
WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

www.castricummer.nl
info@castricummer.nlde Castricummer

www.castricummer.nl  |  0255-520456 17 oktober 2018

Nieuwe expositie in De Duynkant
Castricum protesteert!
Castricum - Na de succesvolle ex-
positie over de verdwenen Duin-
kant komt Werkgroep Oud-Cas-
tricum nu met een bijzondere op-
volger: Protesten in Castricum. 
Het behandelt in beeld en geluid 
acties en demonstraties die de af-
gelopen 50 jaar in onze gemeen-
te zijn gehouden. Van landelijke 
manifestaties waarop hier werd 
ingehaakt tot kleine acties in het 
dorp, de wijk of de straat. Van Ka-
bouterprotesten tot protesten te-
gen de ophe�  ng van buslijn 164. 
De tentoonstelling is samenge-

steld met hulp van diverse oud-
actievoerders die hun ervarin-
gen en beeldmateriaal inbrach-
ten. Het resultaat is een rijke ver-
zameling materiaal die veel her-
inneringen oproept. Er draait ook 
een � lm van Anton Visser over 
de Kabouteracties, de oprichting 
van De Bakkerij, de vernieuwing 
van de Dorpsstraat, het Bakkers-
pleintje, etc. 

De opening van de expositie is 
op zondag 21 oktober om 13.30 
uur in De Duynkant, Geversweg 

1993, Ruiterweg. Protest tegen verkeersplannen in het centrum (foto: aangeleverd)

1b, en wordt verzorgd door Bern-
hard van den Boogaard, met mu-
ziek van Toon Hollander. Beiden 
zijn oud-Kabouter.

Open Dagen
De expositie loopt van 21 okto-
ber tot februari 2019 en is te zien 
op de bekende Open Dagen van 
Oud-Castricum, elke eerste en 
derde zondag van de maand. 
Openingstijden zijn van 13.30 uur 
tot 16.00 uur en iedereen is wel-
kom. Dat geldt natuurlijk voor-
al voor nieuwe donateurs die het 
werk van de werkgroep de ko-
mende tijd willen ondersteunen. 
De entree is voor donateurs gra-
tis, de overige bezoekers betalen 
1 euro.

Geboortekoffer van brandweer
‘Hé doe je deur dicht’
Castricum - Ben je net een paar 
dagen oud, krijg je die leuke ge-
boorteko� er van de brandweer! 
Het overkwam Jonah Mous, die 
vorige week werd geboren in on-
ze gemeente. Zijn ouders Thomas 
en Annika kregen de eerste ko� er 
overhandigd door burgemees-
ter Toon Mans. De inhoud van de 
ko� er helpt de ouders vooral om 
hun huis brandveilig(er) te maken 
en zo brand te voorkomen. 

De hele maand oktober deelt de 
brandweerafdeling van de Veilig-
heidsregio Noord-Holland Noord 
de geboorteko� er als cadeau uit 
aan ouders die aangifte doen 
van de geboorte van hun kindje. 
Dit alles in het kader van de Na-
tionale Brandpreventieweken en 
de landelijke campagne ‘Hé doe 
je deur dicht’. De geboorte van 

een kind is namelijk vaak reden 
voor ouders om ’s nachts deuren 
open te houden waarmee bij een 
brand de rookverspreiding in huis 
veel meer kans krijgt. Voor de Vei-
ligheidsregio reden om, samen 
met gemeenten, jonge gezinnen 
te helpen hun huis brandveiliger 
te maken. ,,Want, als we de toe-
komstige generatie bewust wil-
len maken van brandveiligheid, 
moeten we van jongs af aan in-
vesteren, zodat brandveiligheid 
een vanzelfsprekendheid wordt’’, 
aldus de burgemeester. 

In de ko� ertjes zitten onder an-
dere een rookmelder, een te-
goedbon voor een gratis woning-
check, informatieve � yers, en een 
slabbetje. Het ko� ertje kan het 
kindje later als speelgoedko� er 
gebruiken.

Inbraak in 
seniorenwoning
Akersloot - Tussen zaterdag 6 ok-
tober 18.30 uur en woensdag 10 
oktober 12.00 uur is ingebroken 
in een seniorenwoning op de Vi-
valdihof. De dader(s) hebben het 
slot verwijderd uit de voordeur. 
De gehele woning is doorzocht.

Diefstal auto
Castricum - Tussen maandag 8 
oktober 23.45 uur en dinsdag 9 
oktober 02.00 uur is vanaf de Go-
batstraat een Toyota RAV4, voor-
zien van het kenteken JL973T, ge-
stolen.

GEEN KRANT?
0251-674433

Leerlingen zamelen geld 
in voor Sulawesi
Castricum - Op de nationale ac-
tiedag voor Sulawesi, woensdag 
10 oktober, heeft klas 3vD van 
het Jac. P. Thijsse College in drie 
verschillende teams ruim 400 
broodjes gemaakt en verkocht in 
de pauzes op hun school. Zij heb-
ben hier een prachtig bedrag van 
€651,05 mee opgehaald.

Samen met Vital4Skool en in sa-
menwerking met de groothandel 
kon de hele actie zonder kosten 
opgezet worden. 
De ingrediënten zijn gedoneerd 
door de groothandel en de klas 
mocht de keuken van Vital4Skool 
kosteloos gebruiken. (Foto: aan-
geleverd)

Strandvondstenmuseum 
is reddingsvlot rijker
Castricum - Strandvonder Dirk 
Bakker bracht afgelopen vrijdag 
een reddingsvlot (Dinkey) naar 
het Strandvondstenmuseum, be-
schikbaar gesteld door de Fir-
ma van Oord uit Rotterdam. De-
ze was afkomstig van het bagger-
vaartuig de Hippototes, een zo-
genaamde bachoe dredger. Dat 
is een type mechanische bagger-
machine, die bestaat uit een hy-
draulische graafmachine die op 
een ponton is gemonteerd. Het 
kan worden ingezet op een breed 
scala aan baggerprojecten. In de 
vloot van Van Oord zijn graaf-
laadcombinaties Simson en Goli-
ath de grootste hydraulische bag-
gerkranen, uitgerust met een bak 
die tussen de 20 en 40 kubieke 
meter aan materiaal kan verwer-
ken, en ze kunnen werken op een 
baggerdiepte tot 26 meter.
Door middel van een ruk aan 
de lijn die normaal een verbin-
ding heeft met het schip in nood, 
heeft men het reddingsvlot laten 
opblazen achter het museum en 
is deze vanaf volgende week te 
bezichtigen. Het museum biedt 
al een poosje extra aandacht 
aan zandwinning en kustverde-
digingsprojecten en heeft goe-
de contacten met het Informa-
tiecentrum Kust, Zand tegen Zee 

in Petten. Ook heeft het Strand-
vondstenmuseum een mooie 
presentatie van de aanleg van het 
nieuwe strand bij Petten.
Het reddingsvlot is voorzien van 
allerlei hulp- en reddingsmidde-
len, waaronder ook levensmid-
delen, die schipbreukelingen in 
staat stelt te kunnen overleven 
op zee. De werking en toepassin-
gen worden nader beschreven 
en onder andere verwerkt in een 
nieuw educatief thema over de 
gevaren van en de strijd tegen de 
zee. (Foto’s: aangeleverd)
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Partijen reageren op statement in de Castricummer
‘Fracties slaan de plank mis’

Castricum - In het persbericht 
valt te lezen dat ‘politici keuzes 
moeten maken en knopen moe-
ten doorhakken in langslepende 
dossiers. Dat geldt voor het nieu-
we zwembad, de probleemover-
weg naast het station, het strand-
plateau en vooral voor de be-
schikbaarheid van woningen 
voor verschillende doelgroepen.’ 
De partijen schrijven dat nieuw-
bouw en doorstroming van be-
lang is ‘om inwoners, die vaak al 
jaren op een wachtlijst staan, ge-
schikte en betaalbare woonruim-
te te laten vinden. Juist over die 
wachtlijsten hebben de fracties in 

de raad van Castricum afspraken 
gemaakt in het raadsprogramma’.

De partijen stellen dat in het raad-
sprogramma overeen is gekomen 
dat de voorrangsregeling voor 
asielzoekers met een verblijfsver-
gunning wordt afgeschaft. ‘Tot op 
heden kregen deze zogenaamde 
statushouders voorrang bij toe-
wijzing, wanneer er een sociale 
huurwoning beschikbaar kwam. 
Daardoor moesten mensen die al 
op de wachtlijst stonden, langer 
wachten. De raad heeft het nieu-
we college van b&w opgedragen 
om daar een eind aan te maken.’

‘Boete is fabel’

VVD, CKenG, CDA en Forza storen 
zich aan het feit dat PvdA, GDB, 
de Vrije Lijst en Van Schoonhoven 
‘in de aanval gaan tegen het col-
lege’ aangezien deze partijen vol-
ledig met het raadsprogramma 
hebben ingestemd. 

In het persbericht wordt ook de 
boete voor het afscha�en van de 
voorrangsstatus naar het rijk der 
fabelen verwezen. 

’In april 2017 werd de ‘boete’, door 
de toenmalige portefeuillehou-
der, als onjuiste reden opgevoerd 
om de urgentie door te drukken. 
De gemeentelijke opdracht be-
staat immers uit het aanbieden 
van een gelegenheid waar status-
houders kunnen verblijven, zodat 
zij het AZC kunnen verlaten. Die 
gelegenheid hoeft niet een zelf-
standige woning te zijn. De frac-
ties slaan de plank mis.’

VVD, CKenG, CDA en Forza hebben in een gezamenlijk persbe-
richt gereageerd op het statement van een aantal politieke par-
tijen in de Castricummer van vorige week. Dat ging over het af-
scha�en van de voorrangsstatus die asielzoekers genoten. ‘Alle 
fracties in de raad hebben destijds ingestemd met het raadspro-
gramma. Drie partijen hebben laten aantekenen dat zij het met 
het afscha�en van de voorrangsregeling niet eens zijn.’ PvdA, 
GDB, de Vrije Lijst en Van Schoonhoven deden dat niet. ‘Zij heb-
ben in dit dossier dus geen enkel recht van spreken.’

Krantjes vissen uit een 
gifblauwe sloot
Akersloot - Voor de deelnemers 
aan Plogging Castricum was het 
afgelopen zondag een bijzon-
der gezicht: de sloot in de Klaas 
Hoorn- en Kijfpolder lag er spec-
taculair knalgroen en hemels-
blauw gekleurd bij. Minder mooi 
was dat het om de bloei van 
blauwalgen bleek te gaan.
Helaas vonden de ploggers ook 
nog stapels onbezorgde krant-
jes in dezelfde sloot. Die zijn er 
dankzij de ploggers weer uitge-
vist. Maar de blauwalg-drab was 
net even teveel voor de bolderkar 

en vuilniszakken.
Er wordt om de drie weken ge-
plogd op steeds een ander plek-
je in de gemeente. Over drie we-
ken staat De Woude op de agen-
da. Plogging Castricum is een ini-
tiatief van GroenLinks Castricum. 
Iedereen is van harte welkom 
aan te sluiten, ongeacht politie-
ke voorkeur. 

Meer informatie en contact: Fa-
cebook: @ploggingcastricum, e-
mail: ploggingcastricum@gmail.
com. (Foto: aangeleverd)

Kabouterpad in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - In de herfstvakantie, 
van dinsdag 23 tot en met vrij-
dag 26 oktober, kan iedereen in 
de Tuin van Kapitein Rommel ko-
men zoeken naar de paddenstoe-
len met kabouter waarin een be-
schrijving van een spelletje ver-
stopt zit. Leuk voor kinderen van-
af 3 jaar. Het kabouterpad is ge-
opend dinsdag tot en met don-
derdag van 10.00 tot 15.00 uur 
en op vrijdag van 10.00 tot 14.00 
uur. Daarna vertrekken de kabou-
ters weer. 
Misschien komen de kinderen ka-
bouter ‘Breipen’ wel tegen in de 
kas of in de tuin. Op donderdag 
wordt er in de kas voorgelezen.

In het tuinhuisje van Kapitein 

Rommel, achter in de tuin, is een 
kabouterbos te zien met kabou-
ters, dieren en andere fantasie�-
guren, die gemaakt zijn van vilt 
door Bea Wijnberg. Binnen kan 
men de entree betalen, rode ka-
bouterwangetjes laten schmin-
ken en een kaboutermuts le-
nen. De entree bedraagt € 3,- in-
clusief plattegrond en limona-
de met iets lekkers. Ook zullen er 
weer kabouter pannenkoekjes te 
koop zijn. De ingang van de Tuin 
van Kapitein Rommel is te vinden 
schuin tegenover het station in 
Castricum. Opgeven is niet nodig. 
Grote groepen graag van tevoren 
melden bij margotnell@tuinvan-
kapiteinrommel.nl (Foto: aange-
leverd)

Drie bekers voor Max!
Castricum - Afgelopen weekend heeft Max Zonneveld meegedaan 
aan Rookworstwedstrijden in Arnhem. Max is in augustus begonnen 
aan zijn Slagersvakopleiding en mocht nu al van zijn werkgever Hans 
van Borre meedoen aan de Rookworstwedstrijden. Hij behaalde met 
zijn jonge leeftijd van nog maar 16 jaar drie maal goud voor zijn rook-
worst, in de gradaties grof, �jn en speciaal! ,,Een doorzetter die staat 
voor zijn vak’’, aldus zijn trotse moeder. (Foto: aangeleverd)

Door ingewikkelde procedures en onwetendheid

‘Ouderen laten toeslagen liggen’
Castricum - Het CDA wil dat de 
gemeente ouderen actief gaat 
wijzen op subsidies waar zij mo-
gelijk recht op hebben. Dat 
schrijft de partij in een persbe-
richt. ‘Soms gaat het om een paar 
tientjes, maar het kan oplopen 
tot duizenden euro’s per jaar. On-
acceptabel’.
In een brief aan het college deelt 

het CDA haar bevindingen. Uit re-
cent onderzoek blijkt dat ‘veel ou-
deren geen gebruik maken van 
subsidies. Eén op de zes senio-
ren vraagt geen huursubsidie aan 
en één op de tien ouderen laat de 
zorgtoeslag liggen. Soms weten 
ouderen niet dat ze recht hebben 
op de toeslag of de aanvraag is 
te ingewikkeld. Dat moet anders. 

Ouderen kunnen deze �nanciële 
steun heel goed gebruiken’. 

Het CDA roept de gemeente op 
met een plan te komen en wil van 
het college weten hoe zij 55+ers 
op de toeslagen gaat wijzen. Ook 
vraagt de partij zich af of aan-
vraagprocedures voor toeslagen 
vergemakkelijkt kunnen worden.

