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Castricum - Van 27 september 
tot en met 23 november expo-
seert Frieda Verbree haar foto’s 
in de tentoonstellingsruimte van 
gemeentehuis Castricum.
Frieda Verbree is opgeleid als au-
tonoom fotograaf aan de Fotoa-
cademie 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 gemeente-
huis van Castricum twee fotose-
ries met als thema; de schoon-
heid van de ouderdom. Tijdens 
een reis door Zweden fotogra-
feerde zij op een autokerkhof 
auto’s uit de jaren 60. Door zon, 
wind en regen zijn mooie, ver-
weerde kleuren ontstaan op de 
oude auto’s. De tweede serie laat 
de handen van oude mensen 
zien. Ze hebben een leven achter 
zich en de handen dragen daar-
van de sporen. Frieda Verbree 
woont en werkt in Castricum. Zij 
exposeerde tijdens de kunst� ets-
route bij galerie en gra� sch ate-
lier Sopit.   
De tentoonstelling zal donderdag 
27 september geopend worden 
om 19.30 uur door Mark Min en 
Lucas Min (gitaar). Belangstellen-
den zijn van harte welkom. (Foto: 
Frieda Verbree)

Foto-expositie
in gemeentehuis

Walk-in concerten
Akersloot – Ze komen er weer 
aan, de Walk-in concerten in 
Akersloot. Dit jaar alweer de ze-
vende editie. Tijdens de Walk-in 
zullen enthousiaste muzikanten 
hun muziek ten gehore brengen 
in huiskamers, schuren, garages 
en woonkeukens. De muziek vari-
eert van easy listening, jazz, pop, 
americana, rock tot Nederlands-
talig. Er hebben zich inmiddels 
dertien acts aangemeld.
Verspreid over het hele dorp kan 
iedereen komen luisteren naar 
een grote diversiteit aan muziek. 
De optredens zijn op zondag-

middag 4 november en begin-
nen stipt op elk half uur. De aftrap 
is om 13.30 uur en de laatste set 
begint op 16.30 uur. De duur van 
elke set is een half uur, zodat ie-
dereen voldoende tijd heeft zich 
naar de volgende locatie te be-
geven.
De muziekmiddag wordt tradi-
tiegetrouw afgesloten in de Sto-
rey Club aan het Wilhelminaplein, 
waar onder andere de muzikan-
ten zich na a� oop verzamelen 
voor nog meer muziek en gezel-
lig napraten. Iedereen is ook hier 
van harte welkom. 

Musicus wil nieuwe plannen uitwerken
Jos van Beest stopt met Bakkum Jazz
Castricum - Hij programmeer-
de 2.500 optredens in dertig jaar 
en wist artiesten als Candy Dul-
fer en Joke Bruijs naar Castricum 
te halen. Ook liet hij café Borst (la-
ter Fase Fier) uit zijn voegen bar-
sten en bouwde elke laatste zon-
dag van de maand een feestje. 
Maar nu stopt Jos van Beest (62), 
pianist en muziekliefhebber pur 
sang, met Bakkum Jazz. ,,Het is 
tijd voor wat nieuws.”

Drie decennia lang liet musicus 
Jos menig Castricummer kennis-
maken met jazzmuziek. Dat be-
gon toen hij halverwege de jaren 
tachtig werd geboekt door Lia de 
Ruiter die ‘vond dat er niks te be-
leven was in het dorp’. Ze boek-
te Jos met zijn trio en beleefde 
een prachtige avond. ,,In de pau-
ze hoorde ik haar zeggen: Jos, je 
speelt in deze tent, maar ik betaal 
alles uit eigen zak. Ze wilde dol-
graag experimenteren met live-
muziek in Castricum. Toen zei ik: 
we slaan de handen ineen. Spe-
lenderwijs - en met succes.” Jos, in 
die tijd al een gevierd jazzmuzi-
kant, spitte zijn netwerk door om 
goede acts naar voren te halen. 
,,We hebben grote namen gepro-
grammeerd - zelfs uit Rusland.” 
Om kostendekkend te werken zet 
Jos regelmatig zijn trio in om so-
listen te ondersteunen. ,,Dat was 
ontzettend leuk.” Na vijftien jaar 
neemt Jos’ vrouw Mariëlle Koe-

man het stokje van Lia over. ,,Van-
af dat moment deden we het sa-
men.” Bakkum Jazz begint in ca-
fé Borst, de muzikale intermez-
zo’s blijven bestaan als het van ei-
genaar wisselt en Fase Fier wordt. 
,,Daardoor veranderde er natuur-
lijk wel wat. Er kwam ander pu-
bliek naar Bakkum Jazz. Maar de 
reacties bleven positief. Daar heb 
ik jaren met veel plezier voor ge-
werkt, maar nu is de rek er een 
beetje uit.”

Hit in Japan
Naast zijn activiteiten voor de 
muziekfestiviteiten in de regio, 
heeft Jos al jarenlang een goedlo-
pende carrière in Japan. Hij com-
bineert het met zijn werk als mu-
zikant in Nederland en program-
meur van ‘zijn’ Bakkum Jazz. ,,Eind 
jaren negentig heb ik mijn held 
ontmoet, Oscar Peterson. Ik kijk 
naar hem zoals mijn dochter naar 
Michael Jackson kijkt. We hebben 
een tijdlang samen staan praten, 
Oscar en ik. Toen heb ik hem mijn 
eerste album gegeven.” 
Een jaar later krijgt hij een te-
lefoontje van een platenmaat-
schappij uit Japan. Zij bleken dus-
danig geïnteresseerd in Jos’ mu-
ziek dat ze de licentie kochten 
van zijn eerste plaat. ,,Ik dacht 
eerst dat het een geintje was, 
maar dat bleek niet zo te zijn. Of 
Oscar Pieterson dat balletje aan 
het rollen heeft gebracht weet ik 

niet, maar het is wel toevallig.” De 
muziek van Jos doet het goed in 
Japan, zo goed dat er regelma-
tig om een follow-up wordt ge-
vraagd. ,,Inmiddels heb ik twaalf, 
dertien albums uitgebracht die 
ik ook presenteerde tijdens Bak-
kum Jazz. Tijdens het slotconcert 
eind van dit jaar zal dat weer ge-
beuren.”

Hoger niveau
Op 23 december staat de laatste 
Bakkum Jazz gepland, daarna is 
het tijd voor nieuwe plannen. En 
die heeft Jos meer dan genoeg. 

,,Ik wil de muziek naar een hoger 
niveau tillen en artiesten normale 
gages kunnen betalen. Het liefst 
wil ik concerten organiseren in 
theater Koningsduyn, waar ik met 
behulp van sponsorgeld een lage 
entreeprijs kan hanteren. Klasse-
muziek programmeren in Castri-
cum, dat is mijn streven.”
Jos denkt aan twee concerten per 
jaar. ,,Dan zou ik het ‘Jos van Beest 
Ontvangt’ willen noemen. Ik zie 
mezelf daar als gastheer en pia-
nist, met mijn vrouw Mariëlle als 
gastvrouw aan mijn zijde. Men-
sen ontvangen, wat we bij Bak-
kum Jazz ook deden, maar dan 
in concertvorm.” Jos hoopt dat 
de trouwe bezoeker van Bakkum 
Jazz daar ook naartoe zal komen. 
,,Dat zou natuurlijk fantastisch 
zijn.” (Mardou van Kuilenburg)

Jos van Beest en zijn vrouw Mariëlle Koeman

Na twintig jaar een nieuwe speeltuin
Castricum - Na een zomer lang 
plannen, vergaderen, ontwerpen 
en handtekeningen verzamelen 
werden kinderen uit de Casimir-
straat en Willem de Zwijgerlaan 
zaterdag o�  cieel verrast met 
een nieuwe speelplek. Het ou-
de speeltoestel stond er volgens 
buurtbewoners al bijna twee de-
cennia en was � ink verouderd.

Het kleinschalige speelparadijs is 
voorzien van een sportief klim-
parcours. Ook schommels, een 
glijbaan en doelen mochten niet 
ontbreken. De materialen zijn 
duurzaam en verantwoord, waar-
door het ontwerp volgens de or-
ganisatie ‘prachtig in de groe-
ne omgeving past’. Ouders uit 
de buurt hopen dat de speel-
tuin hun kroost stimuleert (weer) 
meer buiten te spelen. Wethou-
der Ron de Haan knipte, samen 
met buurtbewoonster Naomi (7), 
het lint door om de speeltuin of-
� cieel te openen. (Foto: aangele-
verd)
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Castricum - Het begin van het 
schooljaar is op het Clusius Colle-
ge Castricum hét moment om te 
werken aan een gezellige en vei-
lige groep. Daarom was het van 
17 t/m 21 september de Week Te-
gen Pesten. Dit jaar was het the-
ma ‘Laat je zien’.

Het Clusius College besteedde 
ook aandacht aan dit belangrijke 
onderwerp. Onder andere in de 
les, maar ook middels een anti-
pestprotocol. Op elke vestiging is 
een anti-pestcoördinator aanwe-
zig. Een veilig idee voor de leer-
lingen en de ouders.

Week Tegen 
Pesten 2018

Culturele manifestatie 
2019 in de startblokken
Castricum - De organisatie van 
de Culturele Manifestatie is be-
gonnen met voorbereidingen 
voor 9 en 10 maart 2019. Gees-
terhage is weer de plek waar de-
ze twaalfde editie plaats vindt; 
de nadruk in 2019 ligt op ‘Cultuur 
Verbindt’. Dat geldt zowel voor 
jong en oud en alles wat daartus-
sen in zit, maar ook de verbinding 
tussen alle culturele disciplines 
die zich op 9 en 10 maart laten 
zien en die elkaar misschien vin-
den in een stukje samenwerking 
in de toekomst.
Voor heel veel mensen was het in 
2017 een feest om te mogen op-
treden in de gloednieuwe thea-
terzaal Koningsduyn en alle an-
dere nieuwe ruimtes in gebouw 
Geesterhage. Volgens Tanya de 
Goede en Gerda van Buren wa-
ren de ervaringen van iedereen 
zo positief  dat de organisatie ook 
dit jaar weer graag in zee gaat 
met Nieuw Geesterhage, Toon-
beeld en de bibliotheek Kenne-
merwaard.
Om er een weekend lang een 

bruisend gebeuren van te maken, 
heeft de organisatie natuurlijk 
deelnemers nodig. Zij doen hier-
bij graag een oproep aan ieder-
een die geïnteresseerd is om een 
staaltje van zijn of haar kunnen te 
laten zien op 9 en 10 maart. Het 
evenement is bedoeld voor de 
mensen in de gemeente Castri-
cum; daar horen natuurlijk ook 
Limmen en Akersloot en De Wou-
de bij.  
Het gaat om verenigingen en 
groepen, individuen, die zich be-
zig houden met zang, dans, mu-
ziek, poëzie, theater, beeldende 
vormgeving en andere culturele 
‘uitspattingen’, zodat er een mooi, 
afwisselend programma kan wor-
den gemaakt. 
Ook de bibliotheek doet weer 
mee en daar vinden de activitei-
ten plaats, gericht op poëzie en 
andere literaire zaken.
Op de website www.culturele-
manifestatiecastricum.nl is het 
inschrij�ormulier te vinden, dat 
voor 15 januari moet zijn inge-
zonden. (Foto: aangeleverd)

Seizoensluiting bij
Gemaal 1879 Akersloot
Akersloot - De zomer is ten ein-
de, reden dat het Gemaal 1879 
stopt met de zondagexposities. 
Komende zondag is het de laat-
ste kans om deze te bezoeken. 
Wilma Hoebee en Carin Blokker 
exposeren er beelden en Stella 
Burggraaf schilderijen. Het gaat 
zowel bij de beelden als de schil-
derijen om de natuur in beeld te 
brengen. De beelden laten een 
veelheid aan dieren zien, de schil-
derijen hebben het landschap tot 
uitgangspunt. Het totaal is een 
lust voor het oog.
Het gemaal als provinciaal mo-
nument gelegen aan het Noord-
Hollandpad, een wandelpad van-
af de kop van Noord-Holland 
naar het Gooi, zal ook te bezichti-

gen zijn en van tijd tot tijd in wer-
king worden gesteld. Na de slui-
ting van aanstaande zondag blijft 
het gemaal te bezichtigen voor 
groepen, zie daarvoor de websi-
te: www.gemaal1879.nl.
Op de bovenverdieping van het 
gemaal hangt een foto-exposi-
tie, die de geschiedenis van het 
Oer-IJ tot onderwerp heeft. De 
stichting Oer-IJ organiseert re-
gelmatig �etstochten o.a. van-
uit Akersloot. Deze beginnen dan 
veelal in het gemaal. Raadpleeg 
hiervoor www.oerij.eu.

