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Nieuw plan voor kleiner 
park zonder zwembad

Castricum - Er bleven veel 
vragen onbeantwoord tijdens 
de informatieavond over de 
ontwikkelingen rond het haal-
baarheidsonderzoek naar een 
het initiatief DuynParc, een 
vakantiepark van Landal op 
De Zanderij. Wel werd don-
derdagavond duidelijk in de 
volle raadszaal dat Van Wij-
nen Recreatiebouw en PWN 

tot overeenstemming zijn ge-
komen. Projectleider Klaas 
Odink namens Van Wijnen: 
,,Het aangepaste plan voor-
ziet in minder recreatiewo-
ningen, zo’n zestig tot zeven-
tig stuks, er komt geen zwem-
bad en geen binnenvoorzie-
ningen, zoals een speelhal. 
Het EHS-gebied blijft onge-
moeid en dat geldt ook voor 

het deel waarop Kaptein Kaas 
nu gevestigd is.” Dit bedrijf 
verhuist binnenkort naar Hei-
loo. Bij de herontwikkeling 
van het terrein wordt onder 
andere gedacht aan wonin-
gen voor recreatie of perma-
nente bewoning. Het gebied 
Natura 2000 wordt ontzien en 
er is geen sprake van dat de 
plannen verschoven worden 
in noordelijke richting, zoals 
eerder werd gesuggereerd. 
Er vinden nu onderhandelin-
gen plaats met de particulier 
die een deel van de grond ge-
kocht zou hebben om zo een 
vakantiepark in De Zanderij 
tegen te houden. Verrassend 
was dat Odink aangaf dat er 
mogelijk alternatieve locaties 
voorhanden zijn in Castricum, 
maar De Zanderij de beste 
plek voor DuynParc. ,,Het gaat 
om een kwaliteitsslag in de 
omgeving. Het wordt een toe-
gankelijk park, zonder hek-
werk en de woningen komen 
niet vrij voor permanente be-
woning.”  Verwacht wordt dat 
er op de bijeenkomst van 12 
november meer duidelijk-
heid kan worden gegeven en 
dat de uitkomst van het haal-
baarheidsonderzoek in janua-
ri 2016 wordt gepresenteerd. 

In het groene (EHS) en roze gebied (Kaptein Kaas) wordt niet 
gebouwd. Het plangebied is het blauwe gebied in het midden.

Feestelijke open dag 
Castricum – Toon Mans 
heeft er in ieder geval twee 
fans bij sinds de open dag 
van de gemeente afgelopen 
zaterdag. Willemijn Steeman 
van zes en haar broertje Do-
rus, die vier jaar oud is, kre-
gen tijdens hun bezoek aan 
het gemeentehuis een fo-
to van de burgemeester ca-
deau en dat vonden ze leuk. 
Of de foto nu boven hun bed 
hangt valt te betwijfelen; 
daar hangen gewoon leuke 
meiden- en stoere jongens-
dingen. Tijdens de open dag 
was er van alles te beleven 
in de gemeente; er reed een 
treintje langs de verschillen-
de locaties. Naast een rond-
leiding in het gemeentehuis, 

kon het publiek genieten 
van tromgeroffel van raads-
leden die aandacht vroegen 
voor de vernieuwing van de 
lokale democratie. Inwoners 
zouden zelf initiatieven moe-
ten nemen om meer invloed 
uit te oefenen op het beleid. 
Ook de Slag bij Castricum 
van 6 oktober 1799 werd op 
historische wijze herdacht bij 
het gemeentehuis. De afval-
brengdepots en de groenon-
derkomens waren open  en 
daar waren het vooral man-
nen die zich lieten informe-
ren. De brandweer trok mis-
schien wel het meeste pu-
bliek met spectaculaire de-
monstraties waarover meer 
in deze krant.
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Castricum - Stichting Jeugd 
en Techniek verhuist naar 
basisschool De Klimop. JET 
heeft tot doel de jeugd op 
een creatieve manier kennis 
te laten maken met techniek. 
De technische vaardigheden 
die kinderen leren zijn on-

der andere zagen, timmeren, 
solderen en schilderen. Maar 
ook glas graveren en het 
werken met elektra behoort 
tot de mogelijkheden.
JET is iedere woensdagmid-
dag en bestaat uit twee groe-
pen van ieder vijftien kinde-

ren, vanaf zeven jaar tot en 
met groep acht. Stichting 
Jeugd en Techniek is achttien 
jaar geleden gestart met be-
scheiden middelen in een ou-
de bouwkeet. Met de komst 
van Joop Holt en Karel Hoog-
kamp een jaar later, heeft JET 
echt handen en voeten ge-
kregen, zowel inhoudelijk als 
organisatorisch. Na vele ver-
huizingen naar noodloka-
len kon JET wat langere tijd 
in de oude Molenweidschool 
blijven. Nu deze locatie bin-
nenkort wordt herontwikkeld, 
moest er een alternatief wor-
den gezocht voor de huisves-
ting van JET. In samenspraak 
met ISOB werd een goed al-
ternatief gevonden.  JET 
heeft nu een prachtig nieuw 
onderkomen bij basisschool 
De Klimop. Na twee weken 
proefdraaien is JET klaar voor 
de officiële opening. Burge-
meester Mans liet zien dat hij 
goed om kan gaan met ha-
mer en spijker en met een 
slag werd het logo van JET 
op de gevel getimmerd.

Nieuwe huurovereenkomst 
voor Sporthal De Bloemen
Castricum - Er is een nieu-
we huurovereenkomst voor 
Sporthal De Bloemen. Op 23 
september ondertekenden 
de beheerders, P. Schoen-
makers en M. Richter, sa-
men met wethouders Klijn-
stra (financiën/vastgoed) en 
Van Schoonhoven (sport) het 
contract. De huurovereen-
komst is geactualiseerd en 
verlengd tot 30 juni 2035. De 
beheerders van de sporthal 
willen met deze nieuwe huur-
overeenkomst op zak na-
drukkelijk een rol gaan spe-
len bij toekomstige ontwik-
kelingen op en rond sport-
park Noord-End. De over-
eenkomst geeft de exploi-

tanten een stuk zekerheid 
en is voor hen aanleiding om 
(duurzame) investeringen 
te gaan doen in de sporthal, 
waaronder zonnepanelen en 
herstel van het sanitair. Bin-
nenkort wordt ook een nieu-
we klimwand geplaatst in de 
sporthal. Daarnaast biedt de 
sporthal al ruimte voor een 
breed scala aan sportieve ac-
tiviteiten en mogelijkheden 
voor het houden van bijv. ver-
gaderingen, seminars en an-
dere activiteiten. Daardoor is 
het een plek met belangrij-
ke voorzieningen in de kern 
Castricum. Op de foto: v.l.n.r.: 
M. Richter, P. Schoenmakers, 
H. Klijnstra.

Tuovus in 
Oude Keuken
Bakkum - Zondag 11 ok-
tober is er vanaf 14.00 uur 
weer livemuziek in De Oude 
Keuken. Ditmaal een optre-
den van Tuovus. Phil Mills is 
een Engelse singer/songwri-
ter die in Nederland woont. 
Samen met Ingrid Mooijman 
vormt hij het duo Tuovus. Ze 
brengen een mix van Engels- 
en Nederlandstalige akoes-
tische liedjes en ook eigen 
composities van Phil. Ze be-
geleiden zichzelf daarbij op 
de gitaar.

Volleybalsters Croonenburg 
vechten zich naar zege

Castricum - De eerste thuis-
wedstrijd van de volleybal-
sters van Croonenburg is 
door de Castricummers ge-
wonnen. Debuterend twee-
de divisionist Compaen werd 
met 3-1 verslagen. De vecht-
lust bij Croonenburg maakte 
het verschil.
De eerste twee sets wer-
den gewonnen. De vrouwen 
van coach van den Outenaar 
speelden verzorgd volley-
bal. Aan het einde van bei-
de sets dreigde het mis te 
gaan. Compaen kwam terug 
tot 22 respectievelijk 23 pun-
ten. Routinier Marije Bloem 

bleek weer van grote waarde 
voor Croonenburg en sleep-
te de twee sets met goed ge-
plaatste smashes binnen. In 
de derde set zakte Croonen-
burg door het ijs. De pass 
kwam niet bij de jeugdige 
setter Sanne Burger. De aan-
vallers kwamen niet tot sco-
ren. In de vierde set dreigde 
hetzelfde te gebeuren, maar 
Croonenburg vocht zich te-
rug in wedstrijd. Met name 
Winnie Assendelft raakte op 
drift. Ook moeilijke ballen 
wist zij hard over het net te 
slaan. Croonenburg won de 
laatste set. 

Castricum - De open dag bij 
de brandweer is afgelopen 
zaterdag zeer goed bezocht. 
Er was van alles te zien en te 
doen: van vlam in de pan tot 
autobrand en waterspelletjes 
tot lopen in een woonkamer 
gevuld met rook. 

Zeven personen hebben in-
teresse getoond voor de va-
catures bij de vrijwillige 
brandweer. Geïnteresseer-
den die in het dorp werken 
en wonen of vaak beschik-
baar zijn overdag worden 
uitgenodigd langs te komen 
op dinsdagavond rond 19.20 

uur in de brandweerkazer-
ne aan de burgemeester Bo-
reelstraat 1A. 

Er waren afgelopen week 
weer eens diverse loze 
brandmeldingen: vanf zorg-
centrum De Cameren, De 
Santmark, Dijk en Duin. Don-
derdag moest Limmen rich-
ting Heiloo voor een melding 
van een binnenbrand. Bij 
aankomst bleek ook dat loos 
alarm. Op zaterdagavond 
stond aan de Henri Dunant-
singel de inhoud van een 
kleine prullenbak in brand. 
Foto: Hans Peter Olivier. 

