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Elektrische deelauto per 3 november in Castricum

Er komen om te beginnen drie 
deelauto’s. Twee Nissan Leaf per-
sonenauto’s en een Peugeot Part-
ner bestelauto. Deze is heel ge-
schikt om een of twee keer per 

Castricum - Vanaf 3 november is Castricum drie elektrische deel-
auto’s rijk, de CALorie Buurauto’s. Dat wordt gevierd met een 
’startschot’ in de Tuin van Kapitein Rommel. Op deze middag ver-
tellen CALorie en Buurauto alles over het deelconcept; er kan een 
proefrit gemaakt worden en natuurlijk is ook aanmelden voor de 
deelauto mogelijk. De wethouder geeft een toelichting op het be-
leid over duurzame mobiliteit.

jaar te gebruiken bijvoorbeeld als 
grote spullen vervoerd moeten 
worden.
De komst van een elektrisch deel-
autoproject is in 2018 een van de 

speerpunten van energiecoöpe-
ratie CALorie. CALorie-coordina-
tor Manuel den Hollander is dan 
ook zeer verheugd dat het pro-
ject van start gaat en dat veel 
mensen interesse hebben ge-
toond in de CALorie-Buurauto. 
,,Het delen van een auto ligt bij 
lang niet iedereen meteen voor 
de hand. Het gemak en de vrij-
heid die een eigen auto biedt we-
gen voor velen niet op tegen an-
dere factoren. Maar naast het mi-
lieu-e� ect van minder uitstoot 
van CO2 en andere uitlaatgassen, 
en de ruimte die delen oplevert, 
kan het delen � nancieel ook gun-
stig zijn.”
Ook is Den Hollander blij met de 
samenwerking met de gemeen-
te. ,,De gemeente ziet ook in dat 
duurzame mobiliteit ontzettend 
nodig is de komende jaren. Daar-
om helpen ze ons goed, bijvoor-
beeld met laadpalen.’’

De Nissans Leaf kunnen straks 
gedeeld worden door een vast 
groepje van 5 à 6 bestuurders die 
een abonnement nemen op de 

CALorie-Buurauto; zij kunnen dan 
alle drie de deelauto’s gebruiken. 
De Peugeot Partner zal breder 
beschikbaar zijn. CALorie-leden 
kunnen onder schappelijke voor-
waarden intekenen voor alleen 
deze deelauto en betalen dan per 
gereden kilometer. 
Het deelconcept start met een 
proefperiode waarin de Nissans 
Leaf een plek krijgen bij de laad-
palen tegenover het station en 
op de Brink. Na verloop van tijd 
zullen er optimale locaties wor-
den gezocht voor de groepjes 
van buurtbewoners die ontstaan.

Op 3 november zal de CALorie-
Buurauto feestelijk in Castricum 
geïntroduceerd worden in de 
Tuin van Kapitein Rommel, van 
15.00 tot 17.00 uur. CALorie no-
digt belangstellenden van har-
te uit voor meer informatie, een 
proefrit of natuurlijk voor inschrij-
ving. Ook bedrijven zijn van harte 
welkom. Graag van tevoren aan-
melden bij manuel@calorieener-
gie.nl, in verband met beperkte 
capaciteit.

‘Chocola en af en toe een paracetamol’
Mevrouw De Carpentier 102 jaar
Castricum - Bij de pinken en bij-
zonder helder van geest; wie me-
vrouw De Carpentier (102) niet 
kent zou haar een stuk jonger 
schatten dan ze daadwerkelijk 
is. Medicijnen slikt ze niet - soms 
een paracetamolletje tegen de 
rugpijn. Haar geheim? ,,Ik neem 
de dag zoals die valt. En ik hou 
van een chocolaatje.”
In 2008 verruilde ze haar apparte-
ment op twee hoog (zonder lift!) 
voor een aanleunwoning bij de 
Santmark. Mevrouw De Carpen-
tier was toen 92 jaar oud. De ge-
boren Hillegomse verhuisde van 
Beverwijk naar Castricum, waar 
haar zoon woonachtig is. Doch-
ter Ageeth ziet haar moeder nog 
steeds genieten van haar leven. 
,,Dat komt doordat ze nog zo hel-
der van geest is. Ze onthoudt al-
les. Af en toe zegt ze wel: ‘het is 
niet erg als het klaar is’. Geluk-
kig is ze daarna weer opgewekt 
en positief.” Mevrouw De Carpen-
tier heeft vier kinderen. Ze ver-
loor haar man 25 jaar geleden, al 
voelt dat voor haar niet zo. ,,Hij 
blijft altijd dichtbij.” Na zijn over-

lijden wist ze haar leven volgens 
Ageeth ‘erg goed op te pakken’. 
,,Je was zo stoer en sterk toen pap 
overleed.” 
Hoewel mevrouw De Carpentier 
menigeen weet te verbazen met 
haar mentale en fysieke gesteld-
heid, merkt dochter Ageeth wel 
dat haar korte termijngeheugen 
minder wordt. ,,Dat is ook niet 

Mevrouw De Carpentier met dochter Ageeth

zo gek, haar hersenen zijn ook al 
over de honderd. En haar gehoor 
is heel slecht, maar daar heeft ze 
haar hele leven al last van.” 

Mevrouw De Carpentier voelt 
zich erg thuis in de Santmark. ,,Ik 
geniet ervan. En ik ben blij met el-
ke nieuwe dag.” (Mardou van Kui-
lenburg)

Foto’s De Woude van 
vroeger te zien in kerkje
De Woude - Zondagmiddag 28 ok-
tober zijn oude foto’s van het ei-
land en van de bewoners te zien 
in het kerkje van De Woude. Men 
gaat terug in de tijd. Hoe was het 

leven vroeger op het eiland? Er 
wordt een presentatie getoond 
van 13.00 tot 17.00 uur. Wie nog 
oude foto’s heeft kan deze meene-
men. (Foto: aangeleverd)

Wethouder opent vernieuwde Kleibroek
Castricum - De vernieuwde Klei-
broek en haar rotonde zijn al eni-
ge weken toegankelijk voor ver-
keer, maar vorige week donder-
dag werd de straat o�  cieel her-

opend door wethouder Paul Slet-
tenhaar (VVD). Samen met kinde-
ren van basisschool de Sokkerwei 
plantte hij een boom. Slettenhaar 
noemde de herinrichting van de 

Kleibroek een ‘cadeautje voor 
Castricum’. ,,Ik ben trots op het re-
sultaat. De nieuwe verkeerssitua-
tie is voldoende veilig en plezie-
rig voor � etsers.”Dubbel ongeluk 

met Segways
Castricum - Vrijdagmiddag zijn 
twee mensen op de Van Olden-
borghweg gewond geraakt. Bij 
beide ongelukken was een Seg-
way betrokken, maar de onge-
vallen stonden los van elkaar. 
Eén slachto� er was van de Seg-
way gevallen. Deze persoon is 
door medewerkers van de am-
bulance nagekeken maar hoefde 
niet naar het ziekenhuis. Het an-
dere slachto� er heeft vermoede-
lijk geprobeerd om een gepar-
keerde Segway die nog een stuk-
je vooruit reed tegen te houden. 
Hierbij heeft het slachto� er het 
stuur vastgepakt en daarbij mo-
gelijk gas gegeven. De Segway 
heeft het slachto� er omver ge-
duwd waarbij de persoon met het 
hoofd hard op de grond viel. Dit 
slachto� er is ter controle overge-
bracht naar het ziekenhuis.
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‘Indie in Town is vrolijk en dansbaar’
Castricumse broers veroveren regio 
met muziekevent

Het was Jelle, student muziek-
management, die een program-
meursbijeenkomst van de Bak-
kerij bezocht om zijn idee te pit-
chen. ,,Ik zat in het tweede jaar 
van mijn studie en bedacht me 
dat het ook belangrijk was om 
praktijkervaring op te doen. Mu-
ziek leer je niet uit een boek. In 
De Bakkerij speelden wel bands, 
maar vooral metal en ska. Ik hou 
meer van punk, indie - vrolijke 
deuntjes. Toen heb ik gevraagd of 
ik zelf iets mocht opzetten. Daar 
stonden ze direct voor open.” Uit 
zijn netwerk weet Jelle een aan-
tal bands te strikken voor de eer-
ste editie. ,,Ik kende verschil-
lende acts uit de regio. Het idee 
was: vier bands voor vier euro. El-
ke band kreeg een kwart van de 
opbrengst.” Lachend: ,,Ik heb het 
wel verkocht alsof het een drukke 
avond zou worden. Vooraf wist ik 
dat natuurlijk nog helemaal niet, 
maar het zag er goed uit.” 

Goed team
Op de eerste editie kwamen voor-
al familie, vrienden en beken-
den af. ,,Toen was het al aardig 
vol.” Bij de tweede editie van In-
die in Town kreeg Jelle hulp van 
zijn broer Thom (22). ,,Hij stu-
deert communicatie en is super-
goed met video. Thom zei: ‘ik help 
je met de promotie’. Ik weet nog 
dat we die avond hoorden dat De 
Bakkerij de hoogste omzet had 
sinds het openingsweekend. Dat 
was écht heel cool.” Inmiddels 
staan de broers samen aan het 
roer van Indie in Town en hebben 
ze elk hun eigen taak. ,,Dat maakt 
ons een goed team.”

Fris en authentiek
‘Indie is niet echt een genre’, kreeg 
Jelle regelmatig te horen. Indie 
komt van het woord independent 
(onafhankelijk) en wordt vaak ge-
zien als verzamelnaam voor rock-
achtige, experimentele muziek. 
Jelle: ,,Voor mij is indie rammelen-
de bandjes met vrolijke deuntjes. 

Castricum - Wat begon met een ‘leuk idee’ groeide uit tot een muzikale trekpleister. Indie in Town 
beleefde tweeënhalf jaar geleden zijn primeur in De Bakkerij. Inmiddels is de festiviteit verplaatst 
naar de Amsterdamse Sugarfactory waar het steeds meer bezoekers krijgt. De Castricumse Jelle en 
Thom Schotanus (22) zijn grondleggers van het succesvolle concept.

Zorgeloos, leuk en dansbaar.” In 
zijn jeugd luisterde hij veel naar 
Nirvana, later ontstond zijn liefde 
voor kleine bandjes die ‘nog fris 
en authentiek zijn’. ,,Bij grote acts 
zie je vaak een ingestudeerd op-
treden dat niet zo spontaan meer 
is. Muzikanten die net beginnen 
willen over het algemeen ontzet-
tend graag, zijn enthousiast en 
‘echt’. Dat maakt het leuk om naar 
te kijken en te luisteren.”

