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Castricum - Gebleken is  
dat de manier waarop Franks 
Huiskamertheater draait niet 
conform de wettelijke ei-
sen is. ,,In het kort komt het 

er op neer dat er geen alco-
hol  mag worden geschon-
ken”, vertelt Frank Boske die 
de cabaretvoorstellingen or-
ganiseert. 

,,Het blijkt ook dat er voor de 
voorstellingen in het nieuwe 
Koningsduyn Theater onvol-
doende animo is. Voor aan-
staande donderdag kun-
nen nog tachtig stoelen ge-
vuld worden. Het wordt dus 
tegelijk een soort afscheids-
avondje.” Dat de gemeente 
met hem in gesprek is over 
de eventuele voortgang op 
een toelaatbare manier, geeft 
hoop op een voortzetting 
van de Huiskamertheater-
voorstellingen op de Dorps-
straat23, maar dat staat nog 
allerminst vast. 

Bus 164 naar Egmond 
verdwijnt mogelijk

Castricum - Connexxion wil 
af van buslijn 164 tussen Cas-
tricum en Egmond aan het 
einde van het jaar. Donder-
dagavond is de gemeente-
raad hierover geïnformeerd. 
Connexxion wil een onder-
scheid gaan maken tussen 
busverbindingen op de hoofd-
routes en bussen op afroep 
op de minder/onrendabele lij-
nen. Daar valt de lijn Castri-
cum-Egmond onder.Vervoer 

op afroep wordt wordt wel ge-
garandeerd. Connexxion is in 
gesprek met het provinciebe-
stuur over het verdwijnen van 
de vaste lijnen, er is nog geen 
definitief besluit gevallen. 
Wethouder Marcel Steeman: 
,,Ik maak me er in ieder geval 
bestuurlijk sterk voor dat het 
niveau van OV en busverbin-
dingen gegarandeerd blijft. Ik 
ga mij nog steviger in te zet-
ten dan ik al deed.”

Politie lost schot na 
steekpartij Dijk en Duin

Bakkum - Er heeft een 
steekpartij plaatsgevon-
den bij Dijk en Duin maan-
dag omstreeks 19.30 uur. 
Twee cliënten hadden ru-
zie en toen een beveili-
ger in wilde grijpen werd 
hij door een van hen in het 
bovenlichaam gestoken. 

De politie heeft de dader ver-
volgens met een schot in een 
been geschoten en hem aan-
gehouden, omdat de man 
niet kon worden gekalmeerd. 
Dat meldt het NHD. Daar-
na werd hij voor behandeling 
naar het ziekenhuis gebracht.
De politie heeft eerst gepro-
beerd de man te kalmeren, 

maar hij reageerde daar niet 
op. Toen de man op politie-
agenten inliep, is door de po-
litie pepperspray gebruikt. 
Ook dat had geen effect. Een 
agent heeft de man uiteinde-
lijk in zijn been geschoten. Er 
werd een lifeliner ingezet om 
eerste hulp te bieden. 
De beveiliger verkeert bui-
ten levensgevaar en is naar 
het ziekenhuis gebracht. De 
GGZ-instelling is door de po-
litie met lint afgezet.
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Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

Zolang de voorraad strekt
HOOGLANDER
STOOFVLEES
100 gr € 1,49

2 PERS. ZUURKOOLSTAMP
1 ROOKWORST

Samen € 6,99
vleeswarentrio

BOTERHAMWORST
SMEERLEVERWORST

FILET AMERICAN
  samen € 4,99
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 11-9-2017: Vale-
rie Both, dochter van Joost 
Both en Johanna P.M. Kers-
sens. Castricum - 31-8-2017: 
Liedewij Mathilde Quirine Si-
belia Gorter van Wagten-
donk, dochter van Frank W. 
Gorter van Wagtendonk en 
Mariëlle Luijder. 13-9-2017: 
Boris Stephanus Mous, zoon 
van René S. Mous en Josta A. 
Zijlstra.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Castricum - 9-9-2017: Rick 
A.G. Veldt en Noortje Jobse. 
13-9-2017: Lennard A. Bijl en 
Martine P. Peek. 13-9-2017: 
Michel Doornink en Maaike 
Groefsema. Limmen - 13-9-
2017: Arthur Wilbie en Rim-
ke S. Lagrand.
 
Overleden
Castricum - 9-9-2017: Joseph 
H. Welsch, gehuwd met Mar-
garet Gandy. 12-9-2017: Kla-
zina J. van der Hout, gehuwd 
met Johannes Mikkers. 12-9-
2017: Maria E.H. Simons.

Akersloot kan weer pinnen
Akerlsoot   Sinds vrijdag 15 
september kunnen de Aker-
sloters weer in eigen dorp 
pinnen. De Rabobank moest 
de vorige geldautomaat in 
mei buiten gebruik stellen na 
een veiligheidsanalyse. Daar-
na werkte de bank intensief 
samen met de gemeente aan 
een alternatief. Dat is er nu: 

de pinbox op de Akerhof. Op 
de foto: wethouder Marcel 
Steeman en Rabobank di-
recteur Jan Klaver. Steeman: 
,,Mooi dat we dit in zo kor-
te tijd hebben kunnen reali-
seren. Ik vind het geweldig 
dat de Rabobank zich zo in-
zet voor de bewoners en on-
dernemers.”

Brandweer druk in de 
weer met wateroverlast
Castricum   De brandweer is 
zaterdag uren in de weer ge-
weest in verband met water-
overlast op diverse plekken 
in het dorp. Om 14.00 uur 
moesten ze de kelder in en 
de greppels rondom de Gou-
den Stulp leegpompen, van-
wege gevaar voor de electra-
kasten van de parkeergara-
ge. In de buurt liepen diver-
se schuren en tuinen onder 
water.  
Rond 16.30 uur werd het ga-
rageplein achter de Prin-
ses Irenestraat leeggepompt. 
Hier stond het water zo’n 
twintig centimeter hoog en 
de garageboxen liepen vol 
water. Daarna zijn de vrijwil-
ligers doorgereden naar de 
Heereweg waar het water de 
bijkeuken binnenstroomde 
van een woning. Er was ook 
sprake van wateroverlast aan 
de Van Uytrechtlaan waar bij 
twee woningen de kelder is 

leeggepompt. Aan de Malle-
weg was ook een grote kel-
der volgelopen en daar tra-
den de sloten buiten hun oe-
vers. Om 23.00 uur waren de 
brandweerlieden terug op 
de post. Zondag om 7.30 uur 
konden ze de draad weer op-
pakken. Ze hebben toen een 
kelder onder een woning 
leeggepompt aan de Brede-
rodestraat waar zo’n 1,5 me-
ter water stond.en een kelder 
op de van Uytrechtlaan. 
In Akersloot was er maar 
sprake van een melding om 
13.30 uur en dat was aan de 
Geesterweg/Uiterdijk waar 
een overstort niet goed werk-
te. De brandweerlieden van 
Limmen hadden drie meldin-
gen. Aan Het Lange Rijntje 
en de Meidoornlaan hebben 
ze de kelders leeggepompt 
en later zijn ze naar de Bleu-
merweg geweest in Bakkum.  
Foto: Hans Peter Olivier.

Overspoeld met water 
Castricum - Vorige week is 
er enorme hoeveelheid wa-
ter naar beneden gekomen. 
Vooral zaterdag was het raak 
toen de regen met bakken te-
gelijk uit de hemel kwam val-
len. Het riool kan het niet aan 
en dat was te merken in kel-
ders die onderliepen, gang-
kasten die het niet droog 
hielden en tuintjes die in een 
zwembad veranderden. Er is 
in een korte tijd in deze re-

gio al zo¹n 220 mm regen ge-
vallen tegen normaal 80 mm 
per maand. 
Op de hoek van de Mient en 
de Vinkenbaan veranderde 
het weiland in een meertje 
en dat leverde wel weer een 
mooi plaatje op, die gemaakt 
is door Peter Savenije. Ook 
op deze pagina de brand-
weer die de hele zaterdag in 
touw was om in te grijpen bij 
wateroverlast.   

Geen prijs voor Maaike bij 
finale Pimp de Troonrede

Castricum - Op maandag 
18 september presenteerden 
vijf finalisten van de schrijf-
wedstrijd Pimp de Troonre-
de hun alternatieve troonre-
des in Den Haag. Maaike van 
der Neut van het Jac. P. Thijs-
se College uit Castricum was 
er bij. Zij kwam met een idee 
om scholieren in het voortge-
zet onderwijs zelf hun vak-
kenpakket te laten samen-
stellen in plaats van te kiezen 
voor een 
vastgesteld profiel. Een pro-
fessionele jury onder leiding 

van oud-Tweede Kamervoor-
zitter Jeltje van Nieuwenho-
ven beoordeelde de troonre-
des en koos de winnaar. Die 
werd gewonnen door Isabel-
la de Munck uit Leiden. Haar 
alternatieve troonrede gaat 
over duurzame kleding. De 
publieksprijs ging naar Roos 
Janssen en Jody Otten van 
de Tienerpartij uit Ooster-
hout. Zij stelden voor min-
derjarige kinderen in hefti-
ge scheidingszaken het recht 
te geven op een eigen advo-
caat.
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Tons of Blues speelt bij 
Grandcafé Mezza Luna

Castricum - Zondag 24 sep-
tember is het weer ‘Blues 
in Castricum’ bij Mezza Lu-
na. De bluesband Tons of 
Blues neemt het publiek mee 
naar de bakermat van de 
bluesmuziek; de Mississippi 
delta en de kroegen van New 
Orleans. De band laat horen 
hoe veelzijdig en doorleefd 
de blues kan zijn.
Alle uithoeken van de blues 
komen voorbij in beken-
de en minder bekende co-
vers: van de halfakoestische 
sound van Taj Mahal tot de 
jazzy blues van The Night-

cats en Dr. John. Ook de tra-
ditionele blues van gigan-
ten als Muddy Waters en Jr. 
Wells staat op het repertoire. 
Een echt feest wordt het met 
de funkblues van Albert King 
en Popa Chubbye. Tons of 
Blues bestaat uit zes ervaren 
muzikanten. Een groovy basis 
van bas en drums, toppartij-
en van piano, mondharmoni-
ca en gitaar, aan elkaar ge-
smolten door hammondorgel 
en zang. De aanvang is 15.30 
uur en de toegang is gratis. 
Voor meer informatie: www.
grandcafemezzaluna.nl.

Finalisten kleinkunst in 
Theater Koningsduyn

Castricum - Theatertalen-
ten Lonneke Dort, Daniëlle 
Schel en De Lachende Der-
de, de winnaars van het Am-
sterdams Kleinkunst Festi-
val, toeren vanaf september 
langs de Nederlandse the-
aters. Op 14 oktober treden 
ze op in het Theater Konings-
duyn in Castricum.
Deelname aan het Amster-
dams Kleinkunst Festival kan 
een start zijn van een suc-
cesvolle theatercarrière, dat 
is inmiddels bewezen door 
Claudia de Breij, Richard 
Groenendijk, Van der Laan en 
Woe, Pieter Derks, en Yentl 
en De Boer. Na een uitge-
breide voorselectie, een try-
out tournee, de halve fina-
les en de finale in een uitver-
kochte Kleine Komedie won 
Lonneke Dort de AFK Sonne-
veldprijs 2017. Lonneke Dort 
neemt het publiek mee in 
een ogenschijnlijk licht ver-
haal en giet de zware dingen 
des levens het liefst in een vi-
lein en droogkomisch lied. 
Daniëlle Schel was de win-
naar van de publieksprijs. 
Vanuit de ‘dug-out’ bekijkt 
Daniëlle het leven, wach-
tend op haar slagbeurt: Het 
moment om honken te ver-
overen, punten te scoren en 
homeruns te slaan. Maar vlak 
voordat ze het veld betreedt, 

slaat de twijfel toe. Sophie 
de Hart en Wouter van Dijk 
wonnen de derde prijs van 
het Amsterdams Kleinkunst 
Festival. 
Het duo neemt het publiek 
mee in een wervelwind over 
het liefdesleven van een 
twintiger met daarbij veel 
vlammende gitaar, veelzijdi-
ge liedjes, flauwe grappen 
en nog veel meer onzin. De 
Lachende Derde (foto) be-
staat sinds 2015, twee hila-
rische jonge mensen die el-
kaar gevonden hebben via 
Facebook. Ze staan garant 
voor Nederlandstalige lied-
jes, grappig, mooi en droevig, 
vlammende gitaar en flauwe 
grappen. Om 20.00 uur. 
Kaarten zijn te bestellen via 
www.geesterhage.nl/thea-
ter-koningsduyn.

Castricum - Na lange tijd 
komt op 1 oktober weer een 
spirituele beurs naar Castri-
cum. Op deze beurs komen 
verschillende deelnemers 
die al jaren werkzaam zijn op 
hun spirituele werkvlak. Zij 
kunnen iemand wellicht een 
stapje verder helpen op weg 
naar meer bewustzijn of naar 
antwoorden die gezocht wor-
den op het levenspad. 

Zo komt onder andere de be-
kende Eva Slootemaker en 
Jacco Evers, die als mediums 
zouden kunnen vertellen hoe 
de waarschijnlijke ontwik-
keling is van een uitdaging. 
Voor hand laten lezen zijn Ivy 
Leeflang en Greetje van Roon 
aanwezig. 
Agaath doet Encaustic Art. 
Chiquita Stolting geeft on-
dermeer rustgevende hand-
massages, terwijl zij een rea-
ding geeft. De dames Jessy 
Groenewoud en Brenda de 
Bruin kunnen als mediums/
coach laten zien waar kwali-

teiten en uitdagingen voor ie-
mand liggen. Voor een duide-
lijke kaartlegging is het mo-
gelijk aan te schuiven bij In-
grid MacGillevrij of Samira. 
En er is meer. Er zijn verkoop-
stands. Suzanne komt met 
haar stoere, eigentijdse sie-
radenlijn en Krista met haar 
zuivere edelstenen.

