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Excuus van wethouder
Castricum - FC Castri-
cum was onaangenaam ver-
rast om via de media te ont-
dekken dat de velden op het 
complex Noord End serieus 
in beeld zijn als  locatie voor 
een nieuw te bouwen zwem-
bad. Ondertussen heeft wet-
houder Schijf zijn excuus 
aangeboden en zijn de ver-
houdingen hersteld. Afge-
sproken is dat het bestuur 
nauw betrokken wordt bij de 
ontwikkelingen. Donderdag 

vond weer een debat plaats 
over het zwembad. Er wordt 
onderzocht wat de gevolgen 
zijn van extra verkeer in de 
buurt. De Bloemen wordt so-
wieso heringericht tot 50 km-
gebied. Een ontsluiting tus-
sen Noord End naar de Pro-
vincialeweg wordt voorals-
nog afgewezen door de pro-
vincie. Verder moet er extra 
parkeergelegenheid komen. 
Ook sporthal De Bloemen is 
in beeld als locatie. 

Daar gaan de populieren
Castricum - Er wordt met 
man en macht gewerkt aan 
de Beethovensingel; de po-
pulieren worden gekapt en 

dat is het gesprek van de dag. 
Tijdens heftige storm gaan de 
hoge bomen om en veel gro-
te takken breken af. Eerder 

was een actiecomite opge-
richt door omwonenden die 
van de bomen afwillen omdat 
zij vrezen voor hun veiligheid. 
Volgens een van de mannen 
die de bomen kappen ver-
toonden de eerste exempla-
ren die omgingen geen rot, 
maar waren ze gespleten van 
binnen. De werkzaamheden 
duren ongeveer één week. 
De gemeente wil de bomen 
volgend jaar vervangen. Om-
wonenden krijgen inspraak 
bij de keuze. Foto: Jacques 
Schermer.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

WEEKAANBIEDING VAN 
DE BIOLOGISCHE SLAGER
HACHEE van HERT
met Limmer bokbier

500 gr 7,95

2 PERS. HUTSPOT
2 HEERLIJKE GEHAKTBALLEN

samen € 5,99
vleeswarentrio

KIP GRILLWORST
KALFSROLLADE

BOTERHAMWORST
samen  € 4,99

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Deze week in De krant!
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 21-9-2017: Jin-
te Malou Kohn, dochter van 
Mark Kohn en Johanna M. 
Valkering. 3-10-2017: Julia 
Wewer, dochter van Marc C. 
Wewer en Kim E. Meijer.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Elders - 14-10-2017: Jacobus 
J.S. Koot en Anne Res.

Overleden 

Castricum - 16-10-2017: Ja-
cobus R.M. Dekker. 17-10-
2017: Johannes J.M. Knebel, 
gehuwd met Theresia E. En-
gelbart.
Limmen - 13-10-2017: Nico-
laas W. Konijn, weduwnaar 
van Nennetje Woud. 17-10-
2017: Grietje Boelen, wedu-
we van Cornelis J. Beentjes. 
Elders   10-10-2017: Berend 
van Goor, gehuwd met An-
nigje Klein. 15-10-2017: Hen-
drik A. Verheij.

De Bakkerij naarstig op 
zoek naar donateurs

Castricum - Poppodium De 
Bakkerij verkeert in zwaar 
weer. Het geld is op en het 
jongerencentrum dreigt te 
verdwijnen. Daarom is naast 
een petitie om de gemeente 
te overtuigen dat hulp nood-
zakelijk is, een actie gestart 
om geld in te zamelen. 
Op www.whydonate.nl/
steun-de-bakkerij-maande-
lijks/project kan een eenma-
lig bedrag gestort worden of 
men kan kiezen om maande-
lijks een bedrag over te ma-
ken. Er wordt naast fi nanci-
ele steun bovendien gezocht 
naar vrijwilligers die fondsen 
kunnen werven.
Wethouder Marcel Steeman 
betreurt de gang van zaken, 
maar vreest dat extra fi nan-
ciële steun ten koste gaat 
van andere culturele vereni-
gingen. Hij ziet meer in sa-
menwerking met Stichting 
Welzijn. Ook is gedacht om 
Franks Huiskamertheater te 
verplaatsen naar het cultu-
reel podium. Dat laat hij we-
ten in het NHD. Uit Je Bak, 
het gratis toegankelijke mu-

zikale feest dat elk jaar door 
vrijwilligers georganiseerd 
wordt, is het visitekaartje van 
De Bakkerij, maar de vrijwil-
ligers doen veel meer. In de 
zaal op de Dorpsstraat spelen 
bijna elk weekend bands die 
net beginnen of al bekend-
heid genieten en ook voor 
andere doelgroepen worden 
activiteiten georganiseerd. 
Zomaar een Zondagmiddag 
bijvoorbeeld is voor alle leef-
tijden, er spelen singer-song-
writers in het café, er is een 
Breicafé en het Repair Ca-
fé waar jong en oud samen 
spullen herstellen en er wor-
den vergaderingen gehou-
den, zoals onlangs van CA-
Lorie. En op 29 oktober is er 
een Halloweenfeest speciaal 
voor kinderen. 
De petitie kan ondertekend 
worden via https://petities.
nl/petitions/cultureel-podi-
um-de-bakkerij-in-castri-
cum-moet-blijven. Done-
ren op www.whydonate.nl/
steun-de-bakkerij-maande-
lijks/project. Foto: Uit Je Bak 
2016.

Schrijver Auke Kok 
geeft lezing in Limmen

Limmen - Limmen Cultuur 
heeft Auke Kok uitgeno-
digd om op vrijdag 3 novem-
ber om 20.00 uur in Cultureel 
Centrum Vredeburg te spre-
ken over zijn grote verschei-
denheid aan boeken. Auke 
Kok is een non-fi ctieschrij-
ver, journalist, columnist en 
is ook regelmatig te zien in 
De Wereld Draait Door. Hij 
heeft vele boeken geschre-
ven over sport en met name 
over voetbal. Onlangs is hij 
onderscheiden met de Nico 
Scheepmaker beker. Hij wis-
selt zijn sportboeken graag 
af met andere maatschappe-
lijke issues. Zoals het boek 
‘Holleeder de jonge jaren’ en 

zijn veel geprezen boek ‘De 
verrader’, waar hij het leven 
en dood van Anton van der 
Waals beschrijft. Kaarten via 
www.limmencultuur.nl of bel 
072-5055260.

Blij met de Fietsersbond
Castricum - Zaterdag stelde 
de afdeling Castricum van de 
Fietsersbond inwoners weer 
in de gelegenheid om voor 
de winter hun fi etsverlichting 
te laten controleren en even-
tueel te repareren. Allemaal 
gratis en druk bezocht met 
soms forse wachtrijen. Het 
besef dat goeie en werken-
de fi etsverlichting soms let-
terlijk het verschil tussen vei-
lig of nooit meer fi etsen kan 
uitmaken lijkt goed te zijn 
doorgedrongen bij de vele 
wielrijders in onze gemeen-
te. Waarbij de Fietsersbond 
er gemakshalve nog even op 
attendeert dat geen licht op 
de fi ets kan leiden tot een 
bekeuring van 55 euro, vele 
malen duurder dan een goeie 

fi etsverlichting. Voor meer in-
formatie over deze belangen-
behartiger van fi etsend Ne-
derland en eventueel lid wor-
den: www.fi etsersbond.nl.

Een taart met 101 kaarsjes
Castricum - Zij is geboren 
tijdens de Eerste Wereldoor-
log, op 19 oktober 1916 om 
precies te zijn, in Hillegom. 
Mevrouw Corrie Carpentier-
Heeres werd vorige week 
donderdag 101 jaar oud. Zij 
was er een van dertien kin-
deren en heeft destijds fl ink 
de handen uit de mouwen 
gestoken wat betreft het 
huishouden en de verzorging 
van haar broertjes en zusjes. 
Daarna nam Corrie de zorg 
op zich in een groot gezin in 
Beverwijk waar de vrouw net 
was overleden. Dat mond-

de uit in een vriendschap 
en een huwelijk met de va-
der van het gezin. Er kwamen 
vier kinderen en ondertussen 
zijn er veertien kleinkinde-
ren. Sinds 2008 woont Cor-
rie in Castricum in een huisje 
bij de Santmark met uitzicht 
op de vijver. Deze dame gaat 
door het leven zonder me-
dicijnen, ze is gezond alleen 
haar gehoor gaat wat achter-
uit. Burgemeester Toon Mans 
kwam haar donderdag felici-
teren namens de gemeente 
en uiteraard was er taart. Fo-
to: Henk Hommes.
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Castricum - ,,Wat is er nu 
leuker dan om je in de eigen 
regio te laten inspireren en 
informeren over de mooiste 
reisbestemmingen ter we-
reld?” Na twee succesvolle 
jaren organiseert Laila Koper 
met een enthousiast team de 
derde editie van de Vakantie-
Beurs N-H op 5 november. 
,,Wij zijn er van overtuigd dat 
ook dit jaar deze beurs een 
fantastische plek is om toe-
komstige reizigers goed te 
laten informeren en helemaal 
in vakantiestemming te laten 
komen”, aldus Laila. Reislief-
hebbers, specialisten
en exposanten uit de hele 
wereld komen hier tezamen 
om belangstellenden te voor-
zien van reisinformatie over 
bestemmingen wereldwijd. 
Ook zijn er prachtige pre-
sentaties, fi lms en reisverha-
len bij te wonen. Na het suc-
ces van de presentaties zijn 
er ook dit jaar weer drie pre-
sentatiezalen waar de gehe-
le dag dieper ingegaan wordt 
op verschillende prachti-
ge, zonnige of buitengewo-
ne reisbestemmingen. Hier 
kan men een indruk krijgen 
van de reismogelijkheden. 
Het programma hiervoor is te 
vinden op de website www.
vakantiebeursnh.nl. Ook is er 
ruim gelegenheid om gerich-

te vragen te stellen met be-
trekking tot persoonlijke reis-
programma’s of voorkeuren.
Naast tientallen Nederland-
se reisaanbieders zijn er op 
5 november opvallend veel 
buitenlandse leveranciers en 
internationale verkeersbu-
reaus aanwezig.
Er is een campermodel op lo-
catie, zodat geïnteresseer-
den met eigen ogen kunt 
zien hoe comfortabel een 
campervakantie kan zijn én 
wordt er door Send Me Any-
where een verrassingsreis 
voor twee personen verloot. 
Ook zal er onder leiding van 
entertainmentmanager Me-
na Leila veel culturele dans 
worden vertoond, is er een 
karikatuurtekenaar en voor 
de kleinsten een leuke speel-
hoek. Laila hoopt ook dit jaar 
weer voor meer dan 1.500 
bezoekers een goede bron 
van inspiratie en informatie 
te zijn voor verre én Europe-
se reizen. 
Entreekaarten voor de 
Noord-Hollandse beurs in 
Heerhugowaard kunnen tot 
en met 4 november voor 3,50 
euro, inclusief consumptie, 
besteld worden op www.va-
kantiebeursnh.nl of aan de 
deur (5 euro) worden ge-
kocht. Kinderen tot en met 
elf jaar gratis.