Grotere zaal
Na verschillende avonden in De 
Bakkerij te hebben gestaan, werd 
het steeds drukker. ,,De zaal heeft 
ruimte voor zo’n tachtig tot hon-
derd mensen. We merkten wel 
dat het te vol werd. Jelle legt con-
tact met verschillende muziek-
podia in de regio, waaronder Pa-
tronaat in Haarlem en de Sugar-
factory in Amsterdam. Laatstge-
noemde reageerde enthousiast 
op het idee van de broers, waar-
op het duo met de Sugarfactory 

om tafel ging. Inmiddels biedt In-
die in Town elke editie plaats aan 
zo’n vierhonderd mensen. ,,De 
ene keer is het drukker dan de an-
dere keer. Het ligt ook aan de pro-
grammering. Maar er zit een stij-
gende lijn in de bezoekersaantal-
len.”
 
Primeur
Dromen voor de toekomst heeft 
het duo volop. ,,We willen mis-
schien wel uitbreiden naar meer-
dere steden. Utrecht staat hoog 
op ons lijstje. Met de Sugarfacto-
ry zijn we ook aan het brainstor-
men over een festival.” 

De volgende editie van Indie in 
Town staat gepland voor donder-
dag 8 november. Dan zal onder 
andere de Zwitserse band L’Éclair 
het podium betreden. 
Kaarten koop je via www.sugar-
factory.nl of op de avond zelf. 
(Mardou van Kuilenburg, foto: Li-
sa Maatjens)

Feest van de herkenning
‘Aksie, harde aksie’ in De Duynkant

Castricum - Zondag was het weer 
Open Dag bij de Werkgroep Oud-
Castricum. Maar het was vooral 
de opening van de expositie “Pro-
test in Castricum”. Wat was de ac-
tiebereidheid van de Castricum-
mers in de afgelopen 50 jaar? Wat 
waren de onderwerpen waar-
voor men de straat op ging? En 
wat waren de resultaten van de 
acties? Het is allemaal te zien en 
te horen in gebouw De Duynkant 
aan de Geversweg.

Terug in de tijd
Erica Brouwers van de werkgroep 
dankte in haar inleiding vooral 
de vele oud-actievoerders in on-
ze gemeente die, mede door de 
oproep in deze krant, hun erva-
ringen, anekdotes en beeldmate-
riaal inbrachten. Met als resultaat 

een rijke collectie, die veel herin-
neringen oproept. De opening 
werd verricht door oud-Kabouter 
Bernhard van den Boogaard. Hij 
blikte terug op de jaren 70, toen 
er niets voor de Castricummer 
jeugd te doen was en zo de kiem 
werd gelegd voor onder andere 
acties tot oprichting van jeugd-
soos De Bakkerij. Zijn oproep tot 
jeugd van vandaag; “Kom op waar 
je voor staat”.
Daarna was de microfoon voor 
oud-Kabouter Toon Hollander 
en zijn gitaar. Hij begon met het 
volkslied van Oranje Vrijstaat en 
vervolgde met nummers uit de 
actieperiode ’70 en ’80, wat veel 
bijval bij de aanwezigen ontlokte. 
De �lmzaal liep vol voor de �lm 
van Anton Visser, speciaal voor 
deze expositie gemaakt. Te zien 

waren historische beelden van 
diverse acties, zoals het kraken 
van de Veilinghal, oprichting van 
De Bakkerij, “Biesterbos aan Zee” 
en “Corso moet blijven”. ,,Dit had 
ik niet willen missen”, verzuchtte 
een bezoeker bij het weggaan. 

Open Dagen
De expositie loopt 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 ie-
dereen is welkom. Dat geldt na-
tuurlijk vooral voor nieuwe dona-
teurs die het werk van Oud-Cas-
tricum de komende tijd willen on-
dersteunen. De entree is voor do-
nateurs gratis, de overige bezoe-
kers betalen 1 euro.

Optreden van oud-Kabouter Toon Hollander bij de opening van de expositie “Protest in Castricum”, in gebouw 
De Duynkant van Werkgroep Oud-Castricum (Foto: aangeleverd)

Echtpaar Ng-a-Tham 60 jaar getrouwd
‘Ons leven is gevarieerd 
en liefdevol’

Siok Hwie groeit op in Indone-
sië. Als tiener had ze een eetpro-
bleem, haar familie was rade-
loos. ,,Ik was vel over been. Op 
een dag kwam een Nederlandse 
dokter bij ons langs die opmerk-
te dat ik anorexia had. Hij woon-
de en werkte al jaren in Indonesië 
maar moest, toen de onafhanke-
lijkheid werd bereikt onder Soe-
karno, het land verlaten. Blanken 
mochten niet blijven. Hij zei te-
gen mijn vader: ik kan haar gene-
zen, als je wilt neem ik haar mee 
naar Nederland. En daar ging 
ik, als veertienjarig meisje.” Siok 
Hwie belandt in Amsterdam. Ze 
woont in het pand bij de arts. De 
dokter stuurt haar naar een meis-
jesschool. Het gymnasium. Daar 
leert ze de Nederlandse taal en 
leest ze over normen, waarden 
en gebruiken. ,,Wat ik het moei-
lijkst vond? Met mes en vork leren 
eten.” Na het gymnasium moet 
Siok Hwie naar een kostschool in 
Noord-Brabant. ,,Ik was de enige 
‘bruine’. Nederlands spreken leer-
de ik daar nóg beter. Ik had geen 
keuze.” In haar vrije tijd bespeelt 
Siok Hwie de piano. Het doet haar 
denken aan thuis, Indonesië, en 
geeft haar steun als ze zich een-
zaam voelt. Dat doet ze in die tijd 
veel.

Op haar 21ste wordt ze uitge-
nodigd voor een dansfeest in 
Utrecht. Geheel in stijl, deftig ge-
kleed mét danspartner aan haar 
zijde. Tijdens het feest spot haar 
danspartner een groep onbe-
kenden, waar Leon deel van uit-
maakt. ,,Mijn danspartner zei: ik 
ga wel even kijken of er wat voor 
je tussenzit. Hij heeft Leon ge-
vraagd waar hij vandaan kwam. 
‘Suriname’, had Leon gezegd. 
Toen droop mijn danspartner af, 
Suriname was niet interessant 
genoeg”, zegt Siok Hwie glimla-
chend. ,,Ik dacht echt dat hij een 
Chinees was.”
Leon en Siok Hwie raken toch aan 
de praat. ,,Hij kon zo goed dan-
sen”, glundert Siok Hwie. ,,Voor-

Castricum - Zij kwam in haar tienerjaren met het vliegtuig naar 
Nederland, hij was 26 en nam de vrachtboot. Op een fuif in 
Utrecht ontmoetten Leon (89) en Siok Hwie (82) elkaar. Van lief-
de op het eerste gezicht was voor haar geen sprake. ,,De volgen-
de dag stond hij om twaalf uur bij me op de stoep om me weer te 
zien. Dat vond ik stiekem wel leuk.”

al Zuid-Amerikaans.”  De mooie 
Siok Hwie weet direct indruk op 
Leon te maken. De dag na hun 
ontmoeting vertrekt hij met het 
openbaar vervoer van Amster-
dam naar Utrecht om haar op te 
zoeken. Vanaf dat moment bleek 
er een klik. Bij Siok Hwie was er 
nog enige vrees over de goed-
keuring van haar vader. ,,Hij zei al-
tijd: je moet trouwen met iemand 
van je eigen ras. Mijn vader kende 
Suriname niet, hij had geen �auw 
idee waar het lag. In de encyclo-
pedie heeft hij het moeten op-
zoeken. Toen hij een foto zag van 
Leon zei hij: ‘hij ziet eruit als een 
Chinees, dan is het goed’.’’
Het jaar daarop trouwen ze. Het 
echtpaar Ng-a-Tham betrekt een 
appartement in Amsterdam. Daar 
krijgen ze drie dochters. Als ze 
een vriendin van Siok Hwie be-
zoeken, die in Castricum is gaan 
wonen, worden ze verliefd. ,,Zo-
veel ruimte en groen om ons 
heen, dat wilden wij ook.” Leon: 
,,We kochten de fundering van 
een huis dat nog gebouwd moest 
worden’’. In Castricum vindt het 
gezin haar draai. Nu, 48 jaar later, 
wonen ze nog steeds met plezier 
in hetzelfde huis. Hun geheim? 
Siok Hwie moet er even over na-
denken. ,,We hebben veel gereisd 
samen. Maar het is niet altijd ro-
zengeur en maneschijn. Medele-
ven is wel heel belangrijk in een 
goed huwelijk. Als je met elkaar 
trouwt heb je te maken met twee 
karakters. Ieder heeft een eigen 
wil. Daar moet je goed mee om 
kunnen gaan en dat is soms niet 
makkelijk.” 
Leon werkte 32 jaar voor Zwitser-
Leven waarna hij op zijn 60ste zijn 
eigen assurantiekantoor begon. 
Siok Hwie zorgde voor de kin-
deren. Als die op bed lagen, had 
het duo tijd voor elkaar. ,,Heel be-
langrijk. De eerste jaren zijn al-
tijd heel romantisch, maar daar-
na houdt dat op. Zo werkt dat nu 
eenmaal. Maar wij zijn gewoon 
heel dol op elkaar.” (Mardou van 
Kuilenburg)

Castricum - Je huis verwarmen 
zonder of met minder gas? En 
comfortabel wonen met veel la-
gere of zelfs zonder energiekos-
ten? Hoe doe je dat? In de woon-
kernen van de gemeente Castri-
cum hebben verschillende bewo-
ners hun huis al energieneutraal 
of Nul op de Meter (NoM) ge-
maakt of zijn daar mee bezig. Ook 
dit jaar houdt een aantal eigena-
ren weer open huis en kan ieder-
een deze duurzame woningen 
bezoeken. Deze concrete erva-
ringen zijn een bron van informa-
tie en inspiratie voor iedereen die 
zelf zijn huis wil verduurzamen. 
Via de website duurzamehuizen-
route.nl kunnen belangstellen-

den zich opgeven voor een be-
zoek op zaterdag 3 of 10 novem-
ber. Het inschrijven is verplicht 
om ongenode gasten te voorko-
men. Het is ook mogelijk om te la-
ten weten dat men graag op een 
ander moment langs komt.
Woon je zelf in een huis dat al 
energiezuinig is gemaakt en vind 
je het leuk dat aan anderen te la-
ten zien tijdens een open dag? 
Meld je woning dan aan. Heb je 
interesse om je huis te verduur-
zamen en wil je daarbij graag ad-
vies? Dan kan contact opgeno-
men worden met CALorie, de lo-
kale duurzame energie coöpera-
tie van Castricum via duurzame-
huizen@calorieenergie.nl.

