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Velden VV Limmen weer bespeelbaar
Limmen - De voetballers van VV 
Limmen kunnen weer op hun vel-
den terecht. De twee velden die 
beschadigd raakten bij onder-
houd, hebben weer een mooi 
groen aanzien. De velden zijn 
goedgekeurd en konden afgelo-
pen weekend opnieuw in gebruik 
worden genomen. 

Vlak voor het seizoen raakten 
twee velden van de voetbalclub 
uit Limmen beschadigd doordat 
bij onderhoud een verkeerd be-
strijdingsmiddel werd gebruik. 
Het resultaat was twee dorre 
vlaktes. Nu zijn de velden weer in 
ere hersteld. Na het incident zijn 
de velden opnieuw ingezaaid en 
dat is goed uitgepakt. Dat zag 
ook wethouder Paul Slettenhaar: 
,,We hebben snel gehandeld na 
het ongelukkige voorval. De vel-
den liggen er weer goed bij, me-
de omdat het weer meezat. Daar 
ben ik blij mee.’’ 

De wethouder nam vorige week 

met voetbalvoorzitter Mark Din-
gerdis een kijkje en schoot een 
paar mooie plaatjes van de weer 
prachtig groene grasmat. Voor-
zitter Dingerdis: ,,We hebben wat 
wedstrijden kunnen verschuiven 

en de overige velden wat inten-
siever gebruikt de afgelopen we-
ken. Die geven we nu wat rust, 
om straks weer optimaal gebruik 
te maken van alle velden.’’ (Foto: 
Paul Slettenhaar)

Gemeente geeft vluchteling geen 
voorrang meer op woningmarkt
Castricum - Vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning krijgen 
geen voorrang meer op socia-
le huurwoningen. Castricum is 
de eerste Nederlandse gemeen-
te die deze keuze maakt. De be-
langrijkste reden is het gebrek 
aan doorstroming.

Om de urgentie voor statushou-
ders af te scha� en is een aanpas-
sing in de huisvestingsverorde-
ring nodig. Volgens wethouder 
Paul Slettenhaar (VVD) willen ‘een 
heleboel collega-wethouders 
hetzelfde’. In het Noordhollands 
Dagblad zegt hij: ,,Als statushou-

ders automatisch voorrang krij-
gen, verstopt dat de doorstro-
ming. Er zijn schrijnende gevallen 
van moeders met kinderen die 
een huis zoeken maar niet aan de 
beurt komen.’’ Als het aan Sletten-
haar ligt wordt de nieuwe regel 
nog dit jaar ingevoerd. 

Goed bezochte 34e 
editie Amakloop
Akersloot - Onder een frisse 
maar aangename herfstzon was 
het zondag lekker hardlopen in 
Akersloot. Met totaal 185 deelne-
mers was de jaarlijkse Amakloop 
een groot succes. 
Om 10.00 uur werd begonnen 
met de jeugd, die onder aan-
moediging van familie, buren en 
vrienden enthousiast van start 
gingen. Aan de � nish kreeg ieder-
een een mooie medaille en waren 
er voor de winnaars mooie bekers 
te verdelen.

Uitslagen jeugd:
Halve mijl jongens: 1. Styn de 
Boer, 2. Luke van Luit, 3. Joes Vos-
se; Halve mijl meisjes: 1. Eline Op-
pewal, 2. So� e Bosman, 3. Kate-
lyn Hoogewerf; Hele mijl jongens: 
1. Thijs Oppewal, 2. Mika Jager, 3.
Jesper Bot; Hele mijl meisjes: 1.
Lenneke Pettinga, gedeeld 2e Li-
sa & Manon van der Lee.

Om 11.00 uur was het vervolgens 

de beurt aan de volwassen om te 
starten op de 5, 10 of 15 kilome-
ter. Ook hier waren er op de ver-
schillende afstandprijzen te ver-
delen voor de heren en dames, 
waar hard voor werd gestreden. 

Uitslagen volwassenen:
Heren 5 km: 1. Michel Drijfhout 
(22:09), 2. Frank van Geest (23:46) 
3. Gerrit Mulder (24:39); Dames 5
km: 1. Judith Krom van Hesselin-
gen (22:58), gedeelde 2e Sonja
Arens & Pascale Schuiling (28:10). 
Heren 10 km: 1. Maurik de Groot
(36:39), 2. Oscar Wokke (37:14), 3.
Maikel Koenis (38:37); Dames 10
km: 1. Judith Tanis (45:30), 2. An-
neloes van Brummelen (47:57), 3.
Miranda de Graaf (52:26).
Heren 15 km: 1. Roy Frinking
(56:59), 2. Sjors Groot (58:56), 3.
Paul Olij (1:03:45); Dames 15 km:
1. Lindsay van der Meer (1:11:17),
2. Ria Stam (1:18:09), 3. Maaike
Boekelaar (1:21:06). (Foto: aange-
leverd)

Clusius College nog groener
Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum richt zich steeds 
meer op het concept ‘duurzame 
school’. Door de acties van de ac-
tieve groep ‘Go Green’, bestaande 
uit betrokken leerlingen en do-
centen, heeft het Clusius College 
Castrium het afgelopen school-
jaar de tweede groene vlag van 
Eco Schools (een internationaal 
keurmerk) binnen gehaald. Een 
prestatie om trots op te zijn. De-
ze groene vlag wordt op 10 okto-
ber uitgereikt.

Groendocent en duurzaamheids-
coördinator Michel Walda ver-
telt: “De gehele school doet aan 
het afval scheiden. Het begin is 
er, maar het kan natuurlijk altijd 
beter. Zo streven we ernaar dat 
echt al het plastic, papier en GFT 
in de speciale afvalbakken terecht 
komt. Een ander speerpunt is het 
verminderen van nutteloos ver-
pakkingsmateriaal. Bijvoorbeeld: 
sinds dit jaar hebben we een ge-
zonde kantine waar verse maar 

onverpakte broodjes gehaald 
kunnen worden. Dat scheelt een 
berg afval. Ook kwamen we er-
achter dat printpapier in plaats 
van pakketjes van 500 vel ook  in 
een doos van 2500 vel besteld 
kan worden. Nog beter is natuur-
lijk om een rem te zetten op het 
printen. Dit alles doen we onder 
het motto: Als je minder verpak-
kingen gebruikt, hoef je minder 
weg te gooien!”
Ook bij de afdeling ‘groen’ wordt 
niet stil gezeten. Afgelopen zo-
mer was erg droog en heet. De 
weide waar de schapen grazen 
werd besproeid met leidingwa-
ter. Water dat er eigenlijk is om 
te drinken. In september heeft 
daarom een professioneel bron-
bemalingsbedrijf een bron gesla-
gen waarmee grondwater opge-
pompt wordt om te sproeien.
Als begin oktober de waterkwa-
liteit goed genoeg is, worden 
ook de planten in de kassen be-
sproeid met grondwater. (Foto: 
aangeleverd)
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke 
Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes
Akersloot: 15-09-2018 Toon E.V. 
de Bruijn, zoon van Silvan D.G. de 
Bruijn en Annemarie J.M. Oonk.

Limmen: 26-08-2018 Sem Bloed-
jes, zoon van Remi Bloedjes en 
Rachelle Teijsse; 11-09-2018 Sven 
Min, zoon van Gerardus J. Min 
en Nienke Ofman; 29-09-2018 
Robbin Rodenburg, zoon van 
Adrianus J.M. Rodenburg en Ger-
maine Sukel.

Overledenen
Castricum: 13-09-2018 Agnes J. 
Ammeraal, weduwe van Cornelis 
H. Kolenbrander; 14-09-2018 Julia 
I. Ruijmgaart, gehuwd met Step-
hanus M. Middelho�; 15-09-2018 
Hermanus A.M. Scholten, ge-
huwd met Johanna M.C. IJpelaan; 
18-09-2018 Antonia Harlaar;  23-
09-2018 Leo Arkenbout, gehuwd 
met Dieuwertje Hauwert; 24-09-
2018 Hendrikus J. Heeremans, ge-
huwd met Cornelia A.A. Steeman.

Limmen: 08-09-2018 Simon C. 
Pepping, weduwnaar van Petro-
nella Cornelia de Jong; 14-09-
2018 Catharinus B. Verver, we-
duwnaar van Cunera M. Zandber-
gen.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum: 14-09-2018 Bart Kos 
en Malou Tetteroo.

Limmen: 08-09-2018 Gijsbertus 
A.M. Beentjes en Marloes Zomer-
dijk.

Elders: 14-09-2018 Frank A. Bo-
beldijk en Ingrid T.R. Pieterse; 21-
09-2018 Ingo Dijkstra en Lean-
dra A. Spoelstra; 21-09-2018 Mar-
tijn Ligthart en Evelien Radema-
ker; 22-09-2018 Edwin Poel en El-
len Zwart.

Stine Jensen 
bij Laan
Castricum - Zondag 7 oktober 
om 14.00 uur geeft Stine Jensen 
een lezing over haar kinderboe-
ken, het Kinderboekenweekthe-
ma; ‘Vriendschap, kom erbij!’ en 
natuurlijk haar nieuwste kinder-
boek: Vriendschap is alles. De en-
tree is gratis, het is in de beneden-
verdieping bij Boekhandel Laan 
en het is voor jong en oud.
Vrienden en vriendinnen: de 
meeste kinderen hebben ze wel. 
We zouden niet zonder ze kun-
nen en willen, maar toch is vriend-
schap voor veel mensen iets van-
zelfsprekends waar ze nooit over 
nadenken. Waarom hebben we 
eigenlijk vrienden? Wat voor 
soorten vrienden bestaan er al-
lemaal, zijn er verschillen tussen 
jongens- en meisjesvrienden? En 
wat als je ze niet hebt? Wat voor 
soort vriend ben jij?
Filosoof en schrijver Stine Jen-
sen is een echte ‘vriendschaps-
professor’, en door het lezen van 
Vriendschap is alles kan elk kind 
dat ook worden. Het boek staat 
vol vragen, weetjes en zelfs een 
vriendschapsquiz om te ontdek-
ken wat voor soort vriend jij ei-
genlijk bent. Het boek geeft het 
zowel kinderen als volwassenen 
stof tot nadenken, �losoferen of 
een gesprek.
Stine Jensen is �losoof, schrijver 
en programmamaker bij omroep 
HUMAN. Meer informatie over 
Stine: www.lievestine.nl. (Foto: 
Romy van Leeuwen)

Korenfestival in 
Limmen
Limmen - Op zondag 7 oktober 
organiseert de Stichting Dorps-
hart Limmen een korenfesti-
val. Dit festival, waar 7 koren aan 
deelnemen, wordt gehouden 
op 3 locaties verspreid over Lim-
men. Het betreft de Heeren van 
Limmen, Vredeburg (bovenzaal, 
lift aanwezig), beide aan de Dus-
seldorperweg, en de Protestant-
se Kerk aan de Zuidkerkelaan. Er 
wordt gezorgd voor alternatief/
ludiek vervoer tussen de locaties 
zowel voor koren/muzikanten als 
publiek.
Het repertoire van de koren is 
zeer gevarieerd, zoals pop, blues, 
shanty en klassiek getint. Deel-
nemende koren: Vokaal Kabaal, 
Skulpers, Limbeats, Lola’s, Sep-
tember Blues, Cantare en Cascan-
tar.
Aanvang (op alle locaties): 12.30 
uur. Flyer met programma be-
schikbaar op de locaties. Zowel 
entree als vervoer gratis. Afslui-
ting met samenzang koren en pu-
bliek om 17.30 uur.

Rock ‘n Roll 
dansmiddag
Akersloot - Zondag 7 oktober is 
er in De Vriendschap weer rock ‘n 
roll vrijdansen met muziek van DJ 
Mark van de Singeltjes Klubb. DJ 
Mark laat de bekendste rock ‘n roll 
hits horen met daarbij wervelen-
de beelden op het grote scherm. 
De dansmiddag begint om 15.00 
uur en het einde zal om ongeveer 
20.00 uur. De toegang is geheel 
gratis. Deze middag is ook een 
café-hap te bestellen en dat is dit-
maal een XXL saté met frites.

Collecte 
Nierstichting
Castricum - De Nierstichting be-
dankt alle inwoners van Castri-
cum en Bakkum voor hun bijdra-
ge aan de collecte. Het geweldige 
bedrag van 6.588,54 euro is opge-
haald. 
Buitenlandse munten over? De-
ze kunnen worden ingeleverd bij 
de Nierstichting. Ook oud Neder-
landse gulden munten kunnen 
gedoneerd worden aan de Nier-
stichting. De Nierstichting zoekt 
nog helpende handjes voor de 
landelijke collecteweek volgend 
jaar van 15 tot en met 21 sep-
tember 2019. Aanmelden kan bij 
Natalie van der Kolk, tel. 0251-
825832. 

Win een schoon strand op Dag van de Duurzaamheid
Strandafval Bingo bij De Hoep
Castricum - Tijdens de Dag van 
de Duurzaamheid, op woensdag 
10 oktober, staat PWN Bezoekers-
centrum De Hoep in Castricum 
in het teken van circulariteit. Cir-
culariteit is het principe dat pro-
ducten van nu grondsto�en zijn 
voor later, zeker als ze na gebruik 
uit elkaar worden gehaald zo-
dat alle materialen opnieuw kun-
nen worden gebruikt. Dat geldt 
ook voor veel zwerfafval. Daarom 
gaat men tijdens de Dag van de 
Duurzaamheid het strand oprui-
men. En er zijn nog mooie prijzen 
te winnen ook!
Met een schoon strand als doel, 
organiseert PWN Bezoekers-
centrum De Hoep de ‘Strandaf-
val Bingo’, een originele variant 
op het alom bekende bingospel. 
Om 13.00 uur staat er een huifkar 
klaar die de bingospelers naar het 
strand van Castricum brengt. Tij-
dens de rit vertelt een boswach-
ter over de invloed van de mens 
op de natuur en legt uit hoe ook 
de natuur zich leent voor circu-
lariteit. Bij het uitstappen krijgen 
de deelnemers vervolgens een 
bingokaart. Daarop afgebeeld 
staat zwerfvuil dat ze moeten ra-
pen om in de prijzen te kunnen 
vallen. Na a�oop rijdt de huifkar, 
met de inzittenden, weer terug 

naar De Hoep, waar om 16.00 uur 
de prijsuitreiking plaats vindt.
De bingo is natuurlijk niet de eni-
ge activiteit in Bezoekerscentrum 
De Hoep. In de �lmzaal draait bij-
voorbeeld de toepasselijke �lm 
‘Closing the loop’. Deze inspire-
rende documentaire geeft geen 
duister beeld over het einde van 
de wereld, maar laat juist zien hoe 
we de aarde een doorstart kun-
nen geven. Overstappen naar een 
circulaire economie is daarbij niet 
alleen essentieel en urgent, maar 
ook heel goed mogelijk.

