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Verbetering bestuurscultuur 
lijkt nog lange weg te gaan

Castricum – Het leek er 
even op dat alle neuzen 
weer dezelfde kant op 
stonden in de gemeen-
teraad donderdagavond, 
na een betoog van burge-
meester Toon Mans. Hij 
riep op om vooral vooruit 
te kijken en samen te wer-
ken, maar niets is minder 
waar. 

De volgende morgen plaats-
te de lokale partij CKenG een 
bericht op hun website vol 
verwijten gericht aan het col-
lege, waarbij in het bijzonder 
wethouder Marcel Steeman 
het moest ontgelden. CKenG 
meldde dit op Twitter waar-
op Steeman boos reageerde: 
,,Eigen lezing, natrappen, op 
de persoon spelen… de raad 
kijkt inmiddels verder. Zou 
jullie sieren als jullie dat ook 

deden.” Daarmee legden zo-
wel de partij als de wethou-
der het advies naast zich neer 
om discussies niet via de so-
cial media te voeren. 

Al eerder werd bekend dat 
de onderlinge verhoudingen  
ernstig verstoord zijn. De val 
van het college, en de daar-
mee ontstane bestuurlijke 
situatie in 2016, heeft daar 
geen goed aan gedaan. De 
huidige situatie werd in kaart 
gebracht door onderzoeks-
bureau BMC met tal van aan-
bevelingen voor de raad en 
het college in het rapport Po-
litieke Evenwichtskunst. Don-
derdagavond kwam de raad 
bijeen om een reflectie op het 
rapport en reacties op con-
clusies en aanbevelingen te 
geven. 

Limmen - Een run door 
kroos, ijs, schuim en mod-
der, over en door obstakels; 
dat is de jaarlijkse kermis-
run. Ondernemers uit Lim-
men hadden de hindernissen 
bedacht. en daar blijken ze 
goed in te zijn. Deelnemers 
konden kiezen om de ronde 
van 2,9 km een tot drie keer 
te lopen. De eerste prijs voor 

de snelste man is gewonnen 
door Jacco Koot. Natasja van 
der Velde finishte als snelste 
van de vrouwen. De mannen 
van BEV, Kees van de WC’s, 
waren het snelste team. Er 
waren twee prijzen voor ‘lu-
diekst gekleed’: Janine Adri-
chem en Marit Draafsel wa-
ren cowgirls (foto) en Frank 
Snel haai. Foto: Marleen Bos.

Het schort nogal aan de om-
gangsvormen tussen de par-
tijen en tussen de opposi-
tie en het college. Geconsta-
teerd wordt onder andere dat 
raadsleden meer interesse 
hebben in partijpolitieke be-
langen en in profilering dan 
in algemeen belang. Er wordt 
bovendien sterk op de per-
soon gespeeld. Daarbij komt 
dat het college op de kleine 
meerderheid van de coalitie 
leunt en dat het vinden van 
overeenstemming over lo-
kaal beleid voor de raadsle-
den vaak op de tweede plaats 
staat. 
In een werkgroep gaat beke-
ken worden welke verbete-
ringen denkbaar zijn.  
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biologische slager
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 DEZE WEEK IN DE KRANT

Lees alles over OSAS 
en de snurkbeugel
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 23-8-2047: Liv 
Terluin, dochter van Ge-
rardus J. Terluin en Luisa 
Laamens. 7-9-2017: Jane Jo-
sefi ne Krom, dochter van Je-
roen S. Krom en Sabine C. 
Putter.
Castricum - 5-8-2017: Fed-
de Hannes Melgers, zoon 
van Tjallin Melgers en Mar-
tine H. Welbers. 12-8-2017: 
Pip Josefi en Kuijpers, doch-
ter van Tim Kuijpers en Sofi e 
J.M. Eijking. 5-9-2017: Lucie 
Phineke Margreet Regelink, 
dochter van Robin A. Re-
gelink en Frederike A. Lins-
sen. Limmen - 4-9-2017: Otis 

Cornelis Lucas Tol, zoon van 
Christiaan S.P. Tol en Renske 
M.D. Groot. 

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Elders - 2-9-2017: Tom Veen 
en Jessica de Bruin.

Overleden
Castricum - 3-9-2017: Jo-
hannes J. Markus, gehuwd 
met Josephina H. van Steen-
deren.
Limmen - 5-9-2017: Maria A. 
Konijn, weduwe van Cornelis 
P. Groot. Elders - 31-8-2017: 
Johannes P.H. Sap, gehuwd 
met Maria H.H. Schoorl. 

Castricum - Precies een jaar 
na hun terugkeer in Castri-
cum presenteren Cor Smit 
en Marijke Molenaar vanaf 
16 september in de boerderij 
van Twisk op de Dorpsstraat 
11 hun jaar durende reis met 
een oude VW T3 uit 1979. De 
reis was 29.000 km en liep 
langs 21 landen en Europese 
kusten. ,,We zijn onze droom 
achterna gegaan, onvergete-
lijk”, zegt Marijke. 

Op dinsdag 15 september 
2015 vertrokken ze om op 
16 september 2016 in Cas-
tricum terug te keren. De ou-
de, maar vitale Volkswagen 
was ruim 350 dagen hun mo-
biele huis. Cor: ,,Een gewel-
dig bestaan op een kleine ze-
ven kubieke meter. Het was 
een reis met twee grote van 
te voren bedachte projecten: 
Marijke stuurde uit elke over-
nachtingsplaats een ansicht-

kaart met een beknopt reis-
verslag met een ‘retourver-
zoek’ en ik verzamelde van 
zoveel mogelijk stranden een 
beetje zand en fotografeerde 
ook de op dat strand voorko-
mende schelpen op steeds 
hetzelfde oranje bord.”
De route ging eerst zuid-
waarts West-Europa tot Li-
vorno om over te steken naar 
Sardinië, Sicilië en de zuid-
punt van Italië. Met de boot 
van Bari naar Bar in Monte-
negro, naar Dubrovnik om 
daar door de Balkan, Polen, 
Baltische Staten en Finland 
op 21 juni op de Noordkaap 
aan te komen. Het laatste 
stuk terug liep via de Noor-
se fjordenkust, stukje Schot-
land, Ierland, en de zuidkust 
van Engeland weer naar huis.
De presentatie, die als naam 
Welkom in Europa aan Zee 
meekreeg, krijgen bezoekers 
een impressie van de reis 
met de verzamelingen en er-
varingen die zijn te zien en 
te horen in Boerderij Twisk, 
Dorpsstraat 11, Castricum. Te 
zien tot 16 oktober, elke za-
terdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 uur.

Castricum - Precies een jaar Op dinsdag 15 september 

Bed in brand
Castricum - Zaterdag om 
12.30 uur moest de brand-
weer uitrukken naar de ver-
volgkliniek van Dijk en Duin. 
Er stond een bed in brand in 
een kamer van een bewoner. 
Omdat het om een zorgin-
stelling ging, werd de brand-
weer van Limmen ook ge-
alarmeerd. De brandweer 
heeft de bluswerkzaamhe-
den van de bedrijfshulpver-
leners overgenomen. De am-
bulancedienst heeft de be-
woner nagekeken, maar de-
ze hoefde niet mee naar het 
ziekenhuis. Foto: Hans Peter 
Olivier.

Castricum - De voorzit-
ters van De Springplank en 
Speelotheek Castricum heb-
ben een spelletjesfi etsrou-
te voor kinderen en hun ou-
ders door Castricum samen-
gesteld. Deelnemers fi et-
sen een route waarbij allerlei 
spelletjes te doen zijn, zelfs in 
het water van zwembad De 
Witte Brug. De kinderen wor-
den gevraagd eerst hun fi ets 
te versieren. Simone Bakker 
is jurylid en kiest de mooiste 
fi ets. Op zondag 24 septem-
ber van 13.30 tot 14.00 uur 
is de ‘versier-je-fi ets-wed-
strijd’ bij De Springplank op 
Dorpsstraat 109. Een route-

stempelkaart is te koop voor 
1,50 euro. Bij voorinschrij-
ving, uiterlijk 22 september 
via info@springplank-castri-
cum.nl, kost de kaart een eu-
ro. De route voert langs Wit-
te Brug, Huis van Hilde, de 
pluktuin, Scouting Castricum, 
Dierenduintje, Oude Keuken, 
kinder-EHBO  en Speelo-
theek Castricum. Een duin-
kaart is noodzakelijk. Aan-
vang 14.00 uur en iedereen 
heeft tot 17.00 uur de tijd om 
de gestempelde routekaart in 
te leveren bij de Springplank. 
Daar wacht een ‘goodie bag’ 
om mee naar huis te nemen. 
Foto: Nico Lute.

Bakkum - Wilbert Schreu-
telkamp heeft vrijdag 121.180 
euro gewonnen in de tv-quiz 
Een tegen 100, gepresenteerd 
door Caroline Tensen, waarin 
één kandidaat het moet op-
nemen tegen honderd tegen-
kandidaten op de tribune. 

Het lukte Wilbert in de vori-
ge afl evering negentig kandi-
daten weg te spelen. Hij ver-
telde in deel twee dat hij een 
aantal slapeloze nachten ge-
had aan het begin van de uit-
zending. Hij nam heel wat ri-
sico’s, ondanks de escape die 

hij nog had, waardoor het een 
spannende uitzending werd. 
Uiteindelijk deed een vraag 
over dameskleding hem be-
sluiten de escape in te zetten. 
De verdubbelaar werd bij de 
laatste vraag gebruikt en dat 
bleek een zeer gelukkig zet.  
Dat Wilbert gezegend is met 
een fl inke portie gezond ver-
stand werd wel duidelijk. 

Het geld gaat naar de stu-
die van zijn zoon die naar de 
Pabo gaat, maar er blijft vast 
wel wat over om meer mooie 
dingen mee te doen.

