementie geen ramp te 
zijn’, neemt Stella Braam het 
publiek mee op reis. ‘Heb ik 
Alzheimer?’, vroeg Stella’s va-
der Rene van Neer zich vaak 
vertwijfeld af. ‘Helemaal ver-
geten!’. Op de gesloten afde-
ling in het verpleeghuis ging 
de oud-psycholoog op zoek 
naar de nooduitgang, want 
‘hij moest college geven’. Hoe 
ziet je leven eruit als je hulp-
behoevend bent? Dat maakt 
de voorstelling op humoris-
tische wijze duidelijk. En hoe 
de mantelzorger soms tot 
wanhoop wordt gedreven, 

maar meestal toch een uit-
weg vindt, waar wel wat cre-
ativiteit bij komt kijken. Daar-
na is het publiek aan zet, 
met vragen en discussie. De 
avond is georganiseerd rond 
Wereld Alzheimerdag.
Aanmelden voor deze voor-
stelling kan op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in de bi-
bliotheek. Op donderdag 21 
september is de voorstelling 
ook bij te wonen in de bibli-
otheek in Alkmaar De Ma-
re (laan van Straatsburg 2). 
Aanvangstijd 20.00 uur. Foto: 
Koos Breukel.

A capella dubbelconcert 
Brothers-4-Tune en Anyway

Castricum - Zaterdag 16 
september om 20.15 uur in 
Theater Koningsduyn start 
het a capella dubbelconcert 
met twee groepen die hun 
sporen in het  zangcircuit 
al ruimschoots hebben ver-
diend. De Texelse groep Any-
way bestaat uit drie dames: 
Anneke, Irisabella en Ruthie. 
Ze zijn opgericht in 1999 en 
brengen een afwisselend re-
pertoire, van klassiek tot rock 
en alles wat daartussen zit. 
Dat alles gelardeerd met ca-
baretachtige teksten met de 

nodige humor.
De Castricumse vijfmansfor-
matie Brothers-4-Tune is al 
jaren een bekend gegeven 
in de Nederlandse zangwe-
reld en heeft al diverse mooie 
prijzen in de wacht gesleept. 
Herman, Ed, Kees, Peter en 
Erik brengen een afwisselend 
programma met veel  Ne-
derlandstalig werk en ook zij 
schuwen de humor niet. Wie 
zin heeft in een leuk avond-
je uit met een afwisselend 
programma bestelt kaarten 
www.brothers4tune.com.

Castricum - Zaterdag 9 sep-
tember is de oude Dorpskerk 
open; het oudste monument 
van Castricum. Bezoekers 
zijn welkom van 10.00-16.00 
uur. ‘s Morgens oefent het 
liturgiekoor. Verder zal het 
monumentale kabinetsorgel 
een aantal malen worden be-
speeld door de organist Wim 
Heldoorn. Het orgel is ge-
bouwd in 1740 door de be-
roemde orgelbouwer Chris-
tiaan Muller. De bespeling is 
om 13.00, 14.00, en 15.00 uur.

Monumenten-
weekend

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Kedi

vrijdag 21.15 uur  
zondag 19.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Paris can wait
zaterdag 16.00 uur
maandag 20.00 uur

The only living boy in New York
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

The Hitman’s Bodyguard
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Hampstead
vrijdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Retour en Bourgogne

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  
dinsdag 20.00 uur

Dunkirk
zaterdag 18.45 uur

Lion
zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur

Bigfoot Junior
zaterdag & zondag 16.00 uur

De Emoji Film - 2D
zaterdag 13.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 3D
zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Verschrikkelijke Ikke - 2D

zaterdag 13.30 uur
Cars 3 - 2D

Programma 7 sept t/m 13 sept 2017

Kedi, katten in Instanbul 
Honderdduizenden Turkse 
katten bewegen zich vrij door 
de straten van Istanbul. Al 
duizenden jaren wandelen ze 
in en uit de levens van men-
sen. Zo zijn ze een essenti-
eel onderdeel geworden van 
de diverse gemeenschappen 
die de stad zo kleurrijk ma-
ken. De katten van Istanbul 

zijn niemands eigendom. Ze 
leven tussen twee werelden, 
zijn wild noch tam, en bren-
gen vreugde en een doel bij 
die mensen die ze zelf uit-
kiezen om hen te adopteren. 
In Istanboel zijn katten spie-
gels voor de inwoners; ze la-
ten hen op een unieke ma-
nier reflecteren op hun leven.

Met Retour en Bourgogne 
schetst Cédric Klapisch een 
liefdevol portret van twee 
broers en hun zus die met 
passie de wijngaard van de 
familie beheren, maar onder-
tussen hun eigen weg moe-
ten vinden. Jean verliet tien 

Retour en 
Bourgogne 

jaar geleden zijn geboorte-
streek Bourgogne om de we-
reld te ontdekken. Als zijn va-
der op sterven ligt, keert hij 
terug naar zijn familie. Sa-
men met zijn zus Juliette en 
zijn broer Jérémie probeert 
hij het familiebedrijf gaan-
de te houden. Na het over-
lijden van hun vader worden 
de drie gedwongen keuzes te 
maken en beslissingen over 
de toekomst te nemen. 

In één klap zes keer leuk   
Castricum - Om het huis-
kamertheaterseizoen goed 
te laten beginnen organi-
seert Frank Boske donder-
dag 21 september een proe-
verij van zes keer leuk. Caba-
retiers, kleinkunstenaars en 
stand-up comedians prikke-
len de nieuwsgierigheid met 
een korte voorstelling. ,,Zie 
het als een soort uitmarkt of 
parade in het eigen dorp², 
vertelt de Huiskamertheater-
directeur.
Normaal zijn de voorstellin-
gen in  Dorpsstraat23. Om 
meer mensen de gelegen-
heid te geven kennis te ma-
ken met het talent verhuist 
het theater nu voor de twee-
de keer naar theater Ko-
ningsduyn theater. Frank or-
ganiseert al zes jaar voorstel-
lingen in zijn locatie aan de 
Dorpsstraat 23 in Castricum. 

Door een verslechterend 
kijkvermogen moest de en-
thousiaste ondernemer zijn 
vak als fotograaf opgeven. 
,,Creativiteit verdient een po-
dium², zegt Frank. In zijn car-
rière zag hij bij mensen thuis 
zo veel mooie dingen. Schil-
derwerk, sculpturen, dicht-
kunst, beeldhouwwerken en 
wat allemaal nog meer. Nu 
stelt Frank zijn ruimte ter be-
schikking om kunst in de 
breedste zin des woords te 
laten zien en horen. Als van-
zelf ontstond het Huiskamer-
theater met zo¹n twaalf voor-
stellingen per seizoen. Nu 
dus zes door Boske geselec-
teerde artiesten die garant 
staan voor een avondje leuk 
voor iedereen. Voor de 210 
beschikbare stoelen kan een 
reservering worden gedaan 
via www.dorpsstraat23.nl.
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Kunstschilder Inez van Deelen Sigg:

,,Elk schilderij vertelt een eigen verhaal”
Castricum - Ze woont nog 
maar zeven maanden in Ne-
derland, beeldend kunste-
naar Inez van Deelen Sigg. 
In die korte tijd heeft zij haar 
naam stevig neergezet met 
de grote portretten die zij 
maakt. Portretten van mooie 
en minder mooie mensen die 
toch allemaal aantrekkelijk in 
beeld worden gebracht. ,,Het 
gaat me er niet om een vorm 
van actuele schoonheid te 
reproduceren”, zegt zij. ,,Eer-
der om de geest, de ziel wel-
licht, te vangen en op doek 
te zetten. Elk schilderij dat ik 
heb gemaakt vertelt steeds 
weer een eigen verhaal.” 