Zaterdag 3 en 10 november
Duurzame Huizen Route 
in gemeente Castricum Bestuurder 

zwaar onder 
invloed op 
de snelweg
Castricum - Zaterdagavond 
kreeg de politie een melding van 
een andere weggebruiker dat er 
een personenauto op de A9 reed 
die de hele rijbaan nodig had. De 
snelheid van die personenauto 
varieerde tussen de 60 en 160 ki-
lometer per uur en hij reed mid-
den op de weg. 
De bestuurder, een 34-jarige 
Pool, is staande gehouden en 
was zwaar onder invloed. De Pool 
blies uiteindelijk 710 ugl. Hij heeft 
een dagvaarding gehad.
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Nieuw op het Kooiplein: Eettoppers

The Nun
The Nun is een Amerikaanse hor-
ror�lm uit 2018 onder regie van 
Corin Hardy en geschreven door 
Gary Dauberman. De �lm is een 
spin-o� van The Conjuring 2 en 
wordt het vijfde deel van The 
Conjuring-serie.
Wanneer een jonge non in een 
klooster in Roemenië haar ei-
gen leven neemt, worden er een 
priester met een onheilspellend 
verleden en een noviciaat op de 
drempel van haar laatste gelof-

ten door het Vaticaan gestuurd 
om dit te onderzoeken. Samen 
onthullen ze het profane geheim 
van de orde en riskeren daarbij 
niet alleen hun leven, maar ook 
hun geloof en ziel. Ze confronte-
ren een kwaadaardige kracht in 
de vorm van diezelfde demoni-
sche non die het publiek al eer-
der terroriseerde in The Conju-
ring 2 waarbij de abdij een gru-
welijk slagveld wordt tussen de 
levenden en de verdoemden.

De Dirigent
VS, 1926. De Nederlandse 24 jari-
ge Antonia Brico is geëmigreerd 
naar de VS en droomt ervan om 
dirigent te worden. Ze wordt niet 
serieus genomen en moet via een 
enorm omweg toch proberen 
haar droom te verwezenlijken.
Gebaseerd op het waargebeur-

de verhaal van Antonia Brico, die 
de eerste vrouwelijke dirigent ter 
wereld werd die succesvol grote 
symfonie orkesten dirigeerde.
Dit is het speel�lmdebuut van 
Christanne de Bruijn, die eerder 
vooral te zien was in gastrollen in 
tv-series. Castricum - Rasondernemer 

Renato Holshuijsen opent don-
derdag cafetaria Eettoppers, zijn 
nieuwe paradepaardje. Samen 
met vrouw Tiny staat hij aan het 
roer van de eetgelegenheid aan 
het Castricumse Kooiplein.

Afgelopen week werden de punt-
jes op de i gezet. De cafetaria is 
ruim opgezet en biedt klanten 
de mogelijkheid plaats te nemen 
aan de bar voor het raam of aan 
een van de tafeltjes. De naam Eet-
toppers werd bedacht door Rena-
to die ‘gewoon top wil zijn’. ,,Ik 
kom uit het slagersvak en dat zie 
je nog steeds terug bij ons op de 
kaart. Rosbief, gehakt en spare-
ribs: ik maak het allemaal zelf.” 
Het duo woont een paar hon-
derd meter verderop en heeft het 
pand overgenomen waar voor-
heen snackbar Lekker zat. Bang 
voor concurrentie is Renato niet. 
,,Natuurlijk zijn ze er, maar als je 
het goed doet heb je met con-
currentie niks te maken.” Volgens 
de ondernemer zijn de spareribs 
een aanrader. ,,Wat die zo succes-
vol maken? De marinade. Mijn sa-
té doet het ook goed.” 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
The Nun - Halloween special

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.15 uur
De Dirigent

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
Todos lo Saben

donderdag & vrijdag 13.30 uur
zaterdag & zondag 16.00 uur

dinsdag 20.00 uur
Wad, overleven op de 

grens van water en land
vrijdag 18.45 uur

zaterdag & zondag 16.00 uur
maandag 20.00 uur
Zwaar Verliefd 

vrijdag 18.45 uur  zondag 11.00 uur
Rafaël

dinsdag 14.00 uur
The Children’s Act

donderdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
Johnny English Strikes Again

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur  dinsdag  14.00 uur

Doris
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Superjuffie

donderdag, vrijdag & zondag 11.00 uur
Brandweerman Sam 

Klaar voor actie!
donderdag & vrijdag 16.00 uur

zaterdag & zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur
Smallfoot (NL) 2D

donderdag & vrijdag 11.00 uur
Elvy’s Wereld: So Ibiza!

Programma 25 oktober t/m 31 oktober

Eettoppers verzorgt ook bu�et-
ten en catering op locatie. ,,Voor 
tuinfeesten bijvoorbeeld.” 
De cafetaria is op maandag en 
dinsdag gesloten, de rest van de 
week kunnen klanten vanaf 13.00 
uur bij Eettoppers terecht. ,,We 
serveren ook belegde broodjes 
en huisgemaakte salades. Par-
keren voor de deur is geen pro-
bleem.” Eten laten bezorgen is 
voorlopig niet mogelijk. Eettop-

pers opent haar deuren deze 
week met stille trom, maar vol-
gens Renato komen er een aantal 
leuke acties aan. 

Renato en Tiny waren eerder drij-
vende kracht achter horecazaken 
als Mezza Luna en ’t Mirakel van 
Bakkum. ,,Nu gaat we het op ’t 
Kooiplein proberen. Ik heb hoge 
verwachtingen.” (Mardou van Kui-
lenburg)

Ondernemer Renato: ,,Ik heb hoge verwachtingen van Eettoppers”

Matinee gemengd koor 
De Vredeburgers
Limmen - Het gemengd koor De 
Vredeburgers onder leiding van 
Gerard Leegwater geeft op zon-
dag 28 oktober een kort, infor-
meel concert in de PKN kerk in 
Limmen. Als solisten treden twee 
jonge zangtalenten op: Suzanne 
Leegwater en David Leegwater. 
Suzanne speelt tevens een �uit-
solo. Janneke Koetsier begeleidt 
koor en solisten op de piano.
Het concert staat in het teken van 
de natuur met al haar schoon-
heid en pracht en waarin dieren 
een belangrijke rol spelen. Het 
programma is licht en vrolijk met 
liederen van W.A. Mozart, F. Schu-

bert (Die Forelle variaties), Joh. 
Brahms etc. Het koor besluit met 
operafragmenten o.a. uit La Cle-
menza di Tito van W.A. Mozart, als 
voorproe�e op het grote concert 
in 2019. Na a�oop is er gelegen-
heid tot gezellig samenzijn. 

Het concert begint om 15.00 
uur. De entree is 8 euro, dona-
teurs gratis. Graag vooraf aan-
melden, i.v.m. het aantal beschik-
bare plaatsen, bij Clementine 
Bruschke (5052087) of Ria Hooij-
boer (5052235). Meer informatie 
op: www.devredeburgers.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Workshop 27 oktober
Sterven of overgaan?
Castricum - Het is weer herfst ge-
worden. Als de blaadjes vallen 
weten we daaronder de knoppen 
van een nieuw begin. Zo ook kun-
nen we het afscheid van ons aard-
se bestaan zien als een nieuw be-
gin, een geboorte in een andere 
werkelijkheid. Het is daarom be-
ter om te spreken van overgaan 
dan van sterven. Het gaat im-
mers om overgaan naar een An-
dere Wereld. 
Op lichamelijk en geestelijk ge-
bied is er inmiddels veel kennis. 
De energetische benadering is 
minder bekend, maar geeft waar-
devolle aanvullende inzichten. 
In de workshop ‘sterven, of over-
gaan’ die Anneke Zuidema zater-
dag 27 oktober verzorgt wordt de 
energetische benadering nader 
uitgewerkt.
Aan de orde komt de ervaring van 
de deelnemers met stervenspro-
cessen. Wat gebeurt daar dan zo-

wel bewust als onbewust? En hoe 
kunnen we helpend aanwezig 
zijn? In het tweede deel van de 
workshop wordt aan de hand van 
geleide meditaties stilgestaan bij 
het eigen levenseinde. Hoe kijk je 
daarnaar, wat voor voorstelling 
heb je daarvan? En hoe zou je er 
op een positieve wijze over kun-
nen denken?
Op 1 december volgt een work-
shop ‘Incarneren en geboren 
worden’. De workshops horen bij 
elkaar maar kunnen ook los van 
elkaar gevolgd worden.

Workshop sterven of overgaan:  
zaterdag 27 oktober ’s middags 
van 14.00 tot 17.30 uur in de ont-
moetingsruimte van de Tuin van 
Kapitein Rommel, Stationsweg 3, 
Castricum. Kosten € 30,-  inclusief 
thee en ko�e. Aanmelden: 06-
28234031, 0251-752114 of prak-
tijk@maatzuidema.nl. 

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

Geboortes
Akersloot: 03-10-2018 Dewi 
Bloem, dochter van Robin Bloem 
en Marieke Vernooij; 15-10-2018 
Lis Elisabeth Adriana Lute, doch-
ter van Martinus C.H. Lute en Eve-
line J.H. Verhaar.

Overledenen
Elders: 14-10-2018 Bianca M. Hul-
sebos

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Elders: 13-10-2018 Bojan R. Kok 
en Maaike L. van Duijn; 20-10-
2018 Andreas M. Geluk en Kim 
Schuur.

Mishandelingen 
in uitgaansleven
Castricum - Zaterdagnacht 
heeft een tweetal mishandelin-
gen plaatsgevonden in en nabij 
het centrum van Castricum. Op 
de Soomerwegh werd een jon-
gen van zijn �ets geslagen en, na-
dat hij op de grond lag, door een 
18-jarige jongen tegen het hoofd 
geschopt en geslagen.
De andere mishandeling vond 
plaats in een horecagelegen-
heid. Hier werd een 19-jarige jon-
gen, nadat hij per ongeluk tegen 
een andere jongen aanliep, di-
rect tegen zijn achterhoofd ge-
slagen. Even hierna kreeg hij nog 
een vuistslag op de borst en di-
rect daarop een vuistslag in het 
gezicht. Hierdoor braken er een 
aantal tanden af. De verdachten 
van deze twee mishandelingen 
zijn aangehouden. 