Wie meer van knutselen houdt, 
kan aanschuiven bij de knutselta-
fel om een sok te recyclen tot bij-
voorbeeld een knu�elbeest. Mee-
doen met een van de activitei-
ten? Opgeven kan op www.pwn.
nl/eropuit.  Let op: Zowel voor de 
huifkar als het sok-recyclen zijn 
slechts twintig plaatsen beschik-
baar. Is de huifkar vol, dan kun-
nen geïnteresseerden ook op ei-
gen gelegenheid of in de buurt 
van De Hoep meedoen met de 
Zwerfafval Bingo. (Foto: aangele-
verd)

‘Druk op Castricumse woningmarkt steeds groter’
GroenLinks wil 600 extra huurwoningen
Castricum - De gemeente moet 
op korte termijn honderden ex-
tra sociale huurwoningen bijbou-
wen. Dat schrijft GroenLinks in 
een persbericht. Het statement 
van de partij komt een week na-
dat wethouder Slettenhaar be-
sloot statushouders geen voor-
rang meer te geven als het aan-
komt op huisvesting.
Volgens GroenLinks zijn er te wei-
nig geschikte woningen en dat 
leidt tot ‘lange wachtlijsten en 
veel frustratie’. De partij stelt dat 
de huidige plannen voor woning-
bouw in de gemeente gericht 

zijn op huishoudens die ‘veel 
te besteden hebben’. De Castri-
cumse woningmarkt bestaat nu 
voor vijftien procent uit sociale 
huurwoningen en dat is volgens 
GroenLinks ‘veel te weinig’. 
Binnen twee jaar wil de partij drie-
honderd tijdelijke woningen re-
aliseren op braakliggende terrei-
nen zonder goedgekeurde plan-
nen. ‘Met behulp van deze maat-
regel kan de woningnood op kor-
te termijn verlicht worden. Om 
woningzoekenden op de lange 
termijn beter te kunnen helpen 
met het vinden van een geschik-

te woning, moeten er de komen-
de jaren 600 extra sociale huur-
woningen gebouwd worden. De-
ze kunnen voor de helft gerea-
liseerd worden op de al beken-
de locaties’. GroenLinks pleit ook 
voor een ‘extra bouwlaag’ omdat 
deze ‘vaak acceptabel kan wor-
den ingepast’. Volgens de partij 
leent winkelcentrum Geesterduin 
zich bij uitstek voor deze plan-
nen. ‘Dat heeft slechts één bouw-
laag en bestaat geheel uit win-
kels. Er kunnen meer dan 200 so-
ciale huurwoningen gerealiseerd 
worden’.

Na week bevrijd
Castricum - Zondagochtend 
heeft de brandweer een kat be-
vrijd uit zijn benarde positie in 
een boom aan de Goudsbergen. 
Het diertje zat er al een week 
maar durfde niet naar beneden. 
De politie heeft de kat overge-
dragen aan de Dierenambulan-
ce. (Foto: aangeleverd)

Gezicht Russische soldaat uit 1799 gereconstrueerd
Vanaf 5 oktober te zien in 
tentoonstelling over invasie van 1799
Castricum - Huis van Hilde ont-
hult op 4 oktober het gezicht van 
een in 1799 gesneuvelde Russi-
sche soldaat. Zijn herkomst is op 
grond van DNA-onderzoek ach-
terhaald en zijn gezicht is met 
forensische technieken gere-
construeerd. De Rus maakt deel 
uit van de nieuwe tentoonstel-
ling ‘Vijand in het Zand’ over de 
Brits-Russische invasie in 1799. Bij 
bloedige veldslagen, onder an-
dere bij Castricum, lieten tiendui-
zenden soldaten het leven. Nog 
altijd komen er menselijke resten 
en bezittingen uit het Noord-Hol-
landse duinzand te voorschijn. Zo 
ook een skelet dat in 2017 bij Ber-
gen is opgegraven en nu voor het 
eerst te zien is, naast andere ar-
cheologische vondsten.

In 1799 trok een invasiemacht 
van 40.000 Russische en Engel-
se soldaten in Noord-Holland ten 
strijde tegen een Bataafs-Frans le-
ger, om de Hollandse vloot uit te 
schakelen en een einde te ma-
ken aan de Bataafse Republiek. 
Tijdens diverse veldslagen sneu-
velden vooral veel Russische sol-
daten. Een beslissende slag vond 
plaats bij Castricum op 6 oktober. 
Veel lichamen verdwenen onder 
het zand.
De tentoonstelling belicht het 
verloop van de strijd en het ef-
fect van de oorlog op het leven in 
de regio. Archeologische vonds-
ten en prenten uit de Provinciale 
Atlas illustreren wat in de duinen 
plaats vond. Te zien zijn persoon-
lijke bezittingen van soldaten, 
onderdelen van uniformen zoals 

Russische mijterplaat, uit de tijd van de Slag bij Bergen (foto: aangeleverd)

knopen en emblemen, een mij-
terplaat van Russische herkomst, 
wapens waaronder een musket 
en een sabel, koperen beslag van 
uitrustingen, medailles en geld 
uit 1799. Alledaagse gebruiks-
voorwerpen geven een beeld van 
het burgerleven van toen.
Hoogtepunt van de expositie is 
de gezichtsreconstructie van een 
gesneuvelde soldaat die in op-
dracht van de provincie Noord-
Holland is vervaardigd. Het gaat 
om het gelaat van een Russische 
man die in Castricum het leven 
liet. Zijn skelet is vlak bij Huis van 
Hilde gevonden. Met forensische 
technieken kon het gezicht wor-
den gereconstrueerd. Het verras-
sende resultaat daarvan wordt 

in de tentoonstelling gepresen-
teerd. 
Op 21 oktober wordt in Huis van 
Hilde Hildes Verjaardag gevierd 
met een groot spektakel in Na-
poleontische sfeer op het Wester-
plein. Bezoekers kunnen ervaren 
hoe het er in zo’n legerkamp aan 
toe ging; ondanks de strijd ging 
het leven in 1799 gewoon door. 
In de herfstvakantie is er een pro-
gramma vol leuke en leerzame 
kinderactiviteiten. In de lezin-
genserie ‘Hilde kan me nog meer 
vertellen 2.0’ wordt aandacht be-
steed aan historische en archeo-
logische aspecten van de strijd. 
Museumcafé Hildes Heerlykhyd 
biedt 18e-eeuwse gerechten uit 
Frankrijk, Engeland en Rusland. 
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Het hele jaar genieten van uw terras 
met Hummel veranda’s

Gratis Lezing: ‘Natuurlijke aanpak 
Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa’

Zwaar verliefd
Zwaar Verliefd, opgenomen in 
Den Bosch, gaat over dierenarts 
Isa (Sloesen) die worstelt met haar 
zelfvertrouwen en de liefde. Op 
een dag valt ze als een blok voor 
hondeneigenaar Ruben (Jim Bak-
kum). Er is alleen een probleem: 
Isa vindt zichzelf te zwaar en is 
bang dat Ruben daar op afknapt. 

Na een peptalk van haar vriendin-
nen besluit Isa de Bossche bollen 
te laten staan en sleept ze zichzelf 
naar de sportschool.
Een luchtige romantische kome-
die waarin de eeuwige strijd te-
gen onzekerheid en de zoektocht 
naar liefde op een grappige, her-
kenbare manier bij elkaar komen.

The Children Act
Fiona Maye (Oscar®-winnares Em-
ma Thompson) is een gerespec-
teerd rechter van het Hoogge-
rechtshof waar ze bekendstaat 
om haar professionele en wel-
overwogen uitspraken binnen 
het complexe familierecht. Ter-
wijl haar huwelijk met Jack (Stan-
ley Tucci) lijkt te bezwijken on-
der haar toewijding voor het vak, 
stort Fiona zich op een ingewik-
kelde zaak.

De 17-jarige Adam (Fionn White-
head, DUNKIRK) heeft leukemie 
en zal zonder een bloedtransfu-
sie niet lang meer leven. Vanwe-
ge zijn geloof als Jehovah’s getui-
ge weigert Adam de noodzakelij-
ke medische hulp te accepteren. 

Fiona moet besluiten of hij te 
jong is om zelf over leven en 
dood te beslissen of dat het recht 
op vrije wil toch zwaarder weegt. 
Haar uitspraak heeft hoe dan ook 
grote gevolgen voor hen beiden.

Regio - Het hele jaar genieten 
van uw terras, altijd droog en uit 
de wind, dat wil toch iedereen en 
dat kan nu voor een laagste prijs 
kwaliteit garantie bij Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort.
Bij Hummel Kozijnen kan men 
nu al een complete terrasover-
kapping bestellen van ca. 400 cm 
breed en ca. 250 cm diep voor de 
ongekende prijs vanaf € 1.295,-- 
incl. btw (Hummel Deluxe) in de 
kleuren crème/wit RAL 9001 of 
antraciet RAL 7024 en voorzien 
van polycarbonaat beplating.  
De terrasoverkappingen zijn te 
voorzien van vele luxe opties zo-
als led-verlichting, spiekozijnen, 
grillo schutting delen en uiter-
aard Fiano schuifglaswanden (ge-
laagd veiligheidsglas) en schuif-
puien zodat de overkapping ge-
heel kan worden afgesloten.
Ook heeft Hummel in het assor-
timent terraszonwering voor on-
der de overkapping door middel 
van geplisseerde stof in een alu-
minium frame, deze wordt ge-
plaatst tussen de panelen/liggers 
in waardoor er een vlak geheel 
ontstaat. 

Regio - De ziekte van Crohn is een 
chronische ontstekingsziekte van 
de darm. Samen met Colitis Ulce-
rosa is het de meest voorkomen-
de chronische ontstekingsziekte 
van de darm.  Steeds meer men-
sen lijden aan deze ziektebeelden 
die meestal een enorme impact 
hebben op het dagelijkse leven.
Bekend is dat dit vaak gepaard 
gaat met verschillende symp-
tomen, bijvoorbeeld: frequen-
te diarree (eventueel met rec-
taal bloedverlies), buikpijn, ver-
minderde eetlust, gewichtsver-
lies, vermoeidheid en vele ande-
re klachten en ziektebeelden die 
een directe relatie hebben met de 
darmen zoals reumatische aan-
doeningen maar waar men vaak 
niet bij stilstaat. 
Frank Jonkers, oprichter van Bo-
dySwitch en behandelaar, vertelt 

op 16 oktober over de oorzaken 
die tot deze ziektes kunnen leiden 
maar ook hoe deze weer gestopt 
kunnen worden. Omgevingsfac-
toren (epi genetica) bepalen vrij-
wel altijd het ontstaan van de-
ze ziektebeelden; belangrijke zijn 
voeding, darm�ora, stress, toxi-
nes en infecties. Door de factoren 
in kaart te brengen die mogelijk 
ziek maken kan men dus invloed 
uitoefenen. In de meeste gevallen 
is het ziektebeeld daardoor om-
keerbaar, neemt de levenskwali-
teit toe, en kan men meestal zon-
der medicatie verder.

De lezing is bedoeld voor patiën-
ten om inzicht te geven over de 
vele mogelijke oorzaken van de 
ziekte van Crohn en Colitis Ulce-
rosa en om te laten zien hoe de 
unieke integrale aanpak van Bo-

dySwitch ook voor u wellicht een 
uitkomst kan bieden. Er is vaak 
meer mogelijk dan men soms 
denkt.  Door alle oorzaken aan te 
pakken is de slagingskans maxi-
maal waardoor medicatie kan 
worden geminderd of vaak zelfs 
gestopt.

De lezing wordt gehouden op 
dinsdagavond 16 oktober bij Bo-
dySwitch, praktijk voor integrale 
geneeskunde, aan de Rijksstraat-
weg 55 in Heemskerk, van 19.30 
uur tot 21.00 uur. De zaal is open 
om 19.00 uur. Er is plaats voor cir-
circa 50 personen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Wel even 
van tevoren aanmelden. Dat kan 
via de website, www.bodyswitch.
nl, per e-mail heemskerk@bodys-
witch.nl, of telefonisch: 0251-234 
000.

Bezoek de nieuwe showroom aan 
de Kerkweg 36 in Heemskerk daar 
zijn diverse terrasoverkappingen 
zeer realistisch opgesteld. De ter-
rasoverkappingen zijn verrassend 
laag geprijsd, en eenvoudig zelf 
te plaatsen door de zeer uitge-
breide digitale montagehandlei-
ding. Uiteraard kan de overkap-
ping ook geplaatst worden tegen 

een vriendelijke montageprijs. 
Nu bestellen is snel genieten!
De nieuwe showroom aan de 
Kerkweg 36 in Heemskerk is ge-
opend van dinsdag tot en met 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Maandag gesloten. Voor een 
vrijblijvende prijsopgave bij u 
thuis bel met 0251-234484. (Foto: 
aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Zwaar Verliefd   

 Bubbels Première
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur  zaterdag 16.00 uur 
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
The Children’s Act

vrijdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 20.15 uur

McQueen
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Johnny English Strikes Again

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Doris
zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
A Casa Tutti Bene

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
Book Club

woensdag 15.30 uur
Superjuffie

zaterdag 13.00 uur
zondag 11.00 uur 

Brandweerman Sam
Klaar voor actie!

 zaterdag zondag 13.00 uur
woensdag 15.30 uur

Smallfoot (NL) 2D
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 13.00 uur 
Elvy’s Wereld: So Ibiza!

Programma 4 oktober t/m 10 oktober

CARENT regelt echtscheiding van A tot Z
Uitgeest - Een beslissing om te 
scheiden is moeilijk. Zeker wan-
neer er kinderen in het spel zijn. 
Als een beslissing eenmaal geno-
men is, is het van belang dat de 
zaken goed geregeld worden. 
CARENT kan daarbij van dienst 
zijn.
Judith van den Nieuwenhuijsen 
stopte bijna 5 jaar geleden haar 
werkzaamheden als belasting-
adviseur en richtte CARENT op. 
Inmiddels heeft zij al vele stel-
len geholpen bij hun scheiding. 
Judith: ,,Ik help mensen in een 
moeilijke periode van hun leven. 
Er spelen vaak veel emoties en 
daarbij dienen zij de zaken rond-
om de scheiding te regelen. Dit 
valt niet altijd mee. Naast het feit 
dat ik �scaal jurist en MfN-Regis-
termediator ben, ben ik ook Re-
gister Financieel Echtscheidings-
adviseur. Deze combinatie maakt 

dat ik partijen prima kan begelei-
den bij de scheiding, zodat zij niet 
achteraf voor onvoorziene (�sca-
le) problemen komen te staan.’’
Naast particulieren begeleidt Ju-
dith ook ondernemers en hun 
echtgenoten. Waar nodig werkt 
zij samen met specialisten, zoals 
voor de waardering van onder-
nemingen of pensioenvraagstuk-
ken. Judith: ,,Wanneer een onder-
nemer of een directeur-grootaan-
deelhouder partij is bij een echt-
scheiding, spelen er nog meer za-
ken dan bij een ‘normale’ schei-
ding. Zeker een directeur-groot-
aandeelhouder kan verschillen-
de petten hebben. Wanneer par-
tijen dan in gezamenlijk overleg 
de scheiding afwikkelen, kan met 
maatwerk - ook �scaal gezien - 
een optimaal resultaat worden 
bereikt.”  
CARENT begeleidt echtscheidin-

gen van A tot Z: de zorgregeling 
voor de kinderen, de verdeling 
van het vermogen, de alimenta-
tie en de afwikkeling van het pen-
sioen. Ook voor deelvraagstuk-
ken of voor een second opinion 
kan men bij CARENT terecht via 
telefoonnummer: 0251-362065 
of www.carent.nl. (Foto: aange-
leverd)

Televisie stijlvol uit beeld
Heiloo - De televisie is voor veel 
mensen een onmisbaar apparaat 
en met de komst van �atscreens 
is het scherm alleen maar groter 
geworden. Samen op de bank 
een avond genieten van live top-
sport of een goede serie is gezel-
lig. Tot het moment dat de televi-
sie wordt uitgezet en een groot 
zwart scherm overblijft.
“Voor veel mensen een doorn in 
het oog’’, weet Frank van Burg-
steden. Steeds vaker ontvangt 
hij aanvragen voor meubels met 
een ingebouwde tv-lift. “Men-
sen zijn zich meer bewust van 
de waarde van schermloze mo-
menten. Even niet die voortdu-
rende a�eiding van telefoon, ta-
blet of tv, maar ruimte voor vrije 
gedachten en aandacht voor el-
kaar. Maar mensen storen zich 
vooral aan dat levenloze ding als 
hij uitstaat.” De oplossing is even 
eenvoudig als karaktervol: een 
kast of ander meubel waarin de 
televisie vakkundig is wegge-
werkt. Van warm hout tot hoog-
glans wit: Frank maakt ze in elke 
vorm, van strak modern tot klas-
siek of industrieel. ,,Mensen wil-
len maatwerk. Wij werken met elk 
soort materiaal en creëren elke 
gewenste look. Dat komt doordat 
wij oorspronkelijk antieke meu-
bels restaureren. Die worden al-

leen verkocht als ze mooi aan-
sluiten op de rest van een interi-
eur, een nauw samenspel tussen 
houtsoort, kleur en afwerking.” 
Een meubel van MDF kost uiter-
aard minder dan eentje van door-
leefd Europees eiken. 
Zo is er voor iedereen een pas-
sende oplossing. Hierbij gaat 
Frank geen uitdaging uit de weg.
Frank is al bijna dertig jaar eige-
naar van Van Burgsteden Antiek 
in Heiloo. “Antiek blijft een bron 
van huiselijk gevoel, óók in com-
binatie met modern. Dan kies je 
niet voor randen en krullen, maar 
voor strak antiek. Zo’n karaktervol 
meubelstuk versterkt het com-
plete interieur.” Naast maatoplos-
singen voor (televisie-)meubels, 
kun je bij Van Burgsteden An-
tiek ook terecht voor restauratie 
van antieke meubelen. Daarnaast 
volgt Frank ook de ontwikkelin-
gen in de woningbouw. Zo heb-
ben veel nieuwbouwwoningen 
tegenwoordig een warmtepomp 
onder de trap. Frank: “Met een 
maatwerk draaikast ervoor creëer 
je evengoed een zee aan opberg-
ruimte. Afwerken met stijlvolle 
deurtjes; schitterend!”