Spectaculaire open dag 
bij de brandweer

Akersloot - Danny Bizot heeft 
donderdag beslag gelegd op 
de eerste plaats van de wed-
strijd om de KPB-mountainbik-
ecup. 
Op De Cloppenburgh wist 

Danny direct na de start de 
leiding te nemen. Ronden-
lang hielden Henk Louwe, 
Chris Kemp en Peter Lange-
voort zicht op leider Bizot. 
Met nog een kwart koers 

Danny Bizot is winterklaar voor de boeg plaatste Pe-
ter Langevoort een alles be-
slissende demarrage voor de 
tweede plek, waarop Henk 
Louwe geen antwoord had 
en achter Langevoort, maar 
voor Chris Kemp naar plaats 
drie reed.
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Wereldwinkel viert 45ste 
verjaardag en trakteert

Castricum - Het Wereld-
winkelidee ontstond in 1968. 
Met de verkoop van rietsui-
ker werd getoond hoe de we-
reldhandel beter en eerlijker 
zou kunnen werken. Want rij-
ke landen hieven hoge in-
voerbelastingen op produc-
ten uit ontwikkelingslanden. 
Op suiker was dat toen vijftig 
cent per kilo. Hierdoor werd 
het voor de ontwikkelings-
landen veel te duur om pro-
ducten in de rijke landen te 
verkopen en er zelf een rede-
lijke prijs aan over te houden.
De eerste Wereldwinkel 
van Nederland opende op 1 
april 1969 in Breukelen. Al 
snel daarna werd in 1970 de 
Stichting Wereldwinkel Cas-
tricum opgericht. 
Tijdens de bevrijdingsmarkt 
dat jaar werd een grote hoe-
veelheid rietsuiker en kunst-
nijverheid verkocht. Dit was 
een succes en de eerste ech-
te winkel werd op 19 novem-
ber 1970 geopend aan de Eg-
monderstraat. Drie jaar later 
verhuisde de Wereldwinkel 
naar de Henri Schuytstraat. 
En sinds 1991 is de winkel 
een vertrouwd gezicht aan 

de Smeetslaan 4. In de afge-
lopen 45 jaar is er veel ver-
anderd en veel bereikt. Zo 
waren er in het begin regel-
matig protestacties en boy-
cots. Daarna ging er steeds 
meer aandacht naar de ver-
koop van de producten. De 
Wereldwinkel is nu een échte 
winkel. Maar met nog steeds 
dezelfde doelstelling: eer-
lijke spullen verkopen voor 
een eerlijke prijs. En nu de 
Wereldwinkel heeft bewe-
zen dat dit een goede manier 
van handel is, kunnen we in 
de gewone supermarkt ook 
steeds meer Fairtrade pro-
ducten kopen.
De komende week is het 
winkelen bij de Wereldwin-
kel extra aantrekkelijk want 
de jarige trakteert. Van 12 tot 
en met 24 oktober is er een 
kassabonactie. Elke klant 
maakt dan kans om zijn aan-
koopbedrag terug te winnen. 
Aan het einde van elke week 
wordt een kassabon getrok-
ken. En de twee gelukki-
ge winnaars krijgen een ca-
deaubon van de Wereldwin-
kel ter waarde van het be-
drag dat op de bon staat.

Kennemer Wonen 
doet huurprijscheck

Regio - Door een wijziging 
in het puntenstelsel hebben 
sommige huurders van wo-
ningcorporaties recht op een 
huurverlaging. Bij Kenne-
mer Wonen gaat het om ne-
gen woningen en een gemid-
delde huurverlaging van ne-
gentien euro. Kennemer Wo-
nen past de huurprijs van de-
ze woningen aan en brengt 
de bewoners daarvan op de 
hoogte. ,,De maximale huur 
van woningen verandert 
door de grotere rol van de 
WOZ-waarde in het punten-
systeem. Een huurder heeft 
recht op een huurverlaging 

als de maximaal toegestane 
huur van een woning lager 
wordt dan de huurprijs die 
de bewoner nu betaalt”, zegt 
Dick Tromp, directeur-be-
stuurder Kennemer Wonen. 
Huurders kunnen zelf contro-
leren of zij recht hebben op 
huurverlaging. 
Verhuurders zijn niet ver-
plicht het initiatief te nemen 
tot een aanpassing van de 
huurprijs. Kennemer Wonen 
neemt dit initiatief wel en zal 
een huurverlaging doorvoe-
ren voor de negen woningen 
waarop de wijziging van toe-
passing is.

Koe aan Zee
Castricum -  Op zondag 18 
oktober kunnen kinderen van 
drie jaar tot zeven jaar sa-
men met hun (groot)ouders 
genieten van de eigentijdse 
voorstelling Koe aan Zee van 
het Zoldertheater bij Toon-
beeld om 14.00 uur. 
Koe aan Zee is een vrolijk 
verhaal over het werk op de 
boerderij en wat dieren doen 
tijdens een dagje aan zee. 
Met toneel, poppenspel en 
muziek in een verrassend en 
kleurrijk decor. Koe aan zee 
is geïnspireerd op het thema 
van het bekroonde prenten-
boek ‘Boer Boris gaat naar 
zee’ van Ted van Lieshout en 
Philip Hopman. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal, bij 
de Readshop, muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan 
en Vivant Rozing.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag & woensdag 21.00 uur

The Walk 3D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.45 uur
Ja, ik wil!

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
woensdag 18.45 uur
Pan - 3D (OV)

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 18.45 uur

Holland Natuur in de Delta
vrijdag & zondag 16.00 uur

maandag 18.45 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 18.45 uur
45 Years

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 2D

zaterdag & zondag 16.00 uur   
woensdag 16.00 uur   
Pan - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur   
Keet & Koen

zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   

Hotel Transsylvanië 2 - 3D (NL)
woensdag 13.30 uur   

De club van Sinterklaas en de 
verdwenen schoentjes

Programma 8 okt t/m 14 okt 2015

The Walk in 3D
The Walk is het verhaal van 
de Franse koorddanser Phi-
lippe Petit en zijn poging om 
de Twin Towers van het World 
Trade Center over te steken 
in 1974. 
In de ochtend van 7 augus-

tus stapte Petit van de zuide-
lijke toren op een stalen ka-
bel en liep ongeveer een uur 
tussen de twee gebouwen 
in. Zodra hij van de kabel af-
stapte werd Petit direct gear-
resteerd.

In Ja, Ik Wil! ontmoet het pu-
bliek Roos, een mooie, leuke, 
succesvolle vrouw van begin 
dertig. Steeds als ze begint 
te dromen van een huwelijk, 
wordt ze gedumpt. En dan 
wordt ze ook nog eens uitge-
nodigd op de bruiloften van 
haar exen Om zichzelf niet te 

Ja Ik Wil! laten kennen, neemt ze haar 
jongere stagiair Daan mee 
naar alle ceremonies. 
Ze raakt veelvuldig verzeild 
in gênante situaties en valt 
prompt als een blok voor 
de charmes van een aan-
trekkelijke arts Ja, Ik Wil! is 
een hartverwarmende rom-
com van regisseur Kees van 
Nieuwkerk. 

Castricum - Binnen de ze-
ventiende eeuwse Neder-
landse schilderkunst neemt 
het portret een belangrijke 
positie in. Vele van de nota-
belen van de rijke Hollandse 
steden lieten zich door gro-
te schilders als Rembrandt, 
Frans Hals en vele anderen 
portretteren. De schilders zelf 
lieten zich ook niet onbetuigd 
en beeldden zichzelf op ver-
schillende manieren uit; niet 
alleen als geslaagde inwoner 
van een stad,  maar ook als 
ambachtsman achter de ezel 
met palet en bundel penselen 
in de hand. Door in deze zelf-

portretten allerlei attributen 
op te nemen konden zij het 
portret van een symbolische 
inhoud voorzien. Op donder-
dag 8 oktober geeft kunsthis-
toricus Martijn Pieters een le-
zing over dit Hollandse zelf-
portret  in het kader van De 
Ochtenden. De locatie is de-
ze keer Geesterhage. Tijd-
stip 10.00-12.00 uur. Aanmel-
den via 0251-655678 of cas-
tricum@bibliotheekkenne-
merwaard.nl. Op de foto: Ju-
dith Leyster, Zelfportret, ca. 
1635, olieverf op doek, 72.3 x 
65.3 cm, Washington, Natio-
nal Gallery of Art.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Kolol dankt Castricum
Castricum - ,,Op 1 juni 2015 
was het feest in Kolol”, zegt 
Hugo van den Broek van de 
stichting Kibet4Kids. De-
ze stichting bouwt scholen 
in Kenia en op deze datum 
kreeg Van den Broek te ho-
ren dat het Bonhoeffer Colle-
ge bijna 19.000 euro had in-
gezameld voor Kibet4Kids. 
,,Het is echt geweldig dat 
mijn oude middelbare school 
met allerlei acties zoveel geld 
heeft opgehaald’’, aldus Van 
den Broek.
Afgelopen week bezocht Van 
den Broek het Bonhoeffer 
en als blijk van waardering 
bood hij de school een foto 
aan met de leerlingen en do-
centen van de school in Ko-
lol. De foto werd in ontvangst 
genomen door Tjebbe Bos-
man en Kees Bijman - samen 
met Douwe de Jong - de or-
ganisatoren van de Bon-
hoeffer-actie. ,,Hier doe je 
het voor’’, zegt Kees Bijman. 
,,Schitterend om de blijd-
schap te zien op de gezich-
ten van de kinderen. Deze fo-
to krijgt een mooie plek in de 
onze school.” Het geld van de 
Bonhoeffer-actie wordt met 
50 procent verhoogd door de 
Wilde Ganzen, de organisa-

tie die wereldwijd kleine pro-
jecten steunt om armoede te 
bestrijden. De grote vraag is 
natuurlijk: hoe gaat Kibet-
4Kids het geld besteden? 
,,Voor groep 6 en 7 gaan we 
twee klaslokalen bouwen met 
nieuwe stoelen en tafels. Alle 
lokalen van de school krijgen 
boekenkasten met nieuwe 
studieboeken”, zegt Van den 
Broek. ,,Daarnaast wordt er 
geïnvesteerd in de bijscho-
ling van docenten.” 
Dankzij het extra geld van de 
Wilde Ganzen kan er ook een 
administratie/docentenruim-
te worden gebouwd en de sa-
nitaire voorzieningen worden 
uitgebreid met 18 toiletten. 
,,Op de site van Kibet4Kids 
(www.kibet4kidsfoundation.
org) staat een gedetailleerde 
verantwoording van de be-
steding van het geld, want wij 
zijn een transparante organi-
satie en leggen volledig ver-
antwoording af over hoe het 
geld wordt besteed’’, zegt Van 
den Broek. ,,Wij vinden dat de 
mensen en bedrijven die geld 
doneren aan onze organisa-
tie daar recht op hebben.’’ Op 
de foto v.l.n.r.: Kees Bijman, 
Tjebbe Bosman, Hugo van 
den Broek.

Lezing over End-to-End 
run door Groot-Brittannië
Limmen - Op 30 oktober 
geeft fotograaf en beroeps-
avonturier Jolanda Linschoo-
ten haar lezing ‘Niet de race 
maar de reis’ over haar so-
lo trailrun van 2000 km van-
af het zuidelijkste puntje van 
Engeland, Land’s End, naar 
het noordelijkste puntje in 
Schotland, John O’ Groats. 