In een rustig deel in Cas-
tricum staat een onopval-
lend appartementencomplex 
waar Inez op de bovenste 
verdieping woont en werkt. 
Haar huis is zorgvuldig in-
gericht, stijlvol en behaag-
lijk. Het meest opvallend zijn 
de prachtige, grote portretten 
die de wanden sieren, allen 
uitgevoerd met een subtiel 
kleurgebruik. ,,Zeven maan-
den geleden ben ik uit Zwit-
serland naar Nederland ge-
komen. Mijn man woont en 
werkt daar nog twee jaar. De 

voornaamste reden om naar 
Castricum te verhuizen is de 
zuivere lucht, schoner dan in 
Zwitserland; ik woonde daar 
circa 500 meter hoog. Om-
dat ik problemen heb met 
mijn longen, gaat het hier be-
ter met mij.” Bovendien is de 
dochter van Inez niet lang 
geleden in Castricum komen 
wonen.

Inez werd zeventig jaar ge-
leden geboren in Limburg 
waar zij opgroeide in een 
warm gezin. Haar idee om 
naar de kunstacademie te 
gaan werd niet gestimuleerd 
en Inez volgde de opleiding 
verpleegkundige in Nijme-
gen. Daar leerde zij de va-
der van haar zoon en dochter 
kennen. ,,Wij waren heel ac-
tief, stichtte een antiautoritai-
re crèche en kwamen er snel 
achter dat dat niet werkt”, 
vertelt ze lachend. Zo’n 36 
jaar geleden leerde ze haar 
Zwitserse man kennen. Met 
hem vertrok zij in 1987 naar 
Duitsland waar zij de oplei-
ding schilderen begon aan 
de Freie Kunstschule in Stut-
tgart. Zwitserland volgde 
in 1990 waar haar man een 
baan kreeg. Inez volgde  te-

ken- en schildercursussen 
om haar technieken te ver-
beteren in Zürich, Lieli en 
Lugano. ,,Sinds 1996 had ik 
een atelier in Mettmenstet-
ten, een klein dorp aan de 
voet van  de Alpen, waar wij 
met een tussenstop in IJs-
land naar toe zijn verhuisd. 
Ik gaf er teken- en schilder-
les aan kinderen en volwas-
senen en exposeerde veel. Ik 
was daar ook mede-opricht-
ster van de KunstAusleih, 
de kunstuitleen. Mijn doch-
ter studeerde aan de kunst-
academie in Maastricht en is 
nu decorontwerper en mijn 
zoon werd toneelmeester en 
heeft zich tijdens de reces-
sie verder bekwaamd als fo-
tograaf en cartoonist. Er zijn 
nu drie prachtige kleinkinde-
ren en hun komst beschouw 
ik als een hoogtepunt in mijn 
leven.”

Sinds enkele jaren zijn haar 
belangrijkste werken gro-
te portretten. ,,Mijn modellen 
zijn bijna altijd vrouwen die 
mij door hun uitstraling fas-
cineren. Ik vind ze op inter-
net, in dagbladen of ik maak 
zelf foto’s. Omdat ik meedeed 
aan de Kunstfietsroute had ik 

een serie kleine portretten 
gemaakt die ik verkocht voor 
weinig geld. Voor wat inspira-
tie had ik er een online-krant 
bij gepakt. Tot mijn verrassing 
bleek ik alleen mannen gete-
kend te hebben; daar stond 
de krant dus vol mee, nauwe-
lijks vrouwen!”  Er komen re-

gelmatig opdrachten binnen 
en Inez zou weer graag les-
geven aan kinderen en vol-
wassenen. 
Iedereen die het werk van In-
ez wil zien of informatie zoekt 
over de lessen, kan kijken op 
www.kunst-inez.ch. Op foto 
een zelfportret.

Monumentendagen
Groenten en fruit bij 

molen De Oude Knegt 
Akersloot - De Oude Knegt 
wordt distributiepunt van de 
zorgboerderij De Duintuin in 
Heemskerk. In het winkeltje 
bij de molen kunnen voort-
aan op zaterdag eerder die 
week bestelde groente- en 
fruitproducten worden afge-
haald. Tijdens de Open Mo-
numentendagen, op 9 en 10 
september, kan het publiek 
kennismaken met de leve-
rancier van de producten.  
De Oude Knegt verkoopt 
al jaren meelproducten om 
brood te maken of pannen-
koeken te bakken. Allemaal 
biologische producten. De 
verse onbespoten groenten, 
fruit en kruiden van De Duin-
tuin passen goed in dit assor-
timent. Bovendien is de zorg-
boerderij ook een ideële or-
ganisatie. 
De Duintuin werkt met men-
sen die willen doorgroei-
en naar een voorwaardige(r) 
deelname in de maat-
schappij. De bestellingen 

van groenten en fruit bij De 
Duintuin gaat via de websi-
te op internet. Dat kan tot de 
woensdagavond. Op zater-
dag ligt het dan klaar in het 
molenaarshuisje van De Ou-
de Knegt, waar het kan wor-
den opgehaald en afgere-
kend.
Bezoekers kunnen ook proe-
ven van bakproducten ge-
maakt met meel uit de mo-
len. De molenaars zijn twee 
dagen aanwezig om rondlei-
dingen in de molen te geven. 
Bij voldoende wind zal er ook 
meel worden gemalen.

Ook genieten in een 
hangmat of hangstoel?

Castricum - De Wereldwin-
kel verkoopt hangmatten 
waarin uitstekend kan wor-
den geluierd. Van een hang-
mat kan iedereen het he-
le jaar plezier hebben, bij-
voorbeeld in een veranda of 
op zolder. Een hangmat was 
vroeger een handige slaap-
plaats op een schip. De We-
reldwinkel verkoopt zowel 
hangstoelen als hangmatten, 
zelfs een speciaal voor een 
baby. Die ligt in een soort 
trappelzak met rits in de mat, 
heel veilig dus.

Wie echter liever aan de slag 
wil dan luieren, kan ook bij 
Wereldwinkel Castricum te-
recht. Het team is op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die 
op de hoogte zijn van social 
media en/of marketing. En er 
wordt gezocht naar verster-
king voor het coördinatie-
team van de winkel. Dit coör-
dinatieteam zorgt ervoor dat 
de winkel dagelijks goed kan 
draaien en dit is een veelzij-
dige taak. De Wereldwinkel 
Castricum is te vinden op de 
Smeetslaan 4.

Mahjong start

Castricum - Op zaterdag 
16 september om 16.00 uur 
begint een lachwandeling 
waarbij aandacht voor la-
chen in andere talen wordt 
besteed. Het geheel staat on-
der leiding van Marleen Hee-
man. Kinderen zijn ook wel-
kom. Verzamelen op het par-
keerterrein in de duinen te-
genover de Geversweg. Deel-
name een euro. Opgave via 
heeman@humorcoach.nl of 
06-40718732.

Samen lachen

Castricum - Op maan-
dag 9 oktober van 13.30 tot 
16.30 uur begint in De Kern 
het spelen van Hongkong-
Mahjong. Voor beginners 
en gevorderden.   Er wordt 
zo veel mogelijk gewisseld 
met de indeling per tafel. Er 
wordt gespeeld 
volgens de regels van Jel-
te Rep, waarover meer te 
vinden is op YouTube. Op-
geven of meer iformatie bij 
Cootje Koomen, tel.: 0251-
651669 of koomen65@het-
net.nl.





limmenbloeiend

Kermis in De Lantaarn!
Limmen - In café de Lan-
taarn begint vrijdag 8 septem-
ber de kermis. In de tent speelt 
‘s avonds de formatie Cold Tur-
key. In het café is het partytime 
met dj Michael.

