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Sint zoekt hulp voor 
intocht 17 november
Castricum - Na een heerlijke va-
kantie verheugt Sinterklaas zich 
met zijn Pieten al weer op het 
bezoek aan Castricum op zater-
dag 17 november.

Om dit bezoek in goede banen 
te leiden is de hulp van veel vrij-
willigers nodig. De Stichting “Op 
de hoge daken” is op zoek naar:
- vrijwilligers die zorgen voor de 
veiligheid tijdens de optocht: 
het regelen van de hekken, het 
afzetten van Geesterduin en 
doorgaande wegen, het omlei-
den van het verkeer op het mo-
ment dat de optocht start. Hier-
voor zijn ongeveer 13 personen 

nodig.
- BHV-ers die in de kerk aanwe-
zig zijn bij twee voorstellingen 
en toezicht houden op de veilig-
heid. Een team van ervaren men-
sen verdeelt in de kerk de taken.
Wat kan Sint de vrijwilligers bie-
den? Heel veel blije kinderge-
zichtjes, een ontzettende blije 
Sint, een dag die je nooit meer 
vergeet en natuurlijk iets uit de 
zak!

Wie kan en wil de organisatie 
helpen met betrekking tot ge-
noemde punten? Graag even 
een mailtje naar m.jobse@zig-
go.nl.

PWN gaat natuurschade in duin-  
re er aat d r fi et er  r en
Regio - Natuurbeheerder PWN 
neemt in september een aan-
tal maatregelen om de natuur-
schade bij paden in het Noord-
hollands Duinreservaat (NHD) 
te herstellen en te voorkomen. 
De nieuwe aanpak gaat per 1 
oktober in.

De duinen vormen een geliefd 
terrein voor diverse vormen van 
recreatie, zoals wandelen, � et-
sen en mountainbiken. Steeds 
vaker constateren de boswach-
ters echter dat er natuurschade 
ontstaat door het intensieve en 
toenemende gebruik van de pa-
den. Op basis van een inventari-
satie, en omdat PWN een wettelij-
ke verplichting heeft in het kader 
van de Natuurbeschermingswet 
2017, heeft PWN besloten gefa-
seerd maatregelen te nemen. 

PWN begint met maatregelen in 

de zone waar tot half elf op on-
verharde paden gemountain-
biked mag worden. Hier is sinds 
2015 de natuurschade � ink toe-
genomen, vooral bij zandpaden 
in het kwetsbare open duin. PWN 
gaat op zeven plaatsen het open 
duin buiten de � etszonering 
brengen door circa acht kilome-
ter onverhard pad voor � etsers af 
te sluiten. Daarnaast worden op 
ruim vijftig plaatsen maatregelen 
genomen om bijvoorbeeld het 
afsnijden van bochten te voorko-
men. 

PWN heeft de maatregelen deze 
zomer besproken met de klank-
bordgroep Fietsregeling, waar-
mee al sinds 2004 wordt over-
legd. Deze klankbordgroep be-
staat uit georganiseerde en on-
georganiseerde mountainbikers, 
wandelaars, � etsers en Stichting 
Duinbehoud. PWN gaat de e� ec-

ten van de maatregelen moni-
toren om ook betredingsschade 
buiten de � etszonering e� ectie-
ver aan te pakken.  

Fysieke maatregelen
Begin september neemt PWN 
een aantal fysieke maatregelen. 
Vanaf 15 september zullen de 
boswachters mountainbikers wij-
zen op de gewijzigde regels. Dat 
gebeurt door het uitdelen van � y-
ers en op bepaalde plekken wor-
den borden geplaatst.

Vanaf 1 oktober zullen mountain-
bikers die de regels overtreden 
worden bestraft met een geld-
boete. Boswachters van PWN 
hebben de bevoegdheid om be-
keuringen uit te delen. PWN ver-
trouwt echter op de medewer-
king van de mountainbikers. Sa-
men houden we de natuur mooi 
en in stand.

Akersloot - Vanaf half september 
laat het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer werk-
zaamheden uitvoeren op de ge-
asfalteerde � etspaden in de Klaas 
Hoorn- en Kijfpolder in Akersloot. 

Hinder
Tot begin oktober zullen � et-
sers en wandelaars soms even 
om de asfalteringswerkzaam-
heden heen moeten lopen. Al-
leen tijdens het aanbrengen van 
asfalt, dat op 1 en 3 oktober ge-
pland staat, worden de paden ge-
heel afgesloten met zogenaam-
de schrikhekken. Een omleiding 
staat dan met borden aangege-
ven. 

De voorbereidende werkzaam-
heden bestaan uit het gedeelte-
lijk weghalen van het oude asfalt. 
Daarna wordt het asfalt aange-
bracht, waarna de bermen wor-
den opgeknapt. In april als het as-
falt goed aan de onderlaag is vast-
gekleefd en de winterkou voorbij 
is, wordt er split aangebracht. De-
ze steentjes zullen dezelfde grijze 
kleur hebben als de huidige. Hier-
mee gaat het � etspad dan weer 
in zijn omgeving op. 

De � etspaden in de Klaas Hoorn- 
en Kijfpolder maken deel uit van 
het wandelnetwerk en het � ets-
netwerk. Ook thematische � ets-
routes, zoals de Pontjesroute, 
en wandelroutes lopen over de-
ze paden. De routes zullen als 
de paden zijn afgesloten, via de 
Kerklaan in Akersloot lopen. (Fo-
to: Emily Oosterom)

Nieuw asfalt 
fi et aden

Huisprijs voor de heer en mevrouw Vink
Straatprijs Bakkum Bruist 2018 
naar Koningsduin fase 1
Castricum - Zaterdag 8 septem-
ber koos de jury van het dorps-
feest Bakkum Bruist het meest 
sprankelende huis en de meest 
opmerkelijke straat van 2018, ver-
sierd met en voor de buurt. 
De jury die bestond uit burge-
meester Mans, tv-icoon Henny 
Huisman en dichteres Anouk, ver-

gaf de prijzen. 
De straatprijs ging naar Konings-
duin fase 1 die de jury koninklijk 
onthaalden onder een spectacu-
laire met lichtjes bekroonde en-
tree, compleet met rode loper en 
gouden koets. 
De huisprijs werd in de wacht ge-
sleept door echtpaar Vink in de 

Tetburgstraat. Zij zijn al 60 jaar 
gelukkige bewoners van een 
sfeervol huis in deze straat. Tij-
dens Bakkum Bruist werd deze 
straat omgedoopt tot de Familie 
Vinklaan. 

Foto’s: www.williamrichards.pho-
tography (voor BakkumBruist)

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

8,95

Vulling van walnotenkaramel 
onder een knapperige topping 
van cornfl akes met hazelnoten-
chocolade
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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

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

STOOFVLEES
500 GRAM € 6,99

VLEESWARENTRIO
RUNDVLEESSALADE
BOTERHAMWORST
CERVELAATWORST

SAMEN € 5,99

2 SAUCIJSJES
MET 2 PERS. HUTSPOT

SAMEN € 5,99
TORTILLA’S
2 STUKS € 4,99
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Regio - Dinsdag 4 september om 
21.41 uur werd de brandweer 
opgeroepen om een kat uit de 
boom te halen aan de Kennemer-
straatweg te Heiloo. Met behulp 
van een ladder heeft men de kat 
weer uit de boom kunnen halen 
en aan de eigenaar kunnen over-
handigen.

Kat uit boom

Regio - Op 3 september om-
streeks 3.38 uur werd de brand-
weerboot opgeroepen voor een 
persoon te water aan de Randers-
dijk in Alkmaar. Maar nog voordat 
de boot onderweg was, was de 
persoon al uit het water en werd 
de brandweer teruggepiept. 

Persoon te water

Yoga en healing

Vanaf 15 september
Verenigingen gaan loten 
verkopen Grote Clubactie
Castricum - Vanaf 15 september 
gaan er weer 225.000 enthousi-
aste clubleden op pad om loten 
van de Grote Clubactie te verko-
pen. Leden van verenigingen uit 
Castricum doen mee aan de jaar-
lijkse actie om hun clubkas een �-
nanciële injectie te geven. Clubs 
hebben deze middelen vaak hard 
nodig, voor de aanscha�ng van 
nieuwe materialen of de orga-
nisatie van een jeugdactiviteit. 
Maar liefst 80% van de opbrengst 
van de loten gaat direct naar de 
verenigingen.  
De Grote Clubactie beleeft dit 
jaar alweer de 46e editie. Direc-
teur Frank Molkenboer: ,,Vereni-
gingen hebben de inkomsten uit 
de Grote Clubactie hard nodig. Ze 
kunnen het goed gebruiken voor 

nieuwe doeltjes, tenues of een 
likje verf voor het clubgebouw. 
Het geld krijgt een goede en 
doelgerichte bestemming. Van 
elk verkocht lot à € 3,- gaat € 2,40 
direct naar de vereniging. Ook dit 
jaar kunnen vrienden, familie en 
inwoners van Castricum, de deel-
nemende clubs ondersteunen. Ze 
maken dan ook nog eens kans op 
één van de 32.000 prijzen uit de 
Grote Clubactie loterij!’’

Dit jaar doen in Castricum de vol-
gende clubs mee: Atletiek Vereni-
ging Castricum, Castricumse Rug-
by Club, Csv Handbal, FC Castri-
cum, Gymnastiekvereniging Dos, 
Kinderkoor Mucicstar, Korfbalver-
eniging Helios, Mhc Castricum, 
Music Train, Tv Castricum. 

Castricum - Sinds begin 2018 
zijn Dirk Duistermaat en Tineke 
de Wever neergestreken in Cas-
tricum. In Groningen hadden zij 
een eigen yoga- en healingprak-
tijk, na ruim 20 jaar verlangden 
zij terug naar de kust en de dyna-
miek van de Randstad. Vanaf half 
september gaan zij in Castricum 
van start met cursussen Aura- en 
Chakratherapie en yoga. 
Tineke, yogadocent, heeft zich 
gespecialiseerd in yoga voor ou-
deren (55+) en yoga voor mensen 
met uiteenlopende klachten. Te 
denken valt dan aan b.v. burnout, 
herstel na hersenletsel, kanker, 
COPD, knie- en rugproblematiek.
Dirk houdt zich al 30 jaar bezig 
met aura en chakratherapie, een 
behandelwijze die de harmo-
nie tussen geest, lichaam en ge-
voel kan bevorderen. Het lichaam 
bestaat niet alleen uit vlees en 
bloed maar ook uit energie. Ge-

beurtenissen in het leven kun-
nen leiden tot blokkades in het 
energieveld. Dit kan leiden tot li-
chamelijke en emotionele klach-
ten. Tijdens een healingsessie kan 
de balans hersteld worden. Naast 
healingen geeft Dirk workshops 
aura en chakra, werken met ener-
gie en de achtdaagse cursus Reis 
door de chakra’s.

Op zondag 16 september stel-
len zij zich graag aan iedereen 
voor tijdens een inloopmiddag 
in de Kern, Overtoom 15, Castri-
cum. Vanaf 13.00 uur is iedereen 
van harte welkom. Vanaf 15.00 
uur is er een mogelijkheid voor 
een korte healingsessie, hiervoor 
dient men zich wel aan te mel-
den. Woensdagmorgen 19 sep-
tember is er de mogelijkheid voor 
een proe�es yoga, ook in de Kern.
Meer informatie en/of opgave: 
www.yoga-healing.info

Zondag 16 september
Open dag sportboulevard Heemskerk

Burgerlijke Stand Castricum
Geboortes
Akersloot:
20-08-2018 Lylé Christina Hof-
sté, dochter van Justin Hofsté en 
Chantal C.E.M. Brandjes.
Castricum: 
24-08-2018 Dille Romijn Licht-
hart, zoon van Bas Lichthart en 
Carlijn Diesfeldt. 

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Limmen: 
05-09-2018 Erik Th. Metselaar en 
Laura M. Koot.

Elders: 
30-08-2018 Jos L. Lekx en Olga 
M.J. Horsman

Overledenen
Castricum:
01-09-2018 Johannes G. Groot, 
gehuwd met Cornelia A.M. Krui-
denberg.
05-09-2018 Gerardus A.A. Fleur, 
gehuwd met Maria A. J.TH. Ver-
schure. 

Opening Monumenten- 
dag in Castricum
Castricum - Wethouder Paul Slet-
tenhaar opende de monumen-
tendagen in de gemeente Cas-
tricum zaterdag in gebouw De 
Duynkant aan de Geversweg. In 
verband met het landelijke the-
ma ‘Europa’ heeft Oud-Castricum  
gekozen voor een tentoonstel-
ling over de aanleiding en om-
standigheden van de inval van 
de Engelsen en Russen in 1799 en 
uiteindelijk de Slag bij Castricum 
in oktober van dat jaar. Er is een 
overdruk beschikbaar van een ar-
tikel over deze oorlog die duizen-
den soldaten het leven heeft ge-
kost. Het verscheen eerder in de 
Canon van Castricum en Bakkum.  
Na het welkomstwoord van voor-
zitter Peter Sibinga ging de wet-
houder in op de achtergrond van 
het monument dat voor het ge-

meentehuis op Plein 1799 staat. 
Hij riep de inwoners op om ge-
bruik te maken van de gelegen-
heid de vele monumenten in Cas-
tricum, Akersloot en Limmen en 
omgeving te bekijken. Er is een 
prachtig gratis gidsje van alle mo-
numenten door de gemeenten in 
de regio uitgegeven. Na opening 
bezocht de wethouder onder be-
geleiding van een lid van het re-
giment Gordon Highlanders het 
Huis van Hilde waar eveneens 
vondsten uit 1799 te zien zijn.  

Op zondag 16 september tijdens 
de reguliere opening van 13.30 
tot 16.00 uur zijn de tentoonstel-
lingen over De Slag bij Castricum 
en de buurt De Duinkant vanwe-
ge de grote belangstelling op-
nieuw te zien.