Wilbert wint op tv
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Wind River
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
in Blue

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Kedi

zaterdag 16.00 uur
Paris can wait
zaterdag 21.15 uur

The Hitman’s Bodyguard
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Hampstead
vrijdag 16.00 uur

Retour en Bourgogne
vrijdag 21.15 uur

Dunkirk
zondag 16.00 uur

Lion
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Brandweerman Sam

woensdag  15.00 uur
Bigfoot Junior
zaterdag 13.30 uur

De Emoji Film - 2D
zondag 13.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 14 sept t/m 20 sept 2017

Kunst, poezie en work-
shops bij Streetscape

Castricum - In galerie 
Streetscape op de Dorps-
staat 7 worden diverse 
workshops en cursussen 

gegeven. Jacqueline Duur-
land van de Filosofiefabriek 
geeft de cursus filosofie en 
kunst(beschouwing). Op 

dinsdag 26 september is er 
een gratis inloopavond van 
19.30-20.30 uur. De cursus 
‘Kijken naar kunst door de 
ogen van filosofen!’ start 
op dinsdag 3 oktober. 
Donderdag 28 september 
start ‘Genreverkenningen’ 
een serie van zes fotografie 
workshops (tweewekelijks 
van 19.30-21.30 uur) gege-
ven door fotograaf/ docent 
Jaap Bijsterbosch. 
Zondag 17 september van-
af 17.00 uur is het Poë-
ziefeest in galerie Street-
scape, waar dorpsdichter 
Bob van Leeuwen op bij-
zondere wijze nieuwe ex-
posities opent
exposanten George Heid-
weiller (foto), Peter Zwit-
ser, Dick van der Meijden 
en keramiste Annelie Toor-
ians zijn aanwezig. Ieder-
een is welkom. Foto: Saskia 
Steenbakkers

Boeddhistische monnik 
deelt kennis in Castricum

Castricum - Van 10 tot en 
met 12 oktober wordt de ge-
meente bezocht door Sey 
Rinpoche, een hoge Tibe-
taanse lama om belangstel-
lenden kennis te laten ma-
ken met zijn bijzondere spi-
rituele cultuur. In een noten-
dop kan deze cultuur worden 
samengevat met de woorden 
van Boeddha: ‘Doe goed, doe 
geen kwaad en train je geest’. 
Burgemeester Mans, predi-
kant van Arkel en pastoor 
Kaleab zullen het bijzondere 
van dit bezoek onderstrepen 
met een kennismakingslunch 
met Sey Rinpoche.
Gedurende drie avonden 
geeft Sey Rinpoche les in de 
Maranathakerk. Op dinsdag-
avond 10 oktober is er een 
algemene inleiding tot het 
Boeddhisme en Rinpoche’s 
eigen overleveringslijn: de 
Drukpa School. Op woens-

dag een instructie en inwij-
ding in de meditatiepraktijk 
van Chenrezig; Boeddha van 
compassie. Donderdagavond 
een instructie en inwijding 
in de meditatiepraktijk van 
Amithaba, Boeddha van het 
eindeloze licht. Voorafgaand 
geeft organisator Jan Duin 
op 4 oktober een inleiding. 
Voertaal: Engels, van 19.30 
tot 21.45 uur. Voor meer in-
formatie: dharmacursus@
gmail.com.

Limmen - Op 17 september 
opent The Think Big Band het 
seizoen bij Jazz Session Club 
Vredeburg.  De band be-

Start Jazz Session Club
staat uit ervaren muzikanten 
die zich toegelegd hebben 
op het spelen van blues, jazz 
en soul. Maar ook een jonge 

garde, met ervaring op diver-
se festivals in het land, heb-
ben zich aangesloten en zor-
gen voor funky solo’s en jazzy 
zang. The Think Bigband een 
gevarieerd programma vanaf 
16.00 uur..

Akersloot - Inwoners van 
Akersloot kunnen weer pin-
nen. Er is een mobiele geld-
automaat, een pinbox, ge-
plaatst op de Akerhof die vrij-
dag in werking treedt. Omdat 

Pinautomaat er begin dit jaar veel plofkra-
ken voorkwamen, werd de 
geldautomaat in mei uit vei-
ligheidsoverwegingen geslo-
ten. Er werden busjes inge-
zet om mensen zonder auto 
de gelegenheid te geven om 
nabij geld te kunnen halen.

Een wildjager helpt begin-
nend FBI-agente bij het op-
lossen van een mysterieuze 
moord in het wetteloze indi-
anenreservaat Wind River en 
wordt hierdoor geconfron-

teerd met zijn eigen verle-
den. Wind River is het regie-
debuut van Taylor Sheridan, 
schrijver van de veelgepre-
zen films Sicario en Hell or 
High Water.

Wanneer de doorgewinterde 
Nederlandse stewardess Lin 
tijdens een vlucht naar Boe-
karest moet helpen bij een 
bevalling, maakt dit emoties 
in haar los die ze lang niet 
onder ogen heeft durven ko-
men. 
De volgende dag op weg 
naar het vliegveld rijdt Lins 
taxi de vijftienjarige weesjon-
gen Nicu aan, een jongen die 

In Blue in de ondergrondse tunnels 
van de stad leeft. Ze besluit 
met hem mee te gaan naar 
het ziekenhuis. 
De toevallige ontmoeting 
leidt tot een band tussen de 
twee, die op momenten op 
een dunne, soms voor hen 
verwarrende lijn balanceert 
van dan weer vriendschap, 
moeder-zoon-relatie en lief-
de; een onverwachte con-
nectie die hen beiden kracht 
geeft.

Nieuwe seizoen van 
start bij Emergo

Castricum - Vorige week is 
het nieuwe muziekseizoen 
gestart. Alle muzieklessen 
van leerlingen van Emergo 
vinden sindsdien plaats on-
der de vlag van Toonbeeld. 
Uiteraard blijft er intensief 
contact plaats vinden tussen 
Toonbeeld en Emergo over 
de voortgang van lessen, 
worden er samen voorspeel-
middagen georganiseerd 
en wordt Emergo betrokken 
wanneer er een nieuwe do-
cent wordt gezocht. Zo ver-
sterken beide partijen elkaar 
in het belang van alle leerlin-
gen. De muzieklessen en re-
petities zijn inmiddels weer 

gestart en hopelijk volgt ge-
durende de maand septem-
ber ook de Blazersklas. Al 
vele jaren organiseert Emer-
go een blokfluitklas, dit gaat 
nu verder onder een nieuwe 
naam: de Blazersklas. Naast 
de blokfluit, is er namelijk 
ook veel aandacht voor al-
le instrumenten die Emer-
go rijk is. Kim Hoogvliet-Stol-
ker geeft de lessen, in groep-
jes van maximaal zes kinde-
ren, op de woensdagmid-
dag in Toonbeeld. Aanmel-
den kan via info@emergo.
org of door contact op te ne-
men met Maaike Pannekeet 
(0251-653231).
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Met afslanken bij Fit4Lady 
de Hartstichting helpen

Limmen - Voor de derde 
keer start Fit4lady een ac-
tie voor de Hartstichting om 
vrouwen in beweging te krij-
gen. Sinds maandag 4 sep-
tember is het Nationaal Af-
slankonderzoek gestart. Van 
de actie doneert Fit4lady tien 
euro per deelnemer. Afge-
lopen jaar doneerde Fit4la-
dy 12.000 euro aan de Hart-
stichting.
Doel is om vrouwen in vijf 
weken aan hun gewicht en 
gezondheid te laten wer-
ken onder persoonlijke be-
geleiding. De Fit4lady cir-
cuittraining biedt afwisselen-
de kracht-, spier- en condi-
tietraining in dertig minuten. 
Dit jaar wil Fit4lady ook de 
burgerhulpverleners in het 

zonnetje zetten. Uit de do-
natie aan de Hartstichting 
wordt namelijk een deel ge-
bruikt voor de investering in 
een AED aan de buitenzij-
de van de Fit4lady-vestiging 
voor de wijk. Bij een hartstil-
stand is direct starten met 
reanimeren en het inzetten 
van een AED immers van le-
vensbelang. Hiervoor is in 
Nederland een effectief sy-
steem van burgerhulpverle-
ning opgezet. 
Het Nationale Afslankonder-
zoek kost 57,90 euro voor vijf 
weken onbeperkt sporten 
met personal coaching. Aan-
melden kan tot en met 29 
september via www.fi t4lady.
nl/doe-mee-met-het-fit4la-
dy-afslankonderzoek.

Voorlichting spataderen, huid-
therapie en laserbehandelingen

Alkmaar - Centrum Ooster-
wal organiseert regelmatig 
informatieavonden over de 
diagnostiek en behandeling 
van huidaandoeningen en 
spataderen. Dinsdag 26 sep-
tember wordt voorlichting te 
geven over spataderen. Veel 
mensen hebben hier last van 
en spataderen zijn niet zo on-
schuldig als ze lijken. Geluk-
kig kan er veel aan gedaan 
worden. Fleboloog (spat-
aderspecialist) Casper van 
Waveren legt uit wat spat-

aderen precies zijn, hoe ze 
ontstaan en wat de gevolgen 
kunnen zijn. Vervolgens geeft 
hij een demonstratie van een 
spataderonderzoek. Aanslui-
tend vertelt chirurg dr. Cla-
rissa van Vlijmen welke ver-
schillende (operatieve) mo-
gelijkheden er zijn om spat-
aderen te behandelen. Deze 
zijn tegenwoordig heel pa-
tiëntvriendelijk. Donderdag 5 
oktober wordt door huidthe-
rapeuten Nike Ramaker en 
Nancy Schipper een informa-

tieavond verzorgd over huid-
therapie en laserbehandelin-
gen. Aan de hand van beeld-
materiaal wordt uitgelegd 
wat huidtherapie en laserbe-
handelingen voor een huid-
probleem kunnen betekenen. 
Er is gelegenheid om vragen 
te stellen. De bijeenkomsten 
zijn van 19.00 tot ongeveer 
20.30 uur. Toegang is gratis, 
aanmelden via 072-5157744 
of info@centrum-oosterwal.
nl. Locatie: Comeniusstraat 3 
te Alkmaar.

Open manegedag 
bij De Schimmelkroft

Heemskerk - Ga op zater-
dag 16 september met het 
hele gezin naar de ‘Landelij-
ke Open Manegedag’ op Rui-
tersportcentrum De Schim-
melkroft. De deuren staan 
open van 11.30 tot 17.00 uur 
en gratis toegankelijk voor 
iedereen. Op het programma 
staat onder andere pony¹s 
borstelen, ponyritjes, spelac-
tiviteiten op het terrein zo-
als hoefi jzerwerpen, paardje 
prik, een quiz en vele andere 
activiteiten. Er zijn tijdens de 
open dag demonstraties van 
verschillende disciplines zo-
als het ponyrijden, springen, 
carrousel-rijden en Freestyle. 
De eigenaren Wim en Lin-
da en de gecertifi ceerde in-
structeurs zijn aanwezig om 
toelichting te geven over het 
bedrijf, de lessen en de mo-
gelijkheden om op een leu-
ke en veilige manier te leren 
paardrijden.
Van maandag 4 september 
tot en met zondag 24 sep-
tember kunnen klanten bij de 
Albert Heijn met zegels spa-
ren voor gratis sportactivitei-
ten en ook met paardrijden. 
RSC De Schimmelkroft doet 

met deze actie mee. Tot en 
met 3 december kunnen de 
lessen worden ingepland. Er 
zijn kennismakingslessen mi-
ni, voor kinderen van zes tot 
en met elf jaar, -lessen juni-
or vor twaalf tot en met ze-
ventien jaar en -lessen voor 
senioren vanaf achttien jaar. 
Daarnaast is er een speci-
aal lespakket voor wie op-
nieuw wil beginnen met rij-
den. Meer informatie en aan-
melden kan op de website: 
https://ahsportactie.nl.
Ruitersportcentrum De 
Schimmelkroft is aangeslo-
ten bij de Federatie van Ne-
derlandse Ruitersportcen-
tra. Dit betekent dat ons be-
drijf een kwaliteitskeurmerk 
met vijf sterren en een vei-
ligheidscertifi caat van de 
Stichting Veilige Paarden-
sport heeft. Op het ruiter-
sportcentrum wordt les ge-
geven volgens de ruiterop-
leidingen van de KNHS & 
de FNRS. Ruitersportcen-
trum De Schimmelkroft is te 
vinden op de Kerkweg 221b 
in Heemskerk. Voor algeme-
ne informatie kijk op www.
schimmelkroft.nl.