Er worden bovendien ver-
schillende lezingen gege-
ven. Om 12.00 uur doet Jac-
co Evers spontane helder-
ziende waarnemingen, om 
12.45 geeft Greetje van Roon 
informatie over handana-
lyses, om 13.15 uur begint 
de lezing mediumschap en 
kleuren door Mary Jane, om 
14.00 uur volgen helderzien-
de waarnemingen door Eva 
Slootemaker en om 14.45 
uur geeft Chiquita Stolting 
een bijzondere demonstratie: 
toeval bestaat niet. De beurs 
wordt gehouden van 11.00 
tot 17.30 uur in De Kern op de 
Overtoom 15.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag  16.00 uur 
The Magic Flute - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Victoria and Abdul
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Wind River

vrijdag  18.45 uur
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

in Blue
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur

Kedi
zaterdag 16.00 uur
Paris can wait

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Hampstead
vrijdag 18.45 uur

Dunkirk
zondag 16.00 uur

Lion
zondag 13.30 uur

Dikkertje Dap - voorpremière
woensdag 15.00 uur

Misfit
zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur

Brandweerman Sam
zaterdag 13.30 uur

De Emoji Film - 2D
zaterdag 13.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 21 sept t/m 27 sept 2017

Castricum - De week van de 
dementie is deze week tot 25 
september. Dementie staat 
meer en meer op de agenda. 
En dat is hard nodig. Op 21 
september is het Wereld Alz-
heimer Dag. 

Dan zijn er overal activitei-
ten met dementie als cen-
traal thema. Ook in Midden-
Kennemerland worden diver-
se activiteiten voor mensen 
met dementie en hun dierba-
ren georganiseerd. Iedereen 
is welkom. Een of meerder 
activiteiten bezoeken? Kijk 
dan op de website van Stich-
ting Welzijn Castricum voor 
de activiteiten in de buurt.
De Santmark presenteert op 
21 september om 14.00 uur 
klassieke muziek. Op 23 sep-
tember om 14.00 uur Trio Try 
oud speelt bekende num-
mers van vroeger. In het res-
taurant van De Boogaert 
is op 21 september van 19.00 
tot 21.00 uur een ontmoeting 
tijdens de Pub Quiz met live- 
muziek. 

Samen met 
dementie

Victoria and Abdul
Wanneer Abdul Karim vanuit 
India afreist om mee te wer-
ken aan de vieringen rond 
het Gouden Jubileum van de 
koningin, blijkt er een klik te 
zijn tussen hen beiden. Ter-
wijl Koningin Victoria steeds 
meer moeite heeft met de 
strenge regels die haar posi-
tie als vorstin met zich mee-
brengt, wordt de band tussen 

de twee hechter. De mensen 
om hen heen proberen allen 
deze band te verbreken. Hun 
vriendschap wordt echter 
steeds sterker en de konin-
gin gaat de wereld met ande-
re ogen bekijken. Gebaseerd 
op het boek Victoria & Abdul: 
The True Story of the Queen’s 
Closest Confidant van Shra-
bani Basu.

Julia Jones is de dirigente 
van deze betoverde productie 
van Mozart’s “The Magic Flu-
te”, die is gemaakt voor The 
Royal Opera en wordt uitge-
voerd door een schitterende 

The Magic Flute cast met onder meer Rode-
rick Williams als Papageno. 
Als Rodolfo, een straatarme 
dichter, het naaistertje Mimì 
ontmoet, vallen ze onmiddel-
lijk voor elkaar. Maar hun ge-
luk wordt wreed verstoord als 
Rodolfo verneemt dat Mimì 
een dodelijke ziekte heeft.
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Nog een keer kunst op 
het strandplateau

Bakkum - De deuren van 
Atelier voorheen Blinckers op 
het strandplateau van Cas-
tricum sluiten na komend 
weekend defi nitief. Tijdens 
de vier maanden durende 
Open Atelierdagen hebben 
deze zomer 22 kunstenaars 
hun werk laten zien. Marina 
Pronk: ,,Het was een komen 
en gaan van al dan niet toe-
vallige voorbijgangers waar-
onder intussen ook een fl ink 
aantal vaste bezoekers. Nu 
valt het doek defi nitief. Ons 
gebruikscontract is per 1 ja-
nuari 2018 opgezegd.” Ma-
rina Pronk, lid van kunste-
naarscollectief CAKtwo dat 
sinds drie jaar atelier houdt 
op deze locatie, noemt zich-
zelf een geluksvogel. ,,Het 

is superfi jn dat we op deze 
unieke locatie mochten wer-
ken en we hebben ons werk 
en dat van de vele gastexpo-
santen met veel plezier la-
ten zien.” In het weekend van 
23 en 24 september tonen 
Gemma Distelbrink, Mireille 
Schermer, Marion Albers en 
Garrie Oomkens een specia-
le selectie van hun werk. Bo-
ven brengen de kunstenaars 
Sabrina Tacci, Anja Jonker en 
Marina Pronk een verrassen-
de ode aan de liefde. Atelier 
voorheen Blinckers, te vin-
den op het strandplateau van 
Castricum aan Zee, is op za-
terdag en zondag van 13.00 
tot 18.00 uur geopend. Op 
zondag is er livemuziek van 
Paradiya. 

Expo sieraden 
en vilt 

De Woude - Op zaterdag 23 
en zondag 24 september is 
het kerkje in de Woude to-
neel voor vilt en sieraden. 
Drie makers, allen met een 
band met De Woude, expo-
seren hun werk in het sfeer-
volle kerkje de Kemphaan. 
Nellie Ouweltjes maakt gevil-
te kleding accessoires, zoals 
sjaals, hoofdbanden en sie-
raden. Verfi jnd werk dat een 
duidelijk contrast vormt met 
het werk van Jantine Hos. Zij 
maakt juist stoere kleden uit 
ruwe wol. Rauw in hun uiter-
lijk maar door het materiaal- 
en kleurgebruik toch warm 
en toegankelijk. De over-
eenkomst met het werk van 
Myrna Bolland die sieraden 
maakt uit mineralen en half-
edelstenen, zit in de gebruik-
te grondstoffen van de drie 
exposanten: puur natuurlijk 
materiaal.

Zwanen en 
pinautomaat 
Akersloot - Het gezin 
zwaan, bestaande uit ou-
ders en vier kinderen, was 
zeer verheugd dat er nu ein-
delijk een einde kwam aan 
de ontsiering van hun woon-
verblijf door een langdurig 
gesloten pinautomaat. Dat 
schrijft N. Beentjes die de fo-
to ook maakte. ,,Voor die tijd 
kwam er regelmatig iemand 
langs om fl appen met een 
top op vrijdag. De zwanen 
misten de bezoekers. Maar 
nu is een tiental meters van 
hun woning aan de ande-
re kant van de rotonde een 
nieuwe geldautomaat ge-
plaatst. Daar is de sloot veel 
breder en was er weer zicht 
op de bezoekers. De zwanen 
besloten te verhuizen. Moe-
der voorop en vader alert. Op 
de rotonde hield het verkeer 
pas op de plaats.”

Castricum - Afgelopen zon-
dag geen vertrouwd ope-
ningswoord van dorpsdich-
ter Bob van Leeuwen op het 
poëziefeest in Galerie Street-
scape.
Arthur Lava droeg uit eigen 
oeuvre ‘De opening’ voor on-
der muzikale begeleiding van 
Ben Waalwijk die ook met 
Wally Tax gespeeld heeft.. La-
na Svit (Hamburg) was niet 
aanwezig, de overige expo-
santen die hun openings-
feest vierden wel. 
Keramiste Annelie Toorians, 
George Heidweiller en Dick 
van der Meijden, beiden suc-
cesvol in onder ander de VS, 
bespraken met het publiek 
hun diepe roots met colle-
ga en vriend Herman Brood. 

Een bandlid van ‘The Wild 
Romance’ bracht Dick naar 
zijn openingsfeestje. Ook Ga-
lina Zoubritskaia, de weduwe 
van fotograaf Hugo Bussen, 
was aanwezig. Het werk van 
haar man is langer te zien bij 
de entree van Streetscape. 
De galerie op de Dorpsstraat 
7 is geopend op woens-
dag 9.30-12.30 uur, donder-
dag tot en met zondag 14.00-
17.30 uur. Donderdag 28 sep-
tember start Genrefotografi e 
van 19.30 - 21.30 uur. Voor 
de cursus ‘Kijken naar kunst 
door de ogen van fi losofen’ 
door Jacqueline Duurland, 
die op 3 oktober start, is er 
op dinsdag 26 september een 
inloopavond van 19.30-20.30  
uur.

Burendag met eten 
bij Van der Scheerfl at

Bakkum - Bakkum Bruist is 
nog maar net achter de rug 
en het volgende burenfeest 
staat alweer op het program-
ma. Bewoners van de gezins-
fl at aan de Professor van der 
Scheerlaan komen bijeen op 
de Nationale Burendag op 23 
september. Het ziet er naar 
uit dat het vooral een culinair 
feest gaat worden met veel 

Concert van de 
Oratorium Vereniging

Castricum - Op vrijdag 13 
oktober geeft de Castricum-
se Oratorium Vereniging een 
concert, in samenwerking 
met het Begeleidingsorkest 
voor Noord-Holland. Het or-
gel wordt bespeeld door Wim 
Voogd. Dirigent Pieter-Jan 
Olthof staat al jaren garant 

voor een gedegen en inspire-
rende voorbereiding van het 
uit 115 leden bestaande koor. 
Het concert wordt gege-
ven in de St. Pancratiuskerk. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten 
via koorleden, www.oratori-
umcastricum.nl of m.bakker.
desmet@planet.nl.

verschillende internationa-
le gerechten. In de afgelopen 
jaren is het aantal buren met 
verschillende nationaliteiten 
steeds meer toegenomen en 
sindsdien worden de lekker-
ste geuren waargenomen, af-
komstig uit keukens waar ge-
rechten worden bereid uit 
alle windstreken. Hierdoor 
nieuwsgierig geworden sloe-
gen vijf bewoners-van-het-
eerste-uur de handen ineen 
om alle fl atbewoners uit te 
nodigen een succesgerechtje 
uit eigen keuken te bereiden 
en mee te brengen naar de 
proeverij achter de fl at. Daar-
naast zal er een barbecue 
worden opgepookt door de 
Syrische buurman- en chef-
kok Ahmad, die allerlei halal-
specialiteiten voor de fl atbe-
woners bereidt.
Het initiatief is enthousiast 
ontvangen en de aanmeldin-
gen stromen binnen. Sfeer-
volle lampjes en fakkels, en 
vrolijke parasols staan al in 
de aanslag voor nog meer ge-
zelligheid bij zon of regen. We 
hopen uiteraard op een ge-
zellige, mooie nazomerse za-
terdag.”

 Zondagmiddagoptredens 
in Boogaert voor iedereen
Castricum - Woonzorgcen-
trum De Boogaert van ViVa! 
Zorggroep gaat optredens 
organiseren voor alle senio-
ren. Op elke eerste zondag 
van de maand vindt een op-
treden plaats. Het eerste op-
treden in het restaurant van 
De Boogaert is op 1 oktober 
van 14.30 tot 16.30 uur en is 
als openingsvoorstelling kos-
teloos. 
Op die middag is er het con-
certprogramma ‘l’Amour est 
un Oiseau’, gezongen door 
mezzosopraan Merel Huizin-
ga met  begeleiding van pia-
nist Kanako Inoue via Stich-

ting Philomela. Associatie 
Uitvaartverzorging maakt dit 
optreden mogelijk, en zorgt 
er tevens voor dat de entree, 
de koffi e en thee. Voor de op-
tredens in de maanden daar-
na is de entree voor niet-be-
woners van de Boogaert 2,50 
euro. De optredens worden 
geprogrammeerd met hulp 
van het project ‘Adopteer 
een Zondagmiddag Optre-
den’ naar een idee van Wel-
zijn Castricum. Artiesten en 
performers kunnen zich aan-
melden op de website www.
vivazorggroep.nl/zondagmid-
dagoptreden. 
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De Slag bij Bergen wordt 
nagespeeld op 23 en 24 
september. Vandaag loca-
tie de Voert 15, 10.00-17.00 
uur. Info: www.deslagbij-
bergen.nl.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 tot 13.00 uur

21 SEPTEMBER

Dansvoorstelling in Theater 
De Vest Alkmaar: dansvoor-
stelling van het Scapinobal-
let, 20.15 uur. Info: www.the-
aterdevest.nl.

Tuintheater Scheme-
ring in Kasteeltuin Assum-
burg Heemskerk tot en met 
24 september. Gespeeld, ge-
maakt en vormgegeven door 
een combinatie van ama-
teurs en professionals uit 
de IJmond. Meer informatie 
www.schemering.nu.

Lezing nachtvlinders door 
boswachter Luc Knijnsberg 
in de bibliotheek in Castri-
cum. Aanvang 20.00 uur. 
Aanmelden op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in de bi-
bliotheek.

Cabaret en muziek in the-
ater Koningsduyn in Castri-
cum georganiseerd door de 
Huiskamertheaterdirecteur 
Frank Boske. Aanvang 20.00 
uur, kaarten via info@dorps-
straat23.nl.