Castricum volgens de ‘Nederlandsche 
stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen
Castricum - Hoe zag Castricum er 
twee eeuwen geleden uit? Waar 
hielden inwoners zich in het da-
gelijks leven mee bezig? Voor een 
antwoord op deze vragen kan 
men terecht bij de reisbeschrij-
vingen van de ‘Nederlandsche 
Stad- en dorpbeschrijver’ Lie-
ve van Ollefen (1749-1816). Van 
1793 tot 1801 werkte hij aan een 
reeks van acht boeken met be-
schrijvingen van steden en dor-
pen in Zuid-Holland en Kenne-
merland. Historicus Sander Was-
sing neemt bezoekers op donder-
dagavond 18 oktober in de bibli-
otheek in Castricum mee terug in 
de tijd van het achttiende-eeuw-
se Castricum. 
De ligging, bijzondere gebou-
wen, de bezigheden van inwo-
ners en de ontstaansgeschiede-
nis: het komt allemaal aan de or-
de. Voorafgaand aan iedere be-
schrijving prijken schitterende 
ovale etsen die zijn gemaakt door 
de Amsterdamse Anna Brouwer. 
Zij was een vriendin van Ollefen.
Hoe volledig is het venster op 
Castricum dat Ollefen ons biedt 
en klopt zijn informatie? Hoe kun-
nen we de beschrijvingen met 

onze kennis van nu verder aan-
vullen? Wie was Lieve van Olle-
fen? Wat zien we naast de Gere-
formeerde kerk nog meer op de 
ets? Welke achttiende-eeuwse af-
beeldingen van het dorp en de 
omgeving zijn overgeleverd en 
wat is het verhaal hierachter? Tij-
dens de lezing van Sander Was-
sing komen deze vragen aan de 
orde en waant men zich in het 

achttiende-eeuwse Castricum!
De lezing is op donderdag 18 ok-
tober om 20.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Castri-
cum, Geesterduinweg 1. De toe-
gang is € 6,-. Voor bibliotheekle-
den € 5,-. Aanmelden kan via de 
agenda op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klanten-
service in de bibliotheek (betalen 
met pin). (Foto: aangeleverd)

Zonnemiddag met de Zonnebloem
Castricum - De Zonnebloem af-
deling Castricum/Bakkum heeft 
afgelopen week haar gasten een 
prachtige en gezellige middag 
bezorgd in De Bloemen. De gas-
ten hebben genoten van Jacque-
line Edeling, een virtuoos op het 
gebied van de accordeon, bando-
neon, harmonica en concertina.
Jacqueline had deze verschillen-
de instrumenten meegenomen 
en op een leuke manier vertelde 
ze bij elk instrument de geschie-
denis en speelde daarna de bijho-
rende muziek. Zo is een muzikale 
reis gemaakt. 

Tussendoor was er pauze met 
heerlijke hapjes en drankjes. Het 
laatste gedeelte van de middag 
werd gevuld met een medley van 

Nederlandse liedjes en smartlap-
pen waarbij uit volle borst werd 
meegezongen. 
,,Het was een geweldige middag, 
we hebben de  bloemen uit ‘de 

Bloemen’ gezongen”, zoals een 
gast zei. De deelnemers en vrij-
willigers kijken terug op een zeer 
geslaagde middag. (Foto: aange-
leverd)

Inbraakpoging 
in bedrijfspand
Limmen - Vorige week maandag-
nacht iets na middernacht heb-
ben dieven geprobeerd in te bre-
ken bij een bedrijf aan de Zuid-
kerkenlaan. De melder gaf aan 
dat bij aankomst een lamp brand-
de boven de garagedeur en dat 
er bijna nooit iemand bij die deur 
komt. 
Het slot van die deur bleek te zijn 
geforceerd. Een hondengelei-
der heeft nog met zijn hond het 
spoor uitgelopen, maar dit liep 
op niets uit. Vermoedelijk zijn de 
inbrekers gestoord bij hun po-
ging tot inbraak.
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Annemieke Hoogeboom van 
Wonderwijs opnieuw naar Roemenië

Bewoners De Weere op Smeetslaan 
nemen zelf de kwast ter hand

In elektrotechniek, brand- en inbraakbeveiliging en in domotica

Jubilerend HES BV al 35 jaar actief

Todos lo Saben
Todos lo Saben (Everybodu 
Knows), met Penélope Cruz en 
Javier Bardem in de hoofdrollen, 
is een spannende �lm waarin de 
verhoudingen binnen een Spaan-
se familie op scherp worden ge-
zet door de vermissing van een 
kind.
Laura (Penélope Cruz) en haar ge-
zin reizen vanuit Buenos Aires te-
rug naar haar geboortedorp in 
Spanje voor een huwelijk. De 
bruiloft is een grote reünie met 
de hele familie, dorpsvrienden en 
haar oude liefde Paco (Javier Bar-

dem). Wanneer het feest ruw ver-
stoord wordt door de verdwij-
ning van Laura’s dochter, staat 
het leven van de Spaanse familie 
op z’n kop. In hun zoektocht naar 
antwoorden komen lang verbor-
gen familiegeheimen boven drij-
ven.

Todos lo Saben is de nieuwe �lm 
van de tweevoudig Oscarwinnaar 
Asghar Farhadi (A Seperation, The 
Salesman). De psychologische 
thriller was de openings�lm van 
het Cannes �lmfestival.

Mayerling - The 
Royal Ballet
Dit ballet wordt live vanuit The 
Royal Opera House in Londen 
vertoond op het �lmdoek van 
Corso. Door de sublieme geluids-
kwaliteit en close-up beelden 

lijkt het alsof u de voorstelling ter 
plekke bijwoont.
 Ballet in drie bedrijven. Gevaarlij-
ke verlangens, familiegeheimen 
en politieke intriges lopen als 
een rode draad door de gedurfde 
choreogra�e van Kenneth Mac-
Millans ballet, dat is geïnspireerd 
op werkelijke gebeurtenissen. 

Castricum - Afgelopen juli be-
zocht de Castricumse Annemieke 
Hoogeboom, kindertherapeut bij 
Wonderwijs Coaching & Training, 
Roemenië. Zij was daar voor haar 
eigen congres ‘Anders kijken naar 
kinderen’. Dit op uitnodiging van 
een Roemeens gezin, dat in het 
voorjaar met hun zoon naar Cas-
tricum is gekomen om gebruik te 
maken van de expertise van An-
nemieke.
,,Het congres was een groot suc-
ces”, aldus Annemieke. ,,Verdeeld 
over drie dagen, heb ik voor ruim 
80 Roemeense ouders, leerkrach-
ten, therapeuten en artsen mo-
gen spreken over ontwikke-
ling bij kinderen. In het bijzon-
der ging dat over mijn eigen vi-
sie daarop en methodieken waar-
mee ik werk. Daarbij ben ik wat 
dieper ingegaan op re�exintegra-
tie, de methodiek die het meest 
fundamenteel werkt en als thera-
pie toegankelijk is voor iedereen”.
Omdat het enthousiasme groot 
was komt er een vervolg. Het is 

Heemskerk - Pedro Hollenberg is 
35 jaar geleden in Castricum ge-
start met zijn bedrijf HES BV (Hol-
lenberg Electronics & Security).  
,,35 jaar al’’, zegt Pedro. ,,Onvoor-
stelbaar. Het voelt veel korter, ook 
omdat ik nog elke dag met heel 
veel plezier naar mijn werk ga!’’ 
HES BV is gestart met alle werk-
zaamheden in de elektrotech-
niek, zowel in nieuwbouw, ver-
bouw, aanbouw als renovatie. Al 
vrij snel specialiseerden ze zich 
ook in brand- en inbraakbeveili-
ging bij particulieren en bedrij-
ven. In de jaren daarna is het be-
drijf zich na de komst van internet 
gaan uitbreiden in het aanleggen 
van databekabeling en telecom-
municatie en (LED)verlichting.

Pedro Hollenberg: ,,Omdat ik het 
belangrijk vind dat we als bedrijf 
up-to-date blijven, besteden we 
veel aandacht aan scholing en de 
ontwikkelingen in de markt. Om 
die reden zijn we een aantal jaren 
geleden ook gestart met domoti-
ca. Domotica is de integratie van 
technologie en diensten, ten be-
hoeve van een betere kwaliteit 
van wonen en leven. Domotica 
is dé oplossing om de veiligheid, 
het comfort en de duurzaamheid 
te verhogen in de woning. Voor-
beelden hiervan zijn automati-

Castricum - Het ruikt naar verf 
in de hal van De Weere, de �at 
aan de Smeetslaan naast het ou-
de postkantoor. Op initiatief van 
enkele bewoners werd zaterdag 
met een man of vijftien hard ge-
werkt om de hal een frisse nieu-
we uitstraling te geven.
De bewoners hebben Niels van 
Zandwijk van Van Zandwijk Schil-
derwerken gevraagd de klus te 
begeleiden. ,,Een leuk initiatief 
dat ik met veel plezier opgepakt 
heb’’, aldus Niels. Hij schreef een 
plan van aanpak, besprak dat met 
de initiatiefnemers en zaterdag 
was de eerste klusdag.
,,Ik denk dat de opknapbeurt 
van de centrale hal zo’n twee da-
gen werk in beslag neemt’’, ver-
telt Niels. ,,Maar dit is nog maar 
het begin. Het plan is om ook de 
openbare ruimtes op de verdie-
pingen aan te pakken, maar dat is 
pas van later orde.’’
Als het aan Niels ligt gaat hij va-
ker dit soort projecten begelei-

Annemieke gelukt ’s werelds ‘goe-
roe’ op dat gebied, de Australi-
sche Moira Dempsey door wie 
zij zelf ook is opgeleid, komend 
weekend naar Roemenië te ha-
len. Annemieke gaat haar assis-
teren.
Annemieke haar expertise ligt 

naast haar onderwijsachtergrond 
vooral op het gebied van het fun-
dament van ontwikkeling en le-
ren. Zij werkt daarbij met re�exin-
tegratie, waarbij gekeken wordt 
welke babyre�exen nog actief 
zijn in het lichaam. De begelei-
ding bestaat uit een afgestemd 
bewegingsprogramma wat ou-
ders thuis met het kind uitvoe-
ren. Terug in de praktijk wordt be-
keken wat de vorderingen zijn 
en wordt  het programma op-
nieuw afgestemd. Door het wer-
ken met video’s is dat ook op af-
stand heel goed werkbaar. Om 
de vele vragen over deze nog vrij 
onbekende, meest fundamente-
le methodiek te beantwoorden, 
organiseert Annemieke regelma-
tig een lezing over dit onderwerp. 
De eerstvolgende is op maan-
dag 12 november in Castricum. 
Je bent van harte welkom hier-
bij aanwezig te zijn. Aanmelden 
is verplicht, dat kan via de websi-
te www.wonderwijs-coaching.nl. 
(Foto: aangeleverd)

sering van verwarming, ventila-
tie, televisie, zonwering en (so-
ciale) alarmering. Domotica kan 
ook ouderen en mensen die min-
der-valide zijn ondersteunen bij 
het langer, zelfstandig en vei-
lig  thuis kunnen blijven wonen.’’ 
,,En”, voegt Pedro toe, ,,ook de 
jongere generatie zoekt meer en 
meer het comfort van de integra-
tie van huiselektronica. Domotica 
is daarom aantrekkelijk voor elke 
leeftijdscategorie en past bij elke 
levensfase en elk budget.’’

Inmiddels is HES BV gevestigd op 
de Trompet 1336 in Heemskerk 
en heeft het bedrijf al ‘derde ge-
neratie-klanten’: kleinkinderen 
van opa’s en oma’s die vele jaren 
geleden klant werden, melden 
zich nu zelf ook voor klussen. En 
als het aan Pedro Hollenberg ligt, 
blijven hij en zijn team zich nog 
vele jaren voor hen en alle ande-
re trouwe, vaste én nieuwe klan-
ten inzetten! Meer informatie is te 
vinden op www.hes-bv.nl. (Foto: 
aangeleverd)

den. ,,Het is leuk om bewoners zo 
met elkaar bezig te zien. Ze leren 
elkaar beter kennen, het was za-
terdag echt gezellig. Dat sociale 
aspect is ook erg belangrijk.’’ 
Hij vindt het ook leuk om men-
sen te adviseren als het gaat om 
kleur en inrichting. Niels: ,,Naast 
het schildersbedrijf heb ik sinds 

kort een tweede bedrij�e samen 
met binnenhuisarchitect Marieke 
Boeters genaamd ‘Angled’ om dit 
soort adviezen verder te professi-
onaliseren.’’
Meer weten over Van Zandwijk 
Schilderwerken en/of Angled? 
Kijk op www.vzschilderwerken.nl 
of bel Niels op 06-53242562. 

DIBO Installatietechniek: 
voor elke klus in huis
Limmen - Ze ontmoetten elkaar 
op de technische school, waren 
collega’s bij Kriek in Bakkum en 
besloten daarna samen verder te 
gaan: Bart Dirkson en Ruud Boon. 
Ruim 25 jaar geleden begonnen 
zij met DIBO Installatietechniek. 
Hun specialisatie? Centrale ver-
warming, lood- en zinkwerken, 
gasinstallaties, koeling, ventilatie 
en sanitaire voorzieningen. Maar 
ook voor rioleringstechniek en 
dakbedekking kun je bij het duo 
terecht. ,,Dit vak is altijd in bewe-
ging.”
DIBO werd gevestigd in een ou-
de stal aan de Limmense Wester-

weg. Het bedrijf maakte een vlie-
gende start toen Bart en Ruud 
naast werk voor particulieren een 
aantal grotere projecten wilde 
oppakken. ,,Daardoor moesten 
we al snel op zoek naar extra me-
dewerkers.” De vrouw van Ruud 
werd verantwoordelijk voor de 
complete administratie. Het duo 
is naar eigen zeggen ‘in een rus-
tig tempo doorgegroeid’. Inmid-
dels heeft DIBO, na verschillen-
de verhuizingen, een pand op de 
Schipperslaan. De onderneming 
telt vijftien werknemers waarvan 
er vier langer dan twaalf jaar in 
dienst zijn. Naast de vaste mede-

werkers worden dagelijks mon-
teurs ingehuurd. Vroeger poogde 
het duo veel zelf te doen, maar in-
middels weten Bart en Ruud dat 
je dat beter aan de specialist kunt 
overlaten. ,,Dan gaat het sneller 
en beter.” 

DIBO heeft veel particuliere op-
drachtgevers in de regio, buiten 
Limmen en omgeving werken ze 
veel voor aannemers. Voor een 
hotel in Amsterdam installeer-
de DIBO recentelijk airco, ventila-
tie en het riool. ,,Vooral bij grote 
projecten is specialistische kennis 
nodig. Die vind je bij ons.”