De Franse musketier Martin Blom lid van de reenactmentgroep legt de 
werking van het musket uit. (Foto: aangeleverd)

Zingend het nieuwe schooljaar in
Castricum - Maandag 3 september, de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar op het Clusius Colle-
ge Castricum - alleen nog voor docenten - was dit jaar extra feestelijk. Adjunct-directeur Marcel Jobse is 40 
jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan al vele jaren bij het Clusius College Castricum. Hij ontvangt al ja-
ren de leerlingen van het Clusius College Castricum vaak luid zingend in de gangen van de school. Vandaar 
dat hij op deze ochtend nu eens zingend ontvangen werd door het voltallige personeel!

In Huis van Hilde
Toebehoren gesneuvelde Russische 
soldaat Vondst van de Maand
Castricum - In Huis van Hilde is 
sinds afgelopen weekend een 
heel bijzondere Vondst van de 
Maand te zien; de persoonlij-
ke bezittingen van een in 1799 
gesneuvelde Russische soldaat. 
In de vitrine liggen een kope-
ren schildje met het wapen van 
de Russische tsaar, een fragment 
van een leren tas, knopen en een 
gesp van zijn uniform, en een 
musketkogel. De vondsten zijn 
in 2013 gedaan in Castricum. De-
ze gratis toegankelijke, tijdelij-
ke presentatie is een voorproe�e 
van de tentoonstelling ‘Vijand in 
het Zand’ die vanaf 5 oktober te 
zien is; met daarin onder andere 
de reconstructie van het gezicht 
van de Rus.
In de duinen van Castricum werd 

in 2013 het skelet gevonden van 
een grenadier uit het Russische 
leger. Hij sneuvelde waarschijn-
lijk op 6 oktober 1799 tijdens de 
Slag bij Castricum. Deze veldslag 
vormde het keerpunt in de op-
mars van het Engels-Russische 
invasieleger in Noord-Holland, 
dat het Frans-Bataafse bezet-
tingsleger wilde verjagen. Meer 
dan 5000 soldaten sneuvelden, 
raakten onder het zand en wer-
den vergeten. Door het verstui-
ven van het duinzand komen ze 
zo nu en dan tevoorschijn; zo ook 
het skelet van deze Russische sol-
daat. Bij de Rus lagen een kope-
ren schildje, 45 tinnen knopen 
van een uniformjas, een kogel en 
andere vondsten. DNA- en iso-
topenonderzoek leverde infor-

matie over zijn herkomst en zijn 
uiterlijk. Op 4 oktober zal de re-
constructie van zijn gezicht wor-
den onthuld. Deze zal vanaf 5 ok-
tober in de tentoonstelling ‘Vij-
and in het Zand’ over de Slag bij 
Castricum voor publiek te zien 
zijn (t/m 31 maart 2019).

Regio - Sportboulevard Heems-
kerk trapt de Nationale Sport-
week feestelijk af met een open 
dag op zondag 16 september 
aanstaande; Sportboulevard 
beweegt! Aan de Kerkweg in 
Heemskerk organiseren Dance 
Studio Patty, Reva Centre, Sport-
centrum Heemskerk en Ruiter-
sportcentrum De Schimmelkroft 
heel veel leuke gratis activiteiten 
en demo’s voor jong en oud(er). 
Zo kan je als publiek bij Ruiter-
sportcentrum De Schimmelkroft 
zelf ervaren hoe het is om paard 
te rijden, maar kan je bijvoor-
beeld ook meerdere gave de-
monstraties bekijken. Reva Cen-
tre laat de bezoekers van de open 
dag kennis maken met hun nieu-
we sportactiviteiten Urban Boot-
camp en SamenFit. Dit alles na-
tuurlijk onder begeleiding van 
hun professionele therapeuten. 
Een les tennis proberen? Dat kan 
tijdens de open dag bij Sportcen-
trum Heemskerk. 

Dance Studio Patty opent Sport-
boulevard beweegt met een 
spetterend optreden. Daarna kan 
iedereen meedoen met een stoe-
re Hiphop of Breakdance les, een 
vrolijke Kids-/Peuterdans les of 
bijvoorbeeld Pole�tness. De open 

dag begint om 11.00 uur en het 
complete programma is te vin-
den op de Facebookpagina van 
Sportboulevard Heemskerk. 
Voor iedereen die na hun bezoek 
zondag enthousiast is geworden 
over één of meerdere sportacti-
viteiten is er goed nieuws. Sport-
centrum Heemskerk, Ruitersport-
centrum De Schimmelkroft, Re-
va Centre, Dance Studio Patty én 
Zwembad de Waterakkers doen 

mee aan de AH Sportactie! Van 17 
t/m 30 september ontvangen Al-
bert Heijn klanten een sportvou-
cher bij elke keer dat zij bood-
schappen doen. 
Deze kunnen zij t/m 25 novem-
ber verzilveren via ahsportactie.nl 
voor een sportactiviteit naar keu-
ze bij onder andere bovenstaan-
de bedrijven. Een unieke kans 
om kennis te maken met nieuwe 
sporten! 
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Open dag Toonbeeld op 15 september
Castricum - Zaterdag 15 septem-
ber organiseert Toonbeeld een 
Open Dag. Tussen 12.00 en 15.00 
uur is jong en oud van harte wel-
kom om het rijke aanbod te zien, 
te horen en zelf uit te proberen.
Voor de kinderen wordt deze 
Open Dag om 12.00 uur geopend 
door de muzikale clown Teddy 
Klarinetti met een daverende in-
strumentenshow in theaterzaal 
Koningsduyn. 
Na deze show worden in de lo-
kalen demonstraties gegeven en 

kan iedereen zelf aan de slag. De 
docenten staan klaar met infor-
matie en advies.
Zo worden bij de afdeling Beel-
dende Vorming deze hele mid-
dag openbare inlooplessen gege-
ven. Steenhakken, etsen, schilde-
ren, keramiek, aquarelleren, teke-
nen en edelsmeden, alles is mo-
gelijk en men kan er met alle vra-
gen terecht.

Dit jaar ontvangen alle kinderen 
via de basisscholen in Castricum 

een uitnodiging voor deze mid-
dag met daarbij een bon voor 
een gratis proe�es (af te spreken 
tijdens deze Open Dag). Naast 
de vele muziekinstrumenten die 
worden gedemonstreerd zijn er 
ook mogelijkheden voor Toneel- 
en Musicalcursussen, muziek en 
dans voor kleuters en peuters, 
zanggroep Kids Voice en vele sa-
menspelmogelijkheden. Ook mu-
ziekvereniging Emergo, waarvoor 
Toonbeeld de opleiding verzorgt, 
is present.

Italiaans leren op alle niveaus
Castricum – Taalschool Italiaans 
La dolce lingua is klaar voor het 
nieuwe seizoen met cursussen 
op alle niveaus, van beginners tot 
vergevorderden.

De beginnersgroep Italiaans 1 is 
bedoeld voor mensen die nog 
geen of een klein beetje kennis 
van het Italiaans hebben. In de 
lessen ligt de nadruk op het leren 
begrijpen en spreken van het Ita-
liaans. Luister- en spreekvaardig-
heid worden actief geoefend, zo-

wel klassikaal als in kleine groep-
jes. De cursist bouwt een basis-
woordenschat op waarmee hij in 
het Italiaans gesprekken over da-
gelijkse onderwerpen kan voe-
ren. Naast de lesstof is er aan-
dacht voor Italiaanse cultuur en 
muziek.
In de beginnerscursus wordt ge-
werkt met de lesboeken van Con 
Piacere 1. Thuis herhaalt de cur-
sist de lesstof met oefeningen uit 
het bijbehorende werkboek.
De cursus Italiaans 1 begint op 

dinsdag 18 september om 20.30 
uur en bestaat uit 25 lessen van 
vijf kwartier. Het lesgeld bedraagt 
€330,-. Alle cursussen worden ge-
geven in basisschool de Sokker-
wei in Castricum.
Op donderdag 27 september van 
20.30-21.45 uur start er een twee-
de beginnerscursus.

Inschrijven kan via de website: la-
dolcelingua.nl Daar is ook meer 
informatie te vinden en er staan 
reacties van cursisten op. 

Vrijwilligers gezocht voor 
ondersteuning mantelzorger 
Regio - De welzijnsorganisaties in 
de BUCH starten met een nieuw 
initiatief, zij willen met medewer-
king van vrijwilligers de mantel-
zorger gaan ondersteunen. 
Vaak is de mantelzorger een fa-
milielid die zorgt voor zijn of haar 
partner of een kind dat zorgt voor 
vader of moeder of andersom.
Steeds vaker krijgt men het sig-
naal dat mantelzorgers overbe-

last zijn. Het gaat hierbij vaak om 
een echtpaar waarvan de partner 
dementeert. Een middagje weg 
of even ertussen uit terwijl er 
thuis iemand is die voor de part-
ner zorgt is dan heel �jn.
De werkzaamheden voor de vrij-
williger kunnen bestaan uit sa-
men met de (beginnend) demen-
terende ko�edrinken en een ac-
tiviteit doen, zoals bijvoorbeeld 

in de tuin werken, muziek maken 
of een wandelen, etc. Gezocht 
worden mensen die graag iets 
voor de medemens willen doen 
en af en toe een aantal uren be-
schikbaar zijn. Vrijwilligers krijgen 
een vergoeding 4,50 euro per uur. 
Op donderdagmiddag 11 okto-
ber is er een trainingsmiddag ver-
zorgd door het Horizon college 
Alkmaar waar het thema ‘omgaan 
met dementie’ centraal staat.
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden bij Welzijn Castri-
cum voor een intakegesprek, tel 
656562 of info@welzijncastricum.
nl 

Castricum - Donderdagmiddag 
6 september om 13.07 uur is de 
brandweer met spoed uitgerukt 
voor een wasdroger die in brand 
zou staan bij een woning aan de 

Loos alarm

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 21.15 uur
Dirty Dancing

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur  woensdag 20.00 uur
Catacombe

vrijdag 15.30 uur
zaterdag 21.15 uur 

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Under the Silver Lake
zaterdag & zondag 16.00 uur

woensdag 15.30 uur
The Meg - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur 
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

A Casa Tutti Bene
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Book Club

vrijdag 15.30 uur 
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur

Den Skyldige
zaterdag 16.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

Mamma Mia! Here we go again
zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 15.30 uur
Pluisje

zondag 13.00 uur
Hotel Transsylvanië 3 - 2D

zaterdag 13.00 uur
Incredibles 2 - 2D - NL 

Programma 13 september t/m 19 september

Dirty Dancing
Herleef je jeugd en zwijmel op-
nieuw, of misschien wel voor de 
eerste keer weg bij dit tijdloze 
en oh zo romantische liefdesver-
haal... Dirty Dancing is vrijdag 14 
september nog één keer te zien 
op het grote doek!

In de zomer van 1963 is Frances 
‘Baby’ Houseman (Jennifer Grey) 
noodgedwongen met haar ou-
ders op vakantie in het natuur-
park Catskills. Om de saaie da-

gen een beetje draaglijk te ma-
ken neemt ze lessen in Meren-
gue dansen. De vakantie lijkt min-
der saai te worden als ze de ver-
veelde dansinstructeur Johnny 
Castle (Patrick Swayze) leert ken-
nen. Van Johnny leert ze de pas-
sen van een nieuwe dans - dirty 
dance- en ontdekt hierdoor haar 
eigen krachten en talenten. On-
der invloed van deze dans kan 
Baby zichzelf- en haar liefde voor 
Johnny beter uiten...

In de duistere thriller Catacom-
be vecht profvoetballer Jermai-
ne Slagter in de kelder van het 

Catacombe betaalde voetbal om uit de han-
den te blijven van Chinese match-
�xers. Wanneer zijn hardnekkige 
gokverslaving hem verder in het 
nauw drijft, dreigt zijn leven hem 
door de vingers te glippen.

Bloemen. Bij aankomst wist de 
politie al te vertellen dat er geen 
brand zou zijn. De brandweerlie-
den zijn in de woning gegaan en 
hebben de droger gecontroleerd. 
Er bleek inderdaad niets aan de 
hand te zijn. De bewoonster ver-

telde dat ze een brandlucht rook 
en dacht dat het van de droger 
afkomstig was. Gelukkig was dit 
niet het geval. De brandweer ad-
viseert wel om de wasdroger re-
gelmatig schoon te maken om 
brand te voorkomen. 

Castricum - In de jaren vijftig en zestig kwamen snackliefhebbers van 
heinde en verre om loempia’s te halen op de Bakkumse Van der Mij-
leweg. Oud Indiëganger Nic Steeman maakte tijdens zijn bezoek aan 
Azië kennis met het gefrituurde gerecht. Hij besloot ze zelf te gaan 
maken, in een tot snackfabriek omgetoverde schuur. Eind jaren vijftig 
werd het verkooppunt een snackbar. Dat was het begin van De Klomp, 
inmiddels zestig jaar geleden.

Na Steeman hebben ‘ome’ Kees Lute, Van der Wel en de gebroeders 
Mors de zaak gerund. Inmiddels is de kleine eetgelegenheid sinds 2014 
in handen van Leo Hsu (29) en Jenny Huynh (30). Het duo is trots dat 
ze een stukje Bakkumse geschiedenis in handen heeft weten te krij-
gen. ,,We vinden het belangrijk dat het verhaal van De Klomp verteld 
wordt, nu en in de toekomst”, legt Jenny uit. Speciaal voor het zestigja-
rig bestaan van de snackbar hebben Jenny en Leo de buitenkant van 
het pand laten renoveren. ,,We vonden het niet alleen mooi, maar het 

was ook nodig”, zegt Leo. Het duo liet hout een belangrijke rol spelen 
in het herstel. ,,Dat is een knipoog naar het verleden”, vertelt Jenny. Ze 
wijst naar de oude foto’s die de muren sieren. ,,Onze gasten vinden het 
prachtig.”

Vaste gasten heeft De Klomp veel. Jenny: ,,Veel van hen kwamen hier 
vroeger als kind en nemen nu hun kleinkinderen mee.” Aan de menu-
kaart hebben Leo en Jenny weinig veranderd. ,,De kaart is simpel, mak-
kelijk en gewoon goed”, vindt Leo. Jenny knikt. ,,We hebben wel aan 
onze gasten met een glutenallergie gedacht. Glutenvrije patat is bij 
ons echt glutenvrij omdat het niet in hetzelfde vet wordt gebakken als 
de snacks. We verkopen ook glutenvrije mayonaise en zelfs ijshoorn-
tjes.” Niet alle producten zijn standaard glutenvrij, benadrukt het duo. 
,,Gasten moeten er wel om vragen.”

