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Verzet bouw 48 appartementen
Bakkum - Kennemer Wonen 
is gevraagd door de Parnas-
sia Groep sociale huurwonin-
gen te bouwen op het terrein 
van Duin & Bosch waar voor-
heen De Clinge stond. Naast 
het realiseren van koopwo-
ningen en zorgvastgoed ligt 
er ook een opgave op het 
gebied van sociale woning-
bouw. Maar eerst moet de 
gemeenteraad goedkeu-
ren dat het bestemmings-

plan wordt herzien van maat-
schappelijk naar wonen. Bo-
vendien maken omwonen-
den bezwaar tegen het plan. 
Het plan kan worden uitge-
voerd in de bouwstijl van de 
omgeving en overschrijdt 
de voorgeschreven goot- en 
bouwhoogte niet. Er kunnen 
48 twee- en driekamerap-
partementen worden gere-
aliseerd in twee woonblok-
ken met 83 parkeerplekken. 

Er hoeven geen bomen wor-
den omgekapt en de locatie 
ligt niet echt in het zicht, be-
halve voor cliënten en zorg-
verleners van Willemsduin. 
In Castricum is een ernstig 
tekort aan sociale wonin-
gen voor senioren die willen 
doorstromen en starters op 
de woningmarkt. Bewoners 
die bezwaar maken tegen het 
bouwplan hebben zich ver-
enigd in Be wo ners plat form 
Duin en Bosch. Er wordt ge-
steld dat hun be zwaar niet te 
maken heeft met de komst 
van so ci a le wo nin gen op 
zich, wat hen verweten wordt 
door voorstanders van het 
plan, maar met de vrees voor 
aantasting van hun leefom-
geving wan neer meer wo-
nin gen wor den ge bouwd dan 
volgens de bewoners is af ge-
spro ken.

Castricum - Op de Eerste 
Groenelaan botste een vrouw 
(66) zaterdag rond 20.45 
uur tegen twee geparkeerde 
voertuigen. De vrouw stapte 
uit en de autodeur viel dicht 

Teveel drank in het slot. De auto stond met 
draaiende motor op de weg. 
Agenten ontdekten dat de 
vrouw dronken was. Op het 
bureau blies zij vijf keer te-
veel. Een 15-jarige jongen 
werd laveloos op het kermis-
terrein aangetroffen. 

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

BREUGELSLOF
PASSIE BANKETBAKKERSROOM, GEBROKEN FRAMBOZEN, 

SLAGROOM EN HAZELNOOT-BROYAGE
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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS
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zoek naar een serieuze

Omgeving: 
Jasmijnlint Limmen 200 kranten

BEZORGER/STER

WWW.VERSPREIDNET.NL   INFO@VERSPREIDNET.NL

Ook 50+
van harte 
welkom

 IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Win een Healthbox 
t.w.v. €130,-
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Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

WEEKAANBIEDING VAN 
DE BIOLOGISCHE SLAGER

Kalfsschnitzel/
kalfsoester

25% KORTING

2 PERS. SLANK EN FIT SALADE
2 PERS. KRIELTJES

2 SPAANSE KARBONADE
Samen € 5,99
vleeswarentrio
Lachsschinken

Boterhamworst
Leverworst

samen  € 4,99
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 15-9-2017: Ma-
non Wil Barbera van Essen, 
dochter van Sander van Es-
sen en Cornelia A.I. Ploeg. 
20-9-2017: Hugo Beelen, 
zoon van Rens Beelen en 
Maria J. Koelman. 29-9-2017: 
Lev Looman, zoon van Tho-
mas D. Looman en Marije 
Noort.

Overleden
Castricum - 28-9-2017: Jaco-
bus P. Kleef. 2-10-2017: Ger-
harda J. Hoogeveen, gehuwd 
met Jan Weenink. 
Akersloot - 1-10-2017: Petrus 
J. de Ruijter, gehuwd met An-
na A.M. van Sikkelerus. Lim-
men - 27-9-2017: Maria C. 
Aafjes, weduwe van Gerrit C. 
Frerks.

Goudsmid gevestigd in Geesterduin

Castricum - Goudsmid en 
juwelier Jeannette de Brou-
wer heeft zich sinds vori-
ge week gevestigd in win-
kelcentrum Geesterduin. Zij 
verkoopt en repareert siera-

den, maar maakt als goud-
smid ook prachtige siera-
den gebaseerd op persoon-
lijke wensen van de klant. Er 
is een ruim assortiment van 
diverse merken in de winkel 

te vinden en daarnaast haar 
creatieve, handgemaakte sie-
radenlijn. Sinds 2011 is Jean-
nette gediplomeerd gouds-
midondernemer. Haar eerste 
winkel en atelier opende zij in 
Heemskerk. ,,Toen ik zag dat 
er in dit winkelcentrum een 
ruimte vrij was, hoefde ik er 
niet lang over na te denken”, 
vertelt ze. ,,Het is een fi jne 
plek en ik verwacht dat inwo-
ners van Castricum mijn as-
sortiment wel kunnen waar-
deren.” 
De sieraden die niet door 
Jeannette worden gemaakt, 
zoals horloges, zijn allen van 
uitstekende kwaliteit. ,,Ven-
doux bijvoorbeeld, modebe-
wust met zilveren, gouden en 
rosé horloges voor dames en 
heren en verschillende arm-
banden. Of Tacs, die hebben 

een strak, modern en vaak 
monochromatisch uiterlijk en 
zijn geschikt voor dames en 
heren.” Daarnaast is Jeannet-
te bezig met het ontwerpen 
en smeden van sieraden in 
opdracht. ,,Trouwringen bij-
voorbeeld met een persoon-
lijk detail, natuurlijk oorbel-
len, armbanden, ringen en 
kettingen. En sieraden waar-
in as kan worden opgebor-
gen van een dierbare die is 
overleden. Ik maak sieraden 
van edelmetalen als goud of 
zilver en met diamanten ac-
centen. Of stoere ringen met 
bijvoorbeeld maansteen of 
onyx ingelegd. 
Edelsmeden is echt mijn pas-
sie, ik haal enorm veel vol-
doening uit dit werk. En ik 
hoop dat de bezoekers van 
het winkelcentrum allemaal 
even binnenlopen om te zien 
waarmee het winkelaanbod 
is verrijkt.”

Gezocht: trouwfoto’s 1967
Castricum - Voor de afsluiting van de jubileumactiviteiten 
van Oud-Castricum is de werkgroep op zoek naar mensen 
die trouwden in het jaar 1967 en bereid zijn om een of meer-
dere foto’s van hun huwelijk ter beschikking te stellen voor 
een tentoonstelling op zaterdag 4 november in Geesterha-
ge. Neem contact op via juliawennekes@ziggo.nl. Op de foto: 
Riekie Dam en Piet Willemse, zij trouwden op 16 mei 1967, de 
dag waarop Oud-Castricum werd opgericht.

Verlichtingsactie 
Castricum - Op zaterdag 21 
oktober kan men gratis fi ets-
verlichting laten repareren 
door Fietsersbond Castricum 
van 10.00 tot 16.00 uur op het 
Bakkerspleintje.
De vrijwilligers kunnen ook 
een postcode in het frame 
van de fi ets graveren, een 
zadel op de juiste hoogte 
zetten en de bandenspan-
ning controleren. Verder is 

er een kraampje met infor-
matie over het werk van de 
Fietsersbond, men kan zich 
abonneren op de Castricum-
se nieuwsbrief en brochu-
res meenemen met informa-
tie over de fi ets. Er wordt nog 
naar hulp gezocht. Aanmel-
den via castricum@fi etsers-
bond.nl, of tel.: 0251-671839. 
Meer informatie op castri-
cum.fi etsersbond.nl.

Castricum - Zaterdag 14 en 
zondag 15 oktober organi-
seert Wandelcommissie Cas-
tricum de jaarlijkse Padden-
stoelenwandeltocht. 

Op beide dagen zijn wandel-
routes uitgezet van 5, 10, 15, 
20 en 25 kilometer. Liefhe-

Wandelweekend bers uit het hele land komen 
naar Castricum om mee te 
wandelen. De tocht is voor-
zien van pijlen in het duinge-
bied. Vanaf 9.30 uur kan ge-
start worden met wandelen 
vanuit Dorpshuis De Kern, 
Overtoom te Castricum. Om 
13.00 uur sluit de starttafel. 
Starten voor de grootste af-
standen kan tot 11.00 uur. 

GroenLinks vraagt 
mening van inwoners

Castricum - In juni is Groen-
Links begonnen met een kie-
zersonderzoek om te on-
derzoeken wat leeft onder 
de bevolking. Er zijn al bijna 
tweehonderd ingevulde en-
quêtes teruggekomen. Voor-
dat GroenLinks in novem-
ber zowel de kandidatenlijst 
als het verkiezingsprogram-
ma wil vaststellen, wordt de 
mening van de inwoners ge-
vraagd. Onderwerpen, zoals 
verkeer in het centrum, toe-
risme en jongerenhuisves-
ting passeren de revue. Het 
levert GroenLinks nuttige in-
formatie op. Zo vindt bijna de 

helft van de inwoners dat er 
in de komende periode meer 
aandacht moet zijn voor na-
tuurbescherming. Een groot 
aantal inwoners maakt van 
de gelegenheid gebruik om 
problemen, die men in de ge-
meente ziet aan te kaarten. 

De fractie inventariseert die 
knelpunten en zal ze aan-
kaarten in de raad wanneer 
dat nodig is. Inwoners kun-
nen de gehele maand okto-
ber de vragenlijst nog invul-
len. De vragenlijst is te vin-
den op castricum.groenlinks.
nl.
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Vitesse pakt eerste punt
Castricum - Tijdens de uit-
wedstrijd van Vitesse tegen 
Vrone was het in de dertien-
de minuut al raak. Met een 
voorzet van links werd bij de 
bij de tweede paal geheel vrij 
gelaten rechterspits Dennis 
Konijn bereikt die  vervolgens 
met een tegendraadse kop-
bal keeper Tom Laan kans-
loos liet. 

En nog was Vitesse niet bij de 
les dus ging Vrone op zoek 
naar een grotere voorsprong. 
En dat gebeurde in de twin-
tigste minuut toen Wout 
Adams de 2-0 mocht binnen 
schieten. Vanaf dat moment 
leek Vitesse wakker te wor-
den en onder leiding van de 
prima spelende Rutger Balm 
werd Vrone meer en meer 
in de verdediging gedrukt. 
De aansluitingstreffer kwam 
op naam van Rik Beentjes 
die daarmee zijn eerste sei-
zoentreffer liet aantekenen: 
2-1. Vrone bleef echter ook 
de aanval zoeken en in de 
34e minuut was het opnieuw 

Dennis Konijn die op vrijwel 
identieke wijze zijn tweede 
treffer mocht laten aanteke-
nen: 3-1. Kort daarna was het 
opnieuw Rik Beentjes die na 
een mooie aanval over links 
de verdedigers te snel af was 
en beheerst scoorde: 3-2. En 
vlak voor rust volgde ook nog 
de gelijkmaker toen geklun-
gel in de eigen verdediging 
genadeloos werd afgestraft 
door de attent reagerende 
Jort Kaandorp: 3-3. Dat werd 
ook de ruststand.

