
WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

www.castricummer.nl
info@castricummer.nlde Castricummer

www.castricummer.nl  |  0255-520456 10 oktober 2018

GEEN KRANT?
0251-674433

Vlag in de top bij de Corneliuskerk
Limmen - De herbouw van de 
Corneliuskerk heeft woensdag-
middag 10 oktober een hoogte-
punt bereikt. De Limmer vlag is 
daarom ook namens de gemeen-
schap door pastor Johan Olling 
op de kerk geplaatst. Rond 14.00 
uur werden namelijk de spanten 
geplaatst en werd met de her-
bouw van de kerk het hoogste 
punt bereikt. Een feestelijk mo-
ment waar samen met de bou-
wers van � rma Pronk bij stil is ge-
staan. De afgelopen weken zijn 
op het dak de platingen gemaakt 
en uitvullingen gedaan ten be-
hoeve van de spanten en is het 
spanthout voor de nieuwe dak-
constructie op de bouwplaats 
gemonteerd. Gelukkig heeft het 
weer meegezeten. Er is een grote 
kans dat de nieuwe dakconstruc-
tie voor het einde van het jaar 
klaar is. Daarna kan van binnen-
uit de afwerking volgen. Hiervoor 
staat een bouwtijd van 24 weken. 
Nog voor de volgende zomer zou 
het dak dan klaar zijn.

Warmtenet voor Castricum in de gemeenteraad
Castricum - Aardwarmte als al-
ternatief voor aardgas om onze 
huizen en gebouwen te verwar-
men. Kan dat voor Castricum? 
Ja, oordeelt de werkgroep Aard-
warmte. Deze werkgroep is geli-
eerd aan burgerinitiatief CALorie. 
Na een uitgebreide verkennings-
fase zijn de mogelijkheden in een 
eindrapport gepresenteerd en 
aangeboden aan de wethouder 
Falgun Binnendijk. Op initiatief 
van D66 en Groen Links is er don-
derdag 11 oktober om 19.30 uur 
de presentatie door leden van de 
werkgroep aan de raad met uit-
leg en toelichting en kunnen de 
raadsleden hun vragen stellen 
aan de initiatiefnemers. Zoals bij 
iedere raadsinformatie bijeen-
komst zijn belangstellenden van 
harte uitgenodigd de presentatie 
bij te wonen.
Het plan komt erop neer dat er 
heet water wordt opgepompt uit 

Voorbeeld van een mogelijk warmtenet in Castricum met eventuele loca-
ties van putten (foto: aangeleverd)

een dikke laag zandsteen op cir-
ca 2600 meter diepte onder Cas-
tricum. In een warmtewisselaar 
wordt de warmte overgedragen 
aan water dat via een warmtenet 
naar de huizen en gebouwen in 
de wijk gaat. Het uit de bodem 
opgepompte water wordt na af-
koeling weer terug gepompt de 
bodem in. Technisch kan het. De 
kostenberekening komt erop 
neer dat bij voldoende aansluitin-
gen (meer dan 3800) de maand-
lasten vergelijkbaar zijn met nu, 
bij gebruikmaking van de huidi-
ge subsidies. 

Castricum heeft zich voorgeno-
men in 2030 volledig CO2-neu-
traal te zijn. Dan mag er nu wel 
� ink worden aangepakt! Aanleg 
van een warmtenet kan een deel 
van de oplossing zijn, met name 
voor de oudere wijken, is de con-
clusie van de werkgroep.

VVV-feestavond weer een spektakelstuk
Castricum - De Sponsorcommis-
sie van Vitesse’22, bestaande uit 
een hechte groep hardwerkende 
Vitesse-mensen, organiseerde za-
terdag 29 september haar twee-
de Vrienden Van Vitesse-feest-
avond, ditmaal aangevuld met 
Vriendinnen Van Vitesse. Bij aan-
vang van de avond rond 18.00 
uur stroomde het pleintje bij de 
ingang van kantine “De Tre� er” 
vol met reeds bestaande en nieu-
we VVV-ers in hun bekende out-
� t: wit overhemd/blouse, blau-
we stropdas en jeans. Een dertig-
tal nieuwe Vriendinnen Van Vites-
se kreeg bij de ingang van de gar-

derobe hun nieuwe roze stropdas 
uitgereikt. De vrienden konden 
zich hierna individueel of in een 
groep laten fotograferen door de 
ingehuurde fotograaf Bas Been-
tjes. 
Nadat er genoten was van een 
prima verzorgd bu� et nam René 
Kok het woord en kondigde vier 
quizrondes aan, verdeeld over 
de avond. Tussen 2 rondes in ver-
maakte stand-upcomedian Roel 
C. Verburg het aanwezige publiek 
en had veel lachers op zijn hand. 
Middels uitgereikte stembrief-
jes kon men persoonlijk aange-
ven aan welk doel binnen de ver-

eniging het door de vrienden en 
vriendinnen opgebrachte geld 
zal worden besteed. Met overdui-
delijke meerderheid van de 140 
aanwezigen werd gekozen voor 
het elektronische trainingssy-
steem ‘Smartgoals’ voor de jeugd. 
De bekendmaking werd met luid 
gejuich ontvangen. 
Na de prijsuitreiking aan het win-
nende quizgroepje volgde een 
spetterend optreden van zanger 
Ronny Wijngaarde. Met zijn op-
zwepende muziek bracht hij veel 
Vrienden Van Vitesse, maar voor-
al veel Vriendinnen op de dans-
vloer. (Foto: aangeleverd)

Russische soldaat uit 1799 heeft gezicht
Castricum - Vorige week onthul-
de Huis van Hilde een reconstruc-
tie van het gezicht van een in 
1799 gesneuvelde Russische sol-
daat. Zijn herkomst is op grond 
van DNA-onderzoek achterhaald 
en met forensische technieken is 
zijn gezicht gereconstrueerd. De 
Rus is nu te zien in de nieuwe ten-
toonstelling ‘Vijand in het Zand’, 
en krijgt daarna een plek tussen 
de andere mens� guren in het ar-
cheologiecentrum in Castricum.
 
De Rus moet bij een van de veld-
slagen als gevolg van de invasie 
in 1799 zijn gesneuveld. In 2014 
is zijn skelet ontdekt in de dui-
nen vlak bij Huis van Hilde. DNA-

onderzoek wees uit dat zijn fa-
milielijn uit Litouwen en omstre-
ken stamt. De provincie Noord-
Holland gaf Maya d’Hollosy van 
Skullpting opdracht tot recon-
structie van zijn gezicht. Daarvoor 
zijn de weefseldiktes van mensen 
uit de omgeving van Litouwen 
genomen. De herkomst doet er 
toe, omdat reconstructies geba-
seerd worden op de gemiddelde 
weefseldiktes van een gezicht, en 
op de regels voor grootte, vorm 
en locatie van verschillende ge-
zichtskenmerken. En die verschil-
len per regio.
Een combinatie van forensische 
technieken, historische en arche-
ologische kennis en boetseer-

kunst maken het vervolgens mo-
gelijk een gezicht te reconstrue-
ren. De schedel was vrij langwer-
pig; de reconstructie toont dan 
ook een lang gezicht, en een dun-
ne, lange neus. Zo kan men de-
ze Rus, die meer dan 200 jaar ge-
leden in de duinen bij Castricum 
het leven liet, weer in de ogen kij-
ken.

Nog altijd komen er in Noord-
Holland menselijke resten en per-
soonlijke bezittingen uit het duin-
zand te voorschijn, afkomstig van 
de bloedige strijd tussen een Rus-
sisch-Britse coalitie en de Fransen 
die hier in 1799 plaats had. (Foto’s: 
aangeleverd)
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Op 12, 13 en 14 oktober
Bakkummer Kermis in Hotel Fase Fier
Bakkum - Komend weekend: ker-
mis in Bakkum! Drie dolle dwaze 
dagen met leuke kermisattrac-
ties en verschillende optredens. 
Begonnen wordt vrijdag 12 okto-
ber met een ‘Oktoberfest’. Dit jaar 
wordt dit thema kracht bijgezet 
door de artiesten Tom Haver (fo-
to) en D.J. Jordy. Iedereen wordt 
uitgenodigd om zich leuk in stijl 
te verkleden onder het motto 
‘hoeft niet maar mag wel’ en de 
organisatoren vinden het natuur-
lijk hartstikke leuk als iedereen in 
Lederhose, Dirndl of met een leuk 
hoedje en kousen of een volledig 
Tiroler-out�t komt. Voor de gele-
genheid schenkt men Duitse pul-
len bier.

In de tent buiten zorgt zaterdag-
avond 13 oktober het lokale pro-
fessionele duo Kees en Co (fo-
to) voor een avondvullend, su-

permodern programma van Ar-
min van Buuren tot Wolter Kroes 
en alles daar tussenin. Een onge-
kend breed repertoire voor elk 
wat wils.
Binnen in de grote zaal is er op 
zaterdagavond een optreden 
van Jukebox. Jukebox is geen ge-
wone feestband.  Al 25 jaar lang 
laat de band een spoor van over-
belaste stembanden, losse heu-
pen, moeie kuiten, lamme han-
den en de nodige lachspierpijn 
achter zich. De reden voor de ver 
bovengemiddelde feestfactor is 
simpel. Jukebox bouwt het feest 
niet alleen,  maar laat het publiek 
op een interactieve manier mee-
bouwen. 
En  in de buitentent speelt op 
zondag 14 oktober vanaf vier uur 

het oude vertrouwde duo de Wi-
co’s. Jan Laan en Kees de Ruijter. 
De grote zaal bij Hotel Fase Fier 
eten en drinken opent zondag 
14  oktober om vier  uur. Men 
gaat feestvieren  met de band 
La Stampa en The Barnbees. De 
twee bands zorgen voor een leu-
ke afwisseling in het repertoire.
La Stampa is al meer dan 15 jaar 
de meest geboekte band van 
Noord-Holland. Een coverband 
met een enorme speellijst. Deze 
band heeft gespeeld op iedere 
kermis die Nederland rijk is. 
The Barnbees is een eigenzinnige 
hedendaagse Rock and Roll band 
in je moerstaal! Eigen werk met 
eigen teksten, vol energie en pas-
sie en hier en daar een knallende 
cover. 
Voor de zaalkaarten zowel op za-
terdagavond als op zondag: kom 
op tijd, want evenals voorgaande 
jaren geldt vol is vol!
Evenals vorig jaar wordt het ker-
misfeest uitgebreid met tenten, 
de overkapping is alleen aan de 
achterkant dicht zodat eventu-
eel bij slecht weer iedereen warm 
en droog buiten kan staan. Verder 
een garderobe, diverse buiten-
bars en  meerdere toiletgroepen.
Toegang is vanaf 18 jaar, legitima-
tie verplicht. Uiteraard geldt ook 
met deze kermisdagen een rook-
verbod in Hotel Fase Fier eten en 
drinken. (Foto’s: aangeleverd)

Op zaterdag 13 oktober op het Bakkespleintje
ratis fi tsv r i htin  r ar r n

Castricum - De Fietsersbond re-
pareert ook dit jaar gratis �ets-
verlichting op zaterdag 13 okto-
ber van 10.00 tot 16.00 uur op het 
Bakkerspleintje.
Onverlicht �etsen is riskant. Ie-
dereen weet dat. Bovendien kan 
men onverlicht zomaar een be-
keuring oplopen. De Fietsers-
bond maakt het iedereen gemak-
kelijk door een gratis controle en 
reparatie van de �etsverlichting 
aan te bieden.
En de vrijwilligers van de Fietsers-
bond doen meer: ze graferen je 
postcode in het frame; ‘bike�tter’ 
Wynzen Pauzenga is van 10 tot 12 
uur aanwezig voor een gratis bike 
�t; (de vrijwilligers van de Fiet-
senbond controleren de banden-

spanning en zo nodig pompen ze 
de banden op en men geeft ad-
vies voor verbeteringen aan je 
�ets. Tot slot kunnen belengstel-
lenden zich bij het kraampje la-
ten informeren over het werk van 

de Fietsersbond. De Fietsersbond 
kan de verlichtingsactie gratis 
doen door de inzet van vrijwilli-
gers en zoals ieder jaar met gra-
tis materiaal van één van de twee 
Castricumse rijwielzaken; dit jaar 
is dat ‘Kruijswijk Tweewielers’ 
(Kooiplein).
Men zoekt nog vrijwilligers die 
zaterdag mee willen helpen. Mail 
dan naar Castricum@�etsers-
bond.nl, of bel 0251-671839. 
Ook zoekt men Castricummers, 
Limmenaren en Akersloters die 
interesse hebben in de verkeers-
infrastructuur en die willen mee-
denken over de �etsmobiliteit in 
de gemeente. Meer weten? www.
castricum.�etsersbond.nl. (Foto’s: 
aangeleverd)

Opening Kinderboekenweek in bibliotheek
tho r on  aan st voor

Castricum - Vorige week woens-
dag heeft wethouder Ron de 
Haan voorgelezen uit het boek-
je ‘Kees en Keetje’ tijdens de 
opening van de Kinderboeken-
week in de bibliotheek in Castri-
cum. Vroeger heeft hij dit boekje 
vaak voorgelezen aan zijn doch-
ter en dat was te merken. De kin-
deren luisterden aandachtig en 
dit kwam mede door zijn warme 
stem.
 
Kinderboekenweek in de bibli-
otheek
Nog deze hele week kunnen kin-
deren vanaf 8 jaar in de biblio-
theek in Castricum meedoen aan 
een Escape Game. Een super-
spannend spel waarbij je de raad-
sels oplost en de code kraakt om 
weer vrij te komen. 
Donderdag 11 oktober mogen 
kinderen hun eigen slijm maken 
in de bibliotheek in Castricum. 

Kijk of het lukt want het is een 
echte chemische reactie. Maak 
het met glitters of in een to�e 
kleur en het slijmen kan begin-
nen. Van 15.30 tot 17.00 uur. Deel-
name is gratis maar wel graag van 
tevoren aanmelden via de websi-
te.
 