Inschrijven cursus 
Mental Health First Aid
Regio - Wanneer wordt ge-
sproken van een psychisch 
probleem? Wat is een crisis? 
Hoe help je mensen die psy-
chische problematiek ont-
wikkelen of die in psychische 
nood verkeren? Dat leren 
de deelnemers aan de cur-
sus Mental Health First Aid 
(MHFA). Voor de gemeen-
ten Heemskerk en Castricum 

biedt Indigo Noord Holland 
de cursus MHFA gratis aan. 
De cursisten leren over de 
meest voorkomende psychi-
sche problemen en hoe zij  
volgens heldere richtlijnen 
eerste hulp kunnen verlenen 
aan mensen met (acute) psy-
chische klachten. 
De cursus is zeer geschikt 
voor mensen die wegens 

hun werk of familieomstan-
digheden, regelmatig te ma-
ken hebben met mensen met 
psychische problemen, maar 
nog niet goed weten hoe zij 
hier het best mee om kunnen 
gaan. De cursus bestaat uit 
vier bijeenkomsten van drie 
uur, verspreid over vier we-
ken. In Heemskerk is de start 
op 7 november, in Castricum 
op 27 november. 

Geïnteresseerd? Neem dan 
contact op via secretariaatin-
digo@indigonoordholland.nl 
of via 088-3571100.

NVM breidt ‘Online 
Bieden’ landelijk uit

Castricum - Na een eerste 
pilot vorig jaar in Amsterdam 
en Groningen van NVM Onli-
ne Bieden gaan de komende 
maanden circa veertig ma-
kelaars, verspreid over heel 
Nederland, met het systeem 
aan de slag. Het platform 
NVM Online Bieden maakt 
het biedproces transparan-
ter en geeft potentiële kopers 

de mogelijkheid hun bieding 
gedurende het bieden aan te 
passen.
Makelaarskantoren Hopman 
Era Makelaars en Van Am-
sterdam Garantiemakelaars 
zijn enthousiast over het 
nieuwe systeem. ,,We zien het 
duidelijk als een aanvulling in 
onze dienstverlening”, zegt 
NVM makelaar Eelco Wil-

lems. ,,NVM Online Bieden 
is één van de instrumenten 
die we als verkopend make-
laar in kunnen zetten voor de 
verkoop van een woning. In 
samenspraak met de verko-
per bekijken wij wat voor een 
bepaalde woning het meest 
ideale instrument is, en dat 
kan uiteraard Online Bieden 
zijn, maar ook een meer tra-
ditionele methode.”

Wie mee wil gaan bieden op 
het platform moet zich eerst 
registreren en bij één van de 
deelnemende makelaars le-

gitimeren. Om op een wo-
ning mee te kunnen bieden 
is aansluitend vooraf aan-
melden bij die woning in het 
biedsysteem noodzakelijk. Bij 
het bieden is de privacy van 
de deelnemers gewaarborgd. 
Bieders kunnen de persoon-
lijke gegevens van de overi-
ge deelnemers niet zien. Zij 
kunnen daarbij ook hun ei-
gen ontbindende voorwaar-
den ingeven. En de koop van 
de woning is, voor een con-
sument, pas defi nitief als na 
gunning door de verkoper 
door beide partijen de koop-

overeenkomst is onderte-
kend en de bedenktijd is ver-
streken. ,,Een laagdrempelig 
systeem dat helemaal aan-
sluit bij de huidige tijdsgeest”, 
aldus Dick van Amsterdam. 
,,Tegenwoordig zijn er voor 
de meeste producten plat-
forms ontwikkeld om online 
op te bieden en dit platform 
past in die ontwikkeling.”

Voor meer informatie kan 
men bellen met Hopman Era 
Makelaars (0251-657700) of 
Van Amsterdam Garantiema-
kelaars (02551-650850).

Alice in Wonderland 
van Royal Ballet

Op een zonnige middag ziet 
Alice tijdens een tuinfeestje 
tot haar verbazing Lewis Car-
roll, een vriend van haar ou-
ders, in een wit konijn ver-
anderen. Als ze hem achter-
volgt tot in een konijnenhol, 
worden de gebeurtenissen 
steeds merkwaardiger. Alice 
komt terecht in Wonderland, 

waar ze de meest vreem-
de wezens ontmoet. Ze raakt 
diep onder de indruk van de 
charmante hartenboer, die 
op de vlucht is vanwege taar-
tendiefstal. Maar als de ver-
warring ten top stijgt, schrikt 
Alice met een ruk wakker. 
Was het allemaal maar een 
doom?

Dinsdag 31 oktober is IT naar 
de gelijknamige bestseller 
van Stephen King, eenmalig 
te zien in Corso Bioscoop tij-
dens de Halloween Special. 

In het stadje Derry, in de 
Amerikaanse staat Mai-
ne, verdwijnen er een aantal 

Horror IT

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Alice in Wonderland - Royal Ballet

dinsdag 20.00 uur
IT - Halloween Special
donderdag & vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 11.00 uur
Loving Vincent

donderdag 18.45 uur  vrijdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 18.45 uur

Borg / McEnroe 
donderdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 

The Class Castle
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur 

dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur 
Weg van jou
dinsdag 14.00 uur

Walk with me
zaterdag 18.45 uur

Tulipani
vrijdag 18.45 uur

Victoria and Abdul
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur

Kapitein onderbroek - 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur

Dummie de Mummie 3
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur
Dikkertje Dap 

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 16.00 uur
woensdag 15.00 uur 

Misfit

Programma 26 okt t/m 1 nov 2017

mensen op mysterieuze wij-
ze. Een groepje jonge kinde-
ren krijgt te maken met hun 
grootste angst wanneer ze 
oog in oog komen te staan 
met de kwaadaardige clown 
Pennywise. De clown staat 
al eeuwenlang bekend om 
dood en verderf. Zal het de-
ze kinderen lukken om het 
kwaad uit hun woonplaats te 
verdrijven? 





25 oktober 20176

Veertigste Jaarboek van 
vijftigjarige werkgroep

Castricum - Op vrijdag 
20 oktober is het veertig-
ste Jaarboek van de Stich-
ting Werkgroep Oud-Castri-
cum gepresenteerd in Fase 
Fier in Bakkum. Het jaarboek 
bevat een grote variatie aan 
onderwerpen over gebeurte-

nissen in de historie van Cas-
tricum uit de afgelopen eeu-
wen. Elf verschillende au-
teurs hebben daaraan bijge-
dragen. Door de grote varia-
tie en met de 217 afbeeldin-
gen, waarvan vele in kleur, is 
de omvang van het jaarboek 

Voorzitter Peter Sibinga en Pauline van Vliet die vanuit de Stich-
ting Kist de regie van de jubileumactiviteiten in handen heeft. 
Een groots slotfeest wordt gevierd in het weekend van 3 tot en 
met 5 november. Foto: Oud Castricum.

uitgekomen op 124 pagina’s.
Voorzitter Sibinga schetst de 
vele activiteiten, projecten 
en tentoonstellingen bij het 
50-jarig jubileum van Oud-
Castricum en noemt de plan-
nen die gaan leiden tot de 
uitbreiding van De Duynkant. 
In het openingsartikel van het 
jubileumboek een terugblik 
op het oprichtingsjaar 1967. 
Verder Perspectief, zomer-
huisje ‘de Merel’, het voor-
malig koloniehuis Sint-An-
tonius aan de Heereweg, de 
aansluiting van het spoor. de 
familie van schildersbedrijf 
Weda, de Oosterbuurt en de 
boerderij van Cor Poel, waar 
in 1972 het zwembad werd 
gebouwd. De familie Tromp 
wordt tot slot uitvoerig be-
schreven. Timmerman Cor-
nelis Tromp kwam op 29-ja-
rige leeftijd in 1877 direct na 
zijn huwelijk met de Castri-
cumse Trijntje van Duijn naar 
Castricum. Zijn nageslacht 
bouwde het bedrijf uit tot  
bouwbedrijf Tromp.

Goedkoop is duurkoop: 
Jeugdzorg in gevaar

Afgelopen woensdag las ik in de Castricummer dat een grote groep 
jeugdzorgaanbieders dreigt zich terug te trekken uit de aanbesteding 
in de regio Alkmaar, omdat de gemeenten in de regio de tarieven voor 
jeugdzorg eenzijdig met bijna een derde hebben verlaagd.

Enkele jaren geleden werd de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van 
de gemeenten. Het belangrijkste argument hiervoor was dat niet langer 
de problemen van kinderen en hun opvoeders centraal zouden moeten 
staan, maar de kansen. Dat betekende dat men meer wilde investeren in 
preventie, ondersteuning en ambulante hulp, om uiteindelijk te kunnen 
besparen op dure vormen van zorg. Dit laatste blijkt nu een sterk staaltje 
van wensdenken, iets dat je wel vaker ziet bij bezuinigen.

Zorg is duur en daarom proberen gemeenten zoveel mogelijk kwali-
teit te kopen voor zo weinig mogelijk geld. De gemeenten in de regio 
Alkmaar hebben aangekondigd vanaf 2018 geen zaken meer te doen 
met zorgaanbieders met wie ze geen contract hebben. Zorgaanbieders 
kunnen een contract krijgen als ze akkoord gaan met het veel lagere 
tarief dan het NZA-tarief. ‘Tekenen bij het kruisje’  dus of volgend jaar 
geen cliënten meer. Ik snap wel dat zorgaanbieders daar vriendelijk voor 
bedanken, maar het stemt me ongerust. Ouders hebben door deze gang 
van zaken steeds minder te kiezen: zij kunnen vanaf volgend jaar voor 
vergoede zorg alleen nog bij een zorgaanbieder terecht die het klaar 
speelt om zorg te leveren voor een tarief dat fors lager is dan het NZA-
tarief. Ik ben benieuwd wat dat doet voor de kwaliteit van de zorg, bo-
vendien vraag ik me af wat er op deze manier overblijft van de zorgplicht 
die gemeenten hebben. De zorg voor onze jeugd is de zorg voor onze 
toekomst. Zeker, zorg moet betaalbaar blijven en een gemeente heeft 
nog meer uitgaven dan alleen voor zorg. Geld is echter nooit een goede 
raadgever als het om kwaliteit gaat. 

Bert Roodhof.

Limmen - Een 18-jarige 
Heemskerker werd donder-
dag aangehouden nadat hij 
een winkel aan de Kerkweg 
had overvallen. Rond 16.45 
uur stapte de overvaller de 
zaak binnen en haalde een 
mes tevoorschijn. De dader 

Overval
Castricum -Tussen maan-
dag 16 oktober 9.00 en 23.00 
uur heeft er een insluiping 
plaatsgevonden bij een wo-
ning aan de Zoutmanlaan. 
Door de dader(s) zijn er sie-
raden weggenomen. De ach-
terdeur was niet op slot. 

Inbraak bedreigde de medewerker 
hiermee en eiste geld. Toen 
er een andere klant de winkel 
binnen kwam, koos de over-
valler eieren voor zijn geld en 
vluchtte zonder buit de win-
kel uit. Omdat getuigen zich 
meldden, konden de ver-
dachte op de Rijksweg wor-
den aangehouden. 

Vlooienmarkt
Akersloot - Zondag 12 no-
vember is er een grote vlooi-
enmarkt in sporthal De Lelie. 
Hier worden vintage-spullen, 
speelgoed, gereedschap, an-

tiek, curiosa, huishoudelijke 
artikelen en nog veel meer 
aangeboden. Een kraam 
of een grondplaats huren? 
Neem dan contact op met de 
organisatieburo De Lang tel.: 
06-51374913, www. burode-
lang.nl.

Stress- en pijnreductie; 
training voor jongeren

Castricum - Speciaal voor 
jongeren van twaalf tot 
en met achttien jaar met 
chronische pijn verzorgt 
yoga2go een vierdelige 
training. Want wat als je 
elke dag pijn hebt en de 
dokter kan niks vinden?