Fotopresentatie Bank 
Beentjes bij SUS in Uitgeest 
met oude foto’s van het dorp. 
Van 9.30 tot 11.30 uur.

22 SEPTEMBER

Kofferbakmarkt op evene-
mententerrein de Omloop in 
Heiloo, 09:00. Info: www.kof-
ferbakmarktheiloo.nl.

IVN-excursie in de Reker-
hout in Alkmaar Noord, 10.00 
uur. Info: www.ivn.nl/nk.

Najaarsmarkt op het terrein 
van de GGZ in Heiloo, 11.00-
17.00 uur. Info: 072 561 8256.

Openstellling duin-natuur-
tuin Doornduyn in Bakkum 
(Duinweg 2), 11.00 tot 16.00 
uur. 

Optreden Tons of Blues bij 
Mezza Luna in Castricum. 
Aanvang 15.30 uur. 

Najaarsmarkt op Landgoed 

▲
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Tim Akkerman met Tims Se-
crets Sessions in De Zwaan 
in Uitgeest, 20.15 uur. Info: 
www.dezwaancultureel.nl. 
(foto: Marjolein Thijse.

Toneelstuk Moeder en Zo-
nen (reprise) met Anne Wil 
Blankers, Paul de Leeuw en 
Freek Bartels, 20.15 uur in 
De Vest Alkmaar. Foto: Mark 
Engelen.

Bluesweekend in Alkmaar 
gaat 21.30 uur van start. In-
fo optredens: www.alkmaar-
bluesexpres.nl. 

Vrouwen voor Vrede viert 
jubileum met fietsroute, 
waarbij iedereen welkom is. 
Het routeboekje is te verkrij-
gen bij nesham@casema.nl.

23 SEPTEMBER

Concert met Regina Albrink 
en de bekende toneelspeler 

Willibrordus in Heiloo met al-
lerlei activiteiten van 11.00 tot 
17.00 uur.

Fort aan Den Ham is weer 
voor publiek geopend. Deze 
zondag is een klein US-Ar-
my bivak met voertuigen op 
het fortterrein. Het fort ligt 
net over het spoor tussen 
Krommenie en Uitgeest aan 
de provinciale weg N203. Van 
11.00 tot 16.00 uur.

Kofferbakmarkt op evene-
mententerrein de Omloop in 
Heiloo vanaf 9.00 uur.

Concert in het historisch 
kerkje van Krommeniedijk 
van het Belinfante Quartet 
om 15.00 uur.

25 SEPTEMBER

Stiltewandeling vanaf De 
Hoep in Bakkum om 9.30 uur 
door de duinen. 

Stadswandeling door Alk-
maar vanaf 13.00 uur. Kaart-
verkoop in de VVV winkel 
aan het Waagplein.

26 SEPTEMBER

Lezing over boerderij Van 
Tienhovenhoeve bij verha-
lengroep Oud Castricum in 
De Kern in Castricum vanaf 
10.00 uur.

27 SEPTEMBER

Landbouwdag en Lappen-
dag op het Waagplein in Alk-
maar, 8.00-17.00 uur. 

Klaas Hofstra. Zij spelen een 
gedeelte uit de voorstelling 
ìBeethoven vs Beethovenî In 
de Ypma Robijn Concertzaal, 
Robijnstraat 5 Alkmaar. Aan-
vang 16.00 uur. Reserveren: 
Tel: 072-5414400. E-mail: re-
servering@ypmapianos.nl

Boekenmarkt op het Nie-
lenplein in Heemskerk. Ook 
ansichtkaarten, lp’s, cd’s, 
dvd’s, singeltjes en verzamel-
spullen.

Lezing Kerk in Beweging in 
de rk kerk aan de Langebuurt 
in Uitgeest met gastspreker 
Cees Luuk Lindeboom, voor-
malig dakloze, 19.00-20.15 
uur.

.

Concert. Trio C tot de Der-
de speelt joodse feestmuziek. 
Om 15.30 uur in Theater Ko-
ningsduyn Castricum.

The Doors Alive in Victorie 
in Alkmaar vanaf 20.00 uur.

Familievoorstelling De 
Prinses op de Erwt (6+) in 
Kennemertheater Beverwijk 
vanaf 14.00 uur.

De film Brimstone draait 
in Filmhuis De Zwaan in Uit-
geest, 20.15 uur. Info: www.
dezwaancultureel.nl.

Theaterconcert Slagerij van 
Kampen in De Vest Alkmaar. 
20.15 uur.

Bluesweekend in Alkmaar 
gaat 21.30 uur van start. In-
fo optredens: www.alkmaar-
bluesexpres.nl. 

24 SEPTEMBER

Rommelmarkt in De Zien 
Uitgeest van 11.00 tot 15.00 
uur.

Voorstelling De Geheimzin-
nige Grotten van Grok M’Gar 

van Hilbert Geerling. Aan-
vang 14.00 uur in De Cirkel 
Heemskerk.

Jazz in Bakkum in Fase Fier 
vanaf 16.00 uur. Trio Jos van 
Beest en de virtuoze vibrafo-
nist Frits Landesbergen.
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De huilende spiegel
Vervolg op Sneeuwwitje

Castricum - Iedereen kent 
het sprookje van Sneeuwwit-
je. Maar wat gebeurde er na-
dat het mooiste meisje van 

Castricum - Ieder apparaat 
heeft z’n eigen gebruiksaan-
wijzing. Veel mensen, en zeker 
zij die niet zijn opgegroeid met 
de moderne elektronische ap-
paratuur, hebben hier  moeite 
mee. Dan kunnen vrijwilligers 
van het Knoppenproject  on-
dersteuning bieden. 
Vaak is even op weg hel-
pen voldoende. Ook biedt het 
Knoppenproject een over-
zicht waar computercursus-
sen, workshops en andere on-
dersteuning in Castricum wor-
den geboden. Meer informa-
tie bij Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562, info@welzijn-
castricum.nl, www.welzijncas-
tricum.nl.

Knoppenproject

het land trouwde met haar 
prins? De Castricumse to-
neelgroep Expressie speelt 
op 14 en 15 oktober ‘De hui-
lende spiegel’ voor jong en 
oud, maar vooral voor kin-
deren tussen de zes en tien 
jaar. Kinderen die hun ver-
jaardagsfeestje vieren krijgen 
een extra attentie.
Sneeuwwitje is een jaar ge-
leden getrouwd. En omdat ze 
nu een kindje verwacht, wil 
ze het graag weer goed ma-
ken met de boze koningin. 
Ze stuurt alvast de hofnar en 
twee schoonmaaksters voor-
uit om haar paleis eens fl ink 
te laten poetsen. De hofnar 
vindt de scherven van de pra-
tende spiegel en besluit deze 
weer aan elkaar te lijmen. Of 
had ‘ie dat beter niet kunnen 
doen? De voorstelling begint 
om 14.00 uur en duurt on-
geveer een uur. In De Klim-
op, Rooseveltlaan 1, Castri-
cum. Kaarten reserveren via 
www.toneelgroepexpressie.
nl of bel 0251-252751.

Castricum - Dankzij de gro-
te inzet van de ruim 240 col-
lectanten werd vorige week 
tijdens de huis-aan-huis col-
lecte voor KWF Kankerbe-
strijding, werd het mooie  be-
drag van 19.965 euro bijeen-
gebracht. In Castricum/Bak-
kum werd 13.268 euro opge-
haald, in Limmen 3.803 euro 
en in Akersloot 2.894 euro.

Opbrengst
KWF-collecte

Ethiek rond tentoon-
stellen menselijke resten
Castricum - Op 5 oktober 
geeft Liselotte Gertenbach 
in Huis van Hilde een lezing 
over de ethiek van het ten-
toonstellen van menselij-
ke resten. Menselijke resten 
zijn in veel musea te vinden. 
Kan dat eigenlijk wel? Is het 
denken over het tentoonstel-
len van menselijke resten de 
afgelopen jaren veranderd? 
Deze lezing is de eerste in de 
serie ‘Hilde kan me nog meer 
vertellen…’ van Stichting Oer 
IJ en Huis van Hilde, die ver-
dieping biedt op verschillen-
de thema’s uit de geschiede-
nis en archeologie van de re-
gio.
Liselotte Gertenbach heeft 
zich als geen ander in dit on-
derwerp verdiept. In de lezing 
vertelt ze hoe de opvattingen 
over het tentoonstellen van 
menselijke resten de afge-
lopen jaren is veranderd en 
hoe de regelgeving daarop is 
aangepast. Liselotte licht de 
huidige manier van tentoon-
stellen toe en kijkt ook naar 
de toekomst. Hoe zal men 
over tien jaar over dit onder-
werp denken en hoe kunnen 
musea hier op inspelen? De 

lezing biedt antwoord op veel 
interessante vragen over dit 
onderwerp.   
 Liselotte Gertenbach is af-
gestudeerd aan de Reinward 
Academie (BA) met een ma-
jor in Cultureel Erfgoed en 
een minor in Geschiedenis 
en schreef haar scriptie over 
dit onderwerp. Op dit mo-
ment organiseert ze de Ar-
cheoHotspot en is ze betrok-
ken bij de organisatie van 
tentoonstellingen in Huis van 
Hilde. Aanvang 20.00 uur. In-
schrijving: www.oerij.eu.

www. .nl

www. .nl

Castricum – Op 25 juli heeft 
de FIOD in samenwerking 
met de Belastingdienst en 
de Kansspelautoriteit door-
zoekingen gedaan in twee 
speelhallen, waarvan een in 
Castricum, en in twee won-
ingen in Heeze en Rijen. De 
eigenaar en zijn dochter 
werden verdacht van on-
juiste aangiften kansspelb-
elasting en manipuleren van 
de omzetcijfers, waardoor 
de Belastingdienst mogelijk 
ruim 650.000 euro mis zou 
zijn gelopen. In een persb-
ericht meldde de FIOD dat 
de twee ondernemers mo-
gelijk hun klanten bena-
deelden door de gokkasten 
zo in te stellen dat spelers 
te weinig kregen uitbetaald 
wanneer ze wonnen. Maar 
de speelautomaten bevat-
ten helemaal geen sjoemel-
software, blijkt nu uit onder-
zoek van de FIOD.

,,Het is grote onzin”, vertelt 
de eigenaar, een man van 
53 jaar die oorspronkelijk 

uit Turkije komt, over de sjo-
emelsoftware. ,,De meeste 
klanten wisten dat ook 
wel, maar er volgden toch 
dreigementen. Een is terug 
te luisteren op de telefoon: 
‘Ik vind het niet normaal. 
Heb de laatste tijd zoveel 
verloren. Anders ga ik het 
echt anders oplossen. Dan 
gaan jullie ruiten naar bin-
nen’ is te horen.”

De FIOD was het strafrech-
telijk onderzoek gestart na-
dat de Belastingdienst con-
stateerde dat bij de twee 
speelhallen sprake was 
van een ‘tax gap’ voor de 
verschuldigde kansspelb-
elasting. Dit is gebaseerd 
op landelijk gemiddelde 
dagopbrengsten per spee-
lautomaat. Het vermoeden 
was dat gebruik was ge-
maakt van manipulatiesoft-
ware in de speelautomaten 
en verdachten daardoor de 
kansspelbelasting te laag 
hebben aangegeven. De 
speelautomaten kunnen op 

listige wijze worden gepre-
pareerd dat deze prijzengeld 
niet aan de spelers uitkeren. 
Tijdens onderzoeken in 
Duitsland en Oostenrijk 
vorig jaar is manipulaties-
oftware in speelautomaten 
aangetroffen.

Maar er zijn nog meer prob-
lemen voor de familie, die 
nog niet zijn opgelost. Het 
bedrijf onderging eerder al 
eerder controles en moest 
een regeling met de Belas-
tingdienst treffen vanwege 
een opgebouwde schuld 
van 160.000 euro. Maar het 
laatste deel ervan wordt vol-
gens de familie eind dit jaar 
afbetaald. De FIOD verden-
kt de ondernemers nog wel 
van belastingontduiking. 
De familie zou van 2012 tot 
2016 naar schatting zo’n 
twee miljoen euro te weinig 
hebben opgegeven aan de 
Belastingdienst: goed voor 
650.000 euro belastinggeld. 
Maar ook dit wordt door 
de eigenaar weersproken. 

,,Het aantal bezoeker aan 
onze casino’s liep terug en 
de omzetcijfers laten zien 
dat we de  laatste jaren een 
paar ton in het rood staan, 
ook als gevolg van ziekte. 
De FIOD vindt het verdacht 
dat het casino per speelau-
tomaat minder verdiende 
dan het landelijke gemid-
delde. Maar Castricum is 
maar een klein dorp en in 
de regio is de concurrentie 

stevig. Er is concurrentie, 
onder andere van casino’s 
in Alkmaar en Beverwijk. 
De jaren dat de zaak al-
leen maar verlies leed zijn 
doorgekomen door geld van 
de familie te lenen. Inmid-
dels gaan de zaken beter. 
We investeren veel in de 
relatie met klanten. Ik wil 
mijn goede naam terug. An-
ders ga ik kapot.” De FIOD 
onderzoekt de zaak verder.