Uitgeest - Op 24 septem-
ber wordt in De Zien in Uit-
geest weer een rommelmarkt 
gehouden van 11.00 tot 15.00 
uur. De teogang bedraagt 
twee euro, kinderen mogen 
gratis mee. Een kraam hu-
ren kan ook voor twintig eu-
ro. Aanmelden via tel.: 06-
40289163.

Rommelmarkt

Castricum - Er is een brade-
rie met brocante- en boeken-
markt op zondag 17 septem-
ber van 11.00 tot 18.00 uur in 
het centrum van Castricum. 
Er worden zo’n 150 kramen 
verwacht met een afwisse-
lend aanbod. Ook voor kin-
deren zijn er attracties opge-
steld.

Grote braderie

Castricum - Dialyseren is 
geen leven, maar overleven. 
Geef nierpatiënten hun le-
ven terug met de draagbare 
kunstnier. De collecteweek is 
van 17 tot en met 23 septem-
ber, dan wordt weer om een 
bijdrage gevraagd. Voor een 
aantal straten wordt gezocht 
naar mensen die kunnen hel-
pen. Bel Natalie van der Kolk 
tel. 825832.

Collecteweek 
NierstichtingVrouwen voor Vrede viert  

jubileum met fi etsroute 
Regio - Ter gelegenheid 
van hun 35-jarig bestaan 
heeft Vrouwen voor Vre-
de IJmond een vredesfi ets-
tocht ontwikkeld. De toch 
is ongeveer 40 km lang en 
neemt de deelnemers mee 
langs monumenten en sym-
bolen van vrede en verbin-
ding die verspreid staan tus-
sen Akersloot en Velsen-
Noord. Het gaat om vredes-
palen, monumenten voor de 
mensenrechten, wereldwin-
kels, gemeentehuizen met 
de Mayors for Peace, vre-
desbomen en  kerken. Van 
de route is een boekje ge-
maakt met foto’s van de ob-

jecten. Tijdens de tocht wor-
den routeboekjes aangebo-
den aan de burgemeesters 
en de eigenaren van de ver-
schillende monumenten. De 
start is op 22 september om 
9.00 uur bij de vredesboom 
aan het Cnossenpad ach-
ter het gemeentehuis van 
Heemskerk. Rond 13.00 uur 
is de lunchpauze bij mo-
len De Knegt in Akersloot 
waar een vredespaal staat. 
De tocht eindigt rond 17.00 
uur bij de Doopsgezinde Ge-
meente aan het Meerplein te 
Beverwijk. Het routeboekje 
is te verkrijgen bij nesham@
casema.nl.
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Akersloot - De Bridgeclub 
Akersloot gaat in samenwer-
king met Limmen een cur-
sus bridgen geven. De cur-
sus zal gehouden worden in 
Akersloot of Limmen, afhan-
kelijk van de deelnemers. De 
bridgeclub Akersloot is een 
gezellige club waarbij het 
mogelijk is om één keer in de 
week te spelen of één keer in 
de veertien dagen. De club-
avond is op dinsdagavond 
aanvang 19.45 uur in de zaal 
van het Achterom aan de 
Kerklaan. Informatie  en op-
gave voor de cursus bij de 
wedstrijdleider Niek Been-
tjes tel. 0251-313253 of bij 
het secretariaat Gerard Berg-
huis tel.0251-313750. Opga-
ve voor de bridgecursus vóór 
21 september.

Bridge spelen

Ook meezingen met kerst?
Castricum - Projectkoor 
Castricum heeft succesvolle 
projecten gerealiseerd waar-
onder een aantal uitverkoch-
te kerstconcerten. Gewoon-
lijk wordt dit projectkoor ge-
vormd door ruim 75 deelne-
mers uit de hele regio. Steeds 
worden bijzondere klassie-
ke en lichtvoetige composi-
ties geselecteerd die in zes 
weken worden ingestudeerd. 
Pianist is Gijs Braakman, diri-
gent Cees Brugman. Aan het 

volgende kerstconcert wordt 
medewerking verleend door 
de bekende sopraan Mir-
jam Betjes en het Kenne-
mer Blaaskwintet. Repetities 
vanaf zaterdag 11 novem-
ber in de protestantse kerk 
Limmen van 10.00 tot 12.30 
uur. Zondag 17 december om 
14.30 uur is het concert in 
de Maranathakerk. Belang-
stellenden kunnen zich aan-
melden via www.projectkoor-
castricum.nl voor 15 oktober. 

80-plussers gratis naar fi lm

Corso bestaat 80 jaar! 
Castricum - Op 17 septem-
ber bestaat Corso Bioscoop 
tachtig jaar. In 1937 zijn de 
eerste fi lms vertoond op de 
Dorpsstraat 70, toen nog on-
der de naam Corso Theater. 
Er is één gratis voorstelling 
op zondag 17 september voor 

iedereen die aan kan tonen 
dat hij er bij had kunnen zijn 
toen het Corso Theater op 
17 september 1937 zijn deu-
ren opende. Het gaat dus om 
mensen geboren op of voor 
17-09-1937. Reserveer nu al-
vast de kaarten.

Brand verwoest boven-
woning aan de Poelven
Castricum - Woensdag om 
4.30 uur zijn de brandweer-
lieden uitgerukt voor een 
uitslaande woningbrand op 
de bovenverdieping aan de 
Poelven. De brand was al 
snel opgeschaald door de 
alarmcentrale aangezien de 
brand uitslaand was. De bo-
venverdieping stond groten-
deels in brand. De boven-
woning is voorlopig onbe-
woonbaar verklaard. Tijdens 

de brand  konden de be-
woonster en haar twee kin-
deren op tijd de woning ver-
laten, maar zij hadden be-
hoorlijk wat rook ingeademd. 
Daarom zijn ze per ambulan-
ce naar het ziekenhuis ver-
voerd voor verder onderzoek. 
De oorzaak van de brand is 
vermoedelijk een defecte te-
lefoonoplader, maar dit moet 
nog blijken uit het onderzoek. 
Foto Hans Peter Olivier.

Zingen bij Cascantár
Castricum - Cascantár zoekt 
nieuwe koorleden. Wie zin 
heeft om in een koor te gaan 
zingen, kan dat uitproberen 
op maandag 18 en/of 25 sep-
tember vanaf 19.45 uur in het 
tafeltennisgebouw Gobat-
straat 12a. De specialiteit van 
het koor is wereldmuziek, va-
riërend van swingend Zuid-
Afrikaans, via gedragen Bal-
kanliederen tot stemmig Ge-

orgisch en Russisch. Het koor 
zingt meerstemmig en plezier 
in zingen staat centraal. Er 
wordt gerepeteerd op maan-
dag van 19.45 tot 22.00 uur. 
Een paar keer per jaar treedt 
het koor op. Cascantár heeft 
twintig leden. Sinds een jaar 
heeft de dirigente Joke van 
der Weide de leiding. Aan-
melden via cascantar@out-
look.com.

Nachtvlinders, de 
juwelen van de nacht

Castricum - Luc Knijnsberg, 
boswachter bij het PWN, ver-
zorgt op donderdag 21 sep-
tember een lezing in de bibli-
otheek over nachtvlinders. In 
Nederland komen circa 2.400 
verschillende soorten nacht-
vlinders voor. Als het begint 
te schemeren worden ze ac-
tief. Ruim de helft van al de-
ze nachtvlinders komen ook 
in het Noord Hollands duin-
reservaat voor. Enkele soor-
ten komen alleen maar voor 
of hebben hun grootste po-
pulatie in het Noord Hollands 
duinreservaat. Deze lezing is 
georganiseerd in samenwer-

Schuurbrandje
Bakkum - Donderdag om 
17.35 uur kregen de brand-
weerlieden een melding bin-
nen van een schuurbrand 
achter een woning met rie-
ten dak aan de Stetweg. Er 
was al behoorlijk wat rook-
ontwikkeling, maar er waren 
nog geen vlammen te zien. 
Met behulp van de warmte-
beeldcamera werd het vuur 
ontdekt. De brand is waar-
schijnlijk veroorzaakt door 
een onkruidbrander. Foto: 
Evelien Olivier.

Castricum - In De Kern 
wordt een bijbelse bood-
schap gebracht, waarbij het 
leven en de leer van Jezus 
centraal staat. De sprekers 
Richard van Dijken en Karel 
van Heerden. Richard: ,,Wij 
hebben de roeping gevoeld 
om kosteloos de blijde bood-
schap uit te dragen, volgens 
de opdracht waartoe de Je-
zus eens ook zijn discipelen 
riep.” Op de donderdag van-
af 14 september van 19.45 tot 
20.45 uur. Iedereen is welkom 
te komen luisteren.

Boodschap
uit de Bijbel

,,Grondbeleid deugt, 
inzicht kan beter”

Regio - Het grondbeleid in 
de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo is 
op hoofl ijnen in orde, zo con-
cludeert de rekenkamercom-
missie van deze vier gemeen-
ten na een uitgebreid onder-
zoek. De Rekenkamercom-
missie onderzocht verschil-
lende projecten zoals Mooi 
Bergen en plan-Merici in 
Bergen, Limmen- Zandzoom 
in Castricum, de Dije in Uit-
geest en Zuiderloo in Heiloo.
,,We troffen geen lijken in 
de kast”, zegt voorzitter Ju-
dith de Groot. ,,Maar wel kan 
de inzichtelijkheid sterk wor-
den verbeterd. De gemeen-
teraadsleden moeten duide-
lijk kunnen zien hoe het met 
de projecten gaat en moe-
ten kunnen aangeven wel-

ke doelen men met de ver-
schillende projecten wil ver-
wezenlijken. Ook een goed 
zicht op de fi nanciën is be-
langrijk. De fi nanciën van het 
grondbeleid zijn ingewikkeld 
en tegelijkertijd kan de fi nan-
ciële strop voor de gemeente 
aanzienlijk zijn als er iets mis 
gaat.” De rekenkamercom-
missie doet dertien aanbeve-
lingen om te bereiken dat de 
gemeenteraden beter de uit-
gangspunten van het grond-
beleid kunnen aangeven. Zo 
moet elke gemeente een ac-
tuele nota Grondbeleid heb-
ben en ook een nota Grond-
prijzen. Het rapport wordt 
naar verwachting op 20 sep-
tember besproken in een ge-
zamenlijke raadscommissie 
van de vier gemeenten. 

king met Groei & Bloei afd. 
Midden Kennemerland. Aan-
vang 20.00 uur. Aanmelden 
op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.
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Hein en Frans 
kampioenen 

Castricum - Alvorens te 
starten met de nieuwe win-
tercompetitie libre, werden 
de nieuwe zomerkampioe-
nen, Hein Kitsz in het drie-
banden en Frans Lute in het 
libre, in het zonnetje gezet 
door de voorzitter Peter Vos. 
Jan Kamp ging goed van 
start in zijn partij tegen Ad 
Kempers. Met een stijgings-
percentage van 37%, was 
Jan de beste van de avond, 
met direct gevolgd door Fer-
ry van Gennip met 29% en 
Cor Stroet met 25%. Op de-
ze eerste speelavond was het 
opmerkelijk dat er drie spe-
lers een hoogste serie van 
zeventien caramboles lie-
ten noteren. Terwijl het voor 
Kees Baars en Peter Groe-
nendal geen uitzondering is, 
was het wel voor Cor Stroet 
een welkome score in de 
laatste beurt van de partij, 
die tot op dat moment voor 
hem niet liep zoals hij wens-
te. Hein Kitsz en Rien Emme-
riktikte ook een prima pres-
tatie op het groene laken bij-
een, met respectievelijk 14% 
en 19% stijgingspercentage.