Nog geen lid van de bieb?
Tot 18 jaar is het lidmaatschap 
gratis. Diegenen die inschrijven 
tijdens de Kinderboekenweek (je 
betaalt geen inschrijfgeld) krijgen 
een vriendschapsbandje en de 
Kinderboekenkrant en een doe-
boek. (Foto: aangleverd)

ar  o n voor t hni
Limmen - De kinderen van kind-
centrum De Kerkuil zijn gestart 
met hun oriëntatie op het Voort-
gezet Onderwijs. Ze bezochten 
vorige week onder leiding van 
Wilfred Blom (Espeq) de tech-
nieksector van het PCC Ooster-
hout. Er werd getimmerd, ge-
metseld, ze legden dakpannen 
en tegelpatronen en construeer-
den een dakbasis. De kinderen 
die nog meer wilden konden ook 
nog aan de slag met elektriciteits- 
en loodgieterswerk. Kortom, de 
handen uit de mouwen.
,,Wat heerlijk om te zien dat de 
harten van onze kinderen har-
der gaan kloppen van techniek’’, 
vindt leerkracht Mascha Groen-
hof van groep 8. ,,We zullen ze nu 

en in de toekomst nog hard no-
dig hebben, echte ‘vaklui’!’’ (Fo-
to’s: aangeleverd)

r in n a   hi ss  
in a ti  voor a ia
Castricum - Leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse College uit 4 HAVO 
en 5 VWO gaan dit schooljaar 
naar Gambia om vrijwilligers-
werk te doen. Zij helpen mee met 
het bouwen van een school, ge-
ven les aan kinderen én… zijn op 
zoek naar sponsoren voor geld 
om bouw- en lesmaterialen te ko-
pen. De Heemskerkse kringloop-
winkel De Groene Ezel is een van 
de belangrijkste sponsors.

Op zaterdag 13 oktober viert de 
Groene Ezel haar 25-jarig be-
staan. Leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College zijn daar dan aan-
wezig om te helpen tijdens de ju-
bilieumdag, maar ook om vragen 
van bezoekers over het project te 
beantwoorden. De opbrengsten 
van de verkoop op die dag gaan 
geheel naar het Gambia-project 
van het Jac. P. Thijsse College. (Fo-
to: aangeleverd)

rs in  
aan  s t r

Castricum - Elke woensdagmid-
dag wordt voor een diploma af-
gezwommen in zwembad De 
Witte Brug. Deze maand konden 
22 kandidaten worden gefelici-
teerd met hun zwemdiploma.

Op woensdag 12 september is 
er door 4 kandidaten afgezwom-
men voor het diploma B: Mia 
Brouwer, Floris Kat, Fenne Visja-
ger en Alex Young. 
Op dinsdag- en woensdagmor-
gen wordt peuterzwemles gege-
ven, waarbij de ouder het eigen 
kind helpt bij het leren van de 
eerste vaardigheden in het water. 
Voor de ouders en peuters, die 
het willen, wordt een aantal ke-
ren per jaar afgezwommen voor 
de Jip-diploma’s. Bij deze diplo-
ma’s worden de basisvaardighe-
den getoetst, die één-, twee- en 
driejarigen met en soms zonder 

hulp van een ouder of grootou-
der kunnen uitvoeren. Sieb Beijer, 
Emma van der Horst en Charlotte 
Huis in ’t Veld zwommen voor het 
eerste Jip-diploma af. Kai Tuijn 
haalde Jip 2, Rosa Deen kon alle 
onderdelen van Jip 3, terwijl Jen-
te Klein en Lev Zeilstra al vaardig 
genoeg waren voor Jip 4.
Op woensdag 19 september 
werd door 9 kandidaten afge-
zwommen voor het A-diploma: 
Dauphine van Diepen, Jasmijn 
van der Meulen, Madelief van der 
Meulen, Bram Mooij, Finn Nijman, 
Thomas Schilder, Dylan Tesselaar 
en Leanne de Vink mogen nu in 
elk zwembad zonder zwemband-
jes zwemmen.

Woensdag 26 september hebben 
Kai Hulsebosch en Julia Smit hun 
C-diploma behaald. Zij hebben 
nu hun Zwem-ABC compleet.

ran  in 
s hoorst n o  

 o
De Woude - Vorige week maan-
dagavond  is de brandweer 
om 21.00 uur uitgerukt met de 
brandweerboot voor een schoor-
steenbrand op De Woude. De 
brand werd als eerste bestreden 
door de burgerhulpverleners die 
daar speciaal voor opgeleid zijn. 
Er werd al snel opgeschaald naar 
middelbrand omdat de brand 
uitslaand werd. Hierdoor kwa-
men de brandweerkorpsen van 
Akersloot, Spijkerboor en De Rijp 
ter plaatse om de klus te klaren. 
Om even over tienen kon het sein 
brandmeester worden gegeven.
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Bistro a Gogo & Bierhut gaan door 
met de Beers & Bites proeverijen

Bij Van Zandwijk Schilderwerken 
is heel veel mogelijk

DEEN beste leerbedrijf en praktijkopleider van Noord-Holland

90 DEEN medewerkers ontvangen 
een HBO- of MBO-diploma

Rafaël
Rafaël is een spannend verhaal 
over dromen, standvastigheid en 
grenzeloze liefde. Gebaseerd op 
ware gebeurtenissen vertelt Ra-
faël het aangrijpende, soms on-
geloo�ijke verhaal van de Neder-
landse Kimmy en Tunesische Na-
zir. Wanneer Nazir aan het begin 
van de Arabische Lente geen vi-
sum krijgt om in Nederland bij de 

geboorte van zijn zoon te kunnen 
zijn, besluit hij illegaal de over-
steek naar Europa te maken. Tij-
dens deze helse reis krijgt hij al-
leen hulp van zijn hoogzwange-
re vrouw. 

Het verhaal dat in 2011 zelfs het 
wereldnieuws haalde verscheen 
eerder in boekvorm in de gelijk-
namige, hartverscheurende ro-
man van schrijfster Christine Ot-
ten.

Castricum - Wegens groot suc-
ces en verpletterende reacties 
gaan Bistro a Gogo & Bierhut 
door met de Beers & Bites proe-
verij. Bij de proeverij staat smaak 
centraal, waarbij de borrelhap-
pen speciaal gemaakt zijn voor 
(en soms ook met) de bieren die 
de revue passeren. De balans tus-
sen de happen en de bieren is 
ongeëvenaard. Wilt u ook in on-
gedwongen sfeer onder het ge-
not van bier en borrelhappen ge-
zellig met vriend(inn)en deze ul-
tieme ervaring beleven? Wees er 
dan snel bij, want vol is vol. Tic-
kets à 25 euro zijn verkrijgbaar 
bij Bierhut op de Burgemeester 
Mooijstraat 35 in Castricum. Hier-
voor krijgt u 5 bieren met 5 bij-
passende bites. 
Aanstaande Beers & Bites: zater-
dag 20 oktober en zaterdag 10 
november van 17.00 tot 19.00 
uur.
Houd het bord in de gaten voor 
nieuwe data of kom binnen en 
vraag naar meer informatie. Ook 
te boeken als groep (minimaal 15 
personen). (Foto: aangeleverd)

Regio - Bij Supermarktketen 
DEEN is het opleiden en ontwik-
kelen van talenten een kernwaar-
de. Al meer dan 10 jaar biedt 
DEEN als werkgever al haar werk-
nemers de mogelijkheid om een 
MBO- of HBO-studie te volgen. 
Deze opleidingen worden van-
uit het eigen opleidingshuis door 
DEEN zelf verzorgd in samen-
werking met NCVB Bedrijfsoplei-
dingen. Voor de HBO-opleiding 
wordt samengewerkt met hoge-
school Stenden. 
Op vrijdag 28 september kregen 
tijdens een feestelijke uitreiking 
maar liefst 79 collega’s van de su-
permarktketen een MBO-diplo-
ma uitgereikt en 11 collega’s een 
HBO-diploma. De diploma-uitrei-
king was een groot feest, waar 
ook de familieleden van de ge-
slaagden bij aanwezig waren.
Ondertussen is ook het nieuwe 
schooljaar gestart met 2 HBO en 
11 MBO groepen. In totaal volgen 
op dit moment meer dan 150 col-
lega’s een DEEN-opleiding. 
Opleiden staat bij DEEN centraal. 
De eigen kweekvijver maakt in-
terne doorstroom mogelijk. Dit 
betekent dat leidinggevende en 
specialistische functies worden 
opgevuld door DEEN collega’s en 
er veel ruimte is voor ontwikke-
ling binnen de winkel, het distri-
butiecentrum en het hoofdkan-
toor.  (Foto: aangeleverd)

Castricum - Van Zandwijk Schil-
derwerken is eigenlijk een mul-
tifunctioneel bedrijf dat voor de 
meeste klussen in en om het huis 
kan worden ingezet. Denk aan 
binnen- en buitenschilderwerk, 
glas en behang. Onder de con-
ceptnaam Casa�x wordt boven-
dien een complete totaalafwer-
king geboden. Casa�x is het aan-
spreekpunt voor het vervullen 
van woonwensen; van o�erte tot 
de oplevering. 

Naast schilderwerk, glas en be-
hang verzorgt het team op des-
kundige wijze stucwerk, het stof-
feren, klein timmerwerk, bijvoor-
beeld het plaatsen van binnen-
deuren, plinten en vensterban-
ken, en het volledig restylen van 
een woon- of slaapkamer, keu-
ken, badkamer of zolder. 
Dit bedrijf levert het werk turn-
key af zodat men werkelijk niets 

meer hoeft te doen. 
Neem contact op via www.vz-
schilderwerken. nl of bel voor ad-

vies en begeleiding 0251-658614 
of 06-53242562. (Foto: aangele-
verd)

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

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

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
maandag 20.00 uur

dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur
Zwaar Verliefd 

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Rafaël

vrijdag 16.00 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 21.00 uur

The Children’s Act
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag 18.45 uur 
Johnny English Strikes Again

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
dinsdag 19.00 uur

Doris
vrijdag 18.45 uur

A Casa Tutti Bene
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Superjuffie

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.15 uur 

Brandweerman Sam 
Klaar voor actie!

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 15.30 uur

Smallfoot (NL) 2D
zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur 

Elvy’s Wereld: So Ibiza!

Programma 11 oktober t/m 17 oktober

Henk en Piet Hoekstra
De keukenvernieuwers 
maken er iets moois van
Regio - Zeker in deze regio, maar 
ook ver daarbuiten, zijn Henk en 
Piet Hoekstra van de Keukenver-
nieuwers vertrouwde gezichten. 
,,Zo’n jaar of twaalf zitten wij in-
middels in dit vak en we hebben 
onze klantenkring grotendeels in 
de regio IJmond, maar wij komen 
ook in Den Helder,” vertellen ze.
Omdat renovatie van een be-
staande keuken aanmerkelijk 
voordeliger is dan een compleet 
nieuwe keuken te laten plaatsen, 
is de orderportefeuille goed ge-
vuld. Henk: ,,Vooral de laatste tijd 
komen klanten met het probleem 
dat de folie van deuren loslaat of 
scheurt. Daar hebben wij prach-
tige oplossingen voor waardoor 
de keuken weer een frisse en 
nieuwe uitstraling krijgt. Natuur-
lijk leveren wij ook nieuwe klas-
se keukens geheel naar wens en 
op maat. Nieuwe klanten melden 
zich vaak nadat wij bij vrienden 
of kennissen een keuken hebben 
gerenoveerd.”
Piet vervolgt: ,,Dus veelal door 
mond-tot-mond-reclame omdat 

service en klantgerichtheid bij 
ons hoog in het vaandel staan. 
Mocht er onverhoopt iets niet in 
orde zijn dan komen wij, ook na 
een jaar, nog even langs om het 
te verhelpen. Keukenrenovatie is 
een feest. Elke keer weer zijn wij 
blij en tevreden als de klant ver-
baasd kijkt naar het eindresultaat: 
was dat onze oude keuken? Wij 
herstellen van vloer tot plafond 
en van het kastje tot de muur met 
kwalitatief uitstekende appara-
tuur en materialen. Zo geven we 
tien jaar garantie op het nieuwe 
frontmateriaal dat we plaatsen.”

Henk en Piet Hoekstra De Keu-
kenvernieuwers komen graag 
aan huis voor gratis advies om-
trent zaken als reparatie, renova-
tie, apparatuur, fronten, aanrecht-
bladen, spoelbakken, mengkra-
nen en onderdelen. Een afspraak 
maken kan telefonisch op 0255-
527666 terwijl ook de website: 
www.dekeukenvernieuwers.nl de 
nodige informatie en referenties 
biedt.

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

Geboortes
Castricum: 24-09-2018 Mae Anne 
Marthe Stam, dochter van Aron 
P.M. Stam en Christina E.C. Admi-
raal; 28-09-2018 Louise Wilhelmi-
na Adriana Jansen, dochter van 
Michaël J.A. Jansen en Sandra A. 
de Jong; 30-09-2018 Jonah Pieter 
Mous, zoon van Thomas J. Mous 
en Annika A.L.C. Struik.
Limmen: 24-09-2018 Dion-
ne Schouten, dochter van Eric 
Schouten en Nathalie Luijten.

Overledenen
Castricum: 28-09-2018 Doutzen 
Noordanus, gehuwd met Heico A. 
Dusseljee; 30-09-2018 Johannes 
W.V. ten Hove, weduwnaar van 
Georgine de Leeuw.

Man gooit ruit 
politiebureau in
Castricum - Vorige week dinsdag 
omstreeks 22.00 uur is een ruit 
van het politiebureau ingegooid. 
De verdachte, een 26 jarige man 
uit Castricum, stond nog bui-
ten te wachten. Hij gaf aan hulp 
te willen hebben en had daarom 
maar het ruit stuk gegooid. De 
man is aangehouden en overge-
bracht naar het politiebureau in 
Alkmaar.

Auto vast op 
betonnen blok
Castricum - Vrijdagavond vond 
een verkeersongeval met mate-
riële schade plaats op De Boog-
aert. De bestuurster van een per-
sonenauto had de bocht te krap 
genomen, was vervolgens over 
een betonnen blok gereden en 
kwam hierop vast te zitten. Door 
de sleepdienst is het voertuig van 
het blok getakeld en de bestuur-
ster kon daarna toch gewoon met 
haar auto naar huis rijden.