Meer inspiratie voor tv-kasten en 
ander vernuftig maatwerk? www.
vanburgstedenantiek.nl.

Tweede zege Casrc-Ladies in Ereklasse
Castricum - Zondag was de eer-
ste thuiswedstrijd van dit sei-
zoen van de dames van CASRC in 
de ereklasse. Terwijl ze vorig jaar 
nog eerste klasse speelden en via 
de play-o�s hun promotie naar 
de hoogste afdeling van het Ne-
derlands dames rugby afdwon-
gen, moesten ze zich zondag me-
ten met het in de ere-klasse ge-
louterd team “All Blues“ uit Hil-
versum. Alsof Castricum daar wat 
nerveus van werd, startten de 
Duinranders wat timide. Net als 
vorige week, toen ze van de rege-
rend Nederlands kampioen won-
nen, kwamen de rugbyers van 
Wouterland weer op achterstand. 
Een donderpreek van Hans Marc-
ker, de coach, schudde ze wakker. 
Vanaf dat moment kwam CASRC 
beter in de wedstrijd. De formatie 
uit Hilversum werd vaker en va-
ker achteruitgezet. Nadat de aal-
gladde en ongrijpbare winger, 
Kim Dekker, onreglementair werd 
afgestopt, kon uit een snel geno-
men vrije trap, de bal via de drie-
kwarters, Linde v.d. Velden berei-
ken. Zij aarzelde geen moment, 
brak door de verdedigende linie 
van de All Blues en drukte haar 
try. Deze werd prima geconver-
teerd door Miriam van der Veen . 
De stand stond weer gelijk. Daar-
na was het bijna alleen maar Cas-
tricum wat de klok sloeg. Slopend 
werk van de forwards, onder aan-
voering van Brigitte Willems, Me-
rel van Velzen en Lele Horne, 
bracht zoveel ruimte in het spel 
dat, wederom, de driekwart lijn 
goed kon worden aangespeeld. 
Ditmaal rondde Hiske Blom de 

Linde van der Velden breekt door de verdediging van de tegenstander en 
is op weg naar de try-lijn (foto: Hans van Amersfoort)

soepel lopende aanval bekwaam 
af en kwamen die dekselse Duin-
randers op voorsprong! En weer 
werd er feilloos geconverteerd 
door Miriam van der Veen. Daar-
na was de tweede try van Linde 
tegelijk de derde van Castricum 
en gaf dat een terecht beeld van 
de wedstrijd weer met de rust. 
In de tweede helft begon Hilver-
sum met een sterk o�ensief en 
drukte snel een try. Echter het ge-
disciplineerde spel van de onver-
moeibare voorwaardsen, waar-
in dit keer Sophie Touber , Anouk 
Veerkamp en Anna Kat de aan-
jagers waren, bracht de rust te-
rug en zo werd gelegenheid ge-
boden om via de snelle backs 
door te breken. Met een snel-
le actie scoorde Miriam van der 
Veen dit keer een try toen ze zich-

zelf �itsend lanceerde en behen-
dig over de trylijn dook. Hilver-
sum was nog niet klaar met het 
likken van de wonden toen Lin-
de van der Velden er nog twee 
keer overheen ging en de eind-
stand bepaalde op 36-21. Als-
of de nieuwe shirts , gesponsord 
door een ontharingsshop uit Cas-
tricum, een keurslager uit Gees-
terduin  en een gelagkamer op 
de hoek van de Dorpsstraat en de 
Verlegde Overtoom, de rugbyers 
extra spirit gaven, was de tweede 
overwinning dit seizoen een feit. 
Het talrijke, joelende en plezie-
rig luidruchtige publiek sprak na 
a�oop, vol ontzag, over de over-
winning van Castricum, waarbij 
met vlagen zeer mooi rugby ge-
speeld werd. Het aanzien meer 
dan waard!  





De gezelligste 
restaurants in 

jouw omgeving! B    N APPETIT

Hotel-Grand Café 
het Oude Raadhuis

Wij zijn geopend voor koffi  e/thee en lunch, 
komt u ook gezellig bij ons langs. 

Wij gaan samenwerken met Bistro à Gogo.
Geopend ma t/m vrijdag 
van 11.00-16.00 uur.

Kijk op onze facebookpagina

Dorpsstraat 65, Castricum, tel. 0251-654100

Het leukste restaurant 
van Castricum!

Dorpstraat 77, Castricum, tel. 0251-825500
www.restaurantvrij.nl

RESERVEREN GEWENST

Kerstavond 
en 1e en 2e 
kerstdag 
geopend

Egmonderstraatweg 34 , Egmond a/d Hoef
Geopend: donderdag t/m maandag. Tel. 072 506 16 75

Dinsdag en woensdag gesloten.

Egmonderstraatweg 34 , Egmond a/d Hoef

Dinsdag en woensdag gesloten.

www.restaurantsmakelijk.nl Restaurantsmakelijk

Zuid-amerikaanse tapas bij het oude raadhuis
Vanaf 1 oktober kunnen liefhebbers van tapas elke maandagavond terecht bij Het 
Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat. Het boetiekhotel heeft ruimte om twintig gasten 
van de lekkerste hapjes te voorzien. 

Ingrid Kruijer, manager van het Oude Raadhuis, is enthousiast over het nieuwe con-
cept. ,,Op maandagavond is er niet zo veel open in het dorp. We willen onze hotel-
gasten graag iets extra’s bieden - daar komt het idee van de tapasavond vandaan. Ui-
teraard kunnen ook mensen die niet bij ons logeren komen eten.” 
Het diner start met een broodplank waarna elke gast een eigen tapasplank krijgt. 
,,Dat is het hoofdgerecht - een bord met allerlei kleine hapjes en pasteitjes. Anders 
dan de traditionele Spaanse tapas. Wat we precies gaan serveren is nog een verras-
sing.” Het menu zal wekelijks variëren en wordt samengesteld door Tapastas. 
Het grand café van Het Oude Raadhuis is een periode dicht geweest omdat het per-
soneel de focus wilde leggen op de hotelgasten. ,,Nu kiezen we weer voor wat reu-
ring in de tent”, zegt Ingrid. Sinds augustus is het grand café weer volop in bedrijf. 
,,Mensen kunnen bij ons een heerlijke kop fairtrade ko�  e drinken met een taartje 
van Miss Bean, of een van onze huisgemaakte lekkernijen. De ‘gezonde taartjes’ van 
Miss Bean zijn biologisch, vegan en glutenarm. Daarnaast hebben wij ook quiches, 
belegde broodje en/of huisgemaakte soep.” De producten worden lokaal ingekocht 
en zijn veelal biologisch.

In samenwerking met Bisto à Gogo verzorgt Het Oude Raadhuis elke laatste vrijdag 
van de maand een menu. Ingrid: ,,Op 26 oktober gaan we van start met de ‘Greatest 
Hits’ biologische burgers en handgesneden frietjes.” Reserveren voor een diner bij 
het boetiekhotel is gewenst en kan telefonisch via 0251 654 100 of door te mailen 
naar reserveringen@hotelhetouderaadhuis.com.

8 t/m 14 oktob�
• Koffie/thee met vlaai

• Zuurvlees op 
traditionele wijze

• Bloedworst
Burgemeester Mooijstraat 32B Castricum

LIMBURGSE
WEEK
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Lezing over de vroegste 
bewoning in de kuststreek
Limmen - Wanneer werd on-
ze kuststreek voor het eerst be-
woond? Met de ontdekking 
van de “Klokbekercultuur” in 
Akersloot in 2004, zo genoemd 
naar de vorm van het aardewerk, 
ontstond de interesse om verder 
onderzoek te doen naar de eer-
ste bewoners op de strandwal 
van Limmen-Heiloo. De klokbe-
ker vondst begon als puzzelstuk-
je en eindigde in een overzicht 
van de landelijke bewoningsont-
wikkeling tot in de kuststreek. 

Aan de hand van recente onder-
zoeken in Limmen en Heiloo kan 
een beeld worden geschetst over 
deze vroege bewoning. Uitwisse-
ling van producten, handelscon-
tacten over soms grote afstand 
blijken een grote rol te hebben 
gespeeld.
Deze lezing wordt gegeven door 
Ron Duindam op vrijdag 19 ok-
tober in de Oude school, School-
weg 3, Limmen. Aanvang 20.00 
uur, toegang 5 euro (aan de zaal) 
inclusief ko�e.

Granieten maalsteen compleet met ligger en loper, gevonden in Limmen 
(foto: aangeleverd)

Wie wint TAQA Theater De 
Vest Toneel Publieksprijs?
Regio - Om extra aandacht te 
genereren voor het aanbod van 
meer dan dertig prachtige to-
neelvoorstellingen in TAQA Thea-
ter De Vest, heeft het theater een 
Toneel Publieksprijs in het leven 
geroepen. Alle bezoekers van de 
toneelvoorstellingen in het nieu-
we theaterseizoen kunnen na af-
loop van de door hen bezoch-
te voorstelling hun stem uitbren-
gen. Aan het eind van het seizoen 
wordt de publiekslieveling be-
kend gemaakt. 
Er wordt gestemd met behulp 
van een stembiljet, dat vooraf-
gaand aan de voorstelling wordt 
uitgedeeld aan het publiek. Per 
voorstelling worden de stem-
men geteld en aan het eind van 
het seizoen komt de winnaar uit 
de bus. 
Het aanbod aan toneelvoorstel-
lingen in De Vest in het nieuwe 
theaterseizoen is divers en verras-
send. Het Nationale Theater, vas-
te partner van TAQA Theater De 
Vest, komt met maar liefst zeven 
voorstellingen naar Alkmaar. Een 
sterrencast met o.a. Mark Riet-
man en Romana Vrede speelt de 

tragikomedie ‘We zijn hier voor 
Robbie’ van Eric de Vroedt en Ma-
ria Goos. In de voorstelling ‘On-
ze Straat’ spelen Alkmaarse in-
woners een hoofdrol. Ook Tsje-
chov’s ‘Het Duel’ en het bejubelde 
toneelstuk ‘Cinema’ staan op het 
programma. In ‘De wereld vol-
gens John’ keren een aantal per-
sonages uit de theaterhit ‘The Na-
tion’ terug. 
Ook gezelschappen als Mug-
metdegoudentand, Toneel-
groep Oostpool, Orkater, Thea-
ter Utrecht, Toneelschuur Pro-
ducties, Theater Rotterdam en 
Toneelgroep Maastricht bren-
gen volgend seizoen hun nieuw-
ste producties naar Alkmaar. Tjit-
ske Reidinga speelt de hoofdrol 
in de DeLaMar- hit ‘Sophie’, Anne-
Wil Blankers in ‘Driving Miss Dai-
sy’ en Eva van de Wijdeven in ‘Ju-
das’, naar het boek van Astrid Hol-
leeder. Boeken komen tot leven 
in ‘Kom hier dat ik u kus’ en ‘Turks 
Fruit’.  
Kijk voor meer informatie over 
de Toneel Publieksprijs en het to-
neelaanbod op www.taqathea-
terdevest.nl. 

CD 100 jaar Hoogovens
Regio - Een aantal regionale mu-
zikanten en/of tekstschrijvers is 
gevraagd door de Kennemer Del-
ta om een bijdrage te leveren  
voor de CD 100 jaar Hoogovens. 
Op de CD is de nodige nostalgie 
te beluisteren, die vaak met het 
verleden verbonden is. Het voor-

deel van een CD is dat deze va-
ker uit de kast wordt gehaald dan 
een boek ver na een jubileum. 

Op de website www.kennemer-
delta.nl is de muziek te beluiste-
ren, net als de andere dertig cd’s 
over de regio.

Mountainbike
Aanstichter Alwin Hes 
wint overtuigend
Akersloot - Alwin Hes uit Bakkum 
heeft donderdagavond de weke-
lijkse wedstrijd in Akersloot om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup over-
tuigend op zijn naam geschre-
ven. Alwin Hes liet er meteen 
na de start geen twijfel over be-
staan wat zijn aspiraties waren op 
Sportcomplex de Cloppenburgh. 
Volle bak weg sloeg Hes een gaat-
je op de rest van het deelnemers-
veld. Na deze lont in het kruitvat 
te hebben aangestoken was de 
groep op de hoogte van zijn be-
doelingen en konden niet blijven 
doezelen. 

Vincent Beentjes uit Castricum 
had als eerste de ernst van deze 
situatie door en ging in de achter-
volging, waarbij de overigen op 
eerbiedwaardige afstand moes-
ten blijven. Na een achtervolging 
van enkele ronden wist Vincent 
Beentjes toch Alwin Hes in de 

kraag te vatten, maar verder dan 
dat kwam hij niet. Aanklampen 
was het devies van Beentjes, die 
toch de laatste tempoversnelling 
van Alwin Hes niet wist te overle-
ven en het hoofd moest buigen 
voor de suprematie van Alwin 
Hes. Henk Jan Verdonk senior uit 
Egmond aan den Hoef, die strijd 
had te leveren met Wout Bakker 
uit Heiloo en de Akersloters Fem-
ke Mossinko�, later uitgevallen 
met pech, en Hidde Buur, den-
derde in de resterende omlopen 
naar een zekere derde plaats. 

Uitslag: 1. Alwin Hes, Bakkum; 
2. Vincent Beentjes, Castricum; 
3. Henk Jan Verdonk senior, Eg-
mond aan den Hoef; 4. Wout 
Bakker, Heiloo; 5. Hidde Buur, 
Akersloot; 6. Henk Louwe, Alk-
maar; 7. Dirk Dekker; 8. Piet Veldt, 
Akersloot; 9. Bruno van Beek, Eg-
mond aan den Hoef; 10. Marcel 
van Beek, Egmond aan den Hoef.