Auto gestolen
Limmen - Tussen donderdag 18 
oktober 23.55 uur en vrijdag 19 
oktober 08.00 uur is vanaf ’t Kief-
tenland een personenauto ge-
stolen. Het betreft een Opel Cor-
sa voorzien van het kenteken 
RV338K.

Vitesse mist fortuin in Purmerend: 0-0
Castricum - Je hebt wel eens van 
die dagen dat de bal er gewoon 
niet in wil gaan. Dat lot trof Vites-
se dit weekeinde in en tegen het 
op de vierde plaats staande Pur-
merend. Vooral voor rust werd 
er goed gevoetbald en veerde 
het Vitessepubliek een paar keer 
op voor een ogenschijnlijke ope-
ningsgoal. Dan bleek de bal weer 
net naast te zijn gegaan en ver-
volgens via het hekwerk tegen de 
achterkant van de touwen te zijn 
gekomen. En dan werd de eni-
ge “echte” goal ook nog eens af-
gekeurd op advies van de grens-
rechter. En als de tegenstander 
uit wat spaarzame momenten 
ook niet weet te scoren dan is 0-0 
op zo’n dag een logische, maar 
toch wat lastig te accepteren uit-
slag.
Al in de zevende minuut viel de 
eerste grote kans te noteren. Jort 
Kaandorp werd vrijgespeeld in 
het strafschopgebied maar de 
keeper wist zijn harde inzet uit 
het doel te ranselen. Vervolgens 
belandde na zo’n kwartier spe-
len een pegel van Robin Bak-
ker net naast de verkeerde kant 
van de paal. Het achteraf crucia-
le feit gebeurde in de achttiende 
minuut. Een vrije trap van Robin 
Bakker kwam via de binnenkant 
van de paal voor de voeten van 
Jort Kaandorp die simpel kon bin-

nentikken. Op dat moment stond 
hij weliswaar in buitenspelpositie, 
maar niet toen de vrije trap werd 
genomen. Dat bleek ook wel uit 
het vlagsignaal van de grens-
rechter, want dat was niet alles-
behalve overtuigend maar ook 
pas heel wat seconden nadat de 
bal in het lege doel werd gescho-
ten. Niettemin keurde de scheids-
rechter, die zelf al naar het mid-
den had gewezen, de goal af. Ook 
daarna wist Vitesse nog diverse 
mogelijkheden te creëren. Voor-
al in de 31e minuut toen eerst 
Robin Bakker na een solo net aan 
de verkeerde kant van de paal uit-
kwam en Rick Poel uit de daaruit 
voortvloeiende corner voor de 
tweede keer een keiharde kopbal 
net naast zag gaan.
Na rust zette Vitesse nog wel even 
aan maar geleidelijk aan werd het 
spel onzorgvuldiger. Dat bood de 

thuisploeg de mogelijkheid een 
overwicht te creëren. Dat leid-
de tot enkele goede mogelijkhe-
den, waarbij de bal ook een keer 
rakelings naast ging. Maar na 
zo’n twintig minuten spelen was 
het wel gedaan met het o�ensief 
van Purmerend. Toen Robin Bak-
ker kort daarna niet verder kon 
en gewisseld werd was de angel 
uit het aanvalsspel van Vitesse 
verdwenen. Verder dan een paar 
kleine mogelijkheden kwamen ze 
niet meer en moesten dus genoe-
gen nemen met een toch wel te-
leurstellende 0-0.

Vanavond krijgt Vitesse een nieu-
we kans om het scorend vermo-
gen wat op te krikken. Voor de be-
ker spelen ze dan tegen het zater-
dagteam van Fortuna Wormer-
veer dat uitkomt in de 4e klasse. 
(Foto: aangeleverd)

Kosteloze workshop voor vrijwilligers:
‘Samen tegen eenzaamheid’
Castricum - Op vrijdag 23 no-
vember van 13.30 tot 16.00 uur 
wordt in Fase Fier een kosteloze 
workshop gegeven voor vrijwilli-
gers uit de kernen van Castricum 
met de titel ‘Samen tegen een-
zaamheid’.

De workshop wordt georgani-
seerd door het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk van Welzijn Castricum. 
Alle vrijwilligers uit Castricum 
worden uitgenodigd zich aan te 
melden voor deze interessante 
workshop om samen een bijdra-
ge te leveren aan het verminde-
ren van eenzaamheid. Want een-
zaamheid en isolement is een 
�ink vraagstuk, ook in onze ge-
meente. Gelukkig is er veel be-
kend over wat vereenzamen kan 
voorkomen en eenzaamheid kan 
verminderen en vooral ook over 
wat de bijdrage hierin van vrijwil-
ligers kan zijn. Vast staat dat vrij-
willigers veel inwoners ontmoe-
ten en signalen opvangen.

Programma workshop
Het programma van de workshop 
omvat toneel van Theater Erva-
ria dat inzicht geeft in kenmerken 
en omgang met eenzaamheid en 
licht van toon is. Movisie, de lan-

delijke kennisorganisatie op het 
terrein van eenzaamheid, gaat in 
op welke inzet echt helpt bij het 
tegengaan van eenzaamheid en 
geeft tips voor gespreksvaardig-
heden aan deelnemende vrijwil-
ligers. Daarnaast wordt ingegaan 
op de cijfers in Castricum, op wel-
ke typen eenzaamheid voorko-
men en op wat risicogroepen zijn. 
Tot slot worden initiatieven in de 
kernen van Castricum toegelicht 
gericht op het verminderen van 
eenzaamheid.
De workshop is geschikt voor vrij-
willigers werkzaam voor verschil-
lende type organisaties. Bijvoor-
beeld: vrijwilligers van sportor-
ganisaties, vrijwilligers gericht op 

ontmoetingsactiviteiten, op huis-
bezoeken en op mantelzorgdien-
sten. Ook vrijwilligers actief voor 
praktische diensten en voor een 
recreatief aanbod zijn van harte 
uitgenodigd zich aan te melden. 

Aanmelden workshop
Aanmelden voor de workshop 
kan via de site www.vrijwilligers-
academiebuch.nl. Voor meer in-
formatie kan contact opgeno-
men worden met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5, Castri-
cum. Telefoon: 0251-656562. 
Welzijn Castricum is bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 tot 12.30 
uur. (Foto: aangeleverd)
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Jan Brokken geeft lezing 
over ‘De rechtvaardigen’
Limmen - Vrijdag 9 november 
om 20.00 uur heeft Limmen Cul-
tuur Jan Brokken uitgenodigd 
om een lezing te geven over zijn 
in oktober verschenen nieuwste 
boek ‘De rechtvaardigen’. 
Jan Brokken is een schrijver van 
romans, reisverhalen en literaire 
non-�ctie. Veel van zijn boeken 
zijn in diverse talen vertaald en 
ver�lmd. Als schrijver heeft hij in-
ternationale faam verworven en 
ook vele literaire prijzen mogen 
ontvangen. In recensies wordt 
hij omschreven als een goddelijk 
verteller.
Het boek ‘De rechtvaardigen’ gaat 
over een Nederlandse consul in 
Litouwen, Jan Zwartendijk. Hij 
ontdekte een manier om duizen-
den Joodse vluchtelingen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog het le-

ven te redden. Hij schreef voor 
hen een visum uit voor Curaçao, 
via de Trans Siberië Express naar 
Japan, van waaruit zij zich over 
de hele wereld verspreidden. Het 
verhaal van Jan Zwartendijk is 
even verhe�end als heldhaftig. 
Jan Brokken beschrijft het leven 
van Jan Zwartendijk en de lot-
gevallen van enkele ontkomen 
Joden in een meeslepend epos. 
Er wordt een tre�end beeld ge-
schetst van een wanhopige tijd. 
‘De rechtvaardigen’ is een les in 
moed, in het maken van de juiste 
keuzes op het juiste moment. Een 
onthutsend non-�ctieboek.
Voor informatie, kaartreserve-
ringen, prijzen en voor overige 
voorstellingen, kijk op de websi-
te www.limmencultuur.nl. (Foto: 
aangeleverd)

SP Tweede Kamerlid Ronald 
van Raak in Castricum
Castricum - Op 19 oktober be-
zocht SP Tweede Kamerlid Ro-
nald van Raak Castricum. Hij was 
hier op uitnodiging van de lokale 
SP-fractie om te praten over vei-
ligheid.
Conclusie uit een boeiende uit-
eenzetting van Van Raak was dat 
de sterk afgenomen politiecapa-
citeit landelijk gezien een groot 
probleem is waar ook gemeen-
ten zich voor in moeten zetten. 
Van Raak: ,,Er zijn de afgelopen ja-
ren veel bezuinigingen geweest, 
die de politie op verschillende 
manieren heeft geraakt. De sala-
rissen zijn achtergebleven terwijl 
er meer van agenten wordt ge-
vraagd, er is niet geïnvesteerd in 

het opleiden van nieuwe agenten 
terwijl veel agenten de komende 
jaren met pensioen zullen gaan, 
zodat er nu onvoldoende man-
kracht is.’’
Van Raak vindt dat gemeenten nu 
heel braaf steeds proberen zelf de 
problemen op te lossen die ont-
staan door het tekort aan agen-
ten. Een motie waarbij zoveel mo-
gelijk gemeenten gelijktijdig een 
signaal afgeven aan de tweede 
kamer, om iets te doen aan de te-
korten, kan helpen. Hier zal de SP 
in Castricum dan ook het initiatief 
toe nemen.   
Lees meer over deze avond op 
de website van SP Castricum, ht-
tps://castricum.sp.nl/.

Marjo Husslage van SP Castricum met Ronald van Raak (foto: aangeleverd)

Frank zoekt huiskamers
Castricum - De huiskamerop-
tredens bij Frank Boske op de 
Dorpsstraat 23 zijn verleden tijd. 
Maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. Frank: ,,Ik zie nog 
steeds leuke artiesten en ik hoor 
er ook van. Ik heb een krat met 
glazen, ik grossier in suiker, kof-
�emelk, heb grote ko�ekan-
nen, héél véél lepeltjes en kop-
jes die makkelijk te transporteren 
zijn naar elke huiskamer die zich 
openstelt voor een of meerdere 
voorstellingen. Stoelen regelen 

we natuurlijk ook!’’
De vraag van Frank is dan ook: 
,,Wie vindt het leuk om thuis voor 
pakweg 30/35 mensen de Huis-
kamer beschikbaar te stellen voor 
optredens. Om voorzichtig te be-
ginnen heb ik nu in de aanbie-
ding een reiziger met verhalen en 
muziek. Een �jne entertainer zon-
der herrie of groteskigheden.’’
Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met Frank via in-
fo@dorpsstraat23.nl. Meer infor-
matie: www.dorpsstraat23.nl.