Sjoemelsoftware in gokkasten casino
ADVERTORIAL
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Wat betekent uitbreiding 
Schiphol voor Castricum?
Castricum - In overleg met 
inwoners, de luchtvaartsec-
tor en overheden is afgespro-
ken dat er maximaal 500.000 
vluchten per jaar van en naar 
Schiphol mogen vliegen. De-
ze afspraak geldt tot en met 
2020. Naar verwachting 
wordt dit aantal in 2017 al 
bereikt en daarom wil Schip-
hol groeien. De Groene Hart-
gemeenten maken zich gro-
te zorgen over de plannen 
voor verdere groei van Schip-
hol. Zij zijn een petitie gestart 
‘Geeft Stilte een stem’. Plat-
form Vlieghinder Regio Cas-
tricum (PVRC) sluit zich bij 
deze actie aan.
,,Als Schiphol uitbreidt zul-
len wij daar relatief weinig 
van merken verwacht ik”, ver-
telt een woordvoerder van 
PVRC. ,,Het is nu wel zo dat 
de Polderbaan in de eerste 
plaats een startbaan is en 
van starters hebben we hier 
weinig last. Helaas is de wind 
meestal zo dat we toch lan-
dende vliegtuigen over ons 
heen krijgen. Als vanwege 
de uitbreiding het landen op 
de Polderbaan de voorkeur 
wordt, en dat valt niet uit te 
sluiten, geeft dat meer over-
last.” Voor de toekomst wordt 
bovendien gedacht aan vas-
te landingsroutes, zoals nu in 
de nacht. ,,Je kunt raden hoe 
die route dan zou kunnen 
gaan lopen. Beter gaat het 
niet worden zolang Schiphol 
niet van koers verandert.”
In het Aldersakkoord staat 
dat vakantievluchten moeten 
doorstromen naar de vlieg-
velden Eindhoven en Lely-
stad, dat in het voorjaar 2018 
opengaat voor internationale 
vluchten. ,,Lelystad gaat hier 
enig hoog west-oost landend 
vliegverkeer opleveren, voor-
al over Heemskerk en Hei-

loo”, verwacht PVRC. ,,Star-
ters van Lelystad gaan via 
Enkhuizen over Obdam naar 
Bergen. Bij Enkhuizen zet-
ten ze op 1.800 meter hoogte 
pas de eindnadering in. Dat 
geeft daar kabaal.” Ondertus-
sen gaan er stemmen op om 
Schiphol te verplaatsen naar 
een locatie in zee, omdat Le-
lystad en Eindhoven niet vol-
doende capaciteit zouden 
hebben de vakantievluchten 
op te vangen. Daarmee zou 
de overlast worden gemini-
maliseerd.
Schiphol houdt in toekomst-
scenario’s voor de luchtha-
ven rekening met de komst 
van nog een extra terminal 
ten noorden van de luchtha-
ven en landingsbaan ten zui-
den van de Kaagbaan. Het 
Centraal Planbureau en het 
Planbureau voor de Leef-
omgeving voorzien 625.000 
vluchten in 2030 en 875.000 
in 2050, bij een gunstige eco-
nomie. Via www.bezoekbas.
nl kan iedereen een vraag of 
hindermelding indienen. Dat 
kan ook via tel.: 020-6015555. 
De petitie ‘Geeft stilte een 
stem’ ondertekenen? Dat kan 
op https://ikstemvoorstilte.nl.

De storm
Castricum - Tijdens de 
storm, die woensdag over 
ons land raasde moesten de 
brandweerlieden volop in ac-
tie komen. De eerste melding 
was om 7.50 uur om een paar 
omgewaaide bomen te ver-
wijderen die over het fi ets-
pad lagen op de Heereweg. 
Vervolgens zijn ze ingezet 
om te assisteren bij storm-
schade aan een strandpa-
viljoen. Toen werden ze naar 
de Wederik gestuurd waar 
een boom over het voetpad 
en de weg lag. Hierna kon-
den ze naar de Willem Lo-
dewijkstraat waar het zink 
van een dakkapel naar be-
neden was gewaaid. Vervol-
gens hebben ze een grote 
tak weggezaagd aan de C.F. 
Smeetslaan en aan de Hee-
reweg. Daarna is de uitgang 
van het gebouw van de Red-
dingbrigade opgeruimd die 
geblokkeerd was door grote 
takken. 
Daarna een melding van di-
verse grote takken die op het 
onderkomen van de scouting 
dreigden te vallen. Het ge-
bouw was verhuurd en er zou 
overnacht worden. In samen-
werking met de gemeente is 
besloten om een groot deel 
van de boom te verwijderen. 
Toen de brandweer daarmee 
bezig was, meldde een voor-
bijganger dat er een grote 
tak gevaarlijk hing boven het 
duinpad. Deze is verwijderd. 

De medewerkers van de ge-
meente hebben alle andere 
meldingen die binnen kwa-
men verwerkt, waaronder 
een hoge boom, aan de Beet-
hovensingel. In Limmen (fo-
to) is met de hoogwerker van 
Heerhugowaard een boom 
verwijderd langs de Rijks-
weg. Deze boom dreigde om 
te waaien en tegen een wo-
ning aan te komen. Uit voor-
zorg is de boom gekapt. 

Applaus voor 
plantsoendienst
Castricum - ,,Met deze 
storm hebben de mannen 
van de plantsoenendienst het 
extra druk”, schrijft Janny van 
Hoven uit Castricum. 
,,Wat te doen met een half 
afgebroken tak, hoog in de 
boom en een te korte tak-
kenzaag.  Aan vindingrijk-
heid geen gebrek; het is ge-
lukt. Applaus!”

Jazz In Bakkum met vibrafonist

Bakkum - De sfeervolle leu-
ke en kleinschalige concer-
ten van Jazz in Bakkum in 
Grandcafe  Fase Fier beleeft 

haar 29e jaargang en gaat 
het nieuwe seizoen van start 
op 24 september  vanaf 16.00 
uur. Trio Jos van Beest ont-
vangt steeds andere muzi-
kanten op elke laatste zon-
dag van de maand. ,,Mariëlle 
en ik  proberen altijd zo breed 
mogelijk te programmeren 
en selecteren muzikanten 
waarbij de passie ervan af-
spat”, vertelt Jos van Beest 
die Jazz in Bakkum met zijn 
vrouw organiseert. ,,Ook ver-
liezen wij het muzikale aspect  
niet uit het oog, want we wil-
len ons blijven onderschei-
den met het muzikale niveau 

dat wij nu al 29 jaar bieden. 
Wij zetten gerenommeerde 
musici op het podium en be-
steden aandacht aan nieuw 
jong aanstormend talent. De 
virtuoze vibrafonist Frits Lan-
desbergen is mijn eerstvol-
gende gastsolist en mijn trio 
wordt gecompleteerd door 
NPS presentator/musico-
loog en docent bassist Hans 
Mantel en Niek van Wiggen 
is mijn drummer. Ik verheug 
mij er nu al op om plaats te 
nemen achter de piano. Op 
29 oktober is mijn gastsolist 
Hans Dulfer bij Jazz in Bak-
kum.”

Maak torso 
van grove klei

Castricum - Bij Perspectief 
kan men op zaterdag 7 okto-
ber van 9.30 tot 16.30 uur tij-
dens een workshop leren hoe 
je een torso boetseert vol-
gens de methode van Peter 
Rubino. Dat betekent dat er 
gestart wordt met een aantal 
cilindrische of rechthoekige 
vormen. Daarna wordt door 
het aanbrengen van details 
naar het eindresultaat toege-
werkt. Docent is Ingerid Op-
stelten. Lunchpakket meene-
men. Aanmelden: www.per-
spectiefcastricum.nl of tel.: 
0251-653894.

Clusius College op kamp
Castricum - De klassen 4 
van het Clusius College zijn 
vorige week alle kanten uit-
gezworen; van Limburg tot 
Friesland. De leerlingen wa-

ren op kamp, een mooie start 
van hun examenjaar. Het 
kamp Heeg zeilde in weer en 
wind, maar hadden veel ple-
zier. Foto: Evelyn van Tilborg.
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Eva Boeree zoekt steun voor 
project met taart en meer

Castricum - Eva Boeree (28) 
gaat het avontuur opzoeken. 
Zij heeft besloten haar droom 

te volgen om met crowdfun-
ding het Lions project in Ka-
meroen te starten. Het Lions 

project wil kwetsbare jonge-
ren een kans bieden om hun 
potentie te ontwikkelen. Er 
wordt een restaurant opgezet 
waar drie tot vijf jongeren de 
kans krijgen op een werker-
varingsplek. In het restaurant 
zullen zij diverse trainingen 
krijgen die hen zullen voorbe-
reiden op de arbeidsmarkt. Zo 
krijgen deze jongeren een be-
tere positie in de samenleving, 
verwacht Eva.

,,Enkele jaren geleden ben ik 
een actie gestart om koek-
jes en taarten te verkopen 
voor de stichting waar ik sta-
ge ging lopen”, vertelt zij. ,,Dit 
was toen een groot succes. 
Daarom wil ik deze actie nu 
starten voor mijn eigen pro-
ject. Op de pagina cookie-
sandcakesforcameroon op 
Facebook verkoop ik koekjes 
en taarten die ik zelf maak. De 
opbrengst gaat volledig naar 
het project toe. Hiernaast wil 
ik mogelijk ook nog een bene-
fi tdiner organiseren en ande-
re ludieke acties starten om zo 
geld in te zamelen. Deze acti-
viteiten zullen ook op de web-
site bekend worden gemaakt.” 
Wie Eva wil steunen kan een 
donatie storten of iets lekkers 
bestellen. Dat kan via https://
onepercentclub.com/en/pro-
jects/het-lions-project.

Eerste expositie Getij
Castricum - Kunstenaars 
Kollektief Getij, opgericht 
door de Castricumse kunste-
naars Fennanda Eleveld, Frie-
da Verbree en Teska Selig-
mann, houdt haar eerste ex-
positie bij galerie Sopit op 
de Anna Paulownastraat 22. 
Thema van de expositie is: 
Tussentijd. 
Tussentijd slaat op de inhoud 
van het werk dat getoond 
wordt, zoals foto’s van jon-
geren in de puberteit, schil-
derijen over pure ruimte, en 
collages over wolken, zee en 

lucht, bewegend in de tijd.  
Getij is opgericht om elkaar 
te inspireren, stimuleren en 
te helpen, voor samenwer-
king en kruisbestuiving. Op 
23 september om 16.00 uur 
opent Toon Mans, burge-
meester van Castricum, de 
tentoonstelling. Op 30 sep-
tember om 15.00 uur treedt 
schrijfster en theatermaak-
ster Pamela Koevoets op. 
Openingstijden op zaterdag 
en zondag , 23 en 24 septem-
ber en 30 september en 1 ok-
tober, van 12.00 tot 17.00 uur.

Griezelen in de 
Kinderboekenweek

Castricum - Gedurende tien 
dagen, van 4 tot en met 15 
oktober,  is het griezelen ge-
blazen in de bibliotheek. Kin-
derboeken met griezels en 
engerds staan centraal want 
het thema van de Kinderboe-
kenweek is Griezelen met het 
motto: gruwelijk eng.
Op woensdag 4 oktober is de 
feestelijke start van de Kin-
derboekenweekbij alle vesti-
gingen van Bibliotheek Ken-
nemerwaard tussen 14.30 en 
16.00 uur. Kinderen maken 
een eigen heksendrank, slijm 
of knutselmonster. Ze laten 
zich schminken tot engerd of 
maken een bijna echte wond 
op het hoofd of de arm. Op 
zaterdag 14 oktober is er een 
extra Biebatelier in de biblio-
theek van Castricum.
Archeologen van het Huis 
van Hilde brengen een be-
zoek aan de bibliotheek van 
Akersloot op woensdag 4 ok-
tober van 15.00 tot 16.30 uur 

en in Castricum op zater-
dag 7 oktober van 10.30 tot 
12.00 uur. De kinderen kun-
nen daarna een verhaal ver-
zinnen waarmee zij meedoen 
aan de wedstrijd die de bieb 
en het Huis van Hilde samen 
organiseren. Bij het inleve-
ren van een werkstuk krijgen 
de kinderen een gratis toe-
gangskaartje voor een voor-
stelling bij het Huis van Hilde. 
Een compleet overzicht staat 
op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl. Voor kinde-
ren is het lidmaatschap van 
de bibliotheek gratis. Wie lid 
wordt tijdens de Kinderboe-
kenweek krijgt een griezel-
masker en betaalt geen in-
schrijfgeld. Anita Boots (58) 
een specialist in het genre 
met haar Heksenboeken ’De 
Gekleurde Heks’ en ‘De Heks 
van Villa Zeldenrust’. Zij leest 
voor  bij boekhandel Laan 
op: 7 oktober, 11 oktober om 
14.00 uur.

Dixiefun en jamsessie 
met oude stijl jazz

Castricum - Er wordt weer 
een jamsessie oude stijl jazz 
gehouden in Geesterhage. 
Iedere tweede zondag van de 
maand is er mogelijkheid om 
in oude stijl jazz te jammen in 
foyer de Heerlykhyd onder de 
naam ‘At the jazzband ball’. 
Voor de jam is er een optre-
den van oude stijl jazzorkest 
Dixiefun uit Castricum.
Op zondag 8 oktober om 
15.00 uur geeft Dixiefun een 
gratis optreden. De oude stijl 

jazz muziekmiddagen wor-
den elke tweede zondag van 
de maand gehouden. Met de 
Dixiefun bezetting van drums, 
bas, trombone, trompet, kla-
rinet en banjo is de toon wel 
gezet. Om het feest compleet 
te maken krijgt men aanslui-
tend ook nog een jamsessie 
oude stijl jazz te horen. On-
der de noemer ‘At the jazz-
band ball ‘ kunnen muzikan-
ten meedoen aan deze jam-
sessie. 