Het Gemaal is zondag open van 
13.30 tot 16.30 uur en is te vin-
den aan Fielkerweg 4, Klein Dor-
regeest te Akersloot.

Keukenbrand bij Johanna’s Hof
Castricum - Vrijdagmorgen om 
10.25 uur is de brandweer uitge-
rukt voor een binnenbrand bij 
restaurant Johanna’s Hof. Er werd 
al snel groot alarm geslagen door 
de brandweer vanwege de rie-
ten kap en de harde wind. Naast 
de tankautospuit van Castricum 
werden ook die van Uitgeest en 
Heiloo opgeroepen. De o�cier 
van dienst kwam ter plaatse en 
de ladderwagen van Heemskerk 
werd opgeroepen. Verder kwa-
men diverse politie-eenheden en 
twee ambulances ter plaatse.
Het bleek te gaan om een frituur-
pan die in brand was gevlogen. 
Hierdoor vatte ook de afzuig-
installatie vlam. Het personeel 
heeft adequaat gereageerd, maar 
enkele personeelsleden hadden 
rook ingeademd en moesten na-

gekeken worden door het am-
bulancepersoneel. Twee werkne-
mers zijn meegenomen naar het 
ziekenhuis voor verder onder-
zoek. De brand was snel onder 
controle en de brandweer heeft 
het verder afgeblust. Daarna zijn 

diverse metingen verricht en is 
er goed geventileerd. De scha-
de bleek mee te vallen. Stichting 
Salvage werd opgeroepen om de 
keuken weer schoon te maken. 
(Foto: Jan Uiterwijk, Omroep Cas-
tricum)

Castricum - Een groep kinderen 
in Muttathara, dat zie je niet vaak! 
Voor een project over duurzaam-
heid bezochten leerlingen van de 
Sokkerwei vorige week dinsdag 
de kringloopwinkel. De vrijwilli-
gers van Muttathara vertelden de 
kinderen over de belangrijke plek 
van de kringloopwinkel voor de 
circulaire economie en het milieu. 
In kleine groepjes gingen ze ver-
volgens de winkel door. 
De kinderen, docenten en ouders 
waren erg enthousiast en ver-
baasd over wat voor leuks er alle-
maal te koop was in Muttathara! 
(Foto: aangeleverd)

Bijzonder 
bezoek voor 
Muttathara

Akersloot - Zaterdag 29 sep-
tember is er een klaverjas- en 
keezdrive van dit seizoen in ca-
fé de Vriendschap in Akersloot. 
De keezdrive begint om 19.30 
uur. Opgeven kan telefonisch via 
0251-312866 of via info@vriend 

Klaverjas- 
en keezdrive

schapakersloot.nl 
Naast de keezdrive is er deze 
avond ook de laatste klaverjas-
drive van dit seizoen. De klaver-
jasdrive begint om 20.00 uur. In 
de Vriendschap staat deze avond 
een mooie prijzentafel gereed  
voor de winnaars. En mocht het 
ket kaarten of keezen niet lukken, 
dan is er altijd nog de super lote-
rij. daar zijn ook hele mooie prij-
zen te winnen.

Schrijf nu in
Volwassensportpas
Castricum - Met de Volwasse-
nenSportPas (VSP) biedt Team 
Sportservice Kennemerland vol-
wassenen de mogelijkheid ken-
nis te maken met verschillende 
sporten. Iedereen van 18 jaar en 
ouder die in de gemeente Cas-
tricum of Heemskerk woont kan 
voor 5 euro, vier keer meetrainen 
bij een vereniging of organisa-
tie. Dit is zonder verdere verplich-
tingen. Men komt dus niet direct 
voor hoge kosten te staan, zoals 
kleding, materiaal en contributie. 
Lid worden kan vervolgens na-
tuurlijk altijd.
Er kan o.a. ingeschreven wor-
den voor rugby, handbal, squash, 
zumba, volleybal, diverse vecht-
sporten, yoga, basketbal en veel 
meer. Iedereen die een nieu-
we sport wil uitproberen, zijn of 
haar oude sport wil oppakken of 

gewoon meer wil bewegen kan 
meedoen. Aanmelden voor de 
VSP kan via Team Sportservice 
Kennemerland. Ga naar de www.
teamsportservice.nl/kennemer-
land en klik op de groene JSP/
VSP button. Op de website zijn al-
le deelnemende verenigingen te 
vinden en is meer informatie over 
de sporten te vinden. Inschrijven 
voor blok 1 kan van 22 septem-
ber tot 16 oktober, uitsluitend via 
de website. De lessen worden ge-
geven in week 44 t/m 47, dit is de 
periode na de herfstvakantie. Ver-
derop in het (school)jaar volgen 
een tweede en derde VSP blok.
Op de website worden alle acti-
viteiten aangekondigd, zoals het 
project Fit en Vitaal 60+, de be-
weegspreekochtend en uiteraard 
activiteiten voor de jeugd. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Welzijn Castricum or-
ganiseert donderdagochtend 27 
september van 10.00 tot 12.00 
uur een muzikale wijkontmoe-
ting bij restaurant Wierenga op 
het Bakkerspleintje. Zanger en 
chansonnier Edouard zal zijn 
Franstalige repertoire ten geho-
re brengen. 
Edouard is bij menig Castricum-
mer al bekend. Zijn warme en 
intieme manier van zingen, ge-
ven zijn invulling van de bekende 
Franstalige chansons een zeker je 
ne sais quoi ofwel iets heel bijzon-
ders. De nummers die hij speelt 
zijn onder andere van Edith Piaf 

Edouard 
bij Wieringa

en Jacques Brel, maar ook andere 
bekende Franstalige klassiekers 
zullen de revue passeren.
De wijkontmoeting is een initia-
tief van Stichting Welzijn Castri-
cum in samenwerking met Wie-
renga om ouderen een maande-
lijks moment te bieden om met 
elkaar in een prettige omgeving 
samen te komen. Als gezellig kof-
�emoment, om ervaringen te de-
len of gewoon een goed gesprek 
te hebben. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. De ko�e en thee 
wordt tegen gereduceerd tarief 
geschonken. Introducees meene-
men wordt aangemoedigd. Het 
doel is om een gezellige muzika-
le ochtend met elkaar te hebben. 
Voor meer data kijk op de website 
van Stichting Welzijn Castricum: 
www.welzijncastricum.nl.

Bloembollen, plant ze 
nu en geniet in voorjaar
Limmen - Als je in de lente wilt 
genieten van de bloeiende bol-
len moet je er op tijd bij zijn. De 
herfst is namelijk hét moment 
om (voorjaarsbloeiende) bol-
len te planten, zoals tulpen, nar-
cissen, blauwe drui�es, sneeuw-
klokjes en krokussen. Zo geniet 
je al vroeg in de lente van heel 
veel kleurenpracht. In het voor-
jaar kun je zomerbloeiende bol-
len gaan planten. Als je het goed 
aanpakt kun je zo maandenlang 
genieten van bloembollen in je 
tuin.

Soorten bloembollen
Kleur in de tuin zorgt voor een 
tevreden glimlach. Het is niet al-
leen een lust voor het oog, maar 
maakt alles ook meteen een stuk 
gezelliger. Er zijn bollen in aller-
lei soorten en maten. De belang-
rijkste verdeling die gemaakt kan 
worden is dat er voorjaarsbollen 
en zomerbollen zijn:
- Voorjaarsbloeiende bollen zijn 
narcissen, tulpen, blauwe druif-
jes, sneeuwklokjes en krokussen. 
Ze worden in het najaar geplant, 

het liefst vóór de eerste vorst.
- Zomerbloeiende bollen (ook 
wel knollen genoemd) zoals dah-
lia’s, anemonen, calla’s, gladiolen 
en begonia’s worden in het voor-
jaar geplant, het liefst na de laat-
ste nachtvorst.

Wanneer bloembollen planten?
Voorjaarsbloeiende bollen kun je 
het beste planten vanaf septem-
ber tot december, het liefst voor 
de eerste nachtvorst. Zomer-
bloeiende bollen kun je het bes-
te vanaf het voorjaar planten, zo-
dra de kans op nachtvorst voorbij 
is tot en met eind mei.

Waar bloembollen planten?
Bollen kun je op verschillende 
manieren planten: verspreid in 
een border, in groepjes bij elkaar, 
tussen het gazon of op het ter-
ras in bloempotten. Of ga creatief 
aan de slag en maak mooie bol-
patronen.

Hoe bloembollen planten?
- Maak de aarde eerst goed los en 
vermeng deze met potgrond. 

- Maak voor grotere bollen een 
gat, ongeveer tweemaal zo diep 
als de bol hoog is of gebruik een 
speciale bollenplanter. Voor klei-
nere bollen kun je een gleuf ma-
ken in de aarde waar je ze in legt.
- Leg de bol of meerdere bollen 
erin en maak het gat weer dicht 
met aarde.
- Geef de bollen na het planten 
water, zodat ze goed gaan groei-
en.
- Wanneer de bollen gaan bloeien 
kun je heerlijk genieten.

Bij Nuyens Tuin & Groen Shop 
aan de Uitgeesterweg 1b in Lim-
men is een prachtig assortiment 
bloembollen en aanverwante ar-
tikelen te vinden. 
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Naast ontspanningsmassages nu ook 
pedicurebehandelingen bij Los&Zo
Castricum - Onze voeten hebben 
het zwaar te verduren. Ze dra-
gen ons gewicht en brengen ons 
overal naar toe. Het is dus geen 
overbodige luxe om goed voor je 
voeten te zorgen. 
Eeltvorming ontstaat wanneer de 
huid langere tijd wordt blootge-
steld aan druk of wrijving. Bijvoor-
beeld door het dragen van te rui-
me of te krappe schoenen. Daar-
naast zijn hielkloven een veel-
voorkomend probleem. De voe-
ten bevatten weinig talgklieren, 
waardoor ze sneller kunnen uit-
drogen. Dit vergroot de kans op 
het ontstaan van kloven. Een an-
der voetprobleem zijn likdoorns. 
Likdoorns kunnen ontstaan door 
verkeerde schoenen of door vaak 
belastende bewegingen uit te 
voeren, bijvoorbeeld tijdens het 
sporten.
Tijdens een pedicurebehandeling 
worden voeten en nagels ver-
zorgd en kunnen bovengenoem-
de klachten behandeld worden. 
Dit kan uiteraard uitgebreid wor-
den met een heerlijke voetre�ex-
massage.

Wie last heeft van likdoorns of 
eeltvorming of een heerlijk ont-
spannen, uitgebreide voetver-
zorgingsbehandeling wil onder-

gaan, kan een afspraak maken 
bij Los&Zo. Voor meer informatie 
bel 06-21821550 of kijk op de site 
www.losenzo.nl  

Training:
‘Persoonsgegevens en privacy- 
beleid voor vrijwilligersorganisaties’
Castricum - Het Steunpunt Vrij-
willigerswerk in Castricum ver-
zorgt, in samenwerking met de 
Vrijwilligersacademie BUCH, op 
donderdag 18 oktober van 19.30 
tot 22.00 uur de kosteloze trai-
ning ‘Persoonsgegevens en priva-
cybeleid voor vrijwilligersorgani-
saties’. De locatie van de training 
is Welzijn Castricum in Geester-
hage, Geesterduinweg 5 te Cas-
tricum.

Sinds mei 2018 is de Algemene 
Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) van toepassing voor 
alle organisaties die van per-
soonsgegevens gebruikmaken. In 
de training worden vrijwilligers-
organisaties op weg geholpen 
met het opstellen van privacybe-
leid, het bewaren van persoons-
gegevens en het informeren van 
vrijwilligers hoe om te gaan met 
gegevens. Maximaal twee perso-

nen per organisatie kunnen aan 
de training meedoen. Op dinsdag 
9 oktober (van 19.30 tot 22.00 
uur) wordt dezelfde training aan-
geboden in ‘t Trefpunt, Abraham 
du Bois-hof 2 in Heiloo. Aanmel-
den kan via: vrijwilligersacade-
miebuch.nl. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden 
met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk van Welzijn Castricum: tele-
foon: 0251 65 65 62. 

Expositie en workshops tassen van 
leer in Galerie SOPIT
Castricum - De kleurrijke tassen-
series en tasobjecten van leer van 
Marieke de Vree worden tot eind 
oktober tentoongesteld in Gra-
�sch Atelier en Galerie SOPIT in 
Castricum.
De kunstwerken van deze loka-
le ontwerpster en leerbewerkster 
zijn elk jaar tijdens de Kunst�ets-
route te bezichtigen bij SOPIT. 
Vanwege de nominatie voor de 
DAB-prijs (Design-A-Bag Hong 
Kong) voor haar tassenserie ‘Ma-

troeschka’, wordt deze opnieuw 
geëxposeerd. De serie bestaat, 
net als de beroemde Russische 
souvenirpoppetjes, uit uitbundig 
gedecoreerde en in elkaar pas-
sende tassen van leer met een rits 
in de ‘buik’.
Ook is o.a. het tasobject ‘Happy 
Shopper’ te bewonderen: een sta-
peling ambachtelijk-kunstzinnig 
vervaardigde ‘uitverkoop’-tassen 
van leer aan één handvat, na een 
geslaagd middagje shoppen.