Toen Leo en Jenny De Klomp in 2014 overnamen, hadden ze nog wei-

nig kennis van de historie. ,,Pas nadat we het hadden gekocht hoorden 
we de verhalen”, zegt Jenny. ,,Heel bijzonder.” Haar ouders hadden zelf 
een snackbar in de gemeente Medemblik, dus het bakken van friet was 
voor de jonge ondernemer niks nieuws. ,,Leo en ik leerden elkaar ken-
nen tijdens de opleiding International Management. Nadat we waren 
afgestudeerd was het moeilijk om een baan te vinden.” Leo: ,,We had-
den beiden de wens om een eigen bedrijf te runnen.” Jenny vult aan: 
,,Het liefst wilden we eerst wat ervaring opdoen, maar dat lukte dus 
niet. Onze makelaar wees ons op De Klomp. Na een paar keek kijken 
besloten we ervoor te gaan. De ruimte is klein, maar past goed bij ons. 
Ook het interieur van de snackbar is toe aan vernieuwing. ,,We zijn al 
druk bezig met plannen maken. De buitenkant vonden we het belang-
rijkst, dat is toch wat je het eerste ziet.” (Mardou van Kuilenburg)

De Klomp is nog op zoek naar enthousiaste weekend- en oproepkrach-
ten vanaf 16 jaar. Mailen kan naar snackbardeklomp@gmail.com.

60 jaar snackbar De Klomp

,,Simpel, makkelijk en gewoon goed”
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Menukaarten in Galerie Streetscape
Het Ontregelde Kookboek 
van Arent Bruinsma
Castricum - In Galerie Street-
scape is momenteel een exposi-
tie van Arent Bruinsma te zien. 

Op de niet bedrukte achterkan-
ten van postpapier schrijft Arent 
Bruinsma zijn menu’s uit. Voor-, 
hoofd- en nagerechten zijn van 
elkaar gescheiden door witregels. 
Na een maaltijd te hebben be-
reid, krast hij de tekst op de me-
nukaart met een balpen door.
De tekstblokken, veranderd in ge-
arceerde vierkantjes, verbindt hij 
vervolgens met lijnen en over-
lappende kleurvlakken in vilt-
stift. Open ruimtes transformeren 
tot monden, ogen of wolkenluch-
ten. Uiteindelijk groeien de me-
nukaarten uit tot expressionisti-
sche landschappen, menselijke �-
guren en portretten, met hier en 
daar een nog te lezen woord. De 
reden om op postpapier te wer-
ken is van budgettaire aard, maar 
ook duurzaamheid speelt een rol. 

Arent Bruinsma: ,,Op al het papier 
dat ik kan gebruiken voordat het 
de vuilnis in gaat, maak ik mijn 
aantekeningen. Daarna kras ik de 
teksten door. Ik ga anders iedere 
keer lezen wat ik al gemaakt heb. 
Maar het doorgekraste bewaar ik 
ook. Als ik die gearceerde teksten 
zie liggen, dan zet het mij ertoe 
aan tussen het ene blokje en het 
andere lijnen te trekken. Zo ont-
staat er associatief een �guratie. 
Van kinds af aan heb ik in de gril-
len en koplampen van auto’s ge-
zichten gezien. Hetzelfde gebeurt 
op papier. Maar het zijn niet zo-
maar toevallige portretten. Er zit 
ook een verbeelding in van wat ik 
meemaak. Het kan gebeuren dat 
er een dame is waar ik verliefd op 
ben. Dat heeft zijn invloed op het 
verbinden van die vlakjes en voor 
ik het weet teken ik haar portret 

of gestalte. Een aantal zijn er ’s zo-
mers ontstaan. Het kleurgebruik 
is dan totaal anders en zo ga je 
bijvoorbeeld na een dagje strand 
duinen tekenen.’’’

Arent’s werkwijze ligt vast. De 
weg van taal naar beeld, van 
kookkunst naar beeldende kunst 
via constructie en reconstructie, 
heeft iets van een rituele bezwe-
ring. De gefragmenteerde wer-
kelijkheid creeert niet alleen een 
beeld dat het voorbijgaande in 
zich draagt. Het is kunst die een 
proces in beeld rengt dat tot een 
tekening leidt.
De expositie van Arent Bruinsma 
in Galerie Streetscape is te zien 
t/m de Finisage op donderdag 4 
oktober. Arent kookt een verruk-
kelijk menu voor honden en hun 
baasje(s) op dierendag, meer in-
formatie hierover via de galerie, 
Dorpsstraat 7 in Castricum. Ope-
ningstijden: dinsdag en woens-
dag van 9.30-12.30 uur, vrijdag 
t/m zondag van 14.00-17.00 uur. 
(Tekst: Aja Waalwijk, foto aangel-
verd) 

Op de foto een, op vis jagende, grote zilverreiger, in het duinmeertje van 
Bakkum (de voormalige karpervijver). De witte waterlelies en de weer-
spiegeling maken het plaatje compleet. (Foto: Wim Revers)

Drugslab ontmanteld 
aan Schoutenbosch
Castricum - Donderdagavond 
is een inval gedaan bij een pand 
aan de Schoutenbosch in Castri-
cum door de landelijke eenheid 
van de politie. In de woning werd 
een synthetisch drugslab aange-
tro�en. Daarbij is een inwoner 
aangehouden door de politie en 

een auto in beslag genomen. Te-
vens zijn de FIOD en het NFI inge-
schakeld. 

Het lab zal worden ontmanteld 
door de Landelijke Eenhoud en er 
zal een onderzoek worden opge-
start. (Foto: Bert Westendorp). 

Cabaretier Maurits sluit 
aan bij ‘Chaostheorie’
Castricum - Een cabaretvoorstel-
ling met als titel ‘Chaostheorie 
in de praktijk’ van Edgar Nijman 
– daarvan ging het hart van de 
jonge cabaretier Maurits Hazele-
ger (18) sneller slaan. Het thema 
is beide mannen op het lijf ge-
schreven. Daarom werd Maurits 
door Edgar benaderd met als re-
sultaat dat hij aanstaande zater-
dag 15 september in Edgars voor-
stelling staat. Maurits brengt “Het 
Kan Altijd Erger!” op de planken. 
Als verrassing brengen ze ook sa-
men een act. 
Wie zin heeft in een gezelli-
ge avond vol cabaret dichtbij 
huis, heeft geluk: beide mannen 
zijn te bewonderen in theater-
zaal Nieuw Koningsduyn tussen 
20.00 en 22.30 uur. Kaarten kos-

ten 10 euro (inclusief consumptie 
in de pauze) en zijn te bestellen 
via www.cultuuronderneming.nl/ 
events/ en via www.mauritshaze-
leger.nl. (Foto: aangeleverd)

Uitnodiging bewoners 
Dorpsstraat Castricum
Castricum - De Dorpsstraat is een 
levendige straat in Castricum: wo-
nen, winkelen, uitgaan en verkeer 
komen samen in deze straat. Zo 
nu dan is het belangrijk om na te 
gaan of al deze zaken naar ieders 
tevredenheid lopen. Een bewo-
ner uit de Dorpsstraat is al enige 
jaren actief om de belangen van 
de Dorpsstraat te behartigen en 
zou dit graag samen gaan doen. 
Het gaat om: vragen, ervaringen 
en wensen inventariseren en ver-
talen naar een leefbare straat in 
samenwerking met betrokkenen. 
Op initiatief van deze Dorps-
straatbewoner wordt, samen met 
Welzijn Castricum, op woensdag 
19 september om 20.00 uur een 
‘straatoverleg’ georganiseerd bij: 

Wier&Ga, Bakkerspleintje 26. Het 
gaat om het bespreken van ac-
tuele ontwikkelingen en vragen 
over: wonen, verkeer, horeca, vei-
ligheid en eventuele overlast. Het 
accent ligt op: wat kan beter in de 
straat en hoe kan daaraan bijge-
dragen worden.
Aanmelden voor het straat-over-
leg kan telefonisch bij Welzijn 
Castricum: 0251- 65 65 62 (op 
werkdagen tussen 9.00-12.30 
uur) of per mail: info@welzijncas-
tricum.nl.
Wie niet op de 19e deel kan ne-
men, maar wel een bevinding of 
vraag over de Dorpsstraat door 
wil geven, kan ook van boven-
staande contactgegevens ge-
bruik maken.

Mezza Luna sluit 
definitief haar deuren
Castricum - Na jarenlange er-
varing in de horeca, waarvan de 
laatste vier jaar als eigenaren van 
Mezza Luna, hebben Renato en 
Tiny nu toch de deuren geslo-
ten van hun restaurant. Het res-
taurant is verkocht. Zij hebben 
met veel plezier gewerkt in Mez-
za Luna en koesteren mooie her-
inneringen aan leuke evenemen-

ten, zoals blues op zondag en de 
pubquiz. Tiny en Renato bedan-
ken alle gasten voor hun bezoe-
ken en waardering in het restau-
rant in de afgelopen jaren. 
Stil zitten gaan ze zeker niet 
doen, want ze gaan verder met 
een cafetaria op het Kooiplein in 
Castricum. Hierover later meer in 
deze krant. 

Week van dementie van 17 tot 22 september

Muziek en bewegen
Regio - Door vergrijzing en stij-
ging van de levensverwachting 
neemt het aantal mensen met 
dementie de komende jaren sterk 
toe. Op dit moment leven in Ne-
derland ruim 250.000 mensen 
met dementie. De verwachting is 
dat dit aantal in 2040 is verdub-
beld tot meer dan een half mil-
joen. 
Het grootste gedeelte van de 
mensen met dementie woont 
thuis, namelijk 70%. Van dit per-
centage woont ruim 40% alleen. 
Het zijn voornamelijk de naasten 
(de mantelzorgers) die een groot 
deel van de zorg voor hun reke-
ning nemen. Onderzoek wijst uit 
dat veel mantelzorgers zwaar tot 
ernstig belast zijn. Ook blijkt het 
niet gemakkelijk voor mensen 
met dementie en hun naasten 
om zo gewoon mogelijk mee te 
blijven doen in de samenleving. 
In Midden-Kennemerland zijn 
ruim 3.700 mensen met demen-
tie. Ook in deze regio staat de-
mentie meer en meer op de 
agenda. In de week rond Wereld 
Alzheimer Dag, van 17 tot en met 

22 september, organiseren vele 
organisaties, in Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk, Castricum en Uit-
geest, activiteiten met Muziek en 
Bewegen om veel mensen met 
dementie en hun mantelzorgers 
blije momenten te bezorgen. Ie-
dereen is welkom. 
Zo is er bijvoorbeeld op 18 sep-
tember De Ontmoeting met het 
thema ‘Muziek’ - de inloop voor 
senioren met beginnende de-
mentie - in buurthuis Wijk aan 
Duin in Beverwijk, 19 september 
‘Dementie, ik zie mams’ een pre-
sentatie in Wijkcentrum De Cita-
del in Heemskerk, 20 september 
‘Meer Bewegen voor ouderen’ in 
woonzorgcentrum De Boogaert 
in Castricum, 21 september de 
�lm ‘Het doet zo zeer’ in Buurt-
centrum De Spil te IJmuiden. Op 
22 september wordt de week af-
gesloten met een middag vul-
lend programma met muziek en 
bewegen in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk. Kijk voor alle ac-
tiviteiten op www.geheugenpro-
blemen-middenkennemerland.
nl. 

Castricum - Zou je graag beter in 
je vel willen zitten? Natuurlijk! Als 
we ouder worden verliest onze 
huid vocht en elasticiteit wat bij-
draagt aan de vorming van plooi-
en en rimpels. Zo kun je er moe, 
boos of verdrietig uitzien, zelfs als 
je in een opperbeste stemming 
bent. 
Met een eenvoudige en veilige 
injectable-behandeling (botox en 
of �ller) geef je je uitstraling een 
jeugdige impuls, waarvan het po-
sitieve e�ect al snel te merken is. 
Je voelt je lekker in je vel en vol 
energie.
Botox is het vooral geschikt voor 
het bestrijden van expressierim-
pels. Denk hierbij aan rimpels die 
het gevolg zijn van fronsen, ver-
baasd kijken en lachen. De ideale 
manier om plooien te verminde-
ren, is door het verloren volume 
te herstellen en hiervoor gebruik 
te maken van een �ller. Een �ller 
is een heldere, niet-dierlijke, bio-
logisch afbreekbare gel, op basis 
van hyaluronzuur; een natuurlijk 
bestanddeel van onze huid.
Op 22 september (14.00-17.00 

Esthetic Clinic SBCare in Castricum
Dé specialist in botox- 
en fillerbehandelingen

uur) heet Esthetic Clinic SBCare 
iedereen van harte welkom op de 
feestelijke opening van de nieu-
we praktijkruimte aan de Oude 
Parklaan 111. Saskia Bouwens, 
MSc., injectable specialist vertelt 
dan graag meer over de vele mo-
gelijkheden van veilige injecta-
ble-behandelingen, en staat klaar 
om vragen te beantwoorden.
Esthetic Clinic SBCare streeft naar 
een jong fris uiterlijk met respect 
voor het behoud van een natuur-
lijke look! 