Zaterdag 9 september de ker-
misrun met de muzikale om-
lijsting van Richard Jordan. ‘s 
Avonds zet dj Dolphin in het ca-
fé de boel op stelten.
In de tent speelt de band Broad-
way, een combinatie van erva-
ring, enthousiasme en een ver-
rassend repertoire vol ‘guilty 
pleasures’. In de zaal de Nooit 
Meer Naar Huist Tour met be-
kende feestzangers en feest-dj 
Barry.
Zondag 10 september in de tent 
The Piano Show met op het po-
dium een piano met daarach-
ter Sven the pianoman. Daar-
naast wordt de show uitgebreid 

met een allround zangeres die 
samen perfect inspelen op de 
wensen uit het publiek. En door 
de toevoeging van de drummer 
en een gitarist staat er gewoon 
een complete band.
Met om 20.00 uur een optreden 
van OJKB. 
In de zaal de Vandervens met 
een mix van rhythm and blues 
met een vleugje ska en twee 
teentjes rock and roll. 
In het café party-dj Bart. Maan-
dag het eerste deuntje met in de 
tent de Barnbees.
Hierna volgt de Spotband  en 
het Deuntje word afgesloten 
door dj Bart. In het café tradi-
tiegetrouw feest dj Maarten en 
dj Jordy.
Vrijdag is er om 17.00 uur  kip, 
diverse salades en patat voor 
een klein prijsje. Inschrijven via 
caroline@lantaarnlimmen.nl of  
06542365682. 

Mandy Nederlands 
kampioen damesvissen

Limmen - Mandy Schouws is bij 
het Open NK Zoetwatervissen Ne-
derlands kampioen geworden in 
de damescategorie. Afgelopen za-
terdag streden dertig vrouwen aan 
het Noordhollandsch kanaal om 
de titel. Mandy Schouws bleek na 
vier uur vissen met 8.410 gram de 
winnares.
 
Schouws (22) maakte zaterdag haar 
debuut op het Open Nederlands 
Kampioenschap Zoetwatervissen Da-
mes. Toch komt haar knappe presta-
tie niet helemaal uit de lucht vallen. 
,,Ik vis veel wedstrijden in de regio van 
mijn woonplaats Limmen. Namens 

Hengelsportvereniging Kennemerland 
ben ik al eens tweede geworden op 
het NK Jeugd”, vult Schouws haar pal-
mares aan. ,,Daarnaast had ik vooraf-
gaand aan het Open NK fanatiek ge-
traind op het parcours tussen Neck en 
Spijkerboor. Ik was goed voorbereid 
en paste mijn tactiek snel aan toen ik 
zag dat het water de andere kant op 
stroomde. Dit pakte goed uit.”
De visserij aan het Noordhollandsch 
Kanaal bleek een lastige. Er viel wei-
nig kleine vis te vangen en daardoor 
was het wachten op de wat grotere 
bliek en brasem. Daar waar Schouws 
haar ruim acht kilo vis met de vaste 
stok binnen hengelde, paste de uitein-
delijke nummer twee Anja Groot uit 
Assendelft, zij ging er een week eer-
der op het WK Zoetwatervissen Da-
mes nog verdienstelijk met de gou-
den medaille vandoor, een heel ande-
re tactiek toe. ,,Omdat er in mijn vak 
op de korte afstand weinig vis werd 
gevangen, besloot ik de matchhengel 
toe te passen. Op die manier kon ik 
helemaal aan de overkant van het ka-
naal vangen toch nog aardig vis van-
gen”, legt Anja Groot uit.

Limmen - ,,Een prachtig initia-
tief dat naadloos bij het thema 
van Monuta Helpt past.” Dat zegt 
KRO-presentatrice Anita Witzier, 
tevens voorzitter van de raad van 
bestuur van Monuta Helpt, Stich-
ting Living Memories. 

Living Memories is opgericht na een 
radioserie over Chantal uit Limmen. 
Zij overleed op twaalfjarige leeftijd 
aan de gevolgen van botkanker. Wit-
zier overhandigde de stichting na-
mens Monuta Helpt een cheque 
van vijfduizend euro. Stichting Living 
Memories maakt kosteloos audio- 
en videoportretten van terminaal zie-
ke kinderen als blijvende herinne-
ring voor hun nabestaanden. Anita 
Witzier: ,,Je levensverhaal vertellen is 
ontzettend belangrijk. Zodat je niet 
wordt vergeten en ook om je ouders 
en andere dierbaren iets tastbaars 
na te laten.” Monuta Helpt steunt 
projecten die zich inzetten voor een 
afscheid met een goed gevoel voor 
iedereen. 
,,Het is verschrikkelijk dat het nodig 
is, maar het werk van Stichting Li-

ving Memories is prachtig”, zegt Wit-
zier. ,,Wij onderkennen heel erg het 
belang hiervan.” 
Het kosteloos aanbieden van de por-
tretten is noodzakelijk, omdat de 
ernstige ziekte van een kind vaak 
hoge kosten met zich meebrengt. Li-
ving Memories vindt dat rouw geen 
fi nanciële grens mag kennen. De 
portretten zijn daarom voor ieder-
een beschikbaar. Namens de stich-
ting nam moeder van Chantal en se-
cretaris van de stichting Claudia van 
den Brink de cheque in ontvangst. 

Claudia: ,,We zijn ontzettend dank-
baar voor de steun van Monuta 
Helpt. Hiermee kunnen we veel ge-
zinnen helpen.” Het geld wordt ge-
bruikt voor de aanschaf van appa-
ratuur. Tegelijkertijd benadrukt de 
stichting dat meer geld nodig is om 
het werk voort te kunnen zetten. ,,Ik 
weet uit ervaring hoe belangrijk tast-
bare herinneringen zijn, als je kind er 
niet meer is”, vertelt Claudia.
,,Steun ons daarom nu.” Ga naar 
www.stichtinglivingmemories.nl voor 
meer informatie.

Claudia ontvangt cheque 
Anita Witzier voor Stichting 

Living Memories
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Waar jonge meiden groot in kunnen zijn

Gambiaans diner georganiseerd 
door scholieren groot succes

Castricum - ,,Het liep een 
beetje uit de hand”, aldus 
Maurien de Jager en Ster-
re Raven. De twee vijftienja-
rige scholieren van het Jac 
P. Thijsse College zijn nog
steeds overdonderd door het
succes van hun fundraise-
actie. Maar liefst 65 vrienden,
buren en familieleden kregen
zondagavond een heerlijke
zelfgemaakte Gambiaanse
maaltijd voorgeschoteld, op
het pleintje naast de Cieweg;
een prestatie van formaat.
De meiden kookten in enor-
me pannen typisch Gambi-
aanse gerechten met klin-
kende namen als domoda
(kip) en yassa  (kabeljauw)
en serveerden die voor een
klein prijsje met rijst, brood
en een drankje. Het geld dat
ze hiermee ophaalden, is be-
stemd voor de bouw van een
school in Gambia. In oktober
vertrekken Maurien en Ster-

re met achttien medescho-
lieren onder begeleiding van 
docenten van het JPT naar 
Gambia om daar vrijwilli-
gerswerk te doen en te hel-
pen met het bouwen van de 
school:  Mansa Colley Bo-
jang. ,,Het geld dat we met 

het diner hebben opgehaald 
wordt in Gambia direct om-
gezet in bouwmaterialen, 
verf, inrichting, en uniformen. 
Zonder de sponsoring van 
een aantal winkeliers was het 
niet gelukt en die zijn we heel 
dankbaar.”

Struin- en yogawandeling
Castricum - Yoga in de Dui-
nen houdt op zondag 24 
september vanaf 10.30 uur 
een struin- en yogawan-
deling door het Noordhol-
lands Duinreservaat. Tijdens 
de eerste helft van de wan-
deling lopen de deelnemers 
mee met een boswachter en 
horen zij alles over het prach-
tige gebied. 
De tweede helft bestaat uit 
een ontspannende wande-

ling met yogaoefeningen. Ie-
dereen kan aan de yoga-
workshop meedoen; yoga-
docente Julia stemt haar 
les af op het niveau van de 
deelnemers. Inschrijven kan 
door een mail te sturen naar 
duinyoga@gmail.com. Het 
vertrek is vanaf PWN-par-
keerplaats Geversduin. Bij 
heel slecht weer wordt de 
wandeling verplaatst naar 
een andere datum.