Vanaf de herfstvakantie (22-28 
oktober) zal Marieke in de gale-
rie introductieworkshops ‘Tassen 
van Leer’ geven waar de beginse-
len van het tassen maken van leer 
worden uitgelegd en de deelne-
mers direct zelf aan de slag mo-
gen gaan. Aan het einde van de 
drie uur durende workshops 
gaan de deelnemers naar huis 
met een schat aan nieuwe erva-
ringen en hun eerste zelfgemaak-
te leren tas. 
Ook geeft ze een aantal no-stitch 
workshops waarin in twee uur 
‘ZOO-dieren’ van leer worden ge-
maakt naar Italiaans design. Aan 
deze workshop komt geen naai-
machine te pas (= no-stitch), en 
is dus ook geschikt voor leerlief-
hebbers zonder naaimachine-er-
varing. Er is veel ruimte voor ei-
gen ideeën en voor ’n persoonlij-
ke touch tijdens deze workshops.
Kijk voor data en meer informatie 
over de expositie en workshops 
op de website www.pookpook.nl 
en Facebookpagina ‘Pookpook’.
Gra�sch Atelier en Galerie SOPIT 
bevindt zich op de Anna Paulow-
nastraat 22 in Castricum. (Foto: 
aangeleverd)

Lezing over de oorzaak van veel 
leer- en ontwikkelingsproblemen
Castricum - Ben je vader, moe-
der of leerkracht en heb je een 
dat kind vastloopt bij het leren 
of een kind dat zich niet vanzelf-
sprekend ontwikkelt? Heb je al 
van alles geprobeerd maar zon-
der voldoende verbetering, of 
weet je niet bij wie je kan aan-
kloppen voor hulp? Annemieke 
Hoogeboom-Veldt van Wonder-
wijs Coaching begeleidt al meer 
dan 10 jaar ouders en kinderen 

met problemen zoals achterstan-
den bij het leren, te weinig zelf-
vertrouwen en lastig gedrag. 

Over één van de methodieken die 
ze hierbij inzet, namelijk re�exin-
tegratie, geeft Annemieke op 
maandag 1 oktober een lezing. 
Tijdens deze lezing maak je ken-
nis met deze e�ectieve methode 
die een oplossing biedt voor veel 
problemen.

Annemieke geeft de lezing op 
1 oktober in het Administratie-
gebouw op Landgoed Duin en 
Bosch in Castricum. De lezing 
start om 20.00 uur en is gratis te 
bezoeken. Je kunt ter plaatse een 
bijdrage doen voor Stichting Bo. 
Graag wel even vooraf aanmel-
den. Dat kan direct via de websi-
te www.wonderwijs-coaching.nl. 
Annemieke verwelkomt bezoe-
kers graag.

11 oktober Dancing DOK-Diner
Quickstep in De Oude Keuken
Castricum - Ballroomdancing 
is hip, getuige de opkomst van 
danssalons en tangofeesten. De 
Oude Keuken sluit daarbij aan 
met Dancing DOK-Diners. Ball-
roomdansen gecombineerd met 
lekker eten. Het eerste Dancing 
DOK-Diner vindt plaats op don-
derdagavond 11 oktober. 

De gasten worden om 18.30 uur 
ontvangen met een hartig hap-
je, rond 19.30 uur kunnen zij ge-
nieten van de hoofdmaaltijd 
(DOKspecial) en tegen 22.00 uur 
wordt de avond afgespoten met 
ko�e en petits fours. Tussen de 
drie gangen van het menu is er 
volop ruimte om te dansen. Het 
gehele arrangement kost 24,50 
euro. Reserveren is gewenst.

Dancing DOK-Diner staat onder 
de energieke leiding van Hans 
Vos, allround dansinstructeur, 
die tijdens het jubileumfeest van 
De Oude Keuken heel wat voet-
jes van de vloer kreeg. Quickstep, 
chachacha, jive of tango, ze ko-
men allemaal langs. Hans: ,,Ook 
wie maar enkele basisstapjes 

Cursus ‘Kijk op Kunst’
Castricum - Op zaterdag 29 sep-
tember en 6, 13 en 20 oktober a.s. 
geeft docent en beeldend kun-
stenaar Karin van Bodegom een 
cursus ‘Kijk op Kunst’ bij Perspec-
tief in Castricum. Het is een leuke 
cursus waar kunstbeschouwing 
centraal staat. Waar kijkt men ei-
genlijk naar in de kunst en wel-

ke beeldelementen spelen daar-
bij een rol. Geen chronologische 
kunstgeschiedenis maar echt kij-
ken en beschouwen. 
Voor meer informatie kijk op 
www.perspectiefcastricum.nl on-
der agenda of bel met Froukje 
Docter, tel 06-13050180. (Foto: 
aangeleverd)

kent kan al meedoen. Geen part-
ner? Dat mag niemand verhinde-
ren om te komen en te genieten 
van een quickstep op de keuken-
vloer.’’
Tot het eind van het jaar kan men 
op elke tweede donderdag van 
de maand terecht voor het Dan-
cing DOK-Diner. De volgende da-
ta zijn: 8 november en 13 decem-

ber. En wie weet gaat Dancing 
DOK-Diner ook door in het nieu-
we jaar.

In de winter zijn de openings-
tijden van De Oude Keuken iets 
aangepast. Kijk voor meer infor-
matie en reserveren op www.de-
oudekeuken.net (Foto: aangele-
verd)

Castricum - De politie zag zater-
dag omstreeks 03.40 uur een per-
soon op een brom�ets met hoge 
snelheid rijden op de Hogeweg 
te Castricum. Bij staande houding 
werd er alcohol geroken. De ver-
dachte blies 225 ugl en heeft een 
boete gekregen van 125 euro.

Aanhouding 

Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag is een Vespa 
Piaggio gestolen vanuit de ach-
tertuin van een woning gelegen 
aan de Margaret Krophollerlaan 
te Castricum. De Vespa is zwart 
van kleur en heeft zilveren val-
beugels en een bruin zadel. 
Op de Ganzerik is in diezelf-
de nacht een tuinbankje uit een 
voortuin gestolen en deze is, 
vernield, teruggevonden in een 
speeltuintje in de buurt.

Diefstal

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur 

dinsdag 14.00 uur
McQueen

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 & 18.45 uur 
zondag 16.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Johnny English Strikes Again

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur  

woensdag 20.00 uur
Doris

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

A Casa Tutti Bene
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur 
Book Club

vrijdag 16.00 uur
Den Skyldige
zaterdag 13.00 uur
zondag 11.15 uur 

Brandweerman Sam - Klaar voor actie!
woensdag 15.30 uur

Smallfoot (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 15.30 uur
Elvy’s Wereld: So Ibiza!

zondag 13.00 uur
Hotel Transsylvanië 3 - 2D

Programma 27 september t/m 3 oktober

McQueen, première
Een intiem portret van het bui-
tengewone leven, werk en talent 
van modeontwerper Alexander 
McQueen. Door middel van ex-
clusieve interviews met zijn bes-
te vrienden en familie, archief-

beelden, schitterende visuals en 
muziek is McQueen een authen-
tieke lofzang en een aangrijpend 
portret van de bevlogen, maar te-
gelijkertijd gekwelde mode-visi-
onair.

Johnny English Strikes Again is 
het derde deel van de komische 
Johnny English-�lmreeks, met 
Rowan Atkinson als de populaire 
geheim agent. Dit nieuwe avon-
tuur begint wanneer na een cy-
ber-aanval de identiteitsgege-
vens van alle geheim agenten in 

Johnny English 
Strikes Again!

Groot Brittannië op straat komen 
te liggen. Hierdoor is de voorma-
lig spion Johnny English de laat-
ste hoop van de Britse geheime 
dienst. Hij wordt ingeschakeld 
om de meesterhacker achter de-
ze aanval te vinden. 

Het is een grote uitdaging voor 
de onhandige Johnny English 
om met behulp van de moderne 
technologie zijn missie met suc-
ces te volbrengen.
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Zondag 30 september Open dag 
bij Dierenambulance Kennemerland 
Regio - Ook dit jaar organiseert 
de Dierenambulance Kennemer-
land weer een Open Dag. Dit 
keer op zondag 30 september 
van 12.00 tot 16.00 uur. Iedereen 
is welkom om de locatie te bekij-
ken, inclusief de dierenverblijven 
en de dierenambulance.
Er is alle gelegenheid vragen te 
stellen aan de vele aanwezige 
vrijwilligers over de werkzaam-
heden van de rijders, de centralis-

ten en de dierverzorgers. Maar er 
is nog veel meer!
Er zijn vele stands met o.a. reptie-
len en spinnen, schapen, een im-
ker met bijen, fretten en nog an-
dere dieren. Verder zijn er infor-
matieve stands van een dieren-
arts, Zeehondencentrum Pieter-
buren, Stichting Gezelschapsdier, 
enz. 
Speciaal voor de kinderen staat 
er een springkussen, een emmer-

balspel en zij kunnen zich laten 
schminken. Ook krijgen zij een 
gratis ijsje en limonade en wat 
te denken van een ritje op een 
paard, of een mooie foto!

En net als vorig jaar loopt varken 
Spekkie op zijn gemak over het 
terrein tussen de bezoekers door.
Teveel om op te noemen. Ga ge-
woon langs: 30 september op de 
Kleine Houtweg 35 te Heemskerk.

Open Dagen Oud-Castricum
Laatste kans om de Duinkant te zien 

De Duinkant, onderwerp van de expositie in De Duynkant. Foto: aange-
leverd)

Weer schaken bij SV Vredeburg

Yvonne Schol, Sandra Hollander en 
Marlies Sturk

Bob Stolp, clubkampioen Bert Hol-
lander en Hidde Ebels

Castricum - Zondag 7 oktober en 
zondag 21 oktober zijn weer de 
bekende Open Dagen van Werk-
groep Oud-Castricum in haar ge-
bouw De Duynkant. Op 7 okto-
ber is voor het laatst de expositie 
te zien over de verdwenen Duin-
kant. Het woonbuurtje aan de 
westkant van de spoorlijn dat op 
last van de Duitsers in mei 1943 
werd afgebroken voor de Atlanti-
kwall. In de �lmzaal van de Duyn-
kant draait ook continue een �lm 
van Hans Kinders over de buurt. 
Op 21 oktober start een nieuwe 
expositie over Protest in Castri-
cum. Daarover later meer.

De Open Dagen zijn van 13.30 tot 
16.00 uur en iedereen is van har-
te welkom aan de Geversweg 1b. 
Voor de donateurs die nog geen 
bezoek brachten aan het ver-

nieuwde onderkomen van de 
werkgroep ligt er nog een kleine 
verrassing klaar. Dat geldt natuur-
lijk ook voor nieuwe donateurs 

die Oud-Castricum de komende 
tijd willen ondersteunen. De en-
tree voor donateurs is gratis, de 
overige bezoekers betalen 1 euro.

Limmen - Na een lange zomer-
pauze hebben de schakers van SV 
Vredeburg een aanvang gemaakt 
met een nieuw schaakseizoen. 
Het 45e in de clubhistorie. 
Maar eerst werden de prijswin-
naars van afgelopen seizoen in 
het zonnetje gezet. De nieuwe 
clubkampioen Bert Hollander 
werd ge�ankeerd door Bob Stolp 
(zilver) en Hidde Ebels (brons). Bij 
de vrouwen eindigden Sandra 
Hollander, Yvonne Schol en Mar-
lies Sturk als de nummers één, 
twee en drie. 
De indeling voor de eerste ron-
de was gebaseerd op rating, zo-
dat er veel spannende partijen te 
zien waren. Nieuweling Luc Jans-
sen -Limburger in Noord-Holland 
- maakte indruk door de ster-
ke Bob Stolp op remise te hou-
den. De partij tussen Bert Hollan-
der en Ed Stolp eindigde even-
eens in remise, net als de partij-
en tussen Niels Hageman en Hi-
dde Ebels en tussen Robin Rom-
mel en Barry Blekemolen. Met na-
me voor Rommel had er meer in 
gezeten, maar na een ijzersterke 
opening liet hij Blekemolen weer 
opkrabbelen naar een gelijkwaar-
dige stelling. Harold Ebels reken-
de een verwikkeling in het mid-
denspel dieper door dan Jos Ad-
miraal en won daarmee een stuk 
en de partij. Indriaas Booij de-
buteerde verdienstelijk met een 

zege op Theo Al. De uit Syrië af-
komstige Samer Alyares begon 
zijn Limmer schaakleven met een 
overwinning op Paul de Ruijter, 
die zijn rentree maakte bij SV Vre-
deburg. De partij tussen Sandra 
Hollander en Tars Wanders was 
lang en boeiend. Een in het mid-
denspel opgehaalde pion bracht 
de witspeelster een voordeel dat 
in het eindspel netjes werd uitge-
bouwd naar een fraaie zege. Jan 
Levering speelde een puike partij 
tegen Dick Aa�es, die wellicht iets 
te veel risico nam met een aanval 
in het middenspel. Levering ver-
kreeg een stuk tegen twee pi-
onnen en wist dat plusje tot het 
einde te bestendigen. De manier 
waarop hij in het eindspel met 
dame en loper de witte koning-
stelling belaagde, was van gro-
te klasse. Yvonne Schol behaalde 
een punt tegen Harry Levering, 
die een beetje te snel speelde en 
prompt een fout maakte en ma-
teriaal verloor. Remi Aa�es was 
uitstekend op dreef. Met gedurfd 
spel veroverde hij twee pionnen 
van Gertjan Hafkamp en schoof 
vervolgens uitgekiend naar de 
mataanval. 