Na rust een heel ander Vites-
se dat het initiatief nam en 
de Vrone onder flinke druk 
hield. Nadat eerst nog een 
doelpunt van Jort Kaandorp 
werd afgekeurd wegens bui-
tenspel Kwam Nick van de 
Ven op links vrij voor de kee-
per. Die had geen antwoord 
op zijn inzet maar een van 
de verdedigers wist met een 
spectaculaire sliding een te-
gentreffer te voorkomen en 
redde daarmee het puntje 
voor de thuisploeg. 

Europees kampioen 
komt naar Limmen

Limmen - Op woensdag 1 
november komt Oranjeleeu-
win Stefanie van der Gragt 
naar sportpark Dampeg-
heest. 
Afgelopen zomer werd zij 
met het Nederlands elftal Eu-
ropees kampioen door in de 
finale te winnen van Dene-
marken. Zij komt een clinic 
geven aan alle meiden van 
vv Limmen. Ook krijgen zij 

de kans om Stefanie van al-
les te vragen over het afge-
lopen EK en hoe het is om bij 
een profclub te voetballen. 
Het programma: 18.30 -19.15 
uur clinic MO11 en MO13 op 
het D-veld, 19.20 -19.50 uur 
persconferentie in de kantine 
voor MO11, MO13, MO15 en 
MO17, 20.00 -20.45 uur cli-
nic MO15 en MO17 op het 
D-veld.

Castricum - In een aantrek-
kelijke wedstrijd heeft FC 
Castricum geen kans gezien 
het koploper HBOK uit Zun-
derdorp echt moeilijk te ma-
ken. Hoewel de uitslag 2-3 
alleszins redelijk is, maak-
te HBOK het grootste deel 
van de wedstrijd de dienst 
uit. De grotendeels uit spe-
lers met een Ajax-verleden 
bestaande ploeg van HBOK 
bleek een snel, fysiek sterk 
team, dat FC Castricum vanaf 
het begin in een wurggreep 
nam. Na twaalf minuten was 
het al raak, toen HBOK-spits 
Kid Ronday uit een corner 
de 0-1 inkopte, en toen in 
de 21e minuut Jeffrey Gits 
voor 0-2 zorgde door een 
vrije schop van Max Sajet te 
verlengen, zag het er even 
slecht uit voor FC Castricum. 
Toch kwamen de Castricum-
mers beter in de wedstrijd 
en  ze kregen een geweldi-
ge kans toen Elario Zweet op 
de HBOK-doelman stuitte en 
Maarten van Duivenvoorde 

uit de rebound leek te sco-
ren. De bal werd echter van 
de doellijn gehaald zodat de 
ruststand 0-2 werd.
FC Castricum begon met fris-
se moed aan de tweede helft, 
maar die moed zonk al snel 
in de schoenen, toen na vier 
minuten opnieuw Kid Ron-
day scoorde na een misver-
stand in de Castricumse  ver-
dediging , 0-3. Coach Jort 
van der Meulen greep in en 
met het inbrengen van Lenn 
Poel kwam er meer lijn in het 
FCC-spel. Samen met vooral 
de 19-jarige Ernst Buijnsters 
werd de grip op het midden-
veld groter.  Het leidde tot 
de 1-3 van Carlo Vrijburg en 
HBOK kreeg het moeilijker. 
De 2-3 kwam op het score-
bord via Sebastiaan Weber, 
maar dat gebeurde in de al-
lerlaatste seconde. Jort van 
der Meulen was vooral tevre-
den over het aantal gecreëer-
de kansen en kijkt met ver-
trouwen uit naar de uitwed-
strijd tegen Jong Holland.

Castricum - Vitesse ‘22 zet 
de poort weer open voor  
jongens en meisjes van vier 
tot en met zes jaar op zater-
dag 14 oktober op De Puik-
man. Om 9.30 uur betreden 
ze het A-veld onder bege-
leiding van de Champions 
Leage tune. 

Open dag 
mini’s Vitesse

‘Scheids 
bedankt!’ 

Limmen - Van 7 tot 15 ok-
tober was de week van de 
scheidsrechter en bij voetbal-
vereniging Limmen was dit 
de reden voor een feestje. Na 
het fluiten van de wedstrijden 
kwamen zij bijeen voor een 
jeu de boulestoernooi en na 
afloop was er een buffet. Bo-
vendien kregen zij als dank 
voor hun inzet een hand-
doek met de tekst ‘scheids 
bedankt’. Ook scheidsrech-
ter worden? Stuur een mail 
naar scheidsrechters@vvlim-
men.nl.

Goede start in 
hoofdklasse

Akersloot - Na het kampi-
oenschap vorig seizoen in 
de eerste klasse stond zon-
dag de eerste wedstrijd in de 
hoofdklasse uit tegen Torna-
do op het programma voor 
de handbaldames van Meer-
vogels. De eindstand werd 
20-28 voor de dames. Zater-
dag spelen zij om 19.45 uur in 
sporthal de Lelie tegen Zee-
burg.

Zondag 15 oktober 14.00 uur:

Limmen  -  Kleine Sluis

balsponsor: DENNIS BEENTJES KEUKEN EN INTERIEURBOUW

pupil v.d. week: DAAN BULT (speler Limmen JO13-2)
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Regio - Voor wie thuis nog 
ergens munten in een pot-
je heeft zitten en altijd al 
nieuwsgierig was naar de 
waarde ervan, is er goed 
nieuws. Op drie verschillen-
de plaatsen in de regio zullen 
komend weekend kostelo-
ze taxatiedagen van munten, 
penningen en bankbiljetten 
worden gehouden. De vraag 
wat de munten waard zijn, 
kan dan beantwoord worden.
De experts zijn Karel de Geus 
muntveilingen uit Veldho-
ven, Romunt Numismatiek 
uit Roermond en Mevius Nu-
misbooks uit Vriezenveen, 
samen goed voor meer dan 
honderd jaar aan kennis en 
ervaring. Zij taxeren koste-
loos de door bezoekers mee-

gebrachte munten, pennin-
gen en bankbiljetten op basis 
van de huidige marktwaarde. 
Belangstellenden kunnen te-
recht op zaterdag 14 oktober 
in De Vrijburcht, Vrijburglaan 
2 in Heemskerk, op zondag 
15 oktober in Noorddamcen-
trum, Noorddammerweg 1 
in Amstelveen en op maan-
dag en 16 oktober in Ho-
tel De Beurs, Kruisweg 1007 
te Hoofddorp, telkens van 
13.00 tot 17.00 uur. Men kan 
zich tijdens deze dagen ook 
vrijblijvend laten informeren 
over inlevering voor interna-
tionale muntenveilingen of 
eventuele verkoop na legiti-
matie. De entree is gratis. Zie 
voor meer informatie ook de 
website www.munttaxatie.nl.

Sopitmachine in Hof van Kijk Uit
Castricum - Wat begon 
in 2010 als een studieob-
ject tussen zanger/gitarist 
Jan Meijer en grafi sch kun-
stenaar Harm Noordhoorn 
mondde uit tot een zeskoppi-
ge formatie. 
Samen vormen zij de band 

Sopitmachine, waar ple-
zier in muziek maken voor-
op staat. Inmiddels is het de 
huisband van het Hof van 
Kijk-Uit. De bezetting bestaat 
uit: Jan Meijer zang, gitaar 
en mondharmonica, Marcel 
Nooij zang, gitaar en ban-

jo, Tom Nooij hammondor-
gel, Rob Boot drums en Harm 
Noordhoorn gitaar. Zij spe-
len een mix van Bob Dylan, 
Eric Clapton en JJ Cale. Za-
terdag 21 oktober speelt de 
band vanaf 14.00 uur in het 
Hof van Kijk Uit.

Yvonne van Ophuizen 
verzorgt de uitvaart

Castricum - Wie in de laat-
ste levensfase is aangeko-
men of als een naaste ge-
storven is, kan Yvonne van 
Ophuizen een steun en toe-
verlaat zijn en mensen bege-
leiden op een passende ma-
nier.
,,Als uitvaartbegeleider zit al 
enige jaren in het vak. Het 
beroep uitvaartverzorger is 
een mooi en dankbaar be-
roep. Ik ben diegene die er is 
voor mensen als er een dier-
bare overlijdt. En inmiddels 
heb ik al vele uitvaarten be-
geleid en de mensen aan de 
hand meegenomen om met 
elkaar tot een mooi afscheid 
te komen.” 
Bijna alles kan en heel veel 
mag. ,,Samen gaan we een 
dierbare een mooi afscheid 
geven waar de nabestaan-
den met een goed gevoel op 
terug kunnen kijken. Wie wil 
weten wat een uitvaart kost 
met alle wensen, kan vrijblij-
vend contact opnemen met 
mij voor een persoonlijk ge-
sprek of een kostenopga-
ve via de e-mail. Als u verze-

kerd bent kan ik voor u uit-
zoeken wat precies uw rech-
ten en plichten zijn en wat 
u eventueel moet bijbeta-
len. Op grond van die infor-
matie kan men dan een be-
slissingen nemen. Het is wel 
verstandig dit van te vo-
ren uit te zoeken. Zo voor-
kom je verrassingen. Yvonne 
is werkzaam in Limmen, Cas-
tricum, Akersloot, en verdere 
omliggende plaatsen. ,,Als u 
voor mij kiest om de uitvaart 
te begeleiden dan ben ik er 
voor u.”

Confl ictbemiddeling door mediation
Castricum - Waarom sud-
deren confl icten soms zo 
lang door? Omdat de relatie 
al te ver is geëscaleerd en de 
confl icterende partijen niet 
meer met elkaar praten. Bu-
ren die over en weer dreigen 
met rechtszaken, situaties op 
het werk die de werksfeer 
verpesten waardoor ontslag 
dreigt, ex-echtelieden die el-
kaar met advocaten besto-
ken et cetera.
Mediation biedt een moge-
lijkheid om uit die vechtsitu-
atie te komen. Mediation is 
niet gericht op het uitvechten 
van het confl ict, maar gericht 
op het oplossen van het con-
fl ict. Mr. Els van Diepen: ,,Uit-

vechten vindt meestal plaats 
in de rechtbank, waarbij de 
een gelijk krijgt en de ander 
ongelijk. Oftewel, er blijft al-
tijd een verliezer. Dat is niet 
het geval bij mediation. Bij 
mediation gaan de partijen, 
onder begeleiding van een 
mediator, met elkaar aan ta-
fel om een oplossing te zoe-
ken. Een oplossing die voor 
beide partijen acceptabel is, 
zodat er niet een ontevreden 
verliezende partij overblijft, 
zoals dat vaak wel het geval 
is nadat de rechter heeft be-
slist. Mediation is laagdrem-
pelig, er komen weinig kos-
ten en zo goed als geen for-
maliteiten bij kijken, en kan 

door iedere deelnemer op elk 
moment worden gestopt.”
Meer weten? Kijk op www.
medala.nl of neem contact 
op met mr. Els van Diepen , 
0630556107, elsvandiepen@
medala.nl. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
La Boheme - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Weg van jou

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

HhhH - 
The man with the Iron Heart

vrijdag 18.45 uur 
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Walk with me
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

Tulipani
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur 

Victoria and Abdul
vrijdag 16.00 uur
Wind River

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur

Kapitein Onderbroek - 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
Dummie de Mummie 3

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

woensdag 13.30 uur
Dikkertje Dap 

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur

Misfit

Programma 12 okt t/m 18 okt 2017

La Boheme - The Royal Opera
Vanuit het wereldberoemde 
Royal OperaHouse/ Covent 
Garden te Londen la Bohe-
me. Als Rodolfo, een straat-
arme dichter, het naaistertje 
Mimì ontmoet, vallen ze on-
middellijk voor elkaar. Maar 
hun geluk wordt wreed ver-
stoord als Rodolfo verneemt 
dat Mimì een dodelijke ziek-
te heeft. De befaamde regis-

seur Richard Jones teken-
de voor deze nieuwe produc-
tie van Puccini’s La bohème. 
De opera, een onweerstaan-
baar mengsel van humor en 
tragiek, zoomt in op het leven 
van een groep jonge kun-
stenaars die sappelen voor 
hun bestaan in het artiesten-
kwartier van het negentien-
de-eeuwse Parijs.