Goed verlopen 
duivenvlucht

Castricum - Omdat de 
weersverwachting niet gun-
stig was, nam het pessimis-
me over de mogelijkheid 
van een wedvlucht op zater-
dag bij meerdere liefhebbers 
van de Gouden Wieken toe. 
Maar in de loop van de dag 
brak de zon door en uitein-
delijk kreeg de wedstrijd over 
ongeveer 220 kilometer van-
uit het Belgische Menen zelfs 
een ideaal verloop.  De dui-
ven kwamen naar huis en in 
iets meer dan tien minuten 
waren de punten verdeeld. 
Een jonge doffer van Cees 
de Wildt gaf alle anderen op-
nieuw het nakijken. Gerhard 
Tromp werd tweede en Jaap 
Kaandorp derde.

Schuurbrandje op Stetweg
Bakkum - Donderdag om 17.35 uur kregen de brandweer-
lieden een melding binnen van een schuurbrand achter een 
woning met rieten dak aan de Stetweg. Er was al behoorlijk 
wat rookontwikkeling, maar er waren nog geen vlammen te 
zien. Met behulp van de warmtebeeldcamera werd het vuur 
ontdekt. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een on-
kruidbrander. Foto: Evelien Olivier.

Senioren getrakteerd 
op bootreisje en meer

Limmen - De afgelopen we-
ken heeft watersportvereni-
ging Limmen verschillende 
keren ouderen mee uit varen 
genomen.
Vanuit het haventje van Lim-
men, het Stet, werd koers ge-
zet naar de andere kant van 
de A9 voor een rondje Kerke-
meer Akersloot en het Lim-

mer Die. Aan de Laander-
vaart werd aangelegd aan de 
steiger van het Pannenkoe-
kenlandje waar de senioren 
getrakteerd werden op een 
drankje. 
Op de terugreis werd door de 
schipper uitleg gegeven over 
vissen, planten en dieren in 
de omgeving.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft weer de winst op 
zijn naam geschreven om de 
KPB-mountainbikecup. Zes 
ronden lang nam Erwin Krom 
positie twee in met Ben Vis-
ser in zijn slipstream. Vervol-
gens mocht Ben Visser de 
eer van de tweede plek een 
drietal ronden op zich ne-
men. Toch werd Jan Lange-
veld derde.

Weer Henk

Jeugdsport- en Jeugd-
cultuurfonds van start

Castricum - De gemeente 
gaat het voor kinderen van 
minimagezinnen makkelijker 
maken om mee te doen aan 
sportieve en culturele activi-
teiten. Daarvoor tekent op 14 
september wethouder Kees 
Rood om 16.00 uur in cultu-
reel centrum Geesterhage 
een samenwerkingsovereen-
komst samen met mevrouw 
Roos van het Jeugdsport-
fonds en het Jeugdcultuur-
fonds. Bovendien overhan-
digt de heer Klaver, directeur 
Particulieren van Rabobank 
Noord-Kennemerland na-
mens de Rabobank Founda-
tion, een cheque aan de wet-
houder. 
Door samenwerking met het 
Jeugdcultuurfonds en het 
Jeugdsportfonds en de Ra-
bobank kunnen ook kinde-
ren van minimagezinnen in 
de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo 
meedoen aan sportieve en 
culturele activiteiten. 
Het Jeugdsportfonds cre-
eert sportkansen voor kin-
deren van vier tot achttien 
jaar die om financiële rede-
nen geen lid kunnen worden 
van een sportvereniging. Het 
Jeugdsportfonds betaalt de 
contributie en/of de sportat-
tributen voor kinderen uit ge-
zinnen die leven van een uit-
kering, in de schuldsanering 
zitten of een inkomen heb-
ben onder het sociaal mini-
mum. Het Jeugdcultuurfonds 
creëert voor deze kinderen 
kansen op cultureel vlak. Zo 
kunnen zij bijvoorbeeld dans- 
of muzieklessen volgen of lid 

worden van een andere cul-
turele vereniging. Er zijn 
daarvoor per fonds spelre-
gels opgesteld.
Kinderen kunnen alleen wor-
den aangemeld door inter-
mediairs: professionals uit de 
zorg- en welzijnssector, zo-
als huisartsen, medewerkers 
in de jeugdzorg of het maat-
schappelijk werk, en leer-
krachten uit het onderwijs. 
Zij kennen de thuissituatie 
van het kind en kunnen een 
aanvraag indienen via een 
website. 
Lokaal draagvlak is zeer be-
langrijk voor het succes van 
het Jeugdsportfonds en het 
Jeugdcultuurfonds. De steun 
van gemeenten en bedrij-
ven is onmisbaar. De Rabo-
bank Foundation, het lande-
lijke maatschappelijke fonds 
van alle Rabobanken, onder-
steunt de missie om meer ge-
meenten aan te laten sluiten 
bij het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds. Hiervoor 
stelt de Rabobank Founda-
tion een startbijdrage be-
schikbaar, waardoor de fond-
sen samen met een gemeen-
te plaatselijk een nieuw fonds 
kunnen starten en daarmee 
kinderen een sportkans of 
cultuurkans te bieden. Voor-
afgaand aan de onderteke-
ning wordt op 14 september 
van 14.30 tot 15.30 uur uit-
leg gegeven aan potentiele 
intermediairs. Voor meer in-
formatie over deelname en 
aanmelden kunnen inwoners 
en intermediairs terecht op 
www.jeugdsportfonds.nl en 
www.jeugdcultuurfonds.nl.

Open lessen beeldende 
kunst bij Toonbeeld

Castricum - Toonbeeld is 
sinds januari dit jaar geves-
tigd in Geesterhage. De af-
trap van het nieuwe seizoen 
was afgelopen zaterdag met 
een open dag. Voor wie dat 
gemist heeft staan volgende 
week nog een keer alle deu-
ren open tijdens de start van 
cursussen waar nog plaats is 
voor nieuwe cursisten.
Op vrijdag 15 september 
10.00 uur kis er steenhakken  
Eénmaal per maand een hele 
dag intensief beeldhouwen. 
Op dinsdag 19 september  
vanaf 19.30 uur keramiek. 
Op woensdagavond 20 sep-
tember vanaf 19.30 uur teke-
nen en beeldhouwen. Op za-
terdag 23 september potten-
bakken van 10.00-15.30 uur. 
Op dinsdagavond 27 sep-
tember vanaf 19.30 uur et-

sen. Op vrijdag 29 september 
19.00 uur ruimtelijk vormge-
ven. Ook gaat het kinderate-
lier weer van start. Dit keer 
met twee nieuwe docenten. 
Serge van Empelen en Anouk 
Bouwman.  Op  woensdag 27 
september voor kinderen tus-
sen negen en twaalf jaar, op 
vrijdagmiddag 29 september 
voor kinderen van vijf tot en 
met acht jaar. Deelname aan 
de open lessen is gratis, maar 
telt als de eerste les als men 
zich voor de hele cursus aan-
meldt. Zo biedt Toonbeeld de 
kans om vrijblijvend kennis te 
maken met de docenten en 
wat zij te bieden hebben op 
hun vakgebied. Aanmelden 
kan door een telefoontje naar 
Toonbeeld tijdens kantoor-
uren 0251659012 of een mail 
naar info@toonbeeld.tv.
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Droomscenario voor Bakkum Bruist
Bakkum - Straten en huizen 
versierd met lichtjes, lam-
pionnen, slingers en vlag-
gen, bewoners die samen 
eten, muziek maken en zelfs 
op hun eigen ‘strand’ lig-
gen. Bakkum bruiste afge-
lopen zaterdagavond tijdens 
de tweede editie. Bijna alle 
bewoners van Bakkum wa-
ren op deze, gelukkige dro-
ge, avond buiten en genoten 
volop van de levendige stra-
ten met muziek, bandjes en 
gezelligheid. Een droomsce-
nario, aldus de organisato-
ren.
Mireille Pieters, één van de 

zes organisatoren, lacht: ,,Wij 
zijn ontzettend blij. Het doel 
van Bakkum Bruist is om di-
verse bewonersgroepen met 
elkaar te verbinden. Dat is 
ook weer tijdens de tweede 
editie gelukt. Zoveel men-
sen op straat, zoveel blije ge-
zichten, zoveel leuke reacties 
en wat een deelname!” Bak-
kum Bruist startte met een 
kinderkrijtwedstrijd op het 
schoolplein van de Cunera. 
Na dit festijn volgde de offi ci-
ele opening bij de Oude Keu-
ken onder muzikale begelei-
ding van de Think Big Band. 
Hier werden ook de prijswin-

naars van de kinderkrijtwed-
strijd bekend gemaakt. De 
kinderen van de Duinakker 
hadden volgens de jury de 
mooiste gezamenlijke stoep-
krijttekening gekrijt. Onder-
tussen hadden veel straten 
fl ink hun best gedaan om de 
prijs voor meest bruisende 
straat in de wacht te slepen. 
Na ruim beraad van de des-
kundige jury, reikte burge-
meester Toon Mans de prijs 
uit aan de Van der Mijleweg. 
De weg was voor deze avond 
door de bewoners omge-
doopt in ‘Bakkum aan Zee’. 
Een heel strand was nage-

bouwd met zand, strandstoe-
len, parasols en zelfs zand-
kastelen. De volgende editie 

van Bakkum Bruist vindt vol-
gend jaar plaats op zaterdag 
8 september.

Castricum - Onder de ti-
tel ‘Hilde kan me nog meer 
vertellen’ bieden de Stich-
ting Oer-IJ en Huis van Hil-
de vanaf oktober een nieu-
we serie van acht lezingen. 
De lezingen worden gehou-
den in het archeologiecen-
trum en bieden verdieping 
op verschillende thema¹s uit 
de geschiedenis en archeo-
logie van de regio. Vanzelf-
sprekend komen ook het 
ontstaan van het Oer-IJ en 
het landschap van Noord-
Holland aan bod.
Vorig seizoen hadden beide 
organisaties elk hun eigen 
avonden. Het komend jaar 
trekken ze samen op om 
publiek een mooi en com-
pleet programma te bieden. 

