
WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

www.castricummer.nl
info@castricummer.nlde Castricummer

www.castricummer.nl  |  0255-520456 19 september 2018

Diervriendelijke kinderboerderij
Keurmerk voor ‘t Dierenduintje
Castricum - Elk dier verdient een 
mooie oude dag. Om die reden 
heeft Madeleine Bakker (12 jaar) 
op 12 september kinderboerderij 
het Dierenduintje in Castricum in 
het zonnetje gezet. Ze heeft het 
keurmerk ‘Diervriendelijke kin-
derboerderijen’ uitgereikt en de 
dieren getrakteerd op lekkernij-
en. Kinderboerderij ‘t Dierenduin-
tje kreeg dit keurmerk omdat zij 
één van de weinige kinderboer-
derijen is die bewust niet fokt, 
waardoor alle dieren daar oud 
kunnen worden. 
Madeleine van de VeggieSquad 
(kinderen die opkomen voor die-
ren) hielp Comité Dierennood-
hulp, die woensdag 12 septem-
ber uitgeroepen heeft tot ‘Oude-
re dieren dag’ omdat op veel kin-
derboerderijen en bij fokkers een 

groot deel van de dieren niet de 
kans krijgen om oud te worden.

,,In de lente worden er bij kinder-
boerderijen heel veel dieren ge-
boren. Lammetjes, biggetjes, kalf-
jes, kuikentjes en konijntjes, maar 
niemand vraagt zich af of al de-
ze dieren wel oud mogen worden 
op de kinderboerderij. Wanneer 
alle dieren op de kinderboerde-
rij mogen blijven dan zit de kin-
derboerderij overvol, dus doen ze 
de dieren weg. Al deze lieve die-
ren gaan naar het slachthuis of 
worden verkocht op marktplaats. 
Deze week zag ik op marktplaats 
dat een kinderboerderij een ezel 
verkoopt voor tien euro. Als hij 
straks niet verkocht is dan ein-
digt hij waarschijnlijk ook in het 
slachthuis. Ik vind dat heel erg, 

dat is toch super respectloos? De 
kinderboerderij vertelt dit soort 
dingen niet aan kinderen. Hoe-
wel we er wel een paar opgebeld 
hebben. Deze kinderboerderijen 
vertelden dat ze dieren naar het 
slachthuis brengen. Dat hoort er-
bij zeggen ze dan. Ik begrijp daar 
echt niets van. Zo ga je toch ook 
niet met je kat of hond om? De 
kinderboerderij geeft kinderen 
het slechtste voorbeeld wat je 
kunt geven, namelijk respectloos 
omgaan met dieren in plaats van 
respectvol, zoals het zou moe-
ten. Ik ben heel erg blij dat kin-
derboerderij het Dierenduintje 
wel het goede voorbeeld geeft. 
Zij vangen dieren op, fokken niet 
met dieren en mogen daar wel 
oud worden’’, aldus Madeleine 
Bakker van de VeggieSquad.

Castricum - Op vrijdag 5 okto-
ber organiseren de Vrienden van 
voetbalvereniging FC Castricum 
een pubquiz. John Besteman, be-
kend pop- en pubquizmaster in 
Castricum en omstreken, zal de-
ze gezellige kennisquiz in de kan-
tine van FC Castricum  presente-
ren. De quiz begint om 20.30 uur 
en rond de klok van 23.00 uur zal 
het winnende team bekend zijn. 
Aanmelden met een team kan 
via vriendenfcc@ziggo.nl. Vergeet 
niet teamnaam en het aantal per-
sonen door te geven. Deelname 
is gratis.

Pubquiz

Gulle gift VCC aan Oud-Castricum

Castricum - Vanaf de parkeer-
plaats van bezoekerscentrum De 
Hoep gaat op maandag 24 sep-
tember om 9.30 uur een stilte-
wandeling van start. Deelname 
is gratis, een geldige duinkaart is 
wel noodzakelijk. Voor meer in-
formatie: 0251-654064.

Stiltewandeling

Vitesse’22 schenkt 
trainingspakken 
Castricum - Vrijdag 15 septem-
ber heeft Vitesse’22 voorzitter 
Hans Kaandorp de Castricumse 
Lies Vink van stichting ‘de straat-
kinderen van Kathmandu’ mogen 
verblijden met een groot aantal 
trainingspakken. Deze pakken 
waren overgebleven nadat vorig 
seizoen de gehele jeugdafdeling 
in het nieuw gestoken is.

Lies Vink runt vanuit Castricum de 
stichting ‘de straatkinderen van 
Kathmandu’. In mei 2017 heeft 

zij haar eerste eigen huis kunnen 
openen waar nu 81 kinderen een 
veilige woon- en leerplek hebben 
gekregen. Hoe een en ander tot 
stand is gekomen valt te lezen op 
haar website: http://straatkinde-
renvankathmandu.nl.

Vitesse heeft in het verleden va-
ker kleding geschonken aan goe-
de doelen en deze keer zijn het 
dus ‘de straatkinderen van Kath-
mandu’ die de kleding in ont-
vangst gaan nemen.

Lies Vink en Gerda Oosting nemen uit handen van voorzitter Hans Kaan-
dorp de trainingspakken in ontvangst (foto: aangeleverd)

Castricum - Vrouwen Contact 
Castricum hield woensdag 12 
september in sporthal De Bloe-
men haar jaarlijkse ledenbijeen-
komst ter gelegenheid van de 
opening van het nieuwe seizoen. 
Het is dan een goede gewoon-
te dat er door de vereniging een 
gift beschikbaar wordt gesteld 
voor een goed doel. Deze bestaat 
uit een vastgesteld bedrag, dat 
wordt aangevuld met giften die 
tijdens de middag door de leden 
worden gedeponeerd in een col-
lectebus. 
Dit jaar was de keuze gevallen op 
de Werkgroep Oud-Castricum die 
het afgelopen jaar veel heeft ge-

investeerd in de uitbreiding van 
haar onderkomen De Duynkant 
aan de Geversweg. Omdat er nog 
wel wat extra geld nodig is voor 
de aanpak van het interieur, was 
de werkgroep uiteraard erg blij 
met het aanbod van VCC.

Als dank gaf Gerard Veldt, die ze-
ven jaar penningmeester van de 
stichting was en tevens voorzitter 
van de bouwcommissie voor de 
verbouw en herinrichting van De 
Duynkant, voor de circa 70 VCC-
leden een boeiende powerpoint-
presentatie over het ontstaan en 
functioneren van Oud-Castricum.
Daarna werd de � lm van Anton 

Visser uit 2015 over de geschiede-
nis van de Dorpsstraat vertoond 
die bij vele dames nostalgische 
gevoelens opriep en de tongen 
los maakte.

Tot slot overhandigde voorzitter 
Guus van der Schaaf aan Gerard 
Veldt de envelop met bekend-
making van het vaste bedrag van       
€ 150,-. De collecte bracht nog 
eens € 137,- op, zodat de Werk-
groep Oud-Castricum een kleine 
€ 300,- aan haar � nanciële mid-
delen kan toevoegen.
Op de foto overhandigt Guus 
van der Schaaf de gift aan Gerard 
Veldt. (foto Hans Boot)
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Vijf organisten in één orgelconcert
Castricum - Op vrijdag 28 sep-
tember vindt in de St. Pancrati-
uskerk in Castricum een bijzon-
der orgelconcert plaats. Vijf or-
ganisten spelen in één orgelcon-
cert. De organisten zijn Dirk van 
Egmond, Ronald Schollaart, Iwan 
van Amsterdam, Wendy Leonards 
en Joost Doodeman. 
De Franse hofcomponist Pierre 
Guédron schreef het lied ‘Est-ce 
Mars’ in 1613 voor een ballet voor 
de zuster van de toen twaal�ari-
ge koning Lodewijk XIII. De melo-

die werd ook in de Nederlanden 
populair, waar er tientallen nieu-
we teksten op werden gemaakt. 
Zo dichtte Starter er een liefdes-
lied op. ‘’Zelfs al zou ik duizend 
ijzeren tongen hebben, zoals een 
orgel, dan nog zou ik je bekoor-
lijkheden niet kunnen bezingen, 
mijn lieve Diana, met je gouden 
haren en ivoorblanke voorhoofd, 
en met je glanzende ogen waar-
mee je alle mannen het hoofd op 
hol brengt.” Sweelinck maakte va-
riaties over dit lied, welke op het 

V.l.n.r. De organisten Ronald Schollaart, Iwan van Amsterdam, Wendy Leonards, Dirk van Egmond, Joost Dood-
eman. (Fotograaf: Pim Leonards)

concert gespeeld zullen worden. 
Verder werken van Bach, Beau-
varlet-Charpentier, John Lennon/
Paul McCartney, Hesse, Saint-Sa-
ens, Guilmant en Franck. Een zeer 
gevarieerd programma dus.

Het concert begint om 20.00 uur. 
Er is een pauze met ko�e en thee 
en de toegang is gratis. Na a�oop 
van het concert is er een deurcol-
lecte. Het adres van de Pancrati-
uskerk is Dorpsstraat 113 in Cas-
tricum. 

Kinderprogramma over 
de verloren zoon
Castricum - Poppenspeler, ver-
halenverteller en goochelaar 
Matthijs Vlaardingerbroek komt 
zondag 23 september om 13.30 
uur in de Maranathakerk optre-
den met een kinderprogramma 
over de verloren zoon: ‘Hoogge-
eerd bezoek’. Het is een bekend 
verhaal, maar in de voorstelling 
komt het op een heel nieuwe ma-

nier tot leven. Met zijn ondeugen-
de buikspreekpop Henkie, zijn 
grappen en trucs, vertelt Matthijs 
hoe de zoon alles kwijt raakte en 
zelfs bij een varkensboer eindig-
de. Naar huis gaan kon ook niet, 
want daar waren de boze buren 
klaar om hem voor altijd weg te 
sturen. Kosten 3 euro. Voor meer 
informatie: www.rvkcastricum.nl

Castricum - Op 6 september zijn 
dertig gasten en vrijwilligers van 
de Zonnebloem, afdeling Castri-
cum/Bakkum, met een touring-
car naar Artis geweest. Ze werden 
ontvangen met ko�e en appel-
taart, daarna zijn ze in vier groe-
pen met een gids door Artis ge-
lopen. De groepen hebben veel 
informatie gehad over het park, 
de dieren en de toekomst van 
Artis. Ook mocht een kijkje ach-
ter de schermen genomen wor-
den. Om 13.00 uur stond er een 

heerlijke lunch klaar. Voordat ie-
dereen weer richting Castricum 
ging, was er nog tijd voor de gas-
ten om langs hun favoriete dieren 
te gaan. De chau�eur is op de te-
rugweg langs het Centraal Stati-
on gereden om te laten zien wat 
hier allemaal veranderd is, zo-
als de kade langs het IJ, de ve-
le cruiseschepen en de nieuw-
bouw bij de Houthaven. Ondanks 
af en toe wat regen was het top-
dag voor iedereen. (Foto: aange-
leverd)

Zonnebloem 
Uitstapje naar Artis

Think Big Band bij Jazz 
Session Club Vredeburg
Limmen - The Think BIG-band is 
een relatief nieuwe bigband met 
een rijk verleden. De afgelopen 
jaren is de kwaliteit en de muzika-
liteit opgevallen en is de band uit-
gegroeid tot een meer dan com-
plete bigband. De basis van de 
band ligt in Castricum. De band 
bestaat uit ervaren muzikanten 
die hun sporen in de blues-, jazz- 
en soulmuziek ruimschoots heb-
ben verdiend. Elke eerste zondag 
van de maand komen verschil-
lende muzikanten van bekende 
Noord-Hollandse bigbands sa-
men en vormen The Think BIG-
band! Ook de jonge garde, met 
ervaring op diverse festivals in 
het land, heeft zich vol enthou-
siasme aangesloten bij de band 
en zorgt voor funky solo’s en jaz-
zy zang.  
De band speelt natuurlijk beken-

de jazzklassiekers van Count Ba-
sie en Sammy Nestico maar richt 
zich vooral ook op het funky, rock 
en groovy repertoire. Zoals hits 
van Earth Wind & Fire, de heerlijke 
soul van Bill Withers en arrange-
menten van New Cool Collective. 
Daarnaast speelt de band strak-
ke funky stukken en klinkt onver-
valste rock & roll met grommen-
de saxofoon solo’s. Een band met 
een veelzijdig programma dat 
een breed publiek aanspreekt.
Think Big Band speelt zondag 23 
september bij de Jazz Session 
Club ‘Vredeburg’. Aanvang 16.00 
uur. De toegang is vrij, maar men 
kan de club steunen door lid te 
worden voor 7 euro per persoon 
voor het gehele jaar. Inlichtingen: 
Fred Timmer, tel:  072-5053414. E-
mail: timmerlimmen@kpnmail.nl 
(Foto: aangeleverd)

Plogging ruimt zwerfalval Zeeweg op
Castricum -  Zondag 23 septem-
ber vertrekt een groep van Plog-
ging Castricum vanaf De Hoep 
voor de driewekelijkse wande-
ling. Onderweg ruimen ze zwerf-

afval op. Goed voor de natuur, ei-
gen lijf en ook nog gezellig. Elke 
keer wordt een ander mooi plekje 
binnen de gemeente Castricum 
gekozen. Dit keer wandelen ze de 

Zeeweg schoon.
Om 9.30 uur wordt verzameld 
voor de ingang van De Hoep aan 
de Johannisweg 2 in Castricum. 
Meedoen? Doe dan goede wan-
del- of sportschoenen aan. Neem 
een vuilniszak mee. Handschoe-
nen of een prikstok zijn wel zo 
verstandig. Ook een verrekijker is 
leuk om mee te nemen. Er gaat in 
ieder geval een wandelgroep van 
start. Afhankelijk van de interes-
se en opkomst gaat er ook een 
groep hardlopen.