1942: Het Derde Rijk is op 
zijn hoogtepunt. Een Tsjechi-
sche verzetsgroep in Londen 
beraamt het plan voor mis-
schien wel de meest ambi-
tieuze militaire operatie van 
WOII: Operatie Anthropoid. 
Twee jonge rekruten, Jozef 
Gabcik en Jan Kubis, wor-

den naar Praag gestuurd om 
de wrede nazileider Reinhard 
Heydrich, hoofd van de SS, 
de Gestapo en tevens uitvin-
der en uitvoerder van de Ho-
locaust, te vermoorden. Hh-
hH is gebaseerd op de ge-
lijknamige roman van Lau-
rent Binet.

The Man with the Iron Heart
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Wint North Sea Poetry literatuurprijs?

Klassiek concert met Anna 
Markova & Vital Stahievitch

Castricum - Zondag 22 ok-
tober wordt het ‘Concert op 
zondag’ verzorgd door vio-
liste Anna Markova (Kazach-
stan) en pianist Vital Stahie-
vitch (Minsk). Het concert 
begint om 15.30 uur in Ko-
nigsduyn, Geesterduinweg 3.
Beide musici bezochten, on-
afhankelijk van elkaar, het 
beroemde muzieklyceum en 
conservatorium in Minsk. 
Vervolgens hebben zij in het 
buitenland hun studie ver-
der afgerond en diverse con-
coursen gewonnen op grond 
van hun fenomenale spel en 
hun passie voor de klassie-
ke muziek. Het concert opent 

met de Kreutzer Sonate van 
Ludwig van Beethoven in drie 
delen. Na de pauze volgen de 
Sonate voor viool en piano, 
FP.119, van Francis Poulenc 
en de Suite populaire es-
pangole van Manuel de Fal-
la. Dat zorgt voor een geva-
rieerd en tegelijk evenwich-
tig programma, dat zich qua 
niveau met gemak kan me-
ten optredens in de kleine 
zaal van het Concertgebouw. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv/concerten 
of tel. 0251-659012, aan de 
zaal, de Readshop, muziek-
handel Borstlap, Boekhandel 
Laan en Vivant Rozing.

Castricum - Het Castricum-
se poëzie-evenement North 

Sea Poetry is genomineerd 
voor de Jan van Luxemburg 
Prijs 2017. Deze jaarlijkse prijs 
wordt uitgereikt aan perso-
nen en organisaties die het 
leesplezier bevorderen en de 
liefde voor de literatuur aan-
wakkeren. Bij Stichting North 
Sea Poetry, die bekend staat 
om haar licht-anarchistische 
buitenbeentjeshouding, had-
den ze deze nominatie niet 
verwacht. Maar ze zijn er 
wel ‘superblij’ mee, aldus be-
stuurslid Wim van der Lee. 
,,Het is toch een fijne blijk 
van waardering voor het feit 

dat wij ons belangeloos in-
spannen om de wereld warm 
te maken voor de dichtkunst.” 
Wie graag ziet dat poëzieor-
ganisatie North Sea Poetry 
de prijs wint, kan een per-
soonlijke aanbeveling stu-
ren via het contactformulier 
op www.janvanluxemburg.nl. 
North Sea Poetry hoopt dat 
de fans in Castricum dat mas-
saal gaan doen. Eind oktober 
wordt de winnaar bekendge-
maakt. Op de foto  dichteres 
Maud Vanhauwaert op North 
Sea Poetry 2017. Foto: Martin 
Waalboer.      

Expositie Otto Nuys
Castricum - Zaterdag 14 
oktober van 16.00 tot 18.00 
uur is de opening van drie 
nieuwe exposities in gale-
rie Streetscape. Portretten in 
olieverf van Otto Nuys, Tijd-
loze ‘Zen’ klokken van Ben 
Waalwijk en schilderijen, tex-
tielobjecten en lampen van 
Helma van Kleinwee. Het 
openingswoord wordt ver-
richt door dorpsdichter Bob 
van Leeuwen. 
Otto Nuys: ,,Een breed en fel 
kleurenpalet vormt de basis 
van mijn doeken. Het werk 
bestaat voornamelijk uit por-
tretten. Portretten van men-

sen die mij op enigerlei wij-
ze inspireren. De portretten 
zijn te zien tot en met zondag 
5 november. Het werk van 
Helma van Kleinwee is pure 
vreugde. Zij geeft haar emo-
ties vorm in kleur en kiest 
de middenweg tussen het fi-
guratieve en het abstracte. 
Haar expositie is te zien van 
12 oktober tot en met 26 no-
vember. Galerie Streetscape, 
Dorpsstraat 7 is geopend op 
woensdag 9.30-12.30 uur tij-
dens het inloopatelier van 
Mieke Rozing en donder-
dag tot en met zondag 14.00-
17.30 uur. 

Beste wethouder Rood
Als ouders van de Visser ’t Hooftschool waren wij vorige week onaan-
genaam verrast met de artikelen over de krimp en huisvesting van de 
basisscholen in Castricum. Wij gaan er vanuit dat een wethouder zijn 
dossier kent en uitspraken in de media doet op basis van feiten. In deze 
artikelen wordt onze school alleen helemaal verkeerd neergezet. 

Zo wordt de indruk gewekt dat onze school tot de kleinste scholen van 
Castricum behoort en onder de opheffingsnorm zit. Volgens de leerling-
gegevens die tot nu toe bekend zijn, zijn echter drie scholen veel kleiner. 
Daarbij is het inderdaad zo dat de Klimop onder de opheffingsnorm zit, 
maar onze school zeker niet. Sterker nog, door het toegenomen aantal 
kleuters wordt er binnenkort een extra kleuterklas opgestart. Van daling 
dus geen sprake, maar juist toename! 

Onze school is tot nu toe voorloper geweest in de ontwikkeling van het 
onderwijs. Het is jammer dat u onze school nu zo negatief neer zet. Dit 
jaar heeft de school nacontrole door de Inspectie van het Onderwijs een 
uitmuntend rapport gekregen en presteert op kwalitatief gebied ver bo-
ven alle andere basisscholen. Het had u gesierd als u hier als wethouder 
ook trots op zou zijn en hier (in de media) aandacht aan had gegeven! 
Kortom, onze school is klaar voor de toekomst. Wij zouden u hiervan 
graag het bewijs willen laten zien en nodigen wij u dan ook graag uit om 
u eens persoonlijk te komen informeren op de Visser ’t Hooft; misschien 
wel de beste school van Castricum!!

Namens de Oudergeleding MR Visser ‘t Hooftschool, 
Marcel Schaafsma, voorzitter.

Castricum - Voor de brug-
klasleerlingen van het Jac P. 
Thijsse College stond het vo-
rige week allemaal in het te-
ken van de Deal. De DEAL 
staat voor Dynamisch, En-
thousiast, Aandachtig en 
Liefdevol. De brugklasleer-
lingen sluiten een DEAL met 
de school, om voor een gro-
te betrokkenheid te zor-
gen tijdens hun schoolperi-
ode. Tijdens de introductie-
dagen hebben zij samen met 
de mentoren gewerkt aan al-
le letters van de DEAL en op 
bijgevoegde foto is te zien 
dat het een succes was.

Leerlingen JPT 
sluiten deal

Boevenstreken in theater
Castricum - Toonbeeld 
Voorstellingen organiseert 
een kindervoorstelling op 
zondag 29 oktober om 15.30  
uur. Kinderen van drie tot ze-
ven jaar kunnen samen met 
hun ouders genieten van de 
sfeervolle, eigentijdse voor-
stelling Boevenstreken in 
Nieuw Geesterhage.  
Boevenstreken is een vro-
lijk verhaal over de bijzonde-
re band tussen een agent en 
een boef.  Met toneel, pop-
penspel, muziek en liedjes  
in een aantrekkelijk ‘politie-
kantoor met gevangenis’ de-
cor. Boevenstreken is geïn-

spireerd op  de verhalen van 
het bekroonde prentenboek  
Agent en Boef van Tjibbe 
Veldkamp en Kees de Boer.  
De voorstelling werd speciaal 
ontwikkeld i.s.m. bibliotheek 
Kennemerwaard  in het ka-
der van leesstimulering.
Zoldertheaterspelers Geert 
van Diepen en Lia Rood ma-
ken al jaren aantrekkelijk 
theater voor jonge kinderen 
met hun (groot)ouders. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal, bij de Readshop, mu-
ziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan en Vivant Ro-
zing. 

www. .nl

www. .nl

Castricum - Anka Witkows-
ka, kunstenaar en schrijver, 
exposeert in de Tuin van ka-
pitein Rommel tot 30 novem-
ber. 
Er zijn illustraties afkomstig 
uit haar prentenboek ‘Wat 
doe je, Zitman?’ te zien in 
de ontmoetingsruimte. ,,Wat 
doe je, Zitman?” is m’n eer-
ste prentenboek. Het idee 
van het boek is geboren sa-
men met m’n twee kinderen.
Ik wou ze graag vertrouwd 
maken met het geheim en de 
kracht van de stilte.” 

Expositie

Castricum - De Nierstich-
ting heeft een succesvolle 
collecte gehouden. Tijdens 
de collecteweek is 6.398,68 
euro opgehaald in Castricum 
en Bakkum.

Opbrengst 
collecte
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Young 4 You wil einde 
maken aan eenzaamheid
Castricum - Loes en Hanke 
Pijlman zijn moeder en zoon 
en samen hebben ze Young 
4 You opgericht met als 
doel  plezier en gezelschap 
te brengen in het leven van 
senioren. De website www.
young4you.nl  is op 2 oktober 
online gegaan. 

Met behulp van deze websi-
te worden jongeren en senio-
ren met elkaar verbonden op 
basis van profi el, woonplaats 
en interesses. Wanneer een 
match gevonden is dan volgt 
een kennismakingsgesprek 
waarbij de jongere en senior 

onderlinge afspraken maken 
over activiteiten, uren en ver-
goeding.
Hanke vertelt: ,,Natuurlijk ga 
ik zelf ook iedere week bij ie-
mand langs. Meestal help 
ik in de tuin en drinken we 
daarna een kopje thee sa-
men.” 

Zijn moeder is van oorsprong 
verpleegkundige. Naast het 
werk voor Young 4 You is 
zij zelfstandig trainer in cri-
sismanagement. ,,Een aan-
tal jaren geleden heb ik on-
dervonden hoe moeilijk het is 
om mijn tijd en aandacht te 

verdelen tussen mijn gezin, 
mijn baan en mijn lieve moe-
der wiens gezondheid lang-
zaam achteruit ging. Als we 
bij haar op bezoek gingen 
namen we soms wel een uur 
om afscheid te nemen. Later 
pas begreep ik waarom. On-
ze bezoekjes waren voor haar 
een hoogtepunt, de rest van 
de week gebeurde er niet zo-
veel. Schrijnende cijfers ver-
tellen ons dat 1.000.000 men-
sen eenzaam zijn en dat 
200.000 mensen minder dan 
een keer per maand sociaal 
contact hebben. Dat doet mij 
pijn, daarom heb ik samen 

met Hanke Young 4 You op-
gericht. Ik weet zeker dat de 
chemie tussen jong en oud 
zijn werk doet en zorgt voor 
meer verbinding en plezier.” 
Jongeren die aan de slag wil-

len om eenzaamheid bij ou-
deren te bestrijden en oude-
ren die wel wat gezelschap 
kunnen gebruiken kunnen 
zich aanmelden op  www.
young4you.nl.