Komende week is de schaakagen-
da goed gevuld: dinsdag de tradi-
tionele massakamp tegen SV Op-
positie - dit maal in Heilloo - op 
donderdag de eerste bondswed-

strijd van Vredeburg 1 in Bergen 
en op vrijdag de tweede ronde 
van de interne competitie. (Foto’s: 
aangeleverd)

V.l.n.r. wethouder Ron de Haan, Hans Molenaar en Peter Vos van de BBC 
(foto: aangeleverd)

Formido Limmen verder onder naam 
Meelgro Service Bouwmarkt
Limmen - Per 1 oktober on-
dergaat Formido Limmen een 
naamswijziging. Zij gaan verder 
onder de naam ‘Meelgro Service 
Bouwmarkt’. 
Deze verandering is noodge-
dwongen ontstaan doordat 
Maxeda (de moedermaatschap-
pij) onverwachts heeft besloten 
om de formule Formido niet lan-

Biljart & Bridgeclub (BBC) 
naar locatie Rode Kruis gebouw

ger voort te zetten. Deze veran-
dering heeft er toe geleid dat zij 
nu hun eigen concept met, voor-
al, hun eigen visie veel meer naar 
buiten kunnen uitdragen. 
De naamsverandering betekend 
echter niet dat er een verande-
ring zal ontstaan in het assorti-
ment en de serviceverlening. De 
service blijft ongewijzigd en wat 

betreft het assortiment, is het 
streven om dit nog meer te �ne-
tunen naar de vraag van deze re-
gio. 
Het team van Meelgro Service 
Bouwmarkt & Meelgro Bouw 
staan ook per 1 oktober gewoon 
weer ouderwets voor iedereen 
klaar aan de Maatlat 9 in Limmen. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - De Biljart & Bridge 
Club (BBC) krijgt een nieuw on-
derkomen op de locatie van het 
voormalige Rode Kruis Gebouw 
aan de Van Speykkade in Castri-
cum. Het college van B&W heeft 
vorige week besloten om de 
grond in erfpacht uit te geven 
aan de BBC. In april 2018 nam de 
gemeenteraad een motie aan om 
de BBC te huisvesten op deze lo-
catie. De club, nu nog gevestigd 
in Bakkum, gaat het Rode Kruis-
gebouw slopen en een nieuw ge-
bouw realiseren, overeenkom-
stig het geldende bestemmings-
plan. Een nieuw gebouw, cen-
traal gelegen in Castricum, moet 
ervoor zorgen dat de biljartsport 
een nieuwe en frisse start krijgt. 
Wethouder De Haan heeft vorige 
week het collegebesluit bespro-
ken met Peter Vos en Hans Mole-
naar, bestuursleden van de BBC.

Najaarsschouw vanaf 15 oktober
Is uw sloot al schoon?
Regio - Vanaf maandag 15 ok-
tober controleren zo’n honderd 
schouwmeesters de sloten in 
het gebied van Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. 
Zij kijken of de sloten voldoen-
de schoon zijn. Een schone sloot 
is nodig om het water snel af te 
kunnen voeren naar gemalen tij-
dens het storm- en regensei-
zoen. De sloten moeten vrij zijn 
van (water)planten en afval die 
de doorstroming van het water 
kunnen belemmeren. De najaars-
schouw is elk jaar vanaf de derde 
maandag in oktober.
Bent u eigenaar van land of een 

tuin aan een sloot, dan is de kans 
groot dat u deze sloot moet on-
derhouden. Vul postcode in op 
de website (hhnk.nl/leggerwate-
ren) om te zien of u onderhouds-
plichtig bent. 

Een sloot is goed onderhouden 
als (water)planten, overhangen-
de takken en afval de aan- en af-
voer van de sloot niet belemme-
ren. Een schone sloot heeft goed 
onderhouden oeverbescherming 
en kunstwerken (duikers, brug-
gen en dammen). Naast een goe-
de aan- en afvoer van water zijn 
waterkwaliteit en ecologie ook 

van belang. De natuur krijgt op 
plekken waar dat kan, meer ruim-
te.

Meer informatie staat op hh-
nk.nl/najaarsschouw. Bellen kan 
ook. Tijdens kantooruren is het 
schouwteam bereikbaar via tele-
foonnummer 072 - 582 8282. 

De streekmarkt op het plein aan 
de Van der Mijleweg in Bakkum 
komt volgend jaar terug. Volgens 
de ondernemers heeft het initia-
tief ‘voor reuring gezorgd in het 
dorpshart’. ,,We zijn voor 2019 
nog wel op zoek naar een visboer 
en een notenkraam.”
De organisatie schrijft dat het 
concept succesvol is omdat het 
‘net even anders is dan de an-
dere markten in de omgeving’. 
Dit komt mede door de kraam- 
en standhouders die deel uit-
maken van de Bakkumse streek-
markt. Lokale producten zijn 
ruimschoots vertegenwoordigd. 
‘De producten zijn kwalitatief en 
verantwoord, de sfeer is onge-
dwongen. Dorpsbewoners zijn 
enthousiast’. De markt is een van 
de successen van de werkgroep 
Versterking Winkel- en Verblijfs-
gebieden.

Op woensdag 2 oktober a.s. strij-
ken de ondernemers voor de 
laatste keer dit jaar neer op de 
streekmarkt. Vanaf 1 mei 2019 
zijn de Duintuin, Bak’m, Uw Groe-
ne Slager, de Duinbloem, Chez 
Iris en kaashandel Van Bemmel 
elke woensdag te vinden tegen-
over Fase Fier. 

Na succesvol eerste seizoen
Bakkumse Streekmarkt krijgt vervolg

Twee pakjes kaarsen voor €7,50 
en plaids van €19,95 voor €14,95

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

Op woensdag 2 oktober a.s. strij-
ken de ondernemers voor de 
laatste keer dit jaar neer op de 
streekmarkt. Vanaf 1 mei 2019 
zijn de Duintuin, Bak’m, Uw Groe-
ne Slager, de Duinbloem, Chez 
Iris en kaashandel Van Bemmel 
elke woensdag te vinden tegen- Twee pakjes kaarsen voor €7,50 

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

Rogge rozijn not van €4,75 voor 
€4,- en de suiker chocolade bol 
van €3,50 voor €3,-

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

Eieren € 1,- en voor iedere klant 
een punt brie cadeau. Wij ko-
men nog wel elke woensdag!

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

Bij 4 biefstukken gratis grillworst

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

Herfstboeket voor €5,- 
bij start bloemenabonnement

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

kopje ko�  e/cappuccino met ap-
pelgebak of cheesecake met toef-
je slagroom voor €5,- p.p.

600 gram pompoensoep 
voor € 3,-

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

natuurlijk met aandacht

In het duingebied van Heemskerk kweken wij vol toewijding en 
passie onbespoten groenten, kruiden en klein fruit. Eerlijk en 
heerlijk van smaak en gegarandeerd vers. Behalve de bekende 
groentesoorten vindt u bij ons ook vergeten groenten zoals 
kliswortel en schorseneer. Alle producten zijn seizoensgebonden; 
aardbeien hebben wij dan ook alleen in de zomer. 
deduintuin.eu

Bak’m is uw ambachtelijke bakkerij in de buurt. Wij maken brood, 
koek en taart van natuurlijke en biologische grondstoffen. Voor 
ons brood gebruiken we een eigen desem. We zijn een sociale 
onderneming en werken met mensen die bij ons dagbesteding 
volgen. Onze bakkerij is gevestigd op Nieuw Koningsduin naast 
restaurant De Oude Keuken.
bakm.nl

Het adres voor het lekkerste biologische vlees van dieren - rund, 
kalf, varken, lam en kip - die in alle vrijheid zijn opgegroeid. Dat-
zelfde respect voor milieu en dierenwelzijn staat ook garant voor 
de pure kwaliteit van onze homemade patés, salami’s, hammen 
en andere gebraden vleeswaren. Tot ziens op de Streekmarkt. 
uwgroeneslager.nl

Als kaasspecialist pur sang  brengen wij elke dag ons omvangrijke 
Beemsterkaas assortiment en ‘specials’ aan de man en vrouw in 
Noord- en Zuid Holland. En vanaf nu dus ook in pittoresk Bakkum. 
Kopen aanbevolen, proeven ‘verplicht’!
fb/Van Bemmel Kaas

Een grote ruiker... daar kan je onze kraam gerust mee vergelijken. 
Wij verkopen verse bloemen uit eigen kwekerij en van diverse 
collega’s uit de regio. Ook voor kamerplanten en leuke decoraties 
- onder andere van cheziris.nl - kunt u bij ons terecht.

Maak kennis met onze ‘Bakkumse Streekmarkt Lunchspecial’ een 
lokaal gebakken broodje, rijkelijk belegd met de streekproducten 
van de kraamhouders. We schenken daar graag diverse biologische 
sapjes van landgoed De Olmenhorst bij (ook om mee te nemen).
fase-fier.nl

Omdat het de laatste markt van dit jaar is, 
hebben de deelnemers een aantal speciale aanbiedingen:
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26 SEPTEMBER
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.

Rondleiding van Landschap 
Noord-Holland door het Zuider-
loo-gebied te Heiloo van 18.00 
tot 20.00 uur. Startpunt is Bow-
ling aan de Kennemerstraatweg 
341. Gratis deelname. Wel even 
aanmelden via de website: www.
gaatumee.nl Ook dinsdag 2 okto-
ber is er een wandeling. 

Club 1835. Van 19.30 tot 21.30 
uur de jong volwassenen inloop 
Club 1835 (van 18 tot 35 jaar) in 
’t Praethuys, Westerweg 50 te 
Alkmaar. Rouwen om het ver-
lies van een dierbare, het verlies 
van iemands gezondheid, of mis-
schien wel eigen gezondheid is 
hard werken en kost energie. Bij 
Club 1835 vind je altijd een luis-
terend oor.

Webinar: Uw kind en uitgaans-
drugs door Breider Jeugdpre-
ventie van 20.00 tot 21.00 uur. 
Deelname mogelijk op telefoon, 
laptop of tablet. Aanmelden: 
www.brijderjeugd.nl/uw-kind-
en-uitgaansdrugs-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.

27 SEPTEMBER
Muzikale wijkontmoeting van 
10.00 tot 12.00 uur bij restaurant 
Wierenga op het Bakkersplein-
tje te Castricum. Zanger en chan-
sonnier Edouard zal zijn Fransta-
lige repertoire ten gehore bren-
gen. Gratis entree. 

Buitenplaats Beeckestijn te Vel-
sen: Tentoonstelling ‘Resonance’. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Publiekslezing palliatieve zorg 
‘draai niet om de dood heen’ van 
15.30 tot 17.00 uur in Noord-
west Ziekenhuisgroep, loca-
tie Alkmaar, Pieter van Foreest-
zaal (015). Meer op www.nwz.
nl/agenda. De toegang is gratis. 
Aangeraden wordt om samen 
met een naaste of mantelzorger 
te komen. Aanmelden bij het se-
cretariaat oncologiecommissie, 
tel. 072 - 548 2393, e-mail: onco-
logiecommissie@nwz.nl.

Opening foto’expositie van 
Frieda Verbree in gemeentehuis 
Castricum om 19.30 uur. Belang-
stellenden zijn welkom.

De Alex Klaasen Revue – Show-
ponies (reprise) in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

Try-out van de show Jeans in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur.

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)

28 SEPTEMBER
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Kaasmarktorgelconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar om 12.00 en 
13.00 uur. Gratis entree. 