Castricum - Het koor Music-Train houdt op donderdag 14 
september een open repetitieavond. Het koor zoekt nieuwe 
leden; mannen en vrouwen met verschillende stemmen. Van-
af januari is Music-Star gestart met een nieuw repertoire on-
der leiding van dirigent Wilma Ploegaert. Belangstellenden 
kunnen van 20.00 tot 22.00 uur langsgaan bij Fase Fier.

Gemeente waardeert mantel-
zorgers met een cadeaubon

Castricum - Mantelzorg 
is belangrijk en onmisbaar 
werk. De gemeente wil dat 
onderstrepen met een ‘man-
telzorgwaardering’ in de vorm 
van een cadeaubon. Inwoners 
die verzorging of hulp krijgen 
van familie of andere naasten, 
kunnen deze mantelzorgers 
voordragen voor deze blijk 
van waardering. De gemeen-
ten hebben daarover een brief 
gestuurd naar inwoners die 
dit aangaat. 

De waardering is bedoeld 
voor mantelzorgers die dit jaar 
minstens drie maanden inten-

sief voor een ander hebben 
gezorgd. De aanvrager moet 
binnen de gemeente wonen; 
voor de mantelzorger geldt dit 
niet. Een aanvrager kan meer-
dere mantelzorgers voordra-
gen, zolang deze maar niet 
op hetzelfde adres wonen. 
Ook wie geen brief heeft ont-
vangen, maar wel mantelzorg 
krijgt, kan zijn mantelzorger 
voordragen. Formulieren zijn 
ook verkrijgbaar bij de ba-
lie van de gemeente of bij de 
Stichting Welzijn. Ze zijn bo-
vendien te downloaden van-
af de website van de gemeen-
te www.castricum.nl. Aanvra-

gen kan nog tot 1 oktober. 
De gemeente toetst eerst de 
aanvraag. De gemeente re-
gistreert alle voorgedragen 
mantelzorgers. Dat is om een 
beter beeld krijgen van hoe 
groot de groep mantelzorgers 
is, hoe zwaar ze worden be-
last en hoe de gemeente hen 
kan ondersteunen.

Er is keuze uit drie verschil-
lende cadeaubonnen: VVV-
bon, boekenbon en entertain-
ment-bon. De hoogte van het 
bedrag wordt begin novem-
ber bepaald op basis van het 
aantal aanvragen.

Kruiden en 
haiku

Castricum - Op woensdag 
20 en woensdag 27 septem-
ber starten cursussen in wil-
de planten en kruiden en in 
het schrijven van haiku’s; 
korte Japanse gedichtjes. 

Boswachters Cora en Lydia 
willen zo bezoekers van het 
duingebied meer vertrouwd 
maken met de verschillen 
tussen de seizoenen. Beide 

Reddingsbrigade verleent 
ook eerste hulp in duinen

Zondag 26 augustus ben ik 
tijdens het mountainbiken 
ongelukkig gevallen. Al snel 
voelde ik dat mijn sleutel-
been was gebroken. Gelukkig 
fietsten we met een groepje, 
waardoor mijn maatjes snel 
hulp konden bieden. Na naar 

de verharde weg, Van Olden-
borgweg, te zijn gelopen heb-
ben we 112 gebeld. Wat ik 
nooit wist is dat de reddings-
brigade ook hulp verleent in 
de duinen. Zodra er een on-
geval is in de duinen worden 
zij door de meldkamer van de 

ambulance gebeld om eer-
ste hulp te kunnen verlenen. 
De ambulance kan vaak het 
de duinen niet in, daar waar 
de auto van de reddingsbriga-
de wel kan komen. Ook kun-
nen zij sneller ter plaatse zijn. 
Uiteindelijk ben ik met de auto 
van de reddingsbrigade naar 
de Zeeweg vervoerd en van-
af daar verder met de ambu-
lance. Daarom bij deze enorm 
bedankt voor jullie snelle aan-
wezigheid ter plaatse. Een ex-
tra reden voor mij om jaarlijks 
te blijven doneren. Ook voor-
bijgangers die hulp aanboden 
bedankt! Remon Jonker.

cursussen combineren ken-
nis, inzicht en creativiteit. Al-
le informatie staat op www.
pwn.nl/eropuit.
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Trilogie Sabine compleet
Castricum - De in Castri-
cum opgegroeide Sabine van 
den Berg schreef een geraf-
fi neerde trilogie over macht, 
verbeelding en verraad. ‘Zien 
Horen Zwijgen’ wordt op 
10 september feestelijk ge-
presenteerd in de Linnaeus 
Boekhandel in Amsterdam. 
de eerste twee delen ver-
schenen in 2000 en 2002, 
werden lovend ontvangen 
in de pers en verschijnen nu 
onder de titels Zien en Ho-
ren. Met het huiveringwek-
kende derde deel Zwijgen 
complementeert Van den 
Berg haar magnum opus.
Drie meisjes, drie vaders, 
drie romans. In een ijzing-
wekkende, precieze stijl ont-
leedt Sabine van den Berg 
de machtsverhoudingen tus-
sen een vader en een doch-
ter. Soms duiken de oom en 
neef van het meisje op om 
een dubieuze driehoeksver-
houding aan te gaan, waarin 
het meisje probeert de situa-
tie naar haar hand te zetten 
door een, gevaarlijk, spel te 
spelen met loyaliteit. Voort-
durend wordt de lezer ge-
dwongen zich af te vragen: 
wat is echt? En wie contro-
leert nu eigenlijk wie? Sabi-
ne (1969) is als docent Pro-

za verbonden aan de Schrij-
versvakschool te Groningen. 
Ze publiceerde eerder de ro-
mans De naam van mijn va-
der, De lachende derde, Wis-
sel en Dingen die niet mo-
gen. In de media over De 
naam van mijn vader: ‘Van 
den Berg weet macabere ge-
beurtenissen invoelbaar te 
maken’ Vrij Nederland. Over 
De lachende derde: ‘Verstil-
de beelden sieren haar naak-
te en heldere proza, waar-
in elke grofheid, elke wreed-
heid pijnlijk precies getoond 
wordt. ‘Prachtig’ Trouw.

Castricum - Heel veel kin-
deren hebben heel wat af-
getimmerd vorige week. Met 
het vangen van een boef door 
politieagent Virgil werd vori-
ge week woensdag het Tim-
merdorp Akersloot geopend 
dat in teken stond van hulp-
verlening. 
Ondanks de regen werd er 
goed getimmerd en ont-
stonden er brandweerkazer-
nes, politiebureaus en zie-
kenhuizen. Zelfs voor de die-
ren zijn er klinieken gebouwd 
en ook stonden er verschil-
lende hulpverleningsvoertui-
gen op het veld. Geduren-
de de hele week zijn de ver-
schillende hulpverlenings-
diensten langsgekomen: de 
jeugdbrandweer Heiloo, de 
Reddingsbrigade, Dierenam-
bulance Kennemerland, po-
litie Alkmaar en Duinstreek, 

de Nederlandse politiehon-
denvereniging van Alkmaar, 
ambulance Noord-Holland 
Noord en de brandweer van 
Akersloot.
Ook de Timmerdorpen in 
Limmen en Castricum wa-
ren een groot succes. In het 
laatste dorp werd het eve-
nement afgesloten met een 
groot vuur waarvoor heel wat 
mensen op de been kwamen.
Een duik in het water hoort 
daar traditioneel ook bij. 