Plogging Castricum is een initia-
tief van GroenLinks Castricum. Ie-
dereen is van harte welkom aan te 
sluiten, ongeacht politieke voor-
keur. Meer informatie en contact: 
Facebook: @ploggingcastricum, 
email: info@groenlinkscastricum.
nl (Foto: aangeleverd)

Ga vogels tellen op Vogeltrekdag
Castricum - Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland neemt 
zaterdag 6 oktober deel aan de 
internationale vogeltrekdag op 
telpost Grote Veldweg in het 
Noordhollands Duinreservaat.
Vogelwerkgroep Midden-Kenne-
merland zal zoals elk jaar weer 
een telpost bemensen op de �et-
senstalling aan het einde van 
de Grote Veldweg (strandop-
gang Bad Noord Castricum) in 
het Noordhollands Duinreser-
vaat (NHD). Iedereen is van harte 
welkom om op 6 oktober het tel-
len en registreren van trekvogels 
van dichtbij mee te maken. Onder 
deskundige leiding van de trek-
tellers op de telpost wordt tekst 
en uitleg gegeven over de vo-
geltrek en welke vogels er op dat 
moment overvliegen. Voor het 
duinreservaat is een toegangs-
kaart verplicht. De telpost is gun-
stig gelegen in de zeereep; bij 

goede weersomstandigheden, 
zoals matige zuiden of zuidoos-
tenwind, kan de vogeltrek daar 
enorm zijn. Jaarlijks worden grote 
aantallen vinken, graspiepers en 
andere zangvogels geteld; daar-
naast ziet men ook vaak ‘krenten 
in de pap’ zoals sperwer, boom-
valk of zelfs grote pieper.
Deze telling gebeurt in het kader 
van de Euro Birdwatch van Bird-

Life International, de organisatie 
die wereldwijd actief is voor de 
bescherming van vogels en hun 
leefgebieden. Vooraanmelding is 
niet nodig en de toegang is gratis. 
De telpost is te voet te bereiken 
vanaf de strandopgang Zeeweg 
Castricum en vanaf het �etspad 
Van Oldenborghweg. Er wordt 
geteld van 07.00 tot ca. 13.00 uur. 
In heel Europa doen vele tiendui-
zenden vogelaars mee, verspreid 
over 30 landen. Aan het einde 
van de telling verzamelt Vogel-
bescherming Nederland (in sa-
menwerking met de uitsteken-
de vogeltrek-website www.trek-
tellen.nl) de vogelgegevens uit 
eigen land. Vorig jaar werden er 
op dezelfde telpost tijdens de Eu-
ro Birdwatch bij matige weers-
omstandigheden toch nog bijna 
4000 vogels geteld, verdeeld over 
meer dan 30 soorten. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Donderdavond 20 
september spelen leden van jeu 
de boulesvereniging de Stet-
ters de zomeravondcompetitie 
op hun fraaie accommodatie op 
Sportpark Wouterland. Er wordt 
gespeeld tegen LMC uit Lange-
dijk om 19.30 uur. Iedereen is wel-
kom om te kijken, maar ook om 
zelf een balletje te gooien. 

Vrijdagmiddag 21 september 
vanaf 13.30 uur is er voor belang-
stellenden uitleg van het jeu de 
boules spel, maar kan er ook ge-
gooid worden. Nieuwe leden 
kunnen twee maanden gratis oe-
fenen. Materiaal is aanwezig. 
Meer informatie is te vinden op 
www.stetters.nl

Jeu de boules

Ringsteken in Akersloot
Akersloot - Zondag 23 septem-
ber zal in Akersloot het altijd ge-
zellige en nostalgische ringste-
ken plaatsvinden. Akersloot is 
een van de weinige plaatsen 
waar het ringsteken met ‘aange-
spannen paard’ in ere wordt ge-
houden. 
Voor de liefhebbers zijn vele paar-
denrassen te bewonderen. Naast 
een groot aantal Friese paar-
den komen ook Ha�ingers, Fjor-
den, Geldersen, KWPN’s en Hac-
kney’s aan start. Ook verschillen-
de rijtuigen zoals tilbury’s, kap-
wagens, marathonwagens, Friese 

sjees, Hongaarse boodschappen-
wagen, Phaethon’s en Dos a Dos 
zullen weer voor een mooi spek-
takel zorgen. 

De aanspanningen komen op het 
parcours rondom de Kerklaan 
en de Julianaweg diverse malen 
voorbij, vijfmaal voor het ring-
steken en enkele keren voor het 
bestgaande paard en het schoon-
ste geheel. Bij het ringsteken gaat 
men de strijd aan om zoveel mo-
gelijk ringen te steken. Eventue-
le barrages zullen uiteindelijk zor-
gen voor de winnaar van de bo-

kaal 2018. Dit alles staat onder lei-
ding van een vakkundige jury. 

Het ringsteken begint om 13.30 
uur en zal zoals altijd plaats-
vinden op het parcours aan de 
Kerklaan. De toegang is geheel 
gratis. Na a�oop is de prijsuit-
reiking in café De Vriendschap. 
Op het terras kunnen bezoekers 
weer een dansje wagen en wordt 
de muziek verzorgd door De Sin-
geltjes Klubb.
Aanmelden met een combinatie 
kan via everinghenk@gmail.com 
of telefonisch 06-51387333.
Uiteraard zijn er mooie prijzen te 
winnen voor het ringsteken, het 
bestgaande paard en het mooi-
ste geheel. 
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Open lessen bij Toonbeeld
Castricum - Toonbeeld Open 
dag gemist? Toch nieuwsgierig 
wat het nieuwe seizoen te bie-
den heeft? Terecht! Toonbeeld 
beeldend start het nieuwe sei-
zoen met maar liefst vier nieuwe 
docenten. Daar is Toonbeeld blij 
mee, hopelijk de cursisten ook. 
Het aanbod wordt nog meer di-
vers dan het al was, met gelukkig 
ook vertrouwde gezichten.
Voor mensen die graag een nieu-
we cursus beginnen maar toch 
eerst willen kennismaken met de 
docent en zelf ervaren willen wat 
de cursus inhoudt, is er als van-
ouds de mogelijkheid om vrijblij-
vend deel te nemen aan de eer-
ste les, onder voorbehoud dat 
er nog plaats is in de cursus van 
keuze. De les wordt alleen betaalt 
als men zich opgeeft voor de he-
le cursus.  

Geïnteresseerden zijn welkom op 
de onderstaande cursussen:

Keramiek (draaien, oftewel pot-
tenbakken) op zaterdag, Wilma 
Bosland, 22 september, 10.00 uur.
Tekenen en Schilderen op dins-
dag 25 september, Betteke Ak-
kerman,  9.30 uur.
Keramiek (handvormen) op dins-
dag 25 september, Ingrid Mol, 
19.30 uur. 
Beeldhouwen op woensdag, Anja 
Vosdingh Bessem, 26 september, 
19.30 uur.
Schilderen op zaterdagochtend 
29 september Afke Spaargaren, 
10.00 uur.
Steenhakken op zaterdag, Anja 
Vosdingh Bessem, 29 september, 
10.00 uur.
Tekenen met de rechterhersen-
helft, Anja Vosdingh Bessem, 

donderdagmiddag 4 oktober, 
14.00 uur.
Steenhakken op vrijdag, Serge 
van Empelen, 5 oktober 10.00 uur.
Steenhakken op zaterdag Serge 
van Empelen 6 oktober 10.00 uur.
 
Speciaal voor kinderen tussen 5 
en 12 jaar op dinsdagmiddag 25 
september, 16.00-17.30 uur open 
Kinder Kunst Lab. Ook hier een 
nieuwe docent: Ellen van Putten.
Bij voldoende belangstelling ko-
men er twee groepen, voor oude-
re en voor jongere kinderen.
 
Voor meer informatie over prij-
zen en inhoud cursussen kijk op 
www.toonbeeld.tv. Wel even van 
tevoren aanmelden zodat de do-
cent op uw komst kan rekenen, 
info@toonbeeld.tv of tijdens kan-
tooruren 0251 659012.

Maak kennis met kleine hoorcomputer met groot resultaat

Rutgers Hoortechniek en Oticon 
nodigen iedereen uit!

Regio - Met een feestelijke week voor klanten, scholieren en be-
drijven zet directeur Jos Huybrechts van Bakker Van Vessem zijn 
titel ‘Duurzaamste Bedrijf van Nederland’ kracht bij.

Van Vessem bakt Haarlemmer Meer Brood

‘Duurzaam brood is 
gewoon goedkoper’

De Week van de Meer(w)aarde be-
gint op 21 september met een ont-
bijt voor genodigden die het ver-
schil maken op gebied van duur-
zaamheid en het nieuwste brood 
van Van Vessem wordt geser-
veerd: Haarlemmer Meer Brood. 
Dit brood is niet alleen duurzaam, 
maar blijkt ook goedkoper te zijn 
dan ‘gewoon’ brood. 
Op het programma van de Week 
van de Meer(w)aarde staan onder 
meer het jaarlijkse Oogstfeest (22 
september) en inspiratiebijeen-
komsten voor scholen en het be-
drijfsleven. ,,Ik wil de titel ‘Duur-

zaamste van Nederland’ gebrui-
ken om anderen te inspireren om 
duurzaam te ondernemen”, zegt 
Jos Huybrechts. ,,Dat doe ik onder 
meer door aan te tonen dat duur-
zaam niet duurder is, maar juist 
goedkoper. 
De organisatie True Price heeft 
voor ons uitgerekend wat de ech-
te prijs is van Haarlemmer Meer 
Brood. En deze is 15 eurocent la-
ger dan een gemiddeld volkoren-
brood, respectievelijk 32 eurocent 
voor gemiddeld volkoren tegen-
over 17 eurocent voor Haarlemmer 
Meer Brood.’’ (foto: aangeleverd)

Castricum - Zaterdagochtend 22 
september is er een demonstratie 
bij de winkel Bij Bakker, de snoep-
winkel voor kunstenaars.
Simone Veldt geeft deze demon-
stratie zelf, ze gaat aan de slag 
met de prachtige producten van 
het merk Nuvo. Dit is een cre-
atief veelzijdig merk met hele 
mooie glitters, slagmetaal snip-
pers en crystal drops om mee te 
‘dot painten’ en de nieuwe shim-
mer powders. Alle producten zul-
len uitgestald staan om uit te pro-
beren. Wie deze producten wil le-
ren kennen of creatieve vragen 
heeft kan zaterdag 22 september 
tussen 10.00 en 13.00 uur naar de 
winkel Bij Bakker komen. Laat je 
inspireren aan de Dorpsstraat 102 
in Castricum.

Nuvo producten
demonstratie

Paarden bij Streetscape

Castricum - Grote zorgen bij de 
SP om de aanbestedingen Jeugd-
bescherming en Jeugdreclasse-
ring in de provincie. Noord-Hol-
landse gemeenten houden on-
voldoende rekening met instel-
lingen die de zorg moeten leve-
ren, schrijft de SP in een persbe-
richt. 
Eerder is onafhankelijk onder-
zoek uitgevoerd door de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Dat onderzocht welke ta-
rieven passend zouden zijn voor 
de betre�ende aanbesteding. 