Opgesloten op het toilet
Castricum -  Vorige week woen-
dsdag moest de brandweer eraan 
te pas komen om iemand te be-
vrijden uit een toilet in een wo-
ning aan de Meester Ludwig-
straat. 
Het slot was defect geraakt en 

de bewoners hadden zelf al de 
scharnieren verwijderd maar kre-
gen de deur nog niet open. De 
spuitgasten hebben het slot net-
jes doorgeslepen om zo min mo-
gelijk schade te veroorzaken en 
de persoon was toen zo bevrijd.
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Proefschrift over tandenpoetsen met je smartphone
Janneke Scheerman gepromoveerd
Bakkum - Janneke Scheerman, 
oud-leerling van de Cunera basis-
school in Bakkum en van het Jac. 
P. Thijsse college in Castricum, is 
woensdag 26 september gepro-
moveerd tot de graad van doctor 
aan de universiteit van Amster-
dam. Janneke voerde promotie-
onderzoek uit naar het ontwikke-
len en evalueren van een smart-
phone app - de WitGebit app - ter 
verbetering van de mondverzor-
ging en -hygiëne van jongeren 
met een beugel. 

Een vaste beugel maakt het las-
tig voor jongeren om hun gebit 
goed te verzorgen. Als gevolg 
van slechte mondhygiëne kun-
nen onder andere ontkalkingen 
van het glazuur en tandvlees-
ontsteking ontstaan. Dat is zon-
de, vindt de promovenda. ,,Deze 
ontkalkingen zijn na het verwij-
deren van de vaste beugel zicht-
baar als witte of bruine vlekken 
op het gebit.”

De WitGebit app is een zelfstu-
rend programma en is thuis te 
gebruiken. De app richt zich op 
twee mondgezondheidsgedra-
gingen: het onderhouden van 
een goede mondhygiëne (het 
beheersen van een goed tand-

plaqueniveau) en het gebruik van 
een voldoende hoeveelheid �uo-
ride. Na installatie vult de beu-
geldrager een aantal registratie-
vragen in. Op basis van deze in-
formatie verstrekt de app infor-
matie, persoonlijk advies en kor-
te instructievideo’s. Vervolgens 
helpt de app persoonlijke doelen 
op te stellen, actieplannen te for-
muleren en herinneringen in te 
stellen. De app heeft ook een ti-
mer ter ondersteuning van het 
poetsen. Voor de geïnteresseer-
den: de WitGebit app is gratis te 
downloaden voor zowel voor An-
droid als iOS.
Na haar studie Mondzorgkunde 
bij Inholland studeerde Scheer-
man (zie foto) Gezondheidswe-
tenschappen aan de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam waar ze 
in 2010 haar Master behaalde. In 
2012, na vier jaar als docent bij In-
holland gewerkt te hebben, start-
te ze parttime met haar promo-
tieonderzoek.

7 oktober bij Club Mariz:
Presentatie ‘Brakke 
Bock’ van Duindauw
Castricum - Eén jaar na de lan-
cering van het eerste Castricum-
se speciaalbier, is nummer drie in 
aantocht. Nu de dagen donker-
der worden, presenteert Duin-
dauw op 7 oktober zijn Herfst-
bock. De naam: ‘Brakke Bock’, een 
must-have voor iedere bierlief-
hebber! Op zondagmiddag 7 ok-
tober vanaf 15.30 uur is de o�ci-
ele presentatie van ‘Brakke Bock’. 
Tijdens een ‘happy hour’ bij Club 
Mariz aan de Dorpsstraat 72 kan 
iedereen komen proeven. 
Vorig jaar kwam Blozend Blondje, 

het eerste Castricumse speciaal-
bier, op de markt. Ook het twee-
de biertje, Dorpsgek, is inmiddels 
wereldberoemd in Castricum. De 
brouwers Frank Brakenho� en 
Laurens Lange zijn blij dat ze nu 
al een derde bier kunnen presen-
teren. ,,Een heerlijke Herfstbock 
hoort er nu eenmaal bij in dit jaar-
getijde’’, meent Brakenho�. ,,Het 
is een bier met meerdere gezich-
ten, echt voor biergenieters.’’ 
Brakke Bock is straks verkrijgbaar 
bij de slijter, en ook bij verschil-
lende horecagelegenheden. In-

teresse in Duindauw? Meer infor-
matie is te vinden op www.duin-
dauw.nl of op facebook.com/
duindauw. (Foto: aangeleverd)

Inwoners Castricum zamelen veel e-waste in tijdens actieperiode

Duizend euro voor Theater Bonhoeffer
Castricum - Theater Bonhoe�er 
uit Castricum ontving 24 septem-
ber uit handen van wethouder 
Paul Slettenhaar namens Wecy-
cle een sponsorcheque van 1.000 
euro. Kris Aardenburg en Niels de 
Vos, de stuwende krachten achter 
het theater, namen de cheque in 
ontvangst. Zij kregen dit bedrag 
omdat Castricum op de vierde 
plaats eindigde bij de door Wecy-
cle georganiseerde landelijke in-
zamelactie van e-waste. 

Bij het afvalbrengstation kunnen 
inwoners hun afgedankte appa-
raten kwijt. Dat kan het hele jaar 
door, maar tijdens de actieperio-
de van 21 april tot en met 31 au-
gustus telde deze inbreng mee 
voor de landelijke inzamelwed-
strijd. In de 25 gemeenten met de 
beste inleverscore per inwoner, 
pro�teert de geselecteerde plaat-
selijke organisatie van het resul-
taat. Deze krijgt van organisator 
Wecycle een sponsorcheque ter 
waarde van 1.000 euro.
Inwoners van Castricum hebben 
meer dan hun best gedaan. Van 
alle ruim 250 deelnemende ge-
meenten, die een overeenkomst 
hebben met Wecycle, is Castri-
cum op de vierde plaats geëin-
digd.
Wethouder Paul Slettenhaar: ,,Wij 

Van links naar rechts wethouder Paul Slettenhaar, Kris Aardenburg en 
Niels de Vos (foto: aangeleverd)

zijn blij met alle inspanningen die 
de inwoners van Castricum heb-
ben geleverd. Zij hebben echt 
hun best gedaan om alle appa-
raten met een stekker geschei-
den in te leveren. Het levert Thea-
ter Bonhoe�er een prachtig geld-
bedrag van 1.000 euro op dat zij 
duurzaam gaan besteden. Het 
mes snijdt dus aan twee kanten. 
Ik hoop dat ook na de actie ieder-
een zijn bijdrage blijft leveren aan 
een duurzame samenleving.”

Theater Bonhoe�er diende eer-
der dit jaar een plan in voor de 
besteding van de te winnen 1.000 
euro bij een top 25-notering. The-
ater Bonhoe�er verzorgt thea-
terlessen voor jongeren uit alle 
jaargangen en maakt het moge-
lijk om mee te spelen in de jaar-
lijks zelfgeschreven muzikale the-
atervoorstelling. De theatergroep 
gaat het geld besteden aan het 
vervangen van theaterspots voor 
energiezuinige ledlampen.

Met mozaïek de Torenstraat een 
stukje mooier maken
Castricum - De meeste voorbij-
gangers blijven even staan om 
te zien wat er gebeurt om vervol-
gens hun complimenten te ge-
ven. Het is dan ook een opvallend 
gezicht; een vrouw zittend op de 
Torenstraat, die een saaie plan-
tenbak van beton voorziet van 
veelkleurig mozaïek. Het is Ju-
dith Lang die al meerdere kunst-
werken in Castricum op haar 
naam heeft geschreven, zoals het 
Vriendschapsbankje op het Bala-
tonfuredplein. 
,,Nu werk ik in opdracht van Wen-
dy Tromp van damesmodezaak 
Twice”, vertelt ze. ,,Samen kwa-
men we op het idee om de beton-
nen bak een vrolijker uitstraling 
te geven. Zoals je ziet is de naam 
Twice in het mozaïek verwerkt.” 

De kleuren lopen over van oran-
je naar rood, van turquoise naar 
donkerblauw en van lichtgroen 
naar geel. Een voor een worden 
de steentjes zorgvuldig aange-
bracht. ,,Ik hoop dat meer onder-
nemers in de straat er voor kie-

zen de plantenbak aan te pakken. 
Daardoor krijgt de winkelstraat 
toch een vrolijker aanblik.” 
Naast de uitvoering van verschil-
lende projecten en het geven van 
workshops, wordt Judith ook ge-
vraagd om bijvoorbeeld graf-
monumenten te ontwerpen. 

,,En ik maak gipsafgietsels van li-
chaamsdelen waarna ik die be-
werk met mozaïek. Denk dan aan 
een zwangere buik of een kin-
derhandje of -voetje. Uiteindelijk 
komt het er allemaal op neer dat 
ik de wereld een stukje mooier wil 
maken.”

Lezing door May Verheyen
Poëzie en muziek van Wilfred Owen 
en Benjamin Britten
Akersloot - Op zondag 7 oktober 
geeft May Verheyen om 14.30 uur 
een lezing over de poëzie en mu-
ziek van Wilfred Owen en Benja-
min Britten in de kerk aan het Die-
lofslaantje in Akersloot.  
Dit jaar wordt het honderdste 
ster�aar van Wilfred Owen, de 
grote Engelse War Poet uit de Eer-
ste Wereldoorlog, herdacht. Een 
goede aanleiding om het War 
Requiem van Benjamin Britten 
te presenteren. In dit imposante 
werk over oorlog en verzoening, 
dat in 1962 in de Kathedraal van 
Coventry in première is gegaan, 
zet de anti-oorlogspoëzie van 
Owen de toon, al gaan de tradi-
tionele Latijnse gezangen die er-
doorheen geweven zijn even zo 
goed door merg en been. War Re-

quiem is een unicum in de muzi-
kale geschiedenis van de twintig-
ste eeuw en draagt op indringen-
de wijze bij aan de Europese ge-
dachte.
Het programma bestaat uit: In-
leiding op de poëzie van Wilfred 
Owen en de muziek ‘War Requi-
em’ van Benjamin Britten door 
May Verheyen. Gedichten van 
Wilfred Owen, (Nederlandse ver-
taling) voorgedragen door Barba-
ra Wessel. Beluisteren van delen 
van ‘War Requiem’ van Benjamin 
Britten uitgevoerd in 2012.

Toegang € 7,50 (inclusief con-
sumptie). Reserveren moge-
lijk: tel. 0251-319171 of lezinga-
kersloot@kpnmail.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Fruitfeest in de Tuin van 
Kapitein Rommel
Regio - Op zaterdag 6 oktober  
wordt van 10.00 tot 16.00 uur 
een fruitfeest georganiseerd in 
de Tuin van Kapitein Rommel. 
Met medewerking van de Pomo-
logische Vereniging Noord-Hol-
land (POM) wil de Tuin van Ka-
pitein Rommel de bezoekers en-
thousiast maken om fruitbomen 
te planten, informatie geven over 
de aanplant en verzorging en 
ideeën geven over wat je alle-
maal met fruit kunt doen.
 
De POM zal aanwezig zijn met 

verschillende kramen. Bij de culi-
naire kraam valt van alles te proe-
ven, bij de advieskraam kan men 
terecht voor snoeiadvies en aan-
koopbemiddeling. En ook is er 
aan de jeugd gedacht.

De Tuin omlijst dit met een heer-
lijke vruchtentaartwedstrijd. Tien 
enthousiaste vrijwilligers hebben 
kun bakkunsten uit de kast ge-
haald om een heerlijke fruittaart 
te maken; wie bakt de lekkerste? 
Kom proeven en oordeel zelf! De 
lekkerste taart wordt beloond 

met een mooie prijs. Ook zijn er 
vruchtensappen, fruit en fruitsa-
lade te koop. Voor de kinderen is 
het Willem Tell spel tevoorschijn 
gehaald en Jan van der Schaaf 
verzorgt de muzikale omlijsting. 
Dit project wordt mede moge-
lijk gemaakt door het Betrekken 
bij Groenfonds van de Provin-
cie Noord-Holland. De fruitbo-
men hebben altijd meerdere ge-
bruiksdoelen gekend. Naast het 
leveren van fruit, honing, hout en 
gras heeft de hoogstamboom-
gaard ook een functie voor be-
houd van biodiversiteit, wegvang 
van �jnstof, CO2-opslag, biologi-
sche plaagbestrijding, recreatie 
en beleving.

De natuurwaarde van (hoog-
stam) fruitbomen is aanzienlijk: 
oude fruitbomen krijgen holtes 
in de stam. Die holtes dienen als 
schuil- en broedplaats voor ho-
lenbroeders. Denk bijvoorbeeld 
aan spechten, mezen, boomkrui-
pers en vleermuizen. Bijen vinden 
er hun nectar tijdens de bloesem-
tijd. Ook de bodem wemelt van 
de beestjes: muizen, egels, enz.

In de Tuin van Kapitein Rommel 
staan nog enkele zeer oude hoog-
stamfruitbomen die in het verle-
den nog zijn geplant door de Ka-
pitein zelf. Voor de bestuiving van 
de fruitbomen is het van belang 
dat er meerdere en verschillende 
bomen in de omgeving staan. Im-
mers de appel- en peerrassen zijn 
veelal kruisbestuivers.

Dus kom langs tijdens het fruit-
feest, wordt enthousiast en plant 
zelf een eigen fruitboom.

‘Wonen’ in TT Café op 5 oktober
Castricum - Hoe wonen we in 
Castricum en hoe zou jij willen 
wonen? In het TT Café van 5 okto-
ber gaan de aanwezigen met el-
kaar in gesprek over “De Woning” 
en “Het Wonen” in Castricum. Ze 
kunnen met elkaar gaan kijken of 
ze bestaande woning en openba-
re ruimte anders kunnen benut-
ten en welke voordelen dat zou 
kunnen opleveren.
Hoe zit het bijvoorbeeld met ou-
deren, of jongeren of mensen 
met een beperking? Wat zou er 
gebeuren als de grond onder de 

woning geen eigen bezit zou zijn, 
van wie is het land? De deelne-
mers kunnen ook kijken naar het 
samengaan van gebouwen en na-
tuur en acties zoals Steenbreek.

Kortom teveel onderwerpen voor 
één avond om centraal te behan-
delen. Daarom gebruiken ze op 5 
oktober de vorm Open Space. Ie-
der idee kan worden ingebracht 
en iedereen komt aan het woord.
Deze week was Castricum even in 
het landelijke nieuws - ook rond 
het thema wonen en woningen 

voor statushouders. De organisa-
toren van het TT Café willen dit 
thema niet uit de weg gaan, maar 
het is niet onze bedoeling dat dit 
het centrale thema van de avond 
wordt.

Wanneer: Vrijdag 5 oktober
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, start 
19.30 uur.
Waar: Club Mariz, Dorpsstraat 72.
Kosten: gratis, consumpties voor 
eigen rekening.
Meer informatie over TT Castri-
cum op ttcastricum.nl.
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3 OKTOBER

Bleekneusjes spelen vroed-
schap in theaterspektakel Victo-
rie! op het Waagplein Alkmaar, als 
onderdeel van de Victoriefees-
ten. Van 3 tot en met 6 oktober. 
Kaarten: www.viervictorie.nl. (fo-
to: Bowie Verschuuren). Meer ac-
tiviteiten Victoriefeesten: www.
victoriefeesten.nl.

4 OKTOBER

Lezing ‘Op weg naar Santia-
go’ door Mia Wijten van 10.00 tot 
12.00 uur in bibliotheek Castri-
cum, Geesterduinweg 1. Toegang 
3 euro. Aanmelden via website 
bibliotheek (agenda) of bij klan-
tenservice in bibliotheek. (Foto: 
aangeleverd)

Meet & Greet met boeren-ex-
perts tijdens Wereld Dierendag 
in Stedelijk Museum Alkmaar. In 
drie Koe-Talks kom je alles te we-
ten over het wel én wee van de 
koe vanaf 15.00 uur. De Koe-Talks 
zijn gratis te bezoeken op ver-
toon van een entreebewijs. Info: 
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl.