Castricum - Co Kremer 
geeft een lezing over De Ou-
de Knegt, de korenmolen in 
Akersloot. Tijdens de lezing 
zal de bijzondere geschiede-
nis van de molen ter sprake 
komen.
 In de loop der jaren raakt de 
molen vaak ernstig in ver-
val. Ondanks alle proble-
men wordt hij steeds weer 
opgeknapt. De eerste plan-
nen voor herstel dateren van 
1976. In 2000 is de molen op 
oudejaarsavond door een 
verdwaalde vuurpijl in brand 
geraakt. Voor de tweede keer 
kwam onder leiding van Theo 
Visser een nieuwe ploeg vrij-
willigers bij elkaar, die samen 
met professionele molenma-
kers aan de slag gingen.

De lezing vindt plaats op 
woensdag 27 september om 
14.00  in De Kern, georgani-
seerd door Vrouwen Contact 
Castricum. Iedereen is wel-
kom.

Lezing over 
Oude Knegt



Duivenseizoen afgelopen
Castricum - Het duivensei-
zoen is afgesloten met een 
wedstrijd uit het Belgische 
Quievrain. De drie winnaars 
bij de Gouden Wieken: Cees 
de Wildt, Gerhard Tromp, en 
Arie en Rie Hageman be-
hoorden ook tot de top tien 
van Kring 1 van Noord- Hol-
land. 

De vereniging leverde bo-
vendien kampioenen in groot 
verband. Gerhard Tromp 
wordt gehuldigd als generaal 

kampioen onaangewezen in 
Kring 1 en Wim Glas pres-
teerde dat op de overnacht-
fond. Reden voor een brood-
jes bal in het clubhuis in Lim-
men. 
Daarbij werd al vooruitgeblikt 
naar volgend jaar met het ini-
tiatief van de Gouden Wie-
ken om dit seizoen ingevoer-
de veranderingen met alle 
betrokken verenigingen van 
de westkant  te evalueren en 
eventuele verbetervoorstellen 
te formuleren. 

Na Katerloop schaatsen 
bij de Limmer IJsclub

Limmen - De weergoden 
zaten gelukkig mee en het 
nieuwe parcours werd zowel 
door de jeugd- als de Kater-
lopers goed ontvangen vori-
ge week tijdens de populai-
re Katerloop. 
Cas Stuifbergen en Patricia 
Glasius wonnen de 5 km in 
een tijd van 19:37 resp. 24:31 
min. De 10 km werd door 
Max Rijs en Eileen Groen-
land gewonnen in een tijd 
van 34:35 en 42:35 min. Alle 
overige uitslagen en alle fo-
to’s zijn re zien op www.lim-

merijsclub.nl. De Limmer IJs-
club is bezig met de voorbe-
reidingen van het wintersei-
zoen; ijsbaan de Meent gaat 
volgende maand weer open 
en iedereen die het schaat-
sen beter onder de knie wil 
krijgen kan les krijgen van de 
Limmer IJsclub. 
Onder leiding van ervaren 
trainers worden schaatstrai-
ningen aangeboden op elk 
niveau en voor elke leeftijd. 
Meer informatie hierover is 
ook terug te vinden op de 
website.

Noa is kampioen van 
heel Noord-Holland

Castricum - De AVC-pupil-
len Noa Popot, Sepp Schul-
te, Sam Glorie, Mats Vense-
laar, Stan Dekker en Samuel 
Möhlmann hebben tijdens de 
competitiefi nale op zaterdag 
16 september in Edam pri-
ma prestaties laten zien, met 
goud voor Noa! Aan de fi na-
le deden de beste pupillen uit 
heel Noord-Holland mee. 

De dag begon met een ope-
ningsdefi lé. Maar liefst 400 
atleetjes presenteerden zich 
onder luid applaus aan het 
publiek. Vervolgens kon ge-
start worden met de estafet-
tes en de driekamp, bestaan-
de uit sprint, verspringen en 
balwerpen. De jongens pupil-
len C hadden zich als ploeg 
geplaatst.  Mats, Sam, Stan 
en Samuel werden vijfde in 
het ploegenklassement, met 
onder andere een prima ge-
lopen 4x40 meter estafette.
                                                                                                                                           
De tienjarige Sepp had zich 
individueel geplaatst voor 
deze fi nale, en heeft op de 

meerkamp een vierde plaats 
in het eindklassement ge-
haald. Hij behaalde 1543 
punten, slechts twee pun-
ten verschil met de num-
mer drie.  De eerste poging 
bij verspringen was meteen 
raak, een fraai persoonlijk re-
cord van  4,28 meter. En bij 
balwerpen kwam hij tot 31,76 
meter, waarmee Sepp zich de 
op-één-na beste balwerper 
van Noord-Holland mag noe-
men.  
De zevenjarige talentvol-
le Noa begon de dag in de 
wetenschap dat een podi-
umplaats binnen handbereik 
was, maar ze moest het wel 
waarmaken onder wedstrijd-
spanning.  Met twee eerste 
plaatsen (verspringen 3,03 
meter en balwerpen 20,35 
meter) en een tweede plaats 
op de 40 meter sprint in 7.48 
seconden werd het goud! 
Sepp en Noa mochten voor 
hun respectievelijk vierde en 
eerste plaats op de meer-
kamp een grote medaille mee 
terug naar Castricum nemen.

Castricum - Marcel Lies-
dek, de bekende ex-prof-
voetballer van onder an-
dere Telstar, Haarlem, For-
tuna Sittard en FC Utrecht 
is sinds ruim een half jaar 
verbonden met FC Castri-
cum. 

Marcel, die het boegbeeld is 
van het kleurrijk elftal en de 
stichting wereldelftal 7-6-
1989, verzorgt de loop- en 
conditietrainingen via zijn 
voetbalschool.
Onder het motto van Ajax-
coryfee en -looptrainer Cees 
Koppelaar: ,,Het lijf kun je 
niet los zien van de geest”, 
probeert Marcel het presta-
tievermogen naar een ho-
ger niveau te brengen en dat 
moet gebeuren met een uit-
stekende conditie via aanval-
lend, aantrekkelijk voetbal, 
waarin de eenwording van 
het team bovenaan staat.

Hij bewerkstelligt dit door 
looptechniektraining, waar-
bij de ademhalingstechniek 
een grote rol speelt. Borst- 
en buikademhaling moeten 
voor een constante adem-
halingstechniek zorgen, die 
een positieve invloed heeft 
op het uithoudingsvermogen, 
de motoriek en de conditie. 
Hierbij wordt uiteraard ook 
gelet op een goede lichaams-
houding en loopwijze, die de 
snelheid doen verhogen.

De loopscholing vindt plaats 
bij de gehele jeugd ( de F-jes 
, E, D, C, B en A-jeugd). De 
resultaten kunnen niet uit-
blijven; de reacties van de 
spelers liegen er niet om en 
aan het enthousiasme van de 
gedreven Marcel Liesdek zal 
het in ieder geval niet liggen.
Voor mee informatie zie web-
site F.C.Castricum.

Voetbalschool 
Marcel Liesdek 

Kitesurfers zamelen 
93.506 euro in 

Regio - Op 19 augustus heb-
ben honders kitesurfers deel-
genomen aan de tweede edi-
tie van hét kitesurf event 
‘Hoek tot Helder’. De orga-
nisator Kite 4 Charity is een 
stichting die zich inzet om 
geld op te halen voor de 
Hartstichting.
Met deze 130 km lange ultra-
marathon van Hoek van Hol-
land tot Den Helder zamelden 

zij 93.506 euro in voor onder-
zoek naar het eerder herken-
nen van hart- en vaatziekten.

Martijn van Dijk, Stichting Ki-
te 4 Charity: ,,De weersom-
standigheden waren perfect. 
Gelukkig is iedereen onge-
deerd gebleven. We kunnen 
met trots zeggen dat van de 
100 deelnemers er 95 de fi -
nish hebben gehaald.”
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The Wasps prooi voor 
dames Cas RC: 127-0

Castricum - Voor het Cas-
tricumse damesrugbyteam 
was de tegenstander zondag 
The Wasps  uit Nijmegen. Het 
fluitsignaal van de goed lei-
dende referee Wiet van Duin 
had nog niet geklonken of 
de Duinranders namen met-
een het heft in handen. Zo-
dra er balbezit, was werden 
meteen succesvolle aanval-
len opgezet  en de trylijn  op-
gezocht. De supporters hoef-
den niet lang te wachten en 
zagen Sophie Touber, Hiske 
Blom en Linde v.d. Velden re-
gelmatig scoren. Mede door 
het voorbereidende werk 
van de hardwerkende voor-

waartsen werd op de verde-
digingslinie van de Nijmege-
naren gebeukt. Daarna kon-
den de driekwarten via mooie 
aanvallen de zaak afronden. 
Soms werden de aanvallen 
zo mooi opgezet dat de aan-
wezige leden van het eerste 
team heren er bijna lyrisch 
van werden. 
Ook Inge v.d. Velden, Miri-
am van Veen en Laura Stokx  
drukten een try. Uiteinde-
lijk was het Lydia van Amers-
foort die zichzelf beloonde 
voor haar immer aanwezige 
support door de laatste try 
van de wedstrijd te drukken. 
Eindstand 127-0.

Castricum - Op de zeer 
productieve tweede speel-
avond van de librecom-
petitie bij biljartvereni-
ging Wik, waren de presta-
ties van Peter Vos en Rien 
Emmerik het meest in het 
oogspringend. 

Peter verbaasde zichzelf door 
twee hoge series van dertien 
caramboles bij elkaar te tik-
ken die er mede voor zorg-
den dat hij na de 25 beurten 
de partij afsloot met een uit-
zonderlijk hoge stijgingsper-
centage van 84 procent.

Zijn tegenstander Cor Stroet 
kende ook een bizar verloop 
van zijn partij, want het was 
een kopie van de wedstrijd 
van vorige week. Ook nu kon 
hij een matige partij specta-
culair afsluiten met een hoge 
serie van twintig caramboles 
in de laatste beurt, waardoor 
Cor toch zijn moyenne haal-
de. 
Ook Rien Emmerik was ver-
rast over zijn eigen presta-
tie tegen Hein Kitsz, door 
met een stijgingspercentage 
van 57 procent de partij win-
nend af te sluiten. Hein leek 
op de overwinning af te ste-
venen, maar door in de laat-
ste vijf beurten geen caram-
bole meer te maken, ging de 
winst naar Rien.

Peter en Rien 
zijn de toppers 

Drie TDR-atleten op podium bij de Dam tot Dam
Castricum - Aan het groot-
ste hardloopevenement van 
Nederland deden veertien 
TDR-atleten mee. Drie liepen 
naar het Nederlandse podi-
um. 
Michel Butter wilde zichzelf 
testen door meteen met de 
kopgroep mee te lopen. Na 
de eerste drie kilometer, met 
onder andere een lange klim 
vanuit de IJ-tunnel, kwam 
Butter door in een tijd van 
8’20” waar hij zijn grens over-

schreed. ,,Ik moest echt twin-
tig minuten rustig in 3’05”/km 
lopen om bij te komen. Daar-
na herpakte ik me weer. Het 
is belangrijk om op deze ma-
nier mijn grenzen af en toe 
eens af te tasten,” aldus But-
ter na zijn race. Butter finish-
te in een  tijd van 49’23”. Hij 
werd achter Choukoud de 
tweede Nederlander en fi-
nisht overall als vijftiende.
Een halve minuut later kwam 
teamgenoot Edwin de Vries 

over de eindstreep. De Vries 
laat zien in een hele goe-
de vorm te verkeren. Na drie 
weken te hebben getraind 
in Sankt Moritz met team-
genoot Butter is het nu zaak 
wedstrijdritme op te doen 
voor zijn marathondebuut in 
oktober. De Vries finisht in 
een tijd van 49’57” en be-
steeg het podium als derde 
Nederlander.
Voor Jill Holterman en Ro-
nald Schröer was het hun 

laatste wedstrijd in het tenue 
van TDR. Beiden zijn inmid-
dels gestart met een samen-
werking bij Gerard van Lent. 
Na een uitstekend baansei-
zoen is Holterman sterk be-
gonnen aan het wegseizoen. 
Holterman liep de eerste tien 
kilometer in 35’01”. Het laat-
ste stuk kon ze nog goed ver-
snellen waarna ze als tweede 
Nederlandse over de streep 
kwam met een PR van een 
halve minuut, 55’52”.

Castricum - De Vereniging 
Kennemer IJsbaan (VKIJ) 
Castricum staat al 85 jaar 
in de winter op de schaats. 
Wanneer de natuurijsbaan 
aan de Zeeweg bevroren is 
loopt heel Castricum uit om 
hun rondjes te schaatsen op 
de ijsbaan. De VKIJ verzorgt 
tijdens de winterperiode ver-
schillende trainingsactivitei-

ten op de ijsbaan in Alkmaar. 
Van fanatieke trainingen voor 
wedstrijdschaatsers, trainin-
gen voor recreanten zon-
der behoefte in het schaat-
sen van wedstrijden tot trai-
ningen op speelse wijze voor 
de startende jeugd. Jaarrond 
verzorgt de vereniging ver-
schillende conditietrainingen 
voor iedere categorie. Een 

conditietraining voor de wat 
fanatiekere recreatieve spor-
ter tot een 50+ fitheidstrai-
ning. De trainingen zijn er-
op gericht de conditie op peil 
te houden en zo mogelijk te 
verbeteren. Aanmelden voor 
verschillende activiteiten is 
vanaf nu weer mogelijk. Kijk 
voor informatie hierover op 
de website www.vkij.nl. 