Limmen  -  Volendam

balsponsor: VALKERING & DE GRAAF ACCOUNTANTS B.V.

pupil v.d. week: YVI THIJSSEN (speler van Limmen Mini-Pupillen)

ZONDAG 14 OKTOBER 
Aanvang 14.00 uur:
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‘Afwisseling en bedrijvigheid maakt dit werk mooi’

Olaf en Diana runnen langst bestaande 
computerzaak van Nederland

Vijfentwintig jaar geleden opende Olaf 
Blauw zijn computerwinkel Orion aan 
het Castricumse Kooiplein. De zaak 
ontgroeide het kleine pand al snel en 
verhuisde naar een grotere ruimte 
enkele meters verderop. Het werd 
zo’n succes dat vrouw Diana haar baan 
in het onderwijs opzegde om Olaf te 
helpen. Inmiddels is hun computerzaak 
de langst bestaande van Nederland. 

Mogen wij ook bij u op de koffi e?   verkoop@castricummer.nl

  Op de
koffi e bij . . .

Orion
Olaf en Diana

OrionOrionOrionOrionOrionOrionOrionOrion

Op het Kooiplein zit de winkel al 
lang niet meer. Sinds 2011 is To-
renstraat 60 de plek waar Orion 
computers bouwt, repareert en 
verkoopt. Naast het werken in de 
winkel en het servicen van bedrijven 
biedt Orion webhosting aan. ,,De 
afwisseling in de techniek en de be-
drijvigheid maakt het werken in dit 
bedrijf zo mooi.” Olaf werkte na de 
HTS als programmeur bij een bedrijf 
in Almere, Diana volgde een oplei-
ding aan de Pabo. Samen met een 
collega begon Olaf voor zichzelf.  
,,Ik richtte me vooral op de zake-
lijke markt. Particuliere klanten had 
ik eigenlijk niet.” Er werden grote 
netwerken aangelegd en software 
geschreven voor menig bedrijf. Het 
bedrijf groeide snel uit zijn jasje. Er 
werd een groter pand betrokken in 
Almere met acht man personeel. 
Orion Computerworld groeide 
door in Castricum en Meppel. Toen 
er gezinsuitbreiding kwam is de 
zaak in Almere verkocht en gingen 

Olaf en Diana verder met twee man 
personeel bij Orion in Castricum. 

Olaf en Diana blijken zowel zakelijk 
als privé een goed team. Samen 
zetten ze zich met hart en ziel in 
voor de zaak, in goede en mindere 
tijden. Het duo heeft twee kinde-
ren en moest vooral, toen zij nog 
klein waren, veel rennen en vliegen 
om thuis en in de zaak alles op rol-
letjes te laten lopen. ,,Gelukkig zijn 
de meiden nu op een leeftijd dat ze 
wat zelfstandiger zijn.” Het onder-
nemerschap zit beiden in het bloed: 
Diana’s opa had een eigen bedrijf 
en ook de vader van Olaf had een 
groot bedrijf ,,Een eigen zaak heeft 
veel voordelen. Je kunt zelf je tijd 
indelen. We hebben ontzettend 
veel plezier in ons werk. Een van 
de nadelen is dat het van beiden 
veel tijd vraagt. De zondag is echt 
voor het gezin - vaak gaan we met 
z’n allen een stuk wandelen met de 
hond.”

Wat het succes is van hun on-
derneming? ,,Goede service 
en kennis van het vakgebied. 
Continu bedenken wat er no-
dig is om te blijven uitblinken 
en met de tijd mee te gaan.”
Orion levert maatwerk. ,,We 
bouwen computers op basis 
van de wensen van de klant.” 

Bij bedrijven of particulieren 
komen we langs, of loggen in 
op afstand. Tevreden klanten 
heeft Orion volop: regelmatig 
wordt er een bos bloemen of 
fl es wijn gebracht. ,,Met het 
mooie weer komen er zelfs 
klanten ijsjes brengen. Dat is 
natuurlijk hartstikke leuk.” 

Tanja Koet bij Laan
Castricum - Zaterdag 13 oktober 
om 14.00 uur komt Tanja Koet bij 
Boekhandel Laan vertellen over 
haar gebundelde boekjes. Die 
heeft ze én zelf getekend, ge-
schreven én ook bezongen in een 
bijgevoegde CD met gesproken 
en gezongen teksten, veel over 
dierenvriendjes. Het is als afslui-
ter van de Kinderboekenweek, 
dat als thema; ‘Vriendschap, kom 
erbij’ heeft. Dus iedereen mag er-
bij, maar kleuters zullen zich het 
meest aangesproken voelen en 
de entree is gratis.
,,Al zolang ik me kan herinneren 
ben ik gek op de natuur en alle 
dieren om mij heen’’, vertelt Tanja. 
,,Ik reis graag om zoveel mogelijk 
inspiratie op te snuiven waar ik 
maar kan. Al jaren is het mijn pas-
sie om unieke kunst, kostuums en 
sieraden te maken van allerlei na-
tuurlijke elementen die Moeder-
Aarde te bieden heeft.”

De inspiratie voor de teksten en 
liedjes ontstond na de geboor-
te van haar twee kinderen. Door 
het verzamelen van de gedichten 
en illustraties die ze daarop in de 
loop der jaren heeft gemaakt zijn 
drie boekjes ontstaan. Haar kin-
deren zijn onderhand al volwas-
sen en daarom wil ze haar verha-
len graag delen met andere kin-
deren en volwassenen. In de loop 
der jaren zijn de boekjes wat bij-
geschaafd en uitgegeven in ei-
gen beheer. De boekjes zijn ge-
drukt op biotoop papier wat heel 
zacht en prettig aanvoelt. Boven-
dien is het papier niet verrijkt met 
chemische bleekmiddelen. De 
boekjes, met zwart/wit illustratie 
met kleur-accenten in het papier 
zijn samen gebundeld in kleur. Bij 
de bundel is ook een CD gemaakt 
met onze eigen dieren en de vo-
gels uit de duinen op de achter-
grond. (Foto: aangeleverd)

Nationale Archeologiedagen 
in Huis van Hilde
Castricum - De Nationale Arche-
ologiedagen staan weer voor de 
deur. Zaterdag 13 en zondag 14 
oktober brengt Huis van Hilde 
het verleden tot leven met een 
weekend vol archeologische acti-
viteiten; er is van alles te beleven 
voor groot en klein. In een Meet & 

Greet  ontmoeten bezoekers Hil-
de en maken ze kennis met haar 
verleden. Natuurlijk is ook de Rus 
te bewonderen, die onlangs een 
gezicht kreeg en afgelopen week 
volop in de belangstelling stond.
Een aantal activiteiten sluit aan 
bij het thema van de nieuwe ten-

Regio - In Zuiderloo neemt het 
aantal nieuwbouwwoningen ge-
staag toe. Contouren van een 
mooie groene woonwijk wor-
den langzaam zichtbaar. De wijk 
sluit prachtig aan op de reeds be-
staande bebouwing aan de zuid-
zijde van Heiloo. Precies op deze 
plek, direct ten zuiden van de Ze-
venhuizerlaan, zijn nu twee riante 
bouwkavels te koop. Het bestem-
mingsplan geeft hierbij aan ko-
pers volop vrijheid om het door 
hen gewenste woonhuis te rea-

liseren. De twee kavels zijn circa 
1162 m2 (richtprijs € 485.000,-) 
respectievelijk 1954 m2 (richtprijs 
595.000,-) groot en zullen per in-
schrijving worden verkocht. De 
inschrijving sluit op maandag 29 
oktober om 9.30 uur aanstaande.

Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot Makelaarskantoor 
Ouwejan Vastgoed Advies aan 
de Kerkelaan 8 in Heiloo, tel. 072 
5338717 of email info@ouwejan-
vastgoedadvies.nl

Riante bouwkavels 
te koop in Zuiderloo

toonstelling ‘Vijand in het Zand’ 
over de invasie van 1799 en de 
Slag bij Castricum. Zo draait in 
Hildes bioscoop een �lm over de 
Russische soldaat; en natuurlijk 
ontbreekt de popcorn niet. Kin-
deren kunnen ook een workshop 
‘Maak je eigen wapenschild’ vol-
gen. 
Kennis maken met het vak van 
de archeoloog kan ook. Groot en 
klein kan bijvoorbeeld terecht in 
de ArcheoHotspot om het ver-
schil tussen een kersenpit en een 
viswervel te ontdekken. Kleine 
speurneuzen graven vervolgens 
gewoon hun eigen schat op. Tij-
dens een Meet & Greet komen 
bezoekers alles te weten over Hil-
de en haar verleden.  De meeste  
activiteiten zijn gratis na entree.

Programma zaterdag 13 en 
zondag 14 oktober (beide da-
gen hetzelfde programma)
13.00 – 15.00 uur: Graaf je eigen 
schat op. Ben jij een echte speur-
neus? Kom dan je eigen schat op-
graven; wie weet doe je een we-

reldvondst!
13.00 – 16.00 uur: ArcheoHotspot
Kom speuren als een echte arche-
oloog in de ArcheoHotspot. Zie jij 
het verschil tussen een viswervel 
en een kersenpit?
13.00 – 14.00 uur: ArcheoLab Be-
levenis (8 t/m 14 jaar) en 14.15 – 
14.45 uur (4 t/m 7 jaar)
14.00 – 16.00 uur: Workshop 
‘Maak je eigen wapenschild’ (2,50 
euro na entree). Tijdens deze 
knutselworkshop maak je je ei-
gen wapenschild. Is jouw wapen-
schild net zo mooi als het wapen-
schild van de soldaten uit 1799?
15.00 uur: Hildes tour door de tijd. 
Rondleidingen door de vaste ten-
toonstelling: ontmoet de mens�-
guren en leer alles over de arche-
ologie van Noord-Holland.
15.30 uur: Meet & Greet Hilde. 
Ontmoet Hilde en luister naar wat 
ze te vertellen heeft over haar ver-
leden. Heb jij al kennis gemaakt?
16.00 – 16.45 uur: Hildes Bios-
coop met popcorn (vanaf 10 jaar) 
Film: Soldaat onder ´t zand. www.
huisvanhilde.nl.

Castricum - Alweer voor de acht-
ste keer houden de schilders van 
de dinsdagmiddaggroep en de 
keramisten van de woensdag-
morgengroep van Perspectief 
hun jaarlijkse najaarsexpositie. 
Op zaterdag 27 en zondag 28 ok-
tober tussen 11.00 en 17.00 uur 
is het atelier van Perspectief aan 
de Van Oldenbarneveldtweg 37 
in Bakkum geopend en worden 
de diverse kunstwerken van bei-
de groepen tentoongesteld. Ook 
dit jaar zijn de leden van Perspec-
tief er weer in geslaagd een geva-
rieerde en kleurrijke expositie sa-
men te stellen. Immers, bij Per-
spectief kunnen de leden in hun 
eigen stijl in verschillende tech-

nieken met verschillende mate-
rialen werken in een werkgroep 
naar keuze. Het spreekt voor zich 
dat alle werken met veel passie 
en enthousiasme door de ama-
teur-kunstenaars zijn gemaakt. 
Veel kunstwerken zijn bovendien 
te koop en is er voor elke beurs 
wel iets moois te vinden. 

Onder het genot van een kop-
je ko�e of thee kunt u genieten 
van wat de leden van Perspec-
tief in hun vrije tijd maken en te-
vens kunt u inlichtingen krijgen 
over de diverse werkgroepen, ba-
siscursussen en de diverse work-
shops die Perspectief te bieden 
heeft. (foto: aangeleverd)

Najaarsexpositie 
bij atelier Perspectief

Inspiratiedag 
Primair Onderwijs
Regio - Op woensdag 17 okto-
ber, van 13.00 tot 16.00 uur, or-
ganiseert Bibliotheek Kennemer-
waard een educatiemiddag voor 
het Primair Onderwijs. In de ont-
spannen en verrassende omge-
ving van De Telefooncentrale in 
Alkmaar kan men luisteren naar 
Martijn Hensgens van volvanle-
ren.nl en meedoen aan interes-
sante workshops. Deze middag is 
bedoeld voor directeuren, intern 
begeleiders, leescoördinatoren, 
ICT coördinatoren en andere ge-
interesseerde leerkrachten. Kan 
men niet om 13.00 uur aansluiten 
geen probleem men kan de hele 
middag instromen.
Het programma start met een 
lunch, waarna keynote spreker 
Martijn Hensgens zijn verhaal 
doet. (www.volvanleren.nl.)
De middag wordt vervolgd met 
workshops binnen drie routes 

waartussen men vrij kan bewe-
gen: digitale geletterdheid, lees-
plezier en leesmotivatie, samen 
doorontwikkelen. Per route zijn er 
twee presentaties of workshops.
Daarnaast bestaat de mogelijk-
heid om vanaf 13.00 tot 16.30 uur 
verschillende informatiestands 
te bezoeken waar consulenten 
van de Bibliotheek op School en 
BoekStart in de Kinderopvang 
programma’s en activiteiten pre-
senteren en in gesprek gaan met 
bezoekers.
Belangstellenden zijn van har-
te welkom op woensdag 17 ok-
tober bij de Telefooncentrale 
Alkmaar, Koelmalaan 350, 1812 
PS Alkmaar. De toegang is gra-
tis (inclusief lunch). Aanmelden 
door te mailen naar po@bknw.nl. 
Een overzicht van het program-
ma: www.bibliotheekkennemer-
waard.nl.
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Advertorial
Statushouders geen voorrang 

geven is niet de oplossing voor het 
woningprobleem!