Avond voor nabestaanden bij 
’t Praethuys, Westerweg 50 inAl-
kmaar van 19.30 tot 21.30 uur. 
Voor nabestaanden die een part-
ner aan kanker hebben verloren 
en graag horen hoe anderen die 
hetzelfde hebben meegemaakt 
hiermee omgaan. 

Lezing over de invasie op het 
Noord-Hollandse strand in 
1799. In Huis van Hilde van 20.00 
tot 22.00 uur. Inschrijving en 
meer informatie: 023-5143247, 
huisvanhilde.nl of oerij.eu.

‘Liften’, kostelijke muzikale ko-
medie over drie vrouwen die vast 
komen te zitten in een lift in een 
schoonheidskliniek in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. (foto: aangeleverd)

Nederlands Kamerorkest - Tsjai-
kovski’s Souvenir de Florence en 

Pianoconcert nr. 3 van Saint-Sa-
ens in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. (foto: Melle Meivogel)

Theaterspektakel Victorie! is 
van 3 t/m 8 oktober te beleven op 
Waagplein Alkmaar in het kader 
van de Victoriefeesten. Info en tic-
kets op viervictorie.nl.

5 OKTOBER
Lichttour over de Zaan naar de 
molens van de Zaanse Schans. 
Afvaart 18.30 uur Bezoekerscen-
trum Poelboerderij, Veerdijk 106, 
Wormer. Info: www.bezoekers-
centrumpoelboerderij.nl.

TT Café in Club Mariz, Dorps-
straat 72 in Castricum, 19.30 uur. 
Thema: “De Woning” en “Het Wo-
nen” in Castricum. Info: www.
ttcastricum.nl.

BonteHond en Beumer&Drost 
met Legends (8+) in De Vest in 
Alkmaar, 19.30 uur. (foto: aange-
leverd)

Sara Kroos nog één keer ‘Zonder 
verdoving’ in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: 
Rogier Veldman)

Stef Bos (solo) in Cultuurkoe-
pel Heiloo om 20.15 uur. (Uitver-
kocht)

Jordy van Loon met band in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: Roy Beusker)

The Story Tellers - The story of 
great singers & songs concert 
om 20.15 uur in De Vest in Alk-
maar. Met o.a. Syb van der Ploeg, 
Maarten Peters en anderen. 

Showhero in Theater de Beun in 
Heiloo. Thema ‘’Ik hou van Hol-
land’’. Mensen met een beperking 
zullen hun talenten laten zien. 
Voor meer informatie en tickets 
kijk op www.showhero.nl.

▲

The Insult bij Filmhuis De Zwaan 
in Uitgeest, 20.15 uur. (foto: aan-
geleverd)

Pubquiz bij FC Castricum. Aan-
vang 20.30 uur. Aanmelden met 
team kan via vriendenfcc@zig-
go.nl. Vermeld dan teamnaam en 
het aantal personen. Deelname is 
gratis.

6 OKTOBER

Fruitfeest in de Tuin van Kapitein 
Rommel van 10.00 tot 16.00 uur. 
Alle informatie over het zelf plan-
ten en verzorgen van fruitbomen.

Voetre�exmassage waarvan de 
opbrengsten volledig gaan naar 
KWF Kankerbestrijding door Rins-
ke van der Eng en Jolanda van 
Velzen in de Bollenschuur aan de 
Buurtweg 49 in Akersloot. Kos-
ten: 5 euro (mag meer). Voor Rins-
ke en Jolanda is dit een stage-op-
dracht. Ook zondag. Aanmelden: 
www.voetre�exakersloot.nl.

Vogelteldag. Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland neemt 
deel aan de vogelteldag op tel-
post Grote Veldweg in het Noord-
hollands Duinreservaat. Er wordt 
geteld van 07.00 tot ca. 13.00 
uur. Iedereen is welkom om het 
tellen mee te maken. De telpost 
is te voet te bereiken vanaf de 
strandopgang Zeeweg Castricum 
en vanaf het �etspad Van Olden-
borghweg.

Oncologiefair van 11.00 tot 
14.00 uur op het Maltezerplein 
25 te Heemskerk. Een dag voor 
mensen met kanker, of die kanker 
hebben gehad, en hun naasten. 
Thema: voeding en kanker. Meer 
op: www.oncofysiomk.nl.

Boekpresentatie van het boek 
‘Wat zegt ie nou?’ van en door 
Frans Teunissen (inmiddels 91 
jaar) in bibliotheek in Heemskerk. 
Aanvang 11.30 uur en gratis toe-
gang. 

Improvisatie-vertelvoorstel-
ling voor kinderen vanaf 4 jaar 
in bibliotheek Castricum door 
Mandy Lodder. Toegang 1,50 eu-
ro (begeleiders kopen ook een 
kaartje). Aanmelden op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in de bibli-
otheek (betalen met pin). (foto: 
aangeleverd)

Theatervoorstelling ‘In mijn 
Hoofd’ van Debby Petter in the-
ater Koningsduyn (Geesterhage) 
in Castricum om 20.00 uur. Kaar-
ten à 17,50 euro incl. consumptie 
te koop via www.geesterhage.nl.

Dutch Eagles, vertolkers The Ea-
gles in het Kennemer Theater in 

Beverwijk, 20.15 uur. (foto: aan-
geleverd)

Barbara Breedijk en Merel Moi-
stra, twee blondines, twee podi-
umbeesten, twee cabaretières in 
De Zwaan in Uitgeest, 20.15 uur. 
www.dezwaancultureel.nl. (foto: 
aangeleverd)

Paul de Leeuw met ‘Vette Pech’ 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

Concert van De Lofstem & Skot-
wal in Cultuurkoepel Heiloo om 
20.15 uur. 

Toneel: The Gentle Woman in 
De Vest in Alkmaar, beeldende, 
muzikale trip over digital suicide 
en een schimmige werkelijkheid. 
Aanvang 20.30 uur.

7 OKTOBER

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zon-
dag open van 11.00 tot 17.00 uur. 
Genieweg 1 in Heemskerk. Van-
daag wordt de gehele dag in de 
�lmzaal de �lm ‘The war of the 
Hurricane’ vertoond.

Korenfestival in Limmen start 
12.30 uur in de Heeren van Lim-
men, Vredeburg en de Protes-
tantse Kerk aan de Zuidkerkelaan. 
Afsluiting met samenzang koren 
en publiek om 17.30 uur. 

De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
tot 16.00 uur. Laatste mogelijk-
heid de expositie te zien over de 
verdwenen Duinkant. (foto: aan-
geleverd)

Sax on the Beach in Dorpskerk 
Wijk aan Zee. De saxgroep van 
Fanfareorkest St. Caecilia Heems-
kerk geeft performance, maar 
ook Saxgroep Wijk aanZee. En 
verder nog soliste Jolien Kamp-
huis met klassiek stuk en Jan van 
Oort met moderne sax. In het 
voorprogramma lokaal jong ta-
lent. Aanvang 12.30 uur. Toegang 
gratis. 

Kindermiddag ‘Woonwijk van 
de Toekomst’ in Museum Ken-
nemerland, Noorderwijkweg 2a 
te Beverwijk. Leeftijd 6-12 jaar. 
Iedere architect in spe gaat aan 
de slag met de bouw van een 
woning op schaal. Samen vor-
men deze woningen de wijk van 
de toekomst. Deze wijk zal wor-
den tentoongesteld in de ten-
toonstelling 100 jaar Staal in de 
IJmond. Ben je goed met papier, 
lijm en een schaar en geïnte-
resseerd in de geschiedenis van 
jouw eigen wijk?  Van 13.30 tot 
15.30 uur. Toegangsprijs 5 euro 
(incl. materiaal en verrassing). Zie 

voor activiteiten: www.museum-
kennemerland.nl.

Lezing van Stine Jensen over 
haar kinderboeken, het Kinder-
boekenweekthema; ‘Vriend-
schap, kom erbij!’ en natuur-
lijk haar nieuwste kinderboek: 
Vriendschap is alles. Aanvang 
14.00 uur op de benedenverdie-
ping bij Boekhandel Laan. De 
entree is gratis. (Foto: Romy van 
Leeuwen)

Vaarexcursie door het Wormer- 
en Jisperveld met gids. Thema: 
paddenstoelen in het veld. Af-
vaart 13.30 uur Bezoekerscen-
trum Poelboerderij, Veerdijk 106, 
Wormer. Info: www.bezoekers-
centrumpoelboerderij.nl. (Foto: 
de reuzebovist, archief Poelboer-
derij)

Lezing door May Verheyen 
over de poëzie en muziek van 
Wilfred Owen en Benjamin Brit-
ten in de kerk aan het Dielof-
slaantje in Akersloot. Aanvang 
14.30 uur. Toegang € 7,50 (inclu-
sief consumptie). Reserveren mo-
gelijk: tel. 0251-319171 of lezing-
akersloot@kpnmail.nl.

Rock ’n roll dansmiddag bij De 
Vriendschap in Akersloot van 
15.00 tot 20.00 uur. Toegang is 
gratis. Met muziek van DJ Mark 
en de Singeltjes Klubb. 

Presentatie Herfstbock ‘Brakke 
Bock’ van Duindauw vanaf 15.30 
uur bij Club Mariz aan de Dorps-
straat 72 te Castricum. Tijdens 
een ‘happy hour’ kan iedereen ko-
men proeven. 

9 OKTOBER
De Grote Harry Bannink Pod-
cast On Tour (Dinsdag Matinee) 
in De Vest in Alkmaar om 14.00 
uur. Met Gijs Groenteman, Frank 
Groothof en Dick van der Stoep. 
Ode aan een van de grootste Ne-
derlandse componisten aller tij-
den.

Lezing van Connie Braam ‘Op-
stand aan het Noordzeekanaal’ in 
de bibliotheek Beverwijk aan het 
Kerkplein om 20.00 uur. Toegang 
7,50 euro. Kaarten via openings-

tijden bibliotheek IJmond Noord 
of online via www.bibliotheekij-
mondnoord.nl (zie agenda).

Meditatief concert Eva Boon op 
de Van Oldenbarneveldweg 32 
in Bakkum, 19.45-21.15 uur. Info: 
eva.boon@live.com. (Foto: Mari-
na Pronk)

Voorlichtingsavond ‘beval-
ling en kraambed’ van 19.30 
tot 21.00 uur in de Pieter van Fo-
reestzaal (huisnummer 015), in-
gang Metiusgracht van Noord-
west Ziekenhuisgroep, locatie 
Alkmaar. Bestemd voor vrouwen 
die op de datum van bijeenkomst 
28 weken of langer zwanger zijn 
en hun naasten. Toegang is gra-
tis. Aanmelden door mail sturen 
naar infoavond-bevallen@nwz.nl. 
Vermeld in de mail: naam, tele-
foonnummer, hoeveel personen, 
naam en datum bijeenkomst. 
Meer informatie www.nwz.nl/
agenda. 

10 OKTOBER

Dag van de Duurzaamheid. Met 
een schoon strand als doel, orga-
niseert PWN Bezoekerscentrum 
De Hoep de ‘Strandafval Bingo’, 
een originele variant op het alom 
bekende bingospel. Om 13.00 
uur staat er een huifkar klaar die 
de bingospelers naar het strand 
van Castricum brengt. Om 16.00 
uur prijsuitreiking in De Hoep. In 
De Hoep draait de �lm ‘Closing 
the loop’. Ook kan men knutselen. 
Opgeven voor de activiteiten via 
www.pwn.nl/eropuit.

Presentatie over Alpe d’HuZes 
door Gerda Burgering om 20.15 
uur bij de Heeren van Limmen. 

Stef Bos & Band in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: Hans Co-
lijn)

11 OKTOBER
Alzheimer Trefpunt in Dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 5 te 
Uitgeest. Programma start om 
10.15 uur en eindigt rond 12.00 
uur.

12 OKTOBER
Ethiopische maaltijd van de 
werkgroep Castricum-Ethiopië 
in het Parochiecentrum, Dorps-
straat 113 in Castricum, 18.00 
uur. Kosten 20 euro. Aanmelden 
noodzakelijk: hcdoortmont@zig-
go.nl of 06-53679318.
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9 en 10 november
Bijzondere griezeltocht 
Stichting Samen Spelen
Castricum - Het is nu al weer het 
zevende jaar dat de Stichting Sa-
men Spelen uit Akersloot een 
griezeltocht organiseert. Net als 
voorgaande jaren zal de griezel-
tocht gehouden worden op Cam-
ping Geversduin in Castricum, dit 
jaar op vrijdag 9 en zaterdag 10 
november. Het thema is: Escape 
from Geversduin.

Zoals de titel al doet vermoeden 
wordt het niet zomaar een grie-
zeltocht. Natuurlijk zijn alle ingre-
diënten, die de tocht zo bijzonder 
maakt, weer aanwezig. Enge �gu-
ren in het bos, een prachtige rou-
te over de camping, er valt weer 
veel te lachen, maar er is dit jaar 
een uniek concept: het wordt een 
avondje griezelen in combinatie 
met een escaperoom-ervaring.
Wie het leukt vindt om te grieze-
len, maar ook van de spannende 
elementen van een escaperoom 
houdt, is dit jaar bij deze tocht 
aan het juiste adres. Bij deze 

griezeltocht komt men alles te-
gen wat een escaperoom zo leuk 
maakt: puzzels, wetenswaardig-
heidjes en opdrachten. Dat alles 
moet binnen een bepaalde tijd 
opgelost zijn. Zo niet, wie weet 
kom je dan het bos niet meer uit. 
Je bent dus gewaarschuwd!
Meedoen? Bezoek dan de web-
site www.stichtingsamenspelen.
nl.  Daar is alles te vinden wat be-
langrijk is om te weten van deze 
tocht.
De kosten zijn 12 euro per per-
soon. Deelname kan vanaf 12 jaar 
(tot 16 jaar alleen onder begelei-
ding van een volwassene). Van-
af 1 oktober is de verkoop van de 
kaarten gestart, alleen te boeken 
via de website, www.stichtingsa-
menspelen.nl. De opbrengst van 
de kaartverkoop van deze tocht 
wordt besteed aan het organise-
ren van interactieve spellen voor 
zieke kinderen en kinderen en 
volwassenen met een beperking. 
(Foto: aangeleverd)

Topprestaties op derde 
speelavond bij bv WIK
Castricum - Veel biljarters wa-
ren er de derde speelavond op 
uit om hun matige prestaties van 
die week ervoor weg te poetsen. 
Liefst vijf spelers pakten de winst 
met een stijgingspercentage bo-
ven de 50% en hoge series. Top-
per van de avond was Frans Lute 
die, tegen een ook goed spelende 
Joop van de Wijst, boven zichzelf 
uitstak met series van 16, 18 en 21 
caramboles, en de wedstrijd win-
nend afsloot met een stijgings-
percentage van maar liefst 79%. 
Joop weerde zich manmoedig, 
moest toch het onderspit delven, 
maar was dik tevreden met zijn 
behaalde resultaat van een stij-
gingspercentage van 17%.
Ook Kees Baars wilde demon-
streren dat zijn matig spel van 
de tweede speelronde een ver-
gissing was door, pal achter zijn 
kompaan Frans, de wedstrijd su-
bliem uit te maken en de winst te 
pakken met een stijgingspercen-
tage van 64%. Zijn tegenstander, 
Peter Ent, was niet opgewassen 

tegen dit geweld, vooral door de 
hoge series van Kees, van 10, 14, 
16, 17, 23 en 27 caramboles. Toch 
kon Peter zich goed staande hou-
den en haalde precies zijn te ma-
ken caramboles. Cees Burgmeijer 
zette zijn goede reeks van afge-
lopen weken onverdroten voort, 
door tegen Hans Kooiman, we-
derom de volle winst te pakken, 
met nu een stijgingspercentage 
van 58%. De winst werd hoofdza-
kelijk bereikt met een serie van 8, 
10 en 11 caramboles. Met dit re-
sultaat staat Cees virtueel aan 
kop van de voorlopige ranglijst. 
De wispelturig spelende Rien Em-
merik schoot ook weer eens uit 
zijn slof en verraste hiermee zijn 
tegenstander Cor Stroet die, on-
danks een goede eindsprint, Rien 
uit zag lopen en de verdiende 
winst zag pakken. Een stijgings-
percentage voor Rien van 59% 
was de beloning. Vermeldens-
waard is, dat Rien in zijn laatste 
drie beurten, met elk vier caram-
boles, zijn extra punten pakte.