Naast haar avonturen is Jo-
landa actief als trailloper van 
ultralange afstanden. Zo nam 
zij driemaal deel aan de Ma-
rathon des Sables, waarbij 
ze in 2010 tweede werd. Ook 
won ze de Trail des Ducs de 
Savoie (Ultra-Trail du Mont-
Blanc) en werd ze in 2011 
Nederlands Kampioen op de 
100 kilometer. 
Maar op haar best is ze zon-
der publiek of medailles, zo-
als tijdens haar zelf uitgestip-
pelde End-to-End run door 
Groot-Brittannië, want, be-
weert Linschooten: ,,Klein 
zijn in de grote natuur. Daar 
kun je kracht, een soort veer-
kracht uit halen.”
Dagelijks rende Linschooten 
met bepakking minstens 50 
kilometer hard. Zes dagen in 
de week, zeven weken lang, 
van Land’s End naar John O’ 

Groats, offroad dwars door 
Groot-Brittannië. Een vrouw 
als een machine, denk je. 
Maar niets is minder waar. 
‘Niet de race maar de reis’ is 
een dapper en eerlijk verhaal 
over trailrunnen, misbruik, 
schuldgevoel, eenzaamheid 
én vrijheid.
Tijdens deze multimediale 
presentatie vertelt Jolanda 
hoe ze zichzelf tegenkwam 
en hervond tijdens haar 2000 
km lange trailrun door de 
Britse bergen. Waarbij de na-
tuur haar inspiratiebron was. 
,,De start en de finish zijn 
slechts bakens die het on-
derweg zijn markeren. Niet 
zo snel maar zo mooi moge-
lijk van zuid naar noord!” 
De presentatie duurt twee 
keer vijftig minuten en wordt 
op een drie meter groot 
breedbeeldscherm geprojec-
teerd. Jolanda neemt het pu-
bliek mee aan de hand van 
haar schitterende filmmate-
riaal, haarscherpe fotografie 
en boeiende verhaal. De le-
zing begint om 20.00 uur en 
duurt tot 22.00 uur bij Vre-
deburg in Limmen, entree 
7,50 euro; reserveren is aan 
te raden via www.jolandalin-
schooten.nl. 

Poëzie en punkrock in Bakkerij

Castricum - Het afgelo-
pen drukbezochte openings-
weekend was er één die de 
geschiedenis ingaat als een 

Bakkerij de organisatie met 
de eigenzinnige poëzie-club 
North Sea Poetry. Het is een 
poëziebattle voor aanstor-
mend talent in poëzie-perfor-
mance. Muzikale omlijsting is 
er van Hebe Vrijhof, een sin-
ger/songwriter met een jaz-
zy stem. Zaterdag begint 
met de  opgewonden stand-
jes van Geenitalïe met strak-
ke Nederlandstalige punk. 
Daarna Shatterhand, een 
Schots viertal met een voor-
liefde voor snelle, melodieuze 
punk met grote refreinen. Op 
vrijdagbegint het program-
ma om 20.30 uur. Op zater-
dag is de zaal open om 21.00. 
Op vrijdag is de entree vrij, op 
zaterdag bedraagt de entree 
vijf euro.

heel bijzondere voor De Bak-
kerij, en de ontlading was 
dan ook groot voor alle vrij-
willigers die zich de afgelo-
pen jaren hebben ingezet om 
hun langgekoesterde droom 
te verwezenlijken. Met de 
opening van de nieuwe zaal 
sluit de Vereniging Vrienden 
van De Bakkerij de zogehe-
ten zeven magere jaren af en 
vanaf nu kijkt De Bakkerij al-
leen nog vooruit. En met ko-
mende vrijdag een poëzie-
battle en op zaterdag een 
avondje onversneden punk-
rock zit het met de beloofde 
afwisseling in het program-
ma ook wel goed.
Op vrijdagavond deelt  De 

Regio - Op zondag 11 okto-
ber houdt de Kennemer Toer 
Club de laatste vrije toertocht 
van het seizoen; de Sluizen-
tocht. Deze tocht van circa 65 
kilometer voert over en langs 
negen sluizen en sluisjes.  
Halverwege even opsteken 
in het Zaanse Pannenkoeken 
Paleis bij de Wilhelminasluis 
in het centrum van Zaandam 
hoort er bij. Deze tocht is 
voor iedereen prima te rijden 
aan de hand van een uitste-
kende routebeschrijving. Er is 
ook een mogelijkheid om de 
route op GPS data te krijgen. 
Tussen 10.00 en 11.00 uur in-
schrijven in Sporthal De Zien, 
Zienlaan te Uitgeest.

Sluizentocht
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Schoolkorfbal 
bij Helios

Castricum - Op woens-
dag 30 september was het 
jaarlijkse schoolkorfbaltoer-
nooi bij Helios op Sportpark 
Noord-End. Ongeveer hon-
derd kinderen uit de groe-
pen drie tot en met zes stre-
den om de bekers. In de pou-
le van groep 3/4 ging de eer-
ste prijs naar de kinderen van 
Visser ’t Hooft groep 4. De 
groep 3 van de Visser ‘t Hooft 
werd tweede en de Mon-

tesssori werd 3e. In de pou-
le groep 5 werd de eerste 
prijs binnen gesleept door de 
Klimop, de tweede plaats was 
voor het team van de Visser 
’t Hooft en de derde plaats 
werd bemachtigd door de 
Helmgras. Bij groep 6 werd 
de eerste prijs na een span-
nende fi nale gewonnen door 
de Helmgras. Op de tweede 
plaats eindigde de Klimop en 
op de der

‘Landbouw kan niet zonder 
levensbeschouwing’

Akersloot - Jan Schrijver 
geeft een lezing op zondag 
11 oktober vanaf 14.30 uur in 
de kerk aan het Dielofslaan-
tje.
Het jaar 2015 is door de Ver-
enigde Naties tot jaar van de 
bodemvruchtbaarheid uitge-
roepen. Wie zaait zal oogsten, 
maar daar hoort wel een visie 
aan ten grondslag te liggen. 
Vanuit het Bijbels perspectief 
valt er volgens Jan nog veel 
te leren op weg naar een fi jn-
zinnige landbouw. Jan Schrij-
ver heeft ruim veertig jaar er-
varing met biologische lan-
douw en beheert samen met 
zijn vrouw en Joris Kollewijn 
een bedrijf van 75 ha. Jan: ,,In 
Nederland is het vanzelfspre-

kend geworden dat er ruim 
voldoende producten uit de 
landbouw te koop zijn van 
ogenschijnlijke goede kwa-
liteit en vooral goedkoop. 
Maar wie betaalt daar de 
prijs voor, de producent, het 
milieu, de bodem vruchtbaar-
heid of de gezondheid van de 
mens? We worden niet blij 
van de neonicotinoiden en de 
bijensterfte die daarvan het 
gevolg is. De bio-industrie 
spreekt ook weinig mensen 
tot de verbeelding en voor de 
kiloknallers moet je je scha-
men. En zullen er over enkele 
jaren nog koeien in de wei lo-
pen?² Reserveren kan via tel.: 
0251-319171 of koosje.wieg-
man@hetnet.nl.

Spreekuur huidziekenhuis Dermicis

Castricum - Op woensdag 7 
oktober start Huidziekenhuis 
Dermicis een dermatologisch 
en fl ebologisch spreekuur in 
Castricum. 
Dermatoloog dr. Rogier Hei-
de houdt om de week op 
woensdagochtend van 9.00 
tot 12.00 uur spreekuur in 
HOED Oranjelaan aan de 
Kortenaerplantsoen 46. Met 
deze setting, waarbij huis-
arts en specialist in hetzelfde 

pand werkzaam zijn, wordt 
een andere wending gege-
ven aan de samenwerking 
tussen de eerste en tweede-
lijns zorg. 
,,Huidziekenhuis Dermicis 
gaat uit van de patiënt in al-
les wat we doen en daar-
om draaien we de rollen om. 
In plaats van dat de patiënt 
naar onze specialisten gaat, 
komen wij naar hen toe”, al-
dus Rogier Heide. Naast de 

drie hoofdvestigingen in Alk-
maar, Haarlem en Doetin-
chem, houdt Huidziekenhuis 
Dermicis op meerdere bui-
tenlocaties spreekuur. In de 
omgeving van Alkmaar is dr. 
Heide reeds een spreekuur 
gestart in Bovenkarspel en 
nu volgt Castricum. Huidzie-
kenhuis 
Dermicis is volledig gespeci-
aliseerd in alle facetten van 
de huid. Patiënten kunnen 
terecht voor behandeling van 
alle huidaandoeningen, zo-
als: huidkanker, moedervlek-
ken, spataderen, psoriasis, 
acne en eczeem. De derma-
tologen, vaatchirurgen, fl e-
bologen, huidtherapeuten en 
assistenten hebben een per-
soonlijke benadering en wer-
ken met de nieuwste techno-
logieën. 
Om in aanmerking te komen 
voor verzekerde zorg dient de 
patiënt in het bezit te zijn van 
een verwijsbrief.

Castricum - De Speel-o-
theek heeft een brede selec-
tie Playmobil in huis van gro-
te en kleine sets. Handig om 
uit te proberen of de kinderen 
het echt leuk vinden voordat 
het gekocht wordt voor Sin-
terklaas. Voor vijf euro kan 
men lid worden tot eind de-
cember. Geopend op dinsdag 
van 9.00 tot 10.00 uur en za-
terdag van 11.00 tot 13.00 uur 
in de Augustinusschool.

Voor Sint naar 
Speel-o-theek

Castricum - De introductie-
cursus computer is bestemd 
voor mensen die nog niet 
met de computer om kun-
nen gaan en voor wie een 
rustig lestempo van belang 
is. De cursus bestaat uit zes 
bijeenkomsten van 10.00 tot 
12.00 uur. Op maandagmor-
gen 2 november gaat de cur-
sus van start. Aanmelden via 
tel.: 0251 656562, info@wel-
zijncastricum.nl.