,,De laatste bevindingen in de 
wetenschap, van L. Moseley 
en D. Hanscom, wijzen uit dat 
het ervaren van pijn onver-
mijdelijk is, maar lijden is op-
tioneel”, vertelt Yvonne Koper.

,,Met deze training willen we 
ervoor zorgen dat je weer van 
je dag kunt genieten met be-
hulp van de vaardigheden 
die je aan het einde van deze 
training bezit, ongeacht wat 
de aanwezige omstandighe-
den en/of de pijnniveaus zijn. 
Yvonne Koper, msc Positie-
ve Psychologie en Lucie van 
Leeuwen, specialist in Ten-
sion and Trauma Relasing 
Exercises, de Wim Hof-me-
thode en yogadocente, bun-
delen hun krachten voor een 

speciaal programma in chro-
nische pijn.

Lucie: ,,De holistische aanpak 
geeft je de tools om je ze-
nuwstelsel te kalmeren, want 
bij chronische pijn is deze 
vaak overprikkeld. Door naar 
binnen te gaan en je lichaam 
en geest te leren kennen kun 
je een weg vinden uit chroni-
sche pijn. De training is voor 
jongeren die kampen met 
chronische, maar ook emoti-
onele pijn en is bedoeld als 
een aanvulling op de regulie-
re zorg.” 

Vanaf woensdag 1 november 
van 16.00 tot 18.00 uur bij yo-
ga2go in Castricum.

Kunstenaars gezocht 
Castricum - Toonbeeld or-
ganisser in Geesterhage een 
kersttentoonstelling van 25 
tot en met 28 december. Ie-
dereen kan meedoen en elke 
exposant kan maximaal vier 
objecten inbrengen. Aanmel-

den kan via www.toonbeeld.
tv onder de link activiteiten/
tentoonstellingen. 

Ook de deelname van musi-
ci èn dichters wordt op prijs 
gesteld. 

Donderdag 2 november 
Samen herdenken in 

Gedenkpark Westerveld
Driehuis - Op donderdag 2 
november organiseert Be-
graafplaats & Crematorium 
Westerveld een bijzondere 
gedenkavond. Van 18.15 tot 
20.00 uur biedt Westerveld de 
gelegenheid om gezamenlijk 
te herdenken en in het ver-
lichte park bijvoorbeeld een 
kaarsje op te steken. 

Ook is er op verschillende 
plaatsen livemuziek en is er 
een sfeervolle looproute met 
gedichten en verschillende 
activiteiten. Iedereen is wel-
kom. ,,Het gezamenlijk her-
denken van onze dierbaren 
is iets waar steeds meer be-

hoefte aan is”, vertelt Car-
la Bosua, directeur van Wes-
terveld. ,,Het biedt troost sa-
men herinneringen op te ha-
len en te merken dat je niet 
alleen staat. Saamhorig, en 
toch heel intiem. Daarom or-
ganiseren wij net als de voor-
gaande jaren een gedenk-
avond om iedereen de mo-
gelijkheid te bieden om een 
kaarsje op te steken ter na-
gedachtenis.”
Ook dit jaar heeft KRO-NCRV 
ervoor gekozen om vanwege 
de unieke uitstraling van het 
gedenkpark een live tv-regi-
stratie te verzorgen van de 
gedenkavond. 
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Film gelanceerd over stichting met de lange naam
Castricum – Henk Waal en 
Henk Molhoek hebben sa-
men weer een fi lm gemaakt. 
Dit keer is het een promo-
tiefi lm voor de Stichting tot 
behoud van natuurlijke en 
cultuur historische waarden in 
de Alkmaar der meer omgeving, 
ook wel bekend als de stich-
ting met de lange naam. De 
fi lm werd gepresenteerd tij-
dens de donateursavond die 
dinsdag in Limmen plaats-
vond. De fi lm laat verstilde 
beelden zien van werkelijk al-
le mooie plekken in de omge-
ving, zowel natuur als cultuur-
historie komen ruimschoots 
aan bod. Eerder produceer-
den beide mannen een fi lm 
over het wel en wee in kring-
loopwinkel Muttathara en zij 
volgden Castricummer Piet 
Prinsen die met een maquette 
van de Slag bij Waterloo expo-
seerde in de Hermitage Am-
sterdam.
De oorsprong van de stichting 
ligt in 1989 toen enkele op-
lettende burgers in Akersloot 
gealarmeerd raakten door 
plannen van de gemeente een 

historische Klaas Hoorn- en 
Kijfpoldepolder aan de oever 
van het Alkmaardermeer vol 
te bouwen met 450 woningen. 
Zij vormden een actiegroep 
en het zou nog vijf jaar duren 
voordat er defi nitief werd be-
sloten door de provincie geen 
huizen in de polder te bou-
wen. Hennie Groot-Scher-
mer had daar een belangrijk 
aandeel in. In 2013 werd een 
van de borden van het Hen-
nie Groot-Schermerpad in 
de Klaas-Hoorn en Kijfpolder 
door twee van haar dochters 
onthuld (foto). In de fi lm komt 
Ben Hopman, de eerste voor-
zitter van de stichting aan het 
woord. Hij is inmiddels over-
leden en heeft de hele fi lm 
niet kunnen zien, maar wel 
het fragment waar hij aan het 
woord komt. De huidige voor-
zitter, Lydia Snuif-Verweij, ver-
telt op heldere wijze waarvoor 
de stichting staat. Vertegen-
woordigers van de verschillen-
de afdelingen gaan in op hun 
aandeel in de strijd om natuur 
en cultuurhistorie in de om-
geving te beschermen. Ernst 

Mooij vertelt over het behoud 
van het karakteristieke uiter-
lijk van de villa’s aan de Van 
Oldenbarneveldweg in Bak-
kum waar een ondernemer in 
het verleden het plan had een 
glazen kantoor aan een van 
de panden te bouwen. Do-
nateur Hein Dil: ,,Je moet het 
zien als een soort rentmees-
terschap.” Op vele vlakken 
is de stichting met de lange 
naam heel succesvol geweest, 
mede dankzij de expertise die 
de stichting in huis heeft. De 
fi lm is binnenkort te zien via 
een link op www.alkmaarder-
meeromgeving.nl. Nieuwe do-
nateurs die de natuur en cul-
tuurhistorische waarden in 
hun omgeving ook een warm 
hart toedragen zijn heel wel-
kom. Voor nieuwe vrijwilligers, 
die hard nodig zijn, is er een 
informatieavond op maan-
dag 30 oktober in Ons Huis, 
Zuidkerkenlaan 25 in Limmen. 
Aanvang 20.00 uur. Geïnteres-
seerden kunnen zich opge-
ven bij Ernst Mooij, tel.: 0251-
654977 of via secretariaat@
alkmaardermeeromgeving.nl. 

Nieuwe predikant met frisse ideeën 

Castricum - Sinds 1 oktober 
is ds. Suzan ten Heuw voor 
vier jaar voor vijftig procent 
van de werktijd als predikant 
binnen de Protestantse Kerk 
Castricum (PKC) werkzaam. 
Haar hoofdtaak bestaat uit 
pastoraat aan gemeentele-
den van vijfentwintig tot vijf-
tig jaar. Daarnaast richt zij 
zich op het ontwikkelen van 
nieuwe vormen van liturgie, 

het organiseren van activi-
teiten voor kinderen, het on-
derzoeken van de samen-
werkingsmogelijkheden en 
het netwerken met naburige 
gemeenten om zo gemeen-
schappelijke projecten op te 
zetten.
,,In het kader van de laatste 
twee deeltaken kom ik graag 
in contact met bestuurders, 
gemeenteambtenaren, on-

dernemers, investeerders 
en leden van corporaties en 
buurtorganisaties in Castri-
cum en omgeving om te be-
spreken wat wij voor elkaar 
kunnen betekenen. Boven-
dien ben ik benieuwd of er 
kinderen in Castricum te vin-
den zijn, die belangstelling 
hebben voor ‘De Kinderuni-
versiteit’, een initiatief waar-
binnen vragen van kinderen 
over enig onderwerp op het 
gebied van zingeving met be-
hulp van kinderliteratuur en 
creatieve opdrachten worden 
behandeld.” 
Na een studie Maatschappe-
lijk Werk en Dienstverlening 
studeerde ds. Ten Heuw van 
2006 tot 2012 Theologie in 
Kampen waarbij ze zich spe-
cialiseerde in de godsdienst-
fi losofi e binnen de systema-
tische theologie. Van 2013 
tot 2017 studeerde ze Wijs-
begeerte aan de Universi-
teit Leiden, waar ze momen-
teel als PhD-onderzoeker 
aan verbonden is. Daarnaast 
is ze als docent Levensbe-
schouwing werkzaam aan 
het Adelbert College in Was-
senaar. De nieuwe predikant 
is te bereiken via suzanten-
heuw@pkcastricum.nl.

Castricum - Vorige week 
donderdag vond de offi ciële 
opening van Vrijeschool Cas-
tricum plaats. De in grote ge-
tale aanwezige belangstel-
lenden konden genieten van 
een avondprogramma en wa-
ren daarna in de gelegenheid 
om de sfeer in de school te 
proeven. 
Dick Bruin, directeur van 
Vrijeschool Castricum, open-
de de feestelijke avond met 
een korte introductie van de 
ontstaansgeschiedenis van 
de school. Op initiatief en 
met behulp van een aantal 
ouders is de school op an-
troposofi sche grondslag af-
gelopen september 2017 van 
start gegaan met 32 leerlin-

gen in twee combinatieklas-
sen. Wethouder Kees Rood 
sprak zijn bewondering uit 
voor de nieuwste aanwinst 
binnen het onderwijsaanbod 
in de gemeente Castricum. 
De avond werd muzikaal om-
lijst door het leerlingenkoor 
van de Adriaan Roland Holst-
school uit Bergen en afge-
sloten met een sfeervolle sa-
menzang door alle aanwezi-
gen. 
De school die gevestigd is in 
de dorpskern van Castricum 
zal dit schooljaar nog uitbrei-
den met een tweede kleuter-
klas. De eerstvolgende infor-
matieochtend vindt plaats op 
woensdag 1 november van 
9.00 tot 10.30 uur.

Opfriscursus verkeersregels
Castricum - Op donderdag 
2 november van 10.00 tot 

12.00 uur verzorgt Henk Smit, 
voormalig verkeerscoördi-

nator politie Noord-Holland 
Noord, een korte opfriscur-
sus in de bibliotheek tijdens 
de bijeenkomst De Ochten-

den. De bijeenkomst is be-
doeld verkeerskennis op te 
frissen en het is mogelijk vra-
gen te stellen.. 

Aanmelden kan via www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of bij de klantenservice in de 
bibliotheek.
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Lezing archeologe Silke 
Lange in Huis van Hilde
Castricum - In deze regio 
hebben de Romeinen rond 
het begin van de jaartelling 
jarenlang gebivakkeerd in 
havenforten, handel gedre-
ven met de lokale bevolking 
en stevig gevochten tegen de 
West Friezen. Dat weten we 
dankzij de vondsten van hou-
ten voorwerpen uit die tijd. In 
de natte bodem is het mate-
riaal goed bewaard gebleven 
en kunnen wetenschappers 
de herkomst en het gebruik 
tot op de dag van vandaag 
nauwkeurig herleiden. Hoe 
dat in zijn werk gaat, komt 
archeologe Silke Lange op 

donderdagavond 2 novem-
ber tijdens een lezing, geti-
teld ‘Wat van ver komt’ ver-
tellen in Huis van Hilde. On-
der de titel ‘Hilde kan me nog 
meer vertellen’ wordt door de 
Stichting Oer-IJ en Huis van 
Hilde een serie van acht le-
zingen georganiseerd. Sil-
ke Lange staat internatio-
naal hoog aangeschreven, ze 
deed ook veel onderzoek in 
deze regio. Ze is in de BUCH-
adviseur op het gebied van 
archeologische monumen-
ten zorg. Kaarten voor de le-
zing zijn te koop via de web-
site www.oer-ij.eu.