Akersloot - Afgelopen vrijdag 
kwam meester Wilfred van het 
opleidingsinstituut Espeq een 
techniekmiddag verzorgen. De 
kinderen van groep 7 van De Brug 
gingen enthousiast aan het werk. 
Het einddoel: een gereedschaps-
kist. De komende jaren moeten 

Techniekdag op De Brug
er natuurlijk genoeg timmerman-
nen/vrouwen, metselaars, tegel-
zetters etc. zijn om al het techni-
sche werk te blijven doen. Op de-
ze manier probeert Espeq en ba-
sisschool De Brug in Akersloot 
een lans te breken voor de tech-
niek!  (foto’s: aangeleverd)
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IVN vleermuizenexcursie
Castricum - Op vrijdag 14 sep-
tember organiseert IVN Midden-
Kennemerland in samenwer-
king met camping Geversduin 
een avondexcursie voor volwas-
senen en kinderen vanaf 11 jaar 
in en om de camping. Een IVN- 
gids neemt de deelnemers mee 
in het donker en hij vertelt van 
alles over het nachtleven in het 
duingebied. Welke dieren leven 
er juist ’s nachts en is een vleer-
muis eng of juist nuttig? Als je 
aan het donker gewend bent, 
ziet het duingebied er heel mooi 
en spannend uit. Hoor je de die-
ren met elkaar communiceren en 
wellicht ontmoeten ze een paar 
echte ‘nachtbrakers’...... Dit is een 
excursie zonder verlichting, maar 
met spannende waarnemingen! 
Dus, laat je zaklamp maar thuis, 
trek warme, onopvallende en ge-

luidloze kleding aan.
Aanmelden voor deze excursie bij 
de receptie van Camping Gevers-
duin, Beverwijkerstraatweg 205, 
Castricum (info@campinggevers-
duin.nl onder vermelding van 
‘Vleermuizenexcursie` en opgave 
aantal volwassenen en kinderen 
en het telefoonnummer waar-
op men te bereiken is bij slecht 
weer. Vertrokken wordt om 20.30 
uur vanaf de receptie. Kosten zijn 
4 euro voor volwassenen, 2 euro 
voor kinderen. Graag gepast geld 
meenemen. De excursie duurt 
ongeveer 2 uur. 
De kosten zijn exclusief een toe-
gangskaart tot de duinen (van-
af 18 jaar), deze is te koop bij de 
automaat aan de ingang van het 
duingebied. Een dagkaart kost 
€1,80 en is alleen met de pin te 
betalen. etre  e a age r 

 an erbe tri ding
Akersloot - Op zaterdag 6 en 
zondag 7 oktober komen Jolan-
da van Velzen en Rinske van der 
Eng in actie voor KWF Kankerbe-
strijding. Voor 5 euro (maar meer 
mag natuurlijk ook) geven zij be-
langstellenden een ontspannen-

de voetmassage in de Bollen-
schuur aan de Buurtweg 49 in 
Akersloot. De opbrengst wordt 
volledig gedoneerd aan KWF 
Kankerbestrijding.
Jolanda van Velzen en Rinske van 

der Eng volgen de driejarige op-
leiding tot Voetre� exPlus™ The-
rapeut. Ze hebben hun eerste 
jaar met succes afgerond en zijn 
nu gediplomeerd Voetre� exmas-
seur. De massage voor het goe-
de doel op 6 en 7 oktober is te-
vens de stage-opdracht voor hun 
tweede leerjaar.
Meer informatie en aanmelden 
kan op de website www.voetre-
� exakersloot.nl. (foto’s: aangele-
verd. Links Rinske, rechts Jolanda)

r a ant r tart 
nieu  ang ei en
Castricum - Volgende week start 
het nieuwe seizoen van Cascantár 
een enthousiast Castricums koor 
dat wereldmuziek (meerstem-
mig) zingt onder leiding van diri-
gente Joke van der Weide. 
Ze zingen in het tafeltennisge-
bouw aan de Gobatstraat 12a 
te Castricum en repeteren el-
ke maandagavond van 20.00 uur 
tot 22.00 uur.  Een paar keer per 
jaar treedt het koor op. Cascantár 
zoekt nog uitbreiding van koorle-

den. Het streven is twintig koorle-
den totaal. Ze zijn vooral op zoek 
naar bassen en tenoren. 
Zelf ervaren hoe het is om met el-
kaar te zingen in een groep en-
thousiaste mensen, dan is men 
van harte welkom vanaf 17 sep-
tember op een van de eerste re-
petitieavonden van het nieuwe 
seizoen. Wil men eerst wat meer 
informatie, dan graag contact 
opnemen met Bert Kuijs, 0251-
655807.  (foto: aangeleverd)

ebinar  u  ind en 
uitgaan drug
Regio - Op woensdag 26 septem-
ber organiseert Brijder Jeugd Pre-
ventie de webinar Uw kind en uit-
gaansdrugs. De webinar vindt 
plaats van 20.00 uur tot 21.00 uur 
en is gratis te volgen op compu-
ter of telefoon.
Willen ouders hun kennis over 
uitgaansdrugs vergroten en we-
ten hoe ze met hun kind in ge-
sprek kunnen gaan over dit on-
derwerp?
Op de webinar vertellen drie 
professionals van Brijder Jeugd  
meer over populaire uitgaans-
drugs, hoe men kan herkennen of 
een kind uitgaansdrugs gebruikt 
en informeren ze de ouders over 
mogelijke risico’s van gebruik. Tot 
slot lichten de professionals toe 
hoe men eventueel middelen-

gebruik kan bespreken met het 
kind.

Wat is een webinar?
Een webinar is een live online uit-
zending waaraan iedereen kan 
deelnemen, vanaf elke gewens-
te plek via pc, laptop of tablet. Tij-
dens de webinar kunnen deelne-
mers via een chat vragen stellen 
aan de experts. De vragen wor-
den zoveel mogelijk tijdens de 
webinar beantwoord.

Meedoen
Deelnemen is gratis en eenvou-
dig te regelen door nu aan te 
melden via de link op de websi-
te http://www.brijderjeugd.nl/
uw-kind-en-uitgaansdrugs-webi-
nar.html

ereld l hei er ag
Castricum - Marianne Hekman, 
voorzitter van Alzheimer Neder-
land, afdeling Midden Kennemer-
land, verzorgt op donderdag 20 
september in de bibliotheek in 
Castricum een presentatie over 
de betekenis van Wereld Alzhei-
mer Dag. Zij vertelt wat de regio-
nale afdeling Midden-Kennemer-
land met deze dag doet en waar 
de regionale afdeling zich nog 
meer mee bezig houdt. Uiteraard 
is er ruime gelegenheid voor het 
stellen van vragen.
 
Wereld Alzheimer Dag
Deze presentatie is georgani-
seerd in het kader van de WAD 
week (Wereld Alzheimer Dag) 
in samenwerking met St Welzijn 
Castricum en Alzheimer Neder-
land, afdeling Midden Kennemer-
land. 
Goede voorlichting over demen-

tie is belangrijk om mensen met 
dementie, hun naasten en profes-
sionals te helpen leren omgaan 
met de gevolgen van dementie. 
Voorlichting bevordert ook de ac-
ceptatie van mensen met demen-
tie in de maatschappij. 
Tijdens de WAD week is er in de 
bibliotheek informatie beschik-
baar over Alzheimer en dementie.
 
Aanmelden
Iedereen is van harte welkom op 
donderdag 20 september om 
20.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. 

De toegang is gratis maar aan-
melden is gewenst. Dat kan via 
de website www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl via de agenda of 
bij de klantenservice in één van 
de vestigingen.

Geachte burgemeester en wethouders,
Mag ik u attent maken op enkele moeilijke punten?
- De Torenstraat is vol hobbels en kuilen, dat heb ik al eer-
der gemeld;
- Op de Oranjelaan voor de Santmark tot het spoor zijn het 
troittoir en � etspad heel slecht, met heel gevaarlijke plekken;
- Het wandelpad langs het spoor heeft zeker 25 gevaarlijke 
plekken voor wandelaars. Bij de oversteek van de 1ste Groe-
nelaan mis ik rollator-afritjes, ik zag er een oude man met zijn 
invalide vrouw in een rolstoel worstelen, helaas kon ik hem 
niet helpen door mijn eigen beperking;
- Het nieuwe trottoir op de Kleibroek ter hoogte van de 
school is slordig hersteld en gaat gevaarlijk worden;
- De Tromplaan, vooral het gedeelte na de Oranjelaan tot de 
tweede afslag is heel hobbelig geworden door vrachtverkeer 
en heeft spoorvorming;
De Kleibroek vind ik mooi geworden, mijn complimenten!

Met vriendelijke groet,
Johanna Klein

LEZERSPOST

Hobbels en kuilen

Biljartvereniging WIK
it  en ute a i enen 

er etitie
Castricum - Alvorens te starten 
met de nieuwe wintercompetitie 
libre, werden de nieuwe zomer-
kampioenen, Hein Kitsz in het 
Driebanden en Frans Lute in het 
Libre, in het zonnetje gezet door 
voorzitter Peter Vos van Biljart-
vereniging WIK. Of Jan Kamp re-
vanche wilde nemen op zichzelf, 
na het missen van de zomertitel 
libre, op 13 punten van de 2339, 
zal nooit duidelijk worden. Maar 
met zijn goede start, in zijn par-
tij tegen Ad Kempers, maakte Jan 
meteen duidelijk dat hij van de 
winter ook hoge ogen wil gooi-
en naar de titel. Met een stijgings-
percentage van 37%, was Jan 
Kamp de beste van de avond, di-

rect gevolgd door Ferry van Gen-
nip met 29% en Cor Stroet met 
25% stijgingspercentage. 
Op deze eerste speelavond was 
het opmerkelijk dat er drie spe-
lers een hoogste serie van 17 ca-
ramboles lieten noteren. Ter-
wijl het voor Kees Baars en Peter 
Groenendal geen uitzondering is, 
was het wel voor Cor Stroet een 
welkome score in de laatste beurt 
van de partij, die tot op dat mo-
ment voor hem niet liep zoals hij 
wenste. Hein Kitsz en Rien Emme-
rik waren ook de spelers die een 
prima prestatie op het groene la-
ken bijeen tikten, met respectie-
velijk 14% en 19% stijgingsper-
centage. 

Castricum - De laatste tijd kreeg 
de politie diverse meldingen 
en aangiften van mensen dat 
zij gebeld worden door Micro-
soft. Er wordt dan vermeld dat 
er iets met de computer is. Men-
sen moeten soms duizenden eu-

aar hu ing i r ft
ro’s betalen om er voor te zorgen 
dat hun computer weer helemaal 
up to date is. De politie verzoekt 
inwoners dringend om direct op 
te hangen als men gebeld wordt 
door iemand die belt namens Mi-
crosoft.

r h  nnie 
ardiner eth de 

Akersloot/Limmen - Op donder-
dagochtend 20 september en op 
vrijdagochtend 21 september or-
ganiseert Welzijn Castricum sa-
men met Bibliotheek Kennemer-
waard, Alzheimer Midden-Kenne-
merland en Evean ledenvereni-
ging een workshop Ronnie Gardi-
ner Methode (RGM).  Door middel 
van deze methode beweegt men 
op het ritme van muziek en zet 
daarbij verschillende delen van 
het lichaam aan het werk.
 
Ogen, oren, handen, voeten...  al-
les beweegt mee. Zo ontstaan 
er verbindingen in de herse-
nen die er niet of niet meer wa-
ren. Dit zorgt voor een betere sa-
menwerking tussen de linker- en 
rechterhersenhelft. En dat heeft 
een positief e� ect op het geheu-
gen, concentratievermogen, li-
chaamsbalans, coördinatie, mo-

toriek, spraak-, lees- en leerver-
mogen, zelfvertrouwen, stem-
ming en energieniveau. De pre-
sentatie/workshop wordt ver-
zorgd door Anita Breetveld. Zij 
woont en werkt als leerkracht in 
Castricum, is enthousiast over de 
methode  en wil anderen er graag 
kennis mee laten maken.
 
Iedereen is van harte welkom op 
donderdagochtend 20 septem-
ber in de Bibliotheek in Akersloot 
(Rembrandtsingel 1) van 10.00 
tot 12.00 uur of op vrijdagoch-
tend 21 september in de Biblio-
theek in Limmen (Lage Weide 2a) 
eveneens van 10.00 tot 12.00 uur. 
Deelname kost 5 euro. Aanmel-
den kan op de website www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl via 
de agenda of bij de Klantenser-
vice in de bibliotheek (betalen 
met pin). (foto: aangeleverd) 

r h  ind h
Akersloot - Op vrijdagochtend 
21 september organiseert Wel-
zijn Castricum samen met Bibli-
otheek Kennemerwaard, Alzhei-
mer Midden-Kennemerland en 
Evean ledenvereniging een work-
shop Lindyhop. De LindyHop is 
een Afro-Amerikaanse-jazzdan-
ce. Deze workshop in de bibli-
otheek in Akersloot wordt ver-
zorgd door Wynzen Pauzenga en 
Pauline Jansen. Zij promoten be-
wegen als preventie voor diverse 
klachten. Dansen, met name Lin-
dyhop is volgens hen dé manier 
om dat langdurig op een leuke 
manier vol te houden.
 
Dansen op jazzmuziek
De LindyHop is een Afro-Ameri-
kaanse jazzdance, een typische 
black bottom-dans, een social 
dance vrijwel altijd met een part-
ner, die gebaseerd is op een com-
binatie van Charleston en Tap-
dance, en wordt gedanst op de 

swing-muziek uit die tijd. Syno-
niemen voor  Lindyhop zijn Swing 
en Swingdance. Later geëvolu-
eerd naar Jive en Rock en Roll. In 
1987 en 1988 afgestudeerd als fy-
siotherapeuten en met veel werk-
ervaring zijn Pauline Jansen en 
Wynzen Pauzenga overtuigd van 
hun missie: ‘op een leuke manier 
structureel bewegen als onder-
houd van lichaam en geest’. 

Lindyhop wordt gedanst op jazz-
muziek uit de jaren 20-30, zeer 
herkenbaar voor ouderen. Bij het 
horen ervan gaan deze ouderen 
al vanzelf bewegen. Zeker ook bij 
dementerenden zetten Pauline 
en Wynzen dit in om te activeren. 
Op een eenvoudige toepasselijke 
manier geven ze danslessen aan 
deze doelgroep. Daarbij worden 
uiteraard fysiotherapeutische as-
pecten meegenomen. Er wordt 
op een speelse manier gewerkt 
aan kracht, mobiliteit, conditie en 
coördinatie. Goed voor zowel li-
chaam als geest. Meer informatie 
is te vinden op www.frunsdans-
studio.nl.
  