Castricum - Het is volop in het 
nieuws geweest: Castricum stopt 
met het voorrang geven aan 
statushouders voor een sociale 
huurwoning. Verschillende par-
tijen in de gemeenteraad en VVD-
wethouder Slettenhaar zeggen 
dat die voorrang de doorstro-
ming op de woningmarkt belem-
mert. Onzin, weten we. Niet de 
statushouder, maar de lokale po-
litiek is debet aan die belemme-
ring. Die laat veel te weinig socia-
le huurwoningen bouwen. In Cas-
tricum gaat dat nu om een scha-
mele 15% van de totale voorraad.
Bovendien is dit nog helemaal 
niet besloten, de begroting is nog 
niet door de raad vastgesteld! Het 
staat wel in het raadsprogramma, 
maar dat wil niet zeggen dat alle 
partijen ook bereid zullen zijn de 
� nanciële consequenties te ac-
cepteren die hieruit zullen voort-
komen. Waarom wethouder Slet-
tenhaar toch al naar buiten treedt 
met dit verhaal geeft te denken, 
wat is zijn doel?  Bij de installa-
tie van dit minderheidscollege is 
gesteld dat het een raadscollege 
zou zijn, en dat de woorden co-
alitie en oppositie niet meer ge-
bruikt hoefden te worden. Om-
dat wethouder Slettenhaar heeft 
gemeend hier een politieke par-
tij-campagne te moeten maken, 
heeft hij met die belofte gebro-
ken. Hij treedt hiermee immers 
niet meer namens de hele raad 

naar buiten. Hierdoor is onrust in 
de raad ontstaan. Door D66 werd 
een spoeddebat aangevraagd 
om deze kwestie met inmiddels 
landelijke aandacht, te bespre-
ken. Helaas zag de helft van de 
raad de urgentie niet in, die er ui-
teraard wel was. Zeker gezien de 
broze start van het verbeteren 
van de Castricumse bestuurscul-
tuur. Dit soort uitspraken beïn-
vloed bovendien direct de aan-
dacht van de media en de stem-
ming op de straat. Er wordt zon-
debokkenpolitiek bedreven over 
de ruggen van mensen die er 
niets aan kunnen doen dat ze 
moesten vluchten voor oorlog en 
geweld. Door dit debat nu niet 
door te laten gaan is het debat 
dan ook zeker niet geluwd, eer-
der aangewakkerd. En waarom? 
De tweedeling in de maatschap-
pij wordt groter door dit soort uit-
spraken. Er wordt gesuggereerd 
dat statushouders door hun voor-
rang een woningprobleem ver-
oorzaken of ten onrechte worden 
bevoordeeld. 

Laten we het hier nog eens heel 
duidelijk zeggen: Statushouders 
geen voorrang geven is niet de 
oplossing voor het woningpro-
bleem!
Wij vinden dat symboolpolitiek. 
Eigen inwoners, met name star-
ters, grijpen mis op de Castri-
cumse woningmarkt en die wor-

den nauwelijks geholpen met de-
ze maatregel. Anders dan men 
wil laten geloven, gaat slechts 
een klein deel van de woningen 
naar statushouders. Afgelopen 
jaar was dat 8% van de vrijgeko-
men huurwoningen. 92% ging 
dus naar andere woningzoeken-
den, die overigens uit heel Neder-
land kunnen komen. De maatre-
gel levert de gemeente wél ho-
ge extra kosten op. De gemeente 
is verplicht jaarlijks een bepaald 
aantal statushouders te huisves-
ten. Als ze dat niet doet zoekt de 
Provincie een woning voor hen, 
en daarvoor moet de gemeente 
betalen. Die kosten zijn niet mals. 
Dure symboolpolitiek. De pro-
blemen met sociale huur in Cas-
tricum komen niet door de voor-
rang voor statushouders, maar 
doordat slechts 15% van het tota-
le aantal woningen sociale huur 
is.  Laten we daarom nu vaart zet-
ten achter de bouw van sociale 
huurwoningen. Het college zal 
nu alles op alles  moeten zetten 
om dat voor elkaar te krijgen. Dan 
kunnen mensen die al genoeg el-
lende hebben meegemaakt ein-
delijk beginnen met het oppak-
ken van hun leven en integreren 
in de Nederlandse samenleving.

Namens 
SP, GroenLinks, D66, PvdA, GDB, 
De Vrije Lijst en Fractie van 
Schoonhoven

Castricum. Een kleine gemeente met (het grootste 
deel) inwoners met hoge tot zeer hoge inkomens. 
Hier roept de Castricumse wethouder, en met hem 
schoorvoetend of overtuigd andere partijen: voor-
rang voor statushouders kan niet! Ja, het staat in 
het Raadsprogramma.
Je zou gaan denken dat we het zwaar hebben al-
hier. Maar voor de duidelijkheid: het gaat om en-
kele tientallen statushouders die we moeten huis-
vesten. 
Castricum heeft net als alle gemeenten in Neder-
land een taakstelling om statushouders te huis-
vesten. Met urgentie. Waarom? Omdat ze huis en 
haard verlieten en letterlijk zonder “dat” in Neder-
land komen. Ze ontberen een sociaal circuit en zijn 
vaak getraumatiseerd door een vreselijke oorlog.  
Ja, ook Nederland kent schrijnende gevallen van 
mensen die lang, veel te lang op een woning moe-
ten wachten. En ja, ik begrijp dat het voor hen on-
eerlijk voelt als statushouders voorrang krijgen. 
Dan gaat het om die mensen die - met een lelijk 
woord - aangeduid worden als onderkant arbeids-
markt. Bij uitstek de groep die in aanmerking komt 
en moet komen voor sociale huur. Nog maar even 
“for the record”: de meeste sociale huurwoningen 
worden toegekend  aan huishoudens die in aan-
merking komen voor huurtoeslag.  Dat is voor een 
alleenstaande bruto 22.400, per jaar en van meer-
persoonshuishoudens bruto 30.000 per jaar.  
Een enkeling uit die groep ken ik. De meeste klach-
ten hoor ik van (ouders van) jongeren. Veel Castri-
cumse jongeren volgen hoger onderwijs en zitten 
na het afronden van hun studie binnen enkele ja-
ren boven de huurgrens. 
Je zou erover kunnen denken om voor die groep 

jongeren tijdelijk oplossingen te zoeken. 
Rest de vraag naar het in mijn ogen ‘harde be-
stand’: die mensen met een laag inkomen door 
welke oorzaak dan ook en met weinig tot geen 
vooruitzicht op een hoger inkomen. Is er voor die 
groep te weinig sociale huur in Castricum? Gewe-
zen wethouder Steeman zei steeds dat Castricum 
bouwt in overeenstemming met de bevolkingsop-
bouw qua economische standaard.  Ik geloof hem.   
Wel is het zo dat iedereen die door de bodem zakt 
in Castricum uitwijkt naar omliggende gemeen-
ten. De roep om meer sociale huur is ook daarom 
begrijpelijk. Ook steekt het dat vooral gebouwd 
wordt voor het hogere segment en mede daar-
door ook de doorstroming stagneert. (Regionale 
woonvisie en toewijzing laat ik  even buiten de be-
schouwing) 
En nu? Ook gezien de betrekkelijk kleine omvang 
van de problemen in Castricum zou ik zeggen:  
neem de handschoen op en los een probleem op 
in plaats van te roepen. Huisvest die dertig sta-
tushouders en werk aan (meerjaren) plannen om 
ook het harde bestand van woningzoekenden aan 
een huis te helpen. Naast deze groepen zouden 
ook die mensen die getro� en worden door tegen-
slag (faillissementen, werkeloosheid, arbeidsonge-
schiktheid enz.) moeten kunnen blijven. Tussenop-
lossingen zijn er ook: de toewijzing van huizen aan 
kwetsbare groepen (crisissituaties, statushouders) 
op een lijn zetten.  Ik schaam me kapot dat Cas-
tricum in de landelijke pers komt vanwege roep-
toeteren en bevolkingsgroepen tegen elkaar op te 
zetten, in plaats van te schitteren met oplossingen!
Daarin kan een kleine gemeente groot zijn!
Ans Pelzer

LEZERSPOST

Niet de statushouders zijn het probleem maar het 
gebrek aan betaalbare huurwoningen

‘De doorstroming van so-
ciale huurwoningen raakt 
verstopt doordat status-
houders automatisch voor-
rang krijgen bij het toewij-
zen van een woning’, aldus 
wethouder Slettenhaar. 
Dat is wel erg kort door de 
bocht. Al jaren wordt er in 
Castricum vooral gebouwd 
voor mensen met veel 
geld. Een voorlopig diep-
tepunt van dit beleid is het 
nieuwbouwplan voor Duin 
en Bosch. 
Gemeente Castricum neem 
uw verantwoording en 
geef volle aandacht aan 
het bouwen van voldoen-
de woningen voor de man/
vrouw met een kleinere 
portemonnee. En gun zo-
wel mensen uit de omge-
ving als het handjevol sta-
tushouders een � jne woon-
plek.

Hermien de Waard

LEZERSPOST

Geen voorrang 
statushouders

Er is een verstoppingspro-
bleem bij het toekennen 
van sociale huurwoningen 
in Castricum, al jaren. Dat 
het nu een wethouder van 
de VVD is die het opneemt 
voor “schrijnende gevallen” 
zoals de bijstandsmoeder 
met kinderen is in dit ka-
der opmerkelijk. De VVD 
laat zich in deze gemeen-
te nooit iets gelegen liggen 
aan sociale woningbouw, 
de gemeente Castricum 
ligt al jaren op achterstand 
waar het een landelijke 
norm betreft. Dat de wet-
houder zich hier opwerpt 
als beschermer van een 
kwetsbare groep is daarom 
geweldig. VVD: bouwen en 
inlopen die achterstand!

Jeroen Walstra

LEZERSPOST

Waarvoor 
maakt de VVD 

zich sterk?

Sluwe messen-
verkoper
Castricum - Op het parkeerter-
rein Geesterduin komt met re-
gelmaat een keurig geklede man 
in een blauwe Mercedes. Deze 
man spreekt mensen aan en be-
gint een verhaal dat hij naar een 
beurs geweest is, nu naar Schip-
hol moet om naar Zwitserland te 
vliegen maar nog één cassette 
met huishoudelijke artikelen over 
heeft. Deze mag hij van zijn broer 
weggeven voor een klein bedrag 
en hij probeert dan een cassette 
met daarin een aantal messen te 
verkopen. 
Advies van de politie is om niet 
met dit soort mensen in zee te 
gaan ondanks de mooie praat-
jes. ‘U betaalt meestal de hoofd-
prijs voor iets wat misschien niet 
meer dan 10 euro waard is’, aldus 
het advies.

Paard op hol
Castricum - Vrijdagmiddag even 
na twaalf uur is een paard met kar 
op de Haagscheweg geschrokken 
en op hol geslagen. Het dier ga-
loppeerde in de richting van de 
Heereweg. Daar botste het paard 
tegen een geparkeerde auto. Het 
dier heeft de botsing helaas niet 
overleefd.

Zonder woorden
Castricum - ‘Zonder woorden’ is 
de titel van de expositie die de 
komende weken in Geesterhage 
is te zien.
Drie dagen in de week krijgen 
twee groepen  nieuwkomers Ne-
derlandse les met het doel in te 
burgeren. De cursisten komen uit 
Eritrea, Syrië, Jemen, Afghanistan, 
Irak. De leeftijden variëren tussen 
de 18 en 66 jaar. Op een cursist 
na zijn allen gevlucht voor dicta-
tuur, oorlogsgeweld of  vervol-
ging vanwege etnische afkomst. 
Tijdens de laatste les voor de zo-
mervakantie is er voor de cursis-
ten van JAR bij Toonbeeld een 
speciale activiteit gepland. De 
docent van deze taallessen, Clau-
dia Reymond, wilde het school-
jaar gezamenlijk afsluiten met 
een  activiteit die hen als groep 
zou verbinden en waar de taal 
geen drempel mocht zijn om ge-
voelens te kunnen uiten. Het ver-
woorden van emoties in een an-
dere taal dan je moedertaal is 
één van de moeilijkste aspec-
ten bij het leren van een nieuwe 
taal. Dit resulteerde in een work-
shop waar de cursisten onder lei-

ding van Toonbeeld-docent Wen-
dy Hoenders aan de slag gingen 
met collages van afbeeldingen 
uit tijdschriften met als resultaat 
circa 25 werken die nu worden 
geëxposeerd. Sommige luchtig 
met humor, andere aangrijpend. 
Tijdens de workshop waren al-
le deelnemers totaal gefocust op 
hun werkstuk. Na de workshop 
is er, met vlaai en ko�  e, nage-
praat over de ochtend. De groep 
gaf aan dat het een heel prettige 
manier was om zich te kunnen ui-
ten en het een � jn afscheid voor 
de zomervakantie was. Ook werd 
duidelijk hoe ze hebben genoten 
van het feit dat ze op een loca-
tie waren waar ze anders nooit zo 
snel waren gekomen. 
De komende twee maanden zal 
hun werk in Geesterhage blijven 
hangen zodat iedereen die hier-
in geïnteresseerd is een kijkje kan 
nemen in de belevingswereld van 
onze nieuwe dorpsgenoten. 

De expositie wordt op dinsdag 16 
oktober om 13.30 uur geopend 
door burgemeester Toon Mans. 
(Foto: aangeleverd)

Keetje&Co en Roots Market 
bij De Oude Keuken
Castricum - Zondag 14 oktober 
is er Roots Market en muziek van 
Keetje&Co bij De Oude Keuken. 
De Roots Market is ditmaal voor 
het eerst overdekt in het monu-
mentale Ketelhuis. Keetje&Co 
komt uit Egmond, acht koppen 
sterk. Frontvrouw Keetje (Car-
la Kager) en Jacob Zwart zingen 
veelal in het Derps over de Eg-
monden en wat zich daar langs 
kust en duinen afspeelde. Car-
la heeft zich verdiept in de histo-
rie van de Egmonden, het Derper 
dialect, overleven met jutten en 
stropen en de Egmonden als ge-
liefd vakantieverblijf. Het inspi-
reerde haar tot het maken van 
soms hilarische teksten op be-

staande melodieën. Voor menig 
geboren en getogen Bakkum-
mer zal het allemaal heel herken-
baar zijn. En dat het dan ook Bak-
kumse kermis is berust op lou-
ter toeval. Met orkest de Co’s op 
accordeon,  harmonica, melodi-
ca, mandoline, dwars� uit, banjo, 
contrabas, gitaar , zang en rekwi-
sieten. De DOKspecial is een Eg-
monds visstoofpotje. 