Vikingmunten 
Bakkum te zien

Castricum - De tentoonstel-
ling ‘Van Viking tot Graaf van 
Holland’ in Huis van Hilde, 
belicht Holland in de vroege 
Middeleeuwen en de aanwe-
zigheid van Vikingen in ons 
kustgebied. Archeologische 
vondsten illustreren het le-
ven in die tijd. 
De munten die deze zomer in 
Bakkum zijn opgegraven, zijn 
ook al voor publiek te zien; 
ze vormen het eerste tastba-
re bewijs van Vikingen in de-
ze regio. In de tentoonstelling 
maakt de bezoeker kennis 
met het dagelijks leven van 
toen en met de graafschap-
pen als centra van handel en 
macht.
De tentoonstelling is te zien 
tot 11 februari.

Duurzame Huizen Route
Castricum - Comfortabel 
wonen met veel lagere of 
zelfs zonder energiekosten; 
hoe doe je dat? 
In Castricum, Limmen, 
Akersloot en omgeving heb-
ben verschillende bewoners 
hun huis energieneutraal of 
Nul op de Meter (NoM) ge-
maakt of zijn daar nog mee 
bezig. Ook dit jaar houdt een 
aantal eigenaren open huis 
en kan iedereen duurza-

me woningen bezoeken. Zie 
duurzamehuizenroute.nl. Via 
deze website kan men zich 
opgeven voor een bezoek 
op 4 of 11 november. Het in-
schrijven is verplicht om on-
genode gasten te voorko-
men. Een woning aanmelden 
kan ook. 
Voor meer informatie over het 
verduuzamen van een wo-
ning: duurzamehuizen@ca-
lorieenergie.nl.

VVD duikt in het afval
Castricum - Samen wordt 
nogal wat afval geprodu-
ceerd in Castricum. Honder-
den kilo’s per jaar per ge-
zin. De meesten proberen dat 
thuis netjes vooraf te schei-
den, maar niet altijd met 
evenveel succes. Een van de 
doelstellingen van de over-
heid is om in 2020 veel min-
der en ook veel beter ge-
scheiden afval aan te bie-
den.Daarom moeten nu keu-
zes gemaakt worden. Diver-
se maatregelen komen daar-
voor in aanmerking. Zo kan 
er meer voorlichting gege-
ven worden, kan er bijvoor-

beeld in ieder gezin een extra 
rolcontainer worden neerge-
zet, een beter aanbod om af-
val gescheiden aan te bieden 
in alle dorpen of kan overwo-
gen worden om het afval te 
laten scheiden bij de afval-
verwerking. Binnen de ge-
meentegrenzen lopen waar-
schijnlijk genoeg mensen 
rond met kennis, kunde of 
een mening op dit gebied. Op 
vrijdag 27 oktober is de VVD-
fractie weer voor haar maan-
delijkse bijeenkomst tussen 
16.00 en 17.00 uur aanwezig 
in Club Mariz aan de Dorps-
straat in Castricum.

Voorlopig akkoord 
verkoop aandeel Eneco

Castricum - De gemeen-
teraad heeft een amende-
ment van het CDA aangeno-
men waarin besloten is al-
leen voor het volgen van de 
procedure voorlopig akkoord 
te gaan met voornemen om 
het aandelenbelang in Ene-
co af te bouwen. Een defi ni-
tief besluit inzake de moge-
lijke verkoop van het aande-
lenbelang Eneco wordt ge-

nomen nadat door de aan-
deelhouders-commissie aan 
de raad een voorstel is voor-
gelegd. Bij de verkoop ont-
vangt de gemeente een be-
drag rond de vijftien miljoen 
euro. De jaarlijkse uitkering 
stopt in dat geval. GroenLinks 
diende een amendement die 
geen meerderheid behaalde. 
Deze partij noemt de verkoop 
van het aandeel onwenselijk.

Fotocursus basis en vervolg
Castricum - Op 2 december 
is er weer een basiscursus 
fotografi e van A naar M. De 
les begint met  theorie. Aan-
sluitend worden de instellin-
gen van de camera bekeken 
en als het weer het toelaat 

volgt buiten een fotowande-
ling. Van 14.00 tot 18.00 uur 
in De Kern. Op 13 januari 
volgt een cursus voor gevor-
derden. 
Meer informatie: www.foto-
cursusnederland.nl.

GroenLinks wil plan 
Castricum Aardgasvrij

Castricum - In de komen-
de jaren zullen meer en meer 
huizen van het aardgas af 
worden gekoppeld: het ko-
ken en stoken in huis zal 
op andere manieren plaats-
vinden. In Castricum heeft 
de gemeente het doel om in 
2030 energie-neutraal te zijn.  
Omdat dit wijzigingen gaat 
inhouden, vraagt GroenLinks 
om een plan, waarin uiteen 
wordt gezet hoe het colle-
ge denkt de doelstellingen 
te gaan halen. Op 2 novem-
ber zal een motie van Groen-
Links besproken worden. Om 
de doelstelling te halen moe-

ten er keuzes gemaakt wor-
den, bijvoorbeeld of er inge-
zet wordt op warmtepompen, 
die met elektriciteit warm-
te uit de buitenlucht ha-
len. Of bijvoorbeeld door het 
aanleggen van een (regio-
naal) warmtenet, waar HVC 
uit Alkmaar onderzoek naar 
doet. 
GroenLinks vraagt in het plan 
rekening te houden met de 
betaalbaarheid voor burgers. 
,,Ook voor mensen met een 
lager inkomen moet warm-
te betaalbaar blijven”,  aldus 
Hannie Lutke Schipholt, frac-
tievoorzitter van GroenLinks.

Natuurwerkdag
Castricum - Op zaterdag 4 
november wordt door heel 
Nederland de grootste en ge-
zelligste vrijwilligersactie in 
het groen georganiseerd. Zo 
ook bij de Tuin van Kapitein 
Rommel van 10.00 tot 13.00 
uur. 
De Natuurwerkdag is een ini-
tiatief van LandschappenNL. 
In de Tuin van Kapitein Rom-
mel gaan ze aan de slag met 
snoeiwerk, het herstellen van 
de vlechtheggen en het bag-
geren van de vijver. Daar-
naast moet de tuin winter-
klaar gemaakt worden. Voor 
de lunch wordt gezorgd. In-
schrijven kan via https://
www.natuurwerkdag.nl.

Akersloot - Zondag 22 ok-
tober omstreeks 12.15 uur 
heeft een aanrijding plaats-
gevonden tussen een perso-
nenauto en een snorfi ets op 
de kruising Meerweg/Juli-
analaan. De bestuurder van 
de snorfi ets is ten val geko-
men en heeft letsel opgelo-
pen. Hij is door ambulance 
overgebracht naar het zie-
kenhuis.

Ongeval
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26 OKTOBER

Lezing door ‘beroepszwerf-
ster’ Yvonne Blokker in De 
Zwaan in Uitgeest vanaf 9.30 
uur.

Poppentheater Kleine Hilde 
in Huis van Hilde in Castricum 
om 13.30 en 15.00 uur.

Cabaret van Patrick Neder-
koorn: Het komt nu wel heel 
dichtbij. In De Vest Alkmaar 
om 20.30 uur. Foto: Carla Ko-
gelman.

Pompoenlantaarns maken 
in De Bakkerij in Castricum 
vanaf 20.00 uur. Zelf gereed-
schap meenemen.

Concert See You in Heaven 
met Vincent Bijlo en anderen 
in Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur.

Staatsopera van Tataterstan 
met Rigoletto van Verdi in De 
Vest Alkmaar. Voorafgaand 
een inleiding om 19.30 uur.

27 OKTOBER

Cabaret. Troosten een try-out 
van Jochem Otten in De Cirkel 
in Heemskerk vanaf 20.30 uur.

Expositie in LeesLokaal in 
Uitgeest: werk van de Zweed-
se kunstenaar Oskar Hilario, 
19.00-20.30 uur.

Toneelgroep Maastricht 
speelt Brieven uit Genua met 
Ilja Leonard Pfeijffer in De 
Vest Alkmaar om 20.30 uur. 
Foto: Ben Duin.

Ruben Hoeke 25 Years on 
Tour in Victorie in Alkmaar om 
20.30 uur.

Theatermonoloog In mij 
hoofd van Debby Petter. In De 
Beun Heiloo om 20.15 uur. Fo-
to: Bob Bronshoff.

Pubquiz in Mezza Luna in 
Castricum vanaf 20.30 uur. 
Vooraf aanmelden.

Concert. Nederlands Kamer-
orkest speelt in Theater de 
Vest in Alkmaar om 20.15 uur.

Cabaret. Thijs van de Mee-
berg met Er mag gedanst wor-
den. In Kennemertheater Be-
verwijk om 20.30 uur.       

28 OKTOBER

Bintangs op het podium in 
de Jansheeren in Heemskerk 
vanaf 21.00 uur.

Komedie. Theater van de 
Lach 2.0 presenteert The Play 
That Goes Wrong om 20.15 
uur in De Vest Alkmaar. Foto: 
Curly & Straight.

Optreden Danny Vera, Bet-
ween the Dark & Daylight, 
anekdotes en rock-‘n-roll in 

Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur.

Voorstelling Held van Marcel 
de Groot in De Beun in Heiloo 
om 20.15 uur. Foto: Raymond 
van Olphen.

Marley Meets van Rootsri-
ders, Bob Marley tributeband 
om 20.45 uur in Victorie Alk-
maar.

Halloweenfeest in De Bak-
kerij in Castricum.

Avondwandeling door beel-
denpark een Zee van Staal in 
Wijk aan Zee om 20.00 uur.

Concert Vocal Tour in de 
theaterzaal Koningsduyn van 
Geesterhage in Castricum 
vanaf 20.00 uur.

Concert. Scrum speelt akoes-
tische folk met als titel ‘Single 
Malt Folk’ bij De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest vanaf 20.15 
uur.

Expositie bij Perspectief in 
Bakkum met schilderijen, 
beeldhouwwerken en kera-
miek.

29 OKTOBER

Halloweenfeest voor kinde-
ren vanaf 14.00 uur in De Bak-
kerij in Castricum. Gratis en-
tree.

Hans Dulfer speelt bij Jazz 

▲

in Bakkum in Fase Fier vanaf 
16.00 uur. Gratis entree.

Open zondag Fort aan Den 
Ham, Busch en Dam 13 Uit-
geest met workshop jeugd: 
‘Tinnen soldaatjes gieten en 
schilderen’. Van 11.00 tot 16.00 
uur. Foto: F. Braaksma.

Dansante rondleiding om 
13.00 en 15.00 uur met Sophia 
Maria Kienhuis in beelden-
park Zee van Staal in Wijk aan 
Zee. Bij ieder beeld wordt een 
dans, liedje, stukje tekst of ge-
dicht opgevoerd.