De eerste stapjes in het leren omgaan met geld
Spaarweken voor spaarkanjers
Castricum - Van 15 tot en met 26 
oktober zijn de Spaarweken bij 
Rabobank Noord-Kennemerland. 
Rabo-spaarkanjers in de leeftijd 
van 0 en met 11 jaar mogen hun 
spaarpot legen en krijgen dan 
een leuk cadeautje. Zij zijn wel-
kom in de kantoren in Castricum, 
Heiloo en Bergen.

Financiële zelfstandigheid
De Rabobank vindt het belangrijk 
dat kinderen goed worden voor-
bereid op hun �nanciële zelfstan-
digheid. 

Sanna Taou�k, adviseur Dagelijk-
se Bankzaken, vertelt: ,,Kinderen 
die al jong zelf leren kiezen waar-
aan zij hun geld uitgeven, ko-
men later minder vaak in �nanci-
ele problemen. Wij geven tips om 

kinderen spelenderwijs te leren 
omgaan met geld.”

Geld haal je toch gewoon uit de 
muur?
,,Mijn dochter wilde heel graag 
een Hatchimal, dat is een knu�el-
dier die je koopt in een ei en nog 
‘uitgebroed’ moet worden. Nou, 
zei ik… Daar moeten we wel even 
voor sparen dan. Hoezo? Jij haalt 
geld toch altijd uit de muur, vroeg 
mijn dochter. Wat is sparen? Op 
haar leeftijd had ze totaal geen 
besef van de waarde van geld. 
Ik moest haar leren dat je keuzes 
moet maken als je iets wilt kopen. 
Je soms geld apart zet en even 
moet sparen, omdat het niet on-
beperkt uit de muur komt. Door 
kinderen vroegtijdig te leren wat 
geld betekent én waar het van-

daan komt, zijn ze voorbereid op 
de toekomst,” vervolgt Sanna.

Leren omgaan met geld
Voor kinderen van 6 tot en met 
11 jaar is er de gratis zakgeld-app 
Rabo PinPin. PinPin is een virtuele 
pinguïn die je kind – net als de Ta-
magotchi uit de jaren ’90 – dient 
te verzorgen. 
Met behulp van de app leren kin-
deren omgaan met geld door 
het spel te spelen. Met de tech-
niek van Augmented Reality is 
het mogelijk objecten zoals Pin-
Pin te projecteren in je omgeving. 
De animatie zet aan tot spelen en 
leren omgaan met virtueel geld.

Meer informatie is te vinden op 
de webiste: www.rabobank.nl/
nkl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Mayerling - The Royal Ballet

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 20.00 uur

dinsdag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur
Todos lo Saben

vrijdag, zaterdag & zondag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur

Wad, overleven 
op de grens van water en land

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Zwaar Verliefd 

vrijdag 21.15 uur  maandag 20.00 uur
Rafaël

dinsdag 20.00 uur
The Children’s Act

zaterdag 18.45 uur  maandag 16.00 uur 
Johnny English Strikes Again

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  woensdag 16.00 uur

Doris
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 uur
Superjuffie

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur
Brandweerman Sam - Klaar voor actie!

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Smallfoot (NL) 2D

zaterdag 13.30 uur
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur

Elvy’s Wereld: So Ibiza!

Programma 18 oktober t/m 24 oktober

Burgerlijke 
Stand Castricum
Geboortes

Castricum: 06-10-2018 Sten Cor-
nelis Zoontjes, zoon van Wilhel-
mus A. Zoontjes en Kirsten M. Ze-

venbergen; 08-10-2018 Gijsje van 
der Himst, dochter van Danny 
M.G. van der Himst en Milou Plug; 
11-10-2018 Robin Eline Bennink,  
dochter van Erwin S. Bennink en 
Alida T.M. van den Brink; 11-10-
2018 Sophie de Groot, dochter 
van Benjamin A. de Groot en Su-
zanne E. Stam

Overledenen
Castricum: 08-10-2018 Johannes 
J. Groen, gehuwd met Carla M. de 
Graaf.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum: 05-10-2018 Dirk Hooft 
en Diana A. Spaargaren.
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17 OKTOBER
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. Zie ook: www.goed-contact.
nl. (Foto: aangeleverd)

Australia’s Thunder From Down 
Under in Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. Acht man-
nen, spetterende muziek en een 
prachtige lichtshow. (Foto: aan-
geleverd)

18 OKTOBER

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

Informatieve bijeenkomst over 
vrijwilligerswerk om 14.00 uur 
in het gemeentehuis van Castri-
cum. De bijeenkomst wordt ge-
organiseerd door de gemeen-
te Castricum en Stichting Wel-
zijn Castricum. Meer informatie: 
i.wellen@welzijncastricum.nl of 
0251-656562. Aanmelden (ge-
wenst, maar niet noodzakelijk): 

inekevanexter@debuch.nl.

Training ‘Persoonsgegevens 
en privacybeleid voor vrijwilli-
gersorganisaties’ van 19.30 tot 
22.00 uur bij Welzijn Castricum 
in Geesterhage, Geesterduinweg 
5 in Castricum. Gratis deelname. 
Maximaal twee personen per or-
ganisatie kunnen aan de trai-
ning meedoen. Aanmelden kan 
via: vrijwilligersacademiebuch.nl. 
Voor meer informatie: Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Welzijn Cas-
tricum: telefoon: 0251 65 65 62.

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)

René Eshuijs zingt van 19.00 tot 
21.00 uur in Café ’t Boogje, Boog-
aert 37 in Castricum. Entree is gra-
tis. (foto: aangeleverd)

Presentatie over hun werk als 
zendeling in Mozambique door 
Frank en Sandra Obdam om 20.00 
uur in de Maranathakerk te Castri-
cum. Toegang is gratis. (Foto: aan-
geleverd)

Machteld van der Gaag komt 
met haar ‘Vive Ma France’ pro-
gramma naar ‘Heeren van Lim-
men’ in Limmen. Aanvang 20.15 
uur. Zaal open 19.30 uur. Kaarten 
à 10 euro, reserveren via secr.alk-
maar@afpb.nl. (Foto: Mart Bou-
destein.com)

Veldhuis & Kemper met Geloof 
ons nou maar (reprise) in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. 

▲

Hadewych Minis met Minis Plus 
in De Vest in Alkmaar, 20.30 uur. 
In deze solo laat ze een exten-
ded version van zichzelf zien: al 
haar kanten en talenten komen 
samen. (Foto: Krista van der Niet)

Lezing van Historicus Sander 
Wassing over Castricum vol-
gens de Nederlandsche stad- en 
dorpbeschrijver Lieve van Ollefen 
om 20.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum. 
Aanmelden via www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice.

The BlueBirds in Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Nieuw countrytrio brengt ‘Nash-
ville’ tot leven. (Foto: Liselore Che-
valier)

19 OKTOBER
Aanschuif-diner in voormali-
ge ‘Frank’s Huiskamertheater’, 
Dorpsstraat 23. Aanmelden: so-
cial@dorpsstraat23.nl.

Lezing: De vroegste bewoning 
in de kuststreek door Ron Duin-
dam in de Oude school, School-
weg 3, Limmen. Aanvang 20.00 
uur, toegang 5 euro (aan de zaal) 
incl. ko�e.

Tweede Kamerlid Ronald van 
Raak (SP) gaat in gesprek over 
politie en veiligheid in Castricum.  
Wie hierover mee wil discussië-
ren is welkom om 20.00 uur in 
Ontmoetingscentrum Geesterha-
ge, Geesterduinweg 3, Castricum. 
De toegang is gratis inclusief con-
sumptie. (Foto: aangeleverd)

Tineke Schouten in Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
Ook zaterdag. (foto: Roy Beusker)

Muzikale komedie Seks Tips in 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: Andy Doornhein)

Film Jusqu’a la garde (Custody) 
in Filmhuis De Zwaan Cultureel in 
Uitgeest, 20.15 uur. (Foto: aange-
leverd)

Staatsopera van Tatarstan met 
Tosca van Puccini in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur (inleiding om 
19.30 uur). (Foto: aangeleverd)

Orkater/Lars Doberman met 
‘De Vrouw’ in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur.

Filmklassieker Nosferatu, de 
eerste echte boekver�lming 
van Dracula uit 1922 in de Gro-
te Kerk in Alkmaar, de beroem-
de organist en componist Franz 
Danksagmüller verzorgt hierbij 
een live performance op het or-
gel. Aanvang 20.30 uur. Dit is een 
project in het kader van 500 jaar 
Grote Kerk Alkmaar.

20 OKTOBER

Fietsexcursie PWN. Boswachter 
vertrekt van De Hoep voor een 
duincollege ‘Exoten in het duin’ 
om 10.30 uur. Aanmelden nood-
zakelijk: www.pwn.nl/eropuit. 
Deze excursie is gratis, kom wel 
op de �ets en denk ook aan de 
duinkaart.  (Foto: aangeleverd)

Demodag Copic Markers Bij Bak-
ker op de Dorpsstraat 102 in Cas-
tricum, 11.00-15.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Galerie Leuring op de School-
laan 5 in Limmen is open van 
12.00 tot 18.00 uur. Ook zon-
dag. Ieder derde weekend van de 
maand. (Foto: aangeleverd)

Elfde Heilooër Limmer Bokken-
tocht, vandaag van 14.00 tot slui-
tingstijd, morgen van 14.00 tot 
19.00 uur. Voor de 13 deelne-
mende horecagelegenheden zie 
fb.me/HLBokkentocht.

Dansklooster - Ecstatic Dance 
in De Vest in Alkmaar, 19.30 uur. 
Ecstatic Dance is dé Freedom 
Dance die na Amerika ook Neder-
land heeft veroverd. Info: ecsta-
ticdancealkmaar.nl.

Beers & Bites Proeverij in Bierhut 
op de Burgemeester Mooijstraat 
35 in Castricum, 17.00-19.00 uur. 
Ook zaterdag 10 november. Tic-
kets verkrijgbaar bij Bierhut. (Fo-
to: aangeleverd)

Open Podium bij De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest met onder an-
dere Schram, Schroder en Van 
Amsterdam, 20.15 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Yentl en de Boer met Magie (re-
prise) in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. Uitverkocht. Informeer bij 
de kassa naar evt. vrijgekomen 
plaatsen.

Amsterdam Klezmer Band om 
20.15 uur in Cultuurkoepel Hei-
loo.  www.cultuurkoepelheiloo.
nl. (Foto: Fred van Diem)

21 OKTOBER

IVN-wandeling ‘paddenstoe-
len in het herfstbos’. Vertrek om 
10.00 uur bij de Kattenberg aan 
de Kennemerstraatweg in Heiloo. 
Opgave vooraf is niet nodig. (Fo-
to: Paul ten Have)

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)

Korren met IVN in Bergen aan 
Zee start 10 uur vanuit het IVN 
gebouw “Parnassia”. Info: www.
ivn.nl/nkl of Facebook @ivn-
noordkennemerland. (Foto: aan-
geleverd)

Klassieke muziek op zondag-
ochtend in het Trefpunt, Abra-
ham du Bois-hof 2 in Heiloo van 
10.30 tot 12.00 uur. Entree is gra-
tis, een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Opgave via in-
fo@trefpuntheiloo.nl of (072) 533 
12 97.

Napoleontisch spektakel op het 
plein voor Huis van Hilde in Cas-
tricum, om Hildes verjaardag te 
vieren, 11.00-17.00 uur.

Militariabeurs in het luchtoor-
logmuseum Fort Veldhuis, Ge-
nieweg 1 in Heemskerk met al-
les wat met de Tweede Wereld-
oorlog te maken heeft van boe-
ken, documenten, uniformen tot 
onderscheidingen. Van 11.00 tot 
17.00 uur. 

IVN-Paddenstoelenexcursie 
voor volwassenen en kinderen in 
en om camping Geversduin start 
13.00 uur. Aanmelden bij de re-
ceptie of via info@campingge-
versduin.nl.

Festival voor Kika  in Park De Ou-
de Kwekerij aan de Jan van Sco-
relkade in Alkmaar, 13.00-18.00 
uur. Info:  jestas90@hotmail.com. 
(Foto: aangeleverd)

Lazy Sunday Dinner met Yvon-
ne Weijers, Jazz & Latin in het Ne-
derlands in de Cultuurkoepel Hei-
loo, 13.00 uur. (Foto: Geek Zwet-
sloot)

De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
tot 16.00 uur. Om 13.30 uur wordt 
de nieuwe expositie ‘Castricum 
protesteert’ geopend. (Foto: aan-
geleverd)o

Proe�okaal Brouwerij Dampeg-
heest, Schoolweg 1 in Limmen, is 
open van 15.00 tot 20.00 uur.

Concert fadozangeres Daisy 
Correia om 15.00 uur in de con-
certzaal van Geesterhage, Gees-
terduinweg 3 in Castricum. Kaar-
ten verkrijgbaar via www.toon-
beeld.tv of 0251-659012. (Foto: 
aangeleverd)

De Savoy Jazzband speelt om 
16.00 uur  in Hoeve Overslot, Slot-
weg 42 in Egmond aan den Hoef. 
Toegang is gratis.
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Jazz Session Club ‘Vredeburg’, 
16.00 uur in Vredeburg, Dussel-
dorperweg 64 te Limmen. Met 
om 17.00 uur gastoptreden van 
De Heren 5. De toegang is vrij, 
maar bezoekers kunnen de club 
steunen door lid te worden voor 
7 euro per persoon voor het ge-
hele jaar. (Foto: aangeleverd)

‘Zin op Zondag’ in Grote Kerk 
Alkmaar: Bert Wagendorp spreekt 
over ‘Idealisme versus cynisme’, 
16.00 uur. Kaarten: www.taqathe-
aterdevest.nl. (Foto: aangeleverd)

22 OKTOBER

Volleybalclinics in sporthal De 
Bloemen te Castricum. Funvolley-
bal (voor jeugd 3-6 jaar) van 10.00 
tot 11.00 uur. Smashbalclinic 
(voor jeugd 7-12 jaar) van 11.00 
tot 12.30 uur. Deelname is gratis. 
(Foto: aangeleverd)

23 OKTOBER
Lezing de ‘Bermuda-driehoek’ 
van Castricum door Hans van 
Weenen om 10.00 uur in het ge-
bouw van de Werkgroep Oud 
Castricum, De Duynkant, Gevers-
weg 1b. Entree 2,50 euro.