Presentatie Alpe d’HuZes
Limmen - Wie wil deelnemen (als 
�etser, loper of wandelaar) aan, 
vrijwilliger wil zijn bij of meer 
wil weten over Alpe d’HuZes kan 
woensdag 10 oktober terecht bij 
de Heeren van Limmen. Vanaf 
20.15 uur wordt daar een presen-
tatie gegeven door Gerda Burge-
ring over de Alpe d’HuZes. Van-
af 20.00 uur gaat de zaal open 
en worden bezoekers ontvangen 
met een kopje ko�e of thee. 
Al meer dan 7 jaar is Gerda Bur-
gering vaste vrijwilliger bij team 
Deelnemerscoördinatie. Dit team 
begeleidt o.a. de inschrijving, be-
antwoordt mails van deelnemers, 
regelt kleding en startbewijzen. 
Door het vertellen van verhalen 

over en het laten zien van diverse 
�lmpjes van Alpe d’HuZes geeft 
Gerda een duidelijk beeld van het 
evenement. Het is namelijk veel 
meer dan alleen maar die eer-
ste donderdag van juni waarop 
deelnemers de berg opgaan. Ook 
krijgt men uitleg wat een deelne-
mer kan verwachten, waar men 
rekening mee moet houden en 
tips. Natuurlijk kunnen ook vra-
gen gesteld worden. 

Nieuwsgierig geworden? Ger-
da hoopt geïnteresseerden deze 
avond te mogen zien en wie weet 
6 juni 2019 op de Alpe d’Huez 
als deelnemer, vrijwilliger of toe-
schouwer.

Kinderboekenweek 
bij Muttathara
Castricum - Van 3 tot en met 14 
oktober staat de boekenhoek van 
Muttathara helemaal in het teken 
van de Kinderboekenweek met 
het thema ‘vriendschap’. Alle in-
komsten van de boekverkoop 
gaan die week naar een speciaal 
geselecteerd goed doel voor kin-
deren. Dit jaar is de keuze geval-
len op de stichting StartUp4kids. 
Deze stichting biedt sociaal ach-

tergestelde kinderen wereldwijd 
extra scholing om ze te helpen 
zich te ontplooien en hun kansen 
te benutten. Puilt de boekenkast 
uit en is het hoog tijd om deze 
eens op te ruimen? Dit is het mo-
ment! Boeken kunnen tijdens de 
Kinderboekenweek worden inge-
leverd op dinsdag of donderdag 
tussen 10.00 en 15.00 uur of za-
terdag tussen 10.00 en 14.00 uur.

Leuke voorstellingen in 
de Kinderboekenweek
Castricum - - In de bibliotheek 
Castricum zijn tijdens de Kinder-
boekenweek (3 tot en met 14 ok-
tober) leuke kindervoorstellingen 
van Het Zoldertheater en een ei-
genwijze familievoorstelling van 
Mandy Lodder te zien.
Mandy Lodder maakt een impro-
visatie-vertelvoorstelling voor 
kinderen vanaf 4 jaar over een 
prinses of een stoere ridder op za-
terdag 6 oktober om 10.30 uur in 
de bibliotheek in Castricum. Een 
toegangskaartje kost 1,50 eu-
ro (begeleiders kopen ook een 
kaartje).     

‘Op reis met kleine walvis’ is een 
theatervoorstelling voor kinde-
ren van 4 tot 8 jaar. Geert van Die-
pen en Lia Rood van Het Pancras-
ser Zoldertheater komen naar de 
bibliotheek in Castricum met de-
ze voorstelling op zaterdag 13 
oktober om 15.00. Een toegangs-
kaartje kost 2,50 euro (begelei-
ders kopen ook een kaartje).

Aanmelden kan op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of bij de klantenservice in 
de bibliotheek (betalen met pin). 
(Foto’s aangeleverd)

Gezond Natuur Wandelen
Castricum - Samen wandelen in 
het groen is goed voor lichaam 
én geest. Daarom biedt Stich-
ting Gezond Natuur Wandelen el-
ke week op vaste tijden en plek-
ken wandelingen aan in de na-
tuur of het groen in de stad. Een 
wandeling duurt ongeveer een 
uur en gaat in een rustig tempo. 
Deelname kost niets, aanmelden 
is niet nodig. Na a�oop is er ge-
legenheid om samen ko�e of 
thee te drinken. In Castricum is el-
ke zondag om 10.00 uur een Ge-
zonde Natuur Wandeling vanuit 
bezoekerscentrum De Hoep, Jo-
hannisweg 2. Een overzicht van 
alle wandelingen is te vinden op 
www.gezondnatuurwandelen.nl.  
De wandelingen zijn speciaal 
voor mensen die wat meer wil-
len bewegen en dat graag samen 
met anderen willen doen. Ieder-
een is welkom. Vrijwilligers be-

geleiden de wandelingen en ver-
tellen onderweg wat over de na-
tuur. Deze ‘natuurmomenten’ ma-
ken de wandelingen extra aan-
trekkelijk. 
Stichting Gezond Natuur Wande-
len biedt op ruim 60 locaties in 
Nederland gratis begeleide na-
tuurwandelingen aan. De stich-
ting groeit snel en is voor diverse 
locaties op zoek naar vrijwillige 
wandelbegeleiders. Alle vrijwilli-
gers krijgen een wandelbegelei-
ders- en een EHBO-cursus aange-
boden. Belangstellenden kunnen 
aanmelden via e-mail:   contact@ 
gezondnatuurwandelen.nl. 
Gezond Natuur Wandelen is me-
de mogelijk gemaakt door de 
Provincies Noord-Holland, Zuid-
Holland en Brabant, Fonds Nuts 
Ohra, de provinciale landschap-
pen en lokale partners. (Foto: 
aangeleverd)

De Ochtenden: Op weg 
naar Santiago
Castricum - In de serie ‘De Och-
tenden’ kan men op donderdag 4 
oktober in de bibliotheek in Cas-
tricum komen kijken en luiste-
ren naar een lezing van Mia Wij-
ten. Zij liep in 2016 van Castri-
cum naar Santiago de Compos-
tella. Mia vertelt over haar tocht 
aan de hand van een presenta-
tie met dia’s. Zij deelt in het kort 
haar voorbereidingen en erva-
ringen, om geïnteresseerden zo 
een goed beeld te geven van de 
avonturen waar men mee te ma-
ken kan krijgen onderweg naar 
Santiago.

Het was 2016 dat Mia de tijd nam 
om de pelgrimsroute naar Santia-
go te lopen. In 130 wandeldagen 
liep Mia 3000 kilometer. Zij liep al-
leen, door prachtige natuur, over 
lange rechte asfaltwegen, klom 
en daalde over heuvels en seri-
euze bergen, in de kou of de hit-
te, zag voorjaarsbloemen en ijs-

bloemen en genoot van de rust 
en ruimte. Mia sliep op allerlei lo-
caties en trof overal heel verschil-
lende mensen en omstandighe-
den aan. Ze ontmoette veel soor-
ten pelgrims onderweg, soms 
kookte men gezamenlijk, liep zij 
enkele dagen met iemand op en 
hoorde hun wijsheden, proble-
men en ideeën over de wereld 
aan. Tijdens de tocht nam Mia fo-
to’s en van iedere dag maakte ze 
een verslag in de vorm van een 
klein gedicht.
De lezing is op donderdag 4 okto-
ber van 10.00 tot 12.00 uur in Bi-
bliotheek Kennemerwaard loca-
tie Castricum, Geesterduinweg 1. 
De toegang bedraagt 3 euro in-
clusief een kopje ko�e of thee. 
Aanmelden kan via de websi-
te www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
klantenservice in de bibliotheek 
(betalen met pin). (Foto: aange-
leverd)

Handbalsters verliezen
Akersloot - Zaterdagavond was 
de eerste competitiewedstrijd 
van Meervogels dames 1 tegen 
de handbalsters van SEW. Meer-
vogels had nog wat goed te ma-
ken na de afslachting van vorig 
seizoen. Met een paar gebles-
seerden aan de kant ging Meer-
vogels moeizaam van start. De 
dames van SEW wisten met snel-
le aanvallen al gauw op een gro-
te voorsprong te komen. Door 
goed verdedigend werk en de 
kansen te benutten kwam Meer-
vogels weer terug in de wedstrijd 
met een ruststand van 18-12 voor 
SEW. 

De tweede helft van de wedstrijd 
waren de twee teams aardig aan 
elkaar gewaagd. Er werden veel 
doelpunten gescoord aan beide 
kanten. Jammer genoeg is Meer-
vogels nooit op voorsprong ge-
komen en hebben ze het laten 
liggen in de eerste 10 minuten 
van de eerste helft. Met een uit-
eindelijke stand van 33-29 in het 
voordeel van SEW was Meervo-
gels niet geheel ontevreden in 
vergelijking met de vorige wed-
strijd. De volgende wedstrijd 
wordt gespeeld in sporthal De 
Lelie op zaterdagavond 6 okto-
ber, Meervogels tegen Tornado.

Nieuwe serie meditatieve 
concerten Eva Boon
Bakkum - Op 9 oktober geeft Eva 
Boon het eerste van een serie me-
ditatieve concertjes in Bakkum. 

De stem en klanken van Boon no-
digen volgens haar uit om naar 
binnen te gaan en te ervaren ‘wat 
is’. Boon: ,,Ik stem mij af op de aan-
wezigen en de plek, en laat me in-
spireren hierdoor. Ik geef me over 
aan het moment en laat zo de 
energie ontstaan”. Zij maakt hier-
bij onder andere gebruik van haar 
stem, tanpura, schalen en drum.
De concertjes zullen plaatsvin-
den op de begane grond van  het 
monumentale pand aan de van 
Oldenbarneveldweg 32 te Bak-
kum, waar de kunstenaars Marina 
Pronk en Sabrina Tacci iedere vrij-
dag open atelier houden.
Data:  9 oktober, 6 november,en 
4 december  Aanvang 19.45, ein-
de avond ongeveer 21.15 uur. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. Info: 
eva.boon@live.com. (Foto: Mari-
na Pronk)
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Elektrische deelauto’s in aantocht
Castricum - Er komen om te be-
ginnen drie elektrische deelauto’s 
in Castricum. Dat heeft energie-
coöperatie CALorie afgesproken 
met bedrijf Buurauto uit Amers-
foort. De intentieverklaring hier-
voor is getekend. CALorie heeft 
daarbij een speciaal concept be-
dacht. Twee auto’s worden ‘ge-
wone’ personenauto’s die coöpe-
ratief gedeeld worden door een 
groepje bewoners. Dat zijn Nis-
san Leafs. De derde elektrische 
deelauto – een Peugeot Partner 
bestelauto – wil CALorie tegen 
schappelijke voorwaarden open-
stellen aan alle bewoners van de 
gemeente. Deze laatste auto kan 
bijvoorbeeld heel geschikt zijn 
om slechts een of twee keer per 
jaar te gebruiken als je grote spul-
len moet verplaatsen.
Via een enquête op de eigen 
website en een publieksavond 
heeft CALorie de animo gepolst 
voor elektrische deelauto’s. “De 
repons is voor ons voldoende om 
een start te maken met elektrisch 
autodelen”, aldus Harmen Brand-
se, penningmeester van CALorie. 
“We verwachten dat onze deel-
auto’s gaandeweg ook nog meer 
in trek zullen komen, als mensen 
ze zien rijden en er meer over ge-
sproken wordt.”
De kosten van het deelauto-rij-

Harmen Brandse van CALorie (l) en Johan Janse van Buurauto (r) onderte-
kenen de intentieovereenkomst

den zijn voor veel geïnteresseer-
den een belangrijk onderwerp, 
zo komt uit de inventarisatie. Vol-
gens Buurauto zijn veel mensen 
niet gewend om verder te kij-
ken dan de kosten van benzine 
versus die van stroom, per gere-
den kilometer. “Als je de kosten 
van onder meer aanschaf en on-
derhoud meeneemt”, zegt Johan 

Janse van Buurauto, “dan kom je 
met een deelauto goedkoper uit, 
tenminste bij een niet zo hoog 
aantal kilometers per jaar.” CALo-
rie verwacht in november te star-
ten met de drie deelauto’s. 

Meer informatie lezen en (voor)
inschrijven kan via de website 
www.calorieenergie.nl. 

Nog even nagenieten van de Kermisrun
Limmen - Het is al weer even ge-
leden, maar veel plaatsgenoten 
genieten nog steeds na van de 
Kermisrun op zaterdag 8 septem-
ber. Deelnemers en toeschou-
wers hebben genoten van de 
run door het water, kroos, prut, 
schuim en modder met 15 obsta-
kels. Ondernemers uit Limmen 
hadden de hindernissen bedacht 
en opgebouwd. Alle creativiteit 
was uit de kast getrokken om de 
hindernissen zo uitdagend, maar 
ook veilig mogelijk te maken. En 
dat was weer waanzinnig goed 
gelukt. 
Deelnemers konden kiezen om 
de ronde van 2,5 kilometer 1, 2 
of 3 keer te lopen. De feestelijke 
sfeer, vlaggetjes langs de route, 
vlaggen hingen uit, muziek langs 
het parcours en veel publiek die 
de deelnemers aanmoedigden. 
Dit alles en het mooie weer hiel-
pen de deelnemers om het uiter-
ste uit zichzelf te halen. 

De organisatoren willen nog-
maals de vrijwilligers, de hinder-
nisbouwers, EHBO, brandweer, 

speaker en sponsoren hartelijk 
bedanken voor hun inzet. Zonder 
hen is het organiseren van de Ker-

misrun niet mogelijk! Bekijk de 
vele foto’s en video’s op kermis-
run.nl. (Foto’s: aangeleverd)

Kindervoorstelling Ieorg 
Idur van Roald Dahl (4+)
Castricum - Meesterverteller 
Roald Dahl schreef in 1990 het 
kinderboek Ieorg Idur. Het is een 
ontwapenend feelgood-verhaal 
over de stiekeme verliefdheid 
van een buurman Hoppe op zijn 
buurvrouw, mevrouw Zilver en 
het geheim van een verdacht snel 
groeiende schildpad. Het verhaal 
is door theatergroep Unieke Za-
ken bewerkt tot een levendige 
kinder- en familievoorstelling vol 

humor, muziek, toverspreuken 
en uiteraard…schildpadden, veel 
schildpadden. 