Gigantisch barok van het 
Apollo Ensemble om 11.30 uur 
in De Cirkel Heemskerk.

Poppentheater Kleine Hilde 
in Huis van Hilde in Castricum 
om 13.30 en 15.00 uur.

Try-Out Café met jong en 
veelbelovend talent vanaf 
16.00 uur in De Vest Alkmaar.

IVN-natuurwandeling in het 
recreatiegebied Noorderneg, 
aan de westkant van Heiloo. 
Start om 10.00 uur op de par-
keerplaats bij zwembad het 
Baafje aan de Omloop in Hei-
loo. Foto: Paul ten Have.

Bijeenkomst van de Gil-
de der beHOEders. Zij zetten 
voor het twintigste seizoen de 
hoed op om zich te behoeden 
tegen het winterse weer. In de 
Slotkapel in Egmond aan den 
Hoef om 15.00 uur.

Kindervoorstelling Boeven-
streken om 15.30 uur in Nieuw 
Geesterhage in Castricum van 
het Zoldertheater.

Concert gemengd koor De 
Vredeburgers om 15.00 uur in 
de Corneliuskerk in Limmen.

30 OKTOBER

Ein feste Burg, orgelconcert 
van Una Cintina met premiè-
res in de Sint Laurentiuskerk 
Alkmaar. Aanvang 20.00 uur.

31 OKTOBER

Muziektheater: Henk Poort 
met Ik ben mijn lied. Aanvang 
14.00 uur in De Vest Alkmaar. 
Foto Koos Breukel.

Beroepenmarkt in het Bon-
hoeffercollege Castricum van-
af 19.30 uur. Iedereen is wel-
kom.

Concert Stichting Alkmaar-
se Kamermuziek met Martijn 
Cornet en Hans Eijsackers om 
20.15 uur in De Vest Alkmaar.

Musical Vamos! Met onder 
andere Lenette van Dongen 
in Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur. Ook te zien op 
woensdag.

1 NOVEMBER

Wandelen met gids vanaf De 
Hoep in Castricum om 10.00 
uur kan gekozen worden uit 
3-5 of 7-10 km. Een wandeling 
van 15 km start bij het NS-
station in 10.00 uur. Deelna-
me is gratis.

Guido Weijers met de Ou-
dejaarsconference 2017 om 
20.15 uur in De Vest Alkmaar. 
Foto: Regina Pater.

5 november 20170
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 The Frogs en dj Sunfi eld 
in Theater Koningsduyn

Castricum - Ter ere van het 
vijftigjarig bestaan van de 
Werkgroep Oud-Castricum 
geven de legendarische Cas-
tricumse formatie The Frogs 
Ltd en ‘good-old’ dj Joseph 
Sunfi eld op zaterdag 4 no-
vember een nostalgisch op-
treden in Theater Konings-
duyn in Geesterhage. 

The Frogs danken hun be-
kendheid niet alleen aan de 
welbekende en revolutionai-
re avonden bij Hotel Borst in 
Bakkum, maar ook aan de tv-
optredens in 1967/1968 en 
hun deelname aan diverse 
landelijke popfestivals in on-

der andere Castricum, Am-
sterdam en Rotterdam. 
Jos Zonneveld uit Bakkum 
was een van de dj’s die in de 
jaren ‘60 platen draaide bij 
Borst, in de Oude Schimmel 
en vele andere discotheken 
in Noord-Holland met zijn 
‘Super Bose Drive-in Show’. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten 
aan de zaal. Meer informa-
tie over het slotweekend van 
Oud-Castricum is te vinden 
op www.castricum1967.nl. Op 
de foto: The Frogs bij Borst 
in 1967. V.l.n.r.: Dave van der 
Schaaf, Nico de Graaf, Jean 
Hanck, Kosmos Dekker en 
Fiep Holleman.

Castricum - Een abstract 
schilderij maken vereist eni-
ge basiskennis. Daarom heeft 
Martin Heijnen voor Perspec-
tief een basiscursus abstract 
ontwikkeld. Tijdens drie za-
terdagen vanaf 11 novem-
ber van 13.30 tot 16.30 uur 
zal Martin de eerste beginse-
len van het abstract werken 
behandelen. Voor meer in-
formatie of aanmelden: www.
perspectiefcastricum.nl.

Workshop 
abstract

Meedenken om overlast 
vuurwerk te verminderen

Castricum - Om overlast 
voorafgaand aan oude-
jaarsavond te verminde-
ren, wordt iedereen ge-
vraagd mee te denken en 
oplossingen aan te dra-
gen. 

De gemeente leidt elk jaar 
weer duizenden euro’s scha-
de veroorzaakt door vuur-
werk. Bovendien hebben veel 
inwoners en dieren last van 
vuurwerk dat buiten de af-
gesproken tijd, van 18.00 tot 

2.00 uur, wordt afgestoken. 
Onderzocht is of het afsteken 
van vuurwerk centraal kan 
worden geregeld, maar daar 
blijkt ook een behoorlijk kos-
tenplaatjes aan vast te zitten. 
Bovendien zit lang niet ieder-
een daar op te wachten. 
De verkopers worden ook 
door de gemeente betrok-
ken bij het zoeken naar een 
oplossing voor het probleem. 
Het e-mailadres waar men 
ideeën kan inbrengen is 
teamveiligheid@debuch.nl.

Expositie ’Zien en beleven’
Castricum - In samenwer-
king met de kunstcommissie 
van protestantse kerk wordt 
op zondagmiddag 5 novem-

ber een expositie geopend  
gericht op advent. De kun-
stenares Saskia Weishut-
Snapper geeft in verhalende 
zin een toelichting  over haar 
uitbeeldingen van een we-
reld zonder de dreiging van 
de dagelijkse werkelijkheid.  
Zij geeft die wereld gestalte 
in wat Saskia ‘peintisseries’ 
noemt; vernuftige composi-
ties van alle mogelijke textie-
le materialen, die ze in lagen 
over elkaar opbrengt. 

Haar vertelling wordt afge-
wisseld met muziek van het 
klezmertrio Di Gojim. Aan-
vang 15.00 uur in de Mara-
nathakerk. Gratis entree. 

Castricum - Vrijwilligers uit 
Castricum worden uitgeno-
digd in het theater van Dorps-
straat23 voor een kosteloos 
Frans avondje uit met zan-
ger Edouard op vrijdag 10 no-
vember of zondag 12 novem-
ber van 20.00 tot 22.15 uur. De 
activiteiten zijn onderdeel van 

 Avondje uit vrijwilligers
het programma ‘Vrijwilligers 
Bedankt’. 
In verband met de grote be-
langstelling worden extra ac-
tiviteiten op www.vrijwilligers-
bedankt.nl geplaatst. Aan-
melden kan op bovenstaan-
de website of via tel.: 0251-
656562. 

Limmen - Op woensdag 8 
november wordt samen ge-
geten in de protestantse kerk 
aan de Zuidkerkenlaan. De 
deur staat open vanaf 17.00 
uur. Aanmelden: tel.: 5052871 
of margreetdenekamp@out-
look.com. Bij de uitgang staat 
een mandje voor een vrijwilli-
ge bijdrage.

Samen eten

Castricum - De lokale par-
tij Gemeente- en Dorpsbe-
langen (GDB) is op zoek naar 
versterking in de gemeente-
raad. Leden en niet-leden van 
de partij worden opgeroepen 
hun belangstelling voor deel-
name aan de gemeenteraad 
vanuit de GDB fractie ken-
baar te maken. Aanmelden 
uiterlijk voor 1 november. De 
aanmelding dient vergezeld 
te gaan van een beknopte 
motivatie waarom de desbe-
treffende persoon zich kandi-
daat stelt. Meer informatie bij 
secretaris Cees Hollenberg: 
gdbcastricum@hotmail.com 
of fractievoorzitter Herman 
Sterken hsterken@planet.nl. 

Kandidaten voor 
GDB gezocht 

Castricum - Op het traject 
Alkmaar-Uitgeest geldt op 
4 en 5 november een aan-
gepaste dienstregeling. Er 
wordt gewerkt aan de bo-
venleiding. Een deel daarvan 
wordt vervangen.

Aangepast 
treinverkeer

Brandweer rukt uit
Castricum - De brandweer 
is zondagavond 15 oktober 
uitgerukt met meerdere voer-
tuigen voor een voertuig-
brand aan de A9  aan de lin-
kerkant ter hoogte van hec-
tometerpaal 67,5. Er was kort-
sluiting ontstaan in de auto. 

Donderdag om 8.50 uur werd 
onder andere Akersloot op-
geroepen voor een ongeval 

met beknelling op de A9 ter 
hoogte van Heiloo. Na con-
trole door de ambulance-
dienst kon de bestuurder via 
de bijrijderskant zijn voertuig 
verlaten. 
Donderdag rond 21.00 uur 
werd de brandweer naar de 
Provincialeweg N203 ge-
stuurd. Er zou een buiten-
brand zijn, maar dat was loos 
alarm.

Inloopatelier woensdag 
én zaterdagochtend

Castricum - Mieke Rozing 
start vanaf 4 november ook 
op de zaterdagochtend met 
haar schilderatelier in Galerie 
Streetscape aan de Dorps-
straat 7. De populaire ‘in-
loopateliers, die zij nu elke 
woensdag begeleidt, worden 
uitgebreid met de zaterdag-
ochtend om de week. 
Voor beginners en gevorder-
den, jong of oud, met olieverf, 

acrylverf of mixed media, re-
alistisch of abstract, dat kan 
allemaal. Iedereen krijgt indi-
viduele begeleiding. 
Eerst een kijkje nemen kan 
elke woensdag van 9.30 
tot 12.00 uur met uitzonde-
ring van de kerst- en zo-
mervakantie. Bel naar Mie-
ke voor meer informatie 06-
10566887 of mail naar info@
miekerozing.nl. 

Castricum - Donderdag-
ochtend  2 november  is de 
maandelijkse bijeenkomst ’t 

In ’t Praethuys Praethuys in Castricum voor 
mensen die te maken heb-
ben met kanker. De inloop is 
van 10.00 – 12.00 uur in het 
pand van Frank Boske aan de 
Dorpsstraat 23. 
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Vitesse krijgt voetballes
Castricum - Afgelopen zon-
dag moest Vitesse het op 
de Puikman opnemen tegen 
Kleine Sluis uit Anna Paulow-
na. De club zegevierde meer 
dan terecht met 1-3.
Al in de beginfase kwam Vi-
tesse goed weg toen een 
hard ingeschoten bal via de 
binnenkant van de paal weer 
het veld in vloog. Maar in de 
16e minuut was het alsnog 
raak. Knullig balverlies op het 
middenveld werd keihard af-
gestraft. Daaruit werd met-
een de linkerspits de diep-
te ingestuurd en waarschijn-
lijk was het niet zo bedoeld 
maar zijn voorzet vanaf links 
verdween over de verbouwe-
reerd bij de 1e paal staande 
Tom Laan in de verre krui-
sing: 0-1. De laatste tien mi-
nuten van de eerste helft wa-

ren dan toch voor de thuis-
ploeg. Nadat vijf minuten 
voor rust een combinatie over 
links net geen treffer oplever-
de werd het een minuut voor 
rust alsnog gelijk. Opnieuw 
sneed de snelle Rik Beentjes 
door de defensie van Kleine 
Sluis, bediende Robin Bakker 
die vervolgens na een prima 
een-tweetje fraai afrondde: 
1-1. 
Direct na rust nam Kleine 
Sluis meteen weer het initi-
atief. Een slechte uittrap van 
Tom Laan vormde de inlei-
ding voor een snelle coun-
ter waaruit de 1-2 werd ge-
scoord. En toen vijf minu-
ten daarna ook de 1-3 sim-
pel mocht worden binnenge-
schoten na opnieuw slecht 
verdedigen was het duel be-
slist. 