‘Zorg niet hetzelfde als pot pindekaas’
SP luidt noodklok om jeugdzorg

Volgens de partij wordt door de 
gemeenten in Noord-Holland 
‘een lager tarief gehanteerd dan 
wordt geadviseerd. Verschillende 
instellingen dreigen daardoor in 
de problemen te komen.’ 
Het gevolg is dat drie grote instel-
lingen in Noord-Holland zich niet 
hebben ingeschreven voor de 
aanbesteding van 2019. ‘We ma-
ken ons grote zorgen om de con-
tinuïteit in de zorg. Het gaat hier 
om een zeer kwetsbare groep 
kinderen en hun ouders.’ Ook 
staat in het persbericht dat ‘de 

bestuurlijke wens om e�ectiever 
en goedkoper te werken tegen 
zeer scherpe tarieven is mislukt.’ 
De partij schrijft: ‘het lijkt alsof het 
niet om mensen gaat maar over 
producten. Zorg inkopen is niet 
hetzelfde als het kopen van een 
pot pindakaas’. In verschillende 
gemeenten wil de SP tekst en uit-
leg vragen aan de verantwoorde-
lijke wethouders. De Castricumse 
SP wil van het college weten hoe 
dit probleem opgelost zal gaan 
worden en heeft schriftelijk vra-
gen gesteld.

Castricum - Vanaf 5 oktober is 
een grote paardenexpositie te 
zien in Galerie Streetscape. Gale-
riehoudster Saskia Steenbakkers 
omarmde het initiatief van Nad-
ja De Vlaeminck van Bitless And 
More (Arnhem), die momenteel 
een tour maakt met haar paar-
den om aandacht te vragen voor 
het feit dat deze edele viervoeters 
dieren zijn en geen roerende zaak 
zoals een bankstel. 
Nadja geeft workshops en de-
monstraties waarbij ze de kracht 
van de natuur gebruikt en de in-

tuïtie van paarden inzet, met als 
doelstelling bewustwording, hea-
ling en een betere wereld voor 
mens en paard. Nadja: ,,Mijn 
kracht is het lezen, interpreteren 
en vertalen van de lichaamstaal 
van paarden. Samen met de paar-
den wil ik iedereen die daar voor 
open staat een geweldige levens-
verrijkende ervaring meegeven. 
Het is mijn missie om mensen be-
wust te maken van de sensitivi-
teit en intelligentie van paarden 
waardoor veel mensen- en paar-
denleed voorkomen kan worden.’’

Voor een demonstratie is Gale-
rie Streetscape nog op zoek naar 
een locatie in Castricum. Tevens 
wordt gezocht naar een 20x20m 
stuk weiland (Nadja heeft een ei-
gen afrastering) voor overnach-
ting van twee paarden. Wie een 
tip heeft kan contact opnemen 
via 06-49994244 of info@street-
scape.nl

Exposanten van paardenschilde-
rijen in oktober bij Streetscape 
zijn: Twan van de Vorstenbosch 
(Veghel), Mirjam de Boer (Uit-
geest), Irma van de Zande (Heer-
hugowaard, zij tekent live tijdens 
de demonstratie van Bitless And 
More, José Loeviera, Sandra Pot, 

zij toont naast schilderijen diver-
se bronzen. Particulieren die een 
professioneel origineel paarden-
schilderij, aquarel of beeld ter ver-
koop willen aanbieden in oktober 
kunnen langskomen met een (di-
gitale) foto van het werk. Ope-
ningstijden Galerie Streetscape: 
dinsdag en woensdag van 9.30-
12.30 uur, vrijdag t/m zondag van 
14.00-17.00 uur. Zie www.street-
scape.nl

Tevens exposeert in Galerie 
Streetscape vanaf 7 oktober t/m 
7 november fotograaf Jaap Bijs-
terbosch (gekoppeld aan zijn 
workshops) Nachtfotogra�e in de 
toonkamer. 

GEEN KRANT?
0251-674433

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 18.45 & 21.15 uur 
zondag 16.00 &  19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Johnny English Strikes Again

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Doris
zaterdag 18.45 uur

Fahrenheit 11/9
vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Catacombe
zaterdag 15.30 uur
zondag 13.00 uur 

Under the Silver Lake
vrijdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
A Casa Tutti Bene

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur 

Book Club
vrijdag 16.00 uur 

Den Skyldige
woensdag 15.30 uur

Elvy’s Wereld: So Ibiza!
zaterdag 13.00 uur  woensdag 15.30 uur

Pluisje
zaterdag 13.00 uur

Incredibles 2 - 2D - NL 
zondag 13.00 uur

Hotel Transsylvanië 3 - 2D

Programma 20 september t/m 26 september

Donna Musica trio in De Oude Keuken

Regio - Het verstaan van meerde-
re sprekers in een rumoerige om-
geving is al decennia één van de 
grootste uitdagingen voor slecht-
horenden én audiciens. Recente-
lijk is een baanbrekende oplos-
sing op de markt gekomen die 
een enorme verandering in de 
hoorzorg teweegbrengt. 
Als de hersenen niet de juiste 
geluiden ontvangen om mee te 
werken, vergt betekenis creëren 
zeer veel inspanning. BrainHea-
ring™ geeft de hersenen toegang 
tot het volledige geluidsbeeld zo-
dat ze zich op de meest relevan-
te geluidsbronnen kunnen con-
centreren. 
Deze nieuwe technologie heeft 
de kracht om het hele geluids-
landschap te analyseren en on-
derscheid te maken tussen spraak 
en lawaai. Door snel en nauwkeu-
rig storend lawaai te reduceren, 
geeft het een natuurlijke 360º ge-
luidsomgeving waar u uw focus 

kunt verleggen wanneer u maar 
wilt.
Rutgers Hoortechniek en Oticon 
vertellen met genoegen meer 
over de mogelijkheden tijdens 
een informatieve en compleet 
verzorgde avond. Iedereen is van 

harte welkom op 3 oktober om 
18.30 uur in het AFAS-stadion te 
Alkmaar. 
Geïnteresseerd? Aanmelden is 
kosteloos en kan via de websi-
te www.rutgershoortechniek.nl/
event

Première van film ‘Doris’
Aan de vooravond van haar vijf-
enveertigste verjaardag is Doris 
Doorenbos (Tjitske Reidinga) een 
gescheiden vrouw met twee kin-
deren op een dood punt aanbe-
land. Terwijl de mensen om haar 
heen carrière maken en drukke, 
volwassen levens leiden, is er van 
Doris’ eigen dromen maar weinig 

terechtgekomen…. 
Doris is vanaf 20 september in 
de bioscoop. Gemaakt onder de 
creatieve leiding van Will Koop-
man (Gooische Vrouwen, Divorce 
en Terug naar de Kust), scenario-
schrijfster Roos Ouwehand en re-
gisseur Albert Jan van Rees. 

Fahrenheit 11/9 geeft een provo-
cerende en komische kijk op de 
tijd waarin we leven. Regisseur 
Michael Moore onderzoekt in de-
ze documentaire de twee belang-
rijkste vragen van het Trump-tijd-
perk: Hoe zijn we hier in hemels-
naam beland en hoe komen we 

Fahrenheit 11/9 hier weer uit? Fahrenheit 11/9 is 
een vervolg op Michael Moore’s 
‘Fahrenheit 9/11’, over toenma-
lig president George W. Bush en 
de aanslagen van 11 september 
2001. Het verwijst naar de datum 
waarop Trump o�cieel tot pre-
sident van de Verenigde Staten 
werd verkozen.
Eenmalige op 22 september te 
zien om 18.45 uur

Castricum - Zondag 23 septem-
ber treedt Donna Musica op in De 
Oude Keuken met een program-
ma waarin ze afscheid nemen van 
de zwoele zomer en de melan-
cholieke herfst verwelkomen. 
Celliste Evelien Dubbeldam en vi-
oliste Sandra Kox vormen Don-
na Musica sinds 2012. Met pia-
nist/arrangeur Hendrik-Jan Bos-
ma spelen ze lichtvoetige stuk-
ken van ondermeer Shostako-
vich, Stravinsky en Gershwin. Na 
de pauze volgt tango met oude 
en nieuwe componisten als Piaz-
zolla en Gardel. De DOKspecial is 
Choripán. Aanvang 15.00 uur. En-
tree €7,50 incl. pauzedrankje, met 
aansluitend diner-arrangement 
(DOKspecial)  €20. Reserveren via 
www.deoudekeuken.net (foto: 
aangeleverd)
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AVC pupillen bij Noord- 
Hollandse top
Castricum - Een vijftiental AVC 
pupillen hebben tijdens de com-
petitie�nale op zaterdag 15 sep-
tember in Haarlem prima pres-
taties laten zien. De vereniging 
kwam thuis met een beker, twee 
medailles en een clubrecord. Aan 
deze �nale deden de beste pupil-
len uit heel Noord-Holland mee. 

De dag begon met een heus ope-
ningsde�lé. Maar liefst 400 at-
leetjes presenteerden zich onder 
luid applaus aan het publiek. Ver-
volgens kon gestart worden met 
de estafettes en de driekamp, be-
staande uit sprint, springen (ver-
springen of hoogspringen) en 
een werpen (balwerpen of kogel-
stoten). 

De meisjes-mini hadden zich als 
ploeg geplaatst voor deze �nale, 
dankzij hun goede prestaties in 
de drie voorronden. Jalou Leek, 
Samantha Slooves, Charlotte de 
Vrij, Roos Geerlings en Fay Tuijn 
eindigden knap als vijfde ploeg 
van Noord-Holland. 

Ook de jongens pupillen B ston-
den met een complete ploeg aan 
de start. Sam Glorie, Mats Ven-
selaar, Samuel Möhlmann, Ra-
vi Tuijn en Wout Wieringa ste-
gen boven zichzelf uit; na de drie 
voorrondes waren zij geplaatst 
als zevende ploeg, maar ze ein-
digden zaterdag knap als vierde.

Driemaal feest was het bij de 
meisjes pupillen C; de dag be-
gon met een uitstekend gelopen 
4x40 meter estafette, waarbij Noa 
Popot, Sara de Waard, Elin Bern-
hard en Robyn Besselink hun ei-
gen clubrecord met 0.3 seconden 
wisten te verbeteren. Aan het 
eind van de dag mochten de vier 
meiden op het podium komen 
om een beker in ontvangst te ne-
men voor een fantastische derde 
plaats in het ploegenklassement. 

De achtjarige talentvolle Noa be-
gon de dag in de wetenschap dat 
een podiumplaats binnen hand-
bereik was, maar ze moest het 
wel waarmaken onder wedstrijd-
spanning.  
Met tweede plaatsen op zowel 
verspringen (3,63 meter) en bal-
werpen (22,22 meter) en een 
snelle 40 meter sprint was haar 
zilveren medaille veilig gesteld.

De el�arige Sepp had zich indi-
vidueel geplaatst voor deze �na-
le, en sloot zijn pupillentijd af met 
een mooie derde plaats in deze 
Noord-Hollandse �nale. Bij hoog-
springen kwam Sepp tot 1,40 me-
ter (gedeeld eerste plaats) en hij 
stootte de 2 kg kogel tot 9,04 me-
ter. Hij behaalde maar liefst 1745 
punten, slechts vier punten ver-
schil met de nummer twee. Vanaf 
komend winterseizoen zal Sepp 
Schulte uitkomen bij de junioren. 

Alle pupillen plus trainer Hanke Pijlman (foto: aangeleverd)

Meisjes pupillen C op het podium 

Rugbyjeugd CasRC klaar 
voor het nieuwe seizoen
Castricum - De jeugd van Cas-
RC is het nieuwe seizoen gestart 
met een daverend weekend vol 
training en festiviteiten. Ruim 
150 rugbyers in de leeftijd van 3 
tot 18 jaar, waren op Wouterland 
aanwezig om te trainen, te spe-
len en elkaar te leren kennen. Als 
speciale VIP-trainer was Pierre Vil-
lepreux aanwezig, oud-rugby-in-
ternational en voormalig bonds-
coach van Frankrijk en Italië. De 
trainingen van deze legende zijn 
van zeer hoog niveau: de Castri-
cumse rugbyjeugd heeft hiermee 
een fantastische start gemaakt 
van het nieuwe seizoen. 
Voor de jongste rugbyers was er 

een enorm springkussen. De Tur-
ven en Benjamin’s werden door 
Corso bisocoop gesponsord: ze 
hebben een fraaie �lm mogen 
zien. Ter afsluiting een heerlijke 
barbecue, verzorgd door slagerij 
Mark van der Poel en een lekker 
ijsje gesponsord door de DEEN. 
Disco en karaoke in het clubhuis 
gevolgd door een nacht in tenten 
op het terrein.

Zondag na een stevig ontbijt de 
kicksen weer aan voor nóg een 
intensieve rugbytraining. Ieder-
een heeft super genoten van de-
ze vliegende seizoenstart. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Op 1 oktober start de 
gratis oudercursus ’Beter omgaan 
met pubers’. Dit is een cursus over 
opvoeden tijdens de puberteit en 
is bedoeld voor ouders en/of op-
voeders van ‘pubers’ in de leef-
tijd van 12 t/m 16 jaar. De cursus 
wordt gehouden in Geesterhage 
Ontmoetingscentrum in Castri-
cum. Gemeente Castricum biedt 
deze cursus gratis aan. 
De cursus besteedt aandacht aan 
de veranderingen in de puberteit, 
de leuke en lastige kanten van 
omgaan met pubers en hoe je als 
ouder goed contact kan onder-
houden en ruzie kan voorkomen. 