Winst voor Romana Carfora
Akersloot - Romana Carfora 
heeft de openingswedstrijd van 
de RaboTop mtb cyclus 2018 op 
haar naam geschreven. De 18-ja-
rige uit Akersloot begint daarmee 
haar seizoen 2019 met een mooie 
overwinning. Als regerende Be-
neluxkampioene bij de junioren 
meisjes moest zij nu uitkomen 
bij de dames. Daar leek het eerst 
nog een heuse wedstrijd met Lo-
la Bakker (Texel) te worden, maar 
in de derde ronde stelde Romana 
orde op zaken en kwam na vier 

ronden solo over de streep. Tessa 
Nee�es (Wervershoof) comple-
teerde het podium met een der-
de plaats. 
Voor Romana Carfora, die on-
der de hoede van trainercoach 
Thorsten von Berswordt bij wv 
Alcmaria Victrix werkt aan een 
internationale carrière in het 
mountainbiken, betekent dat een 
mooie bevestiging voor het nieu-
we seizoen richting internatio-
nale wedstrijden. (Foto: Thorsten 
von Berswordt)

Vandalisme bij Galerie Streetscape
‘Blij dat ze binnen stonden’
Castricum - Vrijdag zette  Saskia 
Steenbakkers van Galerie Street-
scape de kunstpaarden die voor 
haar galerie op de Dorpsstraat 
stonden binnen. ,,Blij dat we dat 
gedaan hebben, want afgelo-
pen zondag is met lomp geweld 
het �etsenrek voor de deur uit de 

grond getrokken, de staaf van ba-
nieren is compleet omgebogen. 
Ik ga deze week aangifte doen 
van vernieling. Was enorm aan-
geslagen zondag maar ben wel 
blij dat de prachtige kunstpaar-
den binnen zijn gezet.’’ (Foto: aan-
geleverd)

Leuk verjaardagsfeestje
Castricum - Zaterdag werd Hil-
des Verjaardag gevierd, voor de 
derde keer sinds de opening van 
Huis van Hilde in 2015. Hilde vier-
de haar verjaardag dit jaar in de 
Napoleontische tijd, alsof het het 
jaar 1799 was. Het Westerplein 
was omgetoverd tot een leger-

kamp met soldaten- en o�ciers-
tenten en een markt met koop-
lieden. 
Groot en klein kon er alles le-
ren over het soldatenleven in die 
tijd en het leven van burgers in 
Noord-Holland. (Foto’s: Peter Sa-
venije)

Vredeburg 2 wint ‘burenruzie’
Limmen - Vrijdag ontving het 
tweede team van Schaakvereni-
ging Vredeburg de buren van 
Castricum 3 voor een duel in de 
derde klasse E van de bonds-
competitie. De overige schakers 
speelden de vijfde ronde van de 
interne competitie.
Tars Wanders was de eerste die 
een punt veroverde voor Vrede-
burg 2. Remi Aa�es en Jaap Lim-
men verloren hun partij, maar 
door een keurige zege van Bar-
ry Blekemolen werd een tussen-
stand van 2-2 bereikt. Aan bord 
zes pro�teerde Gertjan Hafkamp 
van een fout van zijn tegenstan-
der. Hidde Ebels streed een lange 
strijd maar wist toch een remise-
stelling te bereiken, waarmee de 
winst voor Vredeburg 2 (3,5-2,5) 
werd veilig gesteld. 
In de interne competitie liet 
nieuwkomer Luc Janssen ander-
maal zien de grote favoriet voor 
het clubkampioenschap te zijn. 
Ed Stolp won soepel van Yvon-

ne Schol, Jos Admiraal bereikte 
weer een plek in de top tien van 
de ranglijst door Marcel Wester te 
verslaan. Bob Stolp won van Gijs 
Pouw, terwijl Sandra Hollander 
rustig beef bij het snelle spel van 
haar tegenstander Samer Alrayes 
en keurig rekende aan een win-
nende aanval. Matthijs Hulsebos 
is onderweg naar de hogere re-
gionen van de ranglijst. Het ‘tus-
senstation’ was Theo Al die geen 
kans kreeg. Ook Bert Hollander 
heeft de opgaande lijn te pakken. 
Via twee goed samenwerkende 
centrumpionnen belaagde hij de 
koningsstelling van Indriaas Booij 
succesvol. Nico Pepping pakte 
zijn eerste zege van het seizoen, 
hij won van Jan Brantjes. Ook 
Chiel Pepping tekende voor een 
vol punt door Paul de Ruijter in 
een lange en complexe partij te 
verslaan. 

Op vrijdag 26 oktober wacht ron-
de zes van de interne competitie.

Workshop iPad
Castricum - Op dinsdagochtend 
30 oktober en donderdagoch-
tend 8 november is er in de bibli-
otheek in Castricum aan de Gees-
terduinweg een workshop over 
de iPad. De workshop bestaat 
uit twee dagdelen en is op bei-
de ochtenden van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Tijdens deze basisworkshop (in 
twee delen) leert men stap voor 
stap de iPad te bedienen. De be-

langrijkste instellingen, toepas-
singen en apps komen aan de or-
de. Neem eigen iPad en Apple ID 
mee. Ook mensen met een iPho-
ne zijn van harte welkom. 

De toegang voor beide bijeen-
komsten samen is 15 euro. Aan-
melden kan op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl via de agenda 
of bij de klantenservice in de bi-
bliotheek (betalen met pin).

Wie helpt mee een 
school te bouwen?
Regio - Niet ver van het geboor-
tedorp van plaatsgenoot Litton in 
oostelijk Bangladesh is een heu-
velachtig gebied, waar het over-
wegend Hindoestaanse Tripu-
ravolk woont. In dit gebied zijn 
geen wegen, overheidsvoorzie-
ningen ontbreken en onderwijs 
is er nog nooit geweest. Daar is 
hulp nodig.
De stichting BAB (Bouwen aan 
Bangladesh) heeft hier twee 
schooltjes die uitgebreid moe-
ten worden omdat de wachtlijst 
net zoveel namen bevat als dat 
er kinderen op de schooltjes zit-
ten. De stichting wil er een nieuw 

schooltje bouwen omdat ook de-
ze kinderen recht hebben op on-
derwijs. De ouders willen het ook 
heel graag.
In januari begint daar het nieu-
we schooljaar. Dan wil de stich-
ting klaar zijn met het nieuwe ge-
bouwtje (van een betonnen ske-
let, en golfplaten voor de muren 
en het dak) en de inrichting. Maar 
dit kan stichting BAB niet alleen. 
Wie sponsort een schoolbank of 
helpt een kind met schoolkleding  
en schoolmateriaal? 
Voor meer informatie: info@help-
bangladesh.nl of www.helpbang-
ladesh.nl. 

Open tuindag 
De Doornduyn
Castricum - Op zondag 28 ok-
tober is er een open tuindag bij 
duintuin De Doornduyn aan de 
Duinweg 2 in Castricum. Het is 
weer de moeite waard om een 
kijkje te nemen in de natuurduin-
tuin van 2,5 hectare. Het thema is: 

fuchsia, sneeuwklokjes, knollen, 
bollen en vaste planten. De tuin is 
open van 11.00 tot 16.00 uur. De 
entree bedraagt 4 euro. 
Zin om een keer mee te helpen 
in de tuin? Dat kan tijdens de Na-
tuurwerkdag op de eerste zater-
dag van november, dit jaar is dat 
3 november. Neem contact op 
met Tineke van der Velden, tel. 
072-5051802, info@doornduyn.
nl. 

Limmen  -  V.V.Bergen

balsponsor: DENNIS BEENTJES KEUKEN- EN INTERIEURBOUW

pupil v.d. week: QUINN BONNE (speler van Limmen JO13-1)

ZONDAG 28 OKTOBER 
Aanvang 14.00 uur:





10 24 oktober 2018

24 OKTOBER

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

Expeditie Eiland, spannende 
musical met vette knipoog naar 
Expeditie Robinson in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. (Foto: Arjan Benning/Eelco 
Claassen)

25 OKTOBER

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 
vrijdag (foto: aangeleverd)

Lezing Wytze Stellingwerf 
‘Pannen, Potten en Patriotten: 
keramiek en glaswerk in de tijd 
van Revolutie, 1780-1815’. Van 
20.00 tot 22.00 uur in Huis van 
Hilde. Inschrijving en informatie: 
023-5143247, huisvanhilde.nl of 
oerij.eu.

De voorstelling Melk & Dadels, 
een zelfbewuste inkijk in de Ma-
rokkaans-Nederlandse cultuur 
die niet eerder is vertoond in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
Kurt Van der Elst)

De Theatertroep met Vaudevil-
le III in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. ‘Karakteristieke, klassieke, 
knappe meligheid, goed verzon-
nen, verzameld, in elkaar gesto-
ken en gespeeld.’ (Foto: Anna van 
Kooij)

26 OKTOBER

Rupsje Nooitgenoeg in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 14.00 
uur. (Foto: Pamela Raith)

Lezing over de ALMA telescoop 
bij de Alkmaarse Weer- en Ster-
renkundige Vereniging Metius 
in wijkcentrum ‘Thuis in Overdie’, 
van Maerlantstraat 10, Alkmaar, 
20.00 uur. Info: www.metius.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Jazz Orchestra of the Concert-
gebouw met jazz-zangeres Fay 
Claassen met ode aan de Ne-
derlandse liedkunst in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Merlijn 
Doomernik)

Martijn Kardol met ‘Bang’ in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

27 OKTOBER
Gouwe Ouwen in restaurant van 
De Santmark, muziek van vroe-

▲

ger, 14.00-16.00 uur. Iedereen is 
welkom. Iedere laatste zaterdag 
van de maand.

Expositie bij Perspectief door 
cursisten schilderen en keramiek 
in het atelier aan de van Olden-
barneveldtweg 37 in Bakkum, 
11.00-17.00 uur. Ook zondag. (Fo-
to: aangeleverd)

Opening expositie Janneke Ho-
gerheijde in Lijstenatelier An-
dré Weda, Torenstraat 38 in Cas-
tricum, 14.00 uur. Expositie is te 
zien tot 8 december.