Kinder- en familievoorstelling Ie-
org Idur (4+): zondagmiddag 14 
oktober (14.00 uur) in Theater Ko-
ningsduyn (Geesterhage) Castri-
cum. Kaartjes kosten 12,50 inclu-
sief consumptie en zijn online te 
bestellen op www.geesterhage.
nl. (Foto: Jan Boeve)

Vijf nieuwe exposities in Galerie Streetscape
Castricum - Zaterdag 14 oktober 
om 16.00 uur is de opening in Ga-
lerie Streetscape van vijf nieuwe 
exposities. In de opkamer is werk 
te zien van Edwin Boer (Amster-
dam) -  hij fotografeert mens en 
dier, hun emoties en manipula-
ties – in de toonkamer exposeert 
Jaap Bijsterbosch (Amsterdam) 
een selectie uit dertig jaar nacht-
fotogra�e. In de grote ruimte zijn 
paarden exposities te zien van 
José Loeviera (Giessenburg) en 
Twan van de Vorstenbosch (Veg-
hel). Sandra Pot (Rhenen) expo-
seert bronzen beelden en paar-
denschilderijen bij de entree. 
Voor de galerie staan twee le-
vensgrote paarden van een 
kunstproject waaraan 25 kun-

stenaars deelnamen, ze beschil-
derden er allemaal een. Drieën-
twintig werden verkocht, dit zijn 
de laatste twee. Galeriehoudster 
Saskia Steenbakkers organiseert 
deze expositie ter ondersteuning 
(als PR stunt) voor de actie van 
Bitless And More. Eigenaresse 
Nadja De Vlaeminck (Arnhem) wil 
met een tour met haar twee paar-
den aandacht genereren voor en 
benadrukken dat paarden dieren 
zijn en geen roerende zaken. 
Alle deelnemende kunstenaars 
aan de paardenexpositie waar-
onder ook Mirjam de Boer (Uit-
geest), Irma van de Zande (Heer-
hugowaard) en Meinard Klop-
penburg (Castricum) met een en-
kel uniek werk – ondersteunen 

dit statement. Te zien tot en met 4 
november in Galerie Streetscape, 
Dorpsstraat 7 in Castricum. Ope-
ningstijden: dinsdag, woensdag 

van 9.30 tot 12.30 uur tijdens het 
inloopatelier van Mieke Rozing, 
vrijdag tot en met zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. 

Kaartverkoop gestart
Concerten Music Train
Castricum - Zang- en showgroep 
Music Train gaat het toneel weer 
op. Op 9 en 10 november om 
20.00 uur zijn de shows gepland 
in Fase Fier. Hier repeteert de 
groep elke week om zich klaar te 
stomen voor ‘Enjoy!’. 

Met veel plezier en enthousiasme 
wordt de show in elkaar gezet. En 
zoals de titel al doet vermoeden 
wordt het een reis om van te ge-
nieten, met liedjes  van vroeger 

en nu. Maar ook een Nederlands 
blok, een muzikaal stuk van Je� 
Wayne en een foute medley. 

De kaartverkoop is al gestart. Dit 
kan via de mail of via een van de 
leden. Men kan een mail sturen 
naar miranda@music-train.nl. La-
ter kunnen de kaarten ook ge-
kocht worden bij Nice to Have in 
Geesterduin en Fase Fier in Bak-
kum. Meer informatie: www.mu-
sic-train.nl.

Koor van De witte Duif 
zoekt uitbreiding
Castricum - Begin september is 
het koor van de Witte Duif van 
start gegaan op een nieuwe loca-
tie, het Cultureel Podium De Bak-
kerij aan de Dorpsstraat in Castri-
cum. 
Hoewel de naam ‘jongerenkoor 
Erile’ niet meer van toepassing 
kan zijn, barst het koor van de 
energie. Marianne Beitler zorgt er 
elke week weer voor dat het koor 
vol enthousiasme aan de slag kan 
gaan. Het gaat niet zozeer om 
het neerzetten van een presta-
tie, maar vooral om het vrijuit en 
met veel plezier zingen van aller-
lei soorten liederen. 
Het koor bestaat uit zo’n 14 per-

sonen van wat jonger tot wat ou-
der. Op gezette tijden treedt het 
koor op. Dat kan zijn tijdens een 
kerkdienst of bijvoorbeeld een 
kleinschalig project rond een the-
ma. De repetities zijn op de maan-
dagavond van 20.00 tot 21.30 
uur. Het koor nodigt belangstel-
lenden uit om mee te komen zin-
gen op de maandagavonden in 
De Bakkerij. Speciaal talent hoeft 
men hier niet voor te hebben, sa-
men zingen, daar gaat het om. 
Wie nog nadere informatie wil 
kan bellen met Isabella Brander-
horst (tel. 655983) of Arnold Fa-
ber (tel. 06-36180554). (Foto: aan-
geleverd)

Puike prestatie Vredeburg
Limmen - Met de traditionele 
massakamp tegen SV Oppositie 
in Heiloo op dinsdag, een bonds-
duel voor Vredeburg 1 in Bergen 
op donderdag en een interne 
competitieronde op vrijdag be-
leefden de schakers van SV Vre-
deburg een drukke week.
De massakamp eindigde net als 
de vorige editie in een mooie 
overwinning van SV Vredeburg. 
De eindscore van 7-4 was duide-
lijk genoeg. Ondermeer Ed Stolp, 
Hidde en Harold Ebels, Barry Ble-
kemolen, Remi Aa�es en Gertjan 
Hafkamp wonnen hun partij. 
Het eerste bondsduel van Vre-
deburg 1 dat met twee invallers 
aantrad bij het sterker veronder-
stelde Bergen 1, eindigde verras-
send in 4-4. De puike prestatie 
werd tot stand gebracht door ze-
ges van Niels Hageman, Ed Stolp 
en Sandra Hollander, remises van 
Luc Janssen en Bob Stolp en ne-
derlagen van Bert Hollander, Tars 
Wanders en Barry Blekemolen. 
Het eerste matchpunt voor Vre-
deburg in de tweede klasse C is 
een feit. 
In de interne competitie waren 
de ogen gericht op het topduel 
tussen nieuwkomer en ratingfa-
voriet Luc Janssen en clubkampi-
oen Bert Hollander. Janssen had 
in een lange en spannende par-
tij het overwicht en leek een win-
nende aanval over de g-lijn te 

kunnen ontwikkelen, maar kon 
toch niet voorkomen dat Hollan-
der ontsnapte met remise door 
eeuwig schaak. Jeroen Tebbens 
speelde uitstekend tegen Mar-
lies Sturk, maar de pionwinst op 
de damevleugel was niet genoeg 
voor de zege. Tebbens moest met 
een �inke achterstand qua be-
denktijd instemmen met remise. 
Harold Ebels won van Remi Aaf-
jes. Adri Beentjes verzuimde in 
het vroege middenspel de be-
waking van de onderste rij goed 
te organiseren. Wham bam: Dc8 
mat! Dat was de reactie van de 
oplettende Barry Blekemolen. 
Robin Rommel speelde veel te 
gehaast tegen de sterke nieuw-
komer Samer Alyares: zijn koning 
werd het open veld in gejaagd en 
vervolgens vakkundig mat gezet. 
Een andere vakkundige matvoe-
ring was te zien op het bord van 
Theo Al, alwaar hij de koning van 
Nico Pepping met twee dames 
het leven ontnam. Gijs Pouw won 
zijn tweede partij in deze compe-
titie van Jan Brantjes. Ook Marcel 
Wester schoof met zijn tweede 
zege door naar de hoogste regi-
onen van de ranglijst. Hij versloeg 
Indriaas Booij. Jaap Limmen en 
Hans de Goede kwamen tot remi-
se, evenals Jos Admiraal en Tars 
Wanders. Komende vrijdag staat 
ronde 3 van de interne competi-
tie op het programma.
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FC Castricum tankt zelfvertrouwen
Castricum - De nederlaag van FC 
Castricum in de eerste competi-
tiewedstrijd tegen Purmersteijn 
was hard aangekomen. Trainer 
Jeroen Kroes had dan ook enke-
le tactische veranderingen in zijn 
elftal aangebracht en dat lever-
de een overtuigende 0-8 over-
winning op in de uitwedstrijd te-
gen het zwakke PSZ, dat de eer-
ste wedstrijd ook al met 8-1 had 
verloren tegen koploper ZCFC.
Al snel was duidelijk, dat het PSZ 
van trainer Soeniel Nathoe wei-
nig had in te brengen tegen de 
ontketende Castricummers, die in 
tegenstelling tot vorige week nu 
wel raad wisten met de vele ge-
creëerde kansen., hoewel de sco-
re eigenlijk nog veel hoger had 
kunnen uitvallen.
In de vijfde minuut was het al 
raak, toen Max Lodewijks met een 
strak schot PSZ-doelman Danny 
Moerenhout kansloos liet. In de 
10e minuut scoorde Jeroen Bak-
ker, die zich later in de wedstrijd 
onderscheidde met 3 gave as-
sists, maar het doelpunt werd om 
onduidelijke redenen afgekeurd.
PSZ, dat geen moment in de wed-
strijd kwam, keek lijdzaam toe, 
hoe even later Maarten van Duij-
venvoorde een corner van Carlo 

70 jaar tafeltennisvereniging Castricum
Castricum - Vrijdag 28 septem-
ber was het 70 jaar geleden dat 
Tafeltennisvereniging Castricum 
werd opgericht. Het zijn 70 jaren 
met vele ups en weinig downs ge-
weest. Totdat er een clubgebouw 
aan de Gobatstraat werd gerea-
liseerd, werd er op verschillende 
locaties getafeltennist. Verschil-
lende gymzalen en ook sportcen-
trum De Bloemen waren de plek-
ken waar een balletje werd ge-
slagen. Tafeltennis als sport werd 
erg populair door de vele succes-
sen van Bettine Vriesekoop, wie 
kent haar niet? De club was erg 
blij dat de voormalige kleuter-
school aan de Gobatstraat  ver-
bouwd werd tot tafeltenniscen-
trum. Twee zalen en een kantine 
waren het resultaat na noeste ar-
beid van vele vrijwilligers. Groot 
was de schrik toen er 14 septem-
ber 2011 brand uitbrak, die het 
gebouw volledig in de as legde. 
Tijdelijk kon de club terecht in het 
voormalige Rode Kruisgebouw-
tje aan de van Speykkade voor de 
training en bij tafeltennisvereni-
ging Rapidity in Beverwijk, waar 
de competitie in hun clubge-

Vrijburg omtoverde in een schit-
terend doelpunt. Daarmee was 
het verzet van PSZ gebroken en 
het mocht een wonder heten, 
dat de ruststand slechts 0-3 was 
door het eerste doelpunt van Ela-
rio Zweet.
In de tweede helft was het op-
nieuw eenrichtingverkeer naar 
het Zaandamse doel. Elario Zweet 
zag kans nog eens 4 maal te sco-
ren, zodat hij alweer op 5 goals 
staat in het verse seizoen. Tus-
sendoor was ook Marc Klaver nog 
trefzeker, met de uiteindelijke 0-8 

als eindresultaat. 
Uiteraard was Jeroen Kroes tevre-
den, maar hij waakt voor eufo-
rie. “We moeten eerst maar eens 
zien, hoe we er na vijf wedstrij-
den voor staan, dan weten we 
ook iets meer van de krachtsver-
houdingen. Maar voor het zelf-
vertrouwen is dit wel een lekke-
re opsteker.”

Aanstaande zaterdag komt DVC 
Buiksloot, met tweemaal een 0-0 
remise, op bezoek. (Theo Groen-
tjes, foto: aangeleverd)

bouw kon worden gespeeld. Ein-
delijk, in september 2014 kon het 
nieuwe gebouw in gebruik geno-
men worden. Het prachtige nieu-
we tafeltenniscentrum staat op 
exact dezelfde plek aan de Gobat-
straat. Het resultaat is één van de 
mooiste accommodaties op tafel-
tennisgebied in de regio. 
De vereniging biedt voor ieder 
wat wils. Zo zijn er competitie-

spelende teams, maar ook kan er 
recreatief gespeeld worden op ie-
ders niveau. Geinteresseerden 
worden uitgenodigd op de zon-
dagmiddag binnen te lopen. Tus-
sen 14.00 en 16.00 uur is er vrije 
inloop waar men een balletje 
kunt slaan en waar de ko�e klaar 
staat. Verdere informatie is te vin-
den www.ttvcastricum.nl. (foto: 
aangeleverd)

Croonenburg Dames 1 pakt 
eerste competitiewinst
Castricum - Zaterdag speelde het 
eerste damesteam van Croonen-
burg haar eerste o�ciële thuis-
wedstrijd van het seizoen. Te-
genstander was het vijfde dames 
team van Zaanstad dat als eni-
ge van de eerste klasse poule tot 
nu toe nog de volle winst in haar 
wedstrijden had weten te pak-
ken.
De wedstrijd in sporthal De Bloe-
men begon met twee teams die 

elkaar goed in balans hielden. 
Beide partijen pakten om-en-om 
hun punten, waardoor de span-
nende eerste set pas na een ver-
lenging door Croonenburg werd 
opgeëist.
De tweede set had een zelfde 
verloop. Beide partijen hadden 
moeite met elkaars servicedruk 
en maakten fouten bij het re-
tourneren van de bal naar de te-
genstander. Tegen het eind van 

de set wist Zaanstad een voor-
sprong te nemen. De thuis spe-
lende ploeg wist dat gat nog wel 
te verkleinen, maar moest in deze 
set haar meerdere erkennen.
De derde set raakten de dames 
van Croonenburg in vorm. Met 
een harde service werd het spel 
van de tegenpartij ontregeld, 
waarna -als de bal al terug kwam- 
de aanval van Zaanstad veelal in 
het “killblock” van de Croonen-
burg dames geslagen werd. On-
der deze druk liep het jeugdi-
ge thuisteam al snel uit in pun-
ten en gaf deze voorsprong niet 
meer weg.
De vierde set gaf een zelfde ver-
loop weer. Om de druk op de te-
genstander te houden, paste 
de coach van Croonenburg een 
“dubbele wissel” toe. Dit is een 
wissel waarbij een nieuwe spel-
verdeelster wordt ingebracht in 
het achterveld, zodat het team 
enkele beurten lang een extra 
aanvaller aan het net heeft. Dit 
pakte echter niet goed uit, waar-
door Zaanstad enkele puntjes 
kon inlopen. Maar Croonenburg 
herstelde de rust in het team en 
wist de wedstrijd daarna gemak-
kelijk op haar naam te zetten. 
Croonenburg Dames1 wonnen 
van Zaanstad met 3-1 (setstan-
den 27-25, 22-25, 25-14, 25-13). 
(Foto: Raoul van Eijk)

MHCC doneert shirts aan 
vluchtelingen op Lesbos
Castricum - Hockeyvereniging 
MHCC heeft zaterdag 22 septem-
ber het nieuwe seizoen groots in-
geluid. Tijdens het drukbezoch-
te openingsevenement kregen 
de leden de kans om het huidige 
hockeyshirt om te ruilen voor een 
nieuw shirt van hoofdsponsor 
Vanhier accountants. Kledingle-

verancier Ab Geldermans Sport 
uit Beverwijk verzorgde een pop-
up-store waar, naast het ophalen 
van het nieuwe shirt, eveneens 
geshopt kon worden voor nieu-
we sokken, broekjes, rokjes, trai-
ningspakken en andere hockey-
spullen. De kledingleverancier 
verzorgde eveneens lasergamen 

voor de jeugd en voor de aller-
jongste jeugd was er een spring-
kussen. Een fantastische barbe-
cue werd door de eigen vrijwilli-
gers verzorgd.