De Roots Market is zondag van-
af 11.00 uur. Keetje&Co treedt op 
om 15.00 uur. Entree €7,50 incl. 
pauzedrankje; met diner-arran-
gement (DOKspecial) €20,-. Re-
serveren kan via www.deoude-
keuken.net. (Foto: aangeleverd)

Voorlezen in de bieb 
voor anderstaligen
Castricum - Samen met je kind 
boeken lezen is leuk. Samen le-
zen is goed voor de taalontwik-
keling. In de bibliotheek in Cas-
tricum gaat men op donderdag 
18 oktober om 10.00 uur voorle-
zen en geven de voorlezers  tips 
hoe je kunt voorlezen en vertel-
len. Deze ochtend is speciaal voor 
anderstaligen en hun kinderen. 
Tolken zijn aanwezig om alles te 
vertalen. Er wordt een verhaal 

verteld over Monkie. Tolken ver-
talen het verhaal. Daarna wordt 
een boek uitgezocht in de eigen 
taal en gaat iedereen zelf voorle-
zen. Na het lezen gaan ze knutse-
len en kleuren. Aanmelden is niet 
noodzakelijk, iedereen is welkom. 
De activiteit is op donderdag 18 
oktober om 10.00 uur in Biblio-
theek Kennemerwaard in Castri-
cum, Geesterduinweg 1. De toe-
gang is gratis. (Foto: aangeleverd)
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Vitesse komt met 10 man niet verder 
dan gelijkspel bij Egmondia
Castricum - Vooral na de over-
tuigende 7-2 zege vorige week 
tegen Volendam gingen de sup-
porters van Vitesse met hoge 
verwachtingen naar Egmond 
aan Zee. Die bleken bewaarheid 
te worden toen Vitesse al in de 
tweede minuut al scoorde. Maar 
daarna zorgde scheidsrechter 
Van Damme voor een ommekeer. 
Eerst was hij van mening was dat 
hij al in de vijfde minuut een ro-
de kaart moest trekken voor Bob-
by Meijer. En niet veel later keur-
de hij de gelijkmaker goed waar-
bij vriend en vijand zagen dat 
het buitenspel was. Vitesse raak-
te daardoor het spoor bijster en 
slaagde er niet meer in om maar 
in de buurt te komen van het 
goede spel van de voorgaande 
weken.
Eigenlijk was het met de eer-
ste goedlopende aanval van Vi-
tesse meteen raak. Daarbij was 
spits Robin Bakker het eindstati-
on, die omspeelde zijn directe te-
genstander en haalde vrij voor de 
keeper heel koelbloedig uit: 0-1. 
Maar de daarna verwachte show 

bleef uit, mede door de toch wel 
heel snel en makkelijk getrokken 
rode kaart toen Bobby Meijer zijn 
tegenstander onregelmatig af-
stopte. Trainer Thijs Sluijter be-
sloot daarna met drie verdedi-
gers te blijven spelen en al snel 
bleek dat geen juiste keuze. Want 
vooral met lange ballen zorgde 
Egmondia voor heel veel gevaar 
voor het doel van Vitesse. Al in de 
tiende minuut viel uit zo’n aanval 
de gelijkmaker. Het vlagsignaal 
van zijn assistent werd daarbij 
genegeerd: 1-1. Kort daarna had 
de thuisploeg al op voorsprong 
kunnen komen maar tot twee 
keer toe werd de bal uit kansrij-
ke positie rakelings voor het doel 
langs geschoten. In de vijftiende 
minuut was het alsnog raak. Een 
voorzet van links leek een prooi te 
worden voor keeper Michel van 
Kampen maar door een botsing 
met een van zijn verdedigers rol-
de de bal plotseling voor de voe-
ten van een van de aanvallers die 
dat buitenkansje dankbaar ver-
zilverde: 2-1. Lang kon Egmon-
dia echter niet genieten van de-

ze voorsprong. Uit een prima vrije 
trap van Robin Bakker vanaf de 
linkerkant kopte Rick Poel de bal 
keihard binnen: 2-2. Het leek wel 
of het duel daarmee gespeeld 
was. Over en weer ontstonden af 
en toe wat kansen maar het veld-
spel zakte langzaamaan naar een 
bedenkelijk niveau. Vlak voor rust 
kreeg Vitesse nog een kans om 
op voorspong te komen maar 
door een verkeerde keuze werd 
de op links geheel vrijstaande 
Robin Bakker over het hoofd ge-
zien. In de rust werd de verdedi-
ging van Vitesse toch wat anders 
neergezet waardoor beter op het 
voorspelbare spel van Egmondia 
geanticipeerd kon worden. Ech-
ter door veelvuldig balverlies en 
verkeerde passes over en weer 
viel er weinig meer te genieten 
voor het publiek. Met twee verse 
vleugelspitsen probeerde Vites-
se ondanks de numerieke min-
derheid toch nog de drie punten 
binnen te harken. Maar eigenlijk 
verdiende deze wel heel matige 
wedstrijd ook geen winnaar. (Fo-
to: aangeleverd)

Miraculeuze winst FC Castricum
Castricum - Wie tien minuten 
voor tijd sportpark Noord-End 
verliet bij een 1-3 achterstand van 
FC Castricum tegen Buiksloot, zal 
bij het vernemen van de uitslag 
aan een grap denken. De Castri-
cummers zagen namelijk kans in 
de laatste acht minuten de score 
om te buigen in een 5-4 zege. 
FC Castricum leek in het twee-
de kwartier de wedstrijd te ver-
liezen, toen verdedigingsfouten 
door Buiksloot werden afgestraft 
via goals van Rocky Nuamah (2x) 
en El Jahouari 0-3. FC Castricum 
vocht zich terug in de wedstrijd, 
maar zonder kansen. Alleen Step-
han Zeilstra had vlak voor rust 
pech, toen zijn schot op de doel-
lijn werd gekeerd. Met een 0-3 
ruststand leek Buiksloot de buit al 
binnen te hebben, maar peptalk 
in de kleedkamer deed de wed-
strijd kantelen.
Al in de 47e minuut scoorde Se-
bastiaan Weber na een fraaie 
combinatie tussen Elario Zweet 
en Max Lodewijks, 1-3. FC Castri-
cum heerste, Buiksloot moest te-
rug. Het duurde echter tot de 82e 
minuut, voor de aansluitingstref-
fer tot stand kwam. Bij een gave 
vrije trap van Max Lodewijks riep 
Buikslootkeeper Nicky van der 

Matten: “laat maar gaan” en om-
dat iedereen daar gehoor aan gaf, 
lag de 2-3 in het netje.
FC Castricum rook bloed en een 
prima pass van Maarten van Duij-
venvoorde op Elario Zweet bete-
kende de gelijkmaker, 3-3. Waar 
iedereen aan 4-3 dacht, was het 
opeens 3-4. Khalid Ladaoui so-
leerde door de FC Castricumde-
fensie en leek Buiksloot alsnog 
aan de overwinning te helpen. 
Toch zag het veerkrachtige FC 

Castricum nog kans de winst naar 
zich toe te trekken. In de laatste 2 
minuten scoorden Max Lodewijks 
(opnieuw via een vrije trap) en 
Elario Zweet (via een Buiksloot-
verdediger). Dat betekende een 
verdiende 5-4 overwinning en 
een plek in de subtop. 

Zaterdag volgt de uitwedstrijd te-
gen Wartburgia, die al om 14.00 
uur begint. (Theo Groentjes, foto: 
aangeleverd)  

NK Keezen in Akersloot
Akersloot - De eerste voorron-
de van het NK Keezen in café De 
Vriendschap in Akersloot zit erop. 
Honderdzestig deelnemers meld-
den zich voor de eerste voorron-
de, afgelopen zaterdag, met daar-
bij deelnemers uit Brabant, Lim-
burg, Groningen en Friesland. Zij 
streden om een plaats in de �-
nale die in november zal worden 

gespeeld en waar de 160 sterk-
ste spelers van de drie voorron-
des zullen strijden om de Neder-
landse titel.
Er zijn nog twee voorrondes te 
gaan: op zaterdag 13 en 27 ok-
tober vanaf 12.30 uur. Inschrij-
ven is nog mogelijk op www.
nk.keezbord.nl. (Foto: aangele-
verd)

Pubquiz bij FC Castricum
Castricum - Vrijdag hebben de 
Vrienden van FC Castricum voor 
het eerst een pubquiz georgani-
seerd in de kantine van de club. 
De avond was dit keer voor een 
ieder toegankelijk. De quiz stond 
onder leiding van John Beste-
man. De avond was een groot 
succes en zeker voor herhaling 
vatbaar. Na een spannende strijd 
werd de groep ‘010 Jongens’ win-
naar. 
Voorafgaand aan de quiz heb-
ben de Vrienden afscheid moe-
ten nemen van bestuurslid Ingrid 
Bloembergen. Ingrid was de ani-

mator van vele clubavonden en 
men kon altijd op haar rekenen. 
Zij kreeg een lunchbon aangebo-
den. Als nieuw bestuurslid werd 
Kees van der Meulen gekozen. 
Zoals gebruikelijk hebben de 
Vrienden dit jaar weer een ‘Vriend 
van de Vrienden’ gekozen. Dit is 
een lid die als vrijwilliger veel be-
tekent voor de club en/of voor de 
Vrienden. Dit jaar ging de keu-
ze uit naar Gerard Travnicek. Ge-
rard is al van het begin lid van de 
Vrienden en past al jaren op de 
�nanciën van de Vrienden. Hij 
kreeg een dinerbon aangeboden.  

Plogging Castricum doet 
rondje Akersloot
Akersloot - Zondag 14 oktober 
om 14.00 uur start Plogging Cas-
tricum vanaf de parkeerplaats 
bij de jachthaven aan de Klaas 
Hoornlaan 1 te Akersloot voor 
de driewekelijkse wandeling. On-
derweg ruimen ze het zwerfafval 
op. Goed voor de natuur, je eigen 
lijf en ook nog gezellig. Elke keer 
kiest men een ander mooi plekje 
binnen de gemeente Castricum.

Meedoen? Doe dan goede wan-
del- of sportschoenen aan. Neem 
een vuilniszak mee. Handschoe-

nen of een prikstok zijn wel zo 
verstandig. Een verrekijker ook 
leuk! Er gaat in ieder geval een 
wandelgroep van start. Afhanke-
lijk van de interesse en opkomst 
gaat er ook een groep hardlopen.
Plogging Castricum is een initi-
atief van GroenLinks Castricum. 
Iedereen is van harte welkom 
aan te sluiten, ongeacht politie-
ke voorkeur. Meer informatie en 
contact: Facebook: @plogging-
castricum, e-mail: ploggingcas-
tricum@gmail.com. (Foto: aange-
leverd)

Winst voor handbalsters
Akersloot - Zaterdagavond 
speelden de handbalsters van 
Meervogels dames 1 een hele bij-
zondere eerste thuiswedstrijd te-
gen Tornado 1. De zaal was goed 
gevuld. 
Meervogels begon goed aan de 
wedstrijd. Met snelle aanvallen 

Herfst in woord en beeld
Castricum - Op zaterdag 13 en 
zondag 14 oktober is het atelier 
van Marina Pronk en Sabrina Tac-
ci aan de Van Oldenbarneveld-
weg 32 in Bakkum het toneel van 
herfstachtige taferelen. Sabrina 
toont haar schilderijen en Marina 
haar beelden en foto’s onder het 
thema Herfst.
Marina: ,,Als wij aan herfst den-
ken, zien we verandering van 
licht en kleur. We denken aan 

wind, donder en regenbogen, we 
denken aan transformatie, intros-
pectie, lengende nachten, hunke-
ring, conformeren maar juist ook 
rebellie. De herfst is onvoorspel-
baar en heeft veel gezichten.”
Tijdens beide dagen van 15.00 
tot 17.00 uur is de Amerikaanse 
schrijfster en dichteres Hannah 
Behrens aanwezig en zal zij haar 
gedichten opdragen aan en bij 
het geëxposeerde werk. 

Catwise, POM & Teletubers 
zaterdag in De Bakkerij
Castricum - Zaterdagavond 13 
oktober spelen Catwise, POM & 
Teletubers in De Bakkerij.
De liedjes van Catwise heb-
ben een humoristisch randje en 
gaan over �ctieve bizarre perso-
nen woonachtig in het brein van 
Thom. Benjamin, Flix en Thom 
maken tracks vol dynamiek. Com-
plexe drums, melodieuze baspar-
tijen en harde gitaarri�s komen 
samen en creëren een ‘in your 
face’ e�ect. Invloeden van Wee-
zer, Angels and Airwaves en Bloc 
Party zijn duidelijk hoorbaar in de 
muziek. De band valt onder de 
genres alternatief/indie en punk. 
Met een beukende drummer, lui-
de gitaren en een leidende bas 

komt de band live het sterkst tot 
hun recht en pakken ze het pu-
bliek gelijk bij hun lurven.
POM heeft een sound die je zou 
kunnen beschrijven als 90’s in-
spired Fuzz Pop. Twee vrienden 
van de Haarlemse basisschool, 
een ‘’lief’’ meisje en twee vreemde 
vogels uit de noordelijke Proven-
ce.  Samen creëren ze een enor-
me klap aan zowel harde als cat-
chy nummers die het bloed door 
je aorta laat stromen als een gek. 
Teletubers (foto) is een vierkop-
pige garage/noise band. De twee 
dames en twee heren stuiteren 
over het podium met hun catchy 
deuntjes die door dreunen tot op 
het bot. (Foto: aangeleverd)

Open dag Montessorischool
Castricum - De Montessorischool 
Castricum aan de Koekoeksbloem 
55 in Castricum houdt op woens-
dagochtend 17 oktober een open 
dag van 9.00 tot 12.00 uur.  De di-
recteur vertelt belangstellenden 
over het montessorionderwijs 
en men krijgt een rondleiding 
door de school door een van de 
ouders. Ook zullen ouders, leer-
krachten, kinderen en de direc-
teur vragen  beantwoorden.
Na kennismaking met het peu-

ter- en kleuteronderwijs volgt 
een rondgang door de rest van 
de school, zodat men kan zien 
hoe individueel onderwijs er uit 
ziet, mede door het werken met 
de montessorimaterialen. 