Gratis sporten in de herfstva-
kantie voor basisscholieren, van-
daag sportinstuif in sportzaal de 
Velst in Heemskerk. Info/aanmel-
den: www.teamsportservice.nl/
kennemerland. (foto: aangele-
verd)

Kabouterpad in de Tuin van Ka-
pitein Rommel is open van 10.00 
tot 15.00 uur. Leuk voor kinderen 
vanaf 3 jaar. Entree 3 euro. Ook 
woensdag, donderdag en vrijdag.  
(Foto: aangeleverd)

Jakop Ahlbom Company brengt 
met theater, mime, dans, livemu-

ziek en illusionisme een ode aan 
de horror�lm in de Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.
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Gratis sporten in de herfstva-
kantie voor basisscholieren, van-
daag freerunles. Info/aanmelden: 
www.teamsportservice.nl/kenne-
merland. (Foto: aangeleverd)

Voetbaldag voor meiden van 6 
tot en met 16 jaar bij VV Alkmaar 
aan de Robonsbosweg 10. In-
schrijven: www.vvalkmaar.nl/soc-
cercamps.

Australische schaduwpoppen-
spelers Bunk Puppets (8+) in De 
Vest in Alkmaar, 14.30 uur. (foto: 
aangeleverd)

Open huis inclusief grote jubi-
leummarkt bij Dagbesteding 
Wisselwerk, Schans 1 te Bever-
wijk van 13.00 tot 17.00 uur. Op-
brengst van verkoop van de pro-
ducten die cliënten van de dag-
besteding maken, gaat naar 
stichting Kinderen van de Voed-
selbank.

Ronald Giphart - ‘Ik omhels je 
met 1000 armen’, literaire salon 
in de Cultuurkoepel Heiloo, 20.00 
uur. (Foto: Marc Deurloo)

Verkeers-
controles
Akersloot - Op de Kanaalweg in 
Akersloot is vorige week woens-
dag tussen 13.30 en 21.25 uur 
een, onopvallende, algemene 
verkeerscontrole uitgevoerd. Dit 
leverde de volgende processen-
verbaal op: vijf keer voor mobie-
le telefoon vast houden tijdens 
rijden motorvoertuig, één keer 
voor het niet gebruiken autogor-
del, één keer voor niet kunnen to-
nen rijbewijs op eerste vordering 
en één keer voor het niet op de 
juiste wijze bevestigen van hulp-
koppeling aanhangwagen. 
Tevens is er in de ochtenduren 
een snelheidscontrole gehouden 
op de Geesterweg. Deze radar-
controle vond plaats binnen de 
bebouwde kom ter hoogte van 
perceel 18a. De maximum snel-
heid daar is 50 kilometer per uur. 
Er zijn 75 overtredingen gecon-
stateerd en de hoogst gemeten 
snelheid bedroeg 81.

Primeur voor Castricum:
Taalmaatjes op 
Bonhoeffer College
Castricum - Van half september 
tot begin oktober hebben zeven 
leerlingen van het Bonhoe�er 
College een intensieve training 
‘Taal voor het leven’ gevolgd. Tij-
dens een feestelijke bijeenkomst 
op 3 oktober ontvingen zij uit 
handen van wethouder Ron de 
Haan een certi�caat. Het project 
Taalmaatjes is een samenwerking 
van Taalhuis Castricum, Bonhoef-
fer College en de landelijke stich-
ting Lezen & Schrijven, opgericht 
door Prinses Laurentien en be-
doeld om laaggeletterdheid in 
Nederland terug te dringen. 
Het is voor het eerst in Nederland 
dat jonge mensen worden opge-
leid als Taalmaatje. De wethouder 
was dan ook verheugd dat de ge-
meente Castricum deze primeur 
heeft. Ook rector mevrouw Mar-
ga Nievelstein was trots op de ze-

ven leerlingen. Ze hoopt dat ze 
een voorbeeld zijn voor andere 
leerlingen om ook Taalmaatje te 
worden.
De zeven gecerti�ceerde leerlin-
gen gaan binnenkort mensen be-
geleiden die moeite hebben met 
lezen, schrijven, rekenen, spreken 
of hun digitale vaardigheden wil-
len verbeteren. 

Mensen met een taalvraag kun-
nen vrijblijvend terecht bij Taal-
huis Castricum in de biblio-
theek. Elke vrijdag is er een in-
loopspreekuur. Bij het adviesge-
sprek wordt gekeken waar be-
hoefte aan is en welke (gratis) on-
dersteuning of activiteit daar het 
beste bijpast. Tijd: 11.00-12.00 
uur. Ook kan men mailen naar 
taalhuiscastricum@bknw.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Concert fadozangeres

Fadozangeres Daisy Correia en 
haar begeleiders Joeri de Graaf (gi-
taar) en António Costa (Portugese 
gitaar). Foto: aangeleverd

Napoleontisch spektakel 
voor Hildes Verjaardag
Castricum - Op zondag 21 okto-
ber viert Hilde haar verjaardag 
met een groot spektakel in Na-
poleontische sfeer, alsof ‘t het jaar 
1799 is. Op het plein voor Huis 
van Hilde verrijst een legerkamp 
met soldaten- en o�ciersten-
ten. Op de markt met ambachts-
lieden en kooplui loopt iedereen 
in 18de-eeuws tenue. Meer dan 
80 re-enactors zorgen voor voor-
stellingen, demonstraties en mu-
ziek. Binnen in Huis van Hilde is 
de Rus te bewonderen, die on-
langs een gezicht kreeg en afge-
lopen weken volop in de belang-
stelling stond.
Het verjaarsfeest is geheel in 
18de-eeuwse sfeer, passend bij 
de nieuwe tentoonstelling ‘Vij-
and in het Zand’ over de invasie 
van 1799 en de Slag bij Castri-
cum. Op het Westerplein in Cas-
tricum komt deze periode weer 
even tot leven in een groot re-en-
actment spektakel met soldaten, 
ambachtslieden en kooplui. Voor 
soldaten was het zeker geen pret-
je toen, maar voor burgers ging 
het leven gewoon door. Zij be-
zochten ook vaak zo’n legerkamp; 
precies wat bezoekers op 21 ok-
tober ook kunnen doen. 

Hildes Verjaardag in 1799
Op het plein oefenen soldaten in 
prachtig tenue; Russische, Fran-
se, Bataafse en Schotse. Ze geven 
trainingen en gevechtsdemon-
straties; er is zelfs een hoge o�-
cier te paard bij. Kinderen kun-
nen leren musket schieten, een 
training volgen of soldatenkost 

proeven. Op de levendige markt 
tonen ambachtslieden hun vak, 
zoals de wapensmid, de musket-
bouwer en de uniformmaker. Er 
is een goochelaar, een kunstschil-
der en een muziekensemble dat 
18de-eeuwse liedjes brengt. Be-
zoekers kijken hun ogen uit en 
kinderen spelen straatspelletjes 
uit die tijd of het grote spionnen-
spel; je eigen kokarde knutselen 
kan ook. Bij de Franse ‘Salon de 
thé’ is lekkers uit die tijd verkrijg-
baar en dansles te volgen. De pro-
vincie Noord-Holland is hoofd-
sponsor van het evenement, dat 
verder mogelijk wordt gemaakt 
door de gemeente Castricum. 
 
Hilde trakteert en herfstvakan-
tie feestweek
Wie jarig is trakteert natuurlijk; 
Hilde zorgt voor taart en een ca-
deautje voor jonge bezoekers 
(zolang de voorraad strekt). Er 
staan de hele week heerlijke Fran-
se, Russische en Britse gerechten 
op het menu van museumca-
fé Hildes Heerlykhyd. Bezoekers 
kunnen ook dan nog meedoen 
aan de winactie ‘Verzin een naam 
voor de Rus’ en een mooie prijs 
winnen. 
Ook in de herfstvakantie is het 
nog feest met een fantastisch 
programma. Kinderen maken 
hun eigen kijkdoos met soldaat-
jes, versieren pannenkoeken, 
gaan naar Hildes bioscoop of de 
poppentheater voorstelling; er is 
zelfs een verkleedhoek met 18de-
eeuwse verkleedkleren. (Foto: 
aangeleverd)

Isa Leering pakt derde 
prijs NK Meubelstofferen
Regio - In de wijde omgeving is 
Sto�eerderij Dijkstra in Uitgeest 
al jaren een begrip. Maar dat zelfs 
een voormalig stagiaire kortgele-
den in de prijzen viel op het NK 
Meubelsto�eren bij de Interieur 
Collectie Dagen is bijzonder.
Isa Leering (20 jaar) is sinds okto-
ber 2017 in vaste dienst gekomen 
bij Fred en Paul Dijkstra en het feit 
dat zij voor het bedrijf mee mocht 
doen aan deze Nationale Kampi-
oenschappen spreekt voor zich. 
In de keuken van het atelier ver-
telt Isa achter een kop ko�e iets 
meer over haar beroep. Isa: ,,Ik 
koos aanvankelijk voor meubel-
maken maar wilde het plaatje 
compleet maken en ben toen ook 
gaan sto�eren. Wat daar leuk aan 
is? Het meubelstuk komt binnen 
en je knapt het op. Ik kan mijn 
creativiteit erin kwijt en heb daar 
voldoening van.” Fred Dijkstra en 
zoon Paul vullen trots aan: ,,Toen 
Isa hier stage kwam lopen, wisten 
wij meteen ‘die mag blijven’! Isa 
pakte het heel snel op en er is een 
klik, wat ook zeer belangrijk is.”

Zij was de jongste deelnemer op 
het NK en op de Facebookpagi-
na van Sto�eerderij Dijkstra is 
een �lmpje te zien. Isa: ,,Iedereen 
moest eenzelfde type stoel bekle-
den, waar ik van tevoren over had 
nagedacht samen met Fred en 
Paul. Maar daar moet je het wel 
doen en liefst ook netjes.” Dat zij 
talent heeft, bewees Isa door de 
derde prijs in de wacht te slepen. 
Een beker en een sto�eerders-
schaar waren haar beloning maar 
de eer is zeker zo belangrijk. Isa: 
,,Ik ben nog lang niet uitgeleerd. 
Hier leer ik iedere dag, want de 
opdrachten zijn zo divers en dat 

is interessant! Meubels, boten, 
autostoelen en er wordt veel 
met leer gewerkt.” Sto�eerderij 
Dijkstra zit al eenentwintig jaar 
een beetje achteraf aan het pit-
toreske Hoorne, en naast de drie 
bovengenoemde krachten werkt 
ook Fred’s echtgenote een dag in 
de week aan de administratie.

Fred: ,,We zijn overigens per di-
rect op zoek naar een, in eerste 
instantie, parttime kracht, liefst 
iemand met kennis van zaken 
die daarnaast genoeg spierkracht 
heeft om te tillen.” De beurzen 
zijn weer achter de rug en de 
trends voor de komende tijd zijn 
bekend. Paul: ,,We gaan naar de 
pasteltinten en de bloemetjes.” 
Fred lachend: ,,Wij kunnen niet 
ergens normaal op een meubel-
stuk zitten zonder te inspecte-
ren hoe het in elkaar zit, zo doe 
je soms leuke ideeën op.” Mensen 
die voor het eerst bij Sto�eerde-
rij Dijkstra binnenlopen zijn aan-
genaam verrast door de diversi-
teit die ze hier vinden. Gewone 
gordijnen, zonwering, plisségor-
dijnen, alles voor de woning is 
hier te vinden tot en met elektri-
sche bediening. Met een app kan 
men tegenwoordig zonder uit de 
stoel te komen de gordijnen slui-
ten. Heel prettig en ideaal voor ie-
dereen maar met name voor ou-
deren of mensen met een beper-
king. Fred wil tot slot graag boot-
bezitters helpen herinneren aan 
het tijdig maken van een afspraak 
voor sto�ering van hun boot.
Buiten een bezoek aan Hoor-
ne 8A in Uitgeest is een bezoek-
je aan de website ook zeer de 
moeite waard. www.sto�eerderij-
dijkstra.nl.

Castricum - Zondag 21 oktober is 
de fadista Daisy Correia opnieuw 
te gast bij Toonbeeld in de reeks 
‘Concert op zondag’. Bij dat eerde-
re optreden was het publiek niet 
alleen enorm verrast door haar 
prachtige stem, maar ook door 
de charmante manier waarop zij 
het verhaal rond de fado vertelde 
en haar liederen toelichtte.
Daisy - half Portugees, half Ne-
derlands - groeide tweetalig op 
en kwam herhaaldelijk in Portu-
gal voor een bezoek aan haar fa-
milie van vaders kant. Dat bracht 
haar al vroeg in contact met de 
fado, de muziek die zo typerend 
is voor dat land. Dit levenslied, 
dat ooit ontstond in de armoe-
dige kroegen van Lissabon, is in-
tussen niet meer weg te denken 
uit de ‘wereldmuziek’. Het is een 
unieke mengeling van verdriet, 
weemoed en blijheid. Maar Cor-
reia, die is afgestudeerd als zang-
pedagoge, volgt alles behalve 
slaafs de geijkte paden. Zij weet 
met haar zang ook een geheel ei-
gen accent aan de fado te geven.
Wat haar optreden nog versterkt 
is de begeleiding door Joeri de 
Graaf (klassieke gitaar) en Antó-
nio Costa (Portugese gitaar). Dit 
twaalfsnarige instrument, ver-
want aan de luit, wordt  niet voor 
niets ook wel de guitarra de fado 
genoemd. Die licht melancholi-
sche klank versterkt de emotio-

nele lading van de fado eens te 
meer. Zo’n trio staat bij voorbaat 
voor een prachtige muziekmid-
dag.
Het concert vindt plaats in de 
mooie concertzaal van Geester-
hage, Geesterduinweg 3 tinCas-
tricum en begint om 15.00 uur. 
Na a�oop kan men de middag 
afsluiten met napraten bij een 
drankje en een hapje in de gezel-
lige foyer.
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv of tel. 0251-
659012 en verder verkrijgbaar 
aan de zaal, bij de Readshop 
(Geesterduin), muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan en Vi-
vant Rozing (Bakkerspleintje). 
Volwassenen € 15,50, 65+ € 13,50, 
kinderen (<12) € 6,50; consump-
tie (ko�e, thee, limonade) in de 
pauze inbegrepen.
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Hoogovenbus bij Huis van Hilde
Castricum - In de Week van de 
Industriecultuur, van 20 tot en 
met 28 oktober, zal een speciale 
Hoogovenbus op verschillende 
plekken in Noord-Holland staan. 
De bus komt verhalen ophalen 
over werken bij De Hoogovens. 
De inrichting van de bus, met 
veel tastbare herinneringen, zal 
het geheugen van de bezoekers 
zeker opfrissen. Op zondag 28 ok-
tober staat de bus op het Wester-
plein bij het Huis van Hilde.
Toegang tot de bus ‘betaalt u met 

een mooi verhaal of een bijzon-
dere herinnering’. Een ieder kan 
zich laten inspireren door de in-
richting van de bus, het uitwis-
selen van verhalen en het vertel-
len van de eigen herinneringen. 
Naast oud-medewerkers en hun 
partners en verdere familie is ie-
dere geïnteresseerde welkom om 
de bus te komen bekijken. De kof-
�e staat klaar.