De cursus is op maandag 1, 8, 15, 
29 oktober en 5 en 12 november 
van 19.30 tot 21.30 uur. Naast de-
ze bijeenkomst/cursus organi-
seert GGD Hollands Noorden nog 
veel meer bijeenkomsten en cur-
sussen. Kijk hiervoor op de web-
site. 
Ouders/opvoeders kunnen zich 
aanmelden bij GGD Hollands 
Noorden via het inschrij�ormu-
lier zie www.ggdhn.nl/cursussen. 
Bij vragen kan contact opgeno-
men worden met het cursusbu-
reau via cursusbureau@ggdhn.nl 
of 088-01 00 557 (bereikbaar van 
ma t/m vr van 08.30-16.30 uur). 

Wegens grote belangstelling
Extra rondleidingen 
bij HVC in Alkmaar
Regio - Hoe werkt het warm-
tenet? Hoeveel elektriciteit en 
warmte kan gemaakt worden van 
biomassa en restafval? Wat zijn 
de ontwikkelingen van het warm-
tenet Alkmaar e.o.? Het antwoord 
op deze en alle andere vragen 
krijgt men tijdens de extra kijk-
dag op zaterdag 20 oktober bij 
de afvalenergiecentrale van HVC 
in Alkmaar. 
Per 2018 is de warmte die HVC le-
vert volledig groen, deze warmte 
wordt namelijk geleverd uit bio-
massa. HVC verbrandt afvalhout 
(gebruikt en geschilderd hout) 
in de bio-energiecentrale in Alk-
maar. De warmte die vrij komt 
voedt het warmtenet, zodat wo-
ningen, panden, verzorgingste-
huizen en andere gebouwen wor-
den voorzien van verwarming en 

warm water uit een groene ener-
giebron. 
Zien hoe dit in zijn werk gaat? 
Schrijf snel in voor een van de 
drie rondleidingen op zaterdag 
20 oktober. In verband met de 
veiligheid is de minimum leeftijd 
11 jaar, moet men goed ter been 
zijn en stevige schoenen dragen. 
Inschrijven kan via www.hvc-
groep.nl/kijkdag-alkmaar. 
De rondleidingen starten om 
9.30 uur, 12.15 uur en 15.00 uur. 
Het programma bestaat uit ont-
vangst met ko�e of thee, een 
korte presentatie met �lm en 
daarna een rondleiding door de 
afvalenergiecentrale en de turbi-
ne. Dit alles duurt bij elkaar onge-
veer anderhalf uur. De afvalener-
giecentrale is te vinden aan de Ja-
destraat 1 in Alkmaar.

De herfstwind speelt buiten
met de dorre bladeren,
de donkerte valt steeds vroeger in
we gaan de winter naderen.
De koolmees hangt te slingeren
aan een bal met vet,
zo heeft ook voor hem de winter
zijn eerste stap gezet.
De vogels zijn zich aan ‘t verzame-
len
zij trekken veelal naar het zuiden,
de eerste sneeuwbui en de kou
zullen de winter in gaan luiden.
Onder een onbewaakte hemel
worstelen zon en nevel met elkaar,
hun indrukken nog ongerept
straks is de winter gewoon daar.
De �arden nevel worden verjaagd
door de eerste zonnestralen,
de ochtendstilte zo volmaakt
een wonderlijk herhalen.

Annie Assendelft uit Castricum

Annie Assendelft steunt een pro-
ject in Ethiopië door middel van 
verkoop van haar gedichtenbun-
deltje. Wie de gedichtenbundel 
wil kopen kan haar bellen, tel. 
0251-650757. 

Herfstwind

MS collecteweek:
Collectanten gezocht
Regio - Van 19 tot en met 24 no-
vember 2018 organiseert het Na-
tionaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte om geld in 
te zamelen voor onderzoek naar 
de ziekte multiple sclerose (MS).
MS is een chronische ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. In Ne-
derland hebben meer dan 17.000 
mensen MS en jaarlijks krijgen 
800 mensen de diagnose. De eer-
ste ziekteverschijnselen openba-
ren zich meestal tussen het twin-
tigste en veertigste levensjaar 
en het is de meest invalideren-
de ziekte onder jonge mensen 
in Nederland. Veelvoorkomende 
klachten van MS zijn moeheid, 
oogklachten, krachtverlies, coör-

dinatiestoornissen, blaasproble-
men en gevoelsstoornissen.
 
Over de ziekte MS is nog veel on-
bekend. Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS veroor-
zaakt wordt en hoe het genezen 
kan worden. Met de opbrengst 
van de collecte investeert het Na-
tionaal MS Fonds in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.
 
Word collectant. Help mensen 
met MS. Collecteren is niet moei-
lijk en kost maar twee uur van je 
tijd. En het is nog leuk ook. Kijk 
op de website www.mscollecte.
nl voor meer informatie en meld 
je snel aan!

In Cultuurkoepel Heiloo
Concert Beatrice van der 
Poel & Tim Eijmaal
Regio - Beatrice van der Poel 
speelt haar mooiste liedjes en 
nieuw materiaal van haar laatst 
verschenen album ‘Montere Wee-
moed’ dat in ‘de Taalstaat’ van Frits 
Spits werd gelanceerd. Beatrice 
van der Poel laat zich niet in één 
hokje plaatsen, pop, jazz, klein-
kunst, soul & blues worden met 
elkaar vermengd. Gitarist Tim 
Eijmaal (o.a. New Cool Collective) 
arrangeerde en produceerde een 

aantal albums van Beatrice en be-
geleidt haar met jazzy en blue-
sy gitaarspel. Samen brengen ze 
een gloedvol concert vol blues, 
soul en weemoed en een aantal 
vertaalde songs van Jimi Hendrix. 

Vrijdag 28 september aanstaande 
in de Cultuurkoepel Heiloo. Aan-
vang: 20.15 uur. Kaarten: € 15,--. 
www.cultuurkoepelheiloo.nl (Fo-
to: Jano van Gool)

De Lofstem & Skotwal
Regio - Het concert van De Lof-
stem & Skotwal is dubbel West-
fries genieten. A match made in 
heaven. Het optreden is deels 
apart en deels gezamenlijk. Het 
80 man sterke koor De Lofstem 
zingt hedendaagse muziek zo-
als: ‘Mag ik dan bij jou’ (Claudia de 
Breij) en Top 2000 muziek o.a. ‘Bo-
hemian Rhapsody’ (Freddie Mer-
cury), ‘Ben’ (Michael Jackson) en 
‘Avond’ (Boudewijn de Groot). 

Skotwal zingt uit eigen repertoire 
o.a. ‘Kattekwaad’ en ‘Ik ben weer 
bloid’. Het geza-menlijk werk ‘Te 
werk’ zal zeker niet ontbreken. 
Het geheel staat onder leiding 
van Aldert Fuldner, met op de 
vleugel Arthur Postma. 

Zaterdag 6 oktober spelen zij in 
de Cultuurkoepel Heiloo. Aan-
vang: 20.15 uur. Kaarten: € 15,--. 
(Foto: aangeleverd)

Cursus van start: ‘Beter 
omgaan met pubers’

Regio - Het hart-long centrum 
van Noordwest Ziekenhuisgroep 
organiseert op vrijdag 28 sep-
tember een Hart & Vaatcafé met 
het thema ‘hartinfarct’. Ze sluiten 
hiermee aan bij Dress Red Day op 
29 september, een initiatief van 
de Hartstichting. Met Dress Red 
Day wordt aandacht gevraagd 
voor hart- en vaatproblemen bij 
vrouwen. 
Wat is een hartinfarct precies? 
Wat zijn de risicofactoren? Wel-
ke rol speelt een gezonde levens-
stijl bij preventie van een hartin-
farct? Deze onderwerpen worden 
besproken. Een ervaringsdeskun-
dige komt langs om te vertellen 
wat voor haar de gevolgen van 
een hartinfarct zijn geweest. 
Vrijdag 28 september van 15.00 
tot 17.00 uur in de Pieter van Fo-
reestzaal (locatie Alkmaar). Voor 
het bijwonen van het Hart & Vaat-
café is aanmelding gewenst. Be-
langstellenden kunnen een e-
mail sturen naar wb.bos@nwz.nl. 
De toegang is gratis.

Hart- en 
vaatcafé













16 19 september 2018

19 SEPTEMBER
Week van de dementie van 17 
tot 22 september. Kijk voor alle 
activiteiten op www.geheugen 
problemen-middenkennemer-
land.nl

Zonnetrein rijdt door de 
Schoorlse Duinen, iedere zon-
dag en woensdag 13.00 uur van-
af Buitencentrum Schoorlse Dui-
nen. Reserveren: 072-5093352. 
(foto: Staatsbosbeheer)

Kidsclub Pardoes van 14.45 tot 
16.15 uur in ’t Praethuys, Wester-
weg 50 te Alkmaar. ’t Praethuys 
staat open voor iedereen die met 
kanker te maken heeft. Kinderen 
kunnen knutselen en elkaar steu-
nen in hoe het voelt om een va-
der, moeder, broer of zus met 
kanker te hebben. Gewoon voor 
alle kinderen die met kanker te 
maken hebben (gehad).

20 SEPTEMBER
Week van de dementie van 17 
tot 22 september. Kijk voor alle 
activiteiten op www.geheugen 
problemen-middenkennemer-
land.nl

Workshop Ronnie Gardiner 
Methode (RGM) in het kader 
van Wereld Alzheimer Dag door 
Anita Breetveld in bibliotheek 
Akersloot, 10.00-12.00 uur. Mor-
gen in Bibliotheek Limmen. Aan-
melden in de bibliotheekvesti-
gingen of via www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. (foto: aange-
leverd)

Ontmoetingsochtend voor do-
ven en slechthorenden van 10.30 
tot 12.00 uur in Rode Kruisge-
bouw aan Kooiplein 24 in Castri-
cum. Kosten 2,50 euro. Aanmel-
den en meer info: 0251-656562 
of info@welzijncastricum.nl

Transit (openingsvoorstelling) 
door Flip FabriQue (Canada) in 
De Vest in Alkmaar, 19.30 uur. Uit-
verkocht, informeer bij de kassa 
naar evt. vrijgekomen plaatsen.

Marianne Hekman, voorzitter 
van Alzheimer Nederland, afde-
ling Midden Kennemerland, ver-
zorgt in de bibliotheek in Castri-
cum een presentatie over de be-
tekenis van Wereld Alzheimer 
Dag. Aanvang 20.00 uur. Aanmel-
den in de bibliotheekvestigingen 
of via www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl.

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

21 SEPTEMBER
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Week van de dementie van 17 
tot 22 september. Kijk voor alle 
activiteiten op www.geheugen 
problemen-middenkennemer-
land.nl

Workshop LindyHop, een Afro-
Amerikaanse jazzdance in biblio-
theek Akersloot, 10.00-11.00 uur.  
Dé manier om lang �t te blijven! 
Info: www.frunsdansstudio.nl. 
Aanmelden in de bibliotheekves-
tigingen of via www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. (foto: aange-
leverd)

Workshop Ronnie Gardiner Me-
thode (RGM) in het kader van 
Wereld Alzheimer Dag door Ani-
ta Breetveld in bibliotheek Lim-
men, 10.00-12.00 uur. Aanmelden 
in de bibliotheekvestigingen of 
via www.bibliotheekkennemer-
waard.nl.

De ‘Lastige kinderen? Heb jij 
even geluk’ Omdenkshow (re-
prise) in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. (foto: aangeleverd)

Try-out Purper in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur.

Film ‘Vele hemels boven de ze-
vende’ draait in Filmhuis De 
Zwaan te Uitgeest. Aanvang 
20.15 uur. Toegang 6,-. Kaarten 
in voorverkoop bij Boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 te Uit-
geest of aan de zaal, indien nog 
voorradig. 

22 SEPTEMBER
Week van de dementie van 17 
tot 22 september. Kijk voor alle 

▲

activiteiten op www.geheugen 
problemen-middenkennemer-
land.nl

Boeken- platen- en verzamel-
markt op het Nielenplein in het 
winkelhart van Heemskerk. 

Rommelmarkt van 12.00 tot 
16.00 uur in Henri Schuytstraat 
te Castricum in het kader van Bu-
rendag.

Opening expositie in gemeen-
tehuis Heemskerk om 14.00 uur. 
Kunstenaars Onno Baljé (Heems-
kerk), Grete Wijte (Uitgeest) en El-
ly Tourney (Heemskerk) expose-
ren. 