Introductie-
cursus computer

Najaarsmarkt
Akersloot - Zaterdag 10 ok-
tober van 10.00-16.00 uur is 
er in ‘t Kruispunt een na-
jaarsmarkt waarvan de op-
brengst ten goede komt aan 
de verbouwing van het ge-
bouw. Er is mooie tweede-
hands kleding te koop, er 
wordt voorlichting gegeven 
over het project Ghana en 
Creative, vrijwilligers heb-
ben kerstkaarten en jam ge-
maakt, grote en kleine taar-
ten gebakken en stekken 
van planten gepot. Een team 
van de fotoclub is aanwezig 
voor het maken van een ge-
zins/portretfoto of een fo-
to van de hond en er zijn 
pakketten met bloembollen 
van de Firma Veldt. Alles is 

te koop voor een klein prijs-
je. Bovendien wordt de trek-
king van de loterij gedaan. 
De hoofdprijs is een groot-
beeld kleuren-tv. Bezoekers 
kunnen meezingen met He-
ren 17. Op de Mozartlaan 1A 
wordt de huisvesting van de 
SWOA te klein. Door de toe-
name van de belangstelling 
voor de programma’s moe-
ten ouderen worden teleur-
gesteld omdat het gebouw 
vol is. Ook wil de organisatie 
meer activiteiten ontwikke-
len voor jeugdiger Akerslo-
ters. De gemeente is akkoord 
met een uitbreiding. De tota-
le bouwkosten zijn geraamd 
op 130.000 euro. Een ano-
nieme sponsor heeft 60.000 
euro toegezegd, maar er is 
meer nodig. Aanvang 14.00 
uur, gratis entree.

Binnenbrand door uitlaat
Castricum - Maandag om 
18.40 is de brandweer met 
spoed uitgerukt naar de 
Nansenlaan waar een bin-
nenbrand zou woeden. Toen 
de spuitgasten ter plaat-
se waren, hebben ze binnen 
snel de boel gecontroleerd; 
het vuur was inmiddels uit 
en de rook werd verdreven. 
De zoon des huizes was 
aan het schilderen en bran-
den geweest aan de uitlaat 
van een brommer op de zol-
derverdieping. Dit was ver-
keerd afgelopen. Vader en 
zoon hebben zelf de brand 
geblust waarbij ze behoorlijk 
wat rook ingeademd heb-
ben. Ook had de vader zijn 
hand licht verbrand. Ze zijn 

allebei door de ambulance-
dienst nagekeken. Foto: Hans 
Peter Olivier.
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Overwinning Sea Devils 
Castricum - De Sea Devils 
is het na drie wedstrijden ge-
lukt om de eerste overwinning 
binnen te slepen. Thuis tegen 
BC Schrobbelaar werd het 73-
63. Maar bijna ging het fout 
voor het basketballers.
Net als vorige week begon-
nen de Sea Devils na de eer-
ste sprongbal van de wed-
strijd aan hun eerste offen-
sief. Na twee minuten stond 
er een hoopvolle 6-0 op het 
bord. Schrobbelaar kwam 
snel terug naar 6-4. De Sea 
Devils gingen vol in de aan-
val en voor het eerst in we-
ken vielen de schoten goed. 
Via sterk spel stond het 18-
13 aan het eind van het kwart. 
In het begin van het tweede 
kwart stond er snel een score 
van 27-13 op het bord. Na dit 
indrukwekkende vertoon van 
macht kwam Schrobbelaar bij 
een stand van 34-17 terug tot 
40-42. Er werd gerust met een 
stand van 42-34. Via Zeeman, 

Hoffman, Engels en Post werd 
het in de derde kwart nog wel 
50-42 voordat de Amsterdam-
mers het initiatief overnamen. 
In de laatste minuut scoor-
de Wickenhagen nog wel een 
vrije worp, maar Schrobbelaar 
was met 51-48 weer helemaal 
terug in de wedstrijd.
En in de 34e minuut kwam 
Hoffman geniaal naar binnen, 
maakte een fake, stuurde zijn 
man het bos in en gooide de 
bal onder de armen van een 
inkomende speler fenome-
naal in de basket.
Het was echter Schrobbe-
laar die doordrukte. Bij 61-
61 leek het bijna fout te gaan 
voor de Sea Devils. Maar toen 
stond de voorheen onzichtba-
re Engels op en begon door te 
drukken naar 68-63. Op dat 
moment waren de Amster-
dammers klaar. Via Wicken-
hagen, Post en Engels werd 
er 73-63, tevens ook de eind-
stand. 

Ook leren schaatsen? 
Castricum - Op 10 oktober 
begint het schaatsseizoen en 
er zijn nog plekken vrij voor 
kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar. Ook oudere kin-
deren die nog niet zo goed 
kunnen schaatsen kunnen 

bij VKIJ terecht. De lessen 
zijn op zaterdag van 10.00 
tot 11.00 uur op IJsbaan de 
Meent in Alkmaar. De kin-
deren mogen ook eerst een 
proefl es volgen. Opgeven via  
jeugdschaatsen@vkij.nl.

Je bent Castricummer als?
Castricum   Je bent Cas-
tricummer als is de naam 
van de Facebookpagina die 
veel bezoekers heeft onder 
de Castricumse en Bak-
kumse inwoners. Op de-
ze pagina wordt het plaat-
selijke nieuws breed uit-
gemeten en vaak wordt de 
Werkgroep Oud-Castricum 
om advies gevraagd. Oud-
Castricum wil nu de slogan 
�Je bent Castricummer als�¹ 
gebruiken om alle inwo-
ners van ons dorp te vra-
gen de werkgroep te on-
dersteunen bij het realise-
ren van haar bouwplannen.  
Deze week is Oud-Castri-
cum gestart met de derde 
fase van haar inzamelings-
acties door de 1.200 do-

nateurs per brief te verzoeken 
een bijdrage te leveren aan 
de uitbreiding, die de leden zo 
graag in het jubileumjaar 2017 
willen openen. Daarbij wil de 
werkgroep benadrukken dat 
elk bedrag, hoe klein ook, heel 
welkom is. Alle inwoners van 
Castricum en Bakkum, ook al 
zijn zij geen donateur van de 
werkgroep, worden hierbij ver-
zocht een bijdrage over te ma-
ken op rekeningnummer NL38 
RABO 0311905684 t.n.v. Stich-
ting Werkgroep Oud-Castri-
cum. Het resultaat is ongetwij-
feld een nog grotere toekomst 
voor Castricums verleden. Op 
de foto: Penningmeester Ge-
rard Veldt kan niet wachten 
tot De Duynkant op de schop 
gaat. Foto: Hans Boot.

Castricum - Op maandag 5 
oktober ondertekende wet-
houder Ans Pelzer, samen met 
wethouders van de gemeen-
ten Velsen, Uitgeest, Bever-
wijk en Heemskerk een inten-
tieverklaring om te komen tot 
een dementievriendelijke ge-
meente. De ondertekening 
vond plaats in ‘Goed voor El-
kaar’ in Heemskerk. In een de-
mentievriendelijke gemeen-
te draait het om het gemakke-
lijker maken van het dagelijk-
se leven van mensen met de-
mentie en hun naasten. Een 
gemeenschap waarin iedereen 
goed omgaat met dementie. 
In het kader van de dementie-
week, van 21 tot 26 september 
zijn verschillende organisaties 
getraind in het herkennen van 

de signalen van dementie en 
het vervolgens omgaan met 
mensen met dementie. Goed 
voor Elkaar, tweedehands 
kledingboetiek en biologi-
sche theeschenkerij, is daar 
één van. Na ondertekening 
van de intentieverklaring 
overhandigde de wethouder 
van Heemskerk de eerste 
dementievriendelijke sticker 
van Alzheimer Nederland, 
waarmee zij kunnen laten 
zien dat zij een dementie-
vriendelijke organisatie zijn. 
Op de foto wethouder Ans 
Pelzer met twee verschillen-
de sokken die verwijzen naar 
beginnende dementie waar-
bij vaak per abuis twee ver-
schillende sokken worden 
aangetrokken. 

Grijze container papierbak?
Castricum - Kan de ge-
meente papier ook aan 
huis ophalen? Zou het in 
de rekening schelen als 
inwoners moeten betalen 
per container in plaats van 
een vast bedrag per jaar? 
De gemeente bereidt zich 
voor op nieuwe manieren 
van afval inzamelen om het 
percentage gescheiden af-
val te verhogen. Op 20 en 
22 oktober zijn er inloopbij-
eenkomsten. Ieder is wel-
kom om vragen te stellen of 
zijn mening te geven over 

de diverse inzamelmogelijkhe-
den. Afval scheiden moet. Niet 
alleen voor het milieu of de 
portemonnee, het is ook een 
landelijk geldende verplichting 
om uiteindelijk 75% van al het 
afval gescheiden in te zamelen 
zodat het verder verwerkt kan 
worden. 
Castricum scheidt nu ongeveer 
60% door onder meer papier, 
glas, gft en textiel apart aan te 
bieden. In Castricum hebben 
de meeste huishoudens een 
grijze container voor huishou-
delijk restafval en een groe-

ne voor gft. Zaken als pa-
pier, glas, batterijen, elektro-
nica kunnen inwoners apart 
wegbrengen naar een con-
tainer of het afvalbrengstati-
on Schulpstet. 
Wethouder Leo van Schoon-
hoven: ,,Veel afval scheiden 
scheelt in de afvalrekening 
maar we berekenen dit niet 
door per huishouden. Wie 
veel afval scheidt, is goed be-
zig, maar betaalt vaak even-
veel afvalstoffenheffi ng als 
wie dat niet doet. We wil-
len het scheiden ook belo-
nen.” De gemeente heeft ver-
schillende scenario’s over het 
nieuwe inzamelen en legt de-
ze graag aan haar inwoners 
voor tijdens de inloopbijeen-
komsten. 
Deze bijeenkomsten zijn 
op dinsdag 20 oktober tus-
sen 18.30 en 21.00 uur op 
Schulpstet 17 te Castricum 
en op donderdag 22 oktober 
tussen 18.30 en 21.00 uur op 
de Buurtweg 51 te Akersloot

Inloop KinderKOOKeiland
Castricum - Het Kinder-
KOOKeiland viert dit jaar al-
weer haar vijfjarig bestaan. 
Kim en Corina Gaarthuis, 
moeder en dochter, startten 
het bedrijf vijf jaar geleden in 
de eigen keuken met kookei-
land, maar al gauw werd de-
ze ruimte te klein voor de ve-
le kinderfeestjes die werden 
geboekt. In mei 2011 werd 
een zelfstandige ruimte voor 
de kookfeestjes gerealiseerd 
waar nu wekelijks meerde-
re groepjes kinderen komen 
koken. 
Bij het KinderKOOKeiland 
worden kookfeestjes gege-
ven voor kinderen van acht 
tot en met twaalf jaar. De kin-
deren leren op een speelse 
manier om te gaan met verse 

producten, maar ook hygiëne 
is hierbij belangrijk. Elk feest-
je begint dan ook met han-
den wassen, waarna ze snij-
den, kneden, roeren, mixen 
en natuurlijk proeven. Sa-
men bezig zijn met het berei-
den van lekkere gerechten is 
leuk en leerzaam, maar voor-
al gezellig. Na afl oop zitten ze 
dan ook met z’n allen aan ta-
fel om de gerechtjes die ge-
maakt zijn lekker op te smik-
kelen.
Om het vijfjarig bestaan te 
vieren is er op 17 oktober tus-
sen 12.00 en 15.00 uur een 
inloopmiddag voor kinderen 
en hun ouders. Doe mee met 
één van de workshops. Kijk 
op www.kinderkookeiland.nl 
voor meer informatie. 
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Er is weer Repair Café
Castricum - Op zaterdag 
10 oktober vindt er weer een 
Repair Café plaats in De Bak-
kerij. Iedereen kan langsko-
men met kapotte spullen en 
deze samen met de vrijwilli-
gers te repareren. 