Diverse lokale radio- en TV-stati-
ons zullen opnames maken in de 

bus en ook de lokale pers zal ver-
halen vastleggen, zodat deze niet 
verloren gaan. Op de website ht-
tp://stichtingkist.nl/hoogoven-
bus/herinneringen-ophalen/  is al 
een eerste selectie van boeiende 
verhalen te lezen.

Op de website van Stichting KIST 
is meer informatie te vinden over 
het project. Bijvoorbeeld over 
de speciale VIP-Tour op 28 okto-
ber en de betrokkenheid van het 
Hoogovensmuseum.

Fietsen weer klaar voor de donkere dagen
Castricum - Zaterdag werd op 
het Bakkerspleintje door de Fiet-
sersbond een geslaagde verlich-
tingsactie gehouden. Zo’n 80 �et-
sen werden aangeboden aan de 
vrijwilligers.  Zij controleerden de 

verlichting, de banden, gaven de 
�ets hier en daar een spuitje olie 
en zorgden dat het zadel goed af-
gesteld stond. Ook graveerden zij 
een postcode in de �ets. Het ma-
teriaal werd dit keer  geleverd 

door Wim Kruijswijk Rijwielen op 
het Kooiplein. 
Meer informatie, ook over het lid-
maatschap van de �etsersbond 
op castricum.�etsersbond.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

10.822 zonnepanelen
PWN-directeur Joke Cuperus tekent 
contract project zonnepanelen
Regio - PWN-directeur Joke Cu-
perus heeft vorige week in het 
bijzijn van Hans Lambrechts, di-
recteur bij Sunprojects, het con-
tract voor de levering en installa-
tie van 10.822 zonnepanelen bij 
PWN ondertekend.
Joke Cuperus: ,,PWN heeft als 
doelstelling om energie neutraal 
te worden. Hiervoor willen wij 
100% van het energieverbruik 
duurzaam opwekken. Met dit 
project wil PWN een grote stap 
zetten richting het realiseren van 
de gestelde duurzaamheidsdoel-
stellingen en de bijbehorende 
CO2 reductie.’’ Het zonnepanelen 
project bij PWN gaat om 11 ver-
schillende daken en 13 velden op 
verschillende bedrijfslocaties. In 
september zijn de voorbereiden-
de werkzaamheden gestart en in 
oktober zal er een start worden 
gemaakt met het leggen van de 

zonnepanelen op het PWN hoof-
kantoor in Velserbroek, daarna 
komen alle andere PWN drinkwa-
terlocaties aan bod.  
PWN heeft hiervoor een Europese 
aanbesteding gedaan waarbij het 
project gegund is op basis van de 

beste verhouding tussen prijs en 
kwaliteit. Ook maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bij de pro-
ductie van zonnepalen is in de 
keuze meegenomen op basis van 
de internationaal erkende SVTC 
scorecard. (Foto: aangeleverd)

Groene stroom voor de smartphone
Castricum - Op het schoolplein 
van het Clusius College Castri-
cum is een wel heel bijzondere 
boom geplant. De ElectriciTree. 
Een door de vmbo-leerlingen zelf 
ontworpen oplaadpunt op zon-
ne-energie. Even snel de telefoon 
opladen in de pauze, echt super-
handig.

De rode paal is een markante blik-
vanger. ,,Rood, maar toch groen’’, 
zegt Michel Walda, één van de co-
ordinatoren van het Clusius Go 
Green Team. De ElectriciTree is 
het resultaat van een gezamen-
lijk onderwijsproject door vmbo-
leerlingen van het Clusius Col-
lege en vwo-leerlingen van het 
Ichthus Technasium. Het oplaad-
punt is samen met expert Frank 
Hoogers van Independent Ener-
gy ontworpen, ontwikkeld en ge-
realiseerd. 
,,Het idee speelde al een tijdje bij 
de leerlingen in ons Go Green-
team’’ aldus Walda. ,,Zonnepane-
len op het dak waren natuurlijk 
ook een optie, maar die zijn vaak 
onzichtbaar. Omdat leerlingen 
het laadpunt nu dagelijks zien en 
zelf praktisch gebruiken ervaren 
ze veel bewuster wat duurzame 
energie is. En het is natuurlijk een 
ontzettend tof project om samen 
met leerlingen uit te voeren.’’
De leerlingen van het Clusius ont-
wikkelden zich in het project als 
opdrachtgever. Ze deden onder-
zoek naar de gebruikerswensen, 
beoordeelden de ontwerpen en 
kwamen met geweldige ideeën. 
Zo is het bankje rondom het op-
laadpunt van hout “Wie wil er nu 
een koude kont krijgen van een 
betonblok?” en wordt de overca-
paciteit van energie geleverd aan 
de school. Zo heeft de Electrici-

Tree ook buiten schooltijden een 
waarde.
Niet geheel toevallig is de Elec-
triciTree onthuld op 10 oktober. 
De tiende editie van de Dag van 
de Duurzaamheid. ,,Duurzaam-
heid is voor ons heel belangrijk. 
We geven de leerlingen mee hoe 
belangrijk het is om zorgvuldig 
met onze planeet om te gaan, zo-
dat komende generaties er ook 
nog van kunnen genieten. Het 
oplaadpunt op zonne-energie is 
een mooie aanvulling op al onze 

duurzaamheidsprojecten’’, zegt 
Patricia Bleeker, directeur Clusius 
College Castricum. 

Alle inzet werd op deze feestelijke 
dag ook nog eens beloond met 
een tweede Groene Vlag van Eco-
Schools. De vlag wordt uitgereikt 
aan scholen waarvan de leerlin-
gen zélf activiteiten ondernemen 
om de school (verder) te verduur-
zamen. ,,Vooral een grote belo-
ning voor onze leerlingen’’, aldus 
Bleeker. (Foto: aangeleverd)

Iedereen wint bij het 
Showhero Di Fiorentina Theater
Regio  - Zaterdag 27 oktober is 
het zover, het Showhero Di Fio-
rentina Theater gaat los in De Cul-
tuurkoepel in Heiloo. De Show-
hero’s hebben de handen ineen-
geslagen met lokale artiesten en 
ondernemers, ze verzorgen sa-
men een spetterende avond vol 
muziek, heerlijke hapjes en da-
verend entertainment. De op-
brengst van de sponsoravond 
wordt geschonken aan lokale 
goede doelen: Patrick Rupsam, 
De Vijfhoek, Stichting Kees, res-
taurant Stoer in Alkmaar en er 
gaat een deel naar Showhero zelf. 
Iedereen wint dus eigenlijk tij-
dens dit bijzondere evenement. 
Er zijn nog een aantal kaarten ver-
krijgbaar, maar om het feest com-
pleet te maken geeft Di Fioren-
tina tien toegangskaarten weg, 
daarover lees je hieronder meer.

Een ijsje eten verbindt, het 
Showhero Di Fiorentina Thea-
ter ook
Ed van Baar van ijssalon Di Fio-
rentina (de DiFi in de volksmond) 
maakt het Showhero Di Fiorenti-
na Theater mede mogelijk. ,,Na 
anderhalf jaar voorbereiding zijn 
we er helemaal klaar voor, dit 
gaat een enorm spektakel wor-
den”, vertelt hij trots. Een ijsje eten 
verbindt, Van Baar vertelt: ,,Laatst 
sprak ik een oudere dame die op 
het terras een ijsje at, het was een 
prachtige dag en er stond een 
enorme rij tot aan het kruispunt. 
Ze trok me aan mijn jasje en ver-
telde dat het haar opviel dat nie-
mand in de rij op zijn telefoon be-
zig was, iedereen babbelde erop 
los. Toen de dame dat zei viel het 
mij ook op, ik vond dat zo mooi”. 
Hij vervolgt: ,,Het Showhero Di Fi-
orentina Theater verbindt ook, lo-
kale ondernemers, lokale arties-
ten en lokaal publiek, met z’n al-
len gaan we ervoor zorgen dat dit 
een avond wordt om nooit meer 
te vergeten”.
De voorbereidingen namen an-
derhalf jaar in beslag. De Show-
hero artiesten hebben geoefend 
met Sanne Mallant, zangeres, ac-
trice en zij geeft musical- en zang-
lessen o.a. bij muziek- en dans-
school Heiloo. De Keuken met Ka-

telijk geopend door Maan, ieder-
een kan zich vast herinneren dat 
het zo druk was dat Heiloo com-
pleet vastliep. Er stond een grote 
tent buiten en heel Heiloo en om-
streken kwam kijken. ,,Volgend 
jaar kunnen de inwoners van Hei-
loo en omstreken weer een dave-
rende openingsact van het ijssei-
zoen verwachten”, vertelt Ed. Wie 
er komt optreden wil hij nog niet 
zeggen. ,,Dat mogen jullie raden”, 
vertelt hij. ,,Vanaf woensdag kan 
er via de Facebookpagina van ijs-
salon Di Fiorentina geraden wor-
den wie het ijsseizoen opent, za-
terdag 20 oktober verloot ik tien 
toegangskaarten voor het Show-
hero Di Fiorentina Theater onder 
mijn volgers die het goed gera-
den hebben”. Houd de Facebook-
pagina van Di Fiorentina dus in de 
gaten!
Het Showhero Di Fiorentina Thea-
ter vindt plaats op zaterdag 27 ok-
tober, de zaal gaat open om 19.00 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
IJssalon Di Fiorentina, Kennemer-
straatweg 380 in Heiloo of via de 
site van de cultuurkoepel: www.
cultuurkoepelheiloo.nl

Toegangskaarten zijn 62,50 euro 
inclusief 3 consumpties en hap-
jes van de Keuken met Karakter. 
De kosten voor een VIP-arrange-
ment voor 2 personen inclusief 
diner, drankjes en een VIP plaats 
bij de catwalk bedragen 295 euro. 
Jongeren met een Wajong uitke-
ring betalen voor een toegangs-
kaart 15 euro. 

Tekst: Margreeth Anema

rakter heeft een heerlijk menu sa-
mengesteld voor de VIP-gasten 
en zij serveren de hapjes. Het he-
le team van Marco Borsato uit de 
Voice of Holland is van de partij: 
MAAN, OG3NE, Sanne Mallant en 
Bart Brandjes treden op en na-
tuurlijk is Juriaan Singels er ook, 
iedereen kan zich vast zijn spon-
tane optreden op het terras bij 
Di Fiorentina herinneren in 2015 
waarmee hij geld ophaalde om 
zijn eerste CD te produceren.

Onvergetelijke momenten
Stichting Showhero is een orga-
nisatie die inziet dat ieder indivi-
du talenten heeft. Zo ook men-
sen met een beperking. Show-
hero zet zich daarom in om deze 
mensen de kans te geven om in 
de schijnwerpers te staan, onver-
getelijke momenten te geven en 
dromen te laten uitkomen. Ed van 
Baar sponsort het Showhero eve-
nement in de Cultuurkoepel met 
liefde: ,,Ik heb altijd al een zwak 
gehad voor deze doelgroep, de 
jongeren zijn zo �jn om mee te 
werken, heel warm en oprecht”. 
Hij is niet van plan om het bij één 
keer te laten, hij ziet het Show-
hero Di Fiorentina Theater wel als 
een jaarlijks terugkerend evene-
ment. ,,Misschien wel in samen-
werking met de Cultuurkoepel en 
de omliggende horecazaken op 
het terrein van het Witte Kerkje”, 
Ed straalt ervan, hij ziet het hele-
maal voor zich.

Win-actie: raad wie het volgend 
jaar het ijsseizoen opent
In april werd het ijsseizoen fees-

Informatiebundel ‘Gekende 
Landschappen’ verkrijgbaar bij Laan
Castricum - Op verzoek en van de 
Stichting tot behoud van natuur-
lijke en cultuurhistorische waar-
den in de Alkmaardermeerom-
geving en met medewerking van 
Boekhandel Laan in Castricum 
ligt de informatiebundel ‘Geken-
de Landschappen’ nu in de win-
kel. Deze informatiebundel is op 
28 mei aan de nieuwe gemeente-
raad aangeboden en nu dus ook 
beschikbaar voor geïnteresseer-
den. Ontleend aan de informa-
tiebundel wordt elke maand een 
standpunt op de website www.
alkmaardermeeromgeving.nl ge-
plaatst. 

De bovengenoemde stichting, 
kortweg Stichting Alkmaarder-
meeromgeving, bezit geen ter-
reinen maar waakt over de beeld-
kwaliteit van het gehele buiten-
gebied binnen de gemeente-
grenzen van Castricum en Uit-
geest. Uniek is de verscheiden-
heid aan landschapstypen, maar 
het landschap is niet statisch. 
Voortdurend vinden er ontwikke-
lingen plaats. In Castricum is het 
ziekenhuisterrein Duin en Bosch 
getransformeerd tot een bijzon-
der woon-, werk en zorgomge-
ving. De Zandzoom Limmen/Hei-

loo krijgt steeds meer vorm en 
ook in Akersloot wordt gebouwd. 
In Uitgeest ligt de ontwikkeling 
van het Erfgoedpark De Hoop al 
geruime tijd stil. In het buiten-
gebied is het areaal weidenatuur 
vergroot en na het loslaten van 
de melkquota is de schaalvergro-
ting in de melkveehouderij met 
de bouw van nieuwe en grotere 
stallen zichtbaar geworden. Rond 
het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer worden de dijken verhoogd 
en verstevigd. Bij Uitgeest komt 
een opstelterrein voor treinstel-
len en dan is er nog de kwestie 
over de aansluiting van de A8 
met de A9. Behoud van kwaliteit 
en belevingswaarde van het bui-
tengebied hoeft niet alleen in 
conserverende zin te gebeuren, 
maar kan ook door ontwikkeling. 
Een voorbeeld is de herbestem-
ming van fort Krommeniedijk tot 
een woontrainingscentrum voor 
jongvolwassenen met autisme 
en een bezoekerscentrum over 
natuur en landschap in de Stel-
ling van Amsterdam. In ‘Gekende 
Landschappen’ zijn landschaps-
typen en de daarmee verbonden 
gebruiksfuncties beschreven en 
worden gewenste en ongewens-
te ontwikkelingen in het buiten-

gebied van Castricum en Uitgeest 
benoemd.  
De auteur van de bundel is Ernst 
Mooij. Andere uitgaven van hem 
zijn ‘Het Castricumse Landschap 
een geschiedenisboek’, ‘Een groe-
ne oase tussen Kaasstad en Staal-
stad’ en de ‘Historische Canon van 
Castricum en Bakkum’. De laatste 
twee zijn ook nog in de boekhan-
del verkrijgbaar. (Foto: aangele-
verd)