Concert Vredeburgers 
Limmen - Het gemengd 
koor De Vredeburgers onder 
leiding van Gerard Leegwa-
ter geeft op zondag 29 okto-
ber een gevarieerd middag-
concert in de Corneliuskerk. 
Aan dit concert wordt mede-
werking verleend door de so-
praan Sabine Kirsten. Janne-
ke Koetsier begeleidt koor en 
solisten op de vleugel, teza-
men met een strijkensemble. 
De Vredeburgers brengen 

traditiegetrouw licht klassie-
ke koorwerken, toegankelijk 
voor een breed publiek. Zij 
onderscheiden zich door het 
accent op operamuziek te 
leggen. De aanvang van het 
concert is 15.00 uur. Kaar-
ten via tel.: 072-5052235 of 
info@devredeburgers.nl. Te-
vens kaarten bij de ingang 
van de kerk. Na het concert 
is er gelegenheid tot samen-
zijn in De Burgerij. 

Stef Bos in 
de kerk

Limmen - Op zaterdag 14 
oktober om 19.00 uur is er 
een speciale viering in de 
Corneliuskerk waar het lied 
‘De Eenzaamheid’ van Stef 
Bos centraal staat. In het ka-
der van het jaarthema ‘Om-
zien naar de ander’ is er als 
speerpunt gekozen om meer 
aandacht te besteden aan de 
eenzaamheid in de samen-
leving. Het lied past daar bij. 
Tijdens een viering zingt het 
liturgisch koor onder leiding 
van Peter Rijs. Ter ondersteu-
ning zullen tijdens de viering 
ook bijpassende beelden met 
behulp van een beamer ge-
toond worden.

Castricum - Donderdag 
5 oktober vond er een ver-
keerongeval met letsel plaats 
op de rotonde Soomerwegh/
Molenweide. 
Hierbij zag een automobilist 
een fi etser over het hoofd die 
de rotonde opfi etste. De fi et-
ser is over de motorkap ten 
val gekomen en heeft hierbij 
licht letsel opgelopen.

Geen voorrang 
op rotonde

Laatste buurtproject Oud-
Castricum over Noordend
Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum viert met 
het Buurtproject ‘Castricum 
in 1967’ haar vijftigjarig ju-
bileum. Iedere maand staat 
een andere buurt van Castri-
cum of Bakkum centraal. De-
ze maand wordt Noordend 
als laatste buurt belicht tij-
dens een vertelbijeenkomst 
op dinsdagavond 17 oktober 
in de Visser ‘t Hooftschool. 
Ger Foeken, voormalig hoofd 
Ruimtelijke Ordening van de 

gemeente, vertelt en toont 
met beelden aan hoe de wijk 
is ontstaan, die bestaat uit 
de Bloemen- en Vogelbuurt.  
Vervolgens is er gelegenheid 
om herinneringen op te halen 
uit de begintijd van deze wijk.
Behalve over de totstandko-
ming van Noordend wil de 
werkgroep ook stil staan bij 
de rol van de televisie eind 
jaren zestig. Met de begin-
tunes van Peyton Place, Far-
ce Majeure en De Wrekers 

wordt uw geheugen opge-
frist. Iedereen wordt uitgeno-
digd een foto van eind jaren 
zestig of begin jaren zeventig 
mee te nemen van het gebied 
dat later Noordend is gewor-
den. Alle foto’s worden op 
panelen op school opgehan-
gen. Men kan foto’s ook met 

toelichting mailen naar: fo-
to1967@oudcastricum.com. 
De vertelbijeenkomst is in de 
Visser ‘t Hooftschool en be-
gint om 20.00 uur. Op de fo-
to: In 1967 liep de Alkmaar-
derstraatweg dwars door het 
gebied dat nu Noordend is. 
Foto: Oud-Castricum.

Forza! zoekt uitbreiding
Castricum - Op 21 maart 
2018 kiest Nederland nieuwe 
gemeenteraadsleden. Ralph 
Castricum roept mensen op 
die Forza! willen vertegen-
woordigen in de gemeente-
raad zich te melden voor de 
kieslijst. ,,We zoeken voor 
de gemeenteraad leden uit 

de kernen Bakkum, Limmen 
Akersloot, Castricum en de 
Woude, die vanuit het Fortuy-
nistische gedachtegoed een 
bijdrage willen leveren aan 
de ontwikkeling van de sa-
menleving in onze gemeen-
te.” Aanmelden kan voor 15 
november via info@forza.nu.

Dagbesteding Thuisbij opent
Limmen - Dagbeste-
ding Thuisbij Limmen op de 
Schoolweg 15 opent op 14 
oktober de deuren. Doel is 
ouderen met geheugenpro-
blemen of dementie helpen 
zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te blijven wonen. Indien 
gewenst kan gezorgd worden 
voor persoonlijke begeleiding 
bij het ophalen en thuisbren-
gen van een zorgvrager en zo 
nodig rijden vaste vrijwilligers 
met de Thuisbij auto voor. 

De belangrijkste activiteit van 
de dag is het samen bereiden 

en eten van een verse warme 
maaltijd. Er is nog genoeg te 
doen in en om de woning van 
de dagbesteding. Denk aan 
het ontwerpen van een pluk- 
of groentetuin, de bouw van 
een kippenhok, de entree in 
de achtertuin of de opslag 
van het haardhout. 

Iedereen is welkom zaterdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Om 11.00 uur vindt de offi ci-
ele opening plaats. Meer in-
formatie op www.thuisbij.eu. 
Er wordt nog gezocht naar 
vrijwilligers.
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Regio - De Stichting tot be-
houd van natuurlijke en cul-
tuurhistorische waarden in 
de Alkmaardermeeromge-
ving nodigt donateurs en be-
langstellenden uit voor het 
bijwonen van haar jaarlijkse 
bijeenkomst op dinsdag 24 
oktober. Te zien is de premiè-
re van de film die Henk Mol-
hoek en Henk Waal over de 
Stichting Alkmaardermeer-
omgeving hebben gemaakt. 
In de film komt Ben Hop-
man, de eerste voorzitter van 
de Stichting, aan het woord. 
Helaas is hij dit jaar overle-
den en heeft hij de film zelf 

niet kunnen zien. Met als ti-
tel ‘Van Schulpstet tot Lim-
mergat’ geven Peter Valke-
ring en Lia Vriend een beeld-
presentatie over de geschie-
denis van de Schulpvaart. 
Na de pauze komt Hein Dil 
aan het woord. In 1854 kocht 
de familie Dil de visrechten 
op het Alkmaardermeer van 
de stad Alkmaar en nog altijd 
heeft Dilvis het alleen-vis-
recht. De bijeenkomst vindt 
plaats in het cultureel cen-
trum Vredeburg in Limmen 
en de toegang is gratis. Het 
programma begint om 20.00 
uur.

Waterdag 25 oktober
Ex-weervrouw Helga 
van Leur in De Hoep

Castricum - Zware regen-
buien en lange periodes van 
droogte, door de klimaatver-
andering is dat de weers-
voorspelling voor de komen-
de jaren. Tijdens de Waterdag 
op woensdag 25 oktober in 
PWN Bezoekerscentrum De 
Hoep, leert en ervaart jong en 
oud hoe we ons kunnen be-
schermen tegen toekomstige 
wateroverlast. 
Ex-weervrouw Helga van 
Leur is van de partij om een 
(fictief) weerbericht uit 2050 
te presenteren. Op de Water-
dag is er van alles te beleven 
in De Hoep!
Het Weerbericht 2050 begint 
om 13.00 uur. Eerst wordt de 
uitslag van de wedstrijd ‘De 
mooiste groene tuin!’ be-
kendgemaakt. Vervolgens 
spreekt Helga van Leur sa-
men met Jan Wijn van het 
hoogheemraadschap, over 
de verwachte veranderingen 
in het weer en over de impact 
van klimaatverandering op 
het dagelijks leven. De pre-

sentatie wordt herhaald om 
14.30 uur.
 Wie meer wil weten over de 
‘stuivende duinen’ krijgt ter 
plaatse, in de duinen, uit-
leg van de PWN boswach-
ter. Met de huifkar kan een 
kijkje worden genomen bij de 
‘Kwal’, de locatie voor zoet-
waterwinning van PWN. Ver-
der is te zien hoe men de ei-
gen tuin kunt verfraaien, en 
er tegelijkertijd voor kunt zor-
gen dat regenwater goed kan 
weglopen. Wie wil kan een 
‘vergroend’ schetsontwerp 
van zijn voortuin laten ma-
ken.  Het thema van de dag is 
‘Waterveiligheid’. Bezoekers 
kunnen tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht in De Hoep voor 
demonstraties, presentaties, 
exposities en excursies. Op-
geven voor de huifkartocht, 
de fietsexcursie naar de stui-
vende duinen en het Weerbe-
richt 2050 van Helga van Leur 
aan de balie van Bezoekers-
centrum De Hoep of via tel. 
0251 661066. 

‘De ik-Fabriek’
Limmen - Het vijfde boek 
van Carla van Wensen is uit-
gegeven: ‘De ik-Fabriek: laat 
je lijf en hersenen samen-
werken en maak Ik-kracht’. 
Het gaat in op de onlosma-
kelijke verbinding tussen lijf 
en brein. ,,Elke beweging is 
verbonden met een hersen-
gebied, en door te kijken hoe 
het kind beweegt, of juist niet 
beweegt, kun je al heel veel 
vertellen over waar het mis 
gaat in het denken-voelen-
doen en wat er anders kan.” 
Het boek is geschreven voor 
kinderen van acht tot en met 
twaalf jaar. en gebaseerd op 
therapie Meer informatie via 
www.ikkrachtfabriek.nl.

‘Gedroomd 
land’

Castricum - De in Haarlem 
woonachtige beeldend kun-
stenaar Alice Brasser, die in 
Castricum opgroeide, kan te-
rugkijken op een succesvolle 
lancering van haar boek Ge-
droomd Land. 
Deze fraai uitgegeven publi-
catie bevat een overzicht van 
schilderijen en tekeningen 
van de afgelopen tien jaar 
met een begeleidende tekst 
van kunstcriticus Rob Per-
rée. Zij volgde haar opleiding 
aan de Amsterdamse Acade-
mie voor Beeldende Vorming. 
Het boek ‘Gedroomd Land’ is 
nu te verkrijgen bij de boek-
handel. 

Populieren verdwijnen
Castricum - De populie-
ren aan de Beethovensingel 
gaan over twee weken om. 
Ze zijn te hoog, te oud en 
vormen een gevaar voor de 
omgeving. 
Het besluit is medegedeeld 
via een brief aan omwo-
nenden. Zij krijgen inspraak 
bij het kiezen van nieuwe 
boompjes die volgend jaar 
worden geplant. Bewoners 

van de Beethovensingel wa-
ren al eerder een petitie ge-
start om de hoge bommen 
langs de vijver te laten ver-
vangen voor nieuwe exem-
plaren.
Afgezien van materië-
le schade aan geparkeerde 
auto¹s en huizen is volgens 
hen de veiligheid van men-
sen niet meer gewaarborgd. 
Foto: Inez van Deelen Stigg.