Voor de lezingen bestaat al-
tijd veel belangstelling. De 
meeste avonden worden 
uitverkocht en de herhalin-
gen trekken ook volle zalen. 
De populariteit heeft te ma-
ken met de groeiende be-
langstelling voor regionale 
geschiedenis, maar houdt 
zeker ook verband met de 
kwaliteit van de sprekers. 
De lectoren zijn veelal au-
toriteit in hun vakgebied. 
Als eerste lezing staat  De 
ethiek van het tentoonstel-
len van skeletten van Li-
selotte Gertenbach op het 
programma; donderdag 5 
oktober, 20.00-22.00 uur. 
Kaarten kunnen nu al wor-
den gereserveerd via de 
website oerij.eu.

Netwerken bij smakelijk evenement
Castricum - Het nieuwe 
netwerkseizoen wordt door 
vrouwennetwerk Goed Con-
tact geopend met een sma-
kelijk evenement. Op dins-
dag 19 september opent res-
taurant ‘t Eethuysje haar deu-
ren voor alle ondernemende 
vrouwen uit Castricum en 

omgeving. Het evenement is 
een gelegenheid om onder-
nemende vrouwen uit de re-
gio te ontmoeten en het net-
werk uit te breiden. Het eve-
nement vindt plaats van-
af 18.00 uur. Alle vrouwelijke 
professionals, ondernemend 
dan wel vanuit een manage-

mentfunctie, zijn welkom. Di-
eetwensen, allergieën of an-
dere bijzonderheden kunnen 
tijdig worden doorgegeven.

Vanwege Prinsjesdag, is ie-
dereen welkom om met hoed, 
hoofddeksel of fascinator te 
komen.

Trio C tot de derde
Klez-X en andere klassiekers

Castricum - Zondag 24 sep-
tember opent het nieuwe sei-
zoen van ‘Concert op zondag’ 
met het vrolijke Trio C tot de 
derde. Het concert begint om 

15.30 uur in concertzaal Ko-
nigsduyn van Geesterhage. 
Eigentijds en klassiek tegelijk
Klez staat voor klezmer, de 
van origine joodse feestmu-

ziek, die ontstond en ge-
speeld werd in de sjtetls van 
Oost-Europa. Klezmer kan 
heel goed worden gecombi-
neerd met klassieke muziek 
en heeft belangrijke com-
ponisten geïnspireerd on-
der wie Béla Bartók en Zol-
tán Kodály. Trio C tot de der-
de, waarvan de leden elkaar 
op het conservatorium heb-
ben leren kennen, reist re-
gelmatig in hun voetsporen 
richting Oost-Europa op zoek 
naar nieuwe ideeën. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv/concerten 
of tel. 0251-659012 en verder 
verkrijgbaar aan de zaal, bij 
de Readshop, muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan 
en Vivant Rozing. Het Trio C 
tot de derde met Coos Lettink 
(accordeon), Caspar Terra 
(clarinet) en Carel den Her-
tog (viool).

Bakkum - Op het terrein 
Doornduijn in Bakkum vindt 
archeologisch onderzoek 
plaats. Aanleiding tot de op-
graving was de vondst van 
diverse bijzondere munten 
op dit terrein in het verleden 
door de overleden munten-
verzamelaar Herman Zomer-
dijk. 
Ook bij het recente onder-
zoek werden weer diver-

se munten aangetroffen uit 
de negende eeuw (Karolin-
gische tijd), die in sommige 
gevallen zelfs terug te voeren 
zijn tot de Vikingen, maar die 
werden ook geslagen door de 
Angelsaksen. 
Nu is er een gevonden die 
door Scandinaviërs geslagen 
is, de Vikingen. Hollandia Ar-
cheologen komen later met 
een rapport over de munten.

Bijzondere muntenvondst
bij Doornduijn in Bakkum

Castricum - Op woensdag 
27 september om 10.00 uur 
start er in Bezoekerscen-
trum De Hoep in Castricum 

Haiku’s maken een cursus haiku-schrijven 
voor beginners. Deze kor-
te Japanse gedichtjes bevat-
ten slechts drie regels en zijn 
geïnspireerd op de natuur en 
de seizoenen. Een wandeling 

voor inspiratie hoort ook bij 
de cursus. 
De cursus bestaat uit vier 
lessen. Meer informatie en 
opgeven via www.taalwinkel.
com
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14 SEPTEMBER

Middeleeuws museum. 
Kasteelschip Vlotburg ligt tot 
19 oktober in Alkmaar aan de 
Kanaalkade t/o het politiebu-
reau. Elke dag geopend van 
11.00 – 18.00 uur.

Lezing edelsmid Babs Ban-
nenberg bij SUS in Uitgeest 
over haar werk. Het is moge-
lijk om iets aan te schaffen. 
De opbrengst gaat naar Nan-
cy Brantjes in Costa Rica. Van 
9.30 tot 11.00 uur.

15 SEPTEMBER

Evenement Willibrordus 
Draait Door Op Landgoed 
Willibrordus Heiloo op 15, 
16 en 17 september. Door de 
achtergrond van dit voormali-
ge GGZ-terrein wordt tijdens 
het evenement beoogd een 
knipoog te geven naar de psy-
chiatrie. Binnen de program-
mering is dit terug te vinden in 
verhalen, lezingen en presen-
taties, theater, films en work-
shops.

Muziektheater De tuinen 

van de herinnering van Beer 
Muziektheater in De Cirkel in 
Heemskerk om 20.30 uur met 
René Groothof.

Bloemenshow. Buurtcen-
trum d’Evelaer in Heemskerk 
staat op 15, 16 en 17 septem-
ber in het teken van de Ken-
nemer Bloemenshow Art des 
Fleurs. Met op zondag om 
10.00 uur de Kassencross.

Concert Lavinia Meijer en 
Pieter van Dijk in Grote Kerk 
Alkmaar met oude muziek, 
Einaudi en Glass op harp en 
orgel om 20.15 uur. Toegangs-
kaarten kunnen worden gere-
serveerd via www.taqathea-
terdevest.nl.

Avondexcursie voor volwas-
senen en kinderen in en om 
camping Geversduin in Castri-
cum. Dit is een excursie zon-
der verlichting. Aanmelden bij 
de receptie van Camping Ge-
versduin of info@campingge-
versduin.nl. Het vertrek is om 
20.30 uur vanaf de receptie.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 tot 13.00 uur.

16 SEPTEMBER

Jongdierendag van klein-
diersportvereniging Jongleven 
bij Dierenwereld van Some-
ren, Strengweg 15 in Heems-
kerk. Gratis toegang, van 9.30 
tot 15.30 uur.

Dansklooster, Ecstatic 
Dance. Zelf dansen in De Vest 

Alkmaar vanaf 19.30 uur.

Open manegedag bij De 
Schimmelkroft van 11.30 tot 
17.00 uur en gratis toeganke-
lijk voor iedereen. Op het pro-
gramma staat allerlei activitei-
ten en demonstraties. Kerk-
weg 221b, Heemskerk

Rommelmarkt De Meent in 
Alkmaar van 10.00 tot 16.00 
uur.

Open podium in De Zwaan 
Uitgeest met diverse live-op-
tredens vanaf 20.00 uur.

A capella dubbelconcert 
Brothers-4-Tune en Anyway 
om 20.15 uur in Theater Ko-
ningsduyn in Geesterhage 
Castricum.

Liesbeth List, de musical - 
try-out in Het Kennemer The-
ater in Beverwijk. Aanvang 
20.15 uur. 19.30 uur.

▲

Taptoe in de historische bin-
nenstad van Alkmaar met de 
beste showkorpsen uit ons 
land. Naast het welbekende 
avondprogramma wordt er in 
de middag ook een streetpa-
rade door de binnenstad van 
Alkmaar gehouden. Aanvang 
taptoe 20.00 uur.

17 SEPTEMBER

Optredens bij De Oude Kwe-
kerij vanaf 14.00 uur met 
een jeugdtoneelgroep, twee 
bands, twee singer-songwri-
ters en een boventoonzanger. 
Het theater ligt in park De Ou-
de Kwekerij aan de Jan van 
Scorelkade 6 in Alkmaar.

Concert. The Think Big Band 
opent het seizoen bij Jazz 
Session Club Vredeburg in 
Limmen.

Concert Knoppenaccorde-
on en cello in De Cirkel in 
Heemskerk om 11.30 uur. 
Met Evgeny Suvorkin en Iva-
na Poparic.

IVN-natuurwandeling in het 
Heilooër Bos, start 10.00 uur 
bij de Kattenberg aan de Ken-
nemerstraatweg. Opgave is 
niet nodig. Een donatie wordt 
op prijs gesteld. Foto Paul ten 
Have.

Voorstelling van Unieke Za-
ken. Voor Ieorg Idur, naar 
Roald Dahl. Voor kinderen van 
vier tot acht jaar in De Vest 
Alkmaar, Aanvang 14.30 uur.

Korren of jutten in Bergen 

aan Zee met de IVN. De start 
is bij Parnassia Parkweg 2, 
Bergen aan Zee.

Braderie in het centrum Cas-
tricum met veel kramen, eten 
en drinken en attracties voor 
kinderen van 11.00 tot 17.00 
uur. ‘s Avonds Paper Plane bij 
cafe Balu. 

Uitleg planten. In en om de 
Schaapskooi in Bergen wordt 
uitleg gegeven over de (on)
eetbaarheid en geneeskracht 
van een aantal planten die 
in de directe omgeving van 
de Schaapskooi groeien. Om 
14.00 uur, gratis toegang.

Festival Vrienden van De 
Hout in Alkmaar. Afsluiting 
van het seizoen met optre-
dens van bands die Cultuur-
park de Hout een warm hart 
toedragen. Met uitgebreide 
beeldende kunstmanifestatie. 
Van 13.00 tot 18.00 uur.

Dansmiddag bij Willibrordus 
Draait Door voor ouderen en 
iedereen die de voetjes van de 
vloer wil. Aanvang 14.00 uur 
in De Strandwal op landgoed 
Willibrordus in Heiloo. Toe-
gang is gratis.

18 SEPTEMBER

‘De Alzheimers’. Voorstel-
ling door onderzoeksjournalist 
Stella Braam, auteur van de 
bestseller ‘Ik heb Alzheimer - 
het verhaal van mijn vader in 
deze tijd’. 
Om 20.00 uur bij de biblio-
theek in Castricum. 

19 SEPTEMBER

Openingsavond KVB in Uit-
geest met om 20.00 uur in De 
Zwaan de band ZôwasUt.

20 SEPTEMBER

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Verzoekpro-
gramma verzorgd door Frank 
van Wijk en Pieter van Dijk op 
orgel. Aanvang 20.15 uur. 