Nieuwsgierig naar montessorion-
derwijs en -opvoeding, maar niet 
in de gelegenheid de open och-
tend te bezoeken? Bel voor een 
afspraak 0251-654888. Zie ook: 
www.kiezenvoormontessori.nl.

wisten ze al gauw op voorsprong 
te komen. Tornado liet zich niet 
kennen en schoot mooie bal-
len vanaf de opbouw het doel in. 
Maar door het fantastische keep-
werk van Esmee, die veel penal-
ties tegenhield kreeg Tornado het 
zwaar. Meervogels wist een rust-
stand neer te zetten van 11-7.
De tweede helft begon Torna-
do sterk, ze wisten snel zes doel-
punten te maken waardoor 
de stand steeds dichter bij el-

kaar kwam. Meervogels had het 
zwaar, de aanval liep niet zo lek-
ker en er werd met weinig snel-
heid gespeeld. De afronding zat 
ook niet mee, veel ballen op de 
paal en veel tijdstra�en. Met nog 
maar tien minuten op het score-
bord was het verschil nog maar 
twee doelpunten. Met goede sa-
menwerking in de verdediging 
bij Meervogels wisten ze de voor-
sprong toch te behouden. Eind-
stand 17-15. 
Gisteravond tro�en ze Torna-
do weer maar dan in Heerhugo-
waard voor een bekerwedstrijd.
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10 OKTOBER
Presentatie over Alpe d’HuZes 
door Gerda Burgering om 20.15 
uur bij de Heeren van Limmen. 

Stef Bos & Band in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. (foto: Hans 
Colijn)

11 OKTOBER
Alzheimer Trefpunt in Dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 5 te 
Uitgeest, 10.15-12.00 uur.

Workshop ‘Balans tussen pri-
vé en werk’ in bibliotheek Cas-
tricum, 19.30-22.00 uur. Info en 
aanmelden: www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. (Foto: aange-
leverd)

Dancing DOK-Diner in De Oude 
Keuken, diner met dansen o.l.v. 
allround dansinstructeur Hans 
Vos tussen de gangen door. Ont-
vangst om 18.30 uur. Elke tweede 
donderdag van de maand. (Foto: 
aangeleverd)

Aardwarmte als alternatief voor 
aardgas om onze huizen en ge-
bouwen te verwarmen. Kan dat 
voor Castricum? Ja, oordeelt de 
werkgroep Aardwarmte. Van-
avond presentatie van de bevin-
dingen van deze werkgroep voor 
de gemeenteraad, 19.30 uur. Bij-
eenkomst is openbaar.

Toneelvereniging Vondel 
speelt  ‘Een doos vol kruimels’, 
een semi-klassieker van Neil Si-
mon in De Zwaan, Middelweg 5, 
Uitgeest, 20.15 uur. Ook 12, 13 en 
14 (14.15 uur) oktober. Info: 06-
53513750. (Foto: aangeleverd)

Rundfunk met Wachstums-
schmerzen (reprise) in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. Uitverkocht – 
informeer bij de kassa naar evt. 
vrijgekomen plaatsen.

Sinterklaasconference Javier 
Guzman in Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Anke 
van der Meer)

12 OKTOBER

Gambia-project Jac. P. Thijsse 
College staat centraal tijdens de 
jubileumviering van Kringloop-
winkel De Groene Ezel in Heems-
kerk, 10.00-14.00 uur. Alle op-
brengsten van die dag gaan naar 
het project waar leerlingen graag 
over vertellen in de Groene Ezel. 
(Foto: aangeleverd)

Monsterworkshop voor kin-
deren van 7 tot 12 jaar in Biblio-
theek Castricum, 15.30-17.30 uur. 
Info en aanmelden: www.biblio-
theekkennemerwaard.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Ethiopische maaltijd van de 
werkgroep Castricum-Ethiopië 
in het Parochiecentrum, Dorps-
straat 113 in Castricum, 18.00 
uur. Kosten 20 euro. Aanmelden 
noodzakelijk: hcdoortmont@zig-
go.nl of 06-53679318.

IJsbaan De Meent Bauerfeind 
gaat weer open. Gratis schaat-
sen op de geheel gerenoveerde 
ijsbaan van 19.00 tot 21.00 uur. 
Info: www.demeentalkmaar.nl. 
(Foto: aangeleverd)

▲

De Andersons en Sjoerd Kuy-
per brengen verwondering in 
Cultureel Centrum Vredeburg in 
Limmen om 20.00 uur. Info: www.
limmencultuur.nl. (Foto: aangele-
verd)

De Toneelmakerij met De Krijt-
kring (12+) (met nagesprek) in 
De Vest in Alkmaar, 19.30 uur. 
Liesbeth Coltof, de Grande Dame 
van het theater, neemt afscheid, 
maar zet voor ze gaat samen met 
Frédérique Spigt en haar band de 
zaal op zijn kop met knallend mu-
ziektheater. (foto: Jan Hoek)

Theater Rotterdam met Head-
room in De Vest in Alkmaar, 
m.m.v. Peter de Graef, 20.30 uur. 
In ‘Headroom’ nemen theaterma-
kers Boogaerdt/VanderSchoot en 
Erik Whien je mee op een visue-
le reis door de duisternis, op zoek 
naar de ruimte tussen waarne-
ming en verhaal. (foto: Sanne Pe-
per)

Bakkummer Kermis in Hotel Fa-
se Fier eten en drinken tot en met 
zondag. Vanavond: ‘Oktoberfest’ 
met Tom Haver (foto: aangele-
verd) en D.J. Jordy vanaf 21.00 
uur.

13 OKTOBER
Bazaar van koor Songs for You 
van 9.00 tot 14.00 uur in de Vre-
devorstkerk, Laan der Nederlan-
den 152 te Beverwijk. Entree van 
9.00 tot 10.00 uur 2 euro, daarna 
toegang gratis. 

Fietsverlichtingsactie Fietsers-
bond Castricum: gratis verlich-
ting repareren van 10.00 tot 16.00 
uur op het Bakkerspleintje. Men 
zoekt nog vrijwilligers. Info: www.
castricum.�etsersbond.nl.

Open huis Hospice Beverwijk 
van 12.00 tot 16.00 uur aan de 
Zeestraat 92 te Beverwijk. Meer 

informatie: www.hospice-bever-
wijk.nl.

Herfst in woord en beeld, expo-
sitie Marina Pronk en Sabrina Tac-
ci aan de van Oldenbarneveld-
weg 32 in Bakkum met van 15.00 
tot 17.00 uur dichteres Hannah 
Behrens. Ook zondag.

Repair Café in De Bakkerij in 
Castricum, 13.00-16.00 uur. Info: 
ttcastricum@gmail.com. (Foto: 
aangeleverd)

Falkland Toneel speelt ‘Job-
je’ in Theater De Beun in Heiloo, 
15.00 uur. Ook zondag, 13.30 en 
16.00 uur. Zou het de kabouters 
lukken om Jobje op tijd terug te 
vinden...? (Foto: Peter Bijkerk/Edo 
Postma)

Nationale Archeologiedagen in 
Huis van Hilde, een weekend vol 
archeologische activiteiten; er is 
van alles te beleven voor groot 
en klein. www.huisvanhilde.nl.  
Ook zondag.

Tweede voorronde NK Kee-
zen in café De Vriendschap in 
Akersloot vanaf 12.30 uur. De 
derde voorronde is op 27 okto-
ber. Inschrijven is nog mogelijk: 
www.nk.keezbord.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Tanja Koet vertelt bij Boekhan-
del Laan over haar gebundelde 
boekjes, 14.00 uur. Kleuters zul-
len zich het meest aangesproken 
voelen en de entree is gratis. (Fo-
to: aangeleverd)

Vierhandig pianospel door le-
den quatre-mainsgroep Alkmaar 
in Frankenstate, Lindenlaan 52, 
in Bergen, 14.00 uur. Info: 06-
22963712. (Foto: aangeleverd)

Theatervoorstelling ‘Op reis 
met kleine walvis’ voor kinde-
ren van 4 tot 8 jaar in bibliotheek 
Castricum. Aanvang 15.00 uur. 

Een toegangskaartje kost 2,50 
euro (begeleiders kopen ook een 
kaartje). Aanmelden op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl via 
de agenda of bij de klantenser-
vice in de bibliotheek (betalen 
met pin). (Foto: aangeleverd)

Dutch Eagles in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (Foto: Nick Hel-
derman)

Marcel de Groot in Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.30 uur. 
(Foto: Pief Weyman)

Bakkummer Kermis in Hotel Fa-
se Fier eten en drinken tot en met 
zondag. Vanavond: de band Juke-
box in de zaal en Kees & Co (fo-
to: aangeleverd) in de tent, 21.00 
uur.

Catwise, POM & Teletubers in 
De Bakkerij. (Foto: Teletubers. Fo-
to aangeleverd)

14 OKTOBER

Herfstwandeltocht vanuit het 
startadres: Evean Oostergouw, 
Koningin Julianaweg 10 Zaan-
dam over 5, 10, 15 en 25 kilome-
ter. Info: www.wsvdelaatstelood-
jes.nl. (Foto: aangeleverd)

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

Paddenstoelenfestijn IVN en 
PWN in Schaapskooi Bergen, 
10.00-16.00 uur. (foto: aangele-
verd)

Kras – Door alle hoeken van de 
kamermuziek (2-5 jaar) in De 
Vest in Alkmaar, 10.00 en 14.00 
uur. In Kras komen de werelden 
van klank en beeld samen.

Speurpuzzeltocht door histo-
risch Castricum in het kader van 
de Nationale Archeologiedagen 
start om 10.30 uur bij de Dorps-
kerk aan de Overtoomkant en 
duurt ongeveer 2 uur. Deelna-
me is gratis en aanmelden kan ter 
plekke.

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is tot en met oktober iedere 
zondag open van 11.00 tot 17.00 
uur. Genieweg 1 in Heemskerk. 
Om 14.00 uur een lezing over de 
luchtoorlog boven Texel.

Roots Market in het Ketelhuis op 
het Dijk en Duin terrein in Bak-
kum, 11.00-17.00 uur. www.roots-
market.nl. (Foto: aangeleverd)

Ko�econcert pianiste Kim 
Ngan Nguyen in De Vest in Alk-
maar, 12.00 uur. Vietnamese per-
fectie met Russische lyriek.

Kinderboekenweekfeest in de 
foyer van het Kennemer Theater 
in Beverwijk, 14.00-16.00 uur.

Plogging Castricum doet rond-
je Akersloot, start 14.00 vanaf de 
parkeerplaats bij de jachthaven 
aan de Klaas Hoornlaan 1. Wande-
len en opruimen zwerfafval tege-
lijk. Iedereen kan meelopen. Info: 
Facebook: @ploggingcastricum. 
(Foto: aangeleverd)

Kinder- en familievoorstelling 
Ieorg Idur van Roald Dahl om 
14.00 uur in Theater Konings-
duyn/Geesterhage Castricum. 
Kaartjes € 12,50 (inc.l consump-
tie) bestellen op www.geesterha-
ge.nl. (foto: Jan Boeve)

Alkmaarse Oratorium Vereni-
ging maakt i.s.m. Pieter van Dijk 
een reis door de tijd in Grote Kerk 
Alkmaar, 14.00 uur.

Uitreiking van de Victoriefonds 
Cultuurprijs Letteren en de Ra-
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bobank Jong Talentprijs in de 
Ruïnekerk in Bergen. Genomi-
neerd door de vakjury zijn: Ger-
da Blees, Barry Smit en Saskia 
Stehouwer. Ozan Aydogan ont-
vangt die middag de Rabobank 
Jong Talentprijs. Schrijver Ronald 
Giphart presenteert de middag 
en interviewt de schrijvers. Ook 
lezen ze voor uit eigen werk. En-
tree gratis, wel aanmelden: www.
victoriefondscultuurprijs.nl. (foto: 
aangeleverd)

Keetje&Co treedt op om 15.00 
uur in de Oude Keuken. (Foto: 
aangeleverd)

Bakkummer Kermis in Hotel Fa-
se Fier eten en drinken. Vandaag: 
de bands La Stampa en Barnbees 
in de zaal en de Wico’s in de tent, 
16.00 uur.

Opening expositie van kunste-
nares Liesbeth Lehr in de Mara-
nathakerk, Prins Hendrikstraat 1 
te Castricum om 16.00 uur. Met 
unieke uitbeeldingen van o.a. 
Sint Franciscus van Assisi en de 
Heilige Clara. 

Opening vijf nieuwe exposi-
ties in Galerie Streetscape op de 
Dorpsstraat 7 in Castricum, 16.00 
uur.

16 OKTOBER

Burgemeester Toon Mans open 
tin Geesterhage om 13.30 uur 
de expositie ‘Zonder Woorden’, 
collages van nieuwkomers, ge-
maakt tijdens hun inburgerings-
cursus. (Foto: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst om-
gaan met stress of burn-out van 
19.00 tot 21.00 uur in bibliotheek 
Kennemerwaard Alkmaar, de Ma-
re. Reserveren is gewenst via te-
lefoonnummer: 072 561 69 57 of 
kijk voor meer informatie en di-
gitale aanmelding op: www.ggz-
nhn.nl/agenda.

Opleidingenmarkt op het Bon-
hoe�ercollege in Castricum start 
19.30 uur.

Gratis lezing: ‘Natuurlijke aan-
pak Ziekte van Crohn en Colitis 
Ulcerosa’ bij BodySwitch, praktijk 
voor integrale geneeskunde, aan 
de Rijksstraatweg 55 in Heems-
kerk, van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Wel even van tevoren aanmel-
den. Dat kan via www.bodys-
witch.nl, per e-mail heemskerk@
bodyswitch.nl, of telefonisch: 
0251-234 000.

Themamiddag kanker: hormo-
ontherapie bij vrouwen van 14.00 
tot 16.00 uur bij ’t Praethuys, Wes-
terweg 50 te Alkmaar. Toegang is 
gratis. Aanmelden en info via in-
fo@praethuys.nl of 072-5113644. 

17 OKTOBER
Open dag Juliana van Stolberg-
school in Castricum, 09.00-12.00 
uur.

Open dag Montessorischool 
Castricum aan de Koekoeks-
bloem 55 van 09.00 tot 12.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Informatiestand Stichting 
Hoormij in Noordwest Zieken-
huisgroep locatie Alkmaar, 10.00-
12.00. Gratis informatie krijgen 
over diverse gehooraandoenin-
gen. Info: www.stichtinghoormij.
nl.