Tangomarkt en meer in Gro-
te Kerk Alkmaar, 15.00-01.00 uur. 
www.theaterdevest.nl.

Vredesweek. Kritische Gemeen-
te IJmond en Vrouwen voor Vrede 
IJmond nodigt iedereen uit dit te 
vieren. Aanvang 16.00 uur in Ont-
moetingscentrum de Stut, Maas-
straat 3 te Heemskerk. Er is een le-
zing (16.15 uur), vredesmaaltijd 
en vredesviering (19.15 uur). (fo-
to: aangeleverd)

Ton Kas met Kakmaker (reprise) 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

Dennis Rudge en Joy Wielkens 
– The Mountaintop / Katori Hall 
in De Vest in Alkmaar, 20.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Open Podium in De Zwaan Cul-
tureel te Uitgeest. Aanvang 20.30 
uur. Toegang gratis. Meer infor-
matie: www.dezwaancultureel.nl
De Whiskeymo’s zullen ook try 
out doen van nieuw muziekthea-
terprogramma (foto aangeleverd)

Dubbelcabaret Emiel van der 
Logt & Marlon Kicken  in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.30 uur. 

Vinylfeestje in de Bakkerij. De uit 
Castricum afkomstige Two Ima-
ginary DJ’s draaien al jouw favo-
riete (alternatieve) hits uit de ja-
ren ‘80. De zaal gaat om 21.00 uur 
open en de entree is 5 euro.

23 SEPTEMBER
Plogging Castricum. Al wan-

delend wordt zwerfafval op-
geruimd. Verzamelen: 9.30 uur 
voor de ingang van het bezoe-
kerscentrum De Hoep, Johannis-
weg 2 in Castricum. Bij voldoen-
de interesse gaat er ook een hard-
loopgroep van start. Nodig: wan-
del- of sportschoenen, vuilniszak, 
handschoenen of prikstok. Meer 
info: Facebook @ploggingcastri-
cum, email: info@groenlinkscas-
tricum.nl

SuperSchoon Festival achter 
OBS Meander aan de Ypestei-
nerlaan in Heiloo, 12.00-17.00 
uur. Programma: www.facebook.
com/SuperSchoonFestival. (foto: 
aangeleverd)

Bloemencorso in Winkel, www.
bloemencorsowinkel.nl. (foto: 
aangeleverd)

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

Ringsteken in Akersloot vanaf 
13.30 uur op het parcours aan de 
Kerklaan. (foto: aangeleverd)

LETSA-bijeenkomst in de Tuin 
van Kapitein Rommel, schuin te-
genover het NS-station van Cas-
tricum. Het is een vereniging 
voor uitwisseling/ruilen van 
diensten en goederen, met be-
hulp van virtueel geld, de zonne-
tjes. Aanvang 13.30 tot ongeveer 
16.30/17.00 uur. Aanmelden kan 
via tel. (0251)654349 (met voic-
email) of aan mlcjddh@hotmail.
com.

Kinderprogramma ‘Hooggeëerd 
bezoek’ over de verloren zoon in 
de Maranathakerk in Castricum 
om 13.30 uur. Entree 3 euro. Meer 
informatie op www.rvkcastricum.
nl

Het Muizenhuis: vrolijke muzika-
le kindervoorstelling (3+) in the-
ater Koningsduyn (in Geesterha-
ge) te Castricum. Aanvang 14.00 

uur. Kaarten via www.geesterha-
ge.nl (foto: Bas Schneider)

Lezing over de zuigermotoren 
uit de Tweede Wereldoorlog om 
14.00 uur in Luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, Genieweg 1 te 
Heemskerk. Museum is open van 
11.00 tot 17.00 uur. 

Open Podium in Park De Oude 
Kwekerij aan Jan van Scorelkade 
6 te Alkmaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Toegang vrij, vrijwillige bij-
drage wordt gevraagd. 

Unieke Zaken met De Vliegen-
de Gek (6+) (première) in De Vest 
in Alkmaar, 14.30 uur. (foto: aan-
geleverd)

FUSE speelt om 15.00 uur in de 
Cultuurkoepel Heiloo. Kaarten 
20,-. www.cultuurkoepelheiloo.nl 
(foto: aangeleverd)

Donna Musica trio speelt om 
15.00 uur in De Oude Keuken. En-
tree €7,50 incl. pauzedrankje, met 
aansluitend diner-arrangement 
(DOKspecial)  € 20,-. Reserveren 
kan via www.deoudekeuken.net 
(foto: aangeleverd)

Klaassen & Van Dijk met ‘A Slice 
of Dylan’ om 15.00 uur in Cultu-
reel Café Camille, Kerkstraat 37 te 
Beverwijk. Entree is gratis. 

Think Big Band speelt bij de Jazz 
Session Club ‘Vredeburg’ te Lim-
men, Dusseldorperweg 64. Aan-
vang 16.00 uur. De toegang is vrij, 
maar men kan de club steunen 
door lid te worden voor 7 euro 
per persoon voor het gehele jaar. 
(Foto: aangeleverd)

24 SEPTEMBER
Stiltewandeling om 9.30 uur 
vanaf parkeerplaats van bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelna-
me is gratis, geldige duinkaart 
wel noodzakelijk. Meer informa-
tie: 0251-654064.

Concert van organist Gijs Boe-
len in de Laurentiuskerk in Alk-
maar, Verdronkenoord 68, 20.00 

uur. www.matthiaslaurentius.nl.

25 SEPTEMBER
De notaris vertelt, informatiebij-
eenkomst van 10.00 tot 12.00 uur 
met notaris Marco Reijntjes bij bi-
bliotheek in Limmen, Lage Weide 
2a. Toegang 3 euro. Aanmelden 
via www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
Klantenservice in de bibliotheek 
(u betaalt met pin). Meer informa-
tie is te vinden op www.vgrn.nl

Bridge zomerdrive bij Bricas in 
Geesterhage. Ook op donderdag. 
Aanvang 19.45 uur. Inschrijven op 
website of aan zaal tot 19.30 uur.

26 SEPTEMBER
Informatiebijeenkomst over 
een nieuw te starten Studie-
kring50plus van 10.00 tot 12.00 
uur in de Foyer, De Heerlykhyd 
in Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3. Aanmelden bij Mari-
an Visser (Bibliotheek Kennemer-
waard) e-mail m.visser@bknw.nl 
of Ingrid Wellen, (Stichting Wel-
zijn Castricum) tel: 0251-656562 
of e-mail  i.wellen@welzijncastri-
cum.nl.

Verhalenvertellers Castricum: 
deze keer is Peter Vos uitgeno-
digd. Hij vertelt over de 100 jaar 
oude camping Bakkum. Aanvang 
10.00 uur in het gebouw van 
Werkgroep Oud-Castricum, De 
Duynkant, Geversweg 1b. Entree 
2,50 euro. 

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

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

Samen Eten-maaltijd in de Pro-
testantse Kerk aan de Zuidker-
kenlaan 25 in Limmen, 17.30 uur. 
Aanmelden: 072-5052871 of mar-
greetdenekamp@outlook.com. 
Bij de uitgang staat een mandje 
voor een vrijwillige bijdrage.

Webinar: Uw kind en uitgaans-
drugs door Breider Jeugdpreven-
tie van 20.00 tot 21.00 uur. Deel-
name mogelijk op telefoon, lap-
top of tablet. Aanmelden: www.
brijderjeugd.nl/uw-kind-en-uit-
gaansdrugs-webinar.html.

De Alex Klaasen Revue – Show-
ponies (reprise) in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: Mark En-
geler). Uitverkocht. Informeer bij 
de kassa naar eventueel vrijge-
komen plaatsen. Donderdag nog 
wel plaatsen.
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Stichting Welzijn Castricum
Vrijwilligers gezocht 
voor diverse projecten
Castricum - Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk is voor diverse organi-
saties op zoek naar vrijwilligers, 
dit keer voor een aantal van de 
projecten van de Stichting Wel-
zijn Castricum zelf.

Stel, je bent hulpbehoevend en je 
kunt met wat hulp van anderen 
zelfstandig blijven wonen, dan 
ben je blij dat er vrijwilligers zijn 
die een helpende hand bieden. 
Bent u die persoon die af en toe 
nog wat tijd heeft om een mede-
mens te helpen met een klusje, 
wat tuinwerk, samen met de aan-
vrager boodschappen wil doen 
of iemand wil vervoeren naar so-
ciale activiteiten in het dorp? In 
overleg met de coördinator van 
het betre� ende project, geeft 
men aan waar voor, hoe veel en 
hoe vaak gebeld kan worden.
Het maatjesproject Samen 2 is 
een project om de eenzaamheid 
te bestrijden. Een vrijwilliger van 
het project gaat gedurende een 
bepaalde periode, eenmaal per 
twee weken bij iemand langs 
voor een goed gesprek of een 
gezamenlijke activiteit. Ook hier 
wordt gekeken naar de eigen mo-
gelijkheden om zo een passende 
match te maken. 
Voor de ondersteuning van an-
derstaligen worden nog enthou-

siaste vrijwilligers gezocht die 
mensen willen helpen met � et-
sen, de taal of de administratie. 
De ontmoetingsgroep voor 
slechthorenden die elke derde 
donderdag van de maand bij el-
kaar komt, staat te springen om 
een gastvrouw. Het ophalen van 
de sleutel, het openen en sluiten 
van het gebouw zijn, naast het 
zetten van ko�  e, thee en het ge-
bruiksklaar maken van de ruim-
te, taken die bij deze functie ho-
ren. De groep bestaat uit gemid-
deld 10-15 deelnemers die erva-
ringen uitwisselen. Het sociale as-
pect van de groep is erg belang-
rijk, maar ook worden er regel-
matig thema’s op het gebied van 
slechthorendheid verzorgd. Erva-
ring of interesse in slechthorend-
heid zijn een pré, maar geen ver-
eiste.

Wie interesse heeft in een van 
deze vacatures, of ander vrijwil-
ligerswerk wil doen, kan een af-
spraak maken bij het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk (onderdeel 
van Stichting Welzijn Castricum) 
Geesterduinweg 5 in Castricum. 
Het telefoonnummer is 0251-65 
65 62. De vacaturebank is ook te 
vinden op www.vrijwilligerswerk-
castricum.nl en op Facebook en 
Twitter. 

Start nieuwe leesclub 
Castricum - In Castricum start 
een nieuwe leesclub. In Biblio-
theek Kennemerwaard aan de 
Geesterduinweg is op maandag-
ochtend 1 oktober om 11.00 uur 
een informatiebijeenkomst voor 
mensen die het leuk vinden om 
over literatuur te praten en daar-
door in contact willen komen met 
andere lezers. 

De informatiebijeenkomst is een 
initiatief van de landelijke orga-
nisatie Senia in samenwerking 
met de bibliotheek. Senia richt in 
heel Nederland leesclubs op en 

brengt zo mensen die graag le-
zen bij elkaar. 

Leidraad voor de groepen is een 
lijst van moderne literatuur die 
is opgesteld door deskundigen. 
Daaruit worden 6 à 7 boeken per 
jaar gelezen en besproken aan de 
hand van leeswijzers met vragen 
die het gesprek structuur geven. 
Meer informatie over de werkwij-
ze is te vinden op www.senia.nl.

Graag aanmelden voor de infor-
matiebijeenkomst bij Senia, via e-
mail info@senia.nl. 

Eerste hulp bij DigiD
Castricum - De overheid doet 
steeds meer via het internet en 
daar kan iedereen gebruik van 
maken. Of het nu gaat om het 
aanvragen van huurtoeslag, om 
werk zoeken of om het door-
geven van een verhuizing. Veel 
mensen weten dat niet of vin-
den het nog wat moeilijk. Daar-
om is er de speciale beginners-
cursus van vier dagdelen: ‘Eerste 
hulp bij DigD, werken met de di-
gitale overheid’. 
Graag zo lang mogelijk zelfstan-
dig blijven en zelf zaken regelen? 
Dan is deze cursus iets voor jou. 
De cursus start op donderdag-
ochtend 27 september in de bi-
bliotheek in Castricum.
Deelnemers komen vier don-
derdagochtenden van 09.30 tot 

11.30 uur naar de cursusbijeen-
komsten en kunnen eventueel 
tussendoor thuis, met behulp van 
het werkboek, oefenen. De eer-
ste bijeenkomst is op donder-
dag 27 september. De volgende 
cursusdagen zijn 27 september, 
4, 11 en 18 oktober. Deelname is 
gratis maar het benodigde werk-
boek kost € 10,00 (bij inschrijving 
te voldoen). De cursus wordt ge-
geven in Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Castricum, Geester-
duinweg 1.