Aanmelden
Iedereen is van harte welkom op 
vrijdagochtend 21 september in 
de Bibliotheek in Akersloot (Rem-
brandtsingel 1) van 10.00 tot 
11.00 uur. Deelname kost 3 eu-
ro. Aanmelden kan via de web-
site www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
klantenservice in één van de ves-
tigingen (betalen met pin). (foto: 
aangeleverd)
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12 SEPTEMBER

Laatste Warming Up-loop As-
sendelft in serie van vier. 7,5 km 
of 1600 meter (t/m 14 jaar). Start 
19.30 uur. Info: www.lechampion.
nl. (foto: Frits van Eck)

Yogalessen op het eerste plat-
form van Grote Kerk in Alkmaar. 
Om 18.45 uur verzamelen bij kas-
sa en om 19.00 uur start yogales. 
Info: www.klimnaardehemel.nl. 
Ook 12 september. (foto: aange-
leverd)

Open repetitie koor Close2u om 
20.00 uur in het gebouw van St. 
Caecilia, Maerten van Heems-
kerckstraat 41A in Heemskerk. 
Zie ook www.close2U.nl. (foto: 
aangeleverd)

13 SEPTEMBER
‘De notaris vertelt’ in biblio-
theek Akersloot, 10.00-12.00 uur. 
Notaris Marco Reijntjes is te gast. 
Aanmelden in de bibliotheek of 
via www.bibliotheekkennemer-
waard.nl.

Monique van den Hoed vertelt 
over haar leven na een ernstig 
ongeluk in bibliotheek Castri-
cum, 20.00 uur. Aanmelden: aan 
de balie of via www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. (foto: aange-
leverd)

Genieten van een zonsonder-
gang vanaf de Grote Kerk Alk-
maar. Elke donderdagavond in 
september kan men tijdens een 
exclusieve avondshift voor 45 
personen de zon in de zee zien 
zakken. Met subliem uitzicht over 
de stad richting de duinen en de 
zee. www.klimnaardehemel.nl. 
(foto: aangeleverd)

14 SEPTEMBER
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Try-out musical De Brief voor 
de Koning (8+) in Kennemer The-
ater Beverwijk, 19.30 uur.

IVN-vleermuizenexcursie start 
20.30 uur vanaf de receptie van 
Camping Geversduin, Beverwij-
kerstraatweg 205 in Castricum. 
Aanmelden: info@campingge-
versduin.nl. Vanaf 11 jaar.

15 SEPTEMBER
Kleindiersportvereniging 
Jong-Leven Uitgeest houdt haar 
jaarlijkse Jongdierendag Die-
renwereld Van Someren aan de 
Strengweg 15 in Heemskerk van-
af 09.00 uur.

Korenfestival in De Vrijburcht, 
Vrijburglaan 2 te Heemskerk van-
af 10.30 uur. Entree 3,50 euro. Met 
optredens van 11 koren. Foto 
koor Puur#Hollands aangeleverd

Open Dag Toonbeeld, Geester-
duinweg 7, 12.00 tot 15.00 uur. 
Start met instrumentenshow 
muzikale clown Teddy Klarinetti 
clown in theaterzaal Koningduyn. 
www.toonbeeld.tv.

Presentatie over het onlangs 
verschenen boek Donut econo-
mie door Maarten Nijman van 
Transistion Town Castricum. Aan-
vang 14.00 uur bij Boekproeve-
rij van Boekhandel Laan te Castri-
cum. Entree is gratis. 

Willibrordus Draait Anders 
Door, kleinschalig festival voor 
jong en oud op Landgoed Wil-
librordus in Heiloo op 15 en 16 
september. Kijk voor volledige 
programma en reserveren van 
kaarten op: http://willibrordus-
draaitdoor.nl

Try-out toneelstuk King Lear 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
19.30 uur.

Zomeravondconcert van Haag-
se organiste Anna Karpenko op 
het Pels-orgel van de Laurentius-

▲

kerk, Verdronkenoord 68 te Alk-
maar. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gangskaarten kunnen worden 
gereserveerd via www.grotekerk-
alkmaar.nl. (foto: aangeleverd)

Cabaretvoorstelling ‘Chaostheo-
rie in de praktijk’ van Edgar Nij-
man en Maurits Hazeleger in the-
aterzaal Nieuw Koningsduyn tus-
sen 20.00 en 22.30 uur. Kaarten à 
10 euro (incl. consumptie) te be-
stellen via www.cultuuronderne-
ming.nl/events en via www.mau-
ritshazeleger.nl

Sophie, toneelstuk met Tjitske 
Reidinga en anderen, 20.15 uur in 
Theater De Vest in Alkmaar. Ook 
zondag, 14.30 uur. (foto: Marcel 
van der Vlugt)

Alkmaarse band Del-Toros pre-
senteert nieuw album in Podium 
Victorie. (foto: arnyzona)

Skaband Skapiche & Be Like Max 
(USA) spelen in De Bakkerij te 
Castricum. Zaal open 21.00 uur. 
Entree 5 euro. 

16 SEPTEMBER

Korren onder leiding van een IVN 
Gids op het strand van Bergen, 
om 10.00 uur wordt er gestart 
vanuit het IVN gebouw “Parnas-
sia”. Kijk ook op ivn.nl/nkl of Face-
book @ivnnoordkennemerland. 
(foto: aangeleverd)

IVN-excursie met thema pad-
denstoelen in het Heilooër Bos 
start 10.00 uur bij de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg in 
Heiloo. Opgave vooraf is niet no-
dig. (foto: aangeleverd)

MOOOISTE Landschapsfestival 
in en om Driehuizen, 11.00-17.00 
uur. Veel te doen voor kinderen 
en onder andere natuurcolleges 
van TV boswachter Arjan Postma. 
www.moooiste.nl. (foto: Dutchp-
hoto)

Open dag van Sportboulevard 
Heemskerk aan de Kerkweg. Aan-
vang 11.00 uur. Heel veel gra-

tis activiteiten en demonstraties 
voor jong en oud. Het complete 
programma is te vinden op de Fa-
cebookpagina van Sportboule-
vard Heemskerk. 

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zon-
dag open van 11.00 tot 17.00 uur. 
Genieweg 1 in Heemskerk. Om 
14.00 uur een lezing over de V1, 
vliegende bom.

Willibrordus Draait Anders 
Door, kleinschalig festival voor 
jong en oud op Landgoed Wil-
librordus in Heiloo op 15 en 16 
september. Kijk voor volledige 
programma en reserveren van 
kaarten op: http://willibrordus-
draaitdoor.nl

SuperSchoon Festival in het 
Willem de Rijkepark in Castri-
cum, 12.00-17.00 uur. Program-
ma: www.facebook.com/Super-
SchoonFestival. (foto: aangele-
verd)

De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
tot 16.00 uur.

Museumgemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot is te be-
zichtigen, 13.30-16.30 uur.

Sophie, toneelstuk met Tjitske 
Reidinga en anderen, 14.30 uur in 
Theater De Vest in Alkmaar.

Proe�okaal Brouwerij Dampeg-
heest, Schoolweg 1 in Limmen, is 
open van 15.00 tot 20.00 uur.

Eigenwijze familievoorstelling 
van 15.00 tot 16.00 uur in Tref-
punt Heiloo, Abraham du bois-
hof 2 in Heiloo. Kosten 6 euro. 
Reserveren via: info@eigenwij-
ze072.nl Geschikt voor alle leef-
tijden. (foto: Franka Barendrecht)

Yoga en Healing. Van 13.00 tot 
17.00 uur informatie over de wer-
king van aura en chakra’s, healing 
en zelf genezend vermogen door 
Dirk Duistermaat. Vanaf 15.00 
uur mogelijkheid voor persoon-
lijke korte healingsessie. Tine-
ke de Wever heeft zich gespeci-
aliseerd in yoga voor ouderen en 
voor mensen met uiteenlopende 
klachten. Wat kan yoga voor jou 
betekenen? De Kern, Overtoom 
15, Castricum. 

Kerkje Krommenie is open van 
13.00 tot 16.00 uur voor bezich-
tiging of voor een moment van 
rust. 

Concert van kwartet Folq-World 
om 15.00 uur in concertzaal Ko-
ningsduyn, van Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 te Castricum. 
Kaarten reserveren via www.
toonbeeld.tv of 0251-659102 

en verder aan zaal verkrijgbaar, 
bij de Readshop, muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan, Vivant 
Rozing. (foto: aangeleverd)

17 SEPTEMBER

18 SEPTEMBER
Workshop ‘Muziekherinnerin-
gen vinden op internet’ van 
10.00 tot 12.00 uur in bibliotheek 
Castricum, Geesterduinweg 1. 
Workshop is bedoeld voor naas-
ten en mantelzorgers van men-
sen met geheugenproblemen. 
Deelname 3 euro. Aanmelden 
via www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenservice.

Schrijfcafé Roos Ament van 
10.00 tot 12.00 uur bij boekhan-
del Laan te Castricum. Kosten 
7,50 euro. 

Muziekmiddag van De Plaatjes-
draaierij van 14.00 tot 16.00 uur 
in Ontmoetingscentrum de Stut, 
Maasstraat 3 te Heemskerk. De 
plaatjesdraaier brengt verzoek-
nummers ten gehore. Toegang 
2,50 euro. Aanmelden kan tot 17 
september bij de balie of telefo-
nisch 0251-248648. 

Informatiebijeenkomst over 
AD(H)D bij volwassenen in Bi-
bliotheek Kennemerwaard loca-
tie Heerhugowaard, 19.00-21.00 
uur. Reserveren: www.ggz-nhn.
nl/agenda of 072-5764800.

19 SEPTEMBER
De patiëntenfederatie Stich-
ting Hoormij, afdeling Alkmaar, 
staat  in Noordwest Ziekenhuis-
groep locatie Alkmaar met een 
informatiestand voor patiën-
ten met een gehooraandoening, 
10.00-12.00 uur. www.stichting-
hoormij.nl.

Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. (fo-
to: aangeleverd)

Zonnetrein rijdt door de Schoorl-
se Duinen, iedere zondag en 
woensdag 13.00 uur vanaf Bui-
tencentrum Schoorlse Duinen. 
Reserveren: 072-5093352. (foto: 
Staatsbosbeheer)

Lezing van Piet Hazelebach over 
zijn voetreis naar Rome. Aanvang 
20.00 uur in zaal Tropica, Const. 
Huygensstraat 99 te Heemskerk. 
Entree 5 euro voor Nivon-leden, 
7,50 euro voor niet leden. www.
nivonbeverwijk.nl

Training voor vrijwilligersorganisaties
‘Hoe maak ik mijn 
organisatie veilig’
Regio - Het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Castricum biedt aan 
vrijwilligersorganisaties, in sa-
menwerking met de Vrijwilligers-
academie BUCH, de training ‘Hoe 
maak ik mijn organisatie (sociaal) 
veilig?’
De trainingsavonden zijn op: 
woensdag 26 september, 3 okto-
ber en 10 oktober van 19.30 tot 
21.30 uur en worden verzorgd op 
de locatie ‘t Trefpunt, Abraham du 
Bois-hof 2 in Heiloo.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo vinden het 
belangrijk dat vrijwilligers en vrij-
willigersorganisaties veilig hun 
werk kunnen doen en dat vrijwil-
ligersorganisaties (aanvullende) 
afspraken maken op het gebied 
van sociale veiligheid.
Een goed aannamebeleid voor 

vrijwilligers, het samen vaststel-
len van omgangsregels en het in-
formeren van alle betrokkenen 
in de vrijwilligersorganisatie: het 
zijn stappen waarmee preventie-
ve afspraken vorm krijgen. Men 
leert in de training om grensover-
schrijdend gedrag, seksuele in-
timidatie en misbruik te herken-
nen, bespreekbaar te maken en 
hoe te handelen bij een incident 
en wat te doen om dit te voorko-
men.
De training wordt verzorgd door 
Loek Stam, projectleider Vrijwilli-
gerspunt West-Friesland.
De kosten van de training bedra-
gen € 10.-. Aanmelden kan via de 
site: vrijwilligersacademiebuch.
nl of door te bellen met Welzijn 
Castricum: 0251 65 65 62. Welzijn 
Castricum is bereikbaar op werk-
dagen van 9.00 tot 12.30 uur.

In Theater Koningsduyn
Debby Petter met voor-
stelling ‘In mijn Hoofd’
Castricum - ,,Wij mensen liegen 
gemiddeld twee keer per dag”, 
vertelt Debby Petter, echtgeno-
te van cabaretier Youp van ‘t Hek. 
Op zaterdag 6 oktober, in theater 
Koningsduyn, treedt schrijfster en 
actrice Debby Petter op met haar 
voorstelling ‘In mijn hoofd’. Hier-
in speelt Debby een vrouw die 
vertelt over haar man die liegt. 
En dat doet hij niet zachtzinnig. 
Zijn halve leven is verzonnen. 
Misschien zelfs wel meer dan de 
helft. Het gaat niet om leugen-
tjes om bestwil. Nee, echt het 
grote werk. Zij wil dat hij hulp 
zoekt. Hij wil dat ook. Maar doet 
hij dat? Of liegt hij dat hij hulp ge-
zocht heeft? Ze wacht op hem. 
Kwetsbaar en onzeker vertelt zij 
haar verhaal. Waarom wil ze hem 
niet kwijt? Het antwoord op de-
ze vraag is glashelder en onthut-
send tegelijk.
Debby Petter was werkzaam in 
het onderwijs, waarna ze presen-
tatrice werd, eerst bij AT5, toen 

bij de KRO (Spoorloos) en daar-
na als nieuwslezeres bij het NOS- 
& Jeugdjournaal. En ging acteren. 
In 2009 o.a. de eenakters ‘Hexen’ 
en ‘Mijn Man’ van Youp van ’t Hek. 
Ook was zij te zien in de theater-
hit ‘Zadelpijn en ander dames-
leed’. De succesvolle eenakter ‘In 
mijn Hoofd’ speelt Debby Pet-
ter op zaterdag 6 oktober om 
20.00 uur in theater Koningsduyn 
(Geesterhage). Kaarten à 17,50 
euro, inclusief een consumptie, 
zijn te koop via: www.geesterha-
ge.nl (foto: Bob Bronsho�)
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Winst in oefenduels voor 
rugbyteams CASRC
Castricum - Afgelopen zaterdag 
vonden vriendschappelijke du-
els plaats tussen de twee erek-
lasse teams CASRC-Dames versus 
URC-Dames en tussen de heren 
rugbyers van Castricum en URC 
uit Utrecht. Voor aanvang van 
de wedstrijden werd één minuut 
stilte in acht genomen vanwege 
het overlijden van oud-voorzitter 
Henk Heinen. 