Inspiratiedag Primair Onder-
wijs georganiseerd door Biblio-
theek Kennemerwaard in Tele-
fooncentrale Alkmaar, Koelma-
laan 350, 1812 PS Alkmaar, 13.00-
16.00 uur. Voor directeuren, in-
tern begeleiders, leescoördina-
toren, ICT coördinatoren en an-
dere geïnteresseerde leerkrach-
ten. www.bibliotheekkennemer-
waard.nl.

Lezing tuinarchitect Arjan Boe-
kel bij de vereniging Groei & Bloei 
in de Ter Coulsterkerk in Heiloo, 
Holleweg 121, 19.30 uur.

Lezing: ‘Grote jagers en klei-
ne jagers’ (roofmeeuwen) door 
Hans Schekkerman voor het NI-
VON in Zaal Tropica aan de Const. 
Huygensstraat 99 te Heemskerk, 
20.00 uur. www.nivonbeverwijk.
nl.

Masterclass duurzaamheid en 
ondernemen door Marije Groen 
in ’t Wout georganiseerd door 
vrouwennetwerk Goed Contact 
in Huize Koningsbosch (Heere-
weg 84, Castricum), 16.30-21.00 
uur. Aanmelden: www.goed-con-
tact.nl. (Foto: aangeleverd)

18 OKTOBER

Voorlezen in de bibliotheek in 
Castricum voor anderstaligen, 
10.00 uur. Tolken zijn aanwezig 
om alles te vertalen.  (Foto: aan-
geleverd)

Wielerdriedaagse in Sportpa-
leis Alkmaar tot en met zater-
dag, start dagelijks 18.00 uur. Met 
onder andere Niki Terpstra en de 
18-jarige Castricummer Yanne 
Dorenbos. (Foto: aangeleverd)

Opleidingenmarkt op 
het Bonhoeffercollege
Castricum - De opleidingen-
markt op het Bonhoe�ercollege 
vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 
oktober. Het is alweer de 43e keer 
dat het Bonhoe�ercollege samen 
met het Jac. P. Thijsse College de 
markt in beroepen en opleidin-
gen organiseert. 

Ieder jaar komen er afgevaardig-
den van opleidingen terug. De 
TU Delft, de Wageningen Univer-
sity en het Nova College bijvoor-
beeld. Ook zijn er altijd weer nieu-
we studies en organisaties die 
zich voor deze regionale informa-
tieavond aanmelden of gevraagd 
zijn door de decanen. Dit jaar zijn 
dat bijvoorbeeld de Amsterdam 
University College, de opleiding 
Creative Business, Hbo-Rechten 
van de HvA en de opleiding fy-
siotherapie. De laatstgenoem-
de opleiding maakt geen recla-
me, maar werkt met een nume-
rus �xus; een beperkt aantal stu-

denten wordt toegelaten tot de 
opleiding. Hoe dat werkt, leggen 
de afgevaardigden tijdens de op-
leidingenmarkt uit. 

De school gaat open om 19.00 
uur en de markt begint om 19.30 
uur. Er zijn in totaal drie rondes 
en elke ronde duurt een half uur. 
Tussen elke ronde is 10 minuten 
om te wisselen van lokaal. De op-
leidingenmarkt is voor leerlingen 
van het Bonhoe�ercollege en het 
Jac.P.Thijsse College, maar leerlin-
gen van andere scholen zijn ook 
van harte welkom. Het program-
maboekje is te vinden op de web-
site van het Bonhoe�ercollege: 
www.bonhoe�er.nl.
Vanwege de grote belangstel-
ling raden de organisatoren aan 
om met de �ets te komen. Bij de 
school is de parkeergelegenheid 
beperkt. Er kan uitgeweken wor-
den naar de parkeerplaats bij het 
Vitesse-terrein. 

Speurpuzzeltocht door 
historisch Castricum
Castricum - In het kader van de 
Nationale Archeologiedagen or-
ganiseert de Werkgroep Oud-
Castricum een spannende speur-
puzzeltocht door historisch Cas-
tricum. Aan de hand van vragen 
en aanwijzingen ontdekt men 
de geschiedenis van deze woon-
plaats. De deelnemers bezoe-
ken een oude erfgoedboerderij, 
gaan schatzoeken met een me-
taaldetector, vinden de plek waar 
Kasteel Kronenburg ooit stond 
en ook waar het skelet van Hil-
de werd gevonden, kijken rond 

in Duitse bunkers en nog veel 
meer. Onderweg beantwoorden 
de deelnemers allerlei vragen en 
aan het eind van de wandeltocht 
wordt het natuurlijk extra span-
nend. Want wie heeft alle vragen 
goed?

De speurtocht start op zondag 
14 oktober om 10.30 uur bij de 
Dorpskerk aan de Overtoomkant. 
De tocht duurt ongeveer 2 uur. 
Neem bij slecht weer wel laarzen 
mee. Deelname is gratis en aan-
melden kan ter plekke.

Speurtocht door Oud-Castricum
Verhalen over oude bewoning van Castricum, bezoek aan

oude boerderij, bezoek vindplaats van Hilde, zicht op
kasteel Kronenburg en zicht op het Blockhuys aan de

Doodweg. Zelf  ontdekken, quiz, metaaldetectie.

14 oktober 2018 om 10:30 uur
Start Dorpskerk

Cursus reanimatie met AED
Castricum - EHBO-vereniging 
Castricum organiseert een cur-
sus reanimeren en gebruik van 
de AED.  Een AED is een apparaat 
waarmee op veilige wijze een 
stroomstoot kan worden toege-
diend. De overlevingskansen van 
het slachto�er nemen hierdoor 
sterk toe. 
Tijdens de cursus leert men een 
hartstilstand te herkennen, hoe 
een reanimatie wordt uitgevoerd 
en hoe men de AED daarbij kan 
gebruiken.
De cursus wordt door twee ge-
certi�ceerde trainers gegeven 
op donderdag 15 november van 
18.30 tot 22.30 uur in het EHBO 
leslokaal in Cultuur Centrum 
Nieuw Geesterhage in Castricum. 
Er wordt getraind in kleine groe-
pen, dus naast de theorie is er 
veel aandacht voor oefening op 
de verschillende oefenpoppen. 

De kosten van de cursus bedra-
gen 55 euro inclusief instructie-
boekje en certi�caat.
Op de website www.ehbocastri-
cum.nl staat alle informatie over 
de cursus en een inschrij�ormu-
lier. Voor meer informatie of aan-
melding kan men ook contact 
opnemen met het secretariaat 
van EHBO vereniging Castricum 
op tel. 0251-651060 (bij voorkeur 
tussen 19.30 uur en 21.00 uur) 
of een e-mail sturen naar info@
ehbocastricum.nl.  (foto: aange-
leverd)

Gezellige opening van 
de Kinderboekenweek

Castricum - Tijdens de Kinder-
boekenweek kan een bezoek 
aan de boekhandel niet ontbre-
ken. Geheel in stijl met het thema 
van dit jaar bezochten de kinde-
ren van groep 1/2 van de Juliana 
van Stolbergschool vorige week 
met hun vriendjes en vriendin-
nen boekhandel Laan in het dorp. 
Hoe wordt een verhaal in je hoofd 
een boek? Wie maakt de plaatjes? 
Samen met Rachel van Laan en 
Tanja Koet, schrijfster, beleefden 

de kinderen een gezellige en leer-
zame ochtend.

Het werken met thema’s is ge-
bruikelijk bij de Juliana van Stol-
bergschool. Niet alleen de groe-
pen 1 en 2 werken met thema’s. 
Door de hele school wordt ge-
werkt met IPC. Benieuwd hoe dit 
werkt? De Juliana van Stolberg-
school houdt een open dag op 
woensdag 17 oktober van 9.00 
uur tot 12.00 uur.

Jan Kamp stijgt boven 
zichzelf uit bij bv WIK
Castricum - Ook vorige week 
dinsdagavond werden er weer 
topprestaties geleverd door meer 
dan de helft van de aanwezige 
leden van Biljartvereniging WIK. 
Dat Jan Kamp tot grootse daden 
in staat kan zijn, is algemeen be-
kend, maar wat hij die avond op 
het groene laken presteerde, was 
van categorie “subliem”. De par-
tij tegen zijn maatje Siem Bak-
kum begon voor beiden voort-
varend, door hoge scores in de 
eerste beurt, maar Jan begon net 
iets sterker met een serie van 12 
caramboles. Door regelmatig te 
scoren, met nogmaals een serie 
van 11 en 14 caramboles, nam 
Jan al snel afstand van de moei-
zaam spelende Siem, die maar 

niet in het ritme kon komen. Na-
dat de kruitdampen waren op-
gelost, was Jan klaar en pakte de 
winst met een stijgingspercenta-
ge van 73%. Een goede tweede 
op de avond was Ferry van Gen-
nip, die won van Ad Kempers, 
met een stijgingspercentage van 
64%. Ook Gert Lute was één van 
de toppers, die excelleerde, door 
zijn partij tegen een tegenval-
lende Piet Zonneveld, te winnen 
met een stijgingspercentage van 
50%. Rien Emmerik steeg naar de 
kop van de ranglijst door te win-
nen van Kees Baars met een stij-
gingspercentage van 40%. Peter 
Ent won van Rolf Greshof en een 
constant spelende Cor Stoet, pak-
te de winst op Jaap de Boer.

Repair Café in De Bakkerij
Castricum - Op zaterdag 13 ok-
tober, in de Internationale Repair 
Café Week 2018, vindt er weer 
een Repair Café plaats in De Bak-
kerij in Castricum. Een mooi mo-
ment om eens langs te komen 
met je kapotte spullen en deze 
samen met de vrijwilligers te re-
pareren. Door mee te kijken met 
de reparatie leer je om meer spul-
len te repareren. 
Men helpt om textiel te repareren 
en geeft advies bij haken en brei-
en. Hoe repareer je bijvoorbeeld 
een gat in een broekzak van jezelf 
of in de broek van je kind? Ook 
kan je samen met de vrijwilligers 
aan de slag met kleine elektrische 
en huishoudelijke apparaten. Is je 
kapotte strijkbout nog te maken? 
En hoe zorg je dat je wekker het 
weer gaat doen? Ook kan men 
komen voor hulp bij computer-
problemen. Dit keer is er helaas 
geen advies bij �etsreparaties. 
Het Repair Café  wordt vier keer 
per jaar georganiseerd door 
Transition Town Castricum en 
De Groene Bak en is toeganke-
lijk voor jong en oud. De Groe-

ne Bak is een Castricumse bewe-
ging die jonge mensen wil inspi-
reren duurzamer te leven. Transi-
tion Town Castricum is een net-
werk van Castricummers die aan 
de slag zijn om door middel van 
simpele oplossingen hun leven 
meer duurzaam, sociaal en lokaal 
te maken. 
Het Repair Café vindt plaats op 
zaterdag 13 oktober in De Bakke-
rij aan de Dorpsstraat 30 in Castri-
cum en is geopend van 13.00 tot 
16.00 uur. De  entree is gratis (gif-
ten zijn welkom). Men betaalt al-
leen voor eventuele materialen. 
Repareren en laten repareren is 
uiteraard op eigen risico.

Meedoen met het Repair Café? 
De organisatoren zijn op zoek 
naar extra vrijwilligers omdat ze 
graag in de toekomst vaker open 
zouden willen zijn. Men is met na-
me op zoek naar technische men-
sen die handig zijn in het repa-
reren van elektrische en huis-
houdelijke apparaten. Belang-
stelling? Mail naar: ttcastricum@
gmail.com. (Foto: aangeleverd)
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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.

Mensen met een arbeidsbeperking - die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken 
             

            
               
                 

                
gemeente. 

Wat is beschut werk?
Beschut werk is voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, die 

                
omgeving en hebben meer begeleiding en mogelijk aanpassing van hun werkplek nodig. Een 

               
                

voor een beschut werkplek in aanmerking komt.

  
            

                
       

Beschut werk voor mensen 
met een arbeidsbeperking

             
            

                 
                

               
maandag in oktober.

Wie moet er iets doen?
              

                    
              

   

Wanneer is een sloot schoon? 
             

               
          

              

  
                 

  

Is uw sloot al schoon?

 

Tijd Onderwerp  
       

   

Agenda Raadsplein/
raadsinformatieavond 11 oktober 2018

Tijd Onderwerp  
   

            
 Aardwarmte Castricum 
 
Commissies   

    
     
         
    

Commissie Algemene Zaken  
     
 Algemeen
      
        

  
Raadsvergadering 
     
       
         
 

         
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 

     
                

daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden 
                
          

              
                   

                  
        

    
                 

                
   

Akersloot
       

Castricum
   
 
 
               
         

Nachtwerk
               

              
        

  
               

       
                    

 

Rioolrenovatie Castricum en Akersloot 
tussen 8 en 31 oktober

               
                 

                
                

          

Bladkorven

                
     

Afvalbrengstation gesloten
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Aangevraagde vergunningen
              

                

Ontvangen omgevingsaanvragen 
               

              
               

       
 
 Julianaplein 15 in Akersloot

      
 Limmerweg 2 in Castricum 

        
 Heereweg 69 in Castricum 

         
 Buurtweg 20 in Akersloot 

      

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 

 
 Elisabeth Boddaertstraat 16 in Castricum 

            
 Westerweg 35a in Akersloot  
      

 Zeeweg 31 in Castricum 
      

       
      

Bezwaar
             

            
               
            

Verleende APV-vergunning 
 
 Westerplein 6 in Castricum

          
             
     

Bezwaar
             

            
            

              
      

       
               

       

 Besluit hogere waarden Wgh 
                 

            
                 

             
            

      

 Inzage 
              

              
           

Beroep
              

              
             

              
             

    

             
       

                 
              

hinder.

                
 

              
               

               
              

         

              
            

Castricum, 10 oktober 2018

        
komt, kan hem daar gerust achterlaten 
in de bewaakte of onbewaakte stalling. 