5 november 20170
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Aan de slag met veiligheids-
maatregelen in de horeca

Castricum - Vanaf 15 sep-
tember worden extra veilig-
heidsmaatregelen ingevoerd 
in het uitgaansgebied van 
Castricum. Dit heeft de bur-
gemeester met de horeca-
ondernemers, de portiers or-
ganisatie en de politie afge-
sproken. 
De belangrijkste maatregel is 
dat op vrijdag- en zaterdag-
avonden iedereen van 21 jaar 
of jonger zich moet legitime-
ren voordat ze worden toege-
laten in de horeca. Het legi-
timeren gebeurt op een cen-
trale plaats door een horeca-
portier met behulp van een 
ID-scanner. Zo wordt snel de 
leeftijd van de bezoeker vast-
gesteld. Wie boven de acht-
tien jaar is krijgt een stempel 
waarmee toegang wordt ver-
kregen tot de horeca en alco-
hol mag besteld worden. Wie 

nog geen achttien is, krijgt 
een andere stempel en kan 
geen alcohol bestellen. ID-
bewijzen waarmee wordt ge-
fraudeerd en valse ID-bewij-
zen worden direct ingeno-
men en vernietigd. 
Op Texel wordt op dezelf-
de wijze met succes samen-
gewerkt. Na drie maanden 
wordt gekeken of het in Cas-
tricum ook goed werkt. In de-
ze proefperiode worden ook 
jassen en dergelijke die wor-
den verstopt in het horeca-
gebied ingenomen en wordt 
het verboden om te parkeren 
in de Dorpsstraat recht voor 
de horeca. Daarnaast stelt de 
burgemeester een gebieds-
ontzeggingenbeleid vast. Wie 
zich misdraagt mag dan he-
lemaal niet meer in het hore-
cagebied aanwezig zijn.      
Deze maatregelen vullen de 

maatregelen aan die de bur-
gemeester heeft genomen 
na enkele  geweldsinciden-
ten. Er is al live cameratoe-
zicht, er worden extra politie 
en mobiele beveiligers inge-
zet en de politie en de por-
tiers zijn uitgerust met body-
cams. Door het extra toezicht 
wordt  er snel opgetreden en 
gereageerd op meldingen. 
Ook gelden in alle horeca 
dezelfde huisregels en wor-
den horecaontzeggingen bij 
wangedrag uitgereikt. Sinds 
1 januari kan de politie bij ge-
weldincidenten vaststellen of 
drugs of alcohol is gebruikt, 
als dat zo is dan is dat een 
strafverzwarende omstandig-
heid. 
Naar verwachting dragen de 
maatregelen ook verder bij 
aan het beperken van over-
last. 

Gratis lezing
Zijn auto-immuunziekten te genezen? 
Regio - Schildklierproble-
men, hart- en vaatziekten, 
ziekte van Crohn, Colitis Ul-
cerosa, Lupus, Reumatoï-
de Artritis, Multiple Sclero-
se, Sarcoïdose, Alzheimer 
zijn voorbeelden van auto-
immuunziekten.  Dementie 
en chronische vermoeidheid 
is vaak ook een logisch ge-
volg. Klachten presenteren 
zich vaak in spieren, gewrich-
ten, huid en interne organen, 
zoals nieren, hart, longen en 
bloedvaten. Ziektebeelden 
waarbij het immuunsysteem 
op eigen weefsel onaange-
past reageert, worden auto-
immuunziekten genoemd.
Frank Jonkers vertelt in een 
lezing over de oorzaken die 

tot deze ziektes kunnen lei-
den.  De lezing is bedoeld 
voor patiënten om inzicht te 
krijgen over de vele mogelijke 
oorzaken van auto-immuun-
ziekten en om te zien hoe een 
integrale aanpak wellicht een 
uitkomst kan bieden.  
Frank Jonkers: ,,Uit studies 
blijkt dat slechts een klein 
percentage van de ziekte-
beelden waarbij auto-immu-
niteit een rol speelt wordt be-
paald door genetica, erfelij-
ke factoren. Omgevingsfac-
toren (epi genetica) bepa-
len voor het grootste deel het 
ontstaan van auto-immuni-
teit; belangrijke zijn voeding, 
darmfl ora, stress, toxines en 
infecties.  

De lezing is bedoeld voor pa-
tiënten om inzicht te geven 
over de vele mogelijke oorza-
ken van auto-immuunziekten 
en om te laten zien hoe een 
integrale aanpak wellicht een 
uitkomst kan bieden. Er is 
vaak meer mogelijk dan men 
soms denkt.  

Op zaterdag 16 september in 
het opleidingslokaal van Bo-
dySwitch aan de Rijksstraat-
weg 55 in Heemskerk, van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.
Aanmelden kan via www.bo-
dyswitch.nl, heemskerk@bo-
dyswitch.nl, of telefonisch: 
0251-234 000.

Bewegingsbanken Fit en 
Beauty voor iedereen

Castricum - De bewegings-
banken, die bij Fit en Beauty 
staan opgesteld, zijn in prin-
cipe voor iedereen geschikt;  
mannen en vrouwen tussen 
de zestien en honderd jaar 
oud die hun fi guur plaatse-
lijk willen corrigeren en ver-
stevigen, een dieet volgen of 
gaan volgen en hun huid en 
spieren niet willen laten ver-
slappen. 
Maar ook mensen met  cel-
lulitis (sinaasappelhuid) heb-
ben er baat bij of zij die om 
medische redenen niet kun-
nen of mogen sporten. Ver-
der maken mensen er ge-
bruik van als zij geen tijd of 
zin hebben om in clubver-
band op vaste tijden te trai-
nen of te sporten, moeders 
die pas bevallen zijn, zij die 
een zittend of juist staand 
beroep hebben en tot slot 
mensen die gewoon een uur-
tje willen ontspannen in een 
rustige sfeer.
De bewegingsbanken ver-
sterken de spieren en waar-
door de huid strakker word 

maar de gewrichten niet be-
last worden. Daarom is deze 
methode ook zeer geschikt 
voor mensen met reuma, ar-
thritis, arthrose en spieraan-
doeningen. De bewegings-
banken hebben een thera-
peutisch aspect. Een proefl es 
is gratis.

Daarnaast staan bij Fit en 
Beauty vijf cardioapparaten 
om op een verantwoorde wij-
ze de conditie op te bouwen.
Ook biedt Fit en Beauty een 
kleipakking om het lichaam 
te detoxen en centimeters te 
verliezen. Ook voor Proslank 
‘het eiwitdieet’, een zonne-
bank, sierraden en sjaals kan 
men hier terecht. 
In het pand van Fit en Beau-
ty is bovendien een schoon-
heidssalon te vinden, een-
praktijk voor (sport) massage 
en een pedicure. Voor meer 
informatie: tel.: 0251-670000, 
et adres is Beverwijkerstraat-
weg 32 in Castricum. Meer 
informatie op www.fi ten-
beauty.nl.

Vier handen op het orgel
Castricum   Op vrijdag 29 
september vindt in de St. 
Pancratiuskerk in Castricum 
een bijzonder orgelconcert 
plaats. Niet alleen spelen er 

vier handen tegelijk op het 
orgel; er zijn in totaal zes or-
ganisten en één zangeres die 
samen een concert geven 
vanaf 20.00 uur.

De organisten zijn Ronald 
Schollaart, Iwan van Amster-
dam, Wim Boerstoel, Dirk van 
Egmond, Wendy Leonards 
en Joost Doodeman. Verdere 
medewerking wordt verleend 
door de sopraan Coby Castri-
cum. Foto: Pim Leonards.

TruckRun, feest dankzij 
grote inzet vrijwilligers

Regio - De tweejaarlijkse 
TruckRun van Stichting De 
Globetruckers  vond zaterdag 
plaats en deed onder andere 
Uitgeest, Akersloot en Castri-
cum aan. Een imposante rij 
vrachtwagens reed luid toe-
terend door het dorp. Langs 
de kant stond het toege-
stroomde publiek te zwaaien 
en te genieten. Genieten de-
den ook de bijrijders van deze 
dag; kinderen en volwasse-
nen met een beperking wer-
den getrakteerd met een ritje 

door de regio onder begelei-
ding van ruim tachtig moto-
ren. Om deze dag mogelijk te 
maken zijn ongeveer 250 vrij-
willigers in touw. Transport-
bedrijven stellen hun trucks 
beschikbaar, 125 chauffeurs 
zijn niet alleen de zaterdag 
ermee bezig, maar wassen 
vrijdags hun truck en zorgen 
vaak ook nog voor extra ver-
siering en extra claxons op 
hun truck; een prachtig ini-
tiatief. Foto: Omroep Castri-
cum/Henk de Reus.
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Uitbreiding cursussen 
van Joop Bakker 

Castricum - Op 11 oktober 
gaan opnieuw de teken- en 
schildercursussen van Joop 
Bakker van start, aanmelden 
is nog mogelijk. In negen les-
sen, telkens op de woens-
dag van 10.00 tot 12.00 (le-
ren schilderen 2) en van 
13.30 tot 15.30 (leren teke-
nen) wordt de cursisten ver-
trouwd gemaakt met tekenen 
en worden vaardigheden bij-
gebracht op het gebied van 
schilderen. 
Joop Bakker is verbonden als 
vrijwilliger aan het Strand-
vondstenmuseum en heeft  
een driejarige opleiding ge-

volgd bij Crejat te Alkmaar. 
Een gedeelte van zijn werk 
wordt permanent tentoonge-
steld in het Strandvondsten-
museum. Meer gedetailleer-
de informatie over de cur-
sussen en het werk van hem  
is te vinden op www.joop-
bakker.nl. Aanmelden via in-
fo@joopbakker.nl of 06-
40455871.Op de foto: Joop 
Bakker kon zich onlangs ver-
heugen op Koninklijke be-
langstelling voor een van 
zijn grootste schilderijen De 
SS Rotterdam, opnieuw te 
bezichtigen in het Strand-
vondstenmuseum.

Castricum opent Taalhuis 
voor laaggeletterden

Castricum - Wethouder 
Kees Rood opende op don-
derdag 7 september het 
Taalhuis in de bibliotheek 
van Castricum. Het is de plek 
voor mensen die niet goed 
kunnen lezen, schrijven of, 
rekenen, of die op de com-
puter slecht uit de voeten 
kunnen. Zij hebben daar-
door nogal eens problemen 
om zich goed te redden in de 
maatschappij. Het Taalhuis 
is laagdrempelig. De mede-
werkers helpen ze met infor-
matie over trainingen en cur-
sussen en geven tips over 
wat het beste bij hen past. Ze 
helpen ook als er concrete 
vragen zijn voor hulp bij le-
zen, invullen van formulieren, 
of begrijpen van webteksten. 
Zo’n 15 procent van de Ne-
derlanders kan zich onvol-
doende redden omdat ze 
‘laaggeletterd’ zijn. Dat is 
lastig want in onze talige sa-
menleving moeten we steeds 
meer digitaal regelen. Ook 
in de gemeente Castricum 
kan een flinke groep inwo-
ners daardoor basiszaken 
niet of moeilijk zelf afhande-
len. Het leidt tot praktische 
problemen, zoals het niet be-
talen van rekeningen of het 
niet aanvragen van uitkerin-
gen of regelingen. Boven-
dien schamen zij zich daar 
vaak voor.
Wethouder Rood stelt: ,,Dat 
druist in tegen wat de ge-
meente belangrijk vindt: 
mensen moeten zelfstan-
dig kunnen zijn, zich in grote 
mate kunnen redden, met of 
zonder hulp van een ander. 
Daarom gaat de gemeen-
te het ze makkelijker ma-

ken. Door hulp laagdrempe-
lig te maken, door ze te trai-
nen in lezen, schrijven en re-
kenen. Daarvoor is vanaf 7 
september Het Taalhuis Cas-
tricum. Verder gaan we zelf 
ook eenvoudiger schrijven. 
Kortere zinnen, logische op-
bouw, geen vakjargon, direct 
de inwoner aanspreken.”
Aanvullend hierop gaat de 
gemeente binnenkort het 
Taalakkoord ondertekenen. 
Daarin verklaren overheden, 
maatschappelijke organisa-
ties, werkgevers- en werk-
nemersorganisaties en be-
drijfsleven om samen laag-
geletterdheid in de maat-
schappij tegen te gaan. In de 
praktijk betekent het dat de 
gemeente haar maatschap-
pelijke partners vraagt hun 
medewerkers bewust te ma-
ken van signalen van laag-
geletterdheid: door balie-
medewerkers, leden van 
wijkteams, schuldhulpver-
leningsinstanties, welzijns-
werkers, sociaal raadslieden, 
maatschappelijk werkers, 
praktijkondersteuners, job-
coaches, bestuurders.