166-0 voor rugbydames
Castricum - Of het een ab-
soluut record is in de rugby-
wereld is niet bekend, maar 
het staat vast dat de dames 
van Cas RC afgelopen zon-
dag  verschillende records 
hebben laten sneuvelen met 
hun eindscore van 166-0. Er 
was een hoogste eerste helft-
score (99-0), een hoogste 
score door het damesteam 
van Cas RC ooit behaald in 
het bestaan van de bijna 
50-jarige club en een hoog-
ste score behaald in de eer-
ste klasse dames ooit.
Dat Obelix door de Duinran-
ders op de slachtbank gelegd 
zou gaan worden was een eis 
van de coach Hans Marcker. 
Ook tegen zwakkere tegen-
standers moest elk balbezit 
gekoesterd worden en de fo-
cus gelegd worden op snel 
spel, goede balbehandeling 
en creëren van overzicht het 
lopen in de gaten van de ver-
dediging van de tegenstan-
der. Hij duldde geen verslap-
ping van het team,  niet bij 
een hoge score en ook niet 
in de laatste minuten van de 
wedstrijd. Zo denderde de 
Castricumse rugbytrein voort 
en was het  dus mogelijk om 
deze monsterscore op voe-

ren tot de 166-0. Individuele 
speelsters werden opgedre-
ven om het beste uit zichzelf 
te halen getuige de scores 
van de solo runs van Tessa 
v.d. Brink en Martine Mooij. 
Met Sophie Touber en Lin-
de v.d. Velden als topscoor-
ders werden ook nieuwe da-
mes ingezet. 
Zo als de van de jeugd door-
gestroomde Meave Hoog-
land en Debby. Nu op naar 
de finale voor het kampioen-
schap eerste klasse dames 
en daarna opmaken voor de 
promotiewedstrijden. De da-
mes zijn duidelijk op weg 
naar een eventuele plaats in 
de ereklasse.

Opnieuw verlies FCC
Castricum - Trainer Jort van 
der Meulen van FC Castricum 
had na de teleurstellende ne-
derlaag bij Jong Holland zijn 
team op diverse plaatsen ge-
wijzigd in de hoop tegen 
Blauw Wit/Beursbengels een 
beter figuur te slaan.  On-
danks dat de Castricummers 
een redelijke voetbalwed-
strijd speelden, werd Blauw 
Witter Zion Linger een kwar-
tier voor tijd de matchwin-
ner met een snoeihard schot 
in de kruising, waardoor FC 
Castricum met 1-0 verloor, de 
derde nederlaag op rij.
Blauw Wit begon overtui-
gend en de weer uitsteken-
de FCC-doelman Danny Bur-
ger moest dan ook al na drie 
minuten redding brengen bij 
een schot van Erwin Smajic. 
Daarna had Carlo Vrijburg 
pech met een schot op de 
paal. Ook Bob van der Waal 
was dicht bij een goal en 
Maarten van Duijvenvoorde 
stuitte op doelman Youssef 
Abdallaoui, maar de groot-
ste kans was voor de Am-
sterdammers via Rainier Si-
on, zodat iedereen vrede had 
met de 0-0 ruststand. In de 

tweede helft had FCC, afge-
zien van een kopbal van Mic-
key Wever in de handen van 
Danny Burger, weinig gevaar 
te duchten. De wedstrijd leek 
op 0-0 af te stevenen, tot-
dat Zion Linger met zijn zon-
dagsschot de Amsterdam-
mers aan de leiding hielp. 
FC Castricum begon aan een 
slotoffensief en had pech bij 
een vrije schop van Bob van 
der Waal , die via de lat over 
ging. Het wordt tijd voor een 
overwinning en dat moet ge-
beuren in de thuiswedstrijd 
tegen Buitenveldert, die bij 
winst een plaats in de mid-
denmoot oplevert.

Jouke haalt WK- limiet
Castricum - Op  zaterdag 
21 oktober vond in Alkmaar-
de tweede kwalificatiewed-
strijd voor het WK en WAGC 
(World Age Group Compe-
tition) trampolinespringen 
plaats. Het WK en de WAGC 
vinden beiden plaats in So-
fia, Bulgarije. Van 9 tot 12 no-
vember wordt het WK gehou-
den en aansluitend van 16 tot 
19 november de WAGC. In de 
klasse 11-12 jongens sprong 
Castricummer Jouke Windig  
die uitkomt voor Trampoline-
vereniging Triffis in Alkmaar, 
zijn kwalificaties voor het 
WAGC. Met een hele sterke 
verplichte oefening met hoge 
uitvoeringsscore en daarna 
een goed gesprongen keuze-
oefening met hoge moeilijk-
heidsgraad behaalde hij de 

door de KNGU gestelde ho-
ge limiet, goed voor direc-
te plaatsing voor dit prestigi-
euze toernooi. Jouke kan dus 
zijn koffers gaan pakken om 
op 13 november met het Ne-
derlands Team naar Sofia af 
te reizen. Jouke: ,,Ik ben heel 
blij dat het is gelukt en nog 
wel met de hoge limiet. Ik ben 
ook heel blij dat zoveel men-
sen me hebben gesponsord 
hebben. Sponsors zijn trou-
wens nog steeds welkom. 
Op www.joukewindig.nl is te 
zien hoe dat moet.” De laat-
ste kwalificatiewedstrijd voor 
het WK en WAGC is op 29 
oktober in Sportcomplex de 
Meent in Alkmaar.  De toe-
gang tot de wedstrijd is gra-
tis. Foto: Trampofoto: Maas-
Hein Boeve.

Castricum - Hein Kitsz en 
Peter Ent zetten hun strijd 
om de koppositie onverdro-
ten voort bij biljartvereniging 
Wik. Hein haalde een net iets 
beter resultaat in zijn par-
tij tegen Siem Bakkum, dan 
Peter Ent tegen Hans Kooi-
man. Na een stroeve start 
van beide maakte Hein het 
nipte verschil door met twee 
series van zeven caramboles 
en een goede eindsprint, de 
overwinning te pakken met 
een stijgingspercentage van 
48%. Siem kon wel zijn der-
de plaats op de ranglijst be-
houden.

Kitsz pakt 
koppositie 

Dame aan top
Castricum - Vrijdag 20 ok-
tober speelden de schakers 
van SV Vredeburg de vijfde 
ronde van de interne compe-
titie. In een rechtstreeks du-
el om de eerste plaats van de 
ranglijst rekende Sandra Hol-
lander af met Jan Levering. 
De wijze waarop Sandra Hol-
lander het eindspel met één 
pion meer naar winst voer-
de, was in technisch en tac-
tisch opzicht van grote klas-
se. Robin Rommel handhaaf-
de zich in de kopgroep door 
in een lange partij Barry Ble-
kemolen te verslaan. 

Akersloot - Ben Dukink 
van district West-Friesland 
heeft afgelopen weekend het 
kampioenschap driebanden 
tweede klasse op zijn naam 
gezet. Na de zesde ronde 
konden vijf spelers kampioen 
worden en in de laatst ron-
de moet alles beslist worden. 
Dudink doet nu mee aan het 
NK dat eind november wordt 
gespeeld in De Vriendschap.

Dudink kampioen

Ferry wint
Akersloot - Ferry Karssen 
is eindelijk weer eens win-
naar geworden van de KPB-
mountainbikecup. Wilfred 
Knegt pakte meteen na de 
start de koppositie. Drie ron-
den lang was het Knegt die 
het strakke tempo mocht be-
palen van de latere winnaar 
Ferry Karssen en Jan Lan-
geveld. Na drie ronden nam 
Ferry het tempo over met 
de altijd verdedigend rijden-
de Jan Langeveld in zijn kiel-
zog. Wilfred Knegt was met 
zijn laatste adem toch nog in 
staat de derde plek te behou-
den.
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Simone Kleinsma in

Young 
4 You

maakt einde aan eenzaamheid

,,Ik hoop nou maar dat ze 
de manier waarop we haar 
verhaal vertellen had 
kunnen waarderen”

           Was Getekend, 
Annie M.G. Schmidt

    Henny 
Huisman

Een 
museum 
voor 
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Hans Dulfer komt naar Bakkum
Bakkum - Zondag 29 ok-
tober vanaf een uur of vier 
speelt Hans Dulfer in Fa-
se Fier als gast bij het Jos 
van Beest Trio dat maande-
lijks Jazz in Bakkum presen-
teert. Dat pianist en gastheer 
Jos van Beest over een groot 
muzikantennetwerk beschikt,
blijkt wel dat na het concert 
van vorige maand met gast-
solist Frits Landesbergen het 
nu de beurt is aan de beken-
de saxofonist. Samen met 
Victor de Boo op drums en 
Erik Schoonderwoerd aan de 
bas belooft het een muzika-
le, verrassende happening te 
worden. De nu 77 jarige  jazz-
musicus, die als enige jazz-
musicus zowel in Nederland 
als in Japan gouden platen 
wist te behalen, volgt nauw-
lettend de nieuwste trends, 
maar blijft jazzmuzikant in 
hart en nieren.
Net als Hans Dulfer geniet 
ook pianist en gastheer Jos 
van Beest internationale be-
kendheid in Japan en staat 

sinds 1999 onder contract bij 
het Japanse Jazzlabel ‘Atelier 
Sawano’. Hij heeft inmiddels 
een veertiental album op zijn 
naam staan.
Met zijn gelijknamige trio en 
samen met zijn echtgenoot, 
zangeres Marielle Koeman 
zijn zij op uitnodiging regel-
matig te gast in de grote con-
certzalen in het land van de 
rijzende zon. De zaal gaat om 
15.00 uur open.

Bakkum - Kinderen van 
groep een en twee van basis-
school Cunera krijgen sinds 
kort onderwijs aan de Profes-
sor Winklerlaan. Forte Kin-
deropvang vangt na school 
de kinderen in hetzelfde ge-
bouw op, en biedt op dezelf-
de locatie peuteropvang voor 
kinderen van twee tot en met 
vier jaar oud. Maandag 30 
oktober om 9.00 uur wordt de 
BSO en peuteropvang fees-
telijk geopend door de kin-
deren, met een beetje hulp 
van Esther Zijl (bestuurder 
Forte Kinderopvang), Carla 
Smits (directeur-bestuurder 
Tabijn), Erica Jaasma (clus-
termanager Forte Kinderop-
vang) en Bertil Boers (direc-
teur basisschool Cunera).

Na de offi ciële plechtigheid 
wordt er een klein feestje 
gevierd, waarbij er natuur-
lijk van alles te doen is voor 
de Forte kinderen, zoals een 
interactief poppentheater, 

knutselen, schminken en een 
kleine verrassing. Tijdens de 
opening  is iedereen welkom 
om kennis te komen maken 
met deze nieuwe locatie.
Door de opvang van de peu-
ters en kleuters in het ge-
bouw van de Cunera aan de 
Prof. Winklerlaan ontstaat er 
een doorgaande ontwikkel-
lijn tussen school en kinder-
opvang. De locatie aan de 
Winklerlaan is een tijdelij-
ke oplossing van de Cunera: 
het streven is kinderen zo-
veel mogelijk op een loca-
tie onderwijs te geven en op 
te vangen. Bij BSO Cunera 
wordt er, naast het standaard 
Forte aanbod van activiteiten, 
workshops en zwemles via 
de BSO, natuurlijk ook goed 
gebruik gemaakt van het van 
het bosrijke buitenterrein. Bij 
zowel peuteropvang als BSO 
Cunera zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Meer informatie via 
www.fortekinderopvang.nl 
en 0251-658058.