Vitesse naar derde plaats 
na 4-0 zege op DTS
Castricum - In een duel met twee 
verschillende gezichten versloeg 
Vitesse uiteindelijk op overtui-
gende wijze het tot dan nog on-
geslagen DTS. De ploeg uit Oud-
karspel was ondanks een snel-
le achterstand vóór rust voetbal-
lend zelfs de meerdere van Vites-
se, maar na rust bakte het team 
van trainer Jan Kramer er niet veel 
meer van. 
Toen meteen na rust de twee-
de tre�er werd gescoord was het 
pleit beslist. Héél typerend was de 
kreet vanuit de dug-out van DTS 
5 minuten na rust: “hé, de tweede 
helft is al begonnen hoor!” Maar 
dat bleek tegen dovemansoren 
gezegd, wat DTS was al dan niet 
vanwege conditionele tekortko-
mingen geen schim meer van de 
ploeg voor rust. Op de 4-0 zege 
van de thuisploeg viel dan ook 
weinig aan te merken.
Al na twee minuten kwam Vites-
se op voorsprong. Mats Laan brak 
door op links, speelde Robin Bak-
ker aan die op snelheid de rech-
tervleugelverdediger omspeel-
de en vanaf rechts kiezelhard uit-
haalde: 1-0. Rond de 10e minuut 
was het opnieuw Robin Bakker 
die scoorde maar dit doelpunt 
werd afgekeurd omdat hij zijn te-
genstander in de rug liep.  Maar 
DTS leek niet echt geschrokken 
te zijn van het fel gestarte thuis-

ploeg. Met verzorgd voetbal 
zocht men de aanval en daarbij 
werden vele duels in hun voor-
deel beslist. Een verdiende gelijk-
maker bleef echter uit.
Net als voor rust sloeg Vitesse na 
rust opnieuw binnen enkele mi-
nuten toe. Na een goedlopen-
de aanval was het Jort Kaandorp 
die beheerst scoorde: 2-0. Daarna 
was het ook meteen helemaal ge-
beurd met DTS en heerste Vitesse 
op alle fronten. Toch duurde het 
nog tot de 69e minuut alvorens 
het overwicht in de score tot uit-
drukking kwam. Menno Frankfort 
veroverde op zo’n 30 meter van 
doel van DTS de bal en kon vrij 
oprukken omdat de meeste DTS-
ers bleven staan omdat één van 
hun ploeggenoten bij het uitver-
dedigen met kramp op de grond 
was blijven liggen. En op zijn uit-
haal in de linkerbenedenhoek 
had de keeper geen verweer: 3-0. 
Het overwicht was en bleef zelfs 
zo groot dat trainer Thijs Sluijter 
risicoloos twee 16-jarige superta-
lenten kon inbrengen. De derde 
invaller was Desmond de Waard 
en die tekende voor de eind-
stand. Vlak voor tijd veroverde hij 
kinderlijk eenvoudig de bal van 
zijn directe tegenstander, kwam 
daardoor vrij voor de keeper en 
liet die opnieuw kansloos: 4-0. 
(Foto: aangeleverd)

Nipte nederlaag FC Castricum
Castricum - In een gelijk opgaan-
de wedstrijd heeft FC Castricum 
onnodig het onderspit moeten 
delven tegen  Wartburgia. De be-
slissing viel 7 minuten voor tijd, 
toen de scheidsrechter weiger-
de te �uiten voor een duidelijke 
handsbal van een Amsterdam-
mer en invaller Daan Teurlings 
gebruik maakte van de verwar-
ring, die daardoor ontstond in de 
Castricumse verdediging, 2-1.
FC Castricum was in de 12e mi-
nuut op voorsprong gekomen via 
een corner van Carlo Vrijburg, die 
door Max Lodewijks bij de eer-
ste paal werd binnen geschoten, 
0-1. Lang mochten de Castricum-
mers niet genieten van hun voor-
sprong, want toen in de 18e mi-
nuut de bal in de opbouw werd 
verloren, lag de weg naar het Cas-
tricumse doel open en Jacco Fijn-
heer maakte gretig gebruik van 
de geboden ruimte en bracht 
Wartburgia op gelijke hoogte, 
1-1.
Daarna ontspon zich een strijd op 
het middenveld, waarbij niet echt 
sprake was van een bovenliggen-
de partij. FC Castricum had een 

paar kleine kansen, maar mocht 
van geluk spreken, toen Wartbur-
gia de lat trof, derhalve een 1-1 
ruststand.
De tweede helft kenmerkte zich 
opnieuw door twee gelijkwaar-
dige teams. FC Castricum kreeg 
een paar keer een kans om een 
voorsprong te nemen, waarbij 
het goede spel van invaller Mar-
cel Huisman opviel, echter zon-
der te scoren. Het leek een ge-
lijkspel te worden, maar zoals zo 
vaak gebeurt, werd ook hier het 
kansen missen afgestraft, al zat er 
dus wel een luchtje aan het win-
nende Wartburgia-doelpunt.
FC Castricum trainer Jeroen Kroes 
vond dan ook, dat zijn ploeg mi-
nimaal een punt had verdiend, al 
was hij ontevreden over de eind-
pass, die beter verzorgd zal moe-
ten worden. Door de nederlaag 
is FC Castricum afgezakt naar de 
middenmoot, maar door de ver-
rassende uitslagen in de top van 
de derde klasse is een overwin-
ning thuis tegen HCSC aanstaan-
de zaterdag alweer voldoende 
voor een plek in de subtop. (Foto: 
aangeleverd)

Warming up voor CASRC-3
Castricum - Om niks van de Bak-
kumse kermis te hoeven missen, 
was de wedstrijd tussen CAS-
RC 3  en Amstelveen verscho-
ven naar zondagmiddag 12.00 
uur. De voorheen,  geduchte te-
genstander was nu niet meer 
dan een opwarmertje voor het 
traditionele tre�en in het cen-
trum van Bakkum. Vanaf de kick-
o� zochten de Duinranders met-
een de aanval op. Op alle fron-
ten werd Amstelveen afgetroefd 
en snee Castricum met elke aan-
val door hun verdediging als een 
heet mes door de zachte boter. 
Het was dan ook geen verras-
sing dat er binnen 10 minuten 
een 12-0 voorsprong op het sco-
rebord stond. Maar dat deed de 
aanvalsdrift van CASRC niet afne-
men. Integendeel! Het was mooi 
weer op Wouterland, er was tal-
rijk publiek  op de wedstrijd afge-
komen dat zich prima vermaakte 
en er was de wetenschap dat een 
paar straten verderop de gekoel-

de fusten al werden aangeslo-
ten om de dorst te lessen. Dus er 
bleef gestreden worden om elke 
aanval af te ronden met een goe-
de try. Daarbij waren zowel de 
voorwaartsen als de driekwarten 
actief. Met gevarieerd spel van 
compact met de voorwaartsen 
terrein winst boeken om daarna 
behendig loop- en passwerk de 
backs richting de try- line te stu-
ren, liep de score al snel op. Het 
stond bij de rust daarom al 45-7. 
Na de veldhelft wissel verander-
de het spelbeeld niet. CASRC-3 
deed er nog een schepje boven-
op. Er werd gesjord, gespurt en 
gezweet. Toen de scheidsrechter 
�oot voor het eindsignaal prijkte 
er een 103-12 op het scorebord 
in het voordeel van de thuisclub. 
Na het douchen was er een korte 
derde helft. Maar er volgde van-
daag nog wel een fase vier! Op 
de foto van Hans van Amersfoort 
wordt door CASRC een van de ve-
le tries gedrukt.

Schoolkorfbaltoernooi 
2018 een groot succes
Castricum - Op een zonover-
goten zondagochtend 7 okto-
ber werd in Castricum fanatiek 
gestreden op het Reza Repair 
Schoolkorfbaltoernooi op het 
veld van KV Helios. Net als vorig 
jaar was het weer een groot suc-
ces. Ruim tachtig kinderen waren 
verdeeld over vier poules met in 
totaal vijftien teams van zes scho-
len en voor de jongste jeugd uit 
groep drie was er een speelse 
Kangoeroe-training. Fantastisch 
om te zien hoe enthousiast ieder-
een was: niet alleen de kinderen, 
maar ook de ouders en alle leden 
van de organisatie.
De Duif uit Heiloo was absolu-
te dagwinnaar, met maar liefst 
drie bekers. De kinderen van de 
Helmgras uit Castricum gingen 
met twee bekers naar huis. Ook 
de kinderen van de Klimop, de 
Juliana van Stolberg en de Visser 
‘t Hooft deden erg hun best en 
hebben veel mooie doelpunten 
gemaakt. Een bijzondere vermel-
ding verdienen ook de kinderen 
van het AllStars team, die fanatiek 

begeleid werden en lieten zien 
dat korfbal écht een sport is waar 
je ontzettend makkelijk nieuwe 
vrienden maakt. Kinderen van 
verschillende scholen zaten bij 
elkaar in één team en speelden 
goed met elkaar samen. Het team 
uit groep 4/5 heeft zelfs de eer-
ste plaats in hun poule verdiend 
door alle wedstrijden te winnen.
Kinderen die het korfbal leuk vin-
den kunnen lid worden van KV 
Helios. Schrijf snel in of ga eerst 
naar een van de gratis trainin-
gen. Kinderen tot en met 7 jaar 
zijn welkom bij de kangoeroes 
(woensdag 16.45 - 17.30 uur). 
Kinderen van 7 tot 10 jaar kun-
nen op donderdag van 18.30 tot 
19.30 terecht en kinderen tot en 
met 12 jaar zijn welkom op dins-
dag en donderdag van 18.30 tot 
19.30 uur. 
Gedurende de dag zijn er veel 
mooie foto’s gemaakt. Benieuwd 
naar deze foto’s? Neem dan een 
kijkje in het Facebook-album van 
de hof-fotograaf: Dieuwke van 
der Hoeven. 

Volleybalclinics in de 
herfstvakantie

Castricum - In de herfstvakan-
tie verzorgt volleybalvereniging 
Croonenburg een funvolleybalcli-
nic voor de jeugd van 3 tot 6 jaar 
en een smashbalclinic voor de 
kinderen van 7 tot 12 jaar. Croo-
nenburg doet dit elke school-
vakantie in samenwerking met 
Sportservice Kennemerland. 
Tijdens de clinic funvolley ma-
ken de kinderen kennis met deze 
speelse manier van bewegen en 
worden de ouders geïnformeerd 
over het Nijntje Beweegprogram-
ma. 
Het logische vervolg op funvol-
ley is smashbal. De deelnemers 
aan de smashbalclinic leren met-
een de bal hard te smashen. Jon-
gens maar ook meisjes vinden 

dat toch het meest spectaculai-
re ding van het volleybal. De cli-
nic speelt daarop in. Daarnaast 
wordt er veel bewogen en plezier 
gemaakt.
De funvolleyclinic is op maandag 
22 oktober van 10.00 tot 11.00 in 
Sporthal De Bloemen. Om 11.00 
zal de trainer belangstellende ou-
ders extra uitleg geven over het 
Nijntje beweegprogramma. De 
smashbalclinic is eveneens op 
maandag 22 oktober maar dan 
van 11.00 tot 12.30 uur. Na a�oop 
zorgt de sporthal De Bloemen 
voor een glaasje limonade voor 
alle deelnemers. De deelname is 
gratis. Voor meer info over volley-
bal: www.croonenburg.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Fraaie zege SV Vredeburg
Limmen - Het eerste team van 
SV Vredeburg speelde vrijdag 
12 oktober het tweede duel in 
de bondscompetitie. Het ster-
ke Excelsior 1 uit Heemskerk, ge-
middeld 70 ratingpunten meer, 
kwam op bezoek. Tevens werd de 
vierde ronde van de interne com-
petitie gespeeld.
Vredeburg 1, dat zich vorig sei-
zoen nog met grote moeite hand-
haafde in de tweede klasse, is het 
schaakseizoen uitstekend van 
start gegaan. Na een knappe 4-4 
tegen Bergen volgde nu een sen-
sationele 5-3 winst op het hoger 
aangeslagen Excelsior. Met drie 
matchpunten uit twee duels blijft 
Vredeburg, dat op rating tot de 
zwakke broeders uit de tweede 
klasse C behoort, vooralsnog ver 
weg van de degradatiezone. Met 
een vlotte zege op het tweede 
bord zorgde Bob Stolp voor een 
pikstart. Robin Rommel liet op 
bord acht weer iets van zijn ver-
�jnde eindspel-techniek zien en 
tekende voor 2-0. De ‘Hollander-
tjes’ - Bert op het topbord en San-
dra op bord zeven - kregen helaas 
een nederlaag te slikken, maar de 
ijzersterke Luc Janssen zorgde 
met een fraaie zege. Niels Hage-
man en Harold Ebels tekenden 
voor een zwaarbevochten remi-
se. Met een 4-3 op het scorebord 

waren alle ogen gericht op het 
duel aan het zesde bord, waar Jos 
Admiraal met een kwaliteit meer 
weliswaar een winnende stelling 
had opgebouwd, maar nog maar 
beschikte over luttele minuten 
bedenktijd. Ondanks de snijden-
de spanning bleef Admiraal koel 
en vond de verlossende matvoe-
ring. 5-3 voor Vredeburg! 
In de interne competitie slaagde 
Hidde Ebels er in met een ver op-
gerukte c-pion door de linies van 
Dick Aa�es heen te stoten en zo 
het punt te veroveren. Indriaas 
Booij liet met een onberispelijke 
zege op Yvonne Schol zien een 
aanwinst te zijn voor Vredeburg. 
Remi Aa�es gaf Jan Levering, die 
gedrukt uit de opening kwam, 
geen kans en tekende voor een 
mooie zege. Jeroen van Vliet was 
niet helemaal scherp en trapte 
uiteindelijk in één van de vele val-
letjes van zijn gewiekste en snel 
spelende tegenstander Samer Al-
rayes. Gijs Pouw werd teruggewe-
zen door de sterke Barry Bleke-
molen. Pouw, die het seizoen zo 
sterk begonnen was en de rang-
lijst aanvoerde, staat weer met 
twee benen op de grond. Komen-
de vrijdag speelde Vredeburg 2 
het eerste duel in de bondscom-
petitie. Het zestal krijgt de buren 
van Castricum 3 op bezoek.

Yanne rijdt driedaagse 
Alkmaar tussen de profs
Regio - Van 18 tot en met 20 ok-
tober wordt de Wielerdriedaagse 
Alkmaar gehouden in Sportpaleis 
Alkmaar. De deuren openen ie-
dere avond om 18.00 uur en het 
programma loopt door tot 23.45 
uur. Elite, dames, stayers en jeugd 
wisselen elkaar in hoog tempo af. 
Onder andere de puntenkoers, 
rijden achter de derny’s, ploegen-
afvalling, koppeltijdrit, scratch 
en longest lap staan op het pro-
gramma. Iedere avond wordt af-
gesloten met de ronkende mo-
toren tijdens het nostalgische en 
enerverende stayeren. 
De afgelopen periode is er door 
de wedstrijdleiders Danny Stam 
en Robert Slippens een mooie 
groep renners gevonden om 
deel te nemen. Met het aantrek-
ken van Niki Terpstra staat niet al-
leen de winnaar van de ronde van 
Vlaanderen aan de start, maar ze-
ker ook, samen met Pim Ligthart, 
een mogelijke winnaar van de 
tweede editie. Daarnaast is er 
een mooie combinatie van ren-
ners waarbij er meerdere koppels 
straks geduchte tegenstand kun-
nen bieden aan deze favorieten. 