Sterven, of overgaan? Work-
shop Anneke Zuidema in de 
Tuin van Kapitein Rommel, 14.00 
- 17.30 uur. Aanmelden: 0251-
752114 of praktijk@maatzuide-
ma.nl.

Mike Fentross’ La Sfera Armoni-
osa & Merlijn Twaalfhoven met 
‘Dialogue’ in de Grote kerk in 
Alkmaar. Ter ere van het 500-jari-
ge jubileum van de Grote St. Lau-
renskerk creëerden zij een bijzon-
dere voorstelling met de kerk in 
de hoofdrol. 17.00 uur, 19.30 uur 
en 21.00 uur.

Nachtelijke vaartocht door de 
Eilandspolder of het Ilperveld in 
het kader van de Nacht van de 
Nacht van 20.00 tot 22.00 uur. 
Meer informatie en reserveren: 
www.gaatumee.nl. (Foto: Fred de 
Waart)

Klaverjasdrive in café De Vriend-
schap in Akersloot om 20.00 uur.  
Opgeven via 0251-312866 of in-
fo@devriendschapakersloot.nl.

Jandino als Judeska in de TBS-kli-
niek in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Finalistentour Amsterdams 
Kleinkunst Festival Sonneveld-
prijs 2018, drie korte voorstellin-
gen op één avond in Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.30 uur. 
V.l.n.r. Michel & Tim, Glodi Lugun-
gu, Selma Visscher en Lars Vis-
scher. (Foto: Daniël van Veen)

Guido Weijers met try-out van 
de Oudejaarsconference 2018 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 
(Foto: LoensMedia)

Voorstelling Moedt van Mar-
co Lopes in De Zwaan Cultureel 
in Uitgeest. Toegang € 15,-. Vrien-
den van de Zwaan Cultureel  € 
2,50 korting. Kaartverkoop via 
boekhandel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via de 
online kaartverkoop. (www.de-
zwaancultureel.nl). (Foto: Anne 
van Zantwijk)

Jan Rotband met ‘Het Beste’ in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

Cabaret in De Bakkerij: Yara van 
Engelen & Hugo van Eck, 20.45 
uur. (Foto: aangeleverd)

28 OKTOBER

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)

Stiltewandeling tijdens Dag van 
de Stilte. Start om 11.00 uur bij 
PWN-huisje aan het einde van 
de parkeerplaats Het Kraaien-
nest, ingang ter hoogte van Rijks-
straatweg 122a in Heemskerk. 
Duur ongeveer 1 uur. Vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Aanmelden via ingeborg@na-
tuurlijkwandelcoaching.com.

Hoogovenbus staat bij Huis van 
Hilde. Toegang tot de bus ‘betaalt 
u met een mooi verhaal of een 
bijzondere herinnering’. Een ieder 
kan zich laten inspireren door de 
inrichting 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.

Open tuindag bij duintuin De 
Doornduyn, Duinweg 2 te Castri-
cum van 11.00 tot 16.00 uur.

Open dag bij Fort aan Den 
Ham, Busch en Dam 13 in Uit-
geest van 11.00 tot 16.00 uur. 
De laatste open zondag van het 
jaar 2018. Er is een doorlopende 
workshop in het fort: tinnen sol-
daatjes gieten en beschilderen. 
Meer op www.fortaandenham.nl. 
(Foto: F. Braaksma)

Laatste museumdag van dit 
seizoen bij Luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, Genieweg 1 
te Heemskerk. Openingstijden: 
11.00 tot 17.00 uur. 

Ko�econcert van Hanneke 
Rouw (celliste) en Marte Gerrits-
ma (piano) in De Zwaan Cultureel 
in Uitgeest. Zij spelen werken van 
Beethoven en Rachmanio�. Aan-
vang 11.30 uur. (Foto: aangele-
verd)

Oude foto’s van De Woude zijn 
van 13.00 tot 17.00 uur te zien in 
het kerkje van De Woude. (Foto: 
aangeleverd)

Derde voorronde NK Keezen 
om 13.00 uur in café De Vriend-
schap in Akersloot. Voor meer in-
formatie en inschrijven zie www.
nkkeezbord.nl. (Foto: aangele-
verd)

Roos ten Zeldam vertelt om 
14.00 uur over haar kookboek 
‘Groenten van Roos’ bij boekhan-
del Laan in Castricum. Toegang is 
gratis. (Foto: aangeleverd)

Alkmaars Symfonie Orkest met 
Hoornconcert nr. 1 & Ouverture 
Egmont in de grote kerk Alkmaar, 
15.00 uur.

Matinee gemengd koor De Vre-
deburgers in de PKN kerk in Lim-
men, 15.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Try-Out Café – Maak kennis met 
nieuw talent in De vest in Alk-
maar, 16.00 uur. Met onder an-
dere stand-up comedian Steven 
Brunswijk. (Foto: aangeleverd)

29 OKTOBER
Jazz Café - Bart Wirtz (alt sax), 
Jan van Duikeren (trompet) en Ti-
mothy Banchet in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur.

30 OKTOBER
Mondiavisueel - Live multime-
dia theatershow in De Vest in Alk-
maar, 20.00 uur. ‘Weg van de we-
reld’ door Marica van der Meer. Zij 
�etste 28.000 km van Nederland 
naar Australië. Een spannend 
avontuur vol bijzondere anekdo-
tes.

Stichting Alkmaarse Kamermu-
ziek - Gwylim Janssens en Lestari 
Scholtes (piano) in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

Literaire ontmoeting met de tot 
econoom opgeleide schrijver/
journalist Annegreet van Bergen 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.00 uur. (Foto: Jelmer 
de Haas)

31 OKTOBER
Van der Laan & Woe met Pese-
tas (reprise) in de vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Uitverkocht – infor-
meer bij de kassa naar eventueel 
vrijgekomen plaatsen.

Sandra van Nieuwland in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)
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CASRC-dames nemen punten mee naar huis
Castricum - De derde wedstrijd 
voor CASRC-Dames in de ere-
klasse was in Utrecht. Ze moes-
ten aantreden tegen de RUS-stu-
denten. In verband met het over-
lijden van Rodney Hermans af-
gelopen week speelden de da-
mes van Castricum met rouwban-
den en werd er een minuut stilte 
gehouden voor aanvang van de 
wedstrijd. Daarna werd het met-
een menens. RUS, die in de oefen-
periode nog door de Duinranders 
werd afgedroogd begon furieus 
met druk zetten op de verdedi-
ging van Castricum. Het werd een 
bloedstollend gevecht voor el-
ke meter. CASRC kon niet goed 
in haar spel komen en werd el-
ke keer achteruit gezet door  de 
fanatieke rugbyers uit de Dom-
stad. Een kick, bedoeld om Castri-
cum wat ruimte te geven, beland-
de pardoes in de handen van de 
tegenstander en die wist met dat 
buitenkansje wel raad. Zo open-
de Utrecht de score en stond Cas-
tricum achter. Gelukkig was dat 
van korte duur. Bij een aanval 
van CASRC werd Bowien van der 
Sluijs gelanceerd en die kon tus-
sen de palen haar try drukken. 
Conversie was raak en zo stond 
het 5-7 in voordeel  van de gas-
ten. Maar RUS  gaf niet op. Me-
de door veel balverlies en onno-
dig ballen laten vallen van Castri-
cum waren het weer de Utrechte-
naren die konden scoren. Echter 

Op de aangeleverde foto Sincerely Horne die met haar try een mentale tik 
uitdeelt aan RUS

voor de rust werd Hiske Blom tot 
twee keer toe goed aangespeeld 
en kon zij beide aanvallen afron-
den met een try. Miriam van der 
Veen  had haar gouden schoenen 
aan want ze schoot alle conver-
sies raak, zelfs uit een zeer moei-
lijke hoek kwam de bal over de 
dwarslat hoewel ze wel de maz-
zel had dat de bal via de dwars-
ligger aan de goede kant van de 
palen kwam. Met een stand van 
17-21 met rust kon het nog al-
le kanten opgaan. Zou RUS nog 
een keer scoren met een try dan 
stonden ze meteen weer voor. 
En dat zou hun vuur om de over-
winning binnen te slepen alleen 
maar doen oplaaien. Coach Hans 
Marcker hamerde erop dat er kei-
hard gewerkt moest worden om 

hier niet met een nederlaag naar 
huis gestuurd te worden. Door 
Castricum werd er met doodsver-
achting getackeld waarbij die tac-
kle van Nathalie Admiraal wel ge-
noemd mag worden en zeker de 
tackle van Bowien van der Sluis 
die een doorgebroken tegenstan-
der op 1 meter van de try line nog 
neerhaalde. RUS had die try al ge-
teld maar dat sprookje ging niet 
door. 
En alsof dat de adrenaline deed 
toenemen, toen lukte het Castri-
cum om afstand te nemen van 
Utrecht. Een try van Sincerely 
Horne en, wederom, Bowien van 
der Sluis bepaalden de eindstand 
in 17-35 voor de Noord-Hollan-
ders. Alle punten gingen in de tas 
mee naar huis.

CASRC Heren 1 verslaat NFC-Amstelveen
Castricum - Voorafgaande aan de 
wedstrijd werd een minuut stil-
te in acht genomen voor de veel 
te vroeg overleden oud-speler en 
-trainer van CASRC, Rodney Her-
mans. De wedstrijd stond gro-
tendeels in het teken van deze, 
door iedereen geprezen en ge-
liefde persoonlijkheid. Was de 
dag ervoor nog zijn herdenkings-
dienst, zaterdag werd het leven 
weer hervat met datgene waar 
zijn hart lag: rugby. De wedstrijd 
loog er niet om. Zowel Amstel-
veen als CASRC speelden zeer 
aanvallend rugby. Beide teams 
gaven elkaar geen strobreed toe 
in de eerste helft. Toch kon door 
het snelle spel van de backs CAS-
RC tot tweemaal toe scoren. Am-
stelveen zette daar maar 1 try te-
genover. Zo gingen de teams de 
rust in met 14-7. Een stand waar-
bij het nog alle kanten op kon. 
Maar in de tweede helft gaf Cas-
tricum meer gas en na eerst een 
try van Verhofstad middels een 
mooie loopactie, waren het de 
voorwaartsen die hun suprema-

Tom Hiddleston is dicht bij een try voor CASRC (foto: Hans van Amersfoort)

tie gestalte gaven in 3 voortref-
felijke push-over trys. 
Daarna verloren de Duinranders 
de controle over de wedstrijd en 
namen de bezoekers het initia-

tief over. Echter door goed ver-
dedigend werk van het volledi-
ge team kwam NFC niet meer tot 
scoren. 
Eindstand: 45-7.