Nationale Archeologie-
dagen in Huis van Hilde
Castricum - De Nationa-
le Archeologiedagen in Huis 
van Hilde gaan van start op 
vrijdag 13 oktober om 16.45 
uur als Jack van der Hoek, 
gedeputeerde Cultuur van 
de provincie Noord-Holland, 
het startsein geeft voor een 
weekend vol archeologie. Er 
is dan ook een poppenthea-
tervoorstelling in het archeo-

logiecentrum te zien om 16.00 
uur. Op zaterdag en zondag 
van 12.00-16.00 uur: Archeo-
Hotspot en de workshop me-
taal determineren. Van 11.30-
13.00 uur en 14.30-16.00 uur: 
rondleiding over de Russi-
sche soldaat door de duinen 
en Huis van Hilde. Om 14.00 
uur is er een gratis rondlei-
ding door Huis van Hilde.

Uitgeest - In de nacht van 
woensdag op donderdag 
een week geleden werd tus-

Poging inbraak

Uitgeest - Vorige week dins-
dag om 10.30 uur stopte de 
bestuurder van een perso-
nenauto op de Provinciale-
weg voor het rode verkeers-
licht. Een achteropkomen-
de bestuurster van een mo-

Motorrijdster 
gewond

torfiets, vermoedelijk gehin-
derd door de laaghangende 
zon, zag dit te laat. Zij reed 
zonder snelheid te verminde-
ren tegen de achterzijde van 
deze auto. Door de klap werd 
zij gelanceerd en kwam via 
de achterruit van de auto op 
het wegdek terecht. Zij raak-
te zwaar gewond en werd per 
ambulance afgevoerd naar 
het ziekenhuis.

Uitgeest - Tussen 6 en 8 
oktober werden drie bui-
tenboordmotoren vanaf de 
jachthaven Zwaansmeerpol-
der ontvreemd. Nadat een 

Buitenboordmo-
toren gestolen 

toegangshek tot het terrein 
was verwijderd werden de 
motoren gedemonteerd van 
een drietal afgemeerde bo-
ten. 

Om eventuele herkenning 
van de daders te voorkomen 
werd een lichtmast onklaar 
gemaakt.

sen 0.30 en 7.30 uur getracht 
in te breken in een woning 
aan de Middelweg. 
Er werd een schroef in het 
slot van de achterdeur aan-
getroffen.
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Egmondse Matrozen
bij De Zonnebloem

Limmen - Alle gasten van 
De Zonnebloem Limmen zijn 
welkom voor een middag vol 
muziek door de Egmondse 
Matrozen op donderdag 19 
oktober in De Burgerij. 
De groep bestaat uit zes 
vrienden die een aantal jaren 
geleden op een dorpsfeest 
spontaan samen Neder-
landstalige liedjes begonnen 
te zingen. Zij oogstten onver-

wacht succes en hadden er 
zelf zoveel plezier in dat zij 
besloten met zingen door te 
gaan; zij hebben zelfs zang-
lessen genomen om optimaal 
te kunnen zingen. Hun reper-
toire bestaat uit zeemans-
liedjes en populaire liedjes 
uit vroegere jaren. 
Aanvang 14.00 uur. Vervoer 
nodig? Bel Ria Hooijboer tel.: 
5052235.

Jubileum Oud-Castricum
‘Tussen de schuifdeuren’
Castricum - Inmiddels heeft 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum al heel wat jubileumac-
tiviteiten achter de rug, maar 
het hoogtepunt moet nog ko-
men. Dat is een slotfeest in 
het weekend van 3 tot en met 
5 november. 
Een cabaret- en zanggroep 
onder leiding van Dick Groot 
speelt op vrijdag 3 novem-
ber de voorstelling ‘Tussen 
de schuifdeuren’ in Theater 
Koningsduyn in Geesterhage. 
De aanvang is 20.00 uur. Vele 
dorpsgenoten kennen Groot 
ongetwijfeld van zijn eerde-
re succesvolle optredens in 
Hotel Borst onder de naam 
‘Castricumse avonden’  en 
‘Effe buurten’.
Ook nu weer is het de enter-
tainer gelukt om speciaal ter 

ere van het 50-jarig bestaan 
van Oud-Castricum een zeer 
gevarieerd programma in el-
kaar te zetten met cabaret, 
fi lm en veel muziek. Op origi-
nele wijze wordt het publiek 
meegenomen naar de jaren 
¹60 in Bakkum en Castricum. 
De voorstelling is ook te zien 
op zondag 5 november om 
14.00 uur in hetzelfde thea-
ter. Kaarten zijn vanaf zater-
dag 14 oktober verkrijgbaar 
bij boekhandel Laan. Meer 
informatie over het slotweek-
end is te vinden op www.cas-
tricum1967.nl. 
Op de foto:  Een deel van de 
artiesten. V.l.n.r. achter: de 
zusjes Lonneke, Helma en 
Joke Lute; voor: Jean Hanck 
en Dick Groot. Foto: Jacques 
Schermer.

Nieuwe fi lm van oud-
Castricummer in de maak

Castricum - Na het succes 
van Welcome to the Smiling 
Coast, is de geboren en ge-
togen Castricummer Emiel 
Martens samen met de 
Haagse fi lmmaker Bas Ac-
kermann en het Gambiaanse 
mediabedrijf State of Mic be-
zig met de voorbereidingen 
van een nieuwe fi lmproduc-
tie. Gifts from Babylon is een 
korte fi ctiefi lm over de im-
pact van illegale Afrika-EU-
migratie door de ogen van 
een Gambiaanse terugkeer-
migrant. Om de fi lm begin 
volgend jaar op Movies that 
Matter, het Haagse mensen-
rechtenfestival van Amnes-
ty International, in première 
te kunnen laten gaan, zijn ze 
onlangs met een crowdfund-
campagne gestart.
Vorig jaar was Martens, te-
genwoordig woonachtig in 
Amsterdam, al als producent 
betrokken bij Welcome to the 
Smiling Coast (2016), lange 
een documentaire over toe-
risme in Gambia. Deze fi lm 
heeft inmiddels op meer dan 
veertig fi lmfestivals en ande-
re evenementen wereldwijd 
gedraaid. Ook bezocht Mar-
tens onder andere het Jac. P 
Thijsse college in Castricum 
om de documentaire te ver-
tonen aan de groep leerlin-
gen die in Gambia een school 
ondersteunen.
Gifts from Babylon, het ver-
volg op Welcome to the Smi-
ling Coast, laat de persoon-
lijke en culturele confl icten 
zien die zich voordoen wan-

neer een jonge Gambiaan te-
rugkeert naar zijn geboorte-
land na lange tijd illegaal in 
Europa te hebben gewoond. 
Eerder dit jaar won Martens 
met zijn team drieduizend 
euro tijdens de ‘Your Movie 
Matters’ pitchcompetitie van 
Movies that Matter. Het fi lm-
team heeft echter meer geld 
nodig, zo’n negenduizend 
euro, om de fi lm te maken en 
daarom zijn ze op Cinecrowd 
met een crowdfundcampag-
ne gestart. Inmiddels hebben 
ze al meer dan tweeduizend 
euro opgehaald. Martens: 
,,Alle beetjes, groot en klein, 
helpen ons om ons doel bin-
nen veertig dagen te berei-
ken.”
De donatiepagina van Gifts 
from Babylon: www.cine-
crowd.com/gifts-from-baby-
lon. Voor meer informatie en 
de teaser: www.giftsfromba-
bylon.com.

Limmen - Op 10 en 17 no-
vember is er een open avond 
bij de Stichting Oud Limmen. 
Het onderwerp is: ‘Toen Lim-
men nog een dorp was’. Aan 
de hand van foto’s wordt ge-
keken naar de geschiedenis 
van Limmen vanaf ongeveer 
1900. De inmiddels overle-
den Jaap Adrichem heeft op 
zijn kenmerkende manier iets 

over het Limmen van vroe-
ger en hoe de situatie nu 
is ingesproken. De bijeen-
komst wordt gehouden in de 
Oude School en het begint 
om 20.00 uur. De kaartver-
koop start op 16 oktober in 
de Oude School, geopend op 
maandag van 10.00 tot 12.00 
en 19.00 tot 21.00 uur. Ieder-
een is welkom.

Castricum - Op zaterdag 
14 oktober vindt er weer een 
Repair Café plaats in De Bak-
kerij. Iedereen kan langsko-
men met kapotte spullen en 
deze samen met vrijwilligers 
repareren. Denk aan kleine 
elektrische en huishoudelijke 
apparaten of computerpro-
blemen. Dit keer is er geen 
advies bij fi etsreparaties of 
hulp bij textielreparaties. Dit 
  Repair Café wordt vier keer 
per jaar georganiseerd door 
Transition Town Castricum en 
De Groene Bak en is toegan-
kelijk voor jong en oud. Op 
de Dorpsstraat 30 van 13.00 
tot 16.00 uur.

Repair Café

Castricum - Voor wie wil le-
ren schilderen of zijn vaar-
digheden wil verbeteren kan 
bij Perspectief mogelijkhe-
den ontdekken tijdens de ba-
siscursus schildertechnie-
ken. Op zaterdag 4 novem-
ber 10.00 uur start deze zes 
weken durende cursus on-
der leiding van kunstenares 
en docente Afke Spaargaren. 
Informatie en inschrijven via 
www.perspectiefcastricum.nl.

Leer schilderen

Limmen - Maandag 2 okto-
ber om 3.20 uur zag de politie 
een scooter met pittige snel-
heid over het fi etspad langs 
de Rijksweg in Limmen rij-
den. Achterop zat een jon-
gedame zonder helm. De be-
stuurder is staande gehou-
den. Bij de blaastest werd 
575 ugl. geblazen. Het rij-
bewijs van de man is inge-
vorderd en er is verbaal op-
gemaakt. In de nacht van 
maandag op dinsdag een 
week geleden werden er een 
aantal bestuurders van voer-
tuigen gecontroleerd op het 
gebruik van alcohol. Twee 
bestuurders hadden zoveel 
gedronken dat zij, naast een 
verbaal, ook nog hun rijbe-
wijs moeten inleveren. 

Met slok op in 
het verkeer
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12 OKTOBER

Lezing over de Amsterdam-
Dakar Challenge bij de Stich-
ting Uitgeester Senioren in De 
Zwaan, om 9.30 uur. 

Jasper Krabbé en zijn top-
experts ontrafelen de gehei-
men van Nederlands grootste 
schilders in De Vest in Alk-
maar om 20.15 uur.

Vertelling over een leven in 
de bibliotheek Castricum van 
schrijfster Afra Beemsterboer. 
Om 20.00 uur. Reserveren kan 
via de activiteitenagenda op 
de website of bij de klanten-
service.   

Vondel speelt De Vrek in De 
Zwaan Uitgeest op 12, 13, 14 
en 15 oktober. Aanvangstijden 
donderdag, vrijdag en zater-
dag 20.15 uur en zondagmid-
dag 14.15 uur.

13 OKTOBER

Concert Castricumse Orato-
rium Vereniging in Pancrati-
uskerk in Castricum om 20.00 
uur.