Behalve de profs staan er ook jon-
ge belofterenners aan de start 
waaronder de 18-jarige Castri-
cummer Yanne Dorenbos. Yanne 
zal starten met koppelmaat Roy 
Eefting (29). Na zijn Europese titel 
als junior mag hij nu bij de elite-
renners gaan koersen. (Foto: aan-
geleverd)

COV pakt uit met acht 
solisten op 23 november
Castricum - Op vrijdag 23 no-
vember viert de Castricumse Ora-
torium Vereniging (COV) haar vijf-
tigjarig jubileum met een uitvoe-
ring van de Elias van Felix Men-
delssohn in samenwerking met 
het Begeleidingsorkest voor 
Noord-Holland. Dirigent Pieter-
Jan Olthof die vanaf de oprich-
ting verbonden is aan de COV, 
koos voor dit prachtige werk, de 
‘opera’ onder de koorwerken, dat 
geschreven werd voor koor, or-
kest en acht solisten. Dit zijn: Hel-
een Koele en Judith Pranger (so-
praan), Lien Haegeman en Mar-
leene Goldstein (alt), Leon van 
Liere en Albert van Ommen (te-
nor) en Nanco de Vries en Mit-
chell Sandler (bas). 

Mendelssohn componeerde 
de Elias in 1846. De Elias is een 

groots Bijbels oratorium uit de 
19e eeuw en vertelt het meesle-
pende verhaal van de grote oud-
testamentische profeet Elia. Een 
imponerend werk waarin Men-
delssohn met name de natuur 
krachtig en prachtig weet te ver-
klanken. De versmelting van de 
barokke vorm met de romanti-
sche gevoelswarmte resulteert 
in een persoonlijke klankkleur 
waarin Mendelssohn zeer her-
kenbaar is.

Het concert wordt gegeven in de 
St. Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 115 in Castricum. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten eerste rang € 
30,--, tweede rang € 25,--, te be-
stellen via koorleden, www.ora-
toriumcastricum.nl of per mail 
bij Marieke Bakker: m.bakker.des-
met@planet.nl.
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Station krijgt stalling 
voor bijzondere fietsen
Castricum - De gemeente gaat 
het eilandje voor het busperron 
bij station Castricum inrichten 
als stalling voor o.a. elektrische 
�etsen en speed pedelecs. In de 
herfstvakantie wordt gestart met 

de realisatie van zestig parkeer-
plaatsen. Wethouder Sletten-
haar (VVD) hoopt het wildparke-
ren van ‘bijzondere’ �etsen rond-
om het station daarmee terug te 
dringen.

Galerie Leuring al ruim 4 
jaar geen gewone galerie
Limmen - Anders dan de meeste 
galeries is de collectie van galerie 
Leuring volledig eigendom van 
Jeroen en Irke-Marjen Leuring en 
bestaat uit ruim 2000 verschillen-
de objecten van veel verschillen-
de kunstenaars. Zoals ze zelf zeg-
gen kopen ze wat ze mooi vin-
den. Zowel glas als schilderijen, 
beelden, tuinbeelden en art deco 
antiek. Omdat ze niet aan kunste-
naars gebonden zijn is de diver-
siteit enorm. Er is voor iedereen 
wat, een leuk cadeau vanaf 10 eu-
ro tot serieuze kunst van enkele 

duizenden euro’s. Omdat ze goed 
inkopen en de galerie hun hobby 
is, zijn de prijzen verrassend aan-
trekkelijk. Jeroen geeft ook ad-
vies aan mensen die hun huis saai 
vinden en met kunst sfeer willen 
brengen, alles mag thuis gepro-
beerd worden. 

Ga kijken in Limmen (Schoollaan 
5), elk derde weekend van de 
maand geopend, dus op 20 en 21 
oktober, van 12.00 tot 18.00 uur. 
Zie ook de website,  www.galerie-
leuring.nl. (Foto: aangeleverd)

Vrijwilligerswerk: ‘Jonge 
senioren voor Castricum’
Castricum - Ook kennismaken 
met de mogelijkheden van vrij-
willigerswerk? Ga dan op donder-
dagmiddag 18 oktober naar de 
informatieve bijeenkomst over 
vrijwilligerswerk in het gemeen-
tehuis van Castricum (Raadhuis-
plein 1). De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de gemeen-
te Castricum en Stichting Welzijn 
Castricum. 
Iedereen met een portie levens-
ervaring, die zich wil inzetten 
voor vrijwilligers is welkom. Leef-
tijd is daarbij niet belangrijk, voor 
zowel de 50- als de 70-jarigen is 
de bijeenkomst interessant.
Vanaf half twee kan men binnen-
lopen en staat de ko�e en thee 
klaar. Om twee uur wordt ieder-
een welkom geheten en volgt 

een presentatie over de valkui-
len en kansen in het vrijwilligers-
werk. Daarna kunnen de deelne-
mers kiezen uit korte workshops 
waarin vrijwilligers vertellen over 
hun praktijkervaringen en kun-
nen zij zich oriënteren op een 
kleine informatiemarkt, waar in-
formatie over vacatures en orga-
nisaties wordt gegeven. 

Wie meer wil weten over de bij-
eenkomst ‘Jonge Senioren voor 
Castricum’ kan terecht bij Ingrid 
Wellen, e-mail i.wellen@welzijn-
castricum.nl van de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel. (0251) 656562. 
Aanmelden (gewenst, maar niet 
noodzakelijk) kan via Ineke van 
Exter, via e-mail: inekevanexter@
debuch.nl. (Foto: aangeleverd)

‘Internet belangrijker dan collectief geheugen’

Wethouder Binnendijk wil 
vaccinatiecijfer opkrikken
Castricum - Het aantal gevacci-
neerde kinderen in de gemeente 
daalt. CKenG stelde daarover vo-
rige maand al vragen aan het col-
lege. Verantwoordelijk wethou-
der Falgun Binnendijk (CDA) gaat 
in gesprek met de GGD over de 
ontwikkeling. ,,Het niet-vaccine-
ren is echt een trend van nu. In-
formatie inwinnen via internet 
lijkt daarin belangrijker dan ons 
collectief geheugen. Dat vind ik 
zorgelijk.”

Het percentage gevaccineerde 
kinderen moet minimaal op 95 
procent liggen om een uitbraak 
van ziektes als difterie, kinkhoest, 
tetanus en polio te voorkomen. In 
Castricum is 90 procent ingeënt - 
en dat cijfer is nog niet eerder zo 

laag geweest. Aan de wethouder 
de belangrijke taak om de vacci-
natiegraad weer omhoog te krij-
gen. ,,Vooral baby’s tussen de nul 
en elf maanden lopen risico. In 
hun eerste levensjaar krijgen ze 
vier vaccinaties tegen de ziektes. 
Maar als zij met drie maanden al 
naar de kinderopvang gaan, zijn 
ze onvoldoende beschermd.” Bin-
nendijk wil ook in gesprek met 
kinderdagverblijven. ,,De vraag is 
natuurlijk: gaan zij kinderen wei-
geren of niet? Daarvoor is het 
wetsvoorstel van D66, dat nu nog 
in Den Haag ligt, belangrijk.” 

Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeen-
ten zelf verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het rijksvaccina-
tieprogramma.

Lezing door Hans van Weenen
De ‘Bermuda-driehoek’ 
van Castricum
Castricum - Hoewel de kern van 
het dorp Castricum bijzonder 
oud is, kan men dat tegenwoor-
dig alleen nog maar zien aan de 
dorpskerk met zijn Romaanse 
schip. Verder is de kern zowel ar-
cheologisch als historisch eigen-
lijk een soort Bermuda-driehoek. 
Heel veel is er verdwenen. Maar 
niet allemaal onherroepelijk. Er 
is nog wel het een en ander te-
rug te brengen van de historische 
sfeer van toen. De identiteit van 
het oude dorp kan daardoor wor-

den versterkt. Er liggen mooie op-
gaven voor de toekomst. Zou het 
hart van het dorp voor bewoners 
en bezoekers weer wat sneller 
kunnen gaan kloppen?

Op dinsdag 23 oktober komt 
Hans van Weenen hierover vertel-
len in het gebouw van de Werk-
groep Oud Castricum, De Duyn-
kant, Geversweg 1b. De lezing be-
gint om 10.00 uur. Voor de onkos-
ten wordt €2,50 entree gevraagd. 
(Foto: aangeleverd)

Ben Visser vangt geen bot
Akersloot - Ben Visser uit Heer-
hugowaard heeft de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd in 
Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbik-
ecup vrij eenvoudig gewonnen. 
Ben Visser had bij de start al om 
zich heen gekeken wie zijn mo-
gelijke concurenten op Sport-
complex de Cloppenburgh zou-
den kunnen gaan worden. Na dit 
in zijn hoofd opgeslagen te heb-
ben trok Visser direct hard van 
leer met de rest in een lang lint 
meetrekkend. 
Het kaf werd van het koren ge-
scheiden, maar Wout Bakker (Hei-
loo) en Akersloter Pleun Lode-
wijks zagen het gevaar en zet-
ten alle zeilen bij om het gaat-
je dat Ben Visser sloeg beperkt te 
houden. Ook Henk Louwe uit Alk-
maar probeerde de schade be-
perkt te houden, maar iedereen 
moest zijn meerdere erkennen 
in Ben Visser. Henk Jan Verdonk 
senior uit Egmond aan den Hoef 

had het zich allemaal een beetje 
laten begaan en keek voorlopig 
de kat uit de boom, maar wel met 
de gedachte; mijn tijd komt nog 
wel. Ben Visser bleef in het verde-
re vervolg van de koers voor ie-
dereen buiten schot. De volgorde 
van de resterende podiumplek-
ken en uitslag was nog niet ze-
ker, omdat de op dat moment op 
de plek twee rijdende Wout Bak-
ker toch aan het instorten was en 
de andermaal uit de achterhoede 
opstomende diesel Henk Jan Ver-
donk senior met nog vier omlo-
pen te gaan over Woutje Bakker 
heen denderde. De goed gestar-
te Pleun Lodewijks moest na een 
a�opende band en enkele pomp-
pogingen de koers voortijdig ver-
laten. 
Uitslag: 1. Ben Visser, Heerhugo-
waard; 2. Henk Jan Verdonk se-
nior, Egmond aan den Hoef; 3. 
Wout Bakker, Heiloo; 4. Henk Lou-
we, Alkmaar; 5. Chris Kemp, Eg-
mond aan den Hoef.

A3 Poster - met platt e tekst en lange call to acti on

Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

RODE KRUIS_A3 POSTER_AAN HUIS_V5B.indd   1 09-09-13   13:30

VACATURE: 
Heb jij een hart 
voor mensen en het 
Rode Kruis in je bloed?
(vrijwilligersfunctie)
In Nederland is het Rode Kruis opgedeeld in 25 
districten, die parallel lopen aan de veiligheidsregio’s 
(waar politie, brandweer en ambulance 
samenwerken). District Noord-Holland-Noord 
bestaat uit tien afdelingen, waaronder de afdelingen 
Castricum, Alkmaar en Heerhugowaard. Deze drie 
afdelingen zullen in 2019 hun Rode Kruis krachten 
bundelen en samen verder gaan in de afdeling 
Noord-Kennemerland. Het Rode Kruis CAL zet zich 
onder andere in voor sociale hulp (contactcirkel), 
voorlichting, evenementenhulp en hereniging van 
familieleden (Tracingteam). 

Om het belangrijke werk van het Rode Kruis CAL 
te continueren, is het Rode Kruis op zoek naar een 
vrijwilliger in de functie van: 

Coördinator CAL
Wat ga je doen?
•je bent vanuit de CAL gemeenten het      
 aanspreekpunt voor het bestuur van het   
 Rode Kruis afdeling Noord-Kennemerland en de  
 beheerder van het Rode Kruis gebouw.
• je bent het aanspreekpunt voor verschillende  
 externe contacten van het Nederlandse Rode  
 Kruis in CAL, zoals de lokale overheid, huurders  
 van het Rode Kruis gebouw, werving en acquisitie  
 voor inzet op evenementen en met de   
 relatiebeheerder van Stichting Welzijn Castricum,  
 waarmee het Rode Kruis in CAL nauw samenwerkt.
•je draagt bij aan de doelstellingen van het   
 Nederlandse Rode Kruis in de CAL gemeenten. 

Wil jij als coördinator CAL
• meewerkend en uitvoerend werk verrichten?
• sturing geven aan het Rode Kruis in CAL?

• in een voortrekkersrol de andere vrijwilligers  
 stimuleren in het verder ontwikkelen van   
 de kerntaken van het Rode Kruis?
• contact onderhouden en samenwerken met   
 andere (vrijwilligers)organisaties?
• deelnemen aan diverse overleggen?

Heb jij als coördinator CAL
• kennis van en affiniteit met het beleid van het  
 Nederlandse Rode Kruis?
• ervaring en/of affiniteit met (het leiden van)  
 vrijwilligerswerk? 
• goede sociale vaardigheden om zo bijvoorbeeld  
 goed te kunnen netwerken in de regio?
• elke week ca. 8 uur (flexibel in te delen) over voor 
 het Rode Kruis?
• een eigen auto ter beschikking of bereid om eigen  
 vervoer te regelen?

Kunnen wij jou als coördinator CAL 
blij maken met
• de ruimte om jouw talenten in te zetten   
 en verder te ontwikkelen door middel van divers  
 opleidingsmogelijkheden?
• een uitdagende werkomgeving?
• een goede verzekering tijdens het uitvoeren van je  
 werk en reis/onkosten vergoeding?