Forento Kids gaat weer van start
Castricum - Sta jij graag in de 
schijnwerpers? Vermaak jij je hele 
familie met zelfbedachte toneel-
stukken? Verzucht iedereen in 
jouw omgeving dat je op toneel-
les moet? Lijkt het je gewoon ont-
zettend leuk om in een groep (be-
ter) te leren toneelspelen? Ben je 
tussen de 7 en 18 jaar? Wil je wel 
eens schitteren op een echt podi-
um? Meld je dan nu aan voor de 
toneel/productie lessen van Fo-
rento Kids.

Op de woensdagmiddag leer je 
van een echte regisseuse hoe je 
(nog) beter kunt worden op het 
toneel en werk je met een groep 
hele enthousiaste andere kinde-
ren toe naar een voorstelling in 
een echt theater. Daarnaast bouw 
je ook nog eens een berg zelfver-
trouwen op.
De start is op woensdag 31 okto-
ber. 20 lessen met een eindvoor-
stelling als afsluiting. De toneel-
lessen (startende spelers) zijn van 

15.00 tot 16.15 uur, kosten: 175,-
. De productieles (ervaren spe-
lers) is van 16.30 tot 18.00, kosten: 
200,-. De lessen vinden plaats in 
Dorpshuis De Kern, Overtoom 15 
in Castricum.

Opgeven kan via info@forento.nl 
(vermeld naam, leeftijd, ervaring). 
Eerst een keer proberen? Dat kan 
op 31 oktober. Wel even aanmel-
den via bovenstaand mailadres. 
(Foto: aangeleverd)

Stichting zoekt ondersteuning voor 
onderwijs in Nepal
Castricum - Al meer dan tien jaar 
zet de Stichting “Straatkinderen 
van Kathmandu” zich in om zwerf-
kinderen in de hoofdstad van Ne-
pal op te vangen. Met succes, 
want inmiddels hebben een klei-
ne negentig kinderen in de leef-
tijd van nul tot twintig jaar onder-
dak gevonden in het gloednieu-
we tehuis van de stichting. Het 
nieuwe onderkomen was nood-
zakelijk geworden als gevolg van 
de verwoestende aardbeving op 
25 april 2015. Daarnaast volgen 
alle kinderen onderwijs. 
Het is verheugend om te consta-
teren dat de nieuwe Nepalese re-
gering er alles aan doet om het 
onderwijs in Nepal beter te ma-
ken. Zo zijn er in 2016 nieuwe 
wetten van kracht geworden die 
als gevolg hebben dat het min of 
meer verplicht is om onderwijs 
tot en met groep 12 (rond 16 jaar) 
te volgen en dat vooral het be-
roepsonderwijs beter wordt ge-
organiseerd.
Ondanks dat er sprake is van 
staatsonderwijs is onderwijs in 
Nepal niet geheel kosteloos. De 
nieuwe wetgeving zorgt ervoor 
dat de Stichting meer geld kwijt 
is aan onderwijs, simpelweg om-
dat kinderen langer naar school 
gaan. Dat, plus de stijgende kos-
ten van levensonderhoud, zorgt 
ervoor dat de stichting naarstig 
op zoek is naar donaties en nieu-
we sponsoren  zodat ze haar goe-
de werk op adequate wijze kan 
blijven voortzetten. Globaal ko-

men de kosten per kind nu uit op 
een bedrag van rond de 75 euro 
per maand. Veel geld dus. Dat kan 
niet zonder steun. 
Men kan op verschillende ma-
nieren bijdragen. Door een kind 
uit het tehuis te sponsoren met 
een vaste bijdrage per maand, 
een schenking ten behoeve van 
het volgen van onderwijs of mis-
schien wel door reeds bestaan-
de bijdragen te verhogen ten be-
hoeve van het onderwijs. Daar-
naast kan men natuurlijk ook een 
eenmalige bijdrage leveren voor 
de algemene kosten of o.v.v. “on-
derwijs” voor de schoolkosten. Al-
les is welkom.
De komende maanden  zullen 
vertegenwoordigers van de stich-

ting in Kathmandu zo goed als 
mogelijk van ieder kind in beeld 
te brengen voor welke opleiding 
zij geschikt zijn. Uiteraard met de 
bedoeling om de kinderen door 
middel van een goede opleiding 
de kansen te bieden die zij ver-
dienen. 

De Stichting houdt iedereen op 
de hoogte. Voor meer informatie 
over sponsoring en nieuws kijk 
op www.straatkinderenvanka-
thmandu.nl . Het rekeningnum-
mer waar men een eventuele bij-
drage kan storten is ABN-AMRO 
IBAN NL20ABNA0801275490 ten 
name van Straatkinderen van Ka-
thmandu Castricum. (Foto: aan-
geleverd)

De Groene Ezel steunt Jac. P. Thijsse 
College met 1800 euro
Castricum/Heemskerk - Leerlin-
gen van het Jac. P. Thijsse gaan nu 
al enkele jaren in het kader van 
leerprojecten naar Gambia om 
daar te helpen met het opbou-
wen van een school. De leerlin-
gen geven daar ook les. Om dit 
te kunnen verwezenlijken, zame-
len zij geld in, dat contant wordt 
meegenomen; op deze manier 
zijn zij er zeker van dat al het geld 
aan hun project wordt besteed.
Kringloopwinkel De Groene Ezel 
uit Heemskerk steunt dit project 
van harte. Het past helemaal in de 
doelstellingen van de kringloop-
winkel: aandacht voor duurzaam-
heid en het bevorderen van zelf-
redzaamheid voor mensen in de 
derde wereld. 
Op 13 oktober vierde Kringloop-
winkel De Groene Ezel het 25-ja-
rig jubileum. Met de school is af-
gesproken dat de dagopbrengst 
van deze jubileumdag geschon-
ken wordt aan het project als 
leerlingen deze dag in de winkel 
zouden helpen. Inmiddels heeft 
de voorzitter van het bestuur, 
Jan van Ess, een cheque met de 

dagopbrengst van 1800 euro 
overhandigd aan Thorben Mul 
van het Jac. P. Thijsse College.

Kringloopwinkel Heemskerk De 
Groene Ezel is te vinden op de 
Lijnbaan 12-14  in Heemskerk. 
De openingstijden van de winkel 

zijn: dinsdag tot en met vrijdag 
van 12.00 tot 16.00 uur en zater-
dag van 10.00 tot 14.00 uur. Met 
aankopen in deze kringloopwin-
kel steunt u goede doelen over 
de hele wereld. Zie voor meer in-
formatie: www.degroeneezel.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Schaakteam Castricum gedeeld koploper
Castricum - De ‘hoofdmacht’ van 
de schaakvereniging Castricum 
deed zaterdag prima zaken in de 
eerste klasse A van de NHSB en is 
mede koploper na twee ronden. 
Het achttal van de Texelse schaak-
club En Passant werd met de 
kleinst mogelijke nederlaag naar 
het eiland teruggestuurd. De, 
door omstandigheden, verzwak-
te eilanders boden uitstekend te-
genstand en het beslissende punt 
voor Castricum werd gescoord 
door de enige vrouw in het gezel-
schap: Heleen van Arkel!

Wouter Beerse en Nico Kuijs zorg-
den voor de eerste twee punten. 
Fred Kok moest genoegen nemen 
met remise terwijl Eric van der 

Klooster zijn opponent, na een 
rustige opening, langzaam onder 
druk zette. De solide afwerking 
van de partij was aan hem wel be-
steed.
Bert van Oudvorst debuteerde ex-
tern voor Castricum en was onte-
vreden over zijn Siciliaanse partij. 
Hij werd verrast door een aanval 
middels de f-lijn en had zich zijn 
eerste optreden wellicht anders 
voorgesteld. Rob van den Heuvel 
moest ook het hoofd buigen na 
een aanval op zijn verzwakte pi-
on op h7. 
Robert van der Wal speelde met 
wit een ingewikkelde partij. Het 
kostte hem een volle toren. Daar-
mee was de stand op 3½- 3½ ge-
komen en leek nog alles mogelijk.

Heleen van Arkel speelde heel ge-
concentreerd. Ze rokeerde niet in 
haar partij en nam vanaf het be-
gin het initiatief op de konings-
vleugel. In het middenspel wist 
ze haar tegenstander een licht 
stuk te ontfutselen en ze speel-
de het eindspel met loper en to-
ren tegen toren degelijk uit. Toen 
de torens geruild werden gaf 
zwart zich gewonnen, waardoor 
de wedstrijd nipt gewonnen werd 
door Schaakteam Castricum. 

De volgende wedstrijd is op 13 
november in Haarlem tegen HWP 
Haarlem dat door een bordpun-
ten aantal van 13½(!) na twee 
wedstrijden aan de leiding gaat in 
deze eerste klasse.

Diploma’s ‘Gezond 
actief ouder worden’
Castricum - Op 2 november zal 
wethouder Falgun Binnendijk de 
certi�caten uitreiken aan de eer-
ste tien geslaagde groepsonder-
steuners van de cursus ‘Gezond 
actief ouder worden’ voor de vrij-
willige ouderenadviseurs/cliën-

tondersteuners. 
Deze cursus (pilot) in Castricum, 
de eerste in Nederland, is de basis 
voor een landelijke opzet van de-
ze cursus waarbij de Hogeschool 
van Amsterdam en KBO-PCOB 
verder zullen samenwerken. KBO 

Castricum heeft het initiatief ge-
nomen voor deze cursus. 

De groepsondersteuners zullen 
met hun kennis en geleerde vaar-
digheden zich onder andere gaan 
inzetten bij de diverse projecten 
in het kader van eenzaamheids-
bestrijding onder senioren. 