Plaatsgenoot Henk de Reus, 
die de foto van het vuur 
maakte, heeft een fraaie vi-
deocompilatie samengesteld 
van de activiteiten die vori-
ge week in het Timmerdorp 
Castricum plaatsvonden. De-
ze video is te zien op de web-
site van Omroep Castricum: 
www.castricum105.nl. 

Feestje bij 
Speelotheek

Castricum - Na een mooie 
zomervakantie staan de da-
mes en heren van de speelo-
theek weer klaar om speel-
goed uit te gaan lenen aan de 
kinderen. Dat vieren zij met 
een feestje. Er is een spring-
kussen, de kinderen kunnen 
geschminkt worden en clown 
Hein Poel maakt het feestje 
compleet. Op zaterdag 9 sep-
tember van 11.00 tot 13.00 
uur, iedereen is welkom om 
speelgoed te komen uitzoe-
ken. Nog geen lid? Om te 
proberen of de kinderen het 
leuk vinden is er een speci-
ale prijs van vijf euro tot het 
einde van het jaar. Er is zoveel 
keuze aan speelgoed, waarbij 
ook recent weer nieuw speel-
goed is aangekocht. Behal-
ve zaterdag is de speelo-
theek ook op dinsdag van 
9.00-10.00 uur en woensdag 
van 15.00-16.00 uur open. De 
speelotheek draait volledig 
op vrijwilligers en nieuw hulp 
is welkom. 
De kinderen kunnen mee met 
wie eens per maand komt 
werken.

Duinkaart-
controles

Castricum - Op zaterdag 9 
en zondag 10 september con-
troleren de boswachters van 
PWN weer extra op het bezit 
van duinkaarten. Dit betekent 
dat alle bezoekers van het 
Noordhollands Duinreser-
vaat daadwerkelijk de duin-
kaart bij zich moeten hebben 
en moeten kunnen laten zien. 
PWN is voor het beheer van 
de duinen afhankelijk van de-
ze inkomsten omdat de over-
heid hiervoor geen subsidie 
verstrekt. Een duin(jaar)kaart 
is te koop voor 12,50 euro via 
www.pwn.nl/duinkaartkopen.

Film te zien bij Castricum105
Timmerdorpen succes

Kunstmarkt bij Koffi emolen
Egmond - Op zondag 10 
september vindt de vierde 
en laatste kunstmarkt plaats 
op het sfeervolle terrein ach-
ter restaurant Smakelijk bij 
de Koffi emolen van 11.00 tot 
18.00 uur. Die bevindt zich 
aan de Egmonderstraatweg 
34 in Egmond aan den Hoef. 
Hier zullen verschillende am-
bachten tentoon worden ge-
steld zoals schilderkunst, sie-
raden, textiel, keramiek en 
veel meer.
Er is livemuziek, portretteke-

nen door Chris Duijnmeijer 
en ook is de lokale Egmond-
se brouwerij bekend voor zijn 
Sancti Adelberti bier aanwe-
zig. 
Er is voldoende parkeerge-
legenheid achter het res-
taurant en de bezoeker kan 
daarnaast genieten van een 
lekkere verfrissing of diner, 
op het terras. Reserveren 
voor diner wel verstandig. Tel  
06-13617691 of e-mail res-
taurant  restaurantsmake-
lijk@gmail.com.

Vrijwilligerswerk

Castricum - Er zijn diverse 
organisaties in op zoek naar 
vrijwilligers,  jong en wat ou-
der. Wie interesse heeft en 
zich wil laten informeren over 

de vele mogelijkheden kan 
een afspraak maken bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, 
onderdeel van Welzijn Cas-
tricum, tel.: 0251-656562. De 
vacaturebank is ook te vin-
den op www.vrijwilligers-
werkcastricum.nl.
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Open dag bij CSV Handbal
Castricum - Op zondag 10 
september opent CSV Hand-
bal het seizoen met een open 
dag op Wouterland. Tijdens 
de zomerstop zijn de hand-
balvelden geheel vernieuwd. 
De eerste trainingen zijn al-
weer afgewerkt, maar op 10 
september worden de velden 
officieel ingewijd door zes 
van de jeugdteams van CSV 
en dat wordt gevierd. Vanaf 
11.00 uur wordt er gespeeld 
op beide velden, maar dat is 
zeker niet het enige. Er is een 
kleine gezellige braderie met

allerlei activiteiten. Er is een 
loterij, de allerkleinsten en ie-
dereen die dat wil kan zich 
laten schminken en er is eten 
en drinken. Renckens foto-
grafie is aanwezig om actie-
foto’s te maken. Voor ouders 
en geïnteresseerden is er 
meer informatie over hand-
bal, de club en verschillen-
de vrijwilligersactiviteiten. 
Bij CSV is het mogelijk twee 
maanden lid worden en trai-
nen en wedstrijden spelen 
om kennis te maken met de 
sport.

Zondag triatlon in centrum
Castricum - Zondag 10 sep-
tember wordt vanaf 14.00 uur 
een 1/8 triatlon gehouden in 
Castricum. Het belooft een 
groots evenement te worden 
met 500 meter zwemmen, 
21 km fietsen en 5 km hard-
lopen. De start is bij zwem-
bad de Witte Brug en de fi-
nish op het Dorpsplein na-
bij Café Balu. Het zwempar-
cours omvat twintig baan-
tjes in 25 m bad zwemmen. 
Het fietsonderdeel is 21 km 
lang en wordt afgelegd in ze-
ven rondes van 3 km door 
de dorpskern op een veilig, 
soms snel en bochtig par-

cours.Het fietsparcours van-
af ongeveer 14.20 uur loopt 
via de Rensdorpstraat, Bree-
deweg, Overtoom, Dorps-
straat, Dr. Van Nieveltweg, 
Dr. De Jonghweg, Cieweg, 
Breedeweg en laatste stuk-
je Strengh bij het zwembad.  
Het loopgedeelte bestaat uit 
2,5 ronden en loopt achter de 
Pancratiuskerk langs, Dorps-
straat, Overtoom, Breede-
weg, Nuhout van de Veen-
straat, Cieweg. Bij Balu wor-
den de eerste lopers rond 
16.00 uur verwacht. De orga-
nisatie heeft 165 inschrijvin-
gen ontvangen.

Castricum - Nog even en 
dan zit ook de laatste com-
petitieronde voor de duiven 
van de Gouden Wieken er 
op. Deze zogeheten ‘natoer’ 
loopt gelijk aan de natuurlij-
ke ruiperiode van de duiven, 
waarin ze hun verenpak ver-
wisselen. Om duiven zo lang 
mogelijk met zo min moge-
lijk verenverlies te kunnen la-
ten deelnemen aan de wed-
strijden, beïnvloeden veel lief-
hebbers het aantal uren licht 
en donker in hun hok. Daar-
door wordt dit proces tijde-
lijk vertraagd, maar de dui-
ven worden eigenlijk gefopt. 
Afgelopen zaterdag kwamen 
de duiven vlot naar huis vanaf 
het Belgische Asse Zellik. De 
winnende liefhebbers  waren 
Gerhard Tromp, Arie en Rie 
Hageman en Anton Tromp.

Vliegen met 
gefopte duiven

Kampioen Broek 
opent schaakseizoen

Castricum - Clubkampi-
oen Thomas Broek open-
de afgelopen vrijdag 1 sep-
tember het schaakseizoen bij 
schaakvereniging Castricum. 
Hij speelde simultaan tegen 
achttien leden en wist een 
score van ruim zestig procent 
te behalen.
Bijzonder aan deze simultaan 
was dat Thomas een bootje 
had meegebracht waar een-
ieder geld in kon deponeren 
ten gunste van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maat-
schappij. Hij is, buiten het 
schaken om, als inwoner van 
Egmond aan Zee, erg betrok-
ken bij het mooie werk van 
deze mensen. Thomas had 
er duidelijk zin in en ging in 
recordtempo langs de bor-
den. Later zei hij dat hij wel-
licht een hoger percentage 
had behaald als hij minder 
snel had gespeeld. In ruim 

twee uur was de simultaan 
gespeeld. Hij won zeven par-
tijen, speelde er acht remise 
en verloor driemaal: Hemmo 
Dekkers, Rob van den Heu-
vel en Hidde Brugman wa-
ren hem te slim af. Thomas 
wist remise te bereiken tegen 
drie spelers uit de top vijf van 
de club: Heleen van Arkel, 
Eric van der Klooster en Ge-
rard van Pinxteren. De inter-
ne competitie begint op vrij-
dag 8 september.