Aanmelden kan via www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of bij de balie in de bi-
bliotheek. Er kunnen maximaal 
zes mensen meedoen, daarom is 
vooraf aanmelden noodzakelijk.

De notaris vertelt
Limmen - Op dinsdagochtend 
25 september kunnen geïnteres-
seerden een informatiebijeen-
komst met notaris Marco Reijn-
tjes bijwonen in de bibliotheek in 
Limmen. De notaris geeft onder 
andere voorlichting over de mo-
gelijkheden om bij een testament 
belasting te besparen of bijvoor-
beeld ervoor te zorgen, dat men 
een woning niet hoeft op te eten 
bij opname in een zorginstelling.
Heeft u al een testament? Wilt u 
wat regelen voor het geval u dat 
zelf niet meer kunt? Onderwer-
pen waarvoor men bij de notaris 
terecht kunt. Marco Reijntjes laat 
ook het levenstestament aan bod 
komen. Niet alleen voor � nanci-
ele zaken, maar ook voor medi-

sche vraagstukken. Tenslotte kan 
het ook interessant zijn om een 
schenkingsplan op te zetten om 
naasten wat na te laten. Uiteraard 
is er ook ruime gelegenheid om 
vragen te stellen. Meer informatie 
is te vinden op www.vgrn.nl
 
De informatiebijeenkomst wordt 
25 september gehouden van 
10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard, locatie Limmen, 
Lage Weide 2A.

De toegang is € 3,- inclusief een 
kopje ko�  e of thee. Aanmelden 
kan via de website www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of bij de Klantenservice in 
de bibliotheek (betalen met pin).

Letsa-bijeenkomst in 
Tuin Kapitein Rommel
Castricum - Zondag 23 septem-
ber wordt een LETSA-bijeen-
komst gehouden door een aan-
tal leden van de Castricumse Let-
sers in de Tuin van Kapitein Rom-
mel, schuin tegenover het NS-sta-
tion van Castricum. Iedereen is 
van harte welkom. 
LETSA staat voor Lokaal Econo-
misch Transactie Systeem Alk-
maar en het is een vereniging 
voor uitwisseling/ruilen van dien-
sten en goederen, met behulp 
van virtueel geld, de zonnetjes. 

Er wordt een en ander verteld 
over het ontstaan en ontwik-
keling van de Tuin van Kapitein 
Rommel, met foto’s of dia’s en er 
kan een (desgewenst onder be-

geleiding) rondwandeling wor-
den gemaakt. Leden kunnen al-
tijd wat spullen of activiteiten 
aanbieden bij deze bijeenkom-
sten en er is een optreden door 
een muziekband gepland. Alle le-
den, maar ook vooral belangstel-
lenden, zijn welkom om een kijk-
je te komen nemen deze middag. 
Aanmelding wordt op prijs ge-
steld, zodat de catering wat ge-
richter kan worden uitgevoerd.

De bijeenkomst op zondag 23 
september begint om 13.30 en 
duurt tot 16.30/17.00 uur in de 
Tuin van Kapitein Rommel in Cas-
tricum. Aanmelden kan via tel. 
(0251)654349 (met voicemail) of 
aan mlcjddh@hotmail.com. 

Van tenthuisje naar 
stacaravan
Castricum - De beste stuurlui 
staan aan wal, moet koopvaardij 
o�  cier Peter Vos gedacht heb-
ben, toen hij na 12 jaar varen op 
1 februari 1973 het roer in han-
den nam als beheerder van kam-
peerterrein Bakkum aan de Zee-
weg (bij velen nog bekend onder 
de naam Tentenkamp) en dat bij-
na 30 jaar met hart en ziel deed.
De verhalenvertellers Castricum  

hebben hem nu uitgenodigd om 
te vertellen over het reilen en zei-
len op deze 100 jaar oude cam-
ping. 

Dit gaat gebeuren op 26 septem-
ber in het gebouw van de Werk-
groep Oud Castricum, De Duyn-
kant, Geversweg 1b. Aanvang 
10.00 uur. Entree 2,50 euro. (Foto: 
aangeleverd)

Stichting Oer-IJ en Archeologiecentrum
Nieuwe serie lezingen 
in Huis van Hilde
Castricum - Huis van Hilde en de 
Stichting Oer-IJ gaan door met 
het gezamenlijk organiseren van 
een serie lezingen. Het derde sei-
zoen krijgt als titel mee ‘Hilde kan 
me nog meer vertellen 2.0’. De 
toevoeging 2.0 heeft betrekking 
op het aangepaste karakter van 
de succesvolle en drukbezoch-
te avonden. Het museum zal het 
programma meer afstemmen en 
laten aansluiten op twee nieuwe 
tijdelijke tentoonstellingen. De 
Stichting Oer-IJ verlegt de aan-
dacht vooral naar onderwerpen 
over de toekomst van het kwets-
bare nu nog open landschap in 
de driehoek Alkmaar, Zaanstad, 
Haarlem.
Voor Anouk Veldman, locatiema-
nager van Huis van Hilde, pas-
sen de lezingen goed bij het mu-
seum dat veel meer wil zijn dan 
een vaste expositie met voorwer-
pen uit de provinciale geschiede-
nis. Ze wil vooral verhalen vertel-
len en een breed publiek op een 
aansprekende manier betrekken 
bij de relatie die archeologische 
vondsten hebben met het land-
schap en de bewoningsgeschie-

denis van Noord-Holland.   

Jan Hormann en Hans van Wee-
nen van de Stichting Oer-IJ kie-
zen dit seizoen voor een ande-
re invalshoek. Bij het uitnodigen 
van sprekers wordt vooral geke-
ken naar wat zij kunnen vertel-
len over de kansen die het huidi-
ge Oer-IJ gebied biedt voor een 
duurzame toekomst van de regio. 
Er liggen complexe vraagstukken 
die om een oplossing vragen; zo-
als de klimaatverandering, urgen-
te woningbouwbehoefte, toene-
mende recreatiedruk, mobiliteits-
problemen en teruglopende bio-
diversiteit. De stichting ziet con-
crete mogelijkheden om daar 
met het cultuurhistorisch land-
schap als verbindende inspiratie-
bron regionaal aan bij te dragen. 

In totaal staan acht lezingen ge-
pland. De eerste is al op 4 okto-
ber. Op die dag opent Huis van 
Hilde een tijdelijke tentoonstel-
ling over de Slag bij Castricum in 
1799. Meer bijzonderheden over 
de lezingen is te vinden op www.
oerij.eu. 

Jan Hormann en Hans van Weenen van de Stichting Oer-IJ � ankeren loca-
tiemanager van Huis van Hilde Anouk Veldman (foto: aangeleverd)

Ontmoetingsochtend voor 
doven en slechthorenden
Castricum - Op donderdag 20 
september van 10.30 tot 12.00 
uur is er in het Rode Kruisge-
bouw aan Kooiplein 24 in Castri-
cum een ontmoetingsochtend 
voor doven en slechthorenden. 
Het thema is communicatie. Wer-
ken en leven met gehoorverlies 
is een kunst: een leerproces. Er is 
een schrijftolk aanwezig zodat ie-
dereen de gesprekken goed kan 

volgen. De kosten voor de och-
tend bedragen € 2,50 inclusief 
ko�  e/thee. De gespreks- en ont-
moetingsochtenden worden elke 
derde donderdagmorgen van de 
maand georganiseerd. Voor aan-
melding of meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Welzijn Castricum, telefoon 0251 
65 65 62. Het mailadres is info@
welzijncastricum.nl

Met grote interesse heb ik de afgelopen weken het nieuws 
gevolgd rondom een moeder met vier kinderen, die dreig-
den op straat te komen staan. Dit nieuws haalde de regio-
nale krant en zelfs de landelijke televisie (SBS 6). Gelukkig is 
de moeder na één jaar zelfredzaam te zijn geweest geholpen 
door de gemeente Heiloo en is er onderdak gevonden voor 
het gezin.

In de gemeente Castricum is een alleenstaande moeder met 
drie kinderen al zes en een half jaar bezig een geschikte wo-
ning te vinden. De in Castricum geboren en getogen moeder 
is zes en een half jaar geleden gescheiden en stond er van-
af dat moment alleen voor met een tweeling van één jaar en 
een kindje van drie jaar. De gemeente kon haar toentertijd 
niet helpen. Ze moest zich als woningzoekende inschrijven 
bij de S.V.N.K. (Stichting Sociale Verhuurders Noord-Kenne-
merland).
 
Na zes en een half jaar zelfredzaam te zijn geweest, trekt het 
jonge gezin de inmiddels vierde verhuizing in één jaar niet 
meer. Wederom naar een zomerhuisje om te overwinteren en 
dus weer letterlijk en � guurlijk de kou in. Plus de oplopen-
de schulden van de veel te dure huisjes en de pijnlijke we-
tenschap, dat ze over een half jaar weer zullen moeten ver-
huizen. De kinderen zitten nog steeds op dezelfde school en 
zijn lid van dezelfde sportclubs, ondanks de constante veran-
dering van woongemeente in de regio. Dat is ook altijd het 
doel van de moeder geweest: het waarborgen van hun eni-
ge stabiele plek. 

Nu ze het niet meer zelf redt om betaalbare en langduri-
ge woonruimte te vinden, schakelt ze de hulp in van de ge-
meente. En deze verwijst het gezin door naar woonplaatsen 
veel noordelijker in Noord-Holland, want dankszij de ‘lange 
inschrijftijd’ maakt het daar wel kans op een sociale huurwo-
ning. Het keurig op je beurt wachten voor een sociale huur-
woning lijkt nu dus te worden bestraft. En het sociale net-
werk dat in de loop der jaren rondom dit gezin is opgebouwd 
en er ook voor zorgt, dat de moeder niet in de bijstand raakt, 
wordt door de gemeente gewoon weggewuifd. En laatstge-
noemde blijft zich structureel verschuilen achter een web 
van regels en wetgeving.
 
Moet deze moeder haar kinderen uit hun veilige en stabiele 
leefomgeving weghalen en een beroep doen op de bijstand, 
omdat ze niet meer in staat is te blijven werken? Het is on-
begrijpelijk, dat de gemeente Castricum zich hier niet sterk 
voor kan maken door dit gezin een helpende hand te bieden.
 
J. van den Hoek

LEZERSPOST

Gezin uit Castricum opgejaagd

Geef je op!
Sporten via Jeugdsportpas
Castricum -  De JeugdSportPas 
(JSP) in de gemeenten Castricum 
en Heemskerk, uitgevoerd door 
Team Sportservice Kennemer-
land, gaat het schooljaar weer 
sportief van start. Kinderen die 
naar de basisschool in Akersloot, 
Castricum, Limmen of Heemskerk 
gaan of in deze plaatsen wonen, 
kunnen nu inschrijven voor het 
eerste blok van de JSP. Een uitge-
lezen kans om vrijblijvend kennis 
maken met een sport naar keuze!  
Team Sportservice Kennemer-
land biedt met de JSP kinderen 
uit groep 1 t/m 8 de mogelijk-
heid kennis te maken met een 
sport, zonder verdere verplichtin-
gen. Voor €5,- kunnen zij vier les-
sen meedoen met een sport naar 
keuze. Ga naar de website www.
teamsportservice.nl/kennemer-
land en klik op de groene JSP but-

ton voor het volledige aanbod. 
Inschrijven voor blok 1 kan van 
22 september t/m 16 oktober, uit-
sluitend via de website. De lessen 
van dit blok starten na de herfst-
vakantie. 
Op de website worden ook regel-
matig andere leuke activiteiten 
aangekondigd, zoals sportinstui-
ven en sportclinics in de school-
vakanties, houd deze dus goed in 
de gaten! (Foto: aangeleverd)
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Mountainbiker Stijn 
Hink geen eendagsvlieg
Akersloot - Evenals vorige week 
heeft Stijn Hink uit Heiloo de we-
kelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup, gewonnen. Was het 
vorige week misschien de bezet-
ting die Hink in de kaart speel-
de, dit keer stond er op Sport-
complex de Cloppenburgh een 
kwantitatieve en ook kwalitatieve 
groep aan de start. 
De eerste ronde liet een renners-
veld zien, dat zich als een lang lint 
door en over het lommerrijke par-
cours kronkelde. Al vrij snel ver-
schenen de eerste breuken, waar-
na een tweetal zich kon afschei-
den. Het duo Henk Verdonk juni-
or (Egmond aan den Hoef) en Kay 
Pronk (Limmen) sloeg een gaatje, 
maar voelde steeds de hete adem 
in de nek van Alwin Hes uit Bak-
kum en Castricummer Vincent 
Beentjes. Na een viertal ronden 
was daar plots Stijn Hink die als 
een duveltje uit een doosje zijn 
neus tegen het venster drukte, 
om vervolgens bij Alwin Hes aan 
te sluiten. Het hoe en waar Hink 
al die kunstjes heeft opgestoken 
blijft geheim; feit is dat de jonge 
Hink nog veel dingen moet le-
ren, maar bovenal a�eren, wil hij 
zich gerespecteerd blijven voelen 
onder de deelnemers. Dat Stijn 

Hink een aanwinst is staat bo-
ven kijf, hij heeft het in zich met 
de nodige discipline en doorzet-
tingsvermogen uit te groeien tot 
een gewaardeerd en succesvol 
renner. Na eenmaal aansluiting 
met Alwin Hes gekregen te heb-
ben, waagde Stijn Hink de sprong 
naar leider Henk Verdonk junior. 
Daar aangekomen wist de ver-
baasde Verdonk junior zich geen 
raad met de voor hem onbeken-
de Hink. Door ook nog een lang-
zaam leeglopende achterband 
van Verdonk junior werd het voor 
Stijn Hink een eitje voor de twee-
de keer in successie de volle winst 
te pakken. Toch wist de ongeluk-
kige Henk Verdonk junior op een 
lege band buiten bereik te blijven 
van Alwin Hes en Kay Pronk. 
Uitslag: 1. Stijn Hink, Heiloo; 2. 
Henk Verdonk junior, Egmond 
aan den Hoef; 3. Alwin Hes, Bak-
kum; 4. Kay Pronk, Limmen; 5. 
Pleun Lodewijks, Akersloot; 6. 
Vincent Beentjes, Castricum; 7. 
Jan Langeveld, Bakkum; 8. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef; 9. Wout Bakker, Heiloo; 
10. Wilfred Knegt, Uitgeest; 11. 
Henk Louwe, Alkmaar; 12. Chris 
Kemp, Egmond aan den Hoef; 13. 
Ton Wiering, Akersloot; 14. Hidde 
Buur, Akersloot; 15. Wim de Wit, 
Uitgeest. 