Geopend
Het Taalhuis is open op elke 
vrijdag van 11.00-12.00 uur. 
Daaraan voorafgaand, van 
9.30-11.00 uur, wordt er de 
activiteit Samenspraak geor-
ganiseerd voor iedereen die 
wil oefenen in de Nederland-
se taal. 
Op dinsdag tussen 13.00 en 
16.00 uur kunnen inwoners 
in het Open Leercentrum er 
terecht met vragen gericht 
op taal, rekenen en compu-
tervaardigheden.

Bakkum - De Pluktuin op 
de Limmerweg in Bakkum-
Noord blijft voorlopig be-
staan, tenminste als er ex-
tra parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd. Het noodzake-
lijke, maar illegale, schuur-
tje op het stuk land mag blij-
ven staan. Buren hadden be-
zwaar gemaakt tegen de be-
bouwing, maar zelf hadden 
die buren een huis gebouwd 
zonder vergunning. Dat werd 
weer door Piet Liefting van 
de Pluktuin tegengewerkt. 
Na bemiddeling via de ge-
meente deden de strijdende 
partijen water in de wijn en is 
er overeenstemming bereikt. 
In de Pluktuin is het mogelijk 
vanaf het voorjaar tot aan de 
herfst zelf een boeket samen 
te stellen met bloemen direct 
van het land.

Pluktuin blijft

Amakloop in aantocht

Akersloot - Op zondag 24 
september wordt de 33e edi-
tie van de Amak trimloop ge-
lopen. Er kan gekozen wor-
den tussen 5, 10 en 15 km. 
De start is bij de handbalkan-
tine aan de Boschweg 3 om 
11.00 uur. Voor de eerste drie 
op iedere afstand zijn prijzen 
te winnen.
De jeugd tot en met acht jaar  
loopt de halve mijl (805m) 
en de oudere jeugd tot en 

met dertien jaar de hele mijl 
(1.610m). De halve mijl start 
om 10.00 uur en de hele mijl 
om circa 10.15 uur. Deelna-
me voor de jeugd is gratis. 
De jeugd krijgt na afloop een 
medaille en maakt kans op 
prijzen in de verloting.
Inschrijven kan op zondag 24 
september vanaf 9.00 uur in 
de kantine. Voorinschrijving 
is mogelijk via www.inschrij-
ven.nl.

Buurtboxspel
Castricum - In het najaar 
worden in veel buurten in 
Castricum, Bakkum, Limmen 
en Akersloot buurtfeesten 
gevierd. Een prachtige mo-
gelijkheid om elkaar te ont-
moeten en de contacten in 
de buurt te verstevigen.
Welzijn Castricum biedt voor 
buurtfeesten het Buurt-
boxspel aan dat  buurtbe-
woners helpt om elkaar op 
een leuke manier (nog) be-
ter te leren kennen. Ook ko-
men buurtbewoners met be-
hulp van het spel te weten 
wat er in de buurt speelt en 
wat de wensen zijn voor ver-
beteringen. Het Buurtboxspel 
is een kleurrijk kaartspel dat 
naar keuze met een grote of 
kleine dobbelsteen binnen 
of buiten gespeeld kan wor-
den. Het kan gaan om klei-
ne of grotere groepen. Doet 
de buurt mee aan Burendag, 
dan is het spel een interes-
sante en dynamische aan-
vulling. Welzijn beschikt over 
meerdere spelen en leent de 
spelen kosteloos uit. Ook kan 
Welzijn Castricum adviezen 
geven als dit gewenst is en 
het spel begeleiden. Neem 
contact op met Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5 
in Castricum. Telefoon 0251 
656565, of mail naar: info@
welzijncastricum.nl.

Jeugdvisdag
Regio - Hengelsportvereni-
gingen uit Uigeest, Bever-
wijk, Heemskerk, Krommenie, 
Castricum en LImmen hou-
den zondag 17 september 

een grote jeugdvisdag in Uit-
geest. Iederen tussen de ne-
gen en achtien jaar kan mee-
doen.  Deelname is gratis en 
materialen zijn aanwezig. Wel 
aanmelden bij de visclub in 
eigen gemeente.

Cursussen vrijwilligers en 
mantelzorgers gebundeld

Castricum - De website 
van de Vrijwilligersacademie 
voor Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo is te vinden 
op www.vrijwilligersacade-
miebuch.nl. De Vrijwilligers-
academie biedt aan vrijwil-
ligers en mantelzorgers in 
de vier gemeenten een uit-
gebreid scholings- en trai-
ningsaanbod. De vier loka-
le steunpunten voor vrijwil-
ligerswerk werken hierin sa-
men, waardoor het aanbod 
aanzienlijk groter is en deel-
nemers ook buiten hun ei-

gen gemeentegrenzen kun-
nen zoeken en inschrijven.
De academie biedt work-
shops, trainingen en cur-
sussen voor vrijwilligers en 
mantelzorgers die al actief 
zijn maar zich verder wil-
len verdiepen en bekwamen. 
Ook mensen die graag vrij-
willigerswerk willen gaan 
doen maar niet precies we-
ten voor welke organisatie 
of in welke richting, kunnen 
bij de academie terecht. Veel 
cursussen zijn via e-learning 
te volgen. 

www. .nl

www. .nl
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Eerste triatlon groot succes
Castricum - De allereerste tri-
atlon die zondag gehouden 
werd in het centrum van Cas-
tricum was een mooi gebeuren; 
daar was iedereen het wel over 
eens. En ook dat het helemaal 
niet verkeerd is als hier aan tra-
ditie van wordt gemaakt. Na-

dat burgemeester Toon Mans 
het startschot had gegeven in 
zwembad De Witte Brug, gin-
gen de mannen en vrouwen 
van start. Na vijfhonderd meter 
zwemmen, volgde de fietsroute 
van 21 km op het bochtige par-
cours. Zij kwamen de lopers re-

gelmatig tegen. Overal langs het 
parcours stonden mensen de 
deelnemers aan te moedigen 
en bij de finish bij café Balu was 
het gezellig druk. Dit sportie-
ve feestje is mogelijk gemaakt 
dankzij de inzet van veel vrijwil-
ligers. Foto: Henk Hommes.

DEM verslaat FC 
Castricum in bekerduel

Castricum - Het was bij 
voorbaat een interessante 
ontmoeting; de bekerwed-
strijd tussen FC Castricum en 
DEM. Trainer Arvid Smit, die 
de Castricummers vorig jaar 
naar het kampioenschap en 
daarmee de tweede klasse 
loodste, is immers de nieuwe 
trainer van DEM.
DEM, onder andere versterkt 
met FCC-er Michael Obio-
ha, ging de Castricummers 
voortvarend te lijf, wat resul-
teerde in een 0-1 ruststand. 
De doelpuntenmaker was 
ex-FCCer, Jesse Arendse.
De tweede helft bood veel 
spektakel. Nadat Robert de 
Graaf DEM op 0-2 had ge-
zet, startte FC Castricum 
een hevig offensief dat al 
snel via Carlo Vrijburg de 
aansluitingstreffer oplever-
de: 1-2. Afgezien van een 
paar plaagstootjes kwam het 
DEM-doel daarna niet meer 
in gevaar. DEM daarentegen 
kreeg meer kansen en kwam 

via Pitstra zelfs nog op een 
1-3 voorsprong, waarmee de 
beslissing was gevallen.
Op 23 september wordt de 
eerste wedstrijd thuis ge-
speeld tegen Amstelveen/
Heemraad. Die dag wordt 
bovendien de vernieuwde 
kantine officieel in gebruik 
worden genomen, dus dat 
wordt gegarandeerd feest.

CasRC Ladies winnen met 
schitterende cijfers: 135-5

Castricum - Met nieuw 
bloed in de trainersstaf en in 
het team van Cas RC Ladies 
is de start van het rugbysei-
zoen van de dames voortva-
rend van start gegaan. Hoe-
wel voorafgaande aan de 
eerste wedstrijd er wat  lich-
te opwinding was over de te-
genstander, concurrent HFC. 
Haarlem, was er in de wed-
strijd geen moment sprake 
van zenuwen. Binnen tien mi-
nuten werd de eerste try voor 
Castricum gedrukt door Lin-
de v.d. Velde.  
Daarna was het  al snel een-
richtingsverkeer richting try-
lijn van Haarlem. De duin-
randers  lieten er geen gras 
over groeien en scoorden er 
lustig op los. Niet alleen Lin-
de, Sophie Touber en Hiske 
Blom drukten try’s,  maar ook 
Inge v.d. Velde, Miriam v.d. 

Veen en Lilly, overgekomen 
uit Nieuw-Zeeland, vonden 
de achterlijn. De hand van de 
nieuwe trainer Hans Marcker 
was duidelijk te zien. De da-
mes waren fit, sterk, er was 
een hoge handelingsnelheid, 
snelle opvolging door sup-
port en er werd getackeld als 
leeuwen. Uiteindelijk  werd 
het een overwinning van 
135-5. Van een streekderby 
als vanouds, was na het eer-
ste  half uur al geen sprake 
meer. De ingestroomde nieu-
we dames, vorig jaar nog in 
de jeugd uitkomend, stonden 
fier hun ‘mannetje’ en deden 
niks onder voor de overige 
speelsters. Ook de terugge-
keerde Jitske droeg een be-
langrijk steentje bij aan de-
ze overwinning. Op de foto 
doorbraak van Jitske v. Brug-
gen.