‘Van het 
gas af’

Castricum - Op dinsdag 14 
november organiseert ener-
giecoöperatie CALorie een 
voorlichtingsavond met als 
thema ‘Van het gas af’. 

Het zal niemand ontgaan zijn 
dat aardgas taboe wordt. Bin-
nenkort zullen nieuwbouw-
huizen geen gasaanslui-
ting meer krijgen. Bestaan-
de woningen zullen geleide-
lijk ook van het gas losgekop-
peld worden. Dit moet uiter-
lijk 2050 voltooid zijn. 
Veel mensen willen al eerder 
overstappen. De effecten van 
de uitstoot van broeikasgas-
sen op het klimaat worden 
immers steeds zichtbaarder. 
Van de directe CO2-emissies 
in Castricum is éénderde af-
komstig van de verbranding 
van aardgas. 
Iedereen is welkom op deze 
avond die gehouden wordt in 
het gemeentehuis. Aanvang 
20.00 uur.

Lokale om-
roepen op DAB+
Regio - De samenwer-
kende lokale omroepen in 
Noord-Kennemerland zijn 
vanaf nu aangesloten op 
DAB+, de digitale opvolger 
van FM. Uitzenden werkt 
technisch anders dan uit-
zenden via FM, zo kunnen 
er meerdere zenders wor-
den uitgezonden via één 
zendmast en reikt het sig-
naal verder. 

Samenwerken is dus nood-
zakelijk om uitzendingen via 
DAB+ mogelijk te maken. De 
uitzendingen zijn in deze fase 
nog experimenteel. Eind de-
cember wordt de proef ge-
evalueerd en eventueel ver-
lengd. Halverwege 2018 
hoopt het Agentschap Tele-
com, de overheidsorganisatie 
die de radiofrequenties regu-
leert en controleert, de fre-
quenties voor lokale omroe-
pen defi nitief te maken.

OSU Radio, BE@TFM, Castri-
cum105, Heerhugowaard-A-
Life en RTV80 zijn aangeslo-
ten. Er vinden nog gesprek-
ken plaats met CompleetFM 
over aansluiting. Inmiddels 
luistert dertien procent van 
de mensen radio via DAB+. 
Twee jaar geleden was dat 
nog maar vijf procent. Op de 
lange termijn wordt de FM 
uitgeschakeld, een precieze 
datum is daarvoor nog niet 
vastgesteld.

Toneel en informatie 
voor vrijwilligers

Castricum - Op vrijdag 24 
november van 13.30 tot 16.00 
uur wordt de kosteloze work-
shop ‘Omgaan met demen-
tie voor vrijwilligers’ georga-
niseerd in Theater Konings-
duyn in Geesterhage. De 
opening wordt verricht door 
wethouder Kees Rood. Daar-
na speelt Theater Ervaria ‘De 
dementie van Jet en Harry’, 
toneel dat informatief en licht 
van toon is.
De organisatie Geriant zal 

een toelichting geven op 
nieuwe ontwikkelingen rond 
dementie, signaleren en om-
gaan met dementie en op 
gespreksvaardigheden. Ook 
wordt aandacht gegeven aan 
opvang- en begeleidingsmo-
gelijkheden van mensen met 
dementie  in de kernen van 
Castricum. De workshop is 
geschikt voor alle vrijwilli-
gers. Aanmelden en informa-
tie: tel.: 0251-656562 of in-
fo@welzijncastricum.nl.

Castricum - Op eigen ini-
tiatief houden schilders en 
de beeldhouwers/keramis-
ten van Perspectief een na-
jaars-expositie. Op zater-
dag 28 en zondag 29 okto-
ber tussen 11.00 tot 17.00 uur 
is het atelier van Perspectief 
aan de van Oldenbarneveldt-

Expositie weg 37 in Bakkum geopend 
en wordt het werk van deze 
groepen tentoongesteld. De-
ze expositie is zeer gevari-
eerd omdat binnen ieders ei-
gen stijl door de kunstenaars 
in verschillende technieken 
met verschillende materialen 
wordt gewerkt. Dit geeft een 
bijzonder en kleurrijk effect 
binnen de veelheid van ge-
kozen onderwerpen.

CoDa start in Castricum
Castricum - CoDA gaat van 
start in Castricum; een zelf-
hulpgroep voor mannen en 
vrouwen die last hebben van 
ongezonde, ongelijkwaardi-
ge of destructieve relaties. 
De enige voorwaarde voor 
lidmaatschap van de deel-
nemers is de  wens naar ge-
zonde relaties met zichzelf 
en anderen. Door de twaalf 
stappen en principes van Co-
DA toe te passen in relaties 

en in het dagelijks leven le-
ren de deelnemers zich los te 
maken van de zelfdestructie-
ve levensstijl, zo luidt het uit-
gangspunt. De bijeenkom-
sten worden gehouden:
iedere maandag vanaf 6 no-
vember van 19.30 tot 20.30 
uur op de Dorpsstraat 23, 
Castricum. Kosten drie euro 
per keer.
Kijk ook op www. Codepen-
dents-anonymous.nl.

Castricum - Tijdens de vo-
rige zonnepanelenactie van 
CALorie legden bewoners 
1416 zonnepanelen op hun 
daken. De vierde actie is op 
komst. Er worden speciaal 
voor de zonnepanelenactie 
drie informatieavonden ge-
organiseerd; op 2 novem-
ber in De Oude Keuken bij 
Dijk en Duin in Castricum, 
op 6 november in ‘t Kruis-
punt in Akersloot en op 7 no-

Actie rond zonnepanelen
vember in de Oude School in 
Limmen. De actie start op 30 
oktober en inschrijven kan 
tot en met 28 februari 2018. 
Meer lezen over de actie en 
vrijblijvend een offerte aan-
vragen kan vanaf 30 okto-
ber op www.calorieenergie.
nl. Tijdens de bijeenkomsten 
wordt ook gesproeken over 
alternatieven voor verwar-
ming met CV-ketels op aard-
gas.
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Netwerkbijeenkomst Taal voor 
het Leven in de BUCH gemeenten
Woensdag 22 november van 
19.30 -21.30 uur
Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250

Het Taalhuis Bergen, Castricum en 
Heiloo  nodigt u en vele andere 
werkers binnen het sociaal-maat-
schappelijke veld van harte uit voor 
een netwerkbijeenkomst met als 
thema Taal voor het Leven in de 
BUCH Gemeenten.

Nederland telt 2,5 miljoen laag-
gelett erden, dat wil zeggen dat 
zij moeite hebben met lezen, 
schrijven, rekenen en/of digitale 
vaardigheden. Zij schamen zich en 
verbergen vaak hun probleem. Op 
laaggelett erdheid rust een taboe 
en het bespreekbaar maken is niet 
gemakkelijk. 

Het Taalhuis is een herkenbare plek 
in een dorp of stad waar inwoners 
terecht kunnen die beter willen 
leren lezen, schrijven of hun digitale 
vaardigheden willen verbeteren. 

Programma
• 19.00 uur inloop
• 19.30 uur opening door wethou-
 der Elly Beens, wethouder onder-
 wijs Gemeente Heiloo 

• ‘Lzeen en shicrejvn is niet voor ie-
 reeden vezlafneksprend’: feiten 
 en cijfers laaggelett erdheid door 
 Maria Sabel, Sti chti ng Lezen & 
 Schrijven
•  Hoe verleid je de laaggelett erde 
 om aan de slag te gaan? 
 Door Petra Doelen van Lost Le-
 mon. 
•  Lost Lemon ontwikkelde 5 typen 
 laaggelett erden die elk om een 
 eigen benadering vragen.
•  Taalambassadeurs aan het woord 
•  Offi  ciële opening Taalhuis Heiloo 
 door Elly Beens en de taalambas-
 sadeurs 

Pauze

• Gesprek in kleine groepjes over  
 de centrale vraag: 
• Wat kan mijn bijdrage zijn om 
 meer laaggelett erden te verleiden 
 om hun basisvaardigheden zoals 
 lezen, schrijven en digitale vaar-
 digheden te verbeteren?
•  Een korte terugkoppeling 
•  Afsluiti ng: wat is de opbrengst 
 van vanavond?
•  Napraten en elkaar ontmoeten

U kunt zich aanmelden bij Evelyne 
de Rijk e.derijk@bknw.nl 

Agenda Raadsplein 
2 november 2017

Tijd  Onderwerp
19.00 – 20.15:  Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 1:  
  een sociale en vitale gemeente
19.00 – 20.15:   Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:  
  Een leefbare gemeente
20.15 – 21.15:   Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:  
  Een aantrekkelijke gemeente
20.15 – 21.15:   Inhoudelijke bespreking begro-
  tingsprogramma 4: Een fi nancieel gezonde 
  gemeente
21.30:   Raadsvergadering
  Met onder andere
  Debat Raad:
  -  Gelegenheid voor plenair debat over begroting 2018
  -  Gelegenheid voor bespreking moties en amende-
   menten bij de begroting 2018; na deze inventari-
   satie worden ze in debat gebracht.
  Besluitvorming:
  -  Vaststellen bestemmingsplan De Woude 

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de 
carrousel worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan 
niet (opnieuw) worden ingesproken

Voor al onze vrijwilligers er is nog 
een aantal plaatsen beschikbaar bij 
acti viteiten in ons project Vrijwilliger 

Bedankt (4 -12 november). Inschrij-
ven kan nog tot 31 oktober via www.
vrijwilligers-bedankt.nl.

Laatste plaatsen bij workshops 
Vrijwilligers Bedankt

Op diverse plaatsen in Castricum en 
Limmen wordt de riolering gereno-
veerd. De rioolbuis krijgt een nieuwe 
voering en kan dan weer vijft ig jaar 
mee. Door de methode relining hoeft  
de straat niet over de hele lengte 
open en blijft  de overlast beperkt. 
Wel moeten bewoners enige dagen 
rekening houden met wegafsluiti n-
gen, geur- en geluidshinder. 

Limmen
•  Hogeweg tussen de Visweg en 
 Nieuwelaan;
•  Burgemeester Nieuwenhuijsen-
 straat tussen de Westerweg en 
 Kapelweg.

Castricum
•  Diverse riolen in de Bloemen-
 buurt;

•  Tulpenveld en Narcissenveld;
•  Geesterduinweg ter hoogte van de 
 parkeerplaats bij Albert Heijn;
•  Laan van Albert’s Hoeve ter hoog-
 te van huisnummers 35 t/m 47.

De aannemer Aarsleff  voert de werk-
zaamheden uit van 30 oktober tot en 
met 21 november. De bewoners en 
bedrijven krijgen van de aannemer 
schrift elijk bericht voordat het werk 
begint. 

Meer informati e
Meer informati e en een detailplan-
ning is te vinden op de website van 
de aannemer: 
www.nelisinfra-aarsleff .nl. Heeft  u 
nog vragen? Dan kunt u bellen met 
de uitvoerder, de heer Jaap Groene-
wold, bereikbaar op: 06 205 807 66.

Rioolrenovatie Castricum 
en Limmen

Vanaf 23 oktober plant Stoop Groen-
voorziening nieuw vaste planten in 
de vakken rondom de rotondes van 
het Churchillplein en de Veldbloem-
laan. Door ouderdom en werkzaam-
heden zijn deze aan vervanging toe. 