Verrassend slot zomer-
competities bij WIK 
Castricum - De competitie Drie-
banden van biljartvereniging 
WIK, leek voor zes weken gele-
den, een gelopen koers, aange-
zien Cor Stroet een straatleng-
te voor lag op de concurrentie. 
Maar Cor ging punten morsen 
en de achtervolgers, pakten juist 
meer punten. Vooral Rolf Greshof 
leek de achterstand in te lopen, 
maar zijn inhaalrace was net niet 
voldoende om Cor van de eer-
ste plaats te stoten, zodat Cor op-
gelucht kon ademen en zich zo-
merkampioen Driebanden 2018, 
mocht noemen. 
Rolf was ook meer dan tevre-
den met zijn tweede plaats, met 
een geringe achterstand van drie 
punten. Een goede derde werd 
Gert Lute met een achterstand 
van 23 punten.
In tegenstelling met het Drieban-
den, was de zomercompetitie Li-

bre 2018, tot de laatste partij on-
gemeen spannend. De afgelopen 
weken werd de koppositie inge-
nomen door wisselende spelers, 
waardoor pas na de laatste par-
tij de top drie bekend werd. Me-
de door een paar mindere partij-
en van de concurrentie, kon Piet 
Zonneveld uitlopen en de door 
hem begeerde eerste plaats pak-
ken. Het meeste verbaasd was 
Piet zelf, maar gezien zijn presta-
ties in de competitie, waar hij ein-
digde met een stijgingspercenta-
ge van 12%, is het meer dan ver-
diend. Een goede tweede werd 
Joop van de Wijst, die ondanks 
wat lichamelijke ongemakken, in 
het begin van de competitie, toch 
tot het laatst meestreed voor de 
eerste plaats. Wim van Duin werd 
een nipte nummer drie met maar 
één punt voorsprong op de num-
mer vier Frans Lute. 

Piet Zonneveld, zomerkampioen libre (links) en Cor Stroet, zomerkampi-
oen driebanden (rechts) (foto: aangeleverd)

Explosieve start winter- 
competitie libre bij WIK
Castricum - Cees Burgmeijer, 
Siem Bakkum en Peter Ent, start-
ten de nieuwe competitie bij bil-
jartverniging WIK overdonde-
rend, met ruime overwinningen. 
Cees was vanaf het begin van de 
partij goed op dreef met meer-
dere series boven de 5 carambo-
les, met als uitschieter een serie 
van 13 caramboles. Gert spartel-
de wel goed tegen maar vooral 
door zijn vele “poedels” kwam hij 
niet aan zijn benodigde, te ma-
ken caramboles. De partij werd 
afgesloten met de winst voor 
Cees met een stijgingspercenta-
ge van 56%. Siem Bakkum was, 
na weken van afwezigheid, met-
een goed op dreef in zijn partij te-
gen Cor Stroet. Tot aan de zesde 
beurt kon Cor gelijke tred hou-
den, maar de dadendrang van 

Siem was hem toch te sterk, voor-
al door de series van 17-16 en 13 
caramboles, die hij tijdens de par-
tij produceerde. De partij werd af-
gesloten met een stijgingsper-
centage van 45% voor Siem, ter-
wijl Cor ook nog 2% boven zijn 
moyenne uitkwam. 
De derde topper van de avond, 
Peter Ent, haalde in zijn partij te-
gen Ferry van Gennip, weer eens 
ouderwets uit, door regelmatig 
scorend, de partij te beëindigen 
met een stijgingspercentage van 
34%. Er waren nog 4 spelers die 
eindigden met een stijgingsper-
centage van boven de 10%, t.w. 
Peter Groenendal, Jörgen Bolten, 
Jaap de Boer en Hans Kooiman. 
De hoogste serie van de avond 
was voor Kees Baars met 21 ca-
ramboles.  

Uitslag: 115-12
Grote overwinning CASRC3 
Castricum - Casrc-3 opende af-
gelopen zondag de competitie 
met een klinkende overwinning 
op the Bassets uit Sassenheim. 
Hoewel het derde team zich de 
hele zomer goed had voorbe-
reid op het nieuwe seizoen was, 
voor het top�tte team, de uitslag 
115-12 toch een grote verrassing. 
Zoals de uitslag al doet vermoe-
den, werd de score vroeg in de 
wedstrijd geopend met de eer-
ste Castricumse try. Daarna volg-
den er spoedig meer. Dit kon om-

dat bij elk balbezit van de Duin-
randers er onvermoeibaar sup-
port was van alle spelers. Zo wa-
ren er talloze mogelijkheden om 
af te spelen als een Castricummer 
werd getackeld of zich vastliep in 
de verdediging van de Sassenhei-
mers. Logisch was het dan ook 
dat CASRC snel uitliep naar een 
grote voorsprong. 
Dat de uiteindelijke score op 115-
12 uitkwam was voor menig spe-
ler toch een prettige verbazing. 
(Foto: Hans van Amersfoort)

Limmer IJsclub Katerloop 
weer ouderwets gezellig
Limmen - De Jeugd- en Kater-
loop is op de zondag van de Lim-
mer Kermis weer goed bezocht. 
Voor de jeugd moest dit jaar een 
ander parcours gezocht worden 
in verband met de bouwhekken 
rond de Corneliuskerk. In overleg 
met pastor Olling mocht de jeugd 
door de tuin en het bos achter de 
kerk, om via de Meidoornlaan en 
Lage Weide weer terug te keren 
naar de Heeren van Limmen. De 
jeugd tot en met 8 jaar liep de-
ze ronde van 750 meter één maal 
en de jeugd van 9 tot en met 12 
jaar liep de ronde twee maal (dus 
1,5 km). Er werd weer fanatiek ge-
streden om de medailles. De win-
naars t/m 8 waren dit jaar Noor 
en Joep en voor de oudere jeugd 
t/m 12, Eline en Mats. 

De Katerloop werd onder ideale 
omstandigheden gelopen, niet 
te warm en weinig wind. De par-
coursrecords op zowel de 5 als 10 
km. werden dan ook weer aan-
gescherpt door respectievelijk 
Roos Tabak in 21.18 en Max Rijs 
in 33.08. De overige winnaars wa-
ren Monique Andriessen op de 10 
km in 42.25 en de 11-jarige Bob 
Bruschke op de 5 km in 21.06.
Ook vermeldenswaardig was het 
dat de 11-jarige Stef Groot de 10 
km wist te lopen in een mooie 
tijd van 51.24 en daarmee zijn va-

der voor wist te blijven. Stef werd 
hiervoor nog even op het podi-
um geplaatst.

Dit jaar had de Heeren van Lim-
men tevens een extra prijs uit-
geloofd aan de dame en heer die 
als snelste zowel de Kermisrun als 
de 10 km Katerloop wisten te vol-
brengen. Ingrid van der Werf en 
Tom Bakkum mochten beiden 
een mooie versgerookte zalm in 
ontvangst nemen uit handen van 
Marieke van Zilt. Het was weer 
een geslaagde en succesvolle, 
maar vooral gezellige Katerloop. 
De foto’s en uitslagen staan weer 
op de website van de Limmer IJs-
club.

Nu de “r” weer in de maand zit be-
gint het overigens bij de mees-
te Limmer IJsclubleden alweer te 
kriebelen. Volgende maand gaat 
ijsbaan De Meent open en kan 
de vernieuwde ijsvloer betreden 
worden. De Limmer IJsclub start 
dan weer met de wekelijkse trai-
ningsuren voor de jeugd, wed-
strijd- en toerschaatsers. Uiter-
aard is er nog ruimte voor nieu-
we leden; voor een ieder die ook 
graag de schaatsen onder willen 
binden, kijk eens op de website 
van de Limmer IJsclub wat zij al-
lemaal te bieden heeft: www.lim-
merijsclub.nl (Foto: aangeleverd)

Croonenburg Dames 1 
wint bekerwedstrijd
Castricum - Dames 1 van Vol-
leybalvereniging Croonenburg 
mocht vorige week aantreden 
voor de districtsbeker tegen VIP1 
in Purmerend. Het damesteam 
uit Castricum is na de degrada-
tie uit de promotieklasse van vo-
rig seizoen opnieuw samenge-
steld. Door de kern van het ou-
de eerste damesteam te koppe-
len aan doorstromende jeugd, 
is een keuze gemaakt om te in-
vesteren in ontwikkeling van het 
team. Beide partijen in de beker-
wedstrijd komen ook in de com-
petitie tegen elkaar uit. 

De wedstrijd was een ware 
krachttest. Het basisteam van VIP 

speelt al langere tijd met elkaar, 
waar Croonenburg nog zoekende 
is. Desondanks kwam Croonen-
burg goed uit de startblokken en 
wist het spel van VIP op een juis-
te manier te storen. In een span-
nende strijd bleken de teams zeer 
aan elkaar gewaagd en werden 
de setpunten onderling verdeeld. 
Een vijfde set bleek nodig om de 
wedstrijd te beslissen. Ondanks 
de grote druk door slagkracht en 
snelheid van VIP, wist het team 
van Croonenburg door inzet en 
servicedruk het initiatief te hou-
den en uiteindelijk de wedstrijd 
met 2-3 te winnen. (setstanden 
23-25, 25-21, 21-25, 25-18,10-15). 
(Foto: aangeleverd)

Bij volleybalvereniging Croonenburg
Start FunVolley 
Castricum - Na een super beach-
volleybalseizoen in de lente en 
zomer bij 2Beach, trekken veel le-
den weer hun zaalschoenen aan 
voor het volleybalseizoen in de 
zaal. Ook voor de kleintjes heeft 
volleybalvereniging Croonen-
burg weer leuke en belangrijke 
trainingen op de planning staan. 
Op zaterdag 29 september 2018 
van 10.00 uur tot 11.00 uur start 
het funvolley in de sportzaal van 
het Clusius College aan de Oran-
jelaan 2a te Castricum. Kinde-
ren van 3 tot en met 6 jaar kun-
nen hier hun Nijntje Beweegdi-
ploma halen. Bewegen is leuk, 
maar voor kinderen van 3 tot en 
met 6 jaar is bewegen nog ex-
tra belangrijk, want dan vindt de 
grootste motorische ontwikke-
ling plaats. Het programma voor 
het Beweegdiploma is helemaal 
gericht op deze leeftijd en ont-

wikkeld door bewegingsweten-
schappers samen met de KNGU 
(Gymnastiek Unie). Met Nijntje als 
ambassadeur!
Croonenburg heeft gecerti�ceer-
de opleiders voor het Nijntje Be-
weegdiploma en heeft het be-
weegprogramma opgenomen in 
het FunVolley, speciaal voor kin-
deren van 3 tot en met 6 jaar. 
Ook ouders zijn enthousiast, vol-
gens hen durft hun kind nu meer. 
Waar mogelijk worden elemen-
ten van het volleybal opgeno-
men in het beweegprogramma, 
zodat de kinderen makkelijk kun-
nen doorstromen naar het CMV-
volleybal (cool moves volley). Ou-
ders en kinderen mogen altijd 
een paar keer meedoen om te kij-
ken of het wat voor het kind is.
Neem een kijkje op de website 
voor meer informatie: www.croo-
nenburg.nl