      
       

achtergelaten en door de eigenaar niet 
      

        
        

        
      

       
      

         
        
     

half oktober met het labelen van de 
 

  
         

opnemen met de gemeente.

Gemeente haalt 
weesfi etsen weg 
bij station               

            
vraag daarnaar.

                
                

                  
             

              
maandag 22 oktober is dit parkeervak daarom voor alle tweewielers afgesloten. 

              
                

stallingen, waaronder het parkeerdek.

Eigen parkeervak voor 
bak- en bromfi etsen

               
      

           
         

            

Werkzaamheden Westerplein



Gratis sporten in de herfstvakantie
Castricum/Heemskerk - Team 
Sportservice Kennemerland or-
ganiseert in de herfstvakantie 
sportieve activiteiten voor kinde-
ren uit groep 1 tot en met 8, die 
in de gemeenten Castricum en 
Heemskerk wonen of naar school 
gaan. Alle activiteiten zijn gratis. 
Wie mee wil doen aan de vakan-
tieactiviteiten moet zich vooraf 
inschrijven op www.teamsport-
service.nl/kennemerland.

Het sportieve programma begint 
op maandag 22 oktober met een 
funvolleyclinic en smashbalcli-
nic bij volleybalvereniging Croo-
nenburg in Castricum. Bij funvol-
ley maken kinderen van 2,5 tot 6 
jaar op een speelse manier kennis 
met diverse vormen van volley-
bal, zoals springen, rollen, gooi-
en en vangen. Smashbal is voor 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar 
en de naam zegt het al, je leert er 
vooral hard smashen. 
Zoals elke vakantie is er ook nu 
weer een te gekke sportinstuif. 
Deze vindt plaats op dinsdag 23 
oktober in sportzaal de Velst in 
Heemskerk. Kinderen uit groep 

5 tot en met 8 zijn in de ochtend 
welkom, kinderen uit groep 1 tot 
en met 4 in de middag. Je kunt er 
touwzwaaien, trampolinesprin-
gen, in de saltostoel, voetballen 
en nog veel meer leuke activitei-
ten doen. Basketbalvereniging 
Mapleleaves is ook aanwezig bij 
de instuif van groep 5 tot en met 
8. Wie van springen, rennen, klim-
men en uitdaging houdt, kan ko-

men freerunnen. De freerunles 
is op woensdagmiddag 24 okto-
ber in Limmen en is voor kinde-
ren uit groep 3 tot en met 8. De 
sportinstuiven en het freerunnen 
staan onder leiding van de vak-
leerkrachten van Team Sportser-
vice Kennemerland. Meedoen? 
Dan snel inschrijven op www.
teamsportservice.nl/kennemer-
land want vol is vol!  

Psychische of verslavingsproblemen
Doe- en praatgroep voor jongeren 
(17+) met een ouder met problemen
Regio - Als een ouder een psy-
chisch en/of verslavingspro-
bleem heeft, dan worden kinde-
ren en jongeren thuis vaak met 
stressvolle situatie geconfron-
teerd. Vaak voelen zij aan dat het 
niet goed gaat met hun ouder en 
reageren daar allemaal anders op. 
Op donderdag 25 oktober start in 
Alkmaar de doe- en praatgroep 
voor jongeren (17+), waar jonge-
ren onder andere onderlinge (h)
erkenning vinden.

Iedereen reageert anders op 
stressvolle situaties. Sommi-

ge vragen extra aandacht, ande-
ren schamen zich of nemen te-
veel taken en verantwoordelijk-
heden op zich. Hierdoor lopen zij 
een verhoogd risico op overbe-
lasting en kunnen zij op den duur 
zelf problemen gaan ontwikke-
len. Belangrijke ingrediënten van 
de doe- en praatgroep zijn het 
bieden van onderlinge (h)erken-
ning, het wegnemen van irreë-
le gedachten en het ontschuldi-
gen van zowel kind als ouder. Dit 
doen zij door inzicht te verschaf-
fen in emoties die de kinderen 
kunnen hebben, handvatten mee 

te geven hoe zij met de thuissitu-
atie om kunnen gaan, de weer-
baarheid te versterken en kennis 
te vergroten in de problematiek 
van hun ouder(s).
De bijeenkomsten zijn van 18.30  
tot 20.00 uur op de Kees Boekes-
traat 20 in Alkmaar. Meer informa-
tie en aanmelding: Jolanda.van.
der.Loop@brijder.nl.
Er zijn KOPP/KVO groepen voor 
verschillende leeftijdscategorie-
en (4-7 jaar, 8-12 jaar, 12-16 jaar, 
17+) die zeer regelmatig starten.
Meer informatie: www.ggz-nhn.
nl/praatgroepvoorkinderen.

Vincent Beentjes leider 
van start tot finish
Akersloot - Castricummer Vin-
cent Beentjes heeft donderdag-
avond in Akersloot de wekelijk-
se wedstrijd na een heerschap-
pij van begin tot eind om de Kids 
and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup in winst om-
gezet. Met het ’s avonds steeds 
vroeger invallen van de duister-
nis weten steeds meer mountain-
bikers de weg te vinden naar het 
mountainbikeparcours op Sport-
complex de Cloppenburgh. Vin-
cent Beentjes nam, zoals gemeld, 
direct het heft in handen, liet de-
ze niet meer los en gaf iedereen 

het nakijken. Eventjes had Stijn 
Hink uit Heiloo nog de illusie het 
Vincent Beentjes nog moeilijk te 
kunnen gaan maken, maar de 
jonge Hink kon niet meer in de 
buurt komen en stortte zelfs op 
driekwart van de koers volledig 
in. Jammer was het dat Hink niet 
in staat was op karakter de koers, 
met nog een omloop te gaan, uit 
te rijden, doch aangeslagen naar 
de kant ging. Ook Egmonder Jac-
co Kemp onderging hetzelfde lot 
door zich op te blazen, maar reed 
wel dapper de wedstrijd vol. De 
meeste bewondering oogstten 

Femke Mossinko�, Hidde Buur 
(beiden Akersloot) en Wout Bak-
ker uit Heiloo. Stoer strijdend tus-
sen de gevestigde orde hielden zij 
stand, waarbij Femke Mossinko� 
een plek voor good-old Henk Jan 
Verdonk senior en Hidde Buur een 
plaats achter de nestor. Wout Bak-
ker wist ondanks een valpartij in 
de laatste ronde als vierde te ein-
digen. 

Uitslag: 1. Vincent Beentjes, Cas-
tricum 2. Jan Langeveld, Bakkum 
3. Ben Visser, Heerhugowaard 4.
Wout Bakker 5. Henk Jan Verdonk
senior, Egmond aan de Hoef 6.
Hidde Buur, Akersloot 7. Wilfred
Knegt, Uitgeest 8. Koen Jansen,
Schagen 9. Henk Louw, Alkmaar
10. Dennis Talens, Heemskerk.
Uitslag vrouwen: 1. Femke Mos-
sinko� Akersloot (5e overall)

Masterclass duurzaamheid 
en ondernemen

Gijs Pouw aan top bij 
SV Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 5 oktober 
speelden de schakers van SV Vre-
deburg de derde ronde van de in-
terne competitie.
Gijs Pouw zorgde voor een mooie 
stunt door via een knappe over-
winning op de sterke Samer Aly-
ares door te vliegen naar de top 
van de ranglijst. Hij heeft daar 
gezelschap van Harold Ebels die 
eveneens drie uit drie scoort. 
Ebels won van Marcel Wester die 
zich weliswaar als een leeuw ver-
dedigde, maar na kwaliteitsver-
lies langzaam werd gekraakt. Luc 
Janssen maakte zijn faam als ti-
telfavoriet waar: met een uitge-
kiende strategie beroofde hij Ed 
Stolp van een tweetal pionnen en 
maakte daarmee het verschil. De 
partij tussen Bert van Diermen en 
Hans de Goede boeide door een 
adembenemend eindspel. Door-
dat De Goede zijn vingers brand-
de aan een vergiftigde pion ont-
stonden er voor Van Diermen – 
die eigenlijk al op zijn rug lag – 
prachtige tegenkansen. Van Dier-
men veroverde inderdaad een to-
ren, maar miste op enig moment 
toch de beste voortzetting, waar-
na De Goede via dameruil als-
nog zijn materiële voorsprong 
kon doen gelden. Barry Blekemo-
len speelde een sterke partij te-
gen Yvonne Schol. Stukwinst in 
het middenspel was doorslag-
gevend. De partij van Jaap Lim-
men en Theo Al leek op remi-

se af te koersen, maar niets was 
minder waar: Limmen plaatste 
een toren op het verkeerde veld 
en via een zogenaamd ‘familie-
schaak’ kon Al de toren buit ma-
ken en het punt bijschrijven. De 
toppers Bob Stolp en Bert Hollan-
der hielden elkaar in evenwicht. 
Stolp beschikte over meer speel-
ruimte, maar Hollander hield de 
deur dicht: remise. Matthijs Hul-
sebos maakte zijn debuut bij Vre-
deburg met een vlotte zege op 
Adri Beentjes. Hidde Ebels toon-
de zich sterker dan Indriaas Booij: 
Ebels’ aanval over de g-lijn was 
door de Heilooër niet meer te ke-
ren. De ‘ladies �ght’ tussen Ol-
ga Commandeur en Sandra Hol-
lander eindigde in een duidelijke 
zege voor laatstgenoemde. Dick 
Aa�es was in zijn nopjes met een 
fraaie overwinning op Harry Le-
vering. Bij een ingewikkelde sla-
genwisseling in het middenspel 
had Aa�es dieper gerekend en 
het nodige ‘hout’ veroverd. Robin 
Rommel gaf er blijk van over een 
uitstekende eindspeltechniek te 
beschikken: het toren-eindspel 
tegen Tars Wanders, met aan bei-
de zijden vier pionnen, wist Rom-
mel met minutieuze zetjes in zijn 
voordeel te beslechten. Komende 
vrijdag speelt het eerste achttal 
van Vredeburg het tweede duel 
in de bondscompetitie: het ster-
ke Excelsior Heemskerk komt op 
bezoek.

Castricum - Martine Zweers van 
VitaMaz en Maaike Baars van PWB 
loopbaancoach verzorgen op 
donderdagavond 11 oktober een 
workshop  ‘balans tussen privé en 
werk’ in de bibliotheek in Castri-
cum. In het kort vertellen zij iets 
over burn-out. Daarnaast geven 
zij tips om een gezonde balans in 
het leven terug te halen. Met de-
ze tips gaan de aanwezigen direct 
op een leuke en interactieve ma-
nier aan de slag.

Soms is de balans tussen privé 
en werk ver te zoeken. Je voelt je 
niet gelukkig met de situatie. Je 
ervaart stress en je probeert alle 
ballen hoog te houden, maar je 
wilt niet overspannen raken. Dan 
is het nu hoog tijd voor jezelf. Tijd 
om eens na te denken over wat 
jouw droom is, wat jouw talenten 
zijn, waar je energie van krijgt en 
hoe anderen jou zien. Welke klei-
ne stappen je kunt zetten om de 
situatie te verbeteren.
 Martine en Maaike zorgen dat de 
toehoorders met iets tastbaars de 
deur uit lopen na a�oop. Zodat 
men na 2 uur klaar is voor de eer-
ste kleine stappen, op weg naar 
een gezonde balans in het leven.
Deelnemers aan eerdere work-
shops omschreven deze als ener-
giek en inspirerend met eyeope-
ners. Meer informatie over Marti-
ne Zweers (http://www.vitamaz.
nl/) en Maaike Baars (http://prive-
werk-balans.nl/).
De workshop is donderdag 11 ok-
tober van 19.30 tot 22.00 uur in 
Bibliotheek Kennemerwaard lo-
catie Castricum, Geesterduinweg 
1. Deelname aan de workshop
bedraagt 10 euro. Bibliotheekle-
den krijgen 2,50 ledenkorting.
Aanmelden kan via www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of bij de klantenservice in 
één van onze vestigingen (beta-
lenmet pin).

Balans tussen 
privé en werk

De inspiratietafel die tijdens de 
workshop wordt gebruikt (foto: 
aangeleverd

Castricum - Wat kun je zelf bijdra-
gen als ondernemer op het ge-
bied van people, planet en pro-
�t? Dat is wat Marije Groen in ’t 
Wout van Firm of the Future komt 
vertellen tijdens de masterclass 
‘Duurzaamheid & Ondernemen’ 
georganiseerd door vrouwennet-
werk Goed Contact op woensdag 
17 oktober.
Marije Groen in ’t Wout is Chief 
Operations O�cer van Firm of 

the Future. Na 15 jaar werkzaam 
te zijn geweest als �nancial, be-
sloot Marije in 2016 haar baan op 
te zeggen om haar nieuwe ambi-
ties als transformatiemanager en 
coach te realiseren. Naast haar �-
nanciële kennis heeft ze veel er-
varing opgedaan op het gebied 
van strategisch veranderen, inspi-
rerend en coachend leiderschap 
en procesverbeteringen. In haar 
werk hanteert zij de biomimicry-
technieken. Marije gelooft in or-
ganisch veranderen, waarbij de 
mens centraal staat. Hierin advi-
seert ze diverse landelijk opere-
rende ondernemingen.
Deelname aan de masterclass is 
voor leden gratis en voor niet-le-
den geldt een bijdrage van 25 eu-
ro. Dit is inclusief een hapje en 
drankjes. Een onderdeel van de 
masterclass vormt een ruilbeurs. 
Neem daarom een product mee 
dat je zelf niet meer gebruikt en 
wat nuttig kan zijn voor iemand 
anders. De masterclass vindt 
plaats op woensdag 17 oktober 
van 16.30 tot 21.00 uur. De loca-
tie is Huize Koningsbosch (Hee-
reweg 84, Castricum). Aanmel-
den kan via www.goed-contact.
nl. (Foto: aangeleverd)
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voor-     

      
    

    
     

spraak

Afvalbrengdepot
    

      
    

Kantoor Wijkbeheer
    

        
        

12.00 uur
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Bijeenkomsten gemeenteraad  
   

Boa’s
   

controleren en handhaven op het naleven van 
de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 

   

Colofon
 

WhatsApp
 

    

Iets melden

Regel het online
         

      
     

kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
     

       
  direct aan de beurt.