Limmen wint weer CAL-cup
Limmen   De voetballers van 
Limmen begonnen voort-
varend aan het nieuwe sei-
zoen. Nadat eerder hoofd-
klasser HSV in een oefen-
wedstrijd kansloos werd ver-
slagen, was het de beurt 
voor de CAL-cup. FC Castri-
cum en Vitesse werden van 
het veld af geblazen en in 
de finale moest worden aan-
getreden tegen Meervogels 

‘31. De eerste helft en de 0-2 
voorsprong was voor Meer-
vogels, mede doordat zij drie 
dispensatiespelers hadden 
opgesteld. In de tweede helft 
werd Limmen gevaarlijker en 
na de wissels in de 65e mi-
nuut knalde Limmen erop en 
erover. 
Hiermee veroverde Limmen 
JO19/1 voor het derde jaar 
op rij de CAL-cup.

Volleyballers 
in beweging
Castricum - Croonenburg 
volleybal zit in de lift. Vooral 
de jeugd is een groeiende tak 
binnen de club. In het zomer-
seizoen spelen ze beachvol-
leybal op het 2Beach-sport-
park aan de Zeeweg, in de 
winter in de zaal en in sep-
tember in de zaal en op het 
zand.  
Onder gecertificeerde leiding 
leren de allerkleinsten van 
drie tot zes jaar op speelse 
wijze beter bewegen op za-
terdag van 10.00-11.00 uur 
in het Clusiuscollege bij het 
Funvolley. Vanaf zes jaar le-
ren de kinderen via het Cool 
Moves Volleybal en Smash-
bal echt volleyballen. Zij kun-
nen twee keer per week trai-
nen en bij de basisschool-
jeugd wordt eens in de twee 
weken op zaterdag com-
petitie gespeeld. De ande-
re groepen spelen wekelijks. 
De recreanten van Croonen-
burg zijn op woensdag van 
19.30-21.00 uur in sporthal 
De Bloemen. 
Dit jaar wordt gestart met vijf 
herenteams en drie dames-
teams. In januari komt er een 
damesteam bij. Iedereen die 
belangstelling heeft kan drie 
keer gratis meetrainen.

balsponsor:  SUPPORTERSCLUB V.V. LIMMEN

pupil v.d. week:  LARS VAN KEULEN (speler JO13-2)

Zondag 17 september 14.00 uur:

Limmen  -  Wijk aan Zee
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Medewerkers van het Taalhuis snap-
pen de problemen met lezen, rekenen 
en computergebruik en helpen graag. 
Door informati e te geven over trainin-
gen en cursussen, en ti ps over wat het 
beste bij u past. Ook als u een tekst 
niet kunt lezen, een formulier niet 
kunt invullen of een internetpagina 
niet begrijpt, kunt u daar terecht.   

U schaamt zich er misschien voor. 
Maar u bent echt niet de enige. Zo’n 
15 procent van de Nederlanders kan 
zich niet genoeg redden omdat ze 
‘laaggelett erd’ zijn. Dat is lasti g want 
in onze talige samenleving moeten we 
steeds meer digitaal regelen. Dat kan 
problemen geven in de prakti jk zoals 
het niet betalen van rekeningen of 
het niet aanvragen van uitkeringen of 
regelingen. 

Laagdrempelige hulp
‘Wij willen dat u zich goed kunt red-
den. Met of zonder hulp van een 
ander,’ zei wethouder Rood vorige 
week in zijn openingsspeech bij het 
Taalhuis Castricum. ‘Daarom gaat de 
gemeente het u makkelijker maken. 

U moet een training kunnen krijgen 
in (beter) lezen, schrijven en rekenen. 
Daarvoor kunt u aankloppen bij het 
Taalhuis. En als u een brief heeft  die 
u niet begrijpt, een formulier niet 
snapt of niet op een internetpagina 
kunt komen, kunt u ook bij deze 
medewerkers terecht. Zij helpen u 
graag.’

Signalen herkennen
De gemeente ondertekent binnen-
kort ook het Taalakkoord. De over-
heid, organisati es, en bedrijfsleven 
stellen daarin dat ze gaan samen-
werken tegen laaggelett erdheid. Hun 
medewerkers moeten signalen van 
laaggelett erdheid gaan herkennen. 

Geopend
Het Taalhuis is vanaf 7 september 
open op elke vrijdag van 11:00-12:00 
uur. Van 9:30-11:00 uur is er de acti -
viteit Samenspraak voor iedereen die 
wil oefenen met de Nederlandse taal. 
Op dinsdag tussen 13:00 en 16:00 
uur kunt u in het Open Leercentrum 
vragen stellen die gaan over taal, 
rekenen en computervaardigheden. 

Vóór 7.30 uur alstublieft! 

Heeft u problemen met lezen, schrijven of rekenen? Kunt u 
slecht uit de voeten op de computer? Of kent u mensen met 
deze problemen? Het Taalhuis helpt u graag. Het is sinds 8 sep-
tember elke vrijdagochtend open in de bibliotheek van Castri-
cum aan de Geesterduinweg 1. 

Castricum opent Taalhuis 
voor laaggeletterden

Hang de paarse zakken op ti jd aan 
de paal. Dat wil zeggen: vóór 7.30 
uur op de ophaaldag. Het komt 
helaas nog te vaak voor dat het 
pmd (plasti c, blik en drankkartons) 
wordt geplaatst, nadat de ophaal-
wagen is langsgeweest. Voorkom 
ergernis en overlast en biedt uw 
pmd op ti jd aan.

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 Raadsplein 
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*  
   1A. Diverse benoemingen / ontslagen 
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. van carrouselbehandeling) 
 
D Diverse benoemingen / ontslagen (o.v.b. van carrouselbehandeling)
E Bekrachti gen geheimhouding fi nanciële bijlage bij voortgangs-
 rapportage 2016 herontwikkeling Duin & Bosch  
 
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel 
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken. 
 

Agenda raadsinformatieavond 
21 september 2017

Tijd   Onderwerp 
19.30 – 20.45 Presentati e voortgangsrapportage Duin & Bosch door  
   Parnassia  
19.30 – 20.45 Auditcommissie  
21.00 – 22.00 Presentati e versterking winkelgebieden Castricum 
   Centrum & Bakkum 
21.00 – 22.30 Werkgroep vernieuwing lokale democrati e  

De gemeente Castricum wil dat re-
gen- en grondwater in de bebouwd 
gebied zo goed mogelijk wegkomt. 
Dat voorkomt problemen bij veel 
regenval.
Decennia geleden zorgden greppels 
in voor- of achtertuinen vaak voor 
de waterafvoer. Helaas zijn ze steeds 
meer verdwenen; bewoners gooiden 
ze dicht, vaak uit onwetendheid. 

Drainage
Daar waar greppels verdwenen, ont-
stonden vaak grondwaterproblemen. 
De gemeente was op meerdere loca-
ti es gedwongen drainage aan te leg-
gen. Maar in veel tuinen liggen nog 
greppels. Zij voeren de overvloedige 

regenval af en houden het grondwa-
terpeil in tuin en omgeving op peil. 
Zij vervullen hiermee een belangrijke 
functi e. 
De gemeente en Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwarti er 
willen de greppels die er nog zijn, in 
elk geval behouden. Daarom houden 
ze binnenkort een schouw. 

Bericht
Eigenaren van tuinen met een 
greppel krijgen een brief van de ge-
meente. Deze att endeert hen op het 
belang van hun greppel en herinnert 
hen aan hun onderhoudsplicht. Het 
hoogheemraadschap voert jaarlijks 
een schouw uit.

Wie een greppel in de tuin heeft, kan die niet zomaar dicht-
gooien. Greppels zijn belangrijk voor de waterafvoer. 
Gemeente en hoogheemraadschap willen ze niet kwijt en 
wijzen daarbij ook op de onderhoudsplicht. Binnenkort is er 
een schouw.

Gemeente en hoogheemraadschap willen greppels behouden

Wees zuinig op greppels in de tuin
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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
040917 Stetweg 3 te Castricum Het aanleggen van een uitrit 
060917 Gobatstraat 3 te Castricum Het bouwen van een dak-
kapel 
 Eikepage 8 te Limmen Het intern aanpassen appartement 
 Hogeduin 11 te Castricum Het wijzigen van de gevel 
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten 
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld 
Buiten behandeling: Lindenlaan 30 te Castricum 
Het vergroten van de woning (badkamer)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevings-
aanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
070917 Hoogegeest 16b te Akersloot (Hoogegeest naast nr.16) 
 Het realiseren van een in- uitrit

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Datum Adres 
060917 Starti ngerweg 33a te Akersloot Realiseren van een berging

080917 Middenweg 3b te Limmen  Het vervangen van de 
   toestellenberging

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 .  

BESTRATING, RIOLERING EN BOMEN 
VREDEBURGLAAN EN BRUGSTRAAT LIMMEN
De Vredeburglaan tussen de Meidoornlaan en Brugstraat en de Brugstraat 
tussen de Vredeburglaan en Koningsdam krijgen een nieuwe wegverhar-
ding en weginrichti ng. Tegelijkerti jd wordt een extra rioolbuis aangelegd 
om het regenwater gescheiden af te voeren. Ook worden 17 iepen vervan-
gen. Samen met de buurtbewoners is het ontwerp tot stand gekomen. 

De werkzaamheden starten in de week van 18 september en duren tot 
eind december. Vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden worden de 
waterleiding en gasleiding vernieuwd. Het werk wordt in fases uitgevoerd 
zodat de hinder beperkt blijft . Voor het deel waar gewerkt wordt, geldt dat 
de straat niet bereikbaar is voor verkeer of parkeren. Voetgangers hebben 
wel doorgang. 

Meer informati e is te vinden op de website van de gemeente Castricum 
onder ‘Werk aan de weg’. Heeft  u nog vragen? Dan kunt u contact opne-
men met de projectleider Marco van Beek, ti jdens kantooruren bereikbaar 
op 088-9097541 of marcovanbeek@debuch.nl.

Castricum, 13 september 2017
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Online overzicht en inschrijven via nieuwe website
Cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers gebundeld

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

Op 4 september gaat de website van 
de Vrijwilligersacademie voor Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo van start 
via het webadres www.vrijwilligers-
academiebuch.nl. Dat is interessant 
voor u als u zich inzet als vrijwilliger of 
mantelzorger en u zich daarin verder 
wilt verdiepen. Of als u graag vrijwil-

ligerswerk wilt gaan doen maar niet 
precies weet voor welke organisati e of 
in welke richti ng. 
U vindt op de nieuwe website niet 
alleen cursussen, workshops en trainin-
gen binnen onze gemeente, maar nu 
in het veel grotere gebied van Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het 

aanbod is gekoppeld, de inschrijving is 
gedigitaliseerd, en de meeste cursus-
sen zijn via e-learning te volgen. 
De inschrijving voor de nieuwe cursus-
periode ging vorige week van start. Het 
grootste deel van de cursussen begint 
in oktober. 
De Vrijwilligersacademie heeft  haar 

wortels in de vier steunpunten voor 
vrijwilligerswerk in de gemeenten. 
Heeft  u vragen, neem dan contact op 
met het steunpunt in onze gemeente. 

Castricum: Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Castricum, (0251) 656562 
www.vrijwilligerswerkcastricum.nl
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