Het Debuut van Rudolphi 
Producties; nieuw theaterta-
lent in de schijnwerpers. The-
ater De Vest, Alkmaar om 
20.30 uur.

The Best of Symphonic 
Rock met Sound and Senses 
in Podium Victorie Alkmaar 
om 20.00 uur.

Kamermuziek in de Cultuur-
koepel in Heiloo in samenwer-
king met het Conservatorium, 
aanvang 20.00 uur.

Stefano Keizers, try-out ca-
baretvoorstelling ‘Erg Heel’ In 
Kennemertheater Beverwijk 
om 20.30 uur. 

Feest in de KOP van WaZ, 
die bestaat 12,5 jaar. Dit wordt 
gevierd met een grote exposi-
tie. Om 17.00 uur is de opening 
in de Kunst Ontmoetings Plek 
van Wijk aan Zee aan de Voor-
straat 12.  

Yentl en de Boer met hun 
mooiste liedjes in een thea-
terconcert in De Vest Alkmaar 
om 20.15 uur.

On Irish Crossroads van O’ 
Dreams een Iers/Nederlands 
klassetrio dat het publiek weet 
te raken. in De Cirkel Heems-
kerk om 20.30 uur. 

Jimmy Sterman met het re-
pertoire van Willy DeVille: 
Stars That Speak om 20.30 uur 
in Podium Victorie Alkmaat. 

14 OKTOBER

The Velvet Underground 
& Nico wordt integraal ge-
speeld door een all-star ge-
legenheidsformatie. in Po-

dium Victorie Alkmaar om 
20.30 uur.

Falkland Toneel speelt ‘De 
koning op het dak’ in De Beun 
Heiloo zaterdag om 15.00 uur 
en zondag 13.00 en 16.00 uur. 

Open dag Fabo hobbyver-
eniging Uitgeest van 11.00 tot 
16.00 uur. Voor kinderen van 
7-16 jaar. In het Zienhouse.

Workshop dans van Igram 
onder leiding van Sibylle Hel-
mer. Van 14.00-16.30 uur in 
Fase Fier in Bakkum. Enige 
danservaring is vereist.

Open huis Hospice, Zee-
straat 92 in Beverwijk van 
12.00 tot 16.00 uur.

Cabaret. Winnaars van het 
Amsterdams Kleinkunst Fes-
tival in het Theater Konings-
duyn in Castricum. Aanvang 
20.00 uur.

Expositie bij galerie Sopit in 
Castricum met de mooiste fo-
to’s van Peter van den Berg. 
De expositie is te zien op za-
terdag en zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. 

The Mon Amour Band, 50 
jaar Palingsound deel II in De 
Vest Alkmaar vanaf 20.15 uur. 

Limmer Uitmarkt. Beken-
de artiesten uit Limmen ma-
ken hun opwachting in Cultu-
reel Centrum Vredeburg van-
af 20.00 uur. 

Roxeanne Hazes en Lakshmi 
bij Podium Victorie Alkmaar 
om 19.45 uur. 

De Huilende Spiegel van Ex-
pressie in De Klimop in Castri-
cum voor kinderen vanaf zes 
jaar om 14.00 uur. Ook op zon-
dag. 

Emergo speelt een kinder-

▲

boek om 11.00 en 13.30 uur, 
een muzikale toneelvertelling 
voor kinderen vanaf zeven 
jaar. De acteurs zijn kinderen 
uit de bovenbouw van de ba-
sisschool. In het Clusius Colle-
ge Castricum. 

Kees van Amstel met thea-
tervoorstelling ‘De man die ik 
niet wilde worden’ vanaf 20.30 
uur in De Vest Alkmaar.

Concert Tim Akkerman, Tims 
Secret Sessions om 20.30 uur 
in Kennemertheater Bever-
wijk. 

Open atelier Ans Martens 
van 14.00 tot 18.00 uur op De 
Loet 278 in Castricum.

Koffieconcert op de piano 
van de Poolse Julia Kociuban 
vanaf 12.00 uur in De Vest 
Alkmaar

Ragus, Ierlands enige live 
muziek- en dansshow vanaf 
20.15 uur in De Vest Alkmaar.
Concert Die Schupfung van 
het AOV-koor in de Grote 
Kerk van Alkmaar, aanvang 
20.15 uur. 

Tina, de Musical, try-out fa-
milievoorstelling vanaf acht 
jaar. Om 20.15 uur in het Ken-
nemertheater Beverwijk.

De Tante Joke Karaoke 
Band geeft de show ‘jij zingt 
en wij spelen’ om 23.30 uur in 
Podium Victorie Alkmaar. 

15 OKTOBER

Popera. Esemplastic speelt 
een versmelting tussen klas-
siek en modern; popera. In de 
Cultuurkoepel in Heiloo. Aan-
vang 19.30 uur.
Beurs voor zwangere vrouwen 
en jonge ouders tussen 9.00 
en 12.00 uur voor gratis ad-
vies en workshops. In eetcafé 
Wier&ga op het Bakkersplein-
tje in Castricum.

Iskra Jazzclub met Benjamin 
Herman & The Robin Nolan 
Trio in Theater Koningsduyn in 
Castricum om 15.15 uur. 

Wonderland/Makiko, een 
interactieve dans- en muziek-

ervaring voor de allerklein-
sten. Om 9.30, 10.30 en 11.30 
uur in De Vest Alkmaar.

Paddenstoelenexcursie 
voor volwassenen en kinde-
ren van IVN en Duincamping 
Geversduin een in en om de 
camping. Vertrek om 13.00 
uur vanaf de receptie. 

Optreden Stella en de Star-
lights de Jazz Session Club 
in Vredeburg in Limmen van-
af 16.00 uur. 

Adam’s Passion, een le-
zing over het muziektheater-
stuk door May Verheyen in de 
kerk aan het Dielofslaantje in 
Akersloot. Aanvang 14.30 uur.

Het Delta Pianotrio bij Con-
certen Witte Kerk met werk 
van Joseph Haydn, Lera Au-
erbach en Robert Schumann. 
De aanvangstijd is 15.00 uur. 

Paddenstoelenwandeling 
van IVN voor kinderen en vol-
wassenen in het Heilooër Bos 
vanaf 10.00 uur bij de Katten-
berg. Foto: Paul ten Have.

17 OKTOBER

Kluun, een literaire ontmoe-
ting in Kennemertheater Be-
verwijk om 20.00 uur. 

Cabaret van Nicole Kovacs 
bij de Katholieke Vrouwenbe-
weging Uitgeest. In De Zwaan 
om 20.00 uur. 

18 OKTOBER

Adriaan van Dis. in de Lite-
raire Salon met Adriaan van 
Dis. Kaarten alléén verkrijg-
baar in de voorverkoop: www.
cultuurkoepelheiloo.nl en bij 
de Verhalenkamer/VVV op 
Landgoed Willibrordus

5 november 20170
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Strand- en duinloop-
seizoen start bij AVC 

Castricum - De eerste loop  
van het strand- en duinloop-
seizoen staat voor zondag 29 
oktober op de hardloopka-
lender. Iedereen kan mee-
doen. Beginnende lopers 
kunnen meedoen aan de 
loop over 4 kilometer, en de-
ze route voert door het duin-
gebied. De gevorderde lopers 
kunnen kiezen voor 8,8 km of  
12,4 km. De langere routes 
voeren over het stand, met 
altijd wisselende omstandig-
heden. 
De jeugd van vijf tot en met 

twaalf jaar kan meedoen aan 
de speciale jeugdloop over 
2,3 km. Het leuke hier is dat 
ouders gewoon met de kin-
deren mee mogen lopen. 
Jeugd vanaf twaalf jaar kan 
kiezen tussen de 4 km of de 
langere afstanden. Van te vo-
ren inschrijven voor de loop 
is aan te raden via www.av-
castricum.nl. Alle routes star-
ten vanaf de atletiekbaan aan 
de Zeeweg in Castricum. De 
korte afstanden (starten om 
10.15 uur. De langere afstan-
den om 10.45 uur. 

TVC wint voor derde keer 
wisselbeker van toernooi
Castricum - Zaterdag 30 
september vond het traditi-
onele CALB-toernooi plaats 
op De Voetel. 
Het CALB toernooi is een ge-
zelligheidstoernooi, dat aan 
het eind van het tennissei-
zoen wordt georganiseerd 
door een van de tennisver-
enigingen van de gemeente 

Castricum. Dit jaar was Lim-
men de gastheer en begon-
nen vanaf 10.30 de verschil-
lende koppels aan hun par-
tijtjes. Er deden achttien kop-
pels van drie verenigingen 
mee, er waren geen deelne-
mers van TV Akersloot. Cas-
tricum werd winnaar en dat is 
de derde keer.

Nederlands kampioenschap 
keezen in De Vriendschap 

Akersloot - Op zaterdag 
14 oktober start de Neder-
landse Keezbord Organisatie 
het Nederlands kampioen-
schap keezen. Tijdens het NK 
worden er voorrondes ge-
speeld waarin om een fi na-
leplek wordt gespeeld. Per 
voorronde kunnen er tachtig 

teams worden ingeschreven. 
Het evenement vind plaats in 
De Vriendschap. Er zijn drie 
voorronden.
De fi nale is op zaterdag 18 
november. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschik-
baar. Inschrijven via www.
nk.keezbord.nl.

Henk Verdonk is geklopt!
Akersloot - Michel Agterberg 
is de eerste mountainbiker die 
erin geslaagd is tijdens de de 
KPB-mountainbikecup Henk 

Gratis sporten 
in vakantie

Castricum - Team Sport-
service Kennemerland or-
ganiseert in de herfstvakan-
tie diverse sportieve activi-
teiten voor de basisschool-
leerlingen, die in Castricum 
of Heemskerk wonen of naar 
school gaan. Alle activiteiten 
zijn gratis. Wie mee wil doen 
moet zich vooraf inschrijven 
via www.teamsportservice.nl/
kennemerland. Op dinsdag 
24 oktober kunnen kinde-
ren van groep 3 tot en met 8 
meedoen aan de sportinstuif 
in de Waterakkers in Heems-
kerk. Aerobic & Dansstudio 
The Workout is ook aanwezig 
geeft streetdanceles. Later 
die dag zijn de kinderen van 
groep 1 en 2 aan de beurt tij-
dens de kleuterinstuif. Op 
donderdag 26 oktober wordt 
een tweede kleuterinstuif ge-
houden in Limmen. Volley-
balvereniging Croonenburg 
en Team Sportservice staan 
woensdag 25 oktober klaar 
voor kinderen van groep 3 tot 
en met 8 met een smashbal-
clinic en sportinstuif in sport-
centrum de Bloemen in Cas-
tricum. Op donderdag 26 ok-
tober spelen ze apenkooi 2.0 
in de gymzaal aan de Stijkel-
straat in Heemskerk.