Meer weten of solliciteren naar de functie van 
coördinator CAL? 
Stuur een mail met CV en motivatie naar 
helpdesknhn@rodekruis.nl of bel 06-41523249
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Gehandicaptenplatform geeft keurmerk aan vijf restaurants
Pla  orm Gehandicaptenbeleid Castricum reikte afgelopen maanden vijf keurwerken uit aan 
lokale restaurants die goed toegankelijk zijn gebleken voor mensen met een beperking
Restaurants ’t oorntje (Akersloot), otel Koningsbosch, et Ru terhuis, De Oude Keuken 
en ohanna’s of (alle in Bakkum) hebben daarom na de prakti sche toets de sti cker met het 
predicaat Toegankelijke horeca’ ontvangen  Dit is het resultaat van bezoeken van de eerste 

0 restaurants in de gemeente  De andere  restaurants  krijgen binnenkort een verzoek om 
een bezoek te mogen plannen  

In juni ontving Johanna’s Hof als eerste het keurmerk ‘Toegankelijke horeca’. Dat was het 
startsein voor de acti e van het Pla  orm ehandicaptenbeleid Castricum (P BC) om de 
toegankelijkheid van de restaurants in de gemeente Castricum te onderzoeken. 
De aanleiding voor deze acti e is het internati onale Verdrag van de Verenigde Nati es inzake de 
rechten van personen met een handicap. Het doel daarvan is dat mensen met een beperking, 
welke dan ook, op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving’. Uit eten gaan 
hoort daar ook bij.
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Agenda raadsinformatieavond 
18 oktober 2018

Het college heeft  op uitnodiging van de Dorpsraad 
Akersloot een fi etstocht gemaakt door het dorp. De leden 
van de dorpsraad lieten burgemeester en wethouders 
graag kennismaken met de mooie kanten van 
Akersloot. De fi etstocht ging van de Rembrandtschool, 
Strammerzoom en het ruispunt naar de Protestantse 

erk aan het Dielofslaantje. Vervolgens langs sporthal 
de Lelie, via de brandweer en de Scouti ng naar camping 
de Boekel. erard en Joke Swart ontvingen daar de 
collegeleden. Zij vertelden over het ontstaan van hun 
recreati ebedrijf en hun plannen voor de toekomst. De 
collegeleden fi etsten vervolgens weer langs het kanaal 
terug naar het centrum van Akersloot. De dorpsraad 
heeft  al plannen voor een volgende fi etstocht om ook de 
oostkant van Akersloot onder de aandacht te brengen.

De posten van de reddingsbrigades zijn inmiddels gesloten.
Voor noodgevallen op het strand, in het duin of in de zee kan men het algemene alarmnummer 
112 bellen.

Posten reddingsbrigade gesloten

Tijd Onderwerp  
21.00  22.30 Presentati e Voortgangsrapportage Limmen Zandzoom
  

Tot en met  november 01  e poseert rieda 
Verbree haar foto’s in de tentoonstellingsruimte van 
gemeentehuis Castricum   bent van harte welkom om 
haar werk te bewonderen  

rieda Verbree is opgeleid als autonoom fotograaf aan 
de Fotoacademie van Amsterdam. Zij kiest haar eigen 
projecten. n elke serie foto’s werkt zij een bepaald idee 
uit. Haar werk kenmerkt zich door een melancholische 
ondertoon; het besef dat alles voorbij gaat. 
Twee fotoseries
Zij e poseert in het gemeentehuis van Castricum 
twee fotoseries met als thema: de schoonheid van de 
ouderdom. ijdens een reis door Zweden fotografeerde zij 
de eerste serie: auto’s uit de jaren 60 op een autokerkhof. 
Door zon, wind en regen zijn mooie, verweerde kleuren 
ontstaan op de oude auto’s. De 2de serie laat de handen 
van oude mensen zien. Ze hebben een leven achter zich en 
de handen dragen daarvan de sporen. 

rieda Verbree woont en werkt in Castricum. 

Foto’s van Frieda Verbree in 
gemeentehuis van Castricum

Op woensdag 10 oktober nam ichiel 
van den Busken (wethouder in Bergen) 
een van de drie kunstzinnige jutbakken 
(afvalcontainers) in gebruik  De drie 
jutbakken zijn afgelopen zomer door 
de  rma Gul  geplaatst op de stranden 
van Bergen en Castricum  De twee-
en-halve meter lange bakken zijn 
aangeboden aan de gemeenten Bergen 
en Castricum door Sti chti ng De Noordzee 
en NederlandSchoon in het kader van 
het project Doe mee, Verlos de Zee’  
Dit project laat zien hoe groot het 
afvalprobleem op de Nederlandse stranden 
is  Kunstenaarscollecti ef Gejut maakte de 
op de bakken aangebrachte borden met een kunstzinnig van strandafval gemaakte a  eelding 
van een krab, een vis en een meeuw
 De drie unieke jutbakken verbeelden het mott o Doe mee, verlos de zee’, dat oproept strandafval 
op te rapen en achter te laten in deze jutbakken. Strandgangers dragen bij aan een schoon strand 
door meegenomen of gevonden afval achter te laten in de kunstzinnige containers. 

Kunstzinnige jutbakken roepen 
op tot schoonmaken van het strand

College bezoekt Akersloot

 In gebruikname jutbakken

Met het invallen van de donkere dagen neemt de kans om slachto  er te worden van een 
woninginbraak toe. Verlichti ng geeft  een bewoonde indruk. Verlichti ng binnen en buiten in tuinen 
en stegen en uw woning niet verstopt achter tuingroen, maakt uw woning minder aantrekkelijk 
voor inbrekers. U kunt hiervoor een ti jdschakelaar gebruiken. Wat kunt u nog meer doen?

 Sluit uw woning goed af
 Houd waardevolle spullen uit het zicht en berg deze goed op
 eef uw buren een seintje als u voor langere ti jd afwezig bent
 Berg ladders en andere klimatt ributen op 
ijk voor meer ti ps op www.politi ekeurmerk.nl

Niet thuis? Licht aan!

Offi  ciële mededelingen 17 oktober 2018

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. rachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres 
071018 Puikman  in Castricum
 Het plaatsen van een kunstobject (WABO1801558)
031018 Oosterzijweg (achter a en b) in Limmen
 Het vernieuwen van een loods (WABO1801590)
081018 Van Renesselaan 5 in Castricum 
 Het kappen van een tamme kastanje (WABO1801593)
 Dusseldorperweg 5 in Limmen 
 Het bouwen van vier appartementen (WABO1801597)
091018 Polderdijk a in Castricum  
 Het bouwen van een berging (WABO1801604)
101018 et Wamellant 1  in Castricum  
 Het vergroten van de woning (WABO1801614)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 

 Vergunningsvrij: Van Renesselaan 5 in Castricum
   Het kappen van een tamme kastanje (WABO1801593)

 Buiten behandeling: ulianaplein 11 in Akersloot 
   Het plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde (WABO1801314)

 Buiten behandeling: aatlat  in Limmen  
   Het uitbreiden van het bestaande pand met kantoorgebouw (WABO1801152)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met ma imaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
081018 arti n Luther Kingstraat 1  in Akersloot 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801319)
091018 eereweg 11  in Castricum  
 Het verbouwen van een pand (WABO1801240)

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van DA UM t/m DA UM ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen 
bij omgevingsvergunning@debuch.nl.

en belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 

24 Oktober is het afvalbrengstati on aan het Schulpstet vanaf 12 uur gesloten.

Afvalbrengstation gesloten
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gelegd, een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is griffi  erecht 
verschuldigd.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
091018 Lindenlaan 90 in Castricum  

Het vergroten van een erker aan de voorgevel (WABO1801383)
101018 Rubrum 5 in Akersloot 

Het plaatsen van een dakkapel (legalisati e) (WABO1801004)

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
081018 Geesterduin en Dorpstraat (Pancrati uskerk) in Castricum 

Verleende doorlopende evenementenvergunning intocht Sinterklaas  
Castricum 2018, op zaterdag 17 november 2018 vanaf 13.00 uur tot ongeveer  
18.00 uur. Verzenddatum besluit  8 oktober 2018 (APV1800877).

081018 Omgeving Kerkweg/’t Stet in Limmen 
Verleende doorlopende evenementenvergunning intocht Sinterklaas Limmen  
2018, op zondag 18 november 2018 van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur.  
Verzenddatum besluit 8 oktober 2018  
(APV1800949) 

081018 Nabij/vanaf haven van ARZV Geesterweg 10 in Akersloot 
Verleende doorlopende evenementenvergunning  intocht Sinterklaas Akersloot  
2018 nabij/vanaf de haven van ARZV, op zondag  18 november 2018 van 12.00 uur  
tot ongeveer 14.00 uur. Verzenddatum besluit  (APV1800950)

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

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

Castricum, 17 oktober 2018

info@castricm.nl 

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 
verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

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

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

00xx maand 2018

Topavond Wim van Duin 
bij biljartvereniging WIK
Castricum - Een sterk 
spelende Wim van Duin pro�-
teerde in de vijfde speelronde 
van Biljartvereniging WIK opti-
maal van de geboden kansen, 
die zijn tegenstander Ferry van 
Gennip hem bood om te 
excelleren. Met een sterke start 
was de basis gelegd om de 
wedstrijd met een hoog stij-
gingspercentage van 73% te 
beeindigen en de winst te pak-
ken. De topper van vorige 
week Jan Kamp, was ook weer 
in vorm in zijn partij tegen Frans 
Lute. In een leuke partij, die 
lang gelijk opging, was Jan 
toch diegene die, ondanks een 
sterke eindspurt  van Frans, 

de partij afsloot met de winst en 
een stijgings-percentage van 
34%.   

Jaap de Boer en Cees Burg-
meijer speelden een wissel-
vallige partij, waarin Cees, na 
een zwakke start, zich herstelde 
en net boven zijn moyenne, de 
wedstrijd eindigde. Maar dit 
resultaat was niet voldoende 
om Jaap van de overwinning te 
houden, die vooral door een 
sterke eindspurt de partij af-
sloot met een stijgingsper-
centage van 26%. Voor Rolf Gr-
eshof stonden er twee partijen 
op het programma, die hij 
met wisselend succes afsloot.

Regelmatig scorend, liep Rolf 
steeds verder uit op een zwak 
spelende Hein Kitsz, die geen 
antwoord had op de scorings-
drift van Rolf. De winst met een 
stijgingspercentage van 21% was 
de beloning voor Rolf. In 
tegenstelling tot deze partij, kon 
Rolf dit resultaat niet even-aren en 
moest tegen een wederom sterk 
acterende Jan Kamp, zijn 
meerdere erkennen. Voor Jan 
was deze winstpartij de tweede 
van de avond, waardoor hij 
langzaam naar de top van de 
ranglijst stijgt. Op dit moment is 
Jan de speler met het hoogste 
stijgingsper-centage, die voor 
hem staat op 26%.

Stand: 1. Cees Burgmeijer 
met 616 punten, 2. Gert Lute 
met 606 punten en 3. Cor Stroet 
ook met 606 punten maar 1 
partij meer gespeeld.  

Lezing over keramiek en glaswerk
Archeoloog Wytze Stellingwerf 
over het dagelijks leven rond 1800
Castricum - Wat kan serviesgoed 
uit de periode rond 1800 ons ver-
tellen over de leden van de Pa-
triottenbeweging en de aan-
hangers van het Huis Oranje in 
de 18de en 19de eeuw? Dat 
wordt duidelijk in de tweede 
lezing uit de serie ‘Hilde kan me 
nog meer vertellen 2.0’ van 
Stichting OerIJ en Huis van Hilde 
op 25 oktober. Het thema is ge-
relateerd aan de nieuwe ten-
toonstelling over de invasie van 
1799. In de eerste lezing ston-
den de oorlogshandelingen 
centraal, nu wordt juist het da-
gelijks leven in die tijd belicht. 
Archeoloog en materiaalspe-
cialist Wytze Stellingwerf doet 
dat aan de hand van keramiek 
en glaswerk dat bij archeolo-
gische opgravingen is gevonden. 
Tijdens archeologisch onder-zoek 
worden zo nu en dan scherven 
van voorwerpen ge-vonden die 
versierd zijn met het portret van 
Prins Willem V of met een afbeel-

ding van de Hollandse 
Maagd, omgeven met de leus 
‘Voor Vry-heid en Vaderland’. In 
musea wor-den soortgelijke 
voorwerpen be-waard en 
tentoongesteld. Het zijn stille 
getuigen van een ernstig 
politiek conflict tussen de Oran-

Missionaris 2.0 komt naar Castricum
Castricum - Frank (43) en Sandra 
(41) Obdam zijn al 10 jaar als zen-
delingen aan het werk in Mozam-
bique. Op dit moment zijn zij voor 
een paar maanden in Nederland 
en geven zij op donderdag 18 ok-
tober om 20.00 uur in de Mara-
nathakerk in Castricum een pre-
sentatie over een leven en werk 
in dat land in zuidelijk Afrika. De 
presentatie op 18 oktober 
wordt georganiseerd door de 
Evangeliegemeente Castricum 
in samenwerking met de Raad 
van Kerken. Met name middel-
bare scholieren worden uitgeno-
digd om te komen luisteren en

 kijken. De toegang is gratis 
en er zal koffie en thee worden 
geser-veerd. De presentatie 
begint om 20.00 uur en zal om 
22.00 uur af-gesloten worden. 
Voor meer in-

formatie over het werk van 
Frank en Sandra, kijk op 
www.franksan-dra.nl.
Op de foto Fran en Sandra 
met hun zoontje. (Foto: 
aangeleverd) 

jegezinden en de Patriotten, 
rond de achttiende eeuw. Aan de 
hand van diverse voorwerpen 
belicht Stellingwerf het da-
gelijks leven in de tijd van de 
Revoluties. Duidelijk is dat de 
politieke strijd zich niet enkel 
op straat afspeelde, maar ook 
bij mensen thuis aan tafel. Een 
dergelijke strijd is van gro-te 
invloed op het dagelijks leven 
van burgers. 

Lezing Wytze Stellingwerf: ‘Pan-
nen, Potten en Patriotten: 
keramiek en glaswerk in de tijd 
van Revolutie, 1780-1815’. 
Donder-dag 25 oktober van 
20.00 tot 22.00 uur in Huis van 
Hilde. Kaarten 10 euro, inclusief 
koffie (vrienden van het OerIJ 
10 procent korting).
Inschrijving en informatie: 023-
5143247, huisvanhilde.nl of 
oerij.eu  De volgende lezing is 
op donderdag 15 november. 
(Foto: aangeleverd)

Klassieke muziek op zondagochtend
Regio - In het Trefpunt in 
Hei-loo is één keer in de 
maand op de zondagochtend 
een nieuwe activiteit: 
gezamenlijk luisteren naar 
klassieke muziek. Kent u het 
programma “voor de vuist 
weg” van Willem Duys nog? 
De klas-

sieke zondagochtenden in 
het Trefpunt worden ook 
gevarieer-de CD-
muziekprogramma’s, vol 
“zalfjes voor het oor”, nostalgie 
en heerlijke koffie. Erik Nap zal 
deze ochtenden begeleiden. 
De eer-ste ochtend vindt plaats 
op zon-

dag 21 oktober van 10.30 uur 
tot 12.00 uur. Het adres is 
Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. 
De entree is gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Opgave 
noodzakelijk via 
info@trefpunt-heiloo.nl of (072) 
533 12 97.