Yanne Dorenbos tweede 
in tijdrit Baambrugge
Castricum - Zaterdag, op zijn 
18e verjaardag, heeft Yanne Do-
renbos zilver gewonnen op de 
13km lange tijdrit in Baambrug-
ge. De rit langs het Amsterdam-
Rijnkanaal was bijna anderhal-
ve uur uitgesteld vanwege een 
internationale viswedstrijd. Yan-
ne reed het parcours in 17.35 en 
was 3 sec. langzamer dan de win-
naar in de categorie volwassen 
mannen. Met de sterke zijwind en 
toch nog een gemiddelde snel-
heid van 46 km/h, was hij dik te-
vreden. Het wegseizoen is bijna 
ten einde. Einde september is er 
nog een ploegentijdrit voor het 
NCK in Dronten met wederom 

kans op een rood-wit-blauwe trui. 
En volgende weekend zal er nog 
een Belgische klassieker gereden 
worden. (Foto: aangeleverd)

Limmen  -  Purmerend

balsponsor: EDWIN KERSSENS TIMMER- EN ONDERHOUDSWERKEN

pupil v.d. week: JELLE TWISK (speler van Limmen JO13-1)

ZONDAG 23 SEPTEMBER 
Aanvang 14.30 uur:
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Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de 
laatste discussies: je vindt ze op facebook.
com/gemeente.castricum.
 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

 

Raadsbijeenkomst 20 september 2018

Frieda Verbree is opgeleid als autonoom fotograaf aan de Fotoacademie van Amsterdam. Zij 
kiest haar eigen projecten. In elke serie foto’s werkt zij een bepaald idee uit. Haar werk
kenmerkt zich door een melancholische ondertoon; het besef dat alles voorbij gaat.
Zij exposeert in het gemeentehuis van Castricum 2 fotoseries met als thema; de schoonheid van 
de ouderdom. Tijdens een reis door Zweden fotografeerde zij op een autokerkhof auto’s uit de 
jaren 60. Door zon, wind en regen zijn mooie, verweerde kleuren ontstaan op de oude auto’s. 
De 2de serie laat de handen van oude mensen zien. Ze hebben een leven achter zich en de 
handen dragen daarvan de sporen.

Frieda Verbree woont en werkt in Castricum. 
Donderdagavond 27 september om 19.30 uur bent u welkom in de tentoonstellingsruimte van 
het gemeentehuis van Castricum om, onder het genot van een drankje, de foto’s van Frieda 
Verbree te bewonderen.
De expositi e wordt geopend door Mark Min en ucas Min - gitaar.
Raadhuisplein 1, Castricum van 27 september t/m 23 november 2018
Openingsti jden  ma. en di. 9-1  uur, wo. 1 -1  uur, do. 1 - 0 uur en vr. 9-1  uur.
www.friedaverbree.nl

Frieda Verbree exposeert in 
gemeentehuis Castricum

 

In onze regio worden heel veel grote en kleine evenementen georganiseerd, zo ook in de 
gemeente Castricum. Deze evenementen vragen de nodige aandacht van de
organisati es e f, maar ook an de gemeente en de hu pdiensten  e e angrijkste raag hier ij 
is a ti jd  ijn er o doende maatrege en genomen, odat een e enement ei ig kan doorgaan  

aarom is het nood ake ijk dat u u  e enement eerst aankondigt ij de gemeente  

Beschik aarheid hu pdiensten
Vooral bij grotere evenementen is medewerking van de hulpdiensten - zoals politi e, brandweer 
en de geneeskundige hulpverleningsorganisati e - onmisbaar. ij kleinere evenementen kan het 
ook nodig zijn dat deze hulpdiensten bijvoorbeeld stand-b  staan, voor als er iets gebeurt. Maar 
de hulpdiensten staan natuurlijk niet alti jd en onbeperkt beschikbaar. venementen moeten 
daarom goed gespreid worden in de regio. 

Regionale evenementenkalender
De regionale evenementenkalender helpt hierbij. Dit is een initi ati ef van de Veiligheidsregio 
waarbij alle gemeenten zijn aangesloten. Op deze kalender worden alle evenementen in de regio 
geplaatst. Zo hebben hulpdiensten op ti jd een overzicht van de evenementen die in de regio 
worden georganiseerd. Dit is nodig om de schaarse capaciteit van de hulpdiensten zo adequaat 
mogelijk in te zett en. De regionale evenementenkalender is (nog) niet voor u raadpleegbaar.

aarom aankondigen
Als uw evenement op ti jd bij ons bekend is, kan er ook op ti jd beoordeeld worden of het  evenement 
op de door u gewenste ti jdsti p kan doorgaan. ant als er meerdere evenementen binnen de regio 

oord-Holland oord op hetzelfde ti jdsti p samenvallen, kan dat problemen opleveren. 

en e enement in 1  Kondig het r  okto er 1  aan
ilt u in 019 een evenement in onze gemeente te organiseren  Zorg er dan voor dat u deze 

uiterlijk  oktober 018 bij ons aankondigt. Alleen dan kunnen we op ti jd beoordelen of u het 
evenement kunt organiseren op de dag(en) die u wilt. Dit kan via het formulier Aankondiging 
t.b.v. de regionale evenementenkalender’ dat op www.castricum.nl staat. 

enement akkoord
Uw evenement op ti jd bij ons aankondigen, betekent niet automati sch dat u een 
evenementenvergunning krijgt. en evenementenvergunning vraagt u namelijk pas aan nadat u 
de aankondiging hebt gedaan en uw evenement op de regionale evenementenkalender staat. 

Vergunning aanvragen
Zodra uw evenement op de regionale evenementenkalender staat, kunt u dus een 
evenementenvergunning bij ons aanvragen. Houd hierbij rekening met het indieningstermijn van 
de aanvraag. In Castricum is dit 8 weken vóór uw evenement.

Meer informati e
Hebt u nog vragen over de regionale evenementenkalender, het formulier of het indienen van 
een aanvraag, neemt u dan contact op met team APV via 1 0 1 of APV debuch.nl.

Een evenement organiseren? 
Kondig het aan bij de gemeente!

 

20.00 Er is een openbare extra raadsbijeenkomst op donderdag 
 20 september 2018 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Castricum  
 om sti l te staan bij het overlijden van raadslid mw. Inge Ruijmgaart. 

Agenda Raadsplein 27 september 2018
Commissies   

0 0 – 1 0 eschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor aanvullend onderzoek  
 zwemvoorziening Castricum 

0 0 – 1 0 Zienswijze ntegraal meerjaren beleidsplan Politi e  
1.  – . 0 Voorstel schooljudo 
1.  – . 0 Commissie gemene aken  

 enoemen leden rekenkamercommissie    
 enoemen plaatsvervangend gri   ers    
 Invulling diverse vacatures  

.  Raadsvergadering 
 Actuele politi eke onderwerpen  
 egionale visie verblijfsrecreati e oord-Holland oord 
 enoemen leden rekenkamercommissie (onder voorbehoud van   
 commissiebehandeling)   
 enoemen plaatsvervangend gri   ers (onder voorbehoud van 
 commissiebehandeling)  
 nvulling diverse vacatures (onder voorbehoud van    
 commissiebehandeling)  
 
nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven 

kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
ndien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daarvoor 

tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 1 .00 uur aanmelden bij de 
gri   e via raadsgri   e castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 909 01  en 088 
909 01 .
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen 
presenteren. Dit kan ti jdens het aadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt op 
maandagavond tussen 19.1  en 0.1  uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es langs, maar 
kunt in n keer met een vertegenwoordiger van alle fracti es spreken. U krijgt hiervoor 
20 minuten de gelegenheid. 

et eerst o gende aadsspreekuur is op maandag 1 okto er 1
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 1 .00 uur. el 088-909701   
088-909701  of stuur een e-mail naar raadsgri   e castricum.nl.

Ervaringen inwoners over uitvoering 
Wmo, jeugdhulp, Participatiewet en 

Schuldhulpverlening actueler in beeld
Gemeenten ijn erp icht om jaar ijks een ogenaamd c i nt er aringsonder oek te houden 
o er de uit oering an de et maatschappe ijke ondersteuning mo  en jeugdhu p  anaf dit 
jaar oeren e ook het onder oek uit naar er aringen an c i nten o er de Parti cipati e et en 
schu dhu p er ening  Onder oeks ureau orgfocu  oert het onder oek namens de gemeente 
uit en ij doen dit oortaan per k artaa

Inwoners die in het eerste of tweede kwartaal van 2018 een aanvraag voor een voorziening of een 
regeling hebben gedaan ontvangen binnenkort een brief en vragenlijst. Inwoners kunnen door de 
nieuwe aanpak sneller hun ervaringen kenbaar maken. e verwachten dat deze nieuwe werkwijze 
meer informati e oplevert waardoor we de dienstverlening beter kunnen aanpassen. 

Meer informati e en ragen
Voor vragen of meer informati e kunt u contact opnemen met Anja de Vries. Zij is te bereiken via 
anjadevries debuch.nl of 088 909718 .   



INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen 19 september 2018

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres
050918 Hogeweg 55 in Limmen 
 Het wijzigen brandveilig gebruik van het gebouw het Kleurenorkest
 Duinmeiershof 12 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel,
 Dusseldorperweg 12 in Limmen  
 Het bouwen van een houten schuur
100918 Geesterduinweg 42 in Castricum 
 Het wijzigen van de bestemming naar horeca
 Dorpsstraat 104 in Castricum 
 Het verbouwen van een woning

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
 Ingetrokken Puikman 1 in Castricum 
 Het ti jdelijk gebruiken als kantoor

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
110918 Pieter Kieft straat 14 in Castricum 
 Het bouwen van een carport
120918 Geesterweg 1a in Akersloot 
 Het uitbreiden van Hotel Akersloot
 Heereweg 114 in Castricum 
 Het reconstrueren van een parkeerterrein
130918 Berkenlint 3 in Limmen (Zandzoom) 
 Het bouwen van een winkel

Omgevingsvergunning – reguliere procedure (GROENE KOP)
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
100918 Van Speykkade 43 in Castricum 
 Het vergroten van de woning en vervangen kozijnen
110918 Stetweg 23 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
120918 Neeltje Groentjesstraat 2 in Castricum 
 Het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg
140918 Marshallstraat 14 in Castricum 
 Het vergroten van de schuur
 Duinenboschweg 50 t/m 76 (even) en Duinenboschweg 17 t/m 21 te Castricum  
 (oneven) 
 de nieuwbouw van 17 woningen woonfase 7, project Nieuw Koningsduin

Crisis- en herstelwet 
Op het besluit project Nieuw Koningsduin zijn op basis van arti kel 1.1, eerste lid en onder a, 

van de Crisis- en herstelwet (Chw), de bijzondere procedurele regels van afdeling 2 van de 
Chw van toepassing. 
Dit brengt met zich mee dat na de bezwaren alle beroepsgronden in het beroepschrift  dienen 
te worden opgenomen en deze na afl oop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden 
aangevuld.

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
100918 Akersloot 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning AMAK-loop, op zondag 
 30 september 2018 van 9.00 uur tot 13.00 uur, verzenddatum besluit 
 10 september 2018 (APV1800809)

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

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

Werken aan de weg
Verkeershinder Prinses Beatrixstraat 27 september (avond)
Het zebrapad op de Prinses Beatrixstraat ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan en 
de Prinses Margrietstraat krijgt waarschuwingsverlichti ng. Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren komen er langs het zebrapad LED-knipperlichten in het wegdek. Veel kinderen 
gebruiken dit zebrapad op weg naar school. Als ze willen oversteken kunnen ze op een knop 
drukken om de knipperlichten aan te zett en. Zo worden automobilisten – ook overdag - extra 
gewaarschuwd.  

Planning en Bereikbaarheid
Om de overlast te beperken vinden de werkzaamheden in de avond en nacht plaats. Deze 
starten op donderdagavond 27 september om 19.00 uur. De Prinses Beatrixstraat wordt 
dan afgesloten. Autoverkeer wordt door verkeersregelaars via aangrenzende woonstraten 
omgeleid. Fietsverkeer blijft  wel mogelijk. De werkzaamheden duren tot de volgende 
ochtend (28 september) tot 06.00 uur.

De werkzaamheden kondigen wij met borden aan. Bewoners van een deel van de Prinses 
Beatrixstraat informeren wij per brief.

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

Castricum, 19 september 2018

info@castricm.nl 

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 
verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

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

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

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.