Hart & Vaatcafé met thema Hart-
infarct bij Noordwest Zieken-
huisgroep Alkmaar van 15.00 tot 
17.00 uur in de Pieter van Foreest-
zaal (locatie Alkmaar). Met Dress 
Red Day wordt aandacht ge-
vraagd voor hart- en vaatproble-
men bij vrouwen. Aanmelden ge-
wenst, dit kan door e-mail te stu-
ren naar wb.bos@nwz.nl. De toe-
gang is gratis.

Concert van Beatrice van der 
Poel & Tim Eijmaal in Cultuurkoe-
pel Heiloo. Aanvang 20.15 uur. 
Kaarten: € 15,--. www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl (Foto: Jano van Gool)

Orgelconcert van vijf organisten 
om 20.00 uur in Pancratiuskerk te 
Castricum. Dirk van Egmond, Ro-
nald Schollaart, Iwan van Amster-
dam, Wendy Leonards en Joost 
Doodeman. Toegang is gratis, na 
a�oop deurcollecte. 

Lezing door Michiel Schreijer 
bij de Alkmaarse Weer- en Ster-
renkundige Vereniging Metius 
over “Klimaatbestendig Waterbe-
heer in Noord-Holland”. De lezing 
wordt gehouden in Wijkcentrum 
“Thuis in Overdie”, van Maerlant-
straat 10, Alkmaar, aanvang 20.00 
u. Toegang niet-leden 5 euro. 

Orgelconcert in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, na af-
loop deurcollecte ter bestrijding 
van de onkosten. 

Ragús: parel uit de Ierse dans- en 
muziektraditie in Stadsschouw-
burg Velsen. Aanvang 20.15 uur.

▲

Driving Miss Daisy met Anne Wil 
Blankers en Edwin Jonker in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (foto: 
Mark Engelen)

29 SEPTEMBER
Jaarmarkt in Velsen-Zuid van 
10.00 tot 16.00 uur.

Gouwe Ouwen in restaurant van 
De Santmark, muziek van vroe-
ger, 14.00-16.00 uur. Iedereen is 
welkom. Iedere laatste zaterdag 
van de maand.

Keezdrive om 19.30 uur bij Café 
de Vriendschap te Akersloot. Op-
geven via 0251-312866 of info@
vriendschapakersloot.nl

Jubileumconcert vrouwenkoor 
Lady’s Voice in Dorpshuis De 
Zwaan in Uitgeest, 20.00 uur. Ook 
zondag 30 september 14.30 uur. 
Kaarten: 0251-238243. (foto: aan-
geleverd)

Klaverjasdrive om 20.00 uur bij 
Café de Vriendschap te Akersloot. 
Opgeven via 0251-312866 of in-
fo@vriendschapakersloot.nl (Fo-
to: Pixabau).

Prince Tribute Band in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur.

Kunst & Kitsch  met Liz Snoijink, 
Raymonde de Kuyper e.a. in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (foto: 
Lesley Pols)

Cultureel Centrum de Cirkel: ca-

baretier Fabian Franciscus speelt 
voorstelling over autisme in De 
Vrijburcht aan de Vrijburglaan 2 
te Heemskerk. Hij vertelt op een 
hilarische manier hoe dat hem 
soms in verwarrende situaties 
brengt. Aanvang 20.30 uur. (Foto: 
Cameretten/Marcel Kollen

30 SEPTEMBER
Natuurwandeling in recreatie-
gebied Noorderneg te Heiloo 
van IVN. Start om 10.00 uur op 
parkeerplaats bij zwembad het 
Baa�e, aan de Omloop in Heiloo. 
Opgave niet nodig. Een dona-
tie (richtprijs 2,50 euro) wordt op 
prijs gesteld. Meer info: www.ivn.
nl/nkl/ of 072-5337601. 

AMAK trimloop te Akersloot. 
Afstanden 5, 10 en 15 km (start 
om 11.00 uur). Jeugdloop t/m 
8 jaar halve mijl (805 mtr) start 
om 10.00 uur. Jeugloop t/m 13 
jaar hele mijl (1610 mtr) start om 
10.15 uur. Inschrijven en start bij 
handbalvereniging Meervogels, 
Boschweg 3 te Akersloot. Inschrij-
ving 5 euro. Voorinschrijving via 
www.inschrijven.nl kost 4 euro. 
Deelname voor de jeugd is gratis. 
Meer info: www.amak.nu.

Natuurwandeling vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep, Johannis-
weg 2 te Castricum. Meer info op: 
www.gezondnatuurwandelen.nl 
(foto: aangeleverd)

Rommelmarkt rondom Lucht-
oorlogmuseum Fort Veldhuis, 
Genieweg 1 in Heemskerk. Fort is 
open van 11.00 tot 17.00 uur. 

Fort aan Den Ham is open van 
11.00 tot 16.00 uur. Het fort ligt 
bij spoor en provinciale weg 
N203 op de rand van Kromme-
nie, ter hoogte van wegrestau-
rant “Krokodil”. Diverse exposi-
tie. Er zijn rondleidingen met gids 
mogelijk, maar men kan ook vrij 
in en rond het forteiland dwalen. 
(Foto: F. Braaksma)

Open Dag bij Dierenambulance 
Kennemerland, Kleine Houtweg 
35 te Heemskerk van 12.00 tot 
16.00 uur. 

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

Ko�econcert om 14.00 uur van 
het Matangi strijkkwartet in Cul-
tureel Centrum de Cirkel in De 

Vrijburcht, Vrijburglaan te Heems-
kerk. (foto: Menno van der Meer)

Belinfante Kwartet speelt om 
15.00 uur in het kerkje van Krom-
meniedijk. Toegang is gratis, vrij-
willige bijdrage wordt op prijs ge-
steld. (Foto: aangeleverd)

Concert van Duo Subiaco om 
15.00 uur in woonzorgcentrum 
Geesterheem, Dr. Burgmanstraat 
15 te Uitgeest. 

Nederlandse Bachvereniging 
met Brandenburgse Concerten 
in Grote Kerk Alkmaar, 16.00 uur. 
Inleiding om 15.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

1 OKTOBER
Informatiebijeenkomst over 
een nieuw te starten nieuwe lee-
sclub om 11.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard, Geesterduin-
weg 1 in Castricum. Aanmelden 
via Senia, e-mail: info@senia.nl

Lezing over de oorzaak van veel 
leer- en ontwikkelingsproblemen 
om 20.00 uur in het Administra-
tiegebouw op Landgoed Duin 
en Bosch te Castricum. Aanvang 
20.00 uur en toegang is gratis. 
Wel even aanmelden vooraf via 
www.wonderwijs-coaching.nl 

2 OKTOBER
Bijeenkomst van de Lotgenoten 
Contactgroep Partnerverlies in 
Trefpunt in Heiloo. Thema: herin-
neringen. Entree 5 euro incl. con-
sumptie. Meer informatie: 072-
5331297.

Rondleiding van Landschap 
Noord-Holland door het Zuider-
loo-gebied te Heiloo van 18.00 
tot 20.00 uur. Startpunt is Bow-
ling aan de Kennemerstraatweg 
341. Gratis deelname. Wel even 
aanmelden via de website: www.
gaatumee.nl 

Alzheimer Café om 19.30 uur in 
Service�at Sans Souci, Sans Sou-
ci 113 te Castricum. Onderwerp is 
‘De wondere wereld van demen-
tie’. Toegang is gratis. 

Bijeenkomst over natuurgebie-
den om 19.30 uur in hotel-res-
taurant Fase Fier (vroeger Hotel 

Borst), Van Oldenbarneveldweg 
25 in Bakkum. Aanvang 20.00 uur. 
Niels Hogeweg, medewerker van 
het PWN, zal inleiding houden 
over beheer van het Noordhol-
lands Duinreservaat. Daarbij zal 
hij ook ingaan op de aanleg van 
natuur in de Castricumse Zan-
derij en de bekritiseerde (naald)
bomenkap. Na de pauze zal Jo-
han Stuart een inleiding houden 
over de kwaliteiten van de ve-
le beheersgebieden van Land-
schap Noord-Holand, zoals het 
Zeerijdtsdijkje en de Hempolder. 
(Foto: aangeleverd)

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

3 OKTOBER

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)

Longpuntbijeenkomst in het 
Rode Kruis Ziekenhuis van 14.30 
tot 16.00 uur in personeelsres-
taurant op tweede etage, Vondel-
laan 13 te Beverwijk. Dé plek om 
ervaringen uit te wisselen, tips op 
te doen en zorgen te delen voor 
longpatiënt, partner, familie of 
mantelzorger. Onderwerp: Adem 
in adem uit. Alles over inhaleren 
en inhalatoren. Toegang is gratis. 
Aanmelden via 0251-654060 of 
beverwijk@longpunt.longfonds.
nl

Informatieve avond van Rutgers 
Hoortechniek en Oticon om 18.30 
uur in het AFAS-stadion te Alk-
maar. Maak kennis van een klei-
ne hoorcomputer met groot re-
sultaat. Aanmelden is kosteloos 
en kan via: www.rutgershoortech 
niek.nl/event

Bleekneusjes spelen vroed-
schap in theaterspektakel Victo-
rie! op het Waagplein Alkmaar, 
als onderdeel van de Victoriefees-
ten. Van 3 t/m 6 oktober. Kaarten: 
www.viervictorie.nl. (foto: Bowie 
Verschuuren)
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‘Verwondering’
Expositie kunstenares 
Liesbeth Lehr
Castricum - Als opstap naar Ad-
vent en Kerst wordt op zondag-
middag 14 oktober in de Mara-
nathakerk de expositie geopend 
van de kunstenares Liesbeth Lehr 
met als thema ‘Verwondering’. 
Met unieke uitbeeldingen van 
o.a. Sint Franciscus van Assisi  en 
de Heilige Clara. 

Haar inspiratie ontleende zij aan 
de Spaanse materieschilder An-
toni Tapies die rond 1953 be-
gon met het maken van de zgn. 
materieschilderingen. Kenmer-
kend voor de materieschilder-
kunst is het reliëfachtige opper-
vlak en de complexe textuur van 
het doek, ontstaan door het toe-
voegen van minder voor de hand 
liggende materialen aan de dikke 
ver� agen, zoals zand, gips, jute, 
stro e.d. Zij leerde zijn werk ken-
nen door een boekje dat zij aan-
trof bij de Slegte toen ze onge-
veer 30 was.
Naast materiaal spelen tekst, te-
kens en informele kalligra� e een 
grote rol in haar werk.
Schrift heeft een diepgewortelde 
symbolische betekenis, onleesba-
re tekens en schrift versterken de 
magie. Ze doen denken aan de 
dode zeerollen en oeroude my-
thische teksten. Het ziet eruit als 
een kwetsbaar ogende huid die 
een boodschap van vergankelijk-
heid in zich draagt.
Reden genoeg voor bezoekers 
zich te verwonderen tijdens het 
interview dat met haar wordt ge-
houden op deze zondagmiddag. 

Nies Wouters (voordrachtkunste-
nares) uit Bergen zal bij het the-
ma ‘Verwondering’ een korte 

Twee bijzondere nieuwe 
bewoners bij Clusius
Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum is het jaar begon-
nen met gezinsuitbreiding. Twee 
bijzondere dames, een Nubi-
sche- en een landgeit hebben on-
langs hun intrek genomen in de 
Animalplaza. Ze lopen regelma-
tig buiten en zijn te bewonderen 

bij de school aan de Oranjelaan 
2a te  Castricum. Ook voor deze 
mooie geiten geldt, ze worden 
uitstekend en liefdevol verzorgd 
door de leerlingen van de school. 
Ze mogen niet gevoerd worden, 
daar kunnen ze erg ziek van wor-
den. ( Foto: aangeleverd)