Limmen - De Limmer IJs-
club organiseert, dit jaar in 
samenwerking met de Bur-
gerij, voor de 37e keer de Ka-
terloop op zondag 10 sep-
tember. In de route van dit 
jaar zijn wat kleine aanpas-
singen aangebracht met de 
start en finish bij de Burge-
rij. Voor de kinderen is er een 
leuke route bedacht met een 
verrassingselement. De kin-
deren lopen in twee sessies; 

tot en met acht jaar en kin-
deren van negen tot en met 
twaalf jaar. De kinderen kun-
nen zich zonder inschrijving 
melden bij de Burgerij vanaf 
9.30 uur, start loop 10.00 uur. 
Bij de Katerloop kan gekozen 
worden tussen vijf en tien ki-
lometer. Inschrijven vanaf 
9.30 uur bij de Burgerij. Start 
10.30 uur bij de Burgerij. In-
schrijfgeld drie euro, kinde-
ren doen gratis mee.

Castricum - Tijdens de laat-
ste ledenvergadering van ‘t 
Stetje is Cock van Hooff be-
noemd tot lid van verdien-
ste. Cock is vanaf de oprich-
ting van ‘t Stetje twaalf jaar 
geleden, betrokken bij ‘t Ste-
tje. Naast speler in het C1-
team van de club, geeft hij in 
de zomerperiode les aan le-
den en daarnaast assisteert 
hij regelmatig bij toernooien 
als arbiter. Op de foto voorzit-
ter Hans Molenaar met Cock 
van Hooff. 

Eretitel Cock

balsponsor:  SUPPORTERSCLUB V.V. LIMMEN

pupil v.d. week:  JUR HOLLENBERG (speler JO15-selectie)

Zondag 10 september 14.00 uur:

Limmen  -  Terrasvogels

Hardlopers door trainer 
Ari Smit voorbereid 

Castricum - Trainer Ari Smit 
organiseert dit jaar al voor de 
15e keer de Egmond stage. 
Deze trainingen zijn bedoeld 
om op 14 januari 2018 bij de 
Halve Marathon van Egmond 
goed voorbereid aan de start 
te staan. Vanaf woensdag 6 
september tot begin janua-
ri organiseert de Atletiekver-
eniging Castricum voor re-
creatieve lopers hardloop-
trainingen. Uitgangspunt is 
drie trainingen in de week. 
Op maandagavond staat al-
tijd een lange duurloop met 
tempovariaties op het pro-
gramma. Op woensdagavond 
wordt vooral getraind via kor-
te intervallen, terwijl op zater-
dag wordt getraind via een 
combinatie van intervallen en 
tempoduurlopen. In een aan-
tal gevallen wordt daarbij ook 
getraind op het ‘Egmondpar-
cours’ in de duinen en op het 
strand.
De trainingen vinden plaats 
op maandag van 19.30 tot 
20.45 uur op de atletiekbaan.
Woensdag van 19.30 tot 20.45 
uur  op de atletiekbaan. Za-
terdag van 9.15 uur tot 10.45 

uur in duinen/strand, vertrek 
vanaf atletiekbaan.
Naast de trainingen krij-
gen de deelnemers aan de-
ze ‘stage’ bovendien een gra-
tis startbewijs voor de AVC 
Duin- & Strandloop die op 
zondag 3 december op het 
programma staat. Wie enke-
le keren heeft meegetraind, 
beslist of wordt deelgenomen 
aan de Egmond loopstage.
Start op 6 of 9 september
Wie op 6 september verhin-
derd is kan op zaterdag 9 
september voor de eerste 
keer meetrainen. Aanmelden  
dan om 9.15 uur in het club-
huis van AV Castricum, aan 
de Zeeweg 4 in Castricum.

Akersloot - Ben Visser heeft 
gezegevierd in de KPB- 
mountainbikecup. Direkt na 
de start was te zien, dat Erwin 
Krom aan de leiding reed met 
Ben Visser kort in het wiel. 
Deze tweestrijd tusen Krom 
en Visser en steeds in de-
ze volgorde, duurde tot half-
koers. Toen vond Ben Visser 
het zijn tijd om het leidende 
stokje over te nemen en Krom 
tot volgen veroordeelde. Vin-
cent Beentjes werd derde, 
gevolgd door Wilfred Knegt, 
Wout Bakker, Henk Louwe en 
Lars van den Wijngaard. 

Ben Visser 
heeft beet
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Fortenfestival in het Mu-
ziekfort, het Fort aan den Sint 
Aagtendijk Beverwijk. Tot en 
met zondag 10 september. 
Het publiek kan genieten 
van theater, films, beelden-
de kunst en muziek in de for-
ten van de Stelling van Am-
sterdam en Nieuwe Holland-
se Waterlinie. Meer informa-
tie via www.muziekfort.nl.

Tentoonstelling. In De Ou-
de Keuken in Bakkum is een 
expositie te zien van de schil-
derijen van de Beverwijkse 
schilder Fouad Karimi.

Expositie Quiltersgilde in 
de Grote Kerk Alkmaar. Tot 
en met 10 september van 
10.00 tot 17.00 uur, op zondag 
tot 16.00 uur met meer dan 
200 quilts. Naast de quiltex-
positie zijn er ook workshops, 
lezingen en gastcollecties bij 
te wonen en te bewonderen. 
Het thema voor dit jaar is re-
flectie.

Expositie kleuretsen Yolan-
da Eveleens in gemeentehuis 
Castricum tot 21 november te 
zien.

met presentatie van groenten 
en fruit van De Duintuin.

Monument De Oude Dorps-
kerk is open van 10.00-16.00

Bluesix speelt vanaf 22.00 
uur in Hotel Sonnevanck in 
Wijk aan Zee.

Haarlem Cultuur Festival 
op zaterdag en zondag. Op 
35 locaties vinden meer dan 
honderd culturele activitei-
ten plaats. Daarnaast zijn er 
ook ruim tachtig monumen-
ten geopend in het kader van 
de Open Monumentendagen 
en treden tientallen koren op 
vanwege Korenlint.

Robotbelevenis. De Cul-
tuurkoepel Heiloo brengt tij-
dens Toekomst van Toen 
technologie en biologie sa-
men met een robotbeleve-
nis. Ontmoet en groet hu-
manoid robot Nao, speel sa-
men met hem de cultuurkoe-
pelquiz of win een eigen ro-
bot voor thuis.

Waterspeeldag voor kin-
deren van vier tot zeven jaar 
van 12.00-13.30 uur bij Scou-
ting Elfregi Helen Keller, Ade-
laertlaan 2 in Heemskerk.z

10 SEPTEMBER

Jazz en blues in De Oude 
Keuken in Bakkum met de 
Heemskerkse Donkeyland-
band. Ook langzamere bal-
lads komen langs. Aanvang 
15.00 uur op het terrein van 
Dijk en Duin in Bakkum, in-
gang aan de Zeeweg.

Optredens in het Muziek-
fort in Beverwijk in het ka-
der van Museumweekend 
van Marten Fisher, Friction 
& the Roots Riders. Open 

van 13.00-18.00 uur, toegang 
gratis.