Monsterscore dames CasRC 
Castricum - Ondanks het 
verkeersinfarct bij het Rot-
tepolderplein zondag waren 
de trouwe fans van CASRC-
dames toch op tijd om in de 
eerste minuut na het fl uit-
signaal van de referee Linde 
v.d.Velden al te zien scoren. 
Uiteindelijk waren het 22 trys 
en werden er 18 conversies 
verzilverd wat een eindstand 
op het score bord bracht van 
0-146 voor Castricum. De 
score geeft al aan dat de for-
matie van Hans Marcker twee 
maten te groot is voor de pas 
overgekomen Haarlemmers. 
Maar de wedstrijd was aller-
minst saai voor de neutrale 
rugbytoeschouwer. Haarlem 
bleef knokken en de duin-
randers bleven zoeken naar 
de combinaties om zichzelf te 
verbeteren en het meegeko-

men publiek  aan de zuidkant 
van het Noordzee-kanaal te 
vermaken. Voorbeelden: een 
mooie break van Miriam v.d. 
Veen die via een inside pass 
Hiske Blom liet scoren. To-
meloze inzet van Lotte Ren-
dering die door haar goede 
support de tegenstander el-
ke keer in twijfel bracht. Een 
break van Tessa v.d. Brink die 
vanuit de kick-off de bal ving 
en wel 40 meter terreinwinst 
maakte.  Sophie Touber, die 
overal op het veld te vinden 
was en vier keer scoorde. 
Elke speelster was gevaar-
lijk en actief en zo kwamen 
de scores van Linde, Hiske, 
Miriam, Lilly, Inge v.d.Velden, 
Laura Stokx en Simone 
Kamphuijs tot stand . En het 
einde van de groei van dit su-
per-team is nog niet in zicht.

NK Big Air Kitesurfen
Castricum - Zaterdag vond 
het Nederlands kampioen-
schap Big Air plaats op het 
strand van Castricum. Vo-
rig jaar vond de eerste editie 
plaats, ook in Castricum. 

De kitesurfers, mannen, 
vrouwen van zestien jaar en 
ouder, en jongeren onder de 
zestien jaar, probeerden zo 
hoog mogelijk te springen 

en de mooiste tricks te laten 
zien aan de jury en het pu-
bliek. De beste kitesurfers 
van Nederland deden mee. 
Dylan van de Mey werd de 
beste bij de heren, Maris-
ka Wildenberg bij de dames 
en Jurre Bruijn bij de jeugd. 
De hoogste sprong, 16,1 me-
ter hoog, is gemaakt door Pe-
pijn Herrewijnen. Foto: Henk 
Hommes.

Verdonk junior te verslaan. 
Dat is nog niet eerder voorge-
komen op de Cloppenburgh. 
Derde werd Erwin Krom.

Schoolkorfbal 
bij Helios

Castricum - Zondag vond bij 
Helios het schoolkorfbaltoer-
nooi plaats met 23 teams. Het 
was een vrolijke groep vrijwil-
ligers die alles geregeld had 
waardoor het toernooi vlekke-
loos verliep. De spelers kwa-
men uit Castricum, Limmen, 
Bakkum en Heiloo. Er wer-
den een paar teams blij ge-
maakt met het winnen van een 
beker, zoals De Duif groep 4, 
Helmgras groep 5 en 6, Klim-
op Groep 7/8 en Visser ‘t hooft 
groep 8. Meetrainen om ken-
nis te maken met de sport kan. 
Voor kinderen van  vijf tot en 
met negen jaar op woensdag 
van 17.00 tot 18.00 uur en voor 
tien tot en met twaalf jaar op 
dinsdag en/of donderdag van 
18.30 tot 19.30 uur. Aanmelden 
via jtc@kvhelios.nl.







oktober 2017Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

facebook.com/LijfenGezondheid

Tot stof zult 

gij wederkeren

HET OERBREIN EN SECONDLOVE

Een recept 
van de 
energieke
Vrouwen 
Academie

CHOCOLADE 
FUDGE

Win één van de vijf 
health boxen 
van Amber Alberda 
 t.w.v. € 130,-

Klik hier
om het Lijf & 
gezondheid
magazine 
online te
lezen!

oktober 2017Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

facebook.com/LijfenGezondheid

Tot stof zult 

gij wederkeren

HET OERBREIN EN SECONDLOVE

Een recept 
van de 
energieke
Vrouwen 
Academie

CHOCOLADE 
FUDGE

Win één van de vijf 
health boxen 
van Amber Alberda 
 t.w.v. € 130,-

http://issuu.com/lijfengezondheid
http://www.lijfengezondheid.nl/
http://www.lijfengezondheid.nl/bewegen/
http://www.lijfengezondheid.nl/voeding/
http://www.lijfengezondheid.nl/psyche/
http://www.lijfengezondheid.nl/medisch/
http://www.lijfengezondheid.nl/uiterlijk/
https://www.facebook.com/LijfenGezondheid




INFOPAGINA
Jaargang 16 • nummer 41 • 11 oktober

Op woensdag 25 oktober is iedereen 
tussen 10.00 en 16.00 uur van harte 
welkom bij PWN Bezoekerscentrum 
De Hoep in Castricum. Op de Wa-
terdag in Castricum kunnen jong en 
oud terecht voor excursies en expo-
siti es, lezingen en presentati es over 
onderwerpen zoals overstromingen 
en droogte, sti jgende zeespiegel 
en dijkbescherming, rioolzuivering, 
drinkwatervoorziening en de fl ora en 
fauna. 

2050
Wilt u weten welk weer wordt ver-
wacht voor 2050? Kom dan rond 
13:00 uur luisteren naar de weers-

verwachti ng van voormalig RTL-
weervrouw Helga van Leur. 
Voor deze en sommige andere ac-
ti viteiten, waaronder excursies, is 
vooraf opgeven noodzakelijk. Dat 
kan aan de balie van Bezoekerscen-
trum De Hoep of via tel. (0251) 661 
066. Meer informati e over de Water-
dag is te vinden op www.castricum.
nl/waterdag.

De Waterdag is een gezamenlijk 
initi ati ef van gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum, Heiloo, drinkwa-
terbedrijf en natuurbeheerder PWN, 
Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwarti er en IVN.

Zware regenbuien en lange periodes van droogte, door de kli-
maatverandering is dat de weersvoorspelling voor de komende 
jaren. Tijdens de Waterdag op woensdag 25 oktober in PWN 
Bezoekerscentrum De Hoep, leert en ervaart jong en oud hoe 
we ons kunnen beschermen tegen wateroverlast. Ex-weervrouw 
Helga van Leur is ook dit jaar weer van de partij om het Weerbe-
richt 2050 te presenteren. 

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

avond 16 oktober tussen 19.15 
uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in 
één keer met een vertegenwoor-
digers van alle fracti es spreken. 
U krijgt hiervoor 20 minuten de 
gelegenheid. 

Agenda Raadsplein 
12 oktober 2017

Tijd  Onderwerp
Carrousels  
19.30 – 21.00 Haalbaarheidsonderzoek zwemvoorziening 
  Castricum
19.30 – 20.30  Vaststellen ruimtelijk kader voor de bouw van 
  15 sociale huurwoningen aan de 1e Groenelaan  
  te Castricum
20.30 – 21.00  Motie SP inzake behoud buslijn 164  
21.15 – 22.30 Programma Publieke Bekostiging 
21.15 – 22.00  Beschikbaar stellen budget voor uitvoerings-
  programma jongerenwerk
22.00 – 22.30  Diverse technische onderwerpen/
  raadsvoorstellen*  

Raadsvergadering 
22:45  Met onder andere: debat; en kenbaar maken 
  wensen en bedenkingen ten aanzien van het  
  voorgenomen besluit van het college aangaande  
  het afbouwen van het aandelenbelang in Eneco  
  Groep N.V.    
   
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in 
de carrousel worden behandeld. Op de onderwerpen met een * 
kan niet (opnieuw) worden ingesproken

Agenda Raadsplein 
19 oktober 2017

Tijd  Onderwerp 
Carrousels  
19.30 – 20.45   Vaststellen bestemmingsplan de Woude
19.30 – 20.45   Belastingverordeningen   
21.00 – 22.00   Beheerverordening en visiedocument begraafplaats 
21.00 – 22.00   Ongevraagd advies van de referendumcommissie

Er kan ingesproken worden bij de onderwerpen die in de 
carrousel worden behandeld.

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

Waterdag 25 oktober over klimaatverandering en veiligheid

 Hoe houden we het droog 
bij hevige regen?
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u 
per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande omgevingsaanvragen, 
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvan-
gen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
Datum Adres
280917 Castricummer Werf 84 te Castricum
 Het vergroten van het bedrijfspand
 Starti ngerhof (Rubrum 24 t/m 39) te Akersloot
 Het bouwen van 16 appartementen 
 De eerder verleende vergunning WABO17/00448 is op 
 27 september ingetrokken 
290917 Oude Haarlemmerweg 46 c te Castricum
 Het realiseren van een sterrenkundig observatorium
021017 Dusseldorperweg 10 te Limmen
 Het bouwen van een woning
 Dusseldorperweg 12 te Limmen
 Het bouwen van een woning
031017 Polderdijk ter hoogte 8a van te Castricum
 Het vervangen van een drinkwaterleiding t.b.v. huisaansluiti ngen
 Bakkummerstraat 82 te Castricum
 Het aanleggen van een oprit
041017 Limmerweg 4 te Castricum
 Het aanleggen van een alarminstallati e
051017 Brederodestraat 14a te Castricum 
 Het wijzigen van de kerk in 6 appartementen
 Limmer Linten (kavel 7) te Limmen
 Het bouwen van een woning

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten 
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld 
Vergunningsvrij:  Gobatstraat 3 te Castricum
  Het plaatsen van een dakkapel

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omge-
vingsaanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is 
verlengd:
Datum Adres
031017 Maatlat 15m te Limmen
 Het bouwen van een bedrijfspand 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Datum Adres
051017 Volkstuincomplex Breedeweg te Castricum 
 Het bouwen van een hobbykas 

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bovengenoemde 
besluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken na de dag van verzending van 
de vergunning (zie datum) een bezwaarschrift  indienen bij de gemeente.
Vermeld in uw bezwaarschrift  uw telefoonnummer, de gemeente kan tele-
fonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behande-
ling is van uw bezwaarschrift .  

Castricum, 11 oktober 2017
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Wethouder Wim Swart: ‘We vinden 
het heel vervelend als inwoners lang 
moeten wachten. Daarom hebben 
we in mei de openingsti jden van onze 
publieksbalies verruimd. Voor 2018 
werken we ook aan ruimere openings-

ti jden. In december vertellen wij u 
hierover meer.’ 

Onze openingsti jden op een rij
Tot en met december zijn onze ope-
ningsti jden:

Extra openingstijden publieks-
balies tot einde van het jaar
De publieksbalies blijven tot het einde van het jaar extra open. 
Tot en met december bent u dus nog steeds welkom op woens-
dag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 20.00 
uur. Op maandag, dinsdag en vrijdag zijn de balies van 9.00 tot 
12.00 geopend. U kunt ook een afspraak maken, zodat u meteen 
aan de beurt bent.

Dag Gemeentehuis: voor het 
bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het 
afgeven van post  

Publieksbalies: voor zaken als 
uw paspoort, rijbewijs, uit-
treksels en vragen over zorg en 
fi nanciën 

Maandag 9.00 tot 16.00 uur 9.00 tot 12.00 uur

Dinsdag 9.00 tot 16.00 uur 9.00 tot 12.00 uur

Woensdag 9.00 tot 16.00 uur 9.00 tot 16.00 uur

Donderdag 9.00 tot 20.00 uur 9.00 tot 20.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur 9.00 tot 12.00 uur

Telefonisch zijn we op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bereik-
baar van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Of Whats-
App je vraag naar 0619429661. We antwoorden snel, maar wel binnen kan-
toorti jden. 

Regel uw zaken online
U hoeft  niet meer voor alles naar 
het gemeentehuis te komen. Op 
www.castricum.nl staat prakti sche 

informati e over de belangrijkste 
producten en diensten. Sommige 
producten kunt u helemaal online 

regelen, zoals het aanvragen van 
een uitt reksel of het doorgeven van 
zwerfvuil of een kapott e lantaarn-

paal. Komt u toch naar het gemeen-
tehuis? Kijk dan of u een afspraak 
kunt maken. 