Er zijn verschillende repara-
ties mogelijk, bijvoorbeeld 
textiel, kleine elektrische en 
huishoudelijke apparaten en 
mobiele telefoons. Of ga voor 
advies bij computerproble-

men. De Fietsersbond repa-
reert fietslichten op het Bak-
kerspleintje.

Dit   Repair Café wordt vier 
keer per jaar georganiseerd 
door Transition Town Castri-
cum en De Groene Bak en 
is toegankelijk voor jong en 
oud. De openingstijden van 
het Repair Café zijn 13.00 tot 
16.00 uur. 
De  entree is gratis. Foto: 
Jorinde Reijnierse.

Nieuwe koers bij Iskra
Castricum - Afname van het 
publieksbereik en de kos-
ten van het organiseren van 
concerten van hoge kwali-
teit; Iskra maakt een pas op 
de plaats. 
Concerten zullen op project-
basis worden georganiseerd. 
Daarna wordt bezien hoe 
verder te gaan. In ieder ge-
val sluit Iskra 2015 feestelijk 
af met twee concerten: Iskra 
Jazzclub ontvangt Frans von 
Chossy met band op 12 de-
cember in het Oude Raad-
huis. 
Maar eerst een monument-
concert van Lavinia Meijer 
(foto) op zondagmiddag 8 
november in de Dorpskerk. 

Aanvang 15.00 uur. 
Twee jaar geleden speelde 
deze uitzonderlijke harpis-
te in een uitverkochte Dorps-
kerk stukken van haar toen 
net uitgekomen cd Philip 
Glass. Inmiddels heeft zij met 
nieuwe inspiratie weer twee 
prachtige cd’s opgenomen. .  
Om deze muzikale verrassin-
gen nog feestelijker te maken 
biedt Iskra het publiek gratis 
hapjes en een pauzedrank-
je aan.
Aan de zaal kosten kaarten 
voor Lavinia Meijer 24 eu-
ro. In de voorverkoop via de 
website www.iskra.nl 20 eu-
ro. Kinderen tot en met twaalf 
jaar betalen altijd vijf euro. 

Goed Contact en gezond blijven
Castricum - Op dinsdag 13 
oktober organiseert onder-
nemersnetwerk Goed Con-
tact, deel drie van de Master-
class competenties ontwik-
kelen met als titel: ‘Help! Hoe 
vergroot ik mijn gezondheid?’
In deze Masterclass, speciaal 
voor ondernemende vrou-

wen, komen de competen-
ties: zelfreflectie, stressbe-
stendigheid en omgevings-
bewust handelen aan de or-
de. De Masterclass wordt 
gegeven door Dorien Groot. 
Dorien heeft meer dan twin-
tig jaar ervaring in het geven 
van NLP-training en –coa-

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 22-09-2015: Isai 
Jair Zoer, zoon van Mark 
Zoer en Jessica C. Oudejans. 
Castricum - 16-09-2015: Jen-
te Klinkenberg, dochter van 
Sjoerd Klinkenberg en Marije 
van der Winden. 22-09-2015: 
Floor Esmee Collard, dochter 
van Guido J.J. Collard en Ma-
ria F. Weel.
24-09-2015: Noud Liebreg-
ts, zoon van Gerrit-Jan Lieb-
regts en Leonie T.M. Zonne-
veld. 24-09-2015: Asya Sa-
ri, dochter van Burak Sari en 
Rukiye Ceylan. 26-09-2015: 
Thijs Pannekeet, zoon van 
Bas Adriaan Pannekeet en 
Manon W.J. Kerren. 27-09-
2015: Mel Verzijde,         zoon 
van Martin Verzijde en Mar-
leen de Visser. 27-09-2015: 
Siem de Graaf, zoon van Ar-
jan de Graaf en Alida H.J. Nij-
enhuis. 28-09-2015: Yara van 
der Schaaf, dochter van Bram 
van der Schaaf en Patricia 

E.C. Twisk. 
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Akersloot - 25-09-2015: Pe-
trus W. Dekker en Vera Kreeft. 
Castricum - 25-09-2015: Ro-
bert P. van Galen en Ilse A.A. 
van Hooff.

Overleden
Castricum - 09-09-2015: Joh-
nny de Klerk, gehuwd met 
Barbara R. Spiessens. 24-
09-2015: Herminus ten Zijt-
hoff, gehuwd met Jenny van 
der Vecht. 29-09-2015: An-
je Dijk, weduwe van Cornelis 
Louwerse. 30-09-2015: Ali-
da Grin. 30-09-2015: Nico-
laas J.M. Schumacher, we-
duwnaar van Gesiena A.A.M. 
Remmerswaal. Limmen - 23-
09-2015: Wijtske C. Boersma, 
gehuwd met Theodorus C. 
Bijlenga. 24-09-2015: Maria 
E.C.H. Meijer, weduwe van 
Sieze Klees.

Lezing SP maakt indruk
Castricum - Meer dan ze-
ventig mensen bezochten de 
lezing van Harry van Bommel 
over het ontstaan en de be-
strijding van IS. Van Bommel 
beantwoordde de vragen uit 
het publiek. 
SP-woordvoerder Petra Ga-
zendam: ,,Ook het verhaal 
van de Koerd Younis Lutfu-
la verduidelijkte veel. Hij kon 
de mensen uitleggen hoe 
verschillend wij en de men-
sen in het strijdgebied naar 
de situatie kijken. Hij vertel-
de ook over zijn drie uur du-
rende interview met een ge-
vangen genomen IS-strijder, 
een schokkend relaas. Aan 
het einde van de avond was 
het iedereen helder dat er 
vaak veel te simpel wordt ge-
dacht over het oplossen van 
de problemen in het strijd-

gebied.” Van Bommel ge-
looft niet in een militaire op-
lossing voor Syrië en Irak. 
Hij bepleit een internationa-
le vredesconferentie waar de 
VS, Rusland en de landen uit 
de regio aan moeten deelne-
men met als eerste doel een 
staakt het vuren. 
Ook de regering van Assad 
moet daarbij aan tafel. On-

derhandelen met IS sluit van 
Bommel uit omdat IS zich 
niet aan de uitkomst van een 
conferentie zou verbinden. 

De suggestie dat het mo-
gelijk zou zijn om een ‘vei-
lig gebied’ te creëren voor 
de vluchtelingen in het Mid-
den Oosten zelf, werd onder-
uit gehaald. 

ching. Tijden: 16.45 tot  21.30 
uur. Locatie: Huize Konings-
bosch, Heereweg 84 in Bak-
kum. Kosten: voor leden in-
begrepen in lidmaatschap en 
niet-leden betalen 35 euro. 
Aanmelden via info@goed-
contact.nl of bezoek de web-
site voor meer informatie.

Castricum - Simina Ruppert 
geeft een lezing over het le-
ven en de werken van de 
Russische componist Pjotr Il-
jitsj Tsjaikovski. De informatie 
wordt afgewisseld met mu-
ziekfragmenten. De lezing 
vindt plaats op 13 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur in De 
Kern aan de Overtoom. De 
lezing wordt georganiseerd 
door het Vrouwen Contact 
Castricum. Niet-leden beta-
len vier euro waarbij inbegre-
pen koffie of thee.

Lezing over 
Tsjaikovski

Castricum - Bridgeclub 
Castricum gaat in de winter-
maanden, behalve in decem-
ber, op de derde zondag van 
de maand open bridgedrives 
houden in Geesterhage. De 
eerste bridgedrives zijn op 18 
oktober en 15 november. Ie-
dereen kan meedoen, opge-
ven kan via www.Bricas.nl of 
aan de zaal voor 13.15 uur. 
Aanvang 13.30 uur.

Open 
bridgedrives



Vitesse weer afgetroefd
Castricum - Dit weekend 
moest Vitesse opnieuw aan-
treden tegen United/DAVO,  
de ploeg die vorig seizoen 
achteraf gezien door een on-
verwachte 1-3 zege op de 
Puikman mede debet was 
aan de degradatie van Vi-
tesse. Een in vele opzichten 
oppermachtig United/DAVO 
nam geheel terecht de pun-
ten mee naar Haarlem na een 
1-2 eindstand. 

Waar Vitesse vorig seizoen 
ten onder ging door eigen 
falen was United/DAVO dit 
keer de ploeg die op vrijwel 
alle fronten de thuisploeg 
wist af te troeven. Weliswaar 
was Vitesse gehandicapt 
door de schorsing van aan-
voerder Jasper Rutgers, maar 
het was duidelijk te merken 
dat de ploeg uit het Haarlem-
se Schalkwijk flink `geïnves-
teerd` had in nieuw spelers-
materiaal. In de vijftiende mi-

nuut kwam Vitesse wel op 
voorsprong toen Rik Been-
tjes de bal van een verdedi-
gers ontfutselde en Menno 
Peters in de voeten aanspeel-
de. Die nam de bal mee naar 
links en verraste de keeper 
met een geplaatste schuiver 
in de rechterhoek: 1-0. 

In de rust moest trainer Pa-
trick van der Fits noodge-
dwongen wat omzettingen 
plegen omdat Remco Been-
tjes door een opgelopen 
spierblessure niet verder kon. 
Geleidelijk aan nam het veld-
overwicht van United/DAVO 
steeds gevaarlijker vormen 
aan en het wachten was ei-
genlijk al op de gelijkmaker. 
Die viel uiteindelijk in de 63e  
minuut toen een ogenschijn-
lijk houdbare bal bij de eer-
ste paal binnen viel. Onno-
dig balverlies zorgde in de 
78e minuut voor de gevrees-
de achterstand, 1-2. 