Kust-en-Kordag in Castri-
cum. Om 13.00 uur verzame-
len op het strandplateau na-
bij de rotonde. Het is bedoeld 
voor mensen tussen de 11 
en 25 jaar. Opgeven kan via 
daankapitein@hotmail.com.

Hagenpreek vanaf 10.30 
uur spreken Ds. Saskia Os-
sewaarde uit Egmond en Ds. 
Engele Wijnsma uit Bergen in 
het weiland langs het Aris-
sendijkje bij de Arentzhoeve, 
Egmondermeer 3, Egmond 
aan de Hoef.

Kunstmarkt rond De Koffie-
molen bij restaurant Smake-
lijk in Egmond aan den Hoef 
van 11.00 tot 18.00 uur.

Wandeling met IVN-gids 
Piet Winder door het duin-
gebied vanuit de Schaaps-
kooi in Bergen. De start is 
om 10.15 uur bij de parkeer-
plaats Uilenvangerweg.

Najaarsmarkt op het ter-
rein van de Zorgcirkellocatie 
Prins Hendrik in Egmond aan 
Zee van 11.00 – 17.00 uur.

Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide 
van Wijk aan Zee. www.kof-

ferbakmarktwijkaanzee.nl.

IVN-wandeling in de Eg-
monderhout in Alkmaar start 
10:00 uur bij de ingang van 
het park aan het eind van 
het Honkpad (zijstraat van de 
Van de Veldelaan), in de wijk 
De Hoef. Info: www.ivn.nl/nk.

Jazz Jam Session vanaf 
16.00 uur in Theater Konings-
duyn in Castricum.

Rommelmarkt op Groot 
Barlaken in Heiloo van 10.00 
tot 15.00 uur.

Triatlon. Vanaf 14.00 uur 
wordt een 1/8 triatlon ge-
houden in Castricum. Het be-
looft een groots met 500 me-
ter zwemmen, 21 km fietsen 
en 5 km hardlopen. De start 
is bij zwembad de Witte Brug 
en de finish op het Dorps-
plein nabij Café Balu. 

11 SEPTEMBER 

Carmen. Mezzosopraan Ta-
nia Kross presenteert haar 
eigen versie van haar lieve-
lingsopera ‘Carmen’, waarin 
de muziek van Georges Bizet 
wordt gecombineerd met in-
vloeden van de flamenco. In 
De Vest in Alkmaar, aanvang 
20.15 uur. 

Stadswandeling Alkmaar. 
Op maandag en vrijdag om 
13.00 uur onder begeleiding 
van een gids. Tot en met sep-
tember. Aanmelden info@
vvvalkmaar.nl of telefonisch 
072-5114284.

12 SEPTEMBER 

Kaasmarkt in Alkmaar van 
19.00 uur tot 21.00 uur met 
een extra markt.13 septem-
ber

13 SEPTEMBER 

Zomeravondconcert, or-
gelstudenten brengen reper-
toire van Andriessen en de 
Klerk in Grote Kerk Alkmaar.

Archeologisch Muse-
um Baduhenna Kennemer-
straatweg 464 – 1.34 in Hei-
loo is open, 10.00-12.00 uur. 

7 SEPTEMBER
8 SEPTEMBER 

Optreden Michelle David & 
The Gospel Sessions in Vic-
torie in Alkmaar.

Bluesix speelt vanaf 15.00 
uur in Café Cheers in Heems-
kerk.

Kunst tot de Nacht in Alk-
maar met vele optredens en 
exposities op meer dan 25 lo-
caties. Ook theater De Vest 
opent haar deuren en trak-
teert haar bezoekers op gra-
tis optredens van onder an-
dere Tania Kross, Five Great 
Guitars en Joris Linssen & 
Caramba. In de foyer wordt 
de succesvolle serie ‘Vers van 
De Vest’ gepresenteerd.

Kermis in Limmen tot en met 
zondag met veel livemuziek.

Kaasmarkt in Alkmaar.

9 SEPTEMBER

Fruns Jazz Club in De Bak-
kerij tijdens de Fruns Jazz 
Club met vinyl, lindyhop en 
mooie oude filmbeelden. Zaal 
open: 21.00 uur. 

Tentoonstelling ‘Vervaagd 
Agrarisch Verleden’ is voor 
het laatst te zien van 10.00 - 
16.00 uur op de Dorpsstraat 
11 in Castricum.

Molen De Oude Knegt is 
zaterdag en zondag geoepnd 
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Over het gebruik van de auto en het 
OV is veel bekend. Maar van de mil-
joenen fi etsers weten we veel minder. 
Diverse overheden, waaronder de 
provincie Noord-Holland, houden 
daarom de Fiets Telweek. Daarin re-
gistreren ze elk jaar hoe fi etsers zich 

verplaatsen, met welke snelheid en 
op welke ti jdsti ppen. Ook wordt meer 
duidelijk hoeveel fi etsers tegelijk een 
route fi etsen en waar de grote vertra-
gingen zitt en. De informati e helpt om 
fi etsroutes te verbeteren.

Meedoen

Nederland telt zo’n 14 miljoen fi etsers, maar hoe en waar er ge-
fi etst wordt, daarover is nog lang niet alles bekend. In de derde 
week van september gaat de Nationale Fiets Telweek 2017 van 
start, het grootste fi etsonderzoek van Nederland. Meedoen kan 
eenvoudig via een app.

Fietsers: wie wil meetellen? 

Wie mee wil doen aan de Fiets Tel-
week kan de app downloaden op 
www.FietsTelweek.nl. Meedoen kan 
ti jdens de acti eweek van 18 t/m 24 
september, maar ook de rest van 
het jaar. Ook kunnen deelnemers 
hun ervaringen delen en routes 
beoordelen.

De gemeente steunt de Fiets Tel-
week. Hoe meer mensen meedoen, 
hoe meer er duidelijk wordt waar-
mee fi etsers het best gediend zijn. 
De gemeente ontvangt in november 
de onderzoeksresultaten voor Cas-
tricum.

Raadsspreekuur
De verschillende gemeenteraads-
fracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen 
doen, tegen een probleem aanlo-
pen, een idee willen voorleggen of 
een voorstel willen presenteren. 
Dit kan elke twee weken ti jdens het 

Raadsspreekuur op maandagavond 
18 september tussen 19.15 uur en 
20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle 
fracti es langs, maar kunt in één keer 
met een vertegenwoordigers van 
alle fracti es spreken. U krijgt hier-
voor 20 minuten de gelegenheid.

Agenda werkvergadering 
donderdag 7 september 2017

Werkvergadering bespreking rapport bestuurscultuur raad & college
Tijd  19.30 uur 
Onderwerp  
1.  Opening
2.  Ronde 1: Refl ecti e op het rapport & reacti e op conclusies en 
 aanbevelingen
 (max. 5 minuten per fracti e)
3.  Ronde 2: Gelegenheid om nader in te gaan op thema’s/onderwerpen  
 die verdieping nodig hebben en gelegenheid om aan te geven wat u  
 bijvoorbeeld de voorgestelde raadswerkgroep mee zou willen geven. 
 