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek?
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61.

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

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

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

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

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

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

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,

tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Concrete acties in de maak

Aan de slag met sociaal ondernemen
Castricum - De gemeen-
te geeft samen met de an-
dere gemeenten in de re-
gio Alkmaar en sociaal on-
dernemers een impuls aan 
het sociaal verantwoord za-
ken doen. Concreet betekent 
dat dat zij samen het sociaal 
ondernemerschap meer op 
de kaart gaan zetten, kennis 
en ervaringen beter delen en 
voorrang geven aan het inko-
pen van diensten bij sociaal 
ondernemers. 
Dat is een eerste stap nadat 
vorig jaar 32 gemeenten het 
belang van sociaal verant-
woord ondernemen onder-
streepten. Zij stelden dat een 
betere kennisuitwisseling no-
dig was, net als het vormen 
van een nauw netwerk met 
en tussen sociale onderne-
mingen. 
Sociale ondernemingen kun-
nen bijdragen aan het op-
lossen van maatschappelij-
ke vraagstukken; gemeenten 

op hun beurt kunnen via hun 
beleid (en de uitvoering er-
van) op het terrein van duur-
zaamheid, circulaire eco-
nomie en arbeidsparticipa-
tie ruimte bieden aan sociaal 
ondernemers. De gemeenten 
in de regio Alkmaar werken 
daarin samen met de Social 
Impact Factory en Sinzer. 
In actie Het regionale initia-
tief moet onder andere lei-
den tot een digitale markt-
plaats waar sociaal onderne-
mers zich presenteren, zodat 
zij beter gevonden worden.  
Ten tweede gaan de ge-
meenten hun inkoopkaders 
zó aanpassen dat zij bij ex-
terne opdrachten voorrang 
kunnen geven aan socia-
le ondernemingen uit de re-
gio. Bedrijven waarbij de ge-
meenten inkopen, kunnen 
dan eenvoudiger aan hun 
doelstellingen voor maat-
schappelijk verantwoord on-
dernemen (MVO) voldoen. 

Daarvoor is het ook belang-
rijk dat de impact van sociale 
ondernemingen goed meet-
baar wordt gemaakt. Ten der-
de gaan gemeenten bij voor-
keur producten en diensten 
afnemen van sociale onder-
nemers. 
Dat bleken eerder dit jaar de 
drie meest kansrijke voor-
stellen. Ze kwamen naar vo-
ren tijdens twee voorberei-
dende bijeenkomsten – ‘So-
cial Impact Rooms’ – en een 
‘pitch‘ van de vele voorstellen 
die daar werden genoemd.
In de praktijk
Hoe de maatregelen er in de 
praktijk uit moeten komen 
zien, wordt nu uitgewerkt en 
vastgelegd in een Plan van 
Aanpak, dat dit nog najaar 
gereed moet zijn. Wethouder 
Snabilie van de gemeente 
Bergen is trekker namens de 
bestuurders in de regio. Hij 
stelt: ,,Sociaal ondernemers 
kunnen belangrijke partners 

zijn in het oplossen van soci-
aal maatschappelijke proble-
men, zeker ook in deze regio.” 
Hij denkt dan vooral aan on-
dernemingen die streven 
naar het creëren van maat-
schappelijke waarde op het 
gebied van arbeidsparticipa-
tie, sociale inclusie of duur-
zaamheid.
Hij wil hen ten eerste betrek-
ken bij het helder definië-
ren wat wel en niet valt on-
der ‘sociaal ondernemen’. Het 
onderwerp raakt namelijk 
aan initiatieven zoals circu-
laire economie, milieu/duur-
zaamheid en sociale samen-
hang. Overigens zijn er ge-
lijktijdig in de regio al meer 
ontwikkelingen die bruggen 
(gaan) slaan tussen bedrijfs-
leven en maatschappelijke 
doelen, zoals het Werkgever-
spunt Noord-Holland Noord, 
Jeugd Werkt en GroenStart.
Door de veranderende maat-
schappij ontstaat steeds va-

ker participatie tussen (ge-
meentelijke) overheid, maat-
schappelijke organisaties en 
bedrijven. Een innoveren-
de aanpak en ondernemen-
de oplossingen staan daar-
bij centraal. Sociaal onderne-
mers springen in op deze be-
hoefte door maatschappelij-
ke impact voorop te stellen. 
Zij werken vaak (ook) lokaal, 
leveren een directe bijdrage 
aan verschillende belangrij-
ke maatschappelijke thema’s 
als duurzaamheid, circulaire 
economie, zorg en welzijn en 
een meer inclusieve arbeids-
markt. Kenmerken zijn: maat-
schappelijke impact staat op 
een, organisatorisch zelf-
standige onderneming met 
een product of dienst, econo-
misch zelfstandig en niet vol-
ledig afhankelijk van subsi-
dies, schenkingen en dona-
ties en sociale bedrijfsvoe-
ring (bestuur, governance en 
beperking winstuitkering). 

Liever het olifantenpad
dan over de gewone weg
Bakkum - De nieuwe wijk 
Koningsduin heeft als ont-
sluitingsroute de Zeeweg. 
Een bewoner van een re-
cent opgeleverde straat is het 
daar kennelijk niet mee eens 
en probeert zijn eigen olifan-
tenpad te creëren. Inmiddels 
heeft de gemeente boom-
stammen neergelegd bij 

kruising Professor Winkler-
laan en de Van Duurenlaan 
om deze afsnijroute tegen te 
gaan. Maar zonder succes. 
Tot ieders grote verbazing 
volhardt deze bewoner door 
telkens de boomstam opzij te 
leggen en er vervolgens als-
nog langs te rijden en via de 
stoep zijn weg te vervolgen.
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 
uur; vr. 9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

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

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

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

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

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

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,

tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Concrete acties in de maak

Aan de slag met sociaal ondernemen Castricum - De gemeen-
te geeft samen met de an-
dere gemeenten in de re-
gio Alkmaar en sociaal on-
dernemers een impuls aan 
het sociaal verantwoord za-
ken doen. Concreet betekent 
dat dat zij samen het sociaal 
ondernemerschap meer op 
de kaart gaan zetten, kennis 
en ervaringen beter delen en 
voorrang geven aan het inko-
pen van diensten bij sociaal 
ondernemers. 
Dat is een eerste stap nadat 
vorig jaar 32 gemeenten het 
belang van sociaal verant-
woord ondernemen onder-
streepten. Zij stelden dat een 
betere kennisuitwisseling no-
dig was, net als het vormen 
van een nauw netwerk met 
en tussen sociale onderne-
mingen. 
Sociale ondernemingen kun-
nen bijdragen aan het op-
lossen van maatschappelij-
ke vraagstukken; gemeenten 

op hun beurt kunnen via hun 
beleid (en de uitvoering er-
van) op het terrein van duur-
zaamheid, circulaire eco-
nomie en arbeidsparticipa-
tie ruimte bieden aan sociaal 
ondernemers. De gemeenten 
in de regio Alkmaar werken 
daarin samen met de Social 
Impact Factory en Sinzer. 
In actie Het regionale initia-
tief moet onder andere lei-
den tot een digitale markt-
plaats waar sociaal onderne-
mers zich presenteren, zodat 
zij beter gevonden worden.  
Ten tweede gaan de ge-
meenten hun inkoopkaders 
zó aanpassen dat zij bij ex-
terne opdrachten voorrang 
kunnen geven aan socia-
le ondernemingen uit de re-
gio. Bedrijven waarbij de ge-
meenten inkopen, kunnen 
dan eenvoudiger aan hun 
doelstellingen voor maat-
schappelijk verantwoord on-
dernemen (MVO) voldoen. 

Daarvoor is het ook belang-
rijk dat de impact van sociale 
ondernemingen goed meet-
baar wordt gemaakt. Ten der-
de gaan gemeenten bij voor-
keur producten en diensten 
afnemen van sociale onder-
nemers. 
Dat bleken eerder dit jaar de 
drie meest kansrijke voor-
stellen. Ze kwamen naar vo-
ren tijdens twee voorberei-
dende bijeenkomsten – ‘So-
cial Impact Rooms’ – en een 
‘pitch‘ van de vele voorstellen 
die daar werden genoemd.
In de praktijk
Hoe de maatregelen er in de 
praktijk uit moeten komen 
zien, wordt nu uitgewerkt en 
vastgelegd in een Plan van 
Aanpak, dat dit nog najaar 
gereed moet zijn. Wethouder 
Snabilie van de gemeente 
Bergen is trekker namens de 
bestuurders in de regio. Hij 
stelt: ,,Sociaal ondernemers 
kunnen belangrijke partners 

zijn in het oplossen van soci-
aal maatschappelijke proble-
men, zeker ook in deze regio.” 
Hij denkt dan vooral aan on-
dernemingen die streven 
naar het creëren van maat-
schappelijke waarde op het 
gebied van arbeidsparticipa-
tie, sociale inclusie of duur-
zaamheid.
Hij wil hen ten eerste betrek-
ken bij het helder definië-
ren wat wel en niet valt on-
der ‘sociaal ondernemen’. Het 
onderwerp raakt namelijk 
aan initiatieven zoals circu-
laire economie, milieu/duur-
zaamheid en sociale samen-
hang. Overigens zijn er ge-
lijktijdig in de regio al meer 
ontwikkelingen die bruggen 
(gaan) slaan tussen bedrijfs-
leven en maatschappelijke 
doelen, zoals het Werkgever-
spunt Noord-Holland Noord, 
Jeugd Werkt en GroenStart.
Door de veranderende maat-
schappij ontstaat steeds va-

ker participatie tussen (ge-
meentelijke) overheid, maat-
schappelijke organisaties en 
bedrijven. Een innoveren-
de aanpak en ondernemen-
de oplossingen staan daar-
bij centraal. Sociaal onderne-
mers springen in op deze be-
hoefte door maatschappelij-
ke impact voorop te stellen. 
Zij werken vaak (ook) lokaal, 
leveren een directe bijdrage 
aan verschillende belangrij-
ke maatschappelijke thema’s 
als duurzaamheid, circulaire 
economie, zorg en welzijn en 
een meer inclusieve arbeids-
markt. Kenmerken zijn: maat-
schappelijke impact staat op 
een, organisatorisch zelf-
standige onderneming met 
een product of dienst, econo-
misch zelfstandig en niet vol-
ledig afhankelijk van subsi-
dies, schenkingen en dona-
ties en sociale bedrijfsvoe-
ring (bestuur, governance en 
beperking winstuitkering). 

Liever het olifantenpad
dan over de gewone weg
Bakkum - De nieuwe wijk 
Koningsduin heeft als ont-
sluitingsroute de Zeeweg. 
Een bewoner van een re-
cent opgeleverde straat is het 
daar kennelijk niet mee eens 
en probeert zijn eigen olifan-
tenpad te creëren. Inmiddels 
heeft de gemeente boom-
stammen neergelegd bij 

kruising Professor Winkler-
laan en de Van Duurenlaan 
om deze afsnijroute tegen te 
gaan. Maar zonder succes. 
Tot ieders grote verbazing 
volhardt deze bewoner door 
telkens de boomstam opzij te 
leggen en er vervolgens als-
nog langs te rijden en via de 
stoep zijn weg te vervolgen.
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