Voetballers en scouting samen
Limmen - Het was afgelo-
pen zaterdag een drukte van 
jewelste in en rondom het 
onderkomen van de scouting 
aan de Kapelweg. Een groep-
je kinderen speelde fanatiek 
een smokkelspel, terwijl an-
dere groepjes aan het voet-
ballen waren of leerden om-
gaan met een zakmes. De ac-
tiviteiten waren tot stand ge-
komen na een gezamenlijk 
initiatief van voetbalvereni-
ging Limmen en de plaatse-
lijke scouting. De twee bloei-
ende verenigingen vonden 
het de hoogste tijd om el-

kaar beter te leren kennen 
met als resultaat dat zij voor 
hun jongste jeugdleden een 
dag organiseerden met zo-
wel voetbal als typische 
scoutingonderdelen. Dankzij 
de inbreng van ouders werd 
het nog leuker; tijdens kegel-
voetbal konden de kinderen 
tussen de benen van een va-
der spelen en samen met een 
moeder konden ze boven een 
vuurtje verwarmde marsh-
mallow eten. Zin om ook lid 
te worden? Kijk dan op www.
scoutinglimmen.nl of www.
vvlimmen.nl.
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Lezing over familiebedrijf Dilvis
Akersloot - Hein Dil van fa-
miliebedrijf Dilvis verzorgt op 
28 september in de biblio-
theek in Akersloot een lezing 
over zijn bedrijf. 
Na een economische cri-
sis in Alkmaar in 1854 wil-
de Alkmaar de ‘Heerlijkheid 
van Akersloot’ verkopen, of-
wel het zakelijke recht om 
met uitsluiting van anderen 
te vissen. De familie Dil deed 
een bod en verwierf hiermee 

het alleen-visrecht op het 
Alkmaardermeer, en de daar-
bij horende titel ‘Heer van 
Akersloot’. Het bedrijf startte 
in de Zaanstreek en vestig-
de zich uiteindelijk in 1884 in 
Akersloot. Het familiebedrijf 
is inmiddels in handen van 
de vijfde generatie en na ruim 
130 jaar wordt er nog altijd 
duurzaam op snoekbaars ge-
vist op het Alkmaardermeer. 
Deze avond komt Hein Dil 

vertellen over zijn familiebe-
drijf, er wordt onder andere 
gesproken over het verleden, 
het heden en de toekomst 
van het bedrijf. Deze lezing is 
georganiseerd in samenwer-
king met de Historische Ver-
eniging Oud Akersloot. Om 
20.00 uur, aanmelden voor 
deze lezing kan op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of bij de klantenservice in de 
bibliotheek.

Herdenkingsteken WO 
II op strandplateau

Castricum - In de nacht 
van 16 op 17 mei 1943 
wordt door Duits afweer-
geschut in de buurt van 
Wijk aan Zee een bom-
menwerper geraakt, de 
Avro Lancaster van de En-
gelse RAF stort neer ten 
zuiden van Castricum aan 
Zee. 

In mei 2018 is deze gebeurte-
nis 75 jaar geleden. The 617 
Squadron Netherlands Air-
crew Memorial Foundation, 
die zich bezighoudt met het 
gedenken van bemannings-
leden van het 617 Squadron 
‘Dambusters’ die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen, wil voor een 
blijvend eerbetoon een pla-
quette plaatsen bij Castricum 
aan Zee.

Samen met de gemeente 
Castricum is de stichting be-
zig om dit monument te rea-
liseren. Momenteel wordt er 
druk gewerkt om inkomsten 
te werven zodat eind oktober 
de steenhouwer hiermee aan 
de slag kan. De planning is 
om de onthulling in mei 2018 
te laten plaatsvinden met on-
der andere de aanwezigheid 
van familieleden van de om-
gekomen bemanningsleden 
en de 617 Squadron Associ-

ation. Op 16 mei 1943 gaat 
Operatie Chastise van start, 
19 Lancaster bommenwer-
pers van het 617 Squadron, 
met in totaal 133 beman-
ningsleden, zijn onderweg 
naar het hart van de Duit-
se industrie, het Ruhrgebied 
in Duitsland, voor een aan-
val op de grote stuwdam-
men. Na een geslaagde  mis-
sie wordt Lancaster AJ-A van 
het 617 Squadron, gevlogen 
door Squadron Leader Mel-
vin ‘Dinghy’ Young , op de 
terugweg naar de thuisba-
sis RAF Scampton in Lincoln-
shire, Engeland, geraakt door 
Duits afweergeschut bij Wijk 
aan Zee waarna de Lancaster 
neerstort ten zuiden van Cas-
tricum aan Zee. 

Alle zeven bemanningsleden 
komen hierbij om het leven, 
en worden begraven op de 
algemene begraafplaats in 
Bergen. Tot aan de Februari-
storm in 1953 liggen er nog 
restanten van het wrak van 
deze Lancaster bommen-
werper op het strand, na de 
storm is het meeste van het 
vliegtuig verdwenen. 

Voor meer informatie over de 
stichting en het project en 
om een donatie te maken be-
zoek www.617sqn-namf.nl.

Oplichting via Marktplaats
Regio - Dinsdag besteed-
de het opsporingsprogram-
ma Opsporing Verzocht aan-
dacht aan oplichtingen via 
Marktplaats. Beelden van 
verdachten, die ook actief 
waren in Castricum, werden 
getoond. 

Via valse advertenties op 
Marktplaats hengelden op-
lichters dit voorjaar een fl in-
ke hoeveelheid geld binnen. 
Oplichters bieden producten 
te koop aan. Geïnteresseer-
den reageerden op de Markt-
plaatsadvertenties en koch-
ten een product, betaalden 
deze, maar kregen het echter 
niet opgestuurd.
Er is gekeken van wie de re-
kening was waar het geld op 
werd gestort maar in dit geval 
dat niet degene die de adver-
tenties heeft geplaatst en ook 
niet het geld heeft gepind. . 
Er zijn nog twee rekeningen 
die onderzocht worden. Die 
worden gebruikt door ver-
moedelijk dezelfde verdach-
ten. Volgens de 48-jarige re-
keninghouder is zijn bankpas 
gestolen en heeft iemand zijn 

rekening gekaapt. Het ver-
moeden is echter dat hij zich 
laat gebruiken als zogenaam-
de ‘money mule’ (geldezel) of 
katvanger. Dat houdt in dat 
hij zijn bankpas en pincode 
in ruil voor een geldbedrag 
heeft verkocht aan de oplich-
ters. 
Het geld dat door de bena-
deelden op de rekening is 
gestort is ook al weer van de 
rekening afgehaald. Er werd 
geld gepind op vier plekken 
in Noord-Holland, Castricum, 
Heiloo, Beverwijk en Alkmaar. 
Van die transacties staan fo-
to’s op de site van de poli-
tie. Het gaat vermoedelijk om 
twee mannen. Het is onbe-
kend of dit de oplichters zelf 
zijn of mensen die zijn inge-
huurd om te pinnen. Bij zes 
pintransacties gaat het ver-
moedelijk om dezelfde ver-
dachte. Bij een transactie bij 
een amusementscentrum in 
Beverwijk is een andere ver-
dachte te zien. Wie de man-
nen herkent neemt contact 
op met de Opsporingstiplijn 
via 0800-6070 of anoniem op 
0800-7000.

Wandelen op zondag
Castricum - Op zondag 1 
oktober wordt een wandel-
tocht georganiseerd voor ie-
der die graag in de natuur 
van Castricum wil bewegen 
en dit samen met anderen 
wil doen. 

De wandeltochten worden 
elke eerste zondag van de 
maand gehouden. Het ver-
trekpunt voor de wandel-
tochten is om 10.00 uur bij 

Bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Zeeweg. De tochten 
worden begeleid en hebben 
een lengte van circa 10 kilo-
meter. Onderweg wordt kof-
fi e gedronken. Er zijn geen 
kosten aan de activiteit ver-
bonden en zonder opgave 
kan worden deelgenomen. 
Een duinkaart is nodig voor 
de wandeling en consump-
ties onderweg zijn voor eigen 
rekening. 

Castricum - Op donderdag 
21 september van 10.30 tot 
12.00 uur is er in het Rode 
Kruisgebouw aan Kooiplein 
24 een ontmoetingsochtend 
voor doven en slechthoren-
den. 
Deze eerste ochtend van het 
nieuwe seizoen staat in het 
teken van ‘waar loop je tegen 
aan tijdens reizen en vakan-
tie als slechthorenden?’ en 
de week van de toegankelijk-
heid, die van 2 tot en met 7 
oktober gehouden wordt.  
Er is een schrijftolk aanwezig 
zodat iedereen de gesprek-
ken goed kan volgen.
De kosten voor de ochtend 
bedragen 2,50 euro inclusief 
koffi e/thee. De gespreks- en 
ontmoetingsochtenden wor-
den elke derde donderdag-
morgen van de maand geor-
ganiseerd. 
Voor aanmelding of meer in-
formatie kan contact opge-
nomen worden met Welzijn 
Castricum, tel.: 0251 65 65 
62. Het mailadres is info@
welzijncastricum.nl. 

Voor doven en 
slechthorenden



Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Akersloot - Op zoek naar een mooie keuken, een bijzondere kast 
of andere maatwerkmeubels? Meubels en Makers kan alles op 
maat maken; van keukens tot bedden, van tafels tot kasten. Meu-
bels en Makers gaat samen met de klant op zoek naar een per-
fecte oplossing. Voor elke uitdaging is een passende oplossing te 
vinden en dat alles dankzij vader en dochter Ranzijn van Meu-
bels en Makers.

Vader en dochter Ranzijn zijn offi cieel begonnen in 2004. Jan 
Ranzijn maakte altijd al graag meubels in zijn vrije tijd. Nadat 
Jantien haar middelbare school had afgerond, wist zij niet wel-
ke vervolgopleiding zij wilde volgen. Samen met haar vader liep 
zij tegen een cursus meubel maken aan. Dezelfde instantie bood 
ook een MBO opleiding meubel maken aan. Jantien besloot de 
open dag van deze opleiding te bezoeken. ,,Het was de leukste 
school die ik maar kon verzinnen”, vertelt Jantien. Vanuit haar op-
leiding liep Jantien stage bij een meubelmaker in Uitgeest. Rob 
van Diepen werkte hier destijds ook als freelancer. Toen de meu-
belmaker emigreerde naar Frankrijk, besloot Jan van zijn hobby 
zijn werk te maken. ,,Dit was mijn kans. Als ik de stap op dat mo-
ment niet zette, zou het nooit meer gebeuren,” aldus Jan. Samen 
met Rob nam Jan het machinepark van de geëmigreerde meu-
belmaker over en Jantien sloot zich later bij het gezelschap aan. 
Meubels en Makers was geboren. Jantien, Jan en Rob vullen el-
kaar op creatieve wijze aan, terwijl hun eigen identiteit behouden 
blijft. Meubels en Makers bestaat uit twee bedrijven: Van Diepen 
Maatwerk en Jantien Ranzijn en Vader. Benieuwd welke meu-
bels Meubels en Makers al heeft gemaakt? Neem dan een kijk-
je in hun portfolio op www.meubelsenmakers.nl. De meubelma-
kerij van Meubels en Makers is gevestigd op de Fielkerweg 2 in 
Akersloot, tel.: 0251-320071.

Meubels en Makers 
maakt alles op maat!

Lezing over 
Van Tienhovenhoeve

Castricum - Afgelopen zomer kon de 
tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Ver-
leden’ van de jubilerende Werkgroep 
Oud-Castricum bekeken worden. Daarin 
was te zien dat Castricum geleidelijk ver-
anderde van agrarisch dorp tot forensen-
plaats. Hoewel veel agrarische bedrijvig-
heid is verdwenen, speelt de agrarische 
sector nog steeds een belangrijke rol in 
het buitengebied.
Een van de bedrijven die nog steeds ac-
tief is, is de Van Tienhovenhoeve in Bak-
kum. De verhalengroep heeft op dinsdag 

26 september Michiel Mooij uitgenodigd 
om in De Kern over deze boerderij te ver-
tellen. Samen met zijn vrouw Jacqueli-
ne heeft hij een biologische melkvee-
houderij. Naast melkkoeien hebben zij 
ook pensionpaarden en schapen. Tevens 
doen zij aan natuurbegrazing met Schot-
se Hooglanders, Exmoor pony¹s en jong-
vee van de melkkoeien. Ook functioneert 
de boerderij twee dagen in de week als 
zorgboerderij. Aanvang: 10.00 uur.
Op de foto Michiel Mooij voor boerderij 
Van Tienhovehoeve.

Tijdig de overweg over
Castricum - Steeds vaker komen oude-
ren met een rollator of scootmobiel in de 
problemen bij een spoorwegovergang. 
Wieltjes die klem komen te zitten in het 
spoor en ouderen die vallen wanneer zij 
het spoor willen oversteken zorgen voor 
gevaarlijke situaties.
Maar soms komen mensen die jonger 
zijn ook niet op tijd de overweg over, zo-
als op de foto te zien is.
Om ouderen te helpen veilig over te ste-
ken maakt ProRail ook gebruik van een 
aantal technische hulpmiddelen. ProRail 
doet een proef  met een ‘oversteekhulp’ 
bij beveiligde overwegen. Dit is een soort 

stoplicht dat aangeeft of er nog voldoen-
de tijd is om veilig over te steken. Als de 
bellen gaan rinkelen is de trein al bijna bij 
de overweg. De oversteekhulp kijkt een 
stukje verder. Wanneer de voetganger 
groen licht krijgt, is er nog genoeg tijd om 
over te steken voordat er bellen beginnen 
te rinkelen. Daarnaast installeert ProRail 
overwegbellen, de AnnA-bel, die bij druk 
verkeer harder en in stille situaties zach-
ter kunnen rinkelen. Een geluidssignaal is 
dan niet te missen. Wanneer Castricum 
in aanmerking komt voor deze oversteek-
hulp is nog niet bekend. Foto: Kees Zon-
neveld.
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De waardering is bedoeld voor man-
telzorgers die in 2017 minstens drie 
maanden intensief voor u hebben 
gezorgd. U moet - als aanvrager - bin-
nen de gemeente wonen; voor de 
mantelzorger geldt dit niet. U kunt 
meerdere mantelzorgers voordragen, 
zolang ze maar niet op hetzelfde 
adres wonen. Bij de aanvraag kunt u 
kiezen uit drie verschillende cadeau-

bonnen (vvv-bon, boekenbon en 
entertainmentbon). De hoogte van 
het bedrag wordt begin november 
bepaald op basis van het aantal aan-
vragen.
Aanvraagformulieren zijn onder an-
dere verkrijgbaar bij de balie van de 
gemeente. Ze zijn ook te downloaden 
vanaf de website van de gemeente. U 
vindt daar ook meer informati e. 