Agenda Raadsplein 
donderdag 14 september 2017

Tijd   Onderwerp 
Carrousels  
19.30 – 20.15 Huurverhoging naar aanleiding van uitbreiding het 
   Kruispunt Akersloot
19.30 – 21.00 Bestemmingsplan twee woningen Rietorchis-Vogelmelk  
   te Limmen 
20.15 – 21.00  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen* 
21.15 – 22.15 Vervolgbespreking wijzigingsverordening integrale 
   verordening sociaal domein incl. moti es en 
   amendementen  
21.15 – 22.15  Wijziging verordening commissie bezwaarschrift en
22.30 
 
Raadsvergadering 
 A Moti e bij schetsontwerp stati on Castricum  
 B Moti e bij peilen gevoelen uitwerkingsplannen fase 2 Limmen  
  Zandzoom  
 C  wijzigingsverordening integrale verordening sociaal domein incl.  
  moti es en amendementen (o.v.b. bespreking in de carrousel) 
   
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel 
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken

gistreren ze elk jaar hoe fi etsers zich 

 B Moti e bij peilen gevoelen uitwerkingsplannen fase 2 Limmen  

 C  wijzigingsverordening integrale verordening sociaal domein incl.  
  moti es en amendementen (o.v.b. bespreking in de carrousel) 

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel 
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u 
per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande omgevingsaanvragen, 
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvan-
gen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
Datum Adres 
280817 Kleibroek te Castricum 
 het herinrichten van de Kleibroek
 (WABO17/01420)
290817 Middenweg 39 te Limmen 
 Het plaatsen van een betonschutti  ng
 (WABO17/01423)
300817 Duinakker 14 te Castricum 
 het aanleggen van een in- en uitrit (WABO17/01430)
300817 U Uitgeesterweg 18 te Limmen 
 Het gedeeltelijk verbouwen van een stal tot recreati ewoning  
 (WABO17/01428)
310817 Wederik 32 te Castricum 
 Het bouwen van een garage/berging (WABO17/01432)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Datum Adres 
300817 Brakersweg 53 te Castricum 
 het bouwen van een vrijstaande woning (WABO17/00880)

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
300817 op het parkeerterrein van VV Limmen aan de Achterweg 
 in Limmen.
 kermis Limmen van 8 tot en met 10 september 2017    
 (APV17/00306)
300817 Cafe bar de Lantaarn Vislaantje te Limmen
 kermis Limmen 8 tot en met 11 september 2017
300817  Stet, Vuurbaak, Kerkweg te Limmen 
 kermis Run Limmen op zaterdag 9 september 2017(APV17/00159)
310817 Centrum Limmen 
 Katerloop Limmen 2017 op zondag 10 september 2017   
 (APV17/00595)
310817 Bakkummerstraat te Castricum 
 Buurtf eest Bakkum Bruist op zaterdag 9 september 2017  
 (APV17/00564)

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bovengenoemde 
besluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken na de dag van verzending van 
de vergunning (zie datum) een bezwaarschrift  indienen bij de gemeente.
Vermeld in uw bezwaarschrift  uw telefoonnummer, de gemeente kan tele-
fonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behande-
ling is van uw bezwaarschrift .  

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Skulper’ 
(’t Stet 17 Akersloot)
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Skulper’. Voordat het bestemmingsplan ter 
vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van:
- een kleinschalig appartementencomplex met maximaal negen 
  appartementen
- drie tot vijf vrijstaande woningen
- twee twee-onder-één-kap woningen
- één recreati ewoning
- een openbare ruimte aan het water

De bedrijfsacti viteiten op het perceel worden beëindigd en de bestaande 
gebouwen worden gesloopt.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 7 september t/m 18 oktober 2017 
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raad-
plegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummer: 
NL.IMRO.0383.BPA17Stet17Skulper-ON01.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum), onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Skul-
per (’t Stet 17 Akersloot)’. Voor het indienen van een mondelinge ziens-
wijze (op afspraak) en voor meer informati e: dhr. R. van den Haak, afdeling 
Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Cultuurhistorisch waardevolle terreinen 
en landschappelijke structuren
In maart 2016 heeft  de gemeente formeel 19 cultuurhistorisch waardevol-
le terreinen en landschappelijke structuren aangewezen als gemeentelijk 
monument. De regelmati ge bezoeker van de gemeentelijke website zal dit 
ongetwijfeld opgemerkt hebben.  Recentelijk bleek, dat deze aanwijzing 
ook nog formeel in de plaatselijke krant moet worden gepubliceerd. Met 
dit bericht willen wij dat alsnog doen.

Bij de publicati es vindt u een standaard formele opsomming, maar een 
nadere toelichti ng vonden wij op zijn plaats; temeer daar het Open Monu-
mentenweekend een uitgelezen gelegenheid is om voor deze landschap-
pelijke monumenten aandacht te vragen. In ieder geval twee van de vorig 
jaar aangewezen landschappelijke monumenten staan namelijk dit week-
end in de schijnwerpers.  Het gaat om de wandeling langs o.a. de Maer- of 
Korendijk; een middeleeuwse dijk uit de tweede helft  van de 12e eeuw die 
heel belangrijk geweest in de strijd om het water in de regio. Zowel de dijk 
als een  aangrenzende voormalige Krengenbosch hebben inmiddels dus de 
status van gemeentelijk monument. 

De overige landschappelijke monumenten zijn: De walletjes nabij de Bra-
bantse Landbouw, een oude duinboerderij in de duinen, het Koningska-
naal langs de Zeeweg, de anti -tankmuur achter het NS-stati on, het meertje 
van Vogelenzang in Bakkum, de Nesdijk in Limmen, het Buitendijks Weid, 
een weideperceel met verlande geul van het Oer-IJ nabij Cronenburg, de 
anti -tankgracht in Bakkum, de lanceerplatf orms van de VI en VII aan de 
Willemslaan / Johannesweg, de Schulpvaart, de Dusseldorpervaart en 
Laandervaart in Limmen, het Dampje op de Woude, een stuk rietland, 
de landhoofden van de vroegere sluis aan de Boschweg in Akersloot, een 
ondiepe waterpoel van beton in het PWN-gebied,  het grasveld  ten zuiden 
van de Doodelaan (Bakkum), de Westerhogedijk in Akersloot en de Boeke-
lerweg, nabij voormalig buurtschap Lamoor in Akersloot. 
Meer informati e hierover op www.castricum.nl/monumenten
 
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit 
Hogere Waarde Wet geluidhinder ‘twee onder-één 
kapwoning hoek Beverwijkerstraatweg en Oude 
Haarlemmerweg in Castricum’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ont-
werpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere Waarden 
Wet geluidhinder voor de bouw van een twee onder-één kapwoning op de 
hoek van de Beverwijkerstraatweg en de Oude Haarlemmerweg in Castri-
cum zes weken ter inzage liggen. 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken 
en het ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder liggen van 7 sep-
tember t/m 18 oktober 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Castri-
cum. Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl. 

Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen tegen zowel het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
als het ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder bij het college 
van burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 

INFOPAGINA
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onder vermelding van ‘Zienswijze Beverwijkerstraatweg hoek Oude Haar-
lemmerweg Castricum’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
(op afspraak) en voor meer informati e: dhr. K. Adema, afdeling Ontwikke-
ling, tel. 14 0251.

Verkeersbesluit 6 september 2017
In de Staatscourant van 6 september 2017 is het volgende verkeersbesluit 
gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandi-
captenparkeerplaats nabij de woning Stetweg 24, kern Castricum. 
Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord 
waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990 (RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – 
inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: 

 www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk bin-
nen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  
indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet per email indienen. Stuur uw 
bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in 
ieder geval staan:

-  uw naam, adres en telefoonnummer;
-  de datum;
-  een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar  
   maakt;
-  waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-  uw handtekening. 

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen 
met bezwaarmakers om te bespreken wat de beste behandeling is van het 
bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaar-
kaart van de Nati onale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw 
afweging. U vindt deze op de website van de Nati onale Ombudsman 
(www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 
hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
telijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
Castricum, 6 september 2017

Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 
uur; vr. 9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; e-mail: 
sociaal@castricum.nl

Openingsti jden Gemeentehuis 1 
mei tot 1 oktober:
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 bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven 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

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 opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
rond zaken als parkeren, honden-
poep en afval.
Mariska Wiedijk algemene zaken 
mariskawiedijk@castricum.nl
Jan van Slooten algemene zaken 
janvanslooten@castricum.nl
Ed Stuijt drank- en horecawet 
edstuijt@castricum.nl

Colofon

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek?
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61.

Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.
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