Ruim 500 shirts naar goed doel
De massaal ingeleverde shirts zijn 
gedoneerd aan stichting Move-
ment On The Ground. Deze stich-
ting, bekend van oprichter/am-
bassadeur Johnny de Mol, vangt 
oorlogsvluchtelingen op in het 
Griekse Lesbos. De stichting zorgt 
niet alleen voor opvang maar 
gaat ook, middels colleges, ac-
tief met de vluchtelingen aan de 
slag. Met als doel inzet van aan-
wezig talent en het kunnen lesge-
ven aan kinderen. Sport en spel is 
daarnaast een belangrijk onder-
deel voor de verwerking van het 
opgelopen trauma. 
MHCC hoopt dat de fel oranje 
shirts letterlijk en �guurlijk weer 
een beetje kleur aan het leven 
van de vluchtelingen geven. Part-
ner Van Duuren zorgt belange-
loos voor het vervoer naar Les-
bos. Meer informatie over de 
stichting is te vinden op www.
movementontheground.com. 
(Foto: aangeleverd)

Vitesse haalt heel overtuigend uit 
tegen Volendam: 7-2
Castricum - Duels tegen Volen-
dam liggen Vitesse wel! De laat-
ste 26 onderlinge duels trok Vi-
tesse maar liefst 13 keer aan het 
langste eind tegen slechts 6 ze-
ges voor de wijdbroeken. Waar 
vorige week uit bij Hercules Zaan-
dam zelfs het dik verdiende punt-
je in de slotfase in rook op ging 
moest het dit keer dus thuis ge-
beuren tegen de Volendammers. 
Vorige week wist Vitesse het goe-
de spel vóór rust geen vervolg te 
geven na rust maar dit keer was 
de ploeg van trainer Thijs Sluij-
ter het hele duel heer en mees-
ter. De uiteindelijke 7-2 zege was 
mede daardoor allesbehalve ge-
�atteerd.
De eerste helft ging de partij re-

delijk gelijk op. Na ruim een half 
uur spelen kreeg de verdediging 
van Volendam een spervuur van 
prima aanvallen van Vitesse te 
verduren. Dat leidde achtereen-
volgens tot een bal op de lat, en 
grote kans voor Menno Frank-
fort en een 100% kans voor Mats 
Laan. Een goal kon gewoon niet 
uitblijven en een prima steekbal 
van Jort Kaandorp op spits Robin 
Bakker bracht de laatste vrij voor 
de keeper en dat betekende de 
verdiende 1-0. Nog voor rust 
werd de voorsprong uitgebouwd 
toen Jort Kaandorp na een mooie 
aanval over rechts vrij voor doel 
de bal simpel kon binnentikken: 
2-0. (Foto: Joop Hollenberg)
Ook direct na rust bleef Vites-

se de Volendammers a�agen en 
dat leverde al snel resultaat op. 
Een vrije trap net buiten het straf-
schopgebied werd in de 49e mi-
nuut door uitblinker Robin Bak-
ker feilloos binnengeschoten: 3-0. 
De deceptie voor trainer Berry 
Smit werd nog groter toen Robin 
Bakker niet veel later de verdedi-
ging van Volendam voor de zo-
veelste keer te snel af was en Mats 
Laan in staat stelde de 4-0 te sco-
ren. Nog geen minuut later wist 
spits Tom Kwakman na een snel-
le uitval te pro�teren van iets te 
veel vrijheid en schoot vrij sim-
pel de 4-1 binnen. Maar Vitesse 
ging onverdroten door en voerde 
de score verder op naar 6-1 alvo-
rens Volendam weer even aan de 
beurt was: 6-2. De onverzettelijk-
heid bleek in de 78e minuut toen 
Rik Beentjes puur op wilskracht 
doorging op een schier onmoge-
lijke dieptebal. Hij troefde achter-
eenvolgens op snelheid zowel de 
laatste man als de keeper af en 
bracht met een sliding de eind-
uitslag op het scorebord: 7-2! Vlak 
voor tijd bleek de frustratie bij Vo-
lendam zo groot dat een van de 
spitsen een tweede gele kaart 
kreeg wegens commentaar op de 
leiding en dus met rood van het 
veld af moest. Niet veel later ge-
volgd door zijn deze middag zoek 
gespeelde ploeggenoten. 

Ethiopische maaltijd
Castricum - De werkgroep Castri-
cum-Ethiopië organiseert voor de 
vijfde keer een Ethiopische maal-
tijd. Zo’n maaltijd bestaat uit een 
injerra, een pannenkoek van te�-
meel. Hierop worden diverse ge-
rechtjes geserveerd. De koks zijn 

inmiddels zeer bedreven in het 
klaarmaken hiervan. En ook bij de 
allereerste van deze maaltijden 
smaakte alles al prima.
De maaltijd wordt gehouden op 
vrijdag 12 oktober om 18.00 uur 
in het Parochiecentrum, Dorps-

straat 113 in Castricum. De deel-
namekosten bedragen 20 eu-
ro inclusief twee drankjes. Opga-
ve vantevoren is noodzakelijk tot 
5 oktober bij Hans Doortmont: 
hcdoortmont@ziggo.nl of 06-
53679318. De opbrengst is be-
stemd projecten van de organi-
satie voor schoolkinderen in Ethi-
opië.

Nieuwe velden, nieuwe shirts
Limmen - Met het spelen op nieuwe velden bij vv Limmen, hoort na-
tuurlijk ook een nieuw shirt. Dit ontvingen de spelers van Limmen 
JO10-1 van sponsor Sunco. Het team speelt in de hoofdklasse. Kai, Ty-
go, Max, Jurre, Jari, Lesley en Sem zijn er erg blij mee. (Foto: aangele-
verd).

Android 
workshop
Castricum - Op dinsdag 9 en 16 
oktober kunnen geïnteresseer-
den bij de bibliotheek in Castri-
cum deelnemen aan een work-
shop over de Android tablet en 
telefoon. Tijdens de workshop 
krijgt men uitleg over de bedie-
ning, de belangrijkste instellin-
gen, toepassingen en apps. Deel-
nemers zijn van harte welkom bij 
Bibliotheek Kennemerwaard lo-
catie Castricum. De bijeenkom-
sten zijn van 10.00 tot 12.00 uur. 
Aanmelden kan op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of bij de klantenservice in 
de bibliotheek (betalen met pin).
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Agenda raadsinformatieavond 
4 oktober 2018

Op zaterdag 13 oktober, in de nternati onale epair Caf  Week 201 , vindt er weer een epair 
Caf  plaats in e Bakkerij in Castricum  en mooi moment om eens langs te komen met kapo  e 
spullen en deze samen met onze vrijwilligers te repareren  epair Caf  wordt georganiseerd 
door ransiti on own Castricum en e Groene Bak en is toegankelijk voor jong en oud  

a otte stri kbo t  n  elbeer onder 
poot? Kom naar het Repair Café!

 

 

e gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, eiloo, Uitgeest, Langedijk en eerhugowaard 
organiseren samen met Sti chti ng Sport-Z het vakanti eprogramma Vakanti e U  et 
programma vindt deze herfstvakanti e plaats op woensdag 24 oktober in sportcomple  e 
Meent Bauer  nd in Alkmaar  e dag is bedoeld voor kinderen van 10 t m 12 jaar met een 
zorgindicati e in het GGZ-spectrum auti sme, A , etc  

Vakanti e U
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Door de leeft ijdsgroep  te specifi ceren is het 
programma zo, dat het voor de h le groep een belevenisvolle dag vol nieuwe en positi eve 
ervaringen wordt.   Er wordt gewerkt met kleine groepen en een centrale projectleider. De 
begeleiders van Sport-  beschikken over de juiste kennis en kunde om de groep te begeleiden.

Programma
De deelnemers worden om 09:30 uur verwacht en starten vanaf 10:00 uur met een uitdagend 
en acti ef ochtendprogramma. a de gezamenlijke lunch hebben de kinderen de mogelijkheid om 
een eigen acti viteit te doen en in de middag wordt er een spektakel in de sporthal van De Meent 
georganiseerd. Vanaf 15:30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald en kunnen ouders een 
half uurtje meedoen aan een acti viteit. m 1 :00 uur is het programma afgelopen. 
 Voor deze dag is er een chill-zone / creati eve ruimte ingericht voor kinderen die dit nodig hebben. 

Aanmelden
Deelname aan Vakanti e U  is grati s. Aanmelden kan tot en met 10 oktober. Voor dit programma 
is er plek voor 30 deelnemers. uders van kinderen die binnen de specifi eke doelgroep vallen en 
die in n van de genoemde gemeenten wonen, kunnen hun kind voor Vakanti e U  aanmelden 
via: www.sport-z.org/vakanti efun. Meer informati e kunt u opvragen bij Hester wart, via 
h.zwart sport-z.org of 0 -524932 4.

VakantieFUN in herfstvakantie voor 
kinderen met orgindicatie

 

ijd 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 inloopavond 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
   

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. m 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.

ok 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 osanne Slootweg 088-9097014. Mailen kan ook naar 
raadsgri   e castricum.nl) 

genda aads lein
raadsinformatieavond 11 oktober 2018
ijd Onderwerp  
aadsinformati ebijeenkomst  

19.30  20.45 Presentati e mogelijkheid pilot aardwarmte door Sti chti ng Aardwarmte  
 Castricum 
Commissies   
19.30  20.45  Auditcommissie 
21.00  22.30  Belasti ngverordeningen 
21.00  22.00  apport ekenkamercommissie inzake Burgerparti cipati e 
22.00  22.30  Commissie Algemene Zaken  
  Diversen

aadsvergadering 
22.45  ienswijze ntegraal meerjaren beleidsplan Politi e 

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 griffi  e via raadsgriffi  e castricum nl, of via de telefoonnummers 0  9097014 en 
0  9097015

Op de onderwerpen met een  kan niet opnieuw  worden ingesproken

e raad it oor  klaar ti dens et 
Raadsspreekuur

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

et eerstvolgende aadsspreekuur is op maandag 15 oktober 201

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.

Het epair Caf  vindt plaats op zaterdag 13 oktober in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. De openingsti jden van het epair Caf  zijn 13:00 tot 1 :00 uur. De entree is grati s 
(gift en zijn welkom). e betaalt alleen voor eventuele materialen.

ijkt het je leuk om mee te doen met het epair Caf  e zijn op zoek naar e tra vrijwilligers 
omdat we graag in de toekomst vaker open zouden willen zijn. e zijn met name op zoek naar 
technische mensen die handig zijn in het repareren van elektrische en huishoudelijke apparaten. 
ijkt het je wat om een keer mee te draaien om te zien of het bevalt  Mail naar: tt castricum

gmail.com
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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
200918 Westerweg 24 a in Limmen 

Het plaatsen van een dakkapel
210918 Prins Mauritsstraat 30 in Castricum 

Het plaatsen van een dakkapel en het uitbreiden van de woning
260918 Kadastraal secti e K 97 in Akersloot 

Het bouwen van een tuinhuis

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
260918 Sifriedstraat 34 in Castricum 

Het bouwen van een woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
260918 Geesterduin 4 in Castricum 

Het wijzigen van het winkelcentrum
Vierhuysen 9 in Akersloot  
Het legaliseren van een reeds aangelegde inrit

280918 Castricummer Werf 140 in Castricum 
Het plaatsen van een carport

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te 
verlenen:
Datum Adres 
270918 Van Uytrechtlaan 1 in Castricum 

Het verbreden van de bestaande uitrit

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

Ontvangen omgevingsaanvragen 
Datum Adres
240918 Van Oldenbarneveldweg 25 in Castricum

Verleende evenementenvergunning Kermis Bakkum Fase Fier, van vrijdag 12 
oktober 2018 tot en met zondag 14 oktober 2018, verzenddatum besluit 24 
september 2018(APV1800848).

250918 Strand Castricum 
Verleende evenementenvergunning MTB Beachmarathon Hoek van Holland - Den 
Helder op zondag 28 oktober 2018 tussen 10.00 uur en 13.30 uur, verzenddatum 
besluit 25 september 2018(APV1800740).

270918 Zeeweg 4 in Castricum 
Verleende evenementenvergunning Strand- en Duinlopen van AVC op zondag 28 
oktober 2018, zondag 2 december 2018, zondag 6 januari 2019, zondag 3 februari 
2019 tussen 10.00 en 13.00 uur start/fi nish in het Sportpark De Duinloper over het 
strand richti ng Heemskerk, verzenddatum besluit 27 september 2018 
(APV1800821). 

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

Castricum, 3 oktober 2018

Lezing tuinarchitect 
Arjan Boekel
Regio - De van oorsprong 
Heiloose tuinarchitect Arjan 
Boekel geeft woensdag 17 
oktober bij de vereniging Groei 
& Bloei een lezing. Beplanting 
vormt voor Arjan Boekel een 
onuitputtelijke bron om mee te 
ontwerpen. In elke tuin, van 
modern tot landelijk, spelen 
planten dan ook de hoofdrol.  
Met behulp van beplanting 
worden ruimtes gemaakt; 
uitzicht en dieptewerking ont-
staat, maar ook beslotenheid en 
geborgenheid.  Beplanting 
zorgt daarnaast voor sfeer, 
kleur, seizoensbeleving en een 
natuurlijke uit straling. 

Met de beplanting streeft 
Arjan na dat een specifieke sfeer 
wordt gecreëerd die in geen 
twee tuinen hetzelfde is.

Altijd wordt voor die specifieke 
plek en opdrachtgever aan 
het toegepaste sortiment 
gesleuteld. 

“Tuinontwerpen maak ik 
vooral vanuit mijn liefde voor 
beplanting. Ik heb het geluk 
dat ik beplantingen dagelijks 
mag toepassen als ontwerp-
middel in mijn eigen projecten. 
In deze presentatie wil ik dat 
enthousiasme met jullie delen. 
Door aansprekende projecten 
te laten zien en uit te leggen 
welke keuzes voor de specifieke 
situatie zijn gemaakt.” 

De lezing vindt plaats in de 
Ter Coulsterkerk in Heiloo, 
Holleweg 121. Tijd: 19.30 uur. 
Entree: leden gratis, niet leden 3 
euro.

Martijn Engelbregt wint Victoriefonds 
Cultuurprijs Visuele Kunsten
Regio - ,,Martijn Engelbregt 
neemt een aparte plaats in in de 
kunstwereld. Hij gebruikt geen 
bestaande beelden of vormen, 

hij vindt ze uit. En alle registers 
gaan open. Hij is een 
trendsetter, een vernieuwer, die 
buiten de wetmatigheden van

de beeldende kunst opereert en 
aanzet tot denken’’, aldus 
juryvoorzitter Hetty Hafkamp.

De in Bergen woonachtige Engel- 
bregt ontving de Victorie-fonds 
Cultuurprijs in de catego-rie 
Visuele Kunsten – 2.500 euro - 
tijdens een feestelijke en druk-
bezochte bijeenkomst in Stede-
lijk Museum Alkmaar. Kunste-
naars Gerben Hermanus en Ca-
tinka Kersten maakten ook kans 
op de prijs. Het werk van de drie 
kunstenaars is nog tot en met 11 
november te bewonderen in het 
museum. 
 
Op 14 oktober is de bekendma-
king en uitreiking van de Cultuur-
prijs Letteren in de Ruïnekerk in 
Bergen. Genomineerden in deze 
categorie: Gerda Blees, Barry Smit 
en Saskia Stehouwer. Ozan

V.l.n.r. Martijn Engelbregt, Catinka Kersten, Gerben Hermanus (Foto: 
Erna Faust)

Aydogan ontvangt die middag de 
Rabobank Jong Talentprijs.

Tot slot vindt op 11 november de 
uitreiking van de cultuurprijs Po-
diumkunsten plaats in Taqa The-
ater De Vest. De genomineerden - 
Han Bennink, Mike Fentross en 
Paul de Munnik - treden dan ook 
op. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom bij de uitreikingen 
aanwezig te zijn. De toegang is 
gratis, aanmelding verplicht via 
www.victoriefondscultuurprijs.nl 
Iedere twee jaar reikt stichting 
Cultuurprijs regio Alkmaar drie 
categorieprijzen uit aan kunste-
naars, schrijvers en podiumkun-
stenaars die zich op een bijzon-
dere manier in hun vak onder-
scheiden en een relatie hebben 
met de regio Alkmaar. Een zeven-
koppige vakjury onder leiding 
van een burgemeester uit de re-
gio benoemt de genomineerden 
en kent de prijzen toe. Ook roept 
zij de winnaar uit van de Jong Ta-
lent Prijs. 