Nog tot 1 oktober kunt u uw mantelzorger(s) bij de gemeente 
voordragen voor een waardering voor hun onmisbare werk. Dat 
geldt voor u als u ernstig of langdurig ziek bent en wordt gehol-
pen door mantelzorgers. De gemeente wil uw verzorgers waar-
deren met een cadeaubon.  

Vraag mantelzorgwaardering 
aan voor 1 oktober

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

Raadsspreekuur op maandagavond 
2 oktober tussen 19.15 uur en 20.15 
uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in één keer met 
vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minu-
ten de gelegenheid. 

Agenda Raadsplein 
28 september 2017

Tijd   Onderwerp   
19.30 – 21.00 Bestemmingsplan aansluiti ng A9 
19.30 – 20.15 Advies van de referendumcommissie m.b.t. 
   referendumverordening   
20.15 – 21.00  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
   1A. Peilen gevoelen aanhouden of afb ouwen van het  
   aandeelhoudersbezit Eneco   
   1B. Voorstel m.b.t. omroep Castricum  
21.15 – 22.15 Bestemmingsplan Dusseldorperweg 10 -12 in Limmen 
21.15 – 22.15  Vervolg debat bestuurscultuur Raadzaal   
  
22.30  
Raadsvergadering   
A Huurverhoging naar aanleiding van uitbreiding het Kruispunt   
 Akersloot  
B Bestemmingsplan twee woningen Rietorchis-Vogelmelk te Limmen  
 incl. amendement  
C Peilen gevoelen aanhouden of afb ouwen van het aandeelhoudersbe 
 zit Eneco (o.v.b. carrouselbehandeling) 
D Voorstel m.b.t. omroep Castricum (o.v.b. carrouselbehandeling) 
E Moti e bij wijzigingsverordening sociaal domein   
  
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel 
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken. 

Agenda raadsinformatieavond 
21 september 2017

Tijd   Onderwerp 
19.30 – 20.45 Presentati e voortgangsrapportage herontwikkeling Duin  
   & Bosch 2016 door Parnassia 
20.45 – 21.45 Presentati e versterking winkelgebieden Castricum 
   Centrum & Bakkum
21.45 – 23.00 Auditcommissie  

De schapen van Landschapsbe-
heer Rinnegom komen weer naar 
Castricum en Akersloot voor hun 
graasronde. Ze komen maandag 25 
september in de loop van de ochtend 
aan. De graasronde duurt in totaal 
ongeveer één week. De kudde van 
zo’n 250 schapen gaat, net als in de 
maanden mei en juni, grazen langs 
de Vondelstraat, de Schelgeest, de 
Mient, de dokter De Jonghweg en het 
Hyacintenveld in Castricum en aan de 
Waterzijde in Akersloot.

Deze derde ronde is voorlopig de laat-

ste begrazingsronde. Het ging om een 
proef. De gemeente bekijkt daarna of 
de ervaringen voor herhaling vatbaar 
zijn. Het gaat om de ervaringen met 
ecologisch beheer en de eff ecten op 
de omgeving, inwoners en beeldkwa-
liteit.
De uitkomsten bepalen of de schapen-
begrazing in 2018 een vervolg krijgt.

Heeft  u vragen, dan kunt u deze stel-
len aan de wijkbeheerders, Pieter 
Welp, Arnold Kuijs en Heli Koopman. 
Zij zijn bereikbaar via telefoonnum-
mer 14 0251.

Derde ronde grazende schapen

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



Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 20 september 2017
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u 
per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande omgevingsaanvragen, 
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvan-
gen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
Datum Adres 
080917 Julianaplein 15 te Akersloot 
 Het vergroten van de woning
 Duinakker 13 te Castricum 
 Het aanleggen van een uitrit
100917 Koningsduin 6 te Castricum 
 Het plaatsen van een luifel
120917 Koningin Julianastraat 8 te Castricum 
 Het vergroten van de badkamer en het plaatsen van een dakkapel
140917 Hoogegeest 13 te Akersloot 
 Het verbouwen van een bedrijfswoning tot burgerwoning

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten 
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld 
Vergunningsvrij: Provincialeweg te Castricum kadastrale secti e H perceel-
nr. 140 Het uitvoeren van werkzaamheden 

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omge-
vingsaanvragen de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
130917 Oude Parklaan 15 t/m 95 te Castricum 
 Het herbestemmen, uitbreiden met nieuwbouw en 
 parkeergarage tot woningen (De Loet)
 Tegenover Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij te Castricum
 Het herinrichten van het natuurgebied
 Zeeweg Standopgang bij Castricum 
 Het aanpassen van het parkeerterrein

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Datum Adres 
120917 Henri Dunantsingel 2 te Castricum
 Het gewijzigd uitvoeren van het dak van de erker 
130917 Dusseldorperweg 137 te Limmen 
 Het wijzigen van bestemming kantoor naar bestemming woning
150917 De Vereeniging 19 (bouwnummer 9) 
 Het uitbreiden van de woning

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
110917 Dijk en Duin te Castricum 
 Evenementenvergunning  4-uurs estafett e op zondag 
 24 september 2017
 Akersloot  
 33e editi e AMAK-loop op zondag 24 september 2017 van 9.00  
 tot 13.00 uur
 Bakkumerplein te Castricum 
 Kermis: vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017 van  
 14.00 uur tot 24.00 uur
 Zeeweg ter hoogte van nr. 10 te Castricum 
 Dutch Coastrace op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober  
 2017 van 12.00 tot 15.00 uur

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bovengenoemde 
besluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken na de dag van verzending van 
de vergunning (zie datum) een bezwaarschrift  indienen bij de gemeente.
Vermeld in uw bezwaarschrift  uw telefoonnummer, de gemeente kan tele-

fonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behande-
ling is van uw bezwaarschrift .  

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uit-
voering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van 
deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:
Acti viteitenbesluit milieubeheer 
• Maatschap Hos, Sti erop 2a (1489NG) te De Woude, veranderen van de 

capaciteit van de vaste mestopslag;
• Bak’m, Oude Parklaan 119a (1901 ZZ) te Castricum, het oprichten van 

een eenmanszaak waar brood, koek en taart wordt gebakken;
• Arido Autotechniek, Castricummer Werf 6 (1901 RW) te Castricum, het 

oprichten van een herstelinrichti ng voor motorvoertuigen; 
• Zijlstra BV, Uitgeesterweg 15 (1906 NW) te Limmen, het installeren en in 

werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve 
van het duurzaam koelen en verwarmen van het bedrijf;

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder val-
lende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de 
bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op 
de naleving van deze voorschrift en.
Informati e:
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-1021300.

Verkeersbesluiten d.d. 20 september 2017
In de Staatscourant van 20 september 2017 is het volgende verkeersbe-
sluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van twee voor een motorvoertuig bestemde gehandicap-
tenparkeerplaatsen nabij servicefl at Sans Souci in Castricum. Door middel 
van plaatsing van twee verkeersborden E6, als bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volle-
dige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt 
u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

In de Staatscourant van 20 september 2017 is het volgende verkeersbe-
sluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicapten-
parkeerplaats nabij appartementencomplex Akerhof in Akersloot. Door 
middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord waarop het 
kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De 
volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – 
kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met deze besluiten? Dan kunt u hiertegen schrift elijk 
binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  
indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet per email indienen. Stuur uw 
bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in 
ieder geval staan:
- uw naam, adres en telefoonnummer; 
- de datum;
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar 

maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening. 

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

INFOPAGINA
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Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 

hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
telijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem.

Castricum, 20 september 2017.

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

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

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

Openingsti jden Gemeentehuis 1 
mei tot 1 oktober:
Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 
vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur

Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen 
op afspraak

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

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

Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

  201711

Andere basis voor ver-
lenen subsidie in zicht 

Castricum - Voor nu is er 
even voldoende bezuinigd op 
het gebied welzijn, sport, cul-
tuur en onderwijs, zo laat de 
gemeente weten. Het beoog-
de bedrag van 300,000 euro 
is behaald. 

Voor volgend jaar worden de 

subsidies bovendien weer 
geïndexeerd, iets waar de af-
gelopen jaren geen sprake 
van was. Hierdoor kon flink 
worden bezuinigd. 

Jaarlijks gaat er zo’n 3,5 mil-
joen euro subsidie naar 
stichtingen en verenigingen, 

Inloopbijeenkomst  2 oktober
Wie maait straks het water?
Castricum - De gemeente 
Castricum draagt het groot 
onderhoud van het water 
binnen de bebouwde kom 
over aan het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder-
kwartier. Deze intentie heeft 
het college van B&W. In ok-
tober neemt het college hier-
over een definitief besluit en 
legt het vervolgens voor aan 
de gemeenteraad. Deze be-
sluit daar in november over.
De gemeente telt vele sloten 

en vaarten. In een deel daar-
van gaat de gemeente over 
zaken als maaien van wa-
terplanten, verwijderen van 
vuil en het baggeren van 
water. Het hoogheemraad-
schap heeft de grootste wa-
teren al in onderhoud. Daar 
komen nu de wateren van de 
gemeente bij. Door de over-
dracht bespaart de gemeen-
te op de onderhoudskosten. 
Een ander voordeel is dat met 
de overdracht een eind komt 

aan de versnippering van het 
onderhoud.
In de praktijk brengt de over-
dracht geen grote verande-
ringen met zich mee. Wel kan 
bijvoorbeeld het aantal maai-
beurten van riet verande-
ren. Wie aan het water woont 
en specifieke problemen of 
wensen heeft rond het on-
derhoud, kan terecht bij het 
hoogheemraadschap. De ge-
meente blijft wel het dage-
lijks onderhoud doen zoals 
het verwijderen van zwerfvuil 
en kadavers. Ook het onder-
houd van de oevers blijft een 
taak van de gemeente. Met 
deze afspraken is er een dui-

delijke en efficiënte rolver-
deling. Gemeente en hoog-
heemraadschap stemmen 
met elkaar de werkzaamhe-
den af.
De gemeente en het hoog-
heemraadschap houden een 
inloopbijeenkomst op maan-
dag 2 oktober, van 17.00 tot 
19.30 uur in het gemeente-
huis van Castricum. Daar ge-
ven ze informatie over wie 
waar baggert, maait en an-
dere mogelijke veranderin-
gen. Ook kunnen bezoe-
kers hun vragen kwijt over 
het waterbeheer in het alge-
meen en over het water in de 
eigen buurt. In het stedelijk 

gebied van Castricum ligt in 
totaal ruim 32 km water. De 
grotere wateren, zo’n 12 kilo-
meter, heeft het hoogheem-
raadschap al in onderhoud. 
Als alles doorgaat draagt de 
gemeente het onderhoud van 
de 15 km water over aan het 
hoogheemraadschap. Een 
klein deel blijft in beheer bij 
de gemeente, zoals sloten bij 
sportvelden en begraafplaat-
sen. Op de websites van het 
hoogheemraadschap, www.
hhnk.nl/werkindebuurt, en 
gemeente Castricum, www.
castricum.nl/waterbeheer, is 
te zien wat er mogelijk ver-
andert.

scholen, sportzalen en het 
zwembad en het plan is om 
daar andere, meer actuele 
doelen aan te verbinden. 

De subsidieontvangers wor-
den gevraagd mee te werken 
aan het bevorderen van de 
maatschappelijke betrokken-
heid, het bestrijden van een-
zaamheid, talentontwikke-
ling, bestrijden van eenzaam-
heid en het verminderen van 
overlast. De hoogte van de 
ondersteuning wordt afhan-

kelijk van de mate waarin die 
doelen worden gehaald. Ver-
der wordt geprobeerd of de 
onderkomens en accommo-
daties van verenigingen effi-
ciënter in te zetten, maar dan 
wel op vrijwillige basis. 

Er is een raadsinformatie-
avond op 5 oktober over het 
onderwerp: de Publieke Be-
kostiging. De raad kan begin 
november beslissen over de 
andere basis voor de subsi-
dieverlening. 

  201711

Andere basis voor ver-
lenen subsidie in zicht 

Castricum - Voor nu is er 
even voldoende bezuinigd op 
het gebied welzijn, sport, cul-
tuur en onderwijs, zo laat de 
gemeente weten. Het beoog-
de bedrag van 300,000 euro 
is behaald. 

Voor volgend jaar worden de 

subsidies bovendien weer 
geïndexeerd, iets waar de af-
gelopen jaren geen sprake 
van was. Hierdoor kon flink 
worden bezuinigd. 