Damesrugby
Er werd meteen op hoog tempo 
gespeeld door de Duinranders en 
we waren nog geen tien minuten 
verder of het thuisteam had al 
drie try’s gedrukt. Daarna kwam 
de eerste score van URC op het 
bord te staan. Daarmee waren de 
dames uit de Domstad dan klaar 
voor de eerste helft. CASRC scoor-
de er echter nog lustig op los. Vier 
try’s voor Castricum werden voor 
de rust bijgeschreven omdat His-
ke Blom , Bowien van der Sluis en 
Merel van Velzen de succesvolle 
aanvallen van het gedreven team 
van Hans Marcker, goed afrond-
den. 
In de tweede helft werd de eu-
forie snel de kop ingedrukt toen 
de Utrechtenaren brutaal de sco-
re openden met een try. De in-
breng van nieuwe aanwinsten 
bij Castricum ging gepaard met 
wat onwennigheden maar al snel 
trokken CAS-ladies het initiatief 
weer naar zich toe. Scores van o.a. 
Anouk Veerkamp en Kim Dekker 
en vele benutte conversies van 
Miriam v.d. Veen droegen bij aan 
de uiteindelijke overwinning van 

78-39 voor de dames van CASRC. 

Herenrugby
Castricum begon op volle oor-
logssterkte maar had in het begin 
moeite om het overwicht op het 
veld om te zetten in scores. Tot-
dat Tony Hoogenboom met een 
�itsende break de verdediging 
van de Utrechtenaren passeerde 
en scoorde. Dat had in korte tijd 
vele malen vermeerderd kunnen 
worden doordat de eindpass van 
CASRC soms net te slordig was of 
niet onder controle gekregen kon 
worden. Echter de Duinranders 
hadden geen problemen met het 
behouden van de voorsprong 
omdat de spaarzame aanvallen 
van URC stuk liepen op de verde-
diging van Castricum. 

In de tweede helft kwam een 
heel jong CASRC-team binnen 
de lijnen. De trainers Mats Marc-
ker en Tijmen Vader wilden de-
ze wedstrijd namelijk ook gebrui-
ken om de overgekomen jeugd 
uit de colts, ervaringen te laten 
opdoen met het fysiek zwaarde-
re seniorenwerk. Zoals van jeugd, 
die zich moet bewijzen, verwacht 
kan worden stortte deze groep 
talentvolle jonge rugbyhonden 
zich vol overgave in de strijd te-
gen de zwaardere senioren uit 
Utrecht. Met af en toe onbesuis-
de acties maar zeer boeiend om 
te zien, werd deze wedstrijd het 
aanzien meer dan waard. Uitein-
delijke stand : 44-7 in voordeel 
van Castricum. (Foto’s: Hans van 
Amersfoort)

Mountainbiken
Stijn Hink super sterk
Akersloot - Stijn Hink uit Heiloo 
heeft in Akersloot laten zien dat 
een mountainbike verleden nooit 
weg is en altijd nog zijn vruch-
ten kan afwerpen, door de deel-
name aan de wekelijkse donder-
dagavondwedstrijd in winst we-
ten om te zetten. 
0De momenteel 14-jarige Stijn 
Hink begon ruim 6 jaar geleden 
door een kinderfeestje te proe-
ven aan deze sport, om daarna 
op les te gaan bij Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB). Ook de 
voetbal trok zijn aandacht, maar 
het �etsen bleef lonken. De af-
gelopen vakantieperiode was 
het weer intensief mountainbi-
ken, wat resulteerde in de aan-
schaf van een nieuwe bike. Na 
enkele trainingen stond hij voor 
het eerst aan de start op Sport-
complex de Cloppenburgh en di-
rect was het raak. Al na twee om-
lopen, waarvan de eerste door-
komsten respectievelijk op naam 
kwamen van de Akerslootse Fem-
ke Mossinko� en Henk Jan Ver-
donk senior uit Egmond aan den 
Hoef, nestelde de jongeman uit 
Heiloo zich aan de kop, maar daar 
bleef het niet bij, hij bouwde zijn 
voorsprong uit. Alleen good-old 
Verdonk senior en de even la-

ter bij hem aangesloten thuisrij-
der Pleun Lodewijks, met in eer-
ste instantie ook nog Femke Mos-
sinko�, konden zicht op de los-
geslagen Stijn Hink houden. Ge-
broederlijk samenwerkend waren 
zij in staat Hink te achterhalen. 
Eenmaal bijeen moest de volgor-
de tot op de streep uitgevochten 
worden. Na eerst nog een valpar-
tijtje van de met veel risico rijden-
de Stijn Hink, wat niet door ieder-
een gewaardeerd wordt, doch 
toegeschreven mag worden aan 
de leeftijd, lieten de senioren het 
tempo zakken om Hink de gele-
genheid te geven aan te sluiten. 
Deze nobele actie deed de fel-
heid van Stijn Hink niet temperen 
door alsnog te besluiten tot een 
geslaagde greep naar de macht. 

Uitslag heren: 1. Stijn Hink, Hei-
loo; 2. Henk Jan Verdonk senior, 
Egmond aan den Hoef; 3. Pleun 
Lodewijks, Akersloot; 4. Dennis 
Talens, Heemskerk; 5. Koen Jan-
sen, Schagen; 6. Henk Louwe, 
Alkmaar; 7. Chris Kemp, Egmond 
aan den Hoef; 8. Ton Wiering, 
Akersloot; 9. Gerrit Jansen, Scha-
gen; 10. Jeroen Hoogewerf, Alk-
maar. Uitslag vrouwen: 1. Femke 
Mossinko�, Akersloot (4e overall).

Senioren Biljart Limmen
Openingsfeest biljart-
seizoen 2018/2019
Limmen - Het openingsfeest van 
het biljartseizoen 2018/2019 op 
donderdag 6 september was een 
geslaagd begin van het nieuwe 
biljartseizoen van de vereniging 
Senioren Biljart Limmen in de 
Vredeburg.

Zeventig deelnemers (ook leden 
met partner) hadden zich voor 
deze middag aangemeld. Na het 
openingswoord door de voor-
zitter en onder begeleiding van 
het muziekduo Jan v.d. Schaaf 
en Henk Kersens begaf men zich 
naar de biljartzaal om mee te 
doen met de voor deze middag 
georganiseerde biljartspelletjes. 

Dit jaar deden dames en heren 
samen mee met het spel vlot-
bruggen. Tot hun eigen verba-
zing en enige verwondering bij 
de heren werden zij, de heren 
dus, volledig door de dames af-
getroefd. Winnares was Willie Pie-
pers met in twee beurten (2 x 3 
stoten) 101 punten, tweede werd 

Ina Zeeman met 80 punten en 
Truus Glorie werd derde met 78 
punten. Als vierde, net buiten de 
prijzen, plaatste zich de heer Joop 
Hageman met 76 punten!

Uitslag spel ‘Hondehok dames’: 1. 
Margot Weijers, 2. Willie Piepers, 
3. Hannie van Duin.
Uitslag ‘spel Dick Heijne’: 1. Kees 
Levering, 2. Henk Kerssens, 3. Ben 
Piepers. Met een �esje wijn wer-
den zij tegen het eind van de 
middag in het zonnetje gezet.

Bij Senioren Biljart Limmen kan 
men van september t/m april, 
maandag t/m vrijdagmiddag bil-
jarten (vrij en competitie) van 
13.00 uur tot 17.00 uur. De mid-
dagbijdrage is 1 euro en het lid-
maatschap bedraagt 30 euro per 
jaar.
Iedere tweede en vierde donder-
dag is er ‘vrijbiljarten’ van 19.00 
tot 22.00 uur. Bijdrage 2 euro. Ie-
dereen is dan, lid of geen lid, van 
harte welkom.

Truus Glorie, Willie Piepers, Ina Zeeman (foto: aangeleverd)

Wedstrijdseizoen duiven 
feestelijk afgesloten
Castricum - Na ruim vijf maan-
den wedstrijdspanning vond za-
terdag de laatste wedvlucht voor 
de Gouden Wieken plaats. De dui-
ven vernieuwen deze weken hun 
verenpak en daarmee begint de 
welverdiende rustperiode. 
Naast de onderlinge competi-
tie is ook het sociale gebeuren in 
de vereniging elke week belang-
rijk. Zo krijgt de laatste wedvlucht 
van het seizoen traditiegetrouw 
een feestelijk tintje met het ge-
zamenlijk nuttigen van broodjes 

bal. Die werden volop, vakkun-
dig, en goedgemutst aangevoerd 
vanuit de keuken. Op de foto Rie 
en Arie Hageman, die zorgden 
dat alle bordjes gevuld bleven. 

De stemming was dus opperbest, 
mede dankzij de goed verlopen 
vlucht vanuit Quievrain. Sander 
de Graaf werd winnaar, voor Cees 
de Wildt en Gerhard Tromp, en 
Sander pakte en passant ook alle 
kampioenschappen op de natoer. 
(Foto: aangeleverd)

Flitsende start van de 
tafeltenniscompetitie
Castricum - Voor de Castricumse 
tafeltennissers is het najaarssei-
zoen goed begonnen. De eerste 
wedstrijd, die afgelopen vrijdag 
thuis in het tafeltenniscentrum 
aan de Gobatstraat gespeeld 
werd, leverde winst op voor zo-
wel team 1 als team 2. De spelers 
van team 1 (Frank Walrave, Hans 
Nieuwenhuijs en Dirk Oudejans) 
moesten alle drie één punt inle-
veren bij HBC. Na een spannen-
de vijfsetter in de dubbel werd 
het 11-9 in de laatste en beslis-
sende vijfde set voor HBC. Eind-
uitslag derhalve 6-4 voor de Cas-
tricummers. 
Team 2 met Kees van de Meulen, 
Kay Tan en Sandra Staring deed 

het met 8-2 uitstekend. Kay Tan 
was de uitblinker die al zijn partij-
en wist te winnen. Ook de dubbel 
won Kay samen met Sandra met 
groot gemak in drie sets. 
Helaas wist team 4 de zegereeks 
niet voort te zetten, maar on-
danks verlies tegen VDO verover-
den de spelers vier punten, waar-
bij Jos Stet goed was voor twee 
punten. 
Team 3 die eerder deze week uit 
speelde had de smaak goed te 
pakken en lieten met een winst 
van 10-0 geen spaan heel van 
ASSV in Amsterdam. 
Vrijdag 21 september worden de 
eerstvolgende thuiswedstrijden 
gespeeld. 

De linkshandig spelende Kay Tan (foto: aangeleverd)

Vitesse’22
Castricumse bedrijven 
sponsoren trainingspakken 
Castricum - De complete jeugd 
van Vitesse’22 is dit jaar in nieu-
we trainingspakken gestoken. De 
oude pakken waren grotendeels 
aan vervanging toe en er werd 
besloten tot de aanschaf van 
nieuwe pakken.

Vorig seizoen is Vitesse middels 
een nieuw sponsorcontract met 
de �rma Ab Geldermans uit Be-
verwijk in zijn geheel overgegaan 
van het merk Nike naar het merk 
JAKO. Hierbij bleven de trainings-
pakken echter nog even uit beeld 
tot eind vorig seizoen de mate-
rialencommissie via het bestuur 
aan de Sponsorcommissie vroeg 
om uit te zien naar bedrijven die 
nieuw aan te scha�en trainings-
pakken zouden willen sponsoren. 

Drie leden uit diezelfde sponsor-
commissie en met een eigen be-
drijf onderkenden gelijk dat de 

jeugd heel belangrijk is voor Vi-
tesse en haar sponsoren. En dus 
besloten David Brouwestijn (Ta-
fel van 2), Willem Vessies (bouw-
bedrijf Metzelaar en Vessies) en 
Martin Groentjes (MP Schilders) 
om de trainingspakken middels 
een zesjarig contract te sponso-
ren.
Het bestuur van Vitesse laat we-
ten dat zij zeer verheugd is met 
het contract waardoor de jeugd 
er de komende zes jaar weer pri-
ma bijloopt en de vereniging 
haar uitstraling behoudt.

Inmiddels is er na inventarisa-
tie door de materialencommis-
sie van de “oude pakken” een plan 
opgezet om deze voor 10 euro te 
koop aan te bieden aan de jeugd-
leden. Dit gebeurt in de eerste 
twee weken van de nieuwe com-
petitie en wel op speeldagen in 
de ochtend. (Foto: aangeleverd)



Nieuwe expositie 
in De Oude Keuken
Castricum - De kunstenares Ja-
nine van Stiphout uit Beverwijk 
exposeert in De Oude Keuken in 
Bakkum.
Van jongs af aan heeft de kunst 
haar geboeid. Aanvankelijk ging 
haar hart uit naar het beeldhou-
wen. Maar na een intensieve peri-
ode met beelden in brons en ke-
ramiek en ook een docentschap, 
is Van Stiphout overgestapt op 
het schilderen van veelal abstract 
werk.
Daarbij komt het creeëren voor 
haar op de eerste plaats. Het 
scheppen van iets uit niets. Zo-
als je een zaadje plant, waar iets 
moois en verrassends uit kan 
groeien. Die associatie is niet toe-
vallig want uit veel van haar werk 
blijkt een bijzondere liefde voor 
de natuur.
Ook oude culturen zijn een bron 
van inspiratie. Oervormen zijn 
herkenbaar maar laten ook veel 
aan de kijker over. Haar werk is 
gelaagd. Met paletmes werkt ze 

laag over laag waardoor er diepte 
ontstaat en een gevoel van ruim-
te. Het kleurgebruik is subtiel en 
in harmonie.

Van Stiphout geeft schilder-
les aan verschillende groepen, 
is aangesloten bij Perspectief in 
Castricum en het Lucas Gilde in 
Beverwijk. Ze exposeerde on-
der andere bij de Kunstuitleen in 
Haarlem, de Oude Slof in Bever-
wijk en ze was een van de deelne-
mers aan de kunstroute KEK, rond 
de Wijkertoren. Opleiding volgde 
ze aan de Vrije Academie in Den 
Haag en Haarlem.