Kom erbij! Vriendschap
Kinderboekenweek 2018
Castricum - De Kinderboeken-
week staat dit jaar in het teken 
van Vriendschap: ‘Kom erbij!’ 
Twee weken (3 tot en met 14 ok-
tober) om dikke vrienden te wor-
den in de boekhandel, op school 
en natuurlijk ook in de Biblio-
theek, want boeken staan cen-
traal in de Kinderboekenweek. 
De bibliotheek is extra gezellig in 
oktober, ga langs voor een van de 
vriendschappelijke activiteiten. 
Met én zonder boeken. In de spe-
ciale Kinderboekenweekfolder 
die in de bibliotheek ligt is er al-
les over lezen.
De Kinderboekenweek wordt ex-
tra feestelijk geopend met na-
tuurlijk taart. Die staat niet voor 
je klaar maar die maak je zelf en 
versier je met slagroom en nog 
veel meer, speciaal voor je bes-
te vriend. Maar zelf opeten mag 
natuurlijk ook. Vriendschap is be-
langrijk en daar draait het om tij-
dens de hele Kinderboekenweek. 
De meest gezellige opening ooit 
is in alle vestigingen (met uitzon-
dering van Egmond en de Scher-
mer) op woensdag 3 oktober 
14.30 uur tot 16.00 uur. De toe-
gang is gratis.
Verder kunnen kinderen vanaf 8 
jaar meedoen tijdens de gehele 
Kinderboekenweek in de biblio-
theek Castricum met een Escape 
Game. Een superspannend spel 
waarbij je raadsels oplost en de 
code kraakt om weer vrij te ko-
men.
De perfecte slijm maken kan op 
11 oktober in de bibliotheek van 
Castricum van 15.30 tot 17.00 
uur. Deelname is gratis maar wel 
graag van tevoren aanmelden via 
de website.
Zelf een Micro:Bit vriendje maken 
die ook echt vriendjes kan ma-
ken met andere Micro:Bitjes? Leer 
programmeren op een creatie-
ve manier. Een leuke interessante 
middag voor jonge techneuten of 
nieuwsgierige kinderen. Natuur-
lijk mogen vrienden ook mee. De-
ze activiteit is voor kinderen van-
af 8 jaar in de bibliotheek in Cas-
tricum op woensdag 10 oktober 
van 14.30 tot 16.00 uur. Deelna-
me is gratis maar graag wel van 

tevoren aanmelden via de web-
site.
En er is nog veel meer. Handlet-
ter een compliment voor je vrien-
den. Een compliment geven in 
mooie letters op een kaartje, daar 
wordt iedereen gelukkig van. Je 
kunt kiezen uit een voorbeeld 
maar je mag er ook zelf een ver-
zinnen.
Maak een leuk vriendschaps-
bandje. Vriendschapsbandjes, 
onmisbaar voor echte vrienden. 
Er zijn voorbeelden en verschil-
lende materialen liggen klaar in 
alle vestigingen (met uitzonde-
ring van Egmond en de Scher-
mer) gedurende de gehele Kin-
derboekenweek tijdens ope-
ningstijden. 
Doe mee met de Sel� e wedstrijd 
met jouw beste vriend of vrien-
din. Maak een sel� e en misschien 
winnen jullie wel de hoofdprijs. 
Dat is een echte afdruk op canvas 
van jullie foto. Vraag wel toestem-
ming aan je ouders en pas dan 
mag je meedoen. Plaats de fo-
to op Instagram met #kbwvrien-
densel� e. Mailen mag ook naar 
verhaallokaal@bknw.nl. Insturen 
kan t/m 14 oktober. De leukste, 
gekste, mooiste of gevoeligste fo-
to wint. 
Kinderen kunnen niet vroeg ge-
noeg met taal en lezen in aanra-
king komen. De Kinderboeken-
week is dan ook een prachtig mo-
ment om dit in praktijk te bren-
gen. De (voor)leesboeken zijn het 
hele jaar te leen bij de Bibliotheek
Tot 18 jaar is het lidmaatschap 
gratis. Schrijf je in als lid tijdens 
de Kinderboekenweek (je betaalt 
geen inschrijfgeld) en je krijgt 
een vriendschapsbandje en de 
Kinderboekenkrant. Er zijn dui-
zenden leuke, spannende, grap-
pige, mooie, en ontroerende boe-
ken geschreven. Voor elk kind zit 
er wel een geschikt boek tussen. 
Alleen hoe vind je die boeken in 
dat immense aanbod? Speciaal 
voor de kinderen is er de Kinder-
boekenweekkrant, maar ouders 
mogen ook stiekem meelezen. 
De Kinderboekenkrant ontvang 
je samen met een Doeboek (ex-
clusief bij de bibliotheek).

Beste gemeente Castricum, 
Met een steen in mijn maag heb ik de berichtgeving omtrent 
het verschrikkelijke ongeluk in Oss gevolgd. Willen jullie je 
nu eindelijk realiseren dat een spoorwegovergang in het 
midden van het dorp op één van de drukste trajecten in Ne-
derland niet meer van deze tijd is. Jullie hebben nu de kans 
om voor een spoortunnel te kiezen waarmee je in de toe-
komst misschien net zo’n verschrikkelijk ongeluk kunt voor-
komen. Neem die verantwoordelijkheid. Als Uitgeest dat kan 
opbrengen dan moet Castricum dat toch ook kunnen.

Met vriendelijke groet, Jeroen Stet, Uitgeest

LEZERSPOST

Schilderijen kijken in 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Eenmaal door het 
poortje van de tuin van Kapitein 
Rommel tegenover het treinsta-
tion, vergeet men de dagelijk-
se beslommeringen meteen. Een 
groen tuindecor, goed voor een 
klein ommetje met allerlei fraaie 
doorkijkjes, dat is de tuin van 
Kaptein Rommel. Tel daarbij op 
een overdekt terras met zelfge-
bakken taart van de appels uit 
de tuin en een gezellige binnen-
ruimte. Een nieuwe expositie van 
kleurrijke grappige schilderijen 
bij de kruidthee of smakelijke kof-
� e, maakt een bezoek compleet. 

De schilderijen van den Monique 
van den Haak zijn tot 31 oktober 
te bekijken.
Monique van den Haak: ,,Schil-
deren, daar word ik vrolijk van en 
hoop dat iedereen dat ook wordt 
bij het zien van mijn werk. Kleur 
is belangrijk voor mij, zoals bij 
het werk van Gaudi en CézarMan-
rique. De schilderijen zijn kleurrijk 
en grappig. Ze zijn met paletmes 
in acrylverf uitgevoerd.’’ De tuin 
van Kaptein Rommel ontvangt 
25% van de opbrengst van de 
verkoop. De tuin is open op werk-
dagen van 09.30 tot 16.30 uur. 

Vis op doek met acrylverf en paletmes 120x40 cm (foto: aangeleverd)

Alzheimer Trefpunt
Castricum - Op dinsdag 2 okto-
ber is het Alzheimer Trefpunt in 
Castricum,  het onderwerp is: ‘De 
wondere wereld van dementie’.
De verschillende uitingen van 
dementie zijn moeilijk te begrij-
pen, hoe blijven we dan toch in 
contact met elkaar? Als je weet 
hoe het brein van iemand met 
dementie werkt, kun je het vaak   
onvoorspelbare gedrag beter be-
grijpen. 

De invloed van de omgeving is 
groot. Goede omgevingszorg kan 
het probleemgedrag verminde-
ren, mensen met dementie kun-
nen daardoor zelfs beter gaan 
functioneren. Het doseren van 
prikkels is hierbij erg belangrijk. 
Gespreksleider Mick Flieringa 
gaat hierover uitgebreid in ge-
sprek met een deskundige gast-
spreker. Hierna is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen.
Meer weten over dit onderwerp 

of behoefte aan andere informa-
tie over dementie? Ga dan op 2 
oktober naar het Alzheimer Tref-
punt in Service� at Sans Souci, 
Sans Souci 113 in Castricum. De 
ontvangst is vanaf 19.00 uur, het 
programma start om 19.30 uur. 

Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren en pro-
fessionals. Het belooft een bijzon-
dere avond te worden. De toe-
gang is laagdrempelig en gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. Bij 
elk Trefpunt worden deze men-
sen geïnterviewd door de vaste 
gespreksleider. Na dit gesprek is 
er gelegenheid om vragen, ook 
op andere gebieden, te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen. 

voordracht en declamatie hou-
den. Zij is in Bergen geen onbe-
kende. Regelmatig houdt zij in de 
Ruïnekerk voordrachten. 

Het geheel wordt afgewisseld 
met een muzikale omlijsting van 
de harpiste Elise van der Leeuw. 
Om het wonderlijke van het 
woord ‘verwondering’ op te pak-
ken speelt zij een diversiteit aan 
genres variërend van Frans, Zuid-
Amerikaans tot Iers. Iets wat ook 
tekenend is voor haar als per-
soon.
Bezoekers zijn van harte welkom 
op 14 oktober in de Maranatha-
kerk, Prins Hendrikstraat 1, Cas-
tricum. De zaal is open om 15.30 
uur. De opening begint om 16.00 
uur. Na a� oop is er voldoende ge-
legenheid onder het genot van 
een drankje de kunstobjecten te 
bewonderen. 

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Jubileum vrouwenkoor 
Lady’s Voice
Regio - Dit jaar viert het vrou-
wenkoor Lady’s Voice haar vijf-
tienjarig bestaan. Ter gelegen-
heid hiervan zijn de koorleden al 
een jaar lang hard aan het repe-
teren om op zaterdagavond 29 
en zondagmiddag 30 september 
twee feestelijke concerten te ge-
ven in Dorpshuis De Zwaan in Uit-
geest. 
Het koor heeft in het kader van 
het jubileum gekozen voor het 
thema “Chansing”. Alle nummers 
staan in het teken van verande-

ring, zoals op het gebied van rela-
ties, een mensenleven en de kijk 
op de wereld. Het is een zeer ge-
varieerd programma geworden 
met soms een vette knipoog naar 
een geheel eigen interpretatie 
van het thema.

Het koor is veelzijdig en zingt 
o.a. jazz, pop, close harmony en 
soms licht klassiek. Meer informa-
tie over de concerten is te vinden 
op www.ladysvoice.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Peter-Paul Rauwerda 
bij Boekhandel Laan 

Peter-Paul Rauwerda maakt het 
liefst tekeningen voor kinderboe-
ken, maar in 2016 schreef hij zelf 
een young-adult/volwassen ro-
man: De negen kamers, die gelijk 
de Dioraphte Literatour Prijs 2017 
heeft gewonnen, een Vlaams-Ne-
derlandse literaire prijs voor het 
beste boek voor jongeren. De 
prachtige tekeningen in De ne-
gen kamers zijn uiteraard ook van 
zijn hand.

Over Jij en ik
Wie durft een Vlaming te helpen 
die in de Eerste Wereldoorlog zijn 
land is ontvlucht en hier niet wel-
kom is? Wat doe je als er opeens 
een nieuw kind uit een ver land 
bij je in de klas komt? Zou jij men-
sen tijdens de Hongerwinter van 
eten hebben voorzien? Hoe stel 
je je op als je vader wordt opge-
pakt in een demonstratie tegen 
asielzoekers? En wie kom je tegen 
op Mars als je de aarde hebt moe-
ten ontvluchten? Jan Terlouw, Pe-
ter-Paul Rauwerda, Sjoerd Kuyper 
en vele anderen laten zien dat 
vriendschap grenzen en culturen, 
afkomst en geaardheid overstijgt. 
En dat vluchtelingen welkom zijn. 
Jij en ik is geschikt vanaf 10 jaar.

Net als bij de andere Boekenwe-
ken, heeft ook de Boekenweek 
voor Jongeren een geschenk: 

Castricum - Van 3 tot en met 14 oktober is het Kinderboekenweek en 
daaraan voorafgaand is het van 21 tot en met 30 september de Boe-
kenweek voor Jongeren. Het boek, Jij en ik, waar Peter-Paul Rauwerda 
uit Castricum de mede-auteur van is en zijn eigen boek, De negen ka-
mers, passen in beide groepen. Peter-Paul komt tijdens de Kinderboe-
kenweek bij Boekhandel Laan vertellen over Jij en ik, vluchtelingen en 
vriendschap aan verschillende groepen 7 en 8 van Castricumse basis-
scholen.

3PAK, een bundel met drie kor-
te verhalen van drie verschillen-
de jonge auteurs. Die auteurs zijn 
Tim Hofman, Nhung Dam en Ra-
oul de Jong. Het boekje wordt de 
komende week gratis weggeven 
in boekhandels, bibliotheken en 
scholen en heeft een oplage van 
82.200. 
Het thema van de Kinderboeken-
week dit jaar is: Kom erbij, over 
vriendschap. De eilandenruzie is 
het Kinderboekenweekgeschenk 
2018. Een fantastisch nieuw avon-
tuur met Rosa en Fico, de kinde-
ren van de knotsgekke president 
Pablo Fernando van Costa Bana-
na. Geschreven door Jozua Doug-
las, met illustraties van Elly Hees. 
Dit boekje krijgt men cadeau van 
boekhandel Laan bij een beste-
ding van ten minste 10 euro aan 
Nederlandstalige kinderboeken. 
(Foto: aangeleverd)
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Biljartvereniging WIK
Matige prestaties in 
tweede speelronde
Castricum - Terwijl er over het al-
gemeen matige prestaties wer-
den geleverd in de tweede speel-
ronde bij Biljartvereniging WIK, 
waren er toch een aantal spe-
lers, die zich onttrokken aan de 
algemene malaise. Opvallend 
was de winst van Ad Kempers te-
gen een tegenvallende Joop van 
Wijst. Ad ging met bravoure van 
start en had na acht beurten al de 
helft van zijn te scoren carambo-
les binnen. Joop kwam maar niet 
op gang en moest al sprokkelend 
toezien dat Ad de partij afsloot 
met een stijgingspercentage van 
44%. 
Ook een opvallende uitslag was 
die van Wim van Duin tegen Kees 
Baars, die Wim met winst afsloot. 
Kees kwam niet goed in zijn ritme 
en scoorde te lage series om zijn 
vastgesteld aantal caramboles te 
halen. Kees ging nog wel goed 
van start, maar moest toch lijd-
zaam toestaan dat Wim het initi-
atief nam en de overwinning pak-
te met een stijgingspercentage 
van 30%. 
De twee partijen die voor Hans 
Kooiman op het programma 
stonden, werden afgesloten met 
een wisselend resultaat. In zijn 

eerste partij tegen Cor Stroet, zat 
het venijn in de laatste tien beur-
ten, na voor beiden, tot dat mo-
ment matige partij. De eindspurt 
van Hans was net iets beter dan 
die van Cor, met als eindresul-
taat, de overwinning met 21% 
stijgingspercentage, terwijl Cor 
precies zijn aantal te maken ca-
ramboles haalde. De tweede par-
tij van Hans werd besloten met 
een nederlaag tegen Daan van de 
Laarschot. 
Ook de partij tussen Peter Vos 
en Piet Zonneveld werd pas be-
slist in de laatste beurten, waar-
in Peter goed terug kwam na een 
zwakke start. Deze oprisping was 
net voldoende om Piet van de 
overwinning af te houden. De-
ze besloot de partij met een stij-
gingspercentage van 24%, terwijl 
Peter ook zijn benodigde caram-
boles bij elkaar had getikt. 
Opvallend was ook weer het op-
treden van Siem Bakkum, die net 
als vorige week, weer een solide 
partij speelde tegen Peter Groe-
nendal. Vooral zijn hoge series 
van 11 en 16 caramboles, maak-
te indruk en Siem maakte de par-
tij uit met een stijgingspercenta-
ge van 15%.  