Jaarlijks gaat er zo’n 3,5 mil-
joen euro subsidie naar 
stichtingen en verenigingen, 

Inloopbijeenkomst  2 oktober
Wie maait straks het water?
Castricum - De gemeente 
Castricum draagt het groot 
onderhoud van het water 
binnen de bebouwde kom 
over aan het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder-
kwartier. Deze intentie heeft 
het college van B&W. In ok-
tober neemt het college hier-
over een definitief besluit en 
legt het vervolgens voor aan 
de gemeenteraad. Deze be-
sluit daar in november over.
De gemeente telt vele sloten 

en vaarten. In een deel daar-
van gaat de gemeente over 
zaken als maaien van wa-
terplanten, verwijderen van 
vuil en het baggeren van 
water. Het hoogheemraad-
schap heeft de grootste wa-
teren al in onderhoud. Daar 
komen nu de wateren van de 
gemeente bij. Door de over-
dracht bespaart de gemeen-
te op de onderhoudskosten. 
Een ander voordeel is dat met 
de overdracht een eind komt 

aan de versnippering van het 
onderhoud.
In de praktijk brengt de over-
dracht geen grote verande-
ringen met zich mee. Wel kan 
bijvoorbeeld het aantal maai-
beurten van riet verande-
ren. Wie aan het water woont 
en specifieke problemen of 
wensen heeft rond het on-
derhoud, kan terecht bij het 
hoogheemraadschap. De ge-
meente blijft wel het dage-
lijks onderhoud doen zoals 
het verwijderen van zwerfvuil 
en kadavers. Ook het onder-
houd van de oevers blijft een 
taak van de gemeente. Met 
deze afspraken is er een dui-

delijke en efficiënte rolver-
deling. Gemeente en hoog-
heemraadschap stemmen 
met elkaar de werkzaamhe-
den af.
De gemeente en het hoog-
heemraadschap houden een 
inloopbijeenkomst op maan-
dag 2 oktober, van 17.00 tot 
19.30 uur in het gemeente-
huis van Castricum. Daar ge-
ven ze informatie over wie 
waar baggert, maait en an-
dere mogelijke veranderin-
gen. Ook kunnen bezoe-
kers hun vragen kwijt over 
het waterbeheer in het alge-
meen en over het water in de 
eigen buurt. In het stedelijk 

gebied van Castricum ligt in 
totaal ruim 32 km water. De 
grotere wateren, zo’n 12 kilo-
meter, heeft het hoogheem-
raadschap al in onderhoud. 
Als alles doorgaat draagt de 
gemeente het onderhoud van 
de 15 km water over aan het 
hoogheemraadschap. Een 
klein deel blijft in beheer bij 
de gemeente, zoals sloten bij 
sportvelden en begraafplaat-
sen. Op de websites van het 
hoogheemraadschap, www.
hhnk.nl/werkindebuurt, en 
gemeente Castricum, www.
castricum.nl/waterbeheer, is 
te zien wat er mogelijk ver-
andert.

scholen, sportzalen en het 
zwembad en het plan is om 
daar andere, meer actuele 
doelen aan te verbinden. 

De subsidieontvangers wor-
den gevraagd mee te werken 
aan het bevorderen van de 
maatschappelijke betrokken-
heid, het bestrijden van een-
zaamheid, talentontwikke-
ling, bestrijden van eenzaam-
heid en het verminderen van 
overlast. De hoogte van de 
ondersteuning wordt afhan-

kelijk van de mate waarin die 
doelen worden gehaald. Ver-
der wordt geprobeerd of de 
onderkomens en accommo-
daties van verenigingen effi-
ciënter in te zetten, maar dan 
wel op vrijwillige basis. 

Er is een raadsinformatie-
avond op 5 oktober over het 
onderwerp: de Publieke Be-
kostiging. De raad kan begin 
november beslissen over de 
andere basis voor de subsi-
dieverlening. 
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Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 

hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
telijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem.

Castricum, 20 september 2017.

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

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

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

Openingsti jden Gemeentehuis 1 
mei tot 1 oktober:
Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 
vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur

Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen 
op afspraak

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

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

Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

  201711

Andere basis voor ver-
lenen subsidie in zicht 

Castricum - Voor nu is er 
even voldoende bezuinigd op 
het gebied welzijn, sport, cul-
tuur en onderwijs, zo laat de 
gemeente weten. Het beoog-
de bedrag van 300,000 euro 
is behaald. 

Voor volgend jaar worden de 

subsidies bovendien weer 
geïndexeerd, iets waar de af-
gelopen jaren geen sprake 
van was. Hierdoor kon flink 
worden bezuinigd. 

Jaarlijks gaat er zo’n 3,5 mil-
joen euro subsidie naar 
stichtingen en verenigingen, 

Inloopbijeenkomst  2 oktober
Wie maait straks het water?
Castricum - De gemeente 
Castricum draagt het groot 
onderhoud van het water 
binnen de bebouwde kom 
over aan het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder-
kwartier. Deze intentie heeft 
het college van B&W. In ok-
tober neemt het college hier-
over een definitief besluit en 
legt het vervolgens voor aan 
de gemeenteraad. Deze be-
sluit daar in november over.
De gemeente telt vele sloten 

en vaarten. In een deel daar-
van gaat de gemeente over 
zaken als maaien van wa-
terplanten, verwijderen van 
vuil en het baggeren van 
water. Het hoogheemraad-
schap heeft de grootste wa-
teren al in onderhoud. Daar 
komen nu de wateren van de 
gemeente bij. Door de over-
dracht bespaart de gemeen-
te op de onderhoudskosten. 
Een ander voordeel is dat met 
de overdracht een eind komt 

aan de versnippering van het 
onderhoud.
In de praktijk brengt de over-
dracht geen grote verande-
ringen met zich mee. Wel kan 
bijvoorbeeld het aantal maai-
beurten van riet verande-
ren. Wie aan het water woont 
en specifieke problemen of 
wensen heeft rond het on-
derhoud, kan terecht bij het 
hoogheemraadschap. De ge-
meente blijft wel het dage-
lijks onderhoud doen zoals 
het verwijderen van zwerfvuil 
en kadavers. Ook het onder-
houd van de oevers blijft een 
taak van de gemeente. Met 
deze afspraken is er een dui-

delijke en efficiënte rolver-
deling. Gemeente en hoog-
heemraadschap stemmen 
met elkaar de werkzaamhe-
den af.
De gemeente en het hoog-
heemraadschap houden een 
inloopbijeenkomst op maan-
dag 2 oktober, van 17.00 tot 
19.30 uur in het gemeente-
huis van Castricum. Daar ge-
ven ze informatie over wie 
waar baggert, maait en an-
dere mogelijke veranderin-
gen. Ook kunnen bezoe-
kers hun vragen kwijt over 
het waterbeheer in het alge-
meen en over het water in de 
eigen buurt. In het stedelijk 

gebied van Castricum ligt in 
totaal ruim 32 km water. De 
grotere wateren, zo’n 12 kilo-
meter, heeft het hoogheem-
raadschap al in onderhoud. 
Als alles doorgaat draagt de 
gemeente het onderhoud van 
de 15 km water over aan het 
hoogheemraadschap. Een 
klein deel blijft in beheer bij 
de gemeente, zoals sloten bij 
sportvelden en begraafplaat-
sen. Op de websites van het 
hoogheemraadschap, www.
hhnk.nl/werkindebuurt, en 
gemeente Castricum, www.
castricum.nl/waterbeheer, is 
te zien wat er mogelijk ver-
andert.

scholen, sportzalen en het 
zwembad en het plan is om 
daar andere, meer actuele 
doelen aan te verbinden. 

De subsidieontvangers wor-
den gevraagd mee te werken 
aan het bevorderen van de 
maatschappelijke betrokken-
heid, het bestrijden van een-
zaamheid, talentontwikke-
ling, bestrijden van eenzaam-
heid en het verminderen van 
overlast. De hoogte van de 
ondersteuning wordt afhan-

kelijk van de mate waarin die 
doelen worden gehaald. Ver-
der wordt geprobeerd of de 
onderkomens en accommo-
daties van verenigingen effi-
ciënter in te zetten, maar dan 
wel op vrijwillige basis. 

Er is een raadsinformatie-
avond op 5 oktober over het 
onderwerp: de Publieke Be-
kostiging. De raad kan begin 
november beslissen over de 
andere basis voor de subsi-
dieverlening. 

  201711

Andere basis voor ver-
lenen subsidie in zicht 

Castricum - Voor nu is er 
even voldoende bezuinigd op 
het gebied welzijn, sport, cul-
tuur en onderwijs, zo laat de 
gemeente weten. Het beoog-
de bedrag van 300,000 euro 
is behaald. 

Voor volgend jaar worden de 

subsidies bovendien weer 
geïndexeerd, iets waar de af-
gelopen jaren geen sprake 
van was. Hierdoor kon flink 
worden bezuinigd. 

Jaarlijks gaat er zo’n 3,5 mil-
joen euro subsidie naar 
stichtingen en verenigingen, 

Inloopbijeenkomst  2 oktober
Wie maait straks het water?
Castricum - De gemeente 
Castricum draagt het groot 
onderhoud van het water 
binnen de bebouwde kom 
over aan het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder-
kwartier. Deze intentie heeft 
het college van B&W. In ok-
tober neemt het college hier-
over een definitief besluit en 
legt het vervolgens voor aan 
de gemeenteraad. Deze be-
sluit daar in november over.
De gemeente telt vele sloten 
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van gaat de gemeente over 
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terplanten, verwijderen van 
vuil en het baggeren van 
water. Het hoogheemraad-
schap heeft de grootste wa-
teren al in onderhoud. Daar 
komen nu de wateren van de 
gemeente bij. Door de over-
dracht bespaart de gemeen-
te op de onderhoudskosten. 
Een ander voordeel is dat met 
de overdracht een eind komt 

aan de versnippering van het 
onderhoud.
In de praktijk brengt de over-
dracht geen grote verande-
ringen met zich mee. Wel kan 
bijvoorbeeld het aantal maai-
beurten van riet verande-
ren. Wie aan het water woont 
en specifieke problemen of 
wensen heeft rond het on-
derhoud, kan terecht bij het 
hoogheemraadschap. De ge-
meente blijft wel het dage-
lijks onderhoud doen zoals 
het verwijderen van zwerfvuil 
en kadavers. Ook het onder-
houd van de oevers blijft een 
taak van de gemeente. Met 
deze afspraken is er een dui-

delijke en efficiënte rolver-
deling. Gemeente en hoog-
heemraadschap stemmen 
met elkaar de werkzaamhe-
den af.
De gemeente en het hoog-
heemraadschap houden een 
inloopbijeenkomst op maan-
dag 2 oktober, van 17.00 tot 
19.30 uur in het gemeente-
huis van Castricum. Daar ge-
ven ze informatie over wie 
waar baggert, maait en an-
dere mogelijke veranderin-
gen. Ook kunnen bezoe-
kers hun vragen kwijt over 
het waterbeheer in het alge-
meen en over het water in de 
eigen buurt. In het stedelijk 

gebied van Castricum ligt in 
totaal ruim 32 km water. De 
grotere wateren, zo’n 12 kilo-
meter, heeft het hoogheem-
raadschap al in onderhoud. 
Als alles doorgaat draagt de 
gemeente het onderhoud van 
de 15 km water over aan het 
hoogheemraadschap. Een 
klein deel blijft in beheer bij 
de gemeente, zoals sloten bij 
sportvelden en begraafplaat-
sen. Op de websites van het 
hoogheemraadschap, www.
hhnk.nl/werkindebuurt, en 
gemeente Castricum, www.
castricum.nl/waterbeheer, is 
te zien wat er mogelijk ver-
andert.

scholen, sportzalen en het 
zwembad en het plan is om 
daar andere, meer actuele 
doelen aan te verbinden. 

De subsidieontvangers wor-
den gevraagd mee te werken 
aan het bevorderen van de 
maatschappelijke betrokken-
heid, het bestrijden van een-
zaamheid, talentontwikke-
ling, bestrijden van eenzaam-
heid en het verminderen van 
overlast. De hoogte van de 
ondersteuning wordt afhan-

kelijk van de mate waarin die 
doelen worden gehaald. Ver-
der wordt geprobeerd of de 
onderkomens en accommo-
daties van verenigingen effi-
ciënter in te zetten, maar dan 
wel op vrijwillige basis. 

Er is een raadsinformatie-
avond op 5 oktober over het 
onderwerp: de Publieke Be-
kostiging. De raad kan begin 
november beslissen over de 
andere basis voor de subsi-
dieverlening. 
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Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 

hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
telijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem.

Castricum, 20 september 2017.

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

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

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

Openingsti jden Gemeentehuis 1 
mei tot 1 oktober:
Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 
vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur

Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen 
op afspraak

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

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

Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
rond zaken als parkeren, honden-
poep en afval.
Mariska Wiedijk algemene zaken 
mariskawiedijk@castricum.nl
Jan van Slooten algemene zaken 
janvanslooten@castricum.nl
Ed Stuijt drank- en horecawet 
edstuijt@castricum.nl
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Andere basis voor ver-
lenen subsidie in zicht 

Castricum - Voor nu is er 
even voldoende bezuinigd op 
het gebied welzijn, sport, cul-
tuur en onderwijs, zo laat de 
gemeente weten. Het beoog-
de bedrag van 300,000 euro 
is behaald. 

Voor volgend jaar worden de 

subsidies bovendien weer 
geïndexeerd, iets waar de af-
gelopen jaren geen sprake 
van was. Hierdoor kon flink 
worden bezuinigd. 

Jaarlijks gaat er zo’n 3,5 mil-
joen euro subsidie naar 
stichtingen en verenigingen, 
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