Afzwemmers in september
Castricum - Zwembad De 
Witte Brug kan deze maand 
45 kandidaten feliciteren met 
hun zwemdiploma. Op 2 sep-
tember werd er door tien kan-
didaten het A-diploma be-
haald: Stef Bakker, Nin Ei Sh-
we Yi, Efsa Ipek, Jesse Lem-
mink, Anouk van Loo, Bram 
Overplet, Betty Schaap, Aly-
sha Schulkes, Melissa Tromp 
en Mats Woud. Op 9 septem-
ber is er door dertien kandi-
daten succesvol afgezwom-
men voor het diploma B: Em-
ma Brown, Mats Dikkentman, 
Julia van Dommelen, Ma-
delief van Eijk, Juliëtte Glo-
rie, Maud Kerklaan, Joy Ran-
zijn, Vallerie de Ruyter, Noud 
van Saase, Taine van Timme-
ren, Mats Venselaar, Liz Wil-
lemse en Robin Zentveld. Op 

16 september hadden Char-
lotte Broekhuizen, Bas Kort 
en Janneke Swanink het he-
le zwembad voor zichzelf en 
konden zij al hun gevorderde 
zwemkunsten voor het C-di-
ploma laten zien. Op 18 sep-
tember hebben Esméé van 
der Horst en Marit Huibers 
voor C afgezwommen. Op 30 
september was het feest voor 
zeventien kandidaten: Mirthe 
Hoornsman, Moira van der 
Horst, Oliwia IJpelaan, Fie-
ne Jacet, Leonore Kloos, Stijn 
Lenting, Thijs Min, Gilles van 
Pel, Yari Schut, Stef Spil, Wil-
lemijn Steeman, Minne van 
Straalen, Jari van der Schaaf, 
Kees van Velzen, Lieuwe Vis-
ser, Jill Wijker en Anna Zoe-
teman hebben hun eerste 
zwemdiploma behaald.

www. .nl

www. .nl

Lokale lasten blijven 
gelijk, de rek is er uit

Castricum - Het gaat beter 
met de Nederlandse econo-
mie. Toch blijven de financi-
ele vooruitzichten van de ge-
meente onzeker. ,,In de afge-
lopen jaren namen de tekor-
ten bij het Rijk af, maar bij de 
gemeenten zijn ze juist toe-
genomen. De hoeveelheid 
geld dat de gemeente van de 
overheid ontvangt is onvoor-
spelbaar en heeft gedurende 
de afgelopen jaren gezorgd 
voor flinke schommelingen”, 
aldus wethouder Klijnstra 
van Financiën.  Hij vervolgt: 
,,Het uitvoeren van de zware 
bezuinigingsopgaven en het 
telkens moeten opvangen 
van korting op korting heeft 
er voor gezorgd dat de finan-
ciële rek eruit is.” 

De begroting 2016 en de bij-
behorende meerjarenraming 
van de gemeente Castricum 
zijn evenals vorig jaar slui-

tend met zelfs een klein po-
sitief saldo. Alleen het jaar 
2017 vertoont op dit moment 
nog een licht tekort. 
Het komende jaar blijven de 
gemiddelde lokale lasten ge-
lijk. Het tarief voor de afval-
stoffenheffing blijft gelijk aan 
2015, de OZB en rioolheffing 
worden verhoogd met de in-
flatie (1,2%). Alle huishou-
dens krijgen in 2016 een kor-
ting van acht euro op de aan-
slag gemeentelijke belastin-
gen, waardoor de gemiddel-
de lasten gelijk zijn aan die 
van vorig jaar. 

Op 8 oktober wordt de begro-
ting door de wethouder Klijn-
stra gepresenteerd en is er 
gelegenheid om in te spre-
ken. De gemeenteraad be-
handelt de begroting op 5 
november en besluit er op 12 
november over. Alle bijeen-
komsten zijn openbaar.

Castricum - Met het hui-
dig WK Rugby op tv, is er 
ook van het Nederlandse en 
Castricumse rugbyfront goed 
nieuws. Voor de selectie van 
het Nederlands vijftiental on-
der de 19 zijn CasRC spelers 
Tony Hoogenboom en Emar 
Pronk uitgekozen om mee te 
doen. Beide heren zijn een 
inmiddels een vaste waarde 
binnen het Nederlands team 
U19 en samen doen ze eind 
oktober mee aan het Euro-
pees kampioenschap in Por-
tugal. CasRC is ook trots om 
de mannen te zien meedoen 
aan het toernooi. De droom 
is natuurlijk om ooit met een 
Nederlands team ook mee 
te doen aan een WK. Hel-
pen deze droom waar te ma-
ken? Neem dan een kijkje op 
de site voor de crowdfunding 
van het U19 team www.ryd-
nl.rugby-xv.nl/category/u19/.

Tony en Emar 
naar U19

Werk aan de winkel!
Castricum - ‘Er is werk aan 
de winkel, Castricum gaat 
snoeien en economisch 
bloeien!’ 

Dat waren de woorden waar-
mee de tweede bijeenkomst 
‘Versterking winkelgebieden 
in Castricum’ op 29 juni van 
start ging. Er werden idee-
en  aangedragen over hoe 
een ideaal winkelgebied in 
Castricum er uit zou moeten 
zien. Van infrastructuur tot 
sfeer, beleving en ruimtelij-

ke concentratie. Het Ontwik-
kelingsbedrijf NHN heeft de-
ze informatie afgelopen peri-
ode vertaald naar het Visie-
document Detailhandel Cas-
tricum. Dit belangrijke docu-
ment wordt overhandigd aan 
het gemeentebestuur en de 
ondernemers op dinsdag 13 
oktober in het gemeentehuis. 

Alle ondernemers in Castri-
cum zijn uitgenodigd van de 
partij te zijn. Aanvang 19.00 
uur. 

Castricum - In het kader van 
de Kinderboekenweek is er 
zaterdag een lezing bij kan-
toorboekhandel Laan in de 
Burgemeester Mooijstraat. 
Op 11 oktober om 15.00 uur 
leest Marieke Smithuis voor 
uit haar tweede kinderboek; 
‘Samen ben je niet alleen’, uit 
de Lotte en Roos serie. Ma-
rieke is in Bakkum geboren 
en heeft daar haar kinder-
tijd doorgebracht. Gratis en-
tree. Het weekend erop is er 
nog een lezing waarover la-
ter meer. 

Lezing Marieke 
bij Laan

Castricum - In de etalage 
van Ida Bakker in de Dorp-
straat debuteert Repromas-
ters met een afdruk op vlas-
linnen met het Doek  ‘Victo-
ry Boogie Woogie’, van Piet 
Mondriaan. 
Meer werken van Repromas-
ters op de meeste zondag-
middagen in het Witte Kerkje 
bij Dijk en Duin tussen 14.00 
en 16.00 uur.  

Een Mondriaan?

Zondag 11 oktober 14.00 uur:

Limmen  -  VVH Velserbroek

balsponsor: Kroone / liefting
 de fietsspecialist uit noord-holland 

pupil v.d. week: Merel houwelig (speelster Limmen D1)
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Vergeetachtig of dement?
Castricum - Wat te doen als 
momenten van twijfel of ver-
geetachtigheid vaak voor-
komen? Anke Beerlage, GZ 
Psycholoog bij Context, en 
Patrick Bellaert, Mantelzorg-
consulent bij MaatjeZ, hel-
pen mensen erachter te ko-
men of men zich terecht on-
gerust maakt en reiken tips 

aan voor zelfonderzoek. De-
ze bijeenkomst vindt plaats 
in het Alzheimer Café in Ser-
vicefl at Sans Souci. Adres: 
Sans Souci 113. Het pro-
gramma start om 19.30 uur. 
Iedereen is welkom.
De toegang én het eerste 
kopje koffi e zijn gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig. 

Week van de huidtherapie 
bij Centrum Oosterwal

Alkmaar - Van 3 tot 10 okto-
ber is het de landelijke week 
van de huidtherapie. Daar-
om openen de huidtherapeu-
ten in Nederland deze week 
hun deuren. Op vrijdag  9 ok-
tober kan men op het inloop-
spreekuur van Centrum Oos-
terwal in Alkmaar terecht van 
13.30 tot 16.30 uur. Op dins-
dag  13 oktober is er een in-
formatieavond over huidthe-
rapie en laserbehandelingen 
in Alkmaar.

Huidproblemen drukken 
vaak een behoorlijke stem-
pel op het dagelijks leven. Ze 
veroorzaken pijn of jeuk en 
beperken soms in de bewe-
gingsvrijheid. Zichtbare af-
wijkingen kunnen het zelf-
vertrouwen fl ink ondermij-
nen. Is de huid onrustig, ziek 
of beschadigd? Last van lit-
tekenweefsel of oedeem als 
gevolg van een operatie, be-
straling of chemotherapie? 
Leg de zorg voor de huid in 
handen van de huidthera-
peut. Nike Ramaker, huidthe-
rapeut bij Centrum Ooster-
wal, legt uit wat huidtherapie 
inhoudt. ,,Een huidtherapeut 
behandelt de zieke en/of de 
beschadigde huid. Huidthe-
rapeuten zijn als paramedi-
cus opgeleid en zijn geregi-
streerd bij de Stichting Kwa-
liteitsregister Paramedici. De 
huidtherapeut geeft zowel 

medische als cosmetische 
zorg. Wij behandelen huid-
problemen als acne, littekens, 
overbeharing, lymf- en lipoe-
deem,  pigmentafwijkingen, 
rosacea/couperose (vaat-
afwijkingen) en huidonef-
fenheden. De bovenstaan-
de huidproblemen worden 
behandeld met onder ande-
re acnetherapie, chemische 
peelingen, camoufl age, me-
dische tatoeages, manuele 
lymfdrainage, lymftaping, lit-
tekenmassages, elektrische 
epilatie, micro needling the-
rapie en laser. Het behandel-
plan  bestaat uit één of meer-
dere behandelingen vaak in 
combinatie met zelfmanage-
ment, het leren omgaan met 
de huidproblemen in het da-
gelijks leven, en  huidverzor-
gingsadvies. De vergoeding 
van huidtherapeutische be-
handelingen zijn afhankelijk 
van de polisvoorwaarden van 
de aanvullende verzekering. 
Veelal worden ze vergoed. 
Iedereen is welkom bij Cen-
trum Oosterwal op verwij-
zing van de huisarts of speci-
alist, maar in veel gevallen is 
het ook mogelijk bij de huid-
therapeut terecht te kunnen 
zonder verwijsbrief.” Aan-
melden via www.centrum-
oosterwal.nl. In Alkmaar be-
vindt zich de hoofdlocatie 
van Centrum Oosterwal op 
de Comeniusstraat 3.