Valse start FC Castricum
Castricum - FC Castricum en Pur-
mersteijn hebben dit seizoen de-
zelfde doelstelling: kampioen 
worden. In de competitiewed-
strijd liet FC Castricum echter na, 
wat Purmersteijn wel deed: kan-
sen benutten en zo stond na 90 
minuten de welverdiende 0-3 
voor de gasten op het scorebord.
Purmersteijn, dat zich met maar 
liefst vijf nieuwe spelers uit de 
regio versterkte, bleek levens-
gevaarlijk met de snelle vleugel-
spitsen Charles Kooij en Ronnie 
Roomeijer en spits Ricardo Stam, 
die alle doelpunten voor zijn re-
kening nam.
De wedstrijd kenmerkte zich door 
veel blessures. Al in de eerste mi-
nuut moest Menno Buijnsters op-
gelapt worden. Na een gevaarlij-
ke vrije schop van Max Lodewijks 
trok Purmersteijn het spel naar 
zich toe en na een paar gemiste 
kansen was het in de twintigste 
minuut raak, toen Ricardo Stam 
voor het eerst toesloeg, 0-1.
Nadat Elario Zweet twee keer op 
de Purmersteijnkeeper was ge-
stuit, leek FC Castricum gelijk 
te gaan maken via een scherpe 
counter. Maar toen scheidsrech-

ter Groot ten onrechte voor bui-
tenspel �oot, was door de Cas-
tricumse protesten de organisa-
tie zoek en kon uit de snelle te-
genaanval Ricardo Stam opnieuw 
scoren, 0-2.
Vlak voor rust leek Marc Klaver de 
aansluitingstre�er op zijn voet te 
hebben, maar schoot van dicht-
bij naast.
Met een tweetal wissels probeer-
de FC Castricum-trainer Jeroen 
Kroes het tij te keren. Sebastiaan 
Weber trof na een paar minuten 
de paal en uit de daaropvolgen-
de aanval was het direct raak en 
weer was Ricardo Stam succes-
vol. Daarmee was de wedstrijd 
beslist.

FC Castricum viel nog wel met 
de moed der wanhoop aan, 
maar zag pas in de laatste minu-
ten kans gevaarlijk te worden via 
schoten van Max Lodewijks en 
Jeroen Bakker en nog een kop-
bal van Stef Zeilstra, maar de val-
se start zal de komende weken 
goed gemaakt moeten worden, 
te beginnen in de uitwedstrijd 
tegen PSZ. (Theo Groentjes) Foto: 
aangeleverd. 

Winst Dames 2 Croonen- 
burg in eerste wedstrijd
Castricum - Vrijdag 21 september 
hadden zowel Dames 1 als Dames 
2 van Croonenburg hun eerste 
competitiewedstrijd van het vol-
leybalseizoen ‘18/’19 en wel te-
gen elkaar. In sporthal De Bloe-
men wist het jeugdige Dames 1 
al snel een twee sets voorsprong 
te nemen op hun tegenstander. 
Daarna verliep het spel erg rom-
melig en lieten de dames punten 
liggen. Pas in de vijfde set werd 
de rust herwonnen en kwam de 
vechtlust weer naar boven. Daar-
door werd er goed tegenstand 
geboden en bleef het tot het eind 
van de wedstrijd spannend om 
de laatste puntjes en wedstrijd-
winst. Helaas kwam voor Dames 
1 het herstel te laat om de wed-
strijd winst zeker te stellen.
Het wedstrijdverloop bij Croo-

nenburg Dames 2 was precies 
tegenovergesteld. In de eerste 
twee sets werd de -nummer twee 
van vorig seizoen- verrast door 
de servicedruk van de tegenstan-
der. Maar in de derde set wisten 
ze de wedstrijd naar hun hand te 
zetten. Het goed op elkaar inge-
speelde team kwam al snel terug 
tot 2-2 in de wedstrijd. De laat-
ste beslissende set ging de strijd 
gelijk op. Maar door een mooie 
reeks van moeilijke services wist 
Dames 2 een voorsprong op te 
bouwen die ze niet meer weg 
zouden geven.
De zinderende thuiswedstrijd 
van Croonenburg Dames 2 tegen 
Croonenburg Dames 1 eindigde 
in 3-2 (setstanden 22-25, 19-25, 
25-15, 25-13, 15-13). (Foto: aan-
geleverd)

Toch weer een Verdonk
Akersloot - Wim Verdonk uit Eg-
mond aan den Hoef pakte de wel-
verdiende overwinning in de we-
kelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup. Op Sportcomplex de 
Cloppenburgh ontspon zich een 
mooie strijd tussen Wim Verdonk 
(Egmond aan den Hoef) en Stijn 
Hink (Heiloo), nadat laatstge-
noemde in de eerste ronde had 
af te rekenen met de eveneens 
uit Heiloo afkomstige Wout Bak-
ker. Jammer was het voor Castri-

cummer Vincent Beentjes die al in 
de eerste omloop, na een goede 
start, het voor elkaar kreeg een 
bijna niet te ontwarren kronkel in 
zijn ketting te krijgen. Na deze te-
genspoed verholpen te hebben, 
slaagde Beentjes er toch nog in 
zich door het hele veld van ach-
ter naar voren te werken en naar 
een vijfde plek te rijden. Uitslag: 
1. Wim Verdonk, Egmond aan den 
Hoef; 2. Stijn Hink, Heiloo; 3. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef; 4. Wout Bakker, Heiloo; 
5. Vincent Beentjes, Castricum.

CASRC ladies delen 
forse dreun uit
Castricum - In de allereerste 
wedstrijd van de dames van CAS-
RC in de ereklasse werd de Ne-
derlands kampioen van vorig sei-
zoen  genadeloos onderuit ge-
haald. Niet wetende wat voor ni-
veau de rugby-dames in de ere-
klasse konden verwachten, reis-
de CASRC afgelopen zondag naar 
Sassenheim waar The Bassets hen 
stond op te wachten. Dat deze 
confrontatie met de Nederlands 
kampioen uitgerekend de eer-
ste competitiewedstrijd voor de 
Duinranders moest zijn, maakte 
menig speelster nerveus. Daar-
bij had het team ook nog te kam-
pen met het niet op kunnen stel-
len van belangrijke speelsters 
door ziekte of afwezigheid. Wel-
licht dat die combinatie het ex-
cuus was voor de snelle achter-
stand van 10-0. Maar toen her-
pakte Castricum zich. Ze raak-
ten beter op elkaar ingespeeld, 
schudden de schroom voor de ti-
telhouder van zich af en vochten 
zich terug in de wedstrijd. 
Met try’s van onder andere Me-
rel van Velzen, Lele Horne, Hiske 
Blom en Linde v.d. Velden werd 

al voor de rust de achterstand 
omgebogen in een voorsprong. 
Dit tot grote vreugde van de ve-
le meegereisde supporters uit 
het duindorp. Met zeer volwas-
sen rugby, waarin de intensieve 
trainingsarbeid van Hans Marc-
ker en Evandro Pereira duidelijk 
te zien is, trokken de CAS Ladies 
ook in de tweede helft het initia-
tief naar zich toe. De score werd 
maar liefst uitgebreid met vier 
try’s, daar waar de tegenstander 
er maar twee tegenover kon stel-
len. Groot was dan ook de ontla-
ding bij het team, de coaches en 
het aanwezige Castricumse pu-
bliek toen de scheidsrechter voor 
het eindsignaal �oot. Door alle 
aanwezigen werd er, op het veld, 
een klein feestje gevierd. CAS-
RC heeft de eerste dreun uitge-
deeld in hun debuut in de ere-
klasse. Eindstand: een respecta-
bele 27-42. 

Op de foto gemaakt door Hans 
van Amersfoort het voltallige 
team met coaches na behalen 
van de overwinning op The Bas-
sets. 

34e editie AMAK-loop
Akersloot - Op zondag 30 sep-
tember aanstaande wordt de 34e 
editie van de AMAK trimloop in 
Akersloot gelopen. Er is een trim-
loop over 5, 10 en 15 km, die start 
bij de handbalkantine aan de 
Boschweg 3 te Akersloot. De start 
van alle drie de afstanden is om 
11.00 uur. Voor de eerste drie op 
iedere afstand zijn leuke prijzen 
te winnen.
De jeugd tot en met 8 jaar loopt 
de halve mijl (805 mtr) en de ou-
dere jeugd (t/m 13 jaar) loopt 
de hele mijl (1610 mtr). De halve 

mijl start om 10.00 uur en de he-
le mijl om ca. 10.15 uur. Deelna-
me voor de jeugd is geheel gratis. 
De jeugd krijgt na a�oop een me-
daille en maakt kans op prijzen in 
de verloting.
Inschrijven kan op zondag 30 
september vanaf 09.00 uur in de 
kantine van de handbalvereni-
ging en kost € 5,00. Voorinschrij-
ving is mogelijk via www.inschrij-
ven.nl en kost € 4,00. Deelna-
me voor de jeugd is gratis. Voor 
verdere informatie kijk op www.
amak.nu.

Vijf teams in actie bij 
TTV Castricum
Castricum - Afgelopen vrijdag 
zijn er wedstrijden gespeeld in 
de thuisbasis van Tafeltennisver-
eniging Castricum aan de Go-
batstraat. Team 1, bestaande uit 
Frank Walrave, Dirk Oudejans en 
Kees Houbaer, werd het knap las-
tig gemaakt. Frank, Dirk en Kees 
wonnen ieder één partij. Door 
blessure van één van de tegen-
standers van Het Nootwheer uit 
Purmerend kreeg het team uit 
Castricum twee punten cadeau, 
waardoor de eindstand 5-5 werd. 

Team 2 deed het aanzienlijk be-
ter, slechts twee punten werden 
aan de tegenstander gegund, 
zij wonnen daarmee met 8-2 te-
gen een team van wederom Het 
Nootwheer. Bij team 3 maakte Tij-
men van der Horst (zie foto) zijn 
debuut. Met prachtige forehand-
slagen haalde hij zijn allereerste 
punten in zowel de enkel als de 
dubbel binnen. Uiteindelijk heb-
ben HTC uit Hoofddorp en Cas-
tricum de punten verdeeld, uit-

slag: 5-5. Winst was er voor team 
4. De spelers van Castricum haal-
den zes van de tien punten bin-
nen. In team 5 maakte Petra de 
Ruig-Hoebe na vijf jaar haar ren-
tree. Dat ze het tafeltennis nog 
niet verleerd heeft bewijst haar 
winstpartij tegen MEO uit Am-
sterdam. Haar team eindigde met 
een eindstand van 4-6. (Foto: aan-
geleverd)

Onverdiend verlies 
Vitesse bij Hercules Z
Castricum - Voor het eerste du-
el van het nieuwe seizoen moest 
Vitesse op bezoek bij Hercules 
Zaandam. Twee jaar geleden ging 
Vitesse daar met 5-2 kansloos on-
deruit tegen een prima spelen-
de thuisploeg. Maar Hercules was 
ditmaal geen schim van de ploeg 
van 2 jaar terug! Vitesse verzuim-
de in de eerste helft een grote(re) 
voorsprong te nemen en liep uit-
eindelijk in de blessuretijd mede 
daardoor zelfs nog tegen een on-
terechte nederlaag aan.