De schilderijen zijn tot en met 
zondag 4 november te zien en te 
koop in restaurant ‘De Oude Keu-
ken’, Oude Parklaan 117 in Cas-
tricum.  Dagelijks geopend van 
09.00 tot 17.00 uur en donder-
dagavond en in het weekend van 
09.00 tot 23.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Concert Folq-World
Een muzikale wereldreis
Castricum - Zondag 16 septem-
ber opent het nieuwe seizoen 
van ‘Concert op zondag’ met het 
kwartet van Folq-World. Een be-
tere opening kun je je eigenlijk 
niet wensen, want het repertoi-
re zal bij de meeste toehoorders 
herinneringen oproepen aan de 
vakantie; recent of al wat langer 
geleden.

Eigentijds en klassieke folk
De vier bandleden zijn meester 
op meerdere instrumenten. Zo is 
Paul Hondius bijvoorbeeld behal-
ve zanger ook violist, �uitist, gita-
rist en altsaxofonist. En Jan Sijben 
speelt niet alleen tuba, maar ook 
gitaar en darabukka. Die veelzij-
digheid zorgt voor de authen-
tieke klank van de muziek die 
ze spelen. Die varieert van Ierse 
liedjes, die in menige Ierse kroeg 
is te horen, tot de melancholi-
sche klanken van de Klezmermu-
ziek, die onder andere in de stra-
ten van Odessa wordt gespeeld. 

En die muziek wordt weer afge-
wisseld met Argentijnse tango’s. 
Griekse liefdesliedjes, Franse mu-
settes enz.

De volksmuziek, die de profes-
sionals van Folq-World ten geho-
re brengen, is een ware schatkist 
van verschillende muzikale stijlen 
en ritmes, aparte toonsoorten en 
akkoorden, instrumenten en ex-
pressie van emoties. 

Het concert begint om 15.00 uur 
in concertzaal ‘Koningsduyn’ van 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 
in Castricum. Kaarten zijn te re-
serveren via www.toonbeeld.tv 
of tel. 0251-659012 en verder ver-
krijgbaar aan de zaal, bij de Read-
shop (Geesterduin), muziekhan-
del Borstlap, Boekhandel Laan en 
Vivant Rozing (Bakkerspleintje). 
Volwassenen € 15,50, 65+ € 13,50, 
kinderen (<12) € 6,50; consump-
tie (ko�e, thee, limonade) in de 
pauze inbegrepen. 

De goed op elkaar ingespeelde band van Folq-World met v.l.n.r. Jan Sij-
ben, Rico Linders, Paul Hondius en Kees Rood. Foto: aangeleverd.

Cursus ‘Kijk op Kunst’ 
bij Perspectief
Castricum - Wanneer is een werk 
kunst? Waar kijken we eigenlijk 
naar? Waarom vind ik een kunst-
werk mooi? Of, kan ik waardering 
hebben voor een kunstwerk dat 
ik niet mooi vind? Welke beeld-
aspecten in een kunstwerk spe-
len een rol. Hoe maakt een kun-
stenaar gebruik van de diver-
se beeldelementen? En hoe is 
de kunst in de loop der eeuwen 
veranderd? Kortom genoeg vra-
gen waarop de deelnemers aan 
de cursus “Kijk op Kunst” onder 
leiding van Karin van Bodegom 
een antwoord zullen krijgen. De-
ze cursus behandelt dus niet de 
chronologische kunstgeschiede-
nis maar is meer een serie lezin-
gen over kijken en beschouwen.  
Kijk op Kunst” wordt gehouden 

op de zaterdagmiddagen 29 sep-
tember, 6, 13 en 20 oktober van 
13.30 tot 16.00 uur. De hele cur-
sus kost 35 euro voor leden en 45 
voor niet-leden. Naast beeldend 
kunstenaar is Karin van Bodegom 
ook docent Kunstgeschiedenis en 
Kunstbeschouwing. Tevens ver-
zorgt zij al jaren op de radio het 
programma “Kunst compleet” bij 
RTV80. Iedereen die geïnteres-
seerd is in kunst zal dankzij de er-
varing en kennis van Karin vier in-
teressante middagen kunnen be-
leven in het atelier van Perspec-
tief in Bakkum. 
Inlichtingen en aanmelden bij 
Froukje Docter, tel 06-13050180. 
Of via de website www.perspec-
tiefcastricum.nl. (foto: aangele-
verd)

Kennemer Theater zoekt 
theaterverkenners
Regio - Het Kennemer Theater in 
Beverwijk zoekt theaterverken-
ners. De theaterverkenners gaan 
langs bij voorstellingen die eerst 
in een ander theater en daar-
na pas in Beverwijk worden ge-
speeld. Met deze theaterverken-
ners wil het Kennemer Theater 
de voorstellingen promoten van-
uit de bezoekers en niet vanuit de 
alom lovende teksten in de bro-
chure vanuit het theater en de ar-
tiesten. Wat vinden mensen zoals 
jij en ik nou écht van de voorstel-
ling?

Een theaterverkenner gaat re-
gelmatig gratis voorstellingen in 
naastgelegen theaters bezoeken 

en geeft in ruil daarvoor een reac-
tie op de voorstelling. Zijn of haar 
mening over de voorstelling in 
de vorm van een geschreven re-
actie/recensie en eventueel blog 
of vlog, tekening, gedicht of naar 
eigen wens geïnspireerd op de 
voorstelling. 
Geïnteresseerden, zowel mannen 
als vrouwen en niet leeftijdsge-
bonden, kunnen zich aanmelden 
via brigitte@kennemertheater.
nl en worden uitgenodigd om in 
september een reactie te geven 
op een voorstelling in het Ken-
nemer Theater. Uit de reacties op 
deze proefvoorstelling worden 
enkele theaterverkenners geko-
zen. 

Castricum - Burendag is het jaar-
lijks terugkerend feest dat men 
samen viert met de buren op de 
vierde zaterdag in september. 
Ook de Henri Schuytstraat in Cas-
tricum viert dit jaar weer buren-
dag. Zij organiseren op 22 sep-
tember met elkaar een rommel-
markt. Speciaal voor ‘Henri Schuyt 
Pakt Uit!’ halen bewoners van de-
ze gezellige straat in het centrum 
van Castricum speelgoed, kle-
ding, boeken, speelgoed en cu-
riosa te voorschijn om dit geza-

menlijk voor hun eigen deur te 
verkopen. De rommelmarkt vindt 
plaats tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Iedereen is welkom om een kijk-
je te nemen.

,,Henri Schuyt pakt Uit! is voor ons 
een gezellige dag waarop we el-
kaar weer eens uitgebreid spre-
ken en een leuke manier om on-
ze kasten, schuren, zolders en 
kelders op te ruimen.” zegt Anne 
Ruth Groen, bewoonster van de 
straat. 

Burendag
Henri Schuyt Pakt Uit!

21.038 euro
Opbrengst KWF-collecte
gemeente Castricum
Castricum – Dankzij de grote in-
zet van zo’n 240 collectanten in 
Castricum, Bakkum, Akersloot en 
Limmen werd vorige week tij-
dens de huis-aan-huis collec-
te voor KWF Kankerbestrijding, 
het mooie bedrag van € 21.038 
bijeengebracht. Dat was ruim € 
1.000 meer dan vorig jaar.
In de kern Castricum/Bakkum 
werd € 13.786 opgehaald, in Lim-
men € 4.009 en in Akersloot € 
3243.
De plaatselijke KWF-afdeling 
dankt alle inwoners van de ge-
meente voor hun bijdrage aan 
deze collecte en voor het hier-
mee aan KWF geschonken ver-

trouwen.
Met de opbrengst van de landelij-
ke collecte kan KWF nog meer in-
vesteren in wetenschappelijk on-
derzoek en deskundige begelei-
ding van kankerpatiënten, met 
als doel minder kanker, meer ge-
nezing en een betere kwaliteit 
van leven.

Wie de collectant heeft gemist en 
alsnog KWF �nancieel wil steu-
nen kan een storting doen op re-
kening NL23RABO033377999 ten 
name van KWF Kankerbestrijding 
in Amsterdam. 
Eenmalig € 3,00 schenken kan 
ook door KWF naar 4333 te sms’n.  

Torenbeklimming
Castricum - Afgelopen weekend 
werden de jaarlijkse Open Monu-
mentendagen gehouden. In Cas-
tricum deed o.a. de Pancratius-
kerk mee. Een torenbeklimming 
naar de spits behoorde tot de 

mogelijkheden. Vrijwilligers ston-
den de bezoekers uitgebreid te 
woord. Op de foto demonstreert 
de heer De Geest hoe één van de 
klokken klinkt. (Foto: Peter Save-
nije)

Regio - Bij de maandelijkse IVN-
natuurwandeling in het Heiloo-
erbos gaat het zondagmorgen 16 
september om paddenstoelen. 
Met zo’n lange droogteperiode 
was het de vraag of er deze herfst 
nog wel paddenstoelen zouden 
verschijnen in het bos. Gelukkig 
lijkt dat wel mee te vallen, want er 

IVN-excursie zijn al aardig wat russula’s en bo-
leten te zien. De start is om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de Ken-
nemerstraatweg in Heiloo. De 
wandeling duurt ongeveer twee 
uur. Een spiegeltje om onder de 
hoedjes van de paddenstoelen te 
kijken komt goed van pas. Opga-
ve vooraf is niet nodig. Een dona-
tie (richtlijn 2 euro 50) wordt op 
prijs gesteld. Voor meer informa-
tie: www.ivn.nl/nkl/

Het muizenhuis
Vrolijke muzikale 
kindervoorstelling (3+)
Castricum - Zondagmiddag 23 
september start het nieuwe kin-
dervoorstellingen theaterseizoen 
van Theater Koningsduyn (in 
Geesterhage) met de voorstelling 
Het Muizenhuis (3+). De voorstel-
ling is gebaseerd op de boeken 
‘Het muizenhuis’ en ‘Het muizen-
huis, Sam & Julia in het theater’ 
bedacht, gemaakt en geschreven 
door Karina Schaapman. 
In deze muzikale en tot de ver-
beelding sprekende voorstelling 
komt de wereld van het Muizen-
huis op een bijzondere manier 
tot leven. Theatermaakster Maris-
ka Simon trekt alle registers open 
en neemt jong en oud mee in het 
verhaal van Sam en Julia en hun 
bijzondere leefomgeving. 
Sam en Julia wonen in het Mui-
zenhuis, een wereld op zich. Julia 
is supernieuwsgierig en reuze-ei-
genwijs. Sam is superverlegen en 
reuzebraaf. Wat Sam te veel heeft, 
heeft Julia te weinig en anders-
om. Ze zijn de allerbeste vrienden 

en delen alles samen.
Het belangrijkste personage in 
de solovoorstelling is de Vod-
denboer (Mariska Simon). Die 
haalt het vuilnis overhoop dat op 
straat staat. Wat daarin voor haar 
van waarde is, sleept ze mee naar 
huis. Daarover krijgt ze op haar 
kop van de buren: al die rommel 
trekt maar muizen aan. En inder-
daad: in haar kast blijken muizen 
te wonen. Dat vindt de Vodden-
boer alleen maar gezellig en ze 
wordt vrienden met de muizen. 
De kinderen in de zaal gaan mee 
in haar verhaal. En de muziek in 
deze voorstelling is onverwacht 
volwassen: jazzy, stemmig. Die 
past goed bij het sprookjesachti-
ge verhaal...
De voorstelling op zondag 23 
september begint om 14.00 uur 
en is voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Kaarten à 12,50 euro inclusief 
een consumptie, zijn te koop via: 
www.geesterhage.nl. (foto: Bas 
Schneider)

Limmen - Op zondag 16 septem-
ber is er om 16.00 uur in de pro-
testantse kerk aan de Zuiderker-
kenlaan 25 in Limmen weer een 
bijeenkomst van de Witte Duif 
Castricum - een “Dui�e” - met als 
thema ‘Tussen boosheid en ver-
geving’. Allemaal ervaren we wel 
eens boosheid. Het is er gewoon. 

Bijeenkomst Witte Duif
En dat mag. In dit Dui�e wil men 
samen proberen om een bewe-
ging te maken van boosheid naar 
vergeving. Dit wordt gedaan aan 
de hand van een aantal teksten 
uit de bijbel. Na a�oop is iets te 
drinken en te eten. Als iedereen 
wat te eten meeneemt is er ge-
noeg om te delen. 
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Voor vrouwen die een mogelijkheid zoeken om stappen te ze  en in de richti ng van de 
arbeidsmarkt, zelfontwikkeling en fi nanci le zelfstandigheid organiseert R A Noord Holland Noord 

Regionaal la  orm Arbeidsmarktbeleid NHN  Kracht on Tour’  Kracht on Tour maakt vrouwen 
bewust van hun talenten en het belang van economische zelfstandigheid  Ook maakt Kracht on 
Tour afspraken met organisati es over het bieden van leer werkplekken, coaching of training, 
of over een betere aansluiti ng van onderwijs en arbeidsmarkt voor herintreders  In oktober en 
november zijn er meerdere bijeenkomsten en inspirerende workshops gepland: in Hoorn, Alkmaar 
en Schagen  Voor meer informati e, een overzicht van de workshops en aanmelden is er de  Kracht 
on Tour website www krachtontournhn nl

RPA NHN organiseert voor het derde jaar bijeenkomsten in de regio. RPA NHN  is een 
samenwerkingsverband van 18 gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemers, voor een 
werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord. RPA NHN creëert kansen zodat iedereen 
die kan werken, gaat werken. Want werk zorgt voor economische zelfstandigheid, draagt bij aan het 
gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie.

Kracht on Tour in oktober en november
INFOPAGINA
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Agenda Raadsplein 13 september 2018

ieu e su sidieregeling ou  en onderhoud s orta ommodati es 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt met ingang van 2019 jaarlijks een 
subsidiebudget van  87 miljoen beschikbaar voor amateursportorganisati es o a  sti chti ngen, 
verenigingen en bv’s zonder winstoogmerk

Voor bouw, onderhoud en sportmaterialen
De subsidie wordt verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodati es. Ook kan 
de subsidie worden verstrekt voor de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen. 