Donatieactie Jumbo
Uitgeest - Over drie maan-
den gaat Nederland weer 
massaal aan tafel om samen 
met familie, vrienden en ge-
liefden te genieten van een 
kerstlunch of kerstdiner. Dit 
is lang niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Om deze 
mensen die wel een steun-
tje in de rug kunnen gebrui-
ken een hart onder de riem te 
steken, wil Jumbo hen tijdens 
de feestdagen een kerstdiner 
aanbieden. 
De supermarkt slaat hiervoor 
opnieuw de handen ineen 
met maatschappelijke orga-
nisaties - waaronder Voed-
selbanken Nederland, Het 
Leger des Heils, Vluchtelin-
genWerk Nederland, het Na-
tionaal Ouderenfonds en Na-
tionale Vereniging de Zon-
nebloem. Klanten van Jum-

bo kunnen vier weken lang 
meedoen aan de actie ‘Doe 
mee en doneer een diner’. 
Door tijdens het boodschap-
pen doen een speciale cou-
pon af te rekenen, doneren 
klanten eenvoudig een pad-
denstoelensoep als voorge-
recht of pasta met zalm als 
hoofdgerecht of een feeste-
lijk dessert. Jumbo vult bo-
vendien elke twee aange-
kochte gerechten aan met 
een derde gerecht. Samen 
met de maatschappelijke or-
ganisaties zorgt zij ervoor 
dat deze gerechten een goe-
de bestemming krijgen in 
de vorm van kerstdiners en 
kerstpakketten. De specia-
le donatiecoupons ter waar-
de van 1,50, 2,50 of 4,50 euro 
zijn ook te bestellen via www.
jumbo.com.

Extra verkeersomleiding 
van Uitgeest naar A9

Regio - De provincie Noord-
Holland voert tot en met 11 
oktober onderhoudswerk-
zaamheden uit aan het weg-
dek van de Provincialeweg 
N203 over de Assumer Vaart 
in Uitgeest. Verkeer naar Uit-
geest kan gebruik blijven ma-
ken van de Provincialeweg 
N203. Verkeer van Uitgeest 
wordt omgeleid via de Jaco-
ba van Beierenlaan richting 
Heemskerk of via de Gees-

terweg richting Akersloot en 
de A9. De provincie combi-
neert deze onderhoudswerk-
zaamheden aan het wegdek 
met het groot onderhoud dat 
momenteel plaatsvindt aan 
de N203 tussen Uitgeest en 
Castricum. 

Alle werkzaamheden aan de 
Provincialeweg N203 tussen 
Castricum en Uitgeest zijn 12 
oktober gereed.

Overdekte vlooienmarkt
Castricum - Op zondag 18 
oktober wordt in sporthal De 
Bloemen een vlooienmarkt 
gehouden van 10.00 tot 17.00 
uur. Er is antiek, curiosa, bro-
cante, huisraad, kleding en 
er zijn allerlei snuisterijen te 
koop.
Wie ook met een kraam op 
de vlooenamrkt wil staan met 

overtollige spullen kan een 
kraam huren voor 22,50 euro. 
Aanmelden kan via www.ani-
mo-vlooienmarkten.nl. Be-
zoekers die rond willen snuf-
felen betalen 2,50 euro en-
tree, voor 65+ is dat 2,00 euro 
en kinderen tot 12 jaar kun-
nen onder begeleiding gratis 
naar binnen.

Castricum - Op zaterdag 17 
oktober wordt de clubshow 
gehouden van de kleindie-
renvereniging Jong Leven. 
Het aantal leden is dit jaar 
bijna verdubbeld en dat komt 
de show ten goede. Fokkers 
beantwoorden eventuele vra-
gen en kunnen meer over 
hun hobby vertellen. De die-
rententoonstelling is te zien 
van 9.30 tot 16.00 uur. Meer 
informatie op www.jong-le-
ven.nl.

Jong Leven 
in Clusius

Paddenstoelen-
tocht door bos
Castricum - Zaterdag 10 en 
zondag 11 oktober zijn er di-
verse wandeltochten uitgezet 
door het duingebied. Tochten 
met een lengte van 5, 10, 15, 
20 en 25 kilometer zijn mid-
dels pijlen uitgezet. 

Deze jaarlijkse wandeltocht is 
een traditie die al vele jaren 
verzorgd wordt door Wan-
delcommissie Castricum. De 
wandelcommissie die ook al-
tijd de drukbezochte avond-
vierdaagse en sinds enkele 
jaren de kerstwandeltocht or-
ganiseert. 
Bij deze tocht zijn er diver-
se paddenstoelen onder-
weg te bewonderen. Aange-
raden wordt dan ook om een 
klein spiegeltje mee te ne-
men waarmee de onderzij-
de van de paddenstoel is te 
zien. Doordat deze padden-
stoelentocht ook altijd ver-
meld staat in het landelijk 
wandelprogramma, wordt dit 
tweedaagse wandelevene-
ment jaarlijks bezocht door 
vele deelnemers van ver bui-
ten Castricum. Vertrekpunt 
is Dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom. 
De deelnemers voor de 25 en 
20 kilometer starten tussen 
10.00 en 11.00 uur. De overi-
ge afstanden kunnen starten 
tussen 10.00 een 13.00 uur.

Castricum - Op donderdag 
15 oktober organiseert Bibli-
otheek Kennemerwaard haar 
eerste Baby Bieb Experience. 
Dit evenement voor baby¹s 
en ouders duurt van 9.00 tot 
12.00 uur. Deze ochtend kan 

de ouder en kind van 0-2 jaar 
aan allerlei workshops en ac-
tiviteiten meedoen. De toe-
gang is gratis. Op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
is het volledige programma 
te zien.
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Foto’s Lizzy Tardy voor 
expositie naar Antwerpen

Castricum - Lizzy Tardy uit 
Castricum maakt een de-
buut met haar kunstwerken 
in Antwerpen. De jonge kun-
stenaar van de nieuwe gene-
ratie fotograferen uit zich op 
een opmerkelijke wijze. Lizzy 
werkt al jaren als kunstenaar/
fotograaf en mag nu expo-
seren in Gallery Louiza Ant-
werp. De kunstwerken die zij 
exposeert zijn foto’s van het 
project Beards. Eerder heeft 
ze al in eigen beheer een 
boek  (100% natuurlijk) uit-
gegeven waarin 100 vrouwen 
zijn geportretteerd die zon-
der make-up op de foto zijn 

gegaan. Dit om aan te geven 
dat vrouwen goed en mooi 
zijn zoals ze zijn; ook zon-
der make-up of plastische 
chirurgie. Daarna heeft ze 
kunstwerken gemaakt voor 
het project Scream & Shout. 
Hierbij zijn vrouwen op de fo-
to gegaan die gillend uiting 
geven aan een maatschap-
pelijk probleem. 
Het project Beards portret-
teert mannen. Mannen wor-
den vaak beoordeelt om hun 
status. Door indringende fo-
to’s te maken van mannen 
en hun beroep, en gebruik 
te maken van een baard om 

haar statement te verster-
ken, zijn er mooie kunstwer-
ken ontstaan. Tot 11 oktober 
op donderdag, vrijdag en za-
terdag van 14.00 tot 18.00 uur 
op de Louizastraat 13. 

Verlichtingsactie op 
Bakkerspleintje

Castricum - De jaarlijkse 
fietsverlichtingsactie van de 
Fietsersbond, afdeling Castri-
cum, is dit jaar op 10 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur op het 
Bakkerspleintje. Vrijwilligers 
van de Fietsersbond maken 
de fietsverlichting weer in or-
de. Een goede fietsverlichting 
kan ongelukken voorkomen. 
Dit jaar wordt de actie ge-
sponsord door fietsenhandel 
Zijlstra aan de Mient in Cas-
tricum. Nog steeds worden 
er fietsen gestolen. De poli-
tie kan die na opsporing weer 
thuisbezorgen als de post-
code in het frame is gegra-
veerd. Ook dat doen de vrij-
willigers op zaterdag 10 ok-
tober. Nog een advies: doe 
altijd aangifte van diefstal bij 
de politie. Zij blijven met heel 
wat gevonden fietsen zitten.

Naast deze actie spant de 
Fietsersbond zich op ver-
schillende manieren bezig 
met activiteiten om het fiet-
sen te bevorderen. Zo heb-
ben wij - met goed gevolg   
een actie gehouden om de 
overkappingen over de fiet-
senstalling achter het sta-
tion te behouden. De Fiet-
sersbond afdeling Castri-
cum neemt ook deel aan het 
tweemaandelijks overleg tus-
sen gemeente, politie en het 
Platform Gehandicaptenbe-
leid Castricum en wordt door 
de gemeente betrokken bij 
alle herinrichtingen van stra-
ten. De afdeling is op zoek 
naar nieuwe (werkgroep)le-
den die mee willen helpen 
om het fietsen in Castricum 
veilig en aantrekkelijk te ma-
ken en te houden.

Dolly maakt de show
Castricum - North Sea Poe-
try haalt niet alleen aparte 
dichters naar Castricum, ook 
de andere artiesten op het 
aankomende poëzie-evene-
ment zijn behoorlijk kleurrijk. 
Zoals Dolly Bellefleur. De-
ze vermaarde Amsterdam-
se theatercreatie in traves-
tie is de ‘presentatrice’ van 
de North Sea Poetry Show op 
zaterdagavond 10 oktober. 
De Volkskrant noemt Dol-
ly: ‘geestig, intelligent, bru-
taal en charmant’. Volgens 
North Sea Poetry is dat he-

lemaal waar. Naar verwach-
ting zal Dolly Bellefleur een 
spetterende variètédimensie 
toevoegen aan deze poëzie-
avond. 
De North Sea Poetry Show is 
bijna uitverkocht. Er zijn nog 
slechts enkele toegangs-
kaarten beschikbaar. Reser-
veer bij: www.northseapoetry.
nl. Op de andere avond van 
North Sea Poetry, de poë-
ziewedstrijd op vrijdagavond 
9 oktober in De Bakkerij, is 
de toegang gratis. Foto: Er-
win Olaf.

Akersloot - Het begon voor-
zichtig in 2012 op initiatief 
van Akersloters Gerard Struijf 
en Jeckes van Baar; met een 
aantal enthousiaste muzi-
kanten gewoon in de eigen 
huiskamer optreden op een 
herfstachtige zondagmid-
dag. Op zondagmiddag 8 no-
vember voor staat het dorp 
voor de vierde maal in het 
teken van de muziek. Er zijn 
dan zo`n vijftien acts te zien 
en te horen . Behalve de be-
kende muzikanten van vori-
ge jaargangen, hebben ook 
een aantal nieuwe groepen 
zich aangemeld. Twee band-
jes zijn nog op zoek naar een 
enthousiaste muziekliefheb-
ber die deze middag zijn of 
haar woonkamer of garage 
beschikbaar wil stellen. Op 
verschillende locaties, ver-
spreid over het dorp, luiste-
ren naar muziek op huiska-
merniveau, De optredens be-
ginnen stipt op elk half uur. 
De middag wordt afgeslo-
ten in de Storey Club waar de 
muzikanten en hun aanhang 
zich verzamelen.