Er wordt een mix van drie soorten 
vaste planten geplaatst, waaronder 
de Geranium Rozanne. De verschei-
denheid aan planten is belangrijk 

voor het aantrekken van bijen, vlin-
ders en andere insecten. Volgend 
voorjaar en zomer kunt u weer 
genieten van een fl eurig wegbeeld. 
Tijdens de werkzaamheden blijft  
doorgaand verkeer mogelijk. 

Meer informati e:
Heeft  u vragen of wilt u meer infor-
mati e stuur dan een mail naar ma-
thijspaans@debuch.nl

Nieuwe planten voor rotondes 
Churchillplein en Veldbloemlaan

gemeente BERGEN

Gemeente
UITGEEST

Wij zoeken nieuwe collega’s. Wil jij werken 
aan een fi jne omgeving om te wonen, leven 
en werken? Kijk dan op werkenbijdebuch.nl

zoekt!



Sociale ondernemingen kunnen bijdra-
gen aan het oplossen van maatschap-
pelijke vraagstukken; gemeenten op 
hun beurt kunnen via hun beleid (en 
de uitvoering ervan) op het terrein van 
duurzaamheid, circulaire economie en 
arbeidsparti cipati e ruimte bieden aan 
sociaal ondernemers. De gemeenten in 
de regio Alkmaar werken daarin samen 
met de Social Impact Factory en Sinzer. 

In acti e
Het regionale initi ati ef moet onder an-
dere leiden tot een digitale marktplaats 
waar sociaal ondernemers zich presen-
teren, zodat zij beter gevonden worden.  
Ten tweede gaan de gemeenten hun 
inkoopkaders zó aanpassen dat zij bij 
externe opdrachten voorrang kunnen 
geven aan sociale ondernemingen uit 
de regio. Bedrijven waarbij de gemeen-
ten inkopen, kunnen dan eenvoudiger 
aan hun doelstellingen voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
voldoen. Daarvoor is het ook belangrijk 
dat de impact van sociale ondernemin-
gen goed meetbaar wordt gemaakt. 
Ten derde gaan gemeenten bij voorkeur 
producten en diensten afnemen van 
sociale ondernemers. 
Dat bleken eerder dit jaar de drie meest 
kansrijke voorstellen. Ze kwamen naar 
voren ti jdens twee voorbereidende 
bijeenkomsten – ‘Social Impact Rooms’ 
– en een ‘pitch‘ van de vele voorstellen 
die daar werden genoemd.

In de prakti jk
Hoe de maatregelen er in de prakti jk 

uit moeten komen zien, wordt nu uit-
gewerkt en vastgelegd in een Plan van 
Aanpak, dat dit nog najaar gereed moet 
zijn. 

Wat verstaan we onder sociaal onder-
nemerschap? 
Door de veranderende maatschappij 
ontstaat steeds vaker parti cipati e tus-
sen (gemeentelijke) overheid, maat-
schappelijke organisati es en bedrijven. 
Een innoverende aanpak en onder-
nemende oplossingen staan daarbij 
centraal. Sociaal ondernemers springen 
in op deze behoeft e door maatschap-
pelijke impact voorop te stellen. Zij 
werken vaak (ook) lokaal, leveren een 
directe bijdrage aan verschillende be-
langrijke maatschappelijke thema’s als 
duurzaamheid, circulaire economie, 
zorg en welzijn en een meer inclusieve 
arbeidsmarkt. Kenmerken zijn:
• Maatschappelijke impact staat 
 op 1 
• Organisatorisch zelfstandige on-
 derneming met een product of 
 dienst. 
• Economisch zelfstandig en niet 
 volledig afh ankelijk van subsidies, 
 schenkingen en donati es. 
• Sociale bedrijfsvoering (bestuur, 
 governance en beperking winst-
 uitkering).

Meer weten? Of interesse om als soci-
aal ondernemer aan te haken? Check 
het nieuwsbericht op onze website of 
neem contact op met Bram Verrips via 
(14) 0251. 

Onze gemeente gaat samen met de andere gemeenten in de 
regio Alkmaar en sociaal ondernemers een impuls geven aan 
het sociaal verantwoord zaken doen. Concreet betekent dat dat 
we samen het sociaal ondernemerschap meer op de kaart gaan 
zetten, kennis en ervaringen beter delen en voorrang geven aan 
het inkopen van diensten bij sociaal ondernemers. Dat is een 
eerste stap nadat vorig jaar 32 gemeenten het belang van soci-
aal verantwoord ondernemen onderstreepten. Zij stelden dat 
een betere kennisuitwisseling nodig was, net als het vormen 
van een nauw netwerk met en tussen sociale ondernemingen. 
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Allerzielenviering: 8 november 
op begraafplaats Onderlangs

Op woensdag 8 november wordt 
tussen 17.00 en 21.00 uur tradi-
ti egetrouw de Allerzielenviering 
gehouden op begraafplaats Onder-
langs in Castricum. Iedereen is van 
harte welkom om sfeervol bij te 
dragen aan deze bijzondere viering. 
Er worden nog mensen gezocht die 
een handje willen helpen bij het 
op- en afb ouwen. 

Allerzielen Castricum wordt dit 
jaar voor de ti ende keer op rij ge-
organiseerd, met de inzet van veel 
vrijwilligers, met medewerking  van 
Associati e Uitvaartverzorging en 
met fi nanciële steun van Associati e 
Uitvaartf onds en de gemeente Cas-
tricum. 

Programma
Tussen 17:00 en 21:00 uur is de 
aula open om onder het genot van 
een kopje koffi  e of thee even op te 
warmen en te luisteren naar mu-
ziek. De gastdame van Associati e 
Uitvaartverzorging is aanwezig om 
vragen te beantwoorden. Op het 
pleintje is grati s warme chocolade-

melk en glühwein verkrijgbaar. 

Op de begraafplaats zijn op verschil-
lende plekken muzikale intermez-
zo’s, en is er een wensboom. Net 
als in voorgaande editi es ontbreken 
ook de klankschalen niet. 
Iedereen is van harte welkom. Van 
de bezoekers wordt wel respectvol 
gedrag verwacht. 
Fietsers kunnen hun fi ets parkeren 
bij de begraafplaats. Auto’s kunnen 
geparkeerd worden bij de begraaf-
plaats en bij stati on Castricum. Er 
zijn parkeerwachters die beschik-
bare parkeerplekken aangeven.  

Helpende handen gezocht
In de dagen voor de viering wer-
ken veel vrijwilligers hard om de 
begraafplaats zo mooi mogelijk 
te maken. De organisati e zoekt 
nog helpende handen voor zowel 
woensdag 8 november (bij de op-
bouw) als op donderdagochtend 
9 november (opruimen achteraf). 
Aanmelden kan bij lyddeleur@
gmail.com. 

Aan de slag met 
sociaal ondernemen

Onze lokale energie coöperati e CA-
Lorie en de Ondernemersvereniging 
Castricum organiseren op woensdag 
8 november een inspirati e avond 
onder de ti tel “De energietransiti e 
als economische motor”.  

De bijeenkomst wordt gehouden 
op 8 november 20:00 (inloop vanaf 
19:30). Plaats: Tromp Medical, Oude 
Haarlemmerweg 75

In een aantal korte bijdragen wordt 
ingegaan op de omwenteling die 
de transiti e van fossiele brandstof 

naar hernieuwbare energiebronnen 
de komende jaren gaat betekenen. 
Natuurlijk is het een enorme uitda-
ging om de “Parijs doelstellingen” te 
halen. Maar die uitdaging betekent 
tegelijk dat er nieuwe kansen zijn 
voor alle inwoners van de gemeente 
Castricum. Voor de ondernemers 
opent zich een nieuwe markt en voor 
de bewoners wordt het mogelijk om 
steeds meer te besparen op energie-
kosten.  

Iedereen, ondernemer of geïnteres-
seerde inwoner, is hartelijk welkom.

De energietransitie als 
economische motor

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 25 oktober 2017
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u 
per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande omgevingsaanvragen, 
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvan-
gen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.

Datum Adres 
121017  Schoolstraat 13 te Castricum 
 Het bouwen van een mantelzorgwoning

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omge-
vingsaanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is 
verlengd:
171017  Duinweg 15 te Castricum 
 Het omzett en van een agrarische bedrijfswoning naar platt elands 
 woning



INFOPAGINA

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 18 oktober 2017
Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Datum  Adres 
131017  Zwaluw 12 te Castricum 
 Het plaatsen van een buitenberging
 Rijksweg 49w te Limmen 
 Het plaatsen van een balkonbeglazing
171017  Jacob Rensdorpstraat 30 te Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel
 Koningsweg 23 te Akersloot 
 Het vernieuwen van de voorgevel en dekozijnen
 Prins Mauritsstraat 36 te Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel op het perceel
 Heereweg 64a te Castricum 
 Het bouwen van een woning
 Uitgeesterweg 18 te Limmen 
 Het gedeeltelijk verbouwen van een stal tot Bed en Breakfast
181017  Hoogegeest 13 te Akersloot 
 Het omzett en van de bestemming bedrijfswoning naar wonen
201017  Kleibroek te Castricum 
 Het herinrichten van de Kleibroek

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunning niet te verlenen:

Datum   Adres  
121017  Stetweg 3 te Castricum 
 Het aanleggen van een uitrit  

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bovengenoemde be-
sluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken na de dag van verzending van de ver-
gunning (zie datum) een bezwaarschrift  indienen bij de gemeente. Een digitale 
versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.
Vermeld in uw bezwaarschrift  uw telefoonnummer, de gemeente kan telefo-
nisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behandeling is 
van uw bezwaarschrift .  

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
171017  door duingebied en over strand tussen Castricum en
 Heemskerk
 Strand- en Duinlopen AVC op zondag 29 oktober, zondag 3 
 december 2017, zondag 7 januari en zondag 4 februari 2018
181017  Sporthal de Lelie te Akersloot 
 Snuff elmarkt op zondag 12 november 2017 van 09.30-16.00 uur

191017  Boekel 39 te Akersloot 
 Verkoop vuurwerk op donderdag 28 december, vrijdag 29 de-
 cember en zaterdag 30 december 2017

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-verkla-
ring van geen bedenkingen ‘woningbouwplan Juliana van 
Stolbergstraat Castricum’

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkin-
gen voor het woningbouwplan op het perceel Jan van Nassaustraat 4 t/m 20 
(even), Willem de Zwijgerlaan 47a, 47b en 47c en Juliana van Stolbergstraat 5 
en 7 in Castricum voor zes weken ter inzage liggen.

Het bouwplan voorziet in het realiseren van 14 woningen. Het huidige ge-
bouw wordt gesloopt en een vijft al populieren langs de singel wordt gekapt. 
De keuze voor de nieuwe bomen gebeurt in overleg met de omwonenden.

Op grond van de Wet natuurbescherming heeft  de Regionale Uitvoerings-
dienst Noord-Holland Noord namens Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland op 10 oktober 2017 ten behoeve van deze ontwikkeling een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen fl ora- en fauna acti viteiten afgegeven.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken en 
de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen van 26 oktober 2017 t/m 
6 december 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Een digitale 
versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.

Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen tegen zowel het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
als de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bij het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermel-
ding van ‘Zienswijze Juliana van Stolbergstraat’. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informati e kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Castricum, 25 oktober 2017.

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 
vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

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

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

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon
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