Hoogte investeringsbedrag 
Het investeringsbedrag moet minimaal € 25.000,- zijn. De subsidie bedraagt 20% van het 
investeringsbedrag tot een maximale subsidie van € 2,5 miljoen. Boven deze subsidie kan er 
een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energiebesparing en toegankelijkheid. 
Denk hierbij aan ledverlichti ng, zonnepanelen of een traplift . 
De subsidie is niet van toepassing als de sportorganisati e recht heeft  op aft rek van btw voor 
bovengenoemde investeringen. 

Aanvraag op volgorde van binnenkomst
De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Het is echter nog niet 
bekend wanneer de sportorganisati es een subsidieverzoek voor 2019 kunnen indienen. In de 
loop van dit jaar wordt hier meer over bekendgemaakt. 

Offi  ci le bekendmaking
Meer informati e over de regeling vindt u via Overheid.nl: htt ps://zoek.o   cielebekendmakingen.
nl/stcrt-2018-40859.html

Sportverenigingen opgelet! 

 

 

Tijd Onderwerp 
Commissies   
20:15  21:00 Regionale visie verblijfsrecreati e Noord-Holland Noord 
20:15  21:00 Bespreken zorg n.a.v. arti kel NRC over problemen bewoners, bestuur en  
 medewerkers gemeente Bergen 
21.15  22.00 Vervolgbespreking Nota Dierenwelzijn (inclusief evt. amendementen en  
 moti es)
21:15  22:00 Commissie Algemene Zaken  
 1A Aanpassen Reglement van orde gemeente Castricum en Verordening
        ambtelijke bijstand en fracti eondersteuning   
 1B  Benoemen commissielid mw. Zwikker  
22.00  22.30 Moti e kinderpardon  
22:00  22:30 Verklaring van geen bedenkingen 4 woningen aan de Rooinap 15 te  
 Limmen  

Raadsvergadering   
22.45 Debat Raad   
 A Actuele politi eke onderwerpen   
 A Nota Dierenwelzijn  
 B Aanpassen Reglement van orde gemeente Castricum en Verordening  
    ambtelijke bijstand en fracti eondersteuning   
 C Benoemen commissielid mw. Zwikker   
 
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich 
daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden 
bij de gri   e via raadsgri   e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda raadsinformatieavond 
20 september 2018

Tijd Onderwerp 
19.30  20.45 Presentati e mogelijkheid pilot aardwarmte door Sti chti ng Aardwarmte  
 Castricum (onder voorbehoud )   

Deze bijeenkomst is nog onder voorbehoud. Zie voor de defi niti eve agenda de krant van 
volgende week.  

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 17 september 2018
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

aterdag 22 september is het weer Burendag: het jaarlijkse feest, dat je samen viert met je buren 
en de buurt  Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen 
voor elkaar en de buurt  Bijna ieder jaar vieren een miljoen mensen in ons land Burendag  

Burendag is een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten waar u anders niet zo snel 
contact mee hebt. Of om juist uw bestaande burencontacten te versterken. U kunt zelf ook iets 
organiseren, hoe groot of klein ook. 

Koffi  etafel of lunch? 
U kunt bijvoorbeeld een gezellige ko   etafel of lunch organiseren, waarbij iedereen iets meeneemt 
en deelt met elkaar. Of verras uw buren met een bloemetje of een kaartje om aan te geven dat u 
het burencontact zo waardeert. Of misschien willen uw kinderen deze dag wel hun trampoline of 
schommel delen met de buurtkinderen  Voor meer ti ps, inspirati e en fi nanciering, kijk op www.
burendag.nl.  Daar vindt u ook allerlei leuke posters en uitnodigingen om in uw buurt te hangen. 

Minder goed contact met de buren?
Misschien is er een buur waar u minder goed mee om kunt gaan. Dan kan Burendag het moment 
zijn om daar iets aan te veranderen. Een kleine toenadering kan soms al voldoende zijn om in een 
betere burensfeer te komen. Als u daar hulp bij nodig hebt, dan kunt u ook contact opnemen met De 
Bemiddelingskamer. De medewerkers van de  Bemiddelingskamer zett en zich in om de lee  aarheid 
tussen buren te vergroten en helpen u graag verder op weg. 

Contact met De Bemiddelingskamer
Voor meer informati e over de Bemiddelingskamer, thuis in buurtbemiddeling, kunt u kijken via www.
debemiddelingskamer.nl of bel naar 06-41 198 606 (Castricum). 

22 september: Burendag!
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 12 september 2018
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
Op deze aanvragen is nog niet beslist. U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het 
gemeentehuis van Castricum. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan 
alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres 
310818 Uitgeesterweg 35 in Limmen
 Het verbouwen van de bestaande slaap- / badkamer en bijkeuken
 Rollerusstraat 1 in Castricum
 Het wijzigen van de bestemming agrarisch in tuin
 eeweg 31 in Castricum 
 Het vervangen van een pannendak en aanbrengen van PV-panelen
030918 Elisabeth Boddaertstraat 1  in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
 indenlaan 90 in Castricum 
 Het bouwen  van een erker aan de voorgevel

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
030918 Eerste Groenelaan 70 t m 84 even  te Castricum 
 en Eerste Groenelaan 70a t m 82a even  te Castricum 
 Het bouwen van 15 woningen
040918 Karekiet ter hoogte van 1 in Castricum
 Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet
040918 anddijk ter hoogte van 2 in Castricum
 Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet
050918 Hogeduin 9 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur
 Duinweg 13a in Castricum 
 Het bouwen van een schuurkas en silo’s
060918 Hollaan 2 in Castricum 
 Het uitbreiden van de bestaande bedrijfswoning met een aanbouw t.b.v. het 
 realiseren van een extra bedrijfswoning
 Rubrum 1 in Akersloot 
 Het plaatsen van een dakkapel

Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schrift elijk zijn 
zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt 

u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening.

Omgevingsvergunning  reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
030918 Magnolialint 30, 32 en 34 in immen Visweg andzoom  
 het bouwen van drie woningen
040918 Kapelweg  in immen 
 het vergroten van de woning (erker)
050918 Meester Nijsenstraat 2 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw
060918 Raadhuisweg 2  in Akersloot 
 Het plaatsen van twee dakkapellen
070918 Mient 1 in Castricum 
 Het wijzigen van de in-/uitrit

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende A V-vergunning
Datum Adres 
030918 Strand Castricum richti ng de Schoorlse duinen 
 Verleende evenementvergunning ATB Strand en Duinen tocht over strand 
 Castricum richti ng de Schoorlse duinen en retour Castricum, op zondag 
 25 september 2018 van 08.00 uur tot 14.00 uur, verzenddatum besluit 
 3 september 2018 (APV1800242).
040918 Willem de Rijkepark aan de Willem de Rijkelaan in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Super Schoon Festi val op zondag 
 16 september 2018 tussen 12.00 en 17.00 uur in het Willem de Rijkepark aan 
 de Willem de Rijkelaan in Castricum, verzenddatum besluit 4 september 2018  
 (APV1800801).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

 APV  Algemene Plaatselijke Verordening

Het SuperSchoon Festi val komt eraan. Zondag 16 september van 12.00  17.00 kunnen bezoekers 
genieten van live muziek, lekker eten en drinken, theater, een lokale en duurzame markt en leuke 
educati eve acti viteiten voor kinderen. Iedereen is welkom op het grati s festi val in het Willem de 
Rijkepark in Castricum. 

rogramma van 12 00  17 00
Om 12.00 uur start het programma met straatt heater, kindertheater en live muziek. Kinderen 
kunnen zich laten schminken met vegan schmink, klimmen en klauteren op de stormbaan en 
meedoen aan het plasti c soep spel. 

Zondag: superschoon festival 
in Castricum
Het gezelligste duurzaamheidsfesti val voor jong en oud!

Vrijdag 21 september: 
Wereld Alzheimer Dag 2018 
Vrijdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag met als thema: muzikale ontmoeti ngen  
In de week rond de Wereld Alzheimer Dag, van 17 tot en met 22 september organiseren veel 
organisati es in uw omgeving acti viteiten met muziek en bewegen om samen van te genieten  

Er zijn in heel Nederland verschillende organisati es van Alzheimer Nederland met als doel: 
mensen met dementi e en hun naasten helpen. U kunt daar terecht voor informati e en steun en 
zij organiseren ook verschillende acti viteiten.

Informati e per regio
Wilt u meer informati e over de acti viteiten rond Wereld Alzheimer Dag in uw regio, of wilt u 
meer informati e over dementi e  Kijk dan op de website www.alzheimer-nederland.nl. 

Idee n welkom
Het festi val wil de bezoekers vooral op een positi eve manier inspireren voor een duurzamere 
levenssti jl. De gemeente Castricum is aanwezig met informati e over onder meer afval scheiden en 
zwerfafvalacti es. Ook kan iedereen zijn of haar idee voor een zwerfafvalvrije omgeving achterlaten. 
Wie nu al een idee of wens heeft  kan dit kwijt op Facebook.com/SuperSchoonFesti val. Wie dat doet 
v r vrijdag 14 september om 11.00 uur maakt kans op een Dopper, op te halen bij het festi val.

12:00 : Start SuperSchoon Festi val 
12:30 : Opening wethouder Paul Slett enhaar
12:40 : Straatt heater The Re-C clists’
13:15 : Optreden All the King’s Daughters’
13:30 : Kindertheater Kabouter Zibbedeus’ 

14:30 : Straatt heater The Re-C clists’
15:00 : Optreden orick van Norden’ 
15:15 : Kindertheater Kabouter Zibbedeus’
16:00 : Straatt heater The Re-C clists’
17:00 : SuperSchoon Festi val afgelopen
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Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

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 ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

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

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 12 september 2018
Recti fi cati e Vastgesteld bestemmingsplan Eerste Groenelaan Castricum 
In voorgaande recti fi cati e van 5 september 2018 tot het bekendmaken van het vastgestelde 
bestemmingsplan Eerste Groenelaan Castricum is onverhoopt een verkeerde datum 
vermeld. Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende 
stukken zijn met ingang van 30 augustus 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien en 
niet 30 september 2018 zoals dit vermeld werd.

De juiste tekst had moeten zijn:
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 juli 2018 het bestemmingsplan 
Eerste Groenelaan Castricum heeft  vastgesteld. 

Inhoud bestemmingsplan 
In het plan is een afweging gemaakt tussen vrije kavels of rijwoningen. Het college heeft  
gekozen voor rijwoningen in het sociale segment. Het plan is eind 2016 en medio 2017 
besproken met omwonenden en belanghebbenden en vervolgens aangepast.
De gemeenteraad heeft  in oktober 2017 het aangepaste plan vastgesteld als defi niti ef 
Ruimtelijk Kader. Na het raadsbesluit is de ruimtelijke procedure opgestart en is het ontwerp 
bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan is door het college in februari 
2018 ter visie gelegd. Gedurende de ter visie legging termijn van 6 weken zijn er geen 
zienswijze op het bestemmingsplan binnen gekomen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien? 
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken 
zijn met ingang van 30 augustus 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC18Groenelaan-VS01. Daarnaast 
ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Castricum, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum. 

Hoe kunt u reageren? 
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken: 
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft    
   gebracht; 
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn  
   zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen; 

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan 
via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan 
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor 
genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de 
beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat 
op het verzoek is beslist. 

Meer informati e 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail marcovinke@debuch.nl 

Ontwerpbestemmingsplan Heereweg 114, Bakkum-Noord
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Heereweg 114, 
Bakkum Noord ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de realisati e van groepsaccommodati es in het bestaande 
monument, waar mensen met een zorgbehoeft e samen met familie en vrienden vakanti e 
kunnen vieren. Een retraitehuis vormt ook een onderdeel van deze ontwikkeling. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 13 
september 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC17Heereweg114-ON0. Daarnaast ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schrift elijk zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schrift elijke zienswijzen moeten 
worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum, 
onder vermelding van bestemmingsplan Heereweg 114, Bakkum-Noord. Voor een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 
14 0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail richardvandenhaak@debuch.nl.

Diverse asfaltwerkzaamheden 17 tot en met 21 september
In de week van 17 september zijn er werkzaamheden in meerdere straten van de gemeente 
Castricum. Het gaat om de Beverwijkerstraatweg (Castricum), Mient (Castricum), Westerweg 
(Limmen) en de Vredeburglaan in Limmen. Het asfalt wordt gerepareerd of vervangen. 

Bereikbaarheid
• Beverwijkerstraatweg: afgesloten op 19 september voor autoverkeer vanaf de rotonde 

naar Castricummer Werf en de Oude Haarlemmerweg tot en met Korendijk. De 
afsluiti ng is van 20:00 tot 06:00 uur. Het asfalt van de rotonde wordt vervangen en op de 
Beverwijkerstraatweg repareren wij slechte plekken. Het autoverkeer wordt omgeleid via 
Heemskerk en Uitgeest. Fietsverkeer blijft  wel mogelijk.

• Mient: ti jdelijk verkeershinder op 19 september. Van 18:00 tot 06:00 uur repareren we 
scheuren en slechte plekken. Doorgaand verkeer blijft  mogelijk.

• Westerweg: afgesloten op 17 september voor auto- en fi etsverkeer vanaf het kruispunt 
met de Zanddijk tot aan de gemeentegrens van Heiloo (huisnummer 176). De afsluiti ng 
is van 07.00 tot 16.00 uur. Het asfalt wordt vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de 
Vennewatersweg en de Hoogeweg in Limmen en Heiloo.

• Vredeburglaan: afgesloten van 17 tot en met 21 september voor autoverkeer vanaf de 
Dusseldorperweg tot de Meidoornlaan. De afsluiti ng is van 07.00 tot 16.00 uur. Het asfalt 
wordt vervangen. 

De werkzaamheden kondigen wij met borden aan. Bewoners langs Beverwijkerstraatweg, 
Vredeburglaan en Westerweg informeren wij per brief. Omleidingstekeningen vindt u op de 
website: www.castricum.nl/wegwerkzaamheden

> Meer informati e
Heeft  u vragen, dan kunt u contact opnemen met toezichthouder Frank Schönig, tel. 088 909 
75 34 of e-mail frankschonig@debuch.nl 
 
Castricum, 12 september 2018