Walk-In 
concerten

Regio - Socius Maatschap-
pelijk Dienstverleners biedt 
een cursus aan die iedereen 
de mogelijkheid geeft om op 
een positieve en ontspannen 
manier met de financiële si-
tuatie om te gaan. De cursus 
start zowel in Beverwijk (18 
november) als in Heemskerk 
(26 oktober) en is voor inwo-
ners in de IJmond en Castri-
cum. Aanmelden via tel.: 088-
8876900, cbierman@socius-
md.nl.  

Beter leren om-
gaan met geld

Castricum - Burgemees-
ter Mans heeft maandag het 
startsein voor de campagne 
‘Vaders Voor Lezen’ gegeven. 
Want de gemeente Castricum 
en De Leescoalitie gaan sa-
menwerken om vaders te sti-
muleren vaker voor te lezen 
aan hun kinderen. Een be-
langrijke actie is dat bedrij-

Campagne Vaders Voor Lezen
ven in de gemeente Castri-
cum worden aangemoedigd 
om zich gratis aan te sluiten 
bij de voorleesservice voor 
bedrijven. 

Wie mee wil doen, kan con-
tact opnemen met Fleur Kal-
denberg: fleur@lezenen-
schrijven.nl  of 06 50815687.

Onnodig verlies FCC
Castricum -  Na een  uit-
braak van ZOB in de 36e mi-
nuut tegen FC Castricum, 
met een goed meeverdedi-
gende  Maarten van Duiven-
voorde stompte Lars Beuker 
de bal weg, maar helaas net 
voor de voeten van een spe-
ler van ZOB: 0-1. Na slecht 
uitverdedigen werd het vlak 
voor rust via de onderkant lat 
0-2 door Stefan van Wonde-
ren. 
Na een heel snel genomen 
ingooi na rust, scoorde Nigel 
Schaarsberg in de 59e mi-
nuut 0-3. In een mooie aanval 
in de 59e minuut passte Mi-
chel Lion naar Maarten van 
Duivenvoorde die uithaalde 

vanaf 20 meter: 1-3. Sebasti-
aan Weber schoot de penalty 
onberispelijk in: 2-3. Na een 
lange bal en een overtreding 
van FCC in het penaltyge-
bied, was er rood voor Thom 
Helling en scoorde ZOB 2-4. 
In de 89e minuut was er een 
harde charge op Justo van de 
Werf en geel voor een speler 
van ZOB. De vrije trap lever-
de niets op. Na een snelle 
spelhervatting via  een uitbal, 
liep de spits van ZOB door  
en verschalkte Lars Beukers 
en werd de eindstand 2-5. 
Volgende week is de wed-
strijd O.S.V. – FC Castricum
Sportpark Oostzanerwerf 2 in  
Amsterdam.



Gemeente waardert mantel-
zorgers met een cadeaubon
Castricum - Iedere inwo-
ner van de gemeente Castri-
cum die wordt geholpen of 
verzorgd door een mantel-
zorger, kan voor hem of haar 
een ‘mantelzorgwaardering’ 
aanvragen. De mantelzorgers 
krijgen een cadeaubon. 
De waardering is bedoeld 
voor mantelzorgers die in 
2015 minstens drie maan-
den intensieve zorg hebben 
verleend. De aanvrager moet 
wonen in een van de BUCH-

gemeenten. Ook mensen van 
wie de gemeente niet weet 
dat zij mantelzorg ontvangen 
kunnen iemand voordragen 
voor de waardering. Deze 
mantelzorger(s) mogen ook 
buiten de BUCH-gemeenten 
wonen. 
De Wet langdurige zorg (Wlz) 
is bedoeld voor mensen die 
permanent toezicht en zorg 
dichtbij nodig hebben. Wie 
een indicatie heeft op grond 
van deze wet, valt onder de 

verantwoordelijkheid van in-
tramurale zorg en niet on-
der de gemeente. Hij of zij 
kan helaas geen mantelzorg-
waardering aanvragen. 
Elke mantelzorger die via het 
aanvraagformulier worden 
opgegeven voor de mantel-
zorgwaardering 2015, regi-
streert de gemeente als man-
telzorger. Zo wil zij uiteinde-
lijk een beter beeld krijgen 
van hoe groot de groep man-
telzorgers is, hoe zwaar ze 
worden belast, en hoe de ge-
meente hen kan ondersteu-
nen en helpen. Formulieren 
zijn ook verkrijgbaar bij de 
gemeente, tel. 140251.

Tweede Turn Over van start gegaan
Castricum - Vrijdag 25 sep-
tember was de grote fina-
le van wat 20 maart met een 
geweldige kick-off begon: 
project Turn-Over. Een tra-
ject waarin jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
worden klaargestoomd voor 
een gestructureerd zelfstan-
dig bestaan mét baangaran-
tie. Hoe? Met gedreven job-
coaches én rugby. Door mid-
del van de normen en waar-
den uit de rugbysport worden 
de jongeren fysiek en men-
taal gestimuleerd, gemoti-
veerd en ondersteund in het 
nemen van verantwoordelijk-
heid.
Jobcoach Joeri Peperkamp is 
initiatiefnemer van het pro-
ject en kijkt tevreden terug 

op de eerste periode. Hij is 
zichtbaar trots op ‘zijn’ jon-
gens. ,,Tijdens de presenta-
tie en de eindwedstrijd heb-
ben we de vijftig genodigden 
laten zien hoe het er nu voor 
staat met de jongeren. Zowel 
ouders als werkgevers, ge-
meenten, nieuwe deelnemers 
en het UWV hebben met ei-
gen ogen de enorme stappen 
voorwaarts kunnen zien. En 
de jongens zelf? Die zijn nu 
klaar voor de arbeidsmarkt!” 
De werkwijze is bijzonder, 
omdat de rugbymethode ge-
integreerd wordt in de be-
staande re-integratiemetho-
den, waarbij specifiek reke-
ning wordt gehouden met de 
verschillende gedragsproble-
matieken van de jongeren. 

Turn-Over speelt zich voor 
een groot gedeelte af op de 
velden en in het clubhuis van 
de Castricumse Rugbyclub. 
Wethouder Esther Hollen-
berg: ,,Ongelooflijk gaaf om 
te zien hoe de deelnemers 
in alle opzichten enorm ge-
groeid zijn en meer zelfver-
trouwen hebben gekregen. 
En, zoals ze zelf ook zeggen, 
weer perspectief en een toe-
komst hebben. Kippenvel bij 
de wedstrijd die ze speelden 
tegen de mannen van CAS 
RC en bij de film met hun 
persoonlijke ervaringen.” 
De tweede groep is gestart 
op 2 oktober. Belangstelling 
voor Turn-Over? Mail naar 
joeri@peperkampcoaching.
nl.

Slang blijft op ‘t Clusius
Castricum - Om alvast een 
voorproefje te nemen op 
Dierendag hebben de kleu-
ters van basisschool Visser 
‘t Hooft vorige week een be-
zoek gebracht aan Animal 
Plaza van het Clusius Colle-
ge. De kleuters konden onder 
begeleiding van de leerlingen 
verschillende soorten dieren 
aaien, eten en drinken geven. 
De slang mocht aan het ein-
de van de ochtend niet mee 
terug naar school, maar dat 
vonden sommige kinderen 
helemaal niet erg.

Jongste scheidsrechter FC 
Castricum wint KNVB-prijs
Castricum - Patrick Kools, 
12 jaar oud, heeft een prijs 
gewonnen in het kader van: 
‘De week van de scheids-
rechter’; een jaarlijks terug-
kerend item georganiseerd 
door de KNVB. Als jongste 
scheidsrechter van FC Cas-
tricum heeft hij, met hulp 
van zijn moeder Martine, 
een enthousiaste brief naar 
de KNVB geschreven. Deze 
brief heeft de KNVB beloond 
met een headset clinic  van 
een scheidsrechter uit het 
betaalde voetbal. Deze cli-
nic vindt plaats op zaterdag 
10 oktober om 11.00 uur. Tom 
van Sichem, scheidsrech-
ter betaald voetbal, gaat hem 
hierin begeleiden met een 
echte headset. In het betaal-
de voetbal wordt de headset 
al veelvuldig gebruikt. In ok-
tober 2014 heeft Patrick op 
11-jarige leeftijd zijn scheids-
rechterdiploma behaald. Hij 
is nu ruim een jaar scheids-
rechter bij FC Castricum. Hij 

fluit de F en E en af en toe de 
D. Als jongste scheidsrechter 
van FC Castricum gaat hij za-
terdag de meisjes D1 fluiten. 
Als een echte scheidsrechter 
wordt hij geassisteerd door 
twee jonge scheidsrechters 
van FC Castricum. Ook voet-
balt Patrick zelf nog in de D3 
bij FC Castricum. Later wil hij 
scheidsrechter in het betaal-
de voetbal worden.

200.000ste duinkaart
Regio - Op woensdag 
30 september reikte de 
Castricumse PWN-bos-
wachter Jan Zijlstra de 
200.000ste online ge-
kochte duinjaarkaart uit 
aan meneer Bosman uit 
Alkmaar. 

De heer Bosman werd fees-
telijk ontvangen bij Hof van 
Kijk Uit in Castricum. Naast 
een gratis duinkaart en de 
bos bloemen ontving hij en-
kele attenties waaronder een 
hervulbare bidon om kraan-
water te tappen. PWN is voor 
het beheer van de duinen 
afhankelijk van de inkom-
sten van duinkaarten, om-
dat de overheid voor duinbe-
heer geen subsidie verstrekt. 
Een duin(jaar)kaart is onder 

meer te koop via www.pwn.
nl/duinkaart of via MyOrder 
(mobiel bestellen en beta-
len).

Croonenburg lift mee 
op succes volleybalsters

Castricum - Het gaat goed 
met volleyballend Castricum. 
Croonenburg groeit weer. 
Eerst was er het succes van 
het WK beach deze zomer. 
Nu het nationaal damesteam 
zo succesvol is geweest op 
de EK verwacht Croonenburg 
een groei in het aantal leden. 
Op zaterdag van 10.00-11.00 
in de sportzaal van het Clu-

sius is Croonenburg juist be-
gonnen met funvolleybal voor 
kinderen tussen de 3 en 7 
jaar. In de trainingsgroepen 
is ruimte voor nieuwe leden. 
Het aantal senioren neemt 
al gestaag toe en er is nog 
plaats. In de herfstvakantie 
zijn er weer de traditionele 
clinics in samenwerking met 
Sportservice Kennemerland. 
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