De start van Vitesse was veelbe-
lovend. Ondanks de afwezigheid 
van Jasper Rutgers (geschorst) en 
aanvoerder Jort Kaandorp nam 
het vanaf de aftrap het initiatief 
in handen. Al na 5 minuten kreeg 
Mats Laan een 100% kans toen hij 
vrij bij de tweede paal kon aan-
leggen maar zijn inzet ging net 
naast. Ook daarna was het wach-
ten op het openingsdoelpunt 
maar ondanks meerdere royale 
kansen viel die vooralsnog niet. 
Halverwege de eerste helft was 
het eindelijk raak. Vanwege een 
duw in de rug door een van de 
verdedigers na een voorzet van 
rechts ging de bal op de stip. Dit 
keer stuurde Mats Laan de keeper 
de verkeerde hoek in en scoor-
de beheerst: 0-1. De thuisploeg 
kon daar weinig tegenoverstellen 
en het wachten was eigenlijk op 
een tweede tre�er. Die bleef ech-
ter uit, zodat rust inging met die 
0-1 stand.

Meteen na rust was Robin Bak-
ker dichtbij die tweede tre�er. Hij 
speelde zich vrij net buiten het 
strafschopgebied maar zijn har-
de schot ging rakelings langs de 

verkeerde kant van de paal. Of 
het aan de zéér irritant aanwe-
zige en met kaarten strooiende 
scheidsrechter lag of niet, de su-
prematie van de eerste helft werd 
daarna minder en minder. Dat 
bood de thuisploeg de gelegen-
heid zich terug in de wedstrijd te 
knokken. Dat leverde halverwege 
de tweede helft de gelijkmaker 
op door knullig balverlies na een 
uitworp door het midden. Daar-
door kwam een van de aanval-
lers meteen vrij voor de nog ver 
voor zijn doel staande keeper Mi-
chel van Kampen. Die probeerde 
met een snoekduik het dreigen-
de onheil nog wel af te wenden 
maar kon net niet voldoende bij 
de bal. De ver naar de linkerkant 
uitgeweken aanvaller wist ver-
volgens met een geplaatste bal 
zijn vrijstaande collega op rechts 
te bereiken die de bal hard in het 
lege doel kon schieten. Daarna 
ging het spel meer op en neer 
en moesten de keepers aan bei-
de kanten nog wel een paar keer 
hun klasse tonen om een achter-
stand te voorkomen. Waar me-
nigeen al min of meer vrede leek 
te hebben met een puntende-
ling sloeg het noodlot in de bles-
suretijd alsnog toe voor Vitesse. 
Een harde inzet in de beneden-
hoek na een onnodig weggege-
ven vrije trap leek een prooi te 
worden van Michel van Kampen, 
maar mede door het natte kunst-
gras stuiterde de bal van zijn li-
chaam voor de voeten van de 
rechterspits. Die twijfelde geen 
moment en joeg de bal voor de 
tweede keer hoog in de touwen. 
En bezorgde zijn ploeg daarmee 
tegen de verhouding in de eerste 
drie punten. (Foto: aangeleverd)
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Agenda Raadsplein 27 september 2018

 

Inwoners van de gemeente Castricum die acti ef zijn als vrijwilliger krijgen van 3 t m 11 
november een bedankje voor hun werk  Sti chti ng Welzijn Castricum organiseert samen met 
de gemeente Castricum tal van grati s workshops, rondleidingen en voorstellingen onder 
het mott o Vrijwilligers Bedankt ’  Vari rend van wandelingen, sport en spel tot lezingen en 
theatervoorstellingen

De acti e is een dankjewel’ voor al het werk dat vrijwilligers verzett en en waarvan inwoners in de 
gemeenten profi teren. Op de website www.vrijwilligers-bedankt.nl staat het complete overzicht 
van de acti viteiten. Vrijwilligers kunnen zich daar vanaf 1 oktober t m 29 oktober inschrijven. 

Vrijwilligers Bedankt! 

 

 

Commissies Tijd   
20:30  21:30 Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor aanvullend onderzoek  
 zwemvoorziening Castricum
20:30  21:30 ienswijze ntegraal meerjaren beleidsplan Politi e 
21.45  22.30 Voorstel schooljudo 
 
Commissie Algemene Zaken  
21.45  22.30 1A Benoemen leden rekenkamercommissie    
 2B  Benoemen plaatsvervangend gri   ers    
 
Raadsvergadering 
22.45 Regionale visie verblijfsrecreati e Noord-Holland Noord            
 Benoemen leden rekenkamercommissie (onder voorbehoud van   
 commissiebehandeling)   
 Benoemen plaatsvervangend gri   ers (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 17.00 uur aanmelden 
bij de gri   e via raadsgri   e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda raadsinformatieavond 
4 oktober 2018

Tijd Onderwerp 
19.30  20.45 Presentati e beleidsvisie Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)
21.00  22.30 Technische sessie bij begroti ng 2019
21:00 uur   nloopavond Begroti ng 2019: bewoners en organisati es kunnen mening  
 over de begroti ng kenbaar maken

Aansluitend: mogelijkheid tot presentati e begroti ng 2019 door het college
Aansluitend: technische vragen bij Begroti ng 2019

De raad zit voor u klaar tijdens
het Raadsspreekuur

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 en 20.15 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. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 1 oktober 2 18
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

Geef uw mening over de Begroting 2019
De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de 
begroti ng 2019 op donderdagavond 4 oktober aanstaande. Om 21.00 uur kunt u in de 
raadzaal van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroti ng 2019 op 1 november 2018 en 
besluit hierover op 8 november 2018. Daarmee besluit de raad hoe gemeenschapsgeld in 
2019 wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 4 oktober, zodat 
de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroti ng. U 
kunt de begroti ng vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in 
de vergaderkalender onder 4 oktober 2018.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de gri   e 
(Vera Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg 088-9097014. Mailen kan ook naar 
raadsgri   e@castricum.nl) 

Restaurati ebedrijf Boeijink, Boekel en van der Knaap haalden op donderdag 2  september bij 
het gemeentehuis het Castricumse schilderij het Salomons Oordeel  op met het doel om het 
bijzondere, maar zeer kwetsbare 17e eeuwse doek te restaureren  

Het Salomons Oordeel is een schilderij dat vanaf begin 17e eeuw jaren lang in de bestuurskamers 
van aanvankelijk “Schout en schepenen” en later de gemeente heeft  gehangen. Het is a  omsti g 
uit de school van Rubens en verbeeldt een allegorie op het “goede bestuur”. 

Het schilderij had tot de verbouwing van het raadhuis in 2008, samen met het 19e eeuwse 
schilderij “De Slag bij Castricum” een plaats in de raadzaal. Na de verbouwing is “De Slag bij 
Castricum” in gerestaureerde staat terug gekomen in de raadszaal, het Salomonsoordeel is sinds 
die ti jd opgeslagen in het depot bij het archief van de gemeente.

De restaurati e neemt een aantal maanden in beslag.

Salamons oordeel wordt gerestaureerd

Offi  ciële mededelingen woensdag 26 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.

Vrijwilligers
Bedankt!
3 t/m 11 november 2018
www.vrijwilligers-bedankt.nl



Offi  ciële mededelingen woensdag 26 september 2018
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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

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
120918 Kerkweg 48 in Limmen 

Het bouwen van een woning
Westerweg 13 in Akersloot 
Het plaatsen van een overkapping
Tulpenveld 2 in Limmen 
Het bouwen van een woning

130918 Meester Nijsenstraat 4 in Castricum 
Het vergroten van de woning (nok)

150918 Duinakker 4 in Castricum 
Het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning

160918 Westerweg 46 in Limmen
Het uitbreiden van de garage en het aanbrengen van een lichtkoepel

170918 Westerweg 174 in Limmen 
Het verbouwen van een woning

180918 Kerkemeer 42 in Akersloot 
Het bouwen van een garage, aanleggen in-/uitrit, kappen boom
Oude Parklaan 8 in Castricum 
Het wijzigen van de verleende vergunning (WABO1800368) 
(plaatsen puntdak i.p.v. platdak op schuur) 

190918 Brederodestraat 12 in Castricum 
Het aanleggen van een in-/uitrit 
Charlott e van Pallandtlaan 14 in  Castricum 
Het vergroten van de woning (dakopbouw)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
180918 Heereweg 89 (nabij) in Castricum 

Het vervangen en verplaatsen van het huidige aanvoergemaaltje
200918 Westerweg 35a in Akersloot 

Het realiseren van een Bed&Breakfast

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
180818 Hogeweg 55 in Limmen  

Het brandveilig gebruik van het gebouw “Het Kleurenorkest”

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
190918 Lindenlaan 45 in Castricum 

Het plaatsen van een dakopbouw
Zomerschoon 71 in Limmen  
Het plaatsen van een dakopbouw

200918 Pontweg nabij 1 in Akersloot 
Het uitvoeren van werkzaamheden N246-rotonde de Woude

210918 Duinweg 13a in Castricum 
Het plaatsen van silo’s op het perceel Duinweg 13a in Castricum 

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te 
verlenen:
Datum Adres 
190918 Duinakker 28 in Castricum 

Het plaatsen van een overkapping

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. 

Castricum, 26 september 2018

00 xx maand 2018

CkenG: vragen over vaccinaties in gemeente
1 op de 8 kinderen niet ingeënt

Castricum - Het percentage inge-
ente kinderen in Castricum ligt la-
ger dan het landelijke gemiddel-
de. Dat stelt de fractie van CKenG 
in een bericht aan het college. De 
partij maakt zich zorgen om de 
cijfers en stelt schriftelijk vragen 
aan de raad.

Volgens CKenG, dat zich beroept 
op cijfers van het CBS, blijkt één 
op de acht kinderen in Castricum 

niet beschermd tegen ziektes als 
mazelen. Dat betekent dat ruim 
88 procent wel wordt ingeënt. 
Landelijk ligt dat cijfer op 90 pro-
cent, terwijl wereldgezondheids-
organisatie WHO en het RIVM een 
ondergrens van 95 procent advi-
seren om ziektes de baas te wor-
den. De partij wil van het colle-
ge weten wat het lokale beleid 
is voor voorlichting over de vac-
cinatieprogramma’s en welke 

maatregelen zij wil tre�en voor 
instellingen als kinderdagverblij-
ven. CKenG schrijft dat een klei-
ne categorie ouders ‘nonchalant 
is of het inenten van hun kind ge-
woon vergeten is.’ De partij wil 
van de gemeente weten of zij 
bereid is daar verder onderzoek 
naar te doen. CKenG wil binnen 
een maand antwoorden van het 
college.

Akersloot - Tussen vrijdag 21 
september 12.00 uur en zaterdag 
22 september 15.00 uur is er inge-
broken in een leegstaande boer-
derij aan de Koningsweg waar op 

dit moment antikraak in zit. Ter 
plaatse bleek niet alleen ingebro-
ken te zijn in de boerderij, maar 
ook in de naastgelegen schuur. 
Er zijn diverse vernielingen aan-

Tekenen met de 
rechter hersenhelft 
Castricum - Donderdag 4 okto-
ber start bij Toonbeeld in Castri-
cum een nieuwe cursus “Tekenen 
met de rechterhersenhelft”.
Deze intensieve workshop be-
staat uit 8 dagdelen van 3 uur en 
is bedoeld voor iedereen die wil 
leren tekenen en denkt dat hij/zij  
het niet kan en voor tekenaars die 
hun manier van tekenen willen 
verbeteren. Tekenen is een vaar-
digheid die is te leren.

De Amerikaanse Betty Edwards 
ontwikkelde een unieke teken-
methode die gebaseerd is op her-
senonderzoek én haar eigen ja-
renlange ervaring als tekenjuf.
De rechter hersenhelft is de ze-
tel van de intuïtie, ruimtelijk in-

zicht, verbeelding en creativiteit. 
In de meestal dominerende lin-
kerhersenhelft bevinden zich o.a. 
taal, (zelf ) kritiek, tijdsbesef, logi-
ca rationaliteit en analytische ver-
mogens die vaak een remmen-
de werking hebben op de ont-
wikkeling van de creativiteit. Met 
dit tekensysteem leren deelne-
mers over te schakelen naar de 
zienswijze van de creatieve rech-
ter hersenhelft. Deelnemers zul-
len verbaasd zijn over hun kun-
nen en (verborgen) tekentalent. 

De cursus vindt plaats op 8 don-
derdagmiddagen van 14.00 tot 
17.00 uur. Voor informatie en/of 
aanmelden kan via www.toon-
beeld.tv (Foto: aangeleverd)

Vernielingen in boerderij
gericht en voor zover bekend zijn 
er geen goederen weggenomen. 
Eventuele getuigen worden ver-
zocht met de politie contact op te 
nemen via tel. 0900-8844