De o�ciële en feestelijke certi-
�caatuitreiking zal plaatsvinden 
op vrijdag 2 november om 15.00 
uur in Club Mariz Lounge.  
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Schildertechnieken 
leren bij Perspectief
Castricum - Iedereen die wil le-
ren schilderen of zijn schilder-
vaardigheden wil verbeteren, 
kan vanaf vrijdag 2 november te-
recht bij Perspectief. Gedurende 
zes vrijdagmiddagen van 13.30 
tot 16.00 uur probeert kunstena-
res/docente Afke Spaargaren aan 
de hand van voorbeelden uit de 
kunstgeschiedenis samen met de 
cursisten nieuwe mogelijkheden 
te ontdekken. Er wordt gewerkt 
met onder andere acryl- en aqua-
relverf. Naast kwasten en palet-
messen werkt Afke ook met cre-
ditcards om tot een verrassend 
eindresultaat te komen. Deze ba-
siscursus is een vervolg op de ba-
siscursus tekenen maar kan ook 

los van de vorige cursus gevolgd 
worden en is geschikt voor zowel 
beginners als gevorderden. Iede-
re cursist zal dan ook persoon-
lijk begeleid worden. De kosten 
van deze cursus bedragen 75 eu-
ro voor leden en 100 euro voor 
niet-leden. Dit cursusgeld wordt 
in mindering gebracht op de con-
tributie als men besluit lid te wor-
den. De materiaalkosten zijn 15 
euro.

Meer informatie en/of aanmel-
den via www.perspectiefcastri-
cum.nl. Of bij Froukje Docter, tel. 
06-13050180, e-mail: froukjedoc-
ter@gmail.com. (Foto: aangele-
verd)

Lichte verwarring, heibel, ze lijken de weg wel kwijt, die politi-
ci. Castricum is een forensendorp, waarvan de bewoners groten-
deels tot de middengroepen behoren, die hun boterham buiten 
het dorp bijeen moeten scharrelen. Dit dorp is overdag groten-
deels in ruststand. En het zijn juist deze hardwerkende midden-
groepen, die net bekomen van de achter ons liggende economi-
sche crisis en beslist niet zitten te wachten op nieuwe demogra-
� sche ontwikkelingen, die het toch al verstoorde sociale klimaat 
verergeren. Met lede ogen moeten de bewoners van het dorp toe-
zien, dat hun jongeren bij gebrek aan woninggelegenheids-  en 
werkgelegenheidsperspectief het dorp moeten verlaten. Krimp, 
vergrijzing, culturele verarming, sociale ontwrichting, enzovoorts, 
zijn de gevolgen van een dergelijke ontwikkeling. 
Hoe humanitair en christelijk bedoeld ook, onder deze omstan-
digheden lijkt het voor onze bestuurders een schier onmogelijke 
taak de Castricummers, die sinds jaar en dag ingeschreven staan 
voor een sociale woning, weg te de� nieren. 
Dit forensendorp biedt de statushouders absoluut geen ontplooi-
ingsmogelijkheden bij gebrek aan werkgelegenheid, opleiding en 
andere faciliteiten. De afwezigheid van deze zaken verhindert bij 
voorbaat een gezonde integratie. 
De � nanciële mogelijkheden van de gemeente Castricum zijn te 
beperkt om deze mensen een rooskleurig uitzicht te bieden op 
een gelukkig leven. De gemeente kent geen ‘tafeltje dek je, ezel-
tje, strek je’. 
De gemeente dient de bestaande eigendomsverhoudingen te 
respecteren. De gemeenschap beschikt echt niet over het geld 
om de woningzoekenden zomaar enkele honderden woningen 
te beloven. 
Wel zou de gemeente zich tot het uiterste moeten inspannen om 
anderszins oplossingen te zoeken voor deze statushouders in ge-
meenten met betere perspectieven, met dien verstande, dat men 
zo nodig bereid is zonder mitsen of maren in alle oprechtheid de-
ze mensen � nancieel binnen de beperkte mogelijkheden te on-
dersteunen.  
De bestuurlijke elite moet er zich ten volle van bewust zijn, dat zij 
primair geroepen is het welzijn van de gemeenschap zo veel mo-
gelijk te garanderen. 
De politiek moet dienen en niet gediend worden. Het is te hopen, 
dat dit in de gemeente Castricum onverkort het geval is.
Het aanwijzen van politieke partijen als zondebok en veroorzaker 
van dit probleem maakt de politieke verhoudingen alleen maar 
ongezonder en zinloos. 

J.A. van Oven. Mijn e-mailadres is ‘javanoven@casema.nl’.

LEZERSPOST

Het dorp op stelten

Cabaret ‘Vooruit, 
VOORUIT’ van Eer & Nan
Castricum - Vrijdag 2 november 
treedt het christelijk cabaretduo 
Eer & Nan op met de voorstel-
ling ‘Vooruit, VOORUIT!’ in thea-
terzaal Koningsduyn van Gees-
terhage. Tijdens de cabaretvoor-
stelling wordt men meegenomen 
in het leven van Eer en Nan. Twee 
sprankelende jonge meiden die 
vol verwachting en grote dro-
men het leven in gaan. Eenmaal 
gesetteld komen ze al gauw in 
het drukke leven van gezin-werk-
kerk, waarbij verwachtingen en 
verantwoordelijkheden een gro-
te rol spelen. Het leven wordt al 
gauw gekenmerkt door irratione-
le gedachten en  aparte levens-
motto’s. Hierdoor heerst er con-

tinue angst en moedeloosheid. 
Ze gaan het gevecht aan, waar-
bij loslaten en overgave aan God 
de sleutels zijn om te durven le-
ven en er ook nog van te genie-
ten! Stapje voor stapje komen ze 
vooruit.
De organisatie is in handen van 
de Evangelie Gemeente Castri-
cum en Evangelie Gemeente De 
Verandering uit Beverwijk.
De voorstelling begint om 20.00 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 
uur. Vooraf is er ko�  e en thee, na 
de voorstelling een hapje en een 
drankje. Beide zijn gratis. De voor-
stelling is uitsluitend bedoeld 
voor vrouwen, de toegang is vrij. 
(Foto: aangeleverd)

Workshop: schilderen 
als Bobbie Burgers
Castricum - Elke dinsdag en 
woensdagochtend verzorgt Mie-
ke Rozing het inloopatelier in Ga-
lerie Streetscape te Castricum. 
Hier kunnen deelnemers op hun 
eigen niveau schilderen en zich 
verdiepen in verschillende tech-
nieken van olieverf, acrylverf en 
mixed media. 
Op zondag 4 en 18 november 
geeft zij een workshop ‘Ik wil 
schilderen als..... Bobbie Burgers’. 
,,Momenteel ben ik zeer onder 
de indruk van het werk van Bob-
bie Burgers, een Canadese kun-
stenares die op haar unieke wij-
ze hele grote bloemen schildert’’, 

aldus Mieke Rozing. ,,Ze speelt 
met kleuren en maakt prachtige 
composities. Voor deze tweede-
lige workshop ga je aan de slag 
met mixed media en olieverf. Tij-
dens de eerste workshop ga je de 
technieken oefenen en krijg je 
huiswerk mee zodat je tijdens de 
tweede workshop Bobby Burgers 
en haar manier van werken nog 
beter leert begrijpen.’’
Voor meer info: info@miekero-
zing.nl, 06105668987 of loop ge-
woon een keer binnen tijdens de 
inkoopateliers daar op dinsdag 
en woensdagochtend. (Foto: an-
geleverd)

Cabaret in De Bakkerij
Castricum - Nu de dagen weer 
korter worden, wordt het weer 
tijd voor een avondje cabaret in 
De Bakkerij. Met deze volgende 
sterren komt dat zaterdag 27 ok-
tober helemaal goed. 

Yara van Engelen: nog vers uit 
de schoolbanken, na haar mis-
lukte middelbare school-avon-
tuur is zij gelijk doorgegaan naar 
de Paul van Vliet academie voor 
kleinkunst en cabaret. Niet om-
dat het toen al haar passie was, 
maar onder het motto “ik maak 
zoveel domme dingen mee dat ik 
wel cabaret moet maken”. Op de-
ze avond in De Bakkerij speelt zij 
de voorstelling “Fluiten mag”. Een 
samensmelting van gebeurtenis-
sen die alleen de onhandigsten in 
onze maatschappij mee maken, 
benen scheren, zieke mannen en 
natuurlijk een sterke mening.
Na tweeëntwintig jaar op deze 
aarde te hebben rondgelopen 
heeft Hugo van Eck een hoop 
geleerd over de wereld. Maar er 
is en blijft één vraag die hij maar 
niet beantwoord krijgt: Wat is 
mijn rol in het grote geheel? Waar 
pas ik? En hoe moet ik me hou-
den om alles zo vreedzaam mo-
gelijk te laten verlopen? Door 
zijn pogingen deze vraag te be-

antwoorden is zijn innerlijk ver-
anderd in een soort schaakspel 
tegen zichzelf. En als je tegen je-
zelf schaakt, ben je altijd én de 
winnaar, én de verliezer. Aan de 
hand van scherpe conferences en 
komische liederen gaat Hugo op 
zoek naar de gulden snede van 
het menselijk zijn: wat hebben 
we zelf in de hand, en wat laten 
we onbewust aan het lot over? Is 
de voorbedachte strategie wel al-
tijd de beste? Wat gebeurt er als 
je die laat varen, en gewoon maar 
wat doet? Samen met het publiek 
gaat Hugo op onderzoek uit en 
hoopt daarbij zichzelf én zijn toe-
hoorders een antwoord te bie-
den. 
Aanvang: 20.45 uur. (Foto’s: aan-
geleverd)

Akersloot - Zondag 28 oktober 
is de derde en laatste voorron-
de voor het o�  ciële NK Keezen 
dat ook dit jaar in Akersloot wor-
den gehouden in café De Vriend-
schap. Liefhebbers van dit spel 
komen uit heel Nederland naar 
Akersloot om een plek te be-
machtigen voor de � nale die in 
november zal worden gespeeld. 
De eerste twee voorronden lever-
den gelijk een aantal zeer sterke 
koppels op, waarvan enkele kop-

pels uit Brabant en Limburg. De 
Noord-Hollandse inbreng slaag-
de er maar gedeeltelijk in om een 
plaatsje in de � nale te bemachti-
gen, maar zij kunnen nog op her-
haling op zondag 28 oktober. De 
voorronden en de � nale worden 
gespeeld in café De Vriendschap 
in Akersloot.
De aanvang voor de laatste voor-
ronde is 13.00 uur. Voor meer in-
formatie en inschrijven kijk op 
www.nk.keezbord.nl.

Derde voorronde NK Keezen

Rossenbacker speelt 
‘De zangeres met naam’
Akersloot - Toneelvereniging 
Rossenbacker speelt het luchtige 
blijspel ‘De zangeres met naam’ 
van Rien Bakker op vrijdag 2 en 
zaterdag 3 november om 20.00 
uur in de theaterzaal van sportca-
fé De Lelie te Akersloot. 

Het verhaal speelt zich af in 
buurthuis ‘’De Ontmoeting’’. Mar-
gôt Pols is plaatsvervangend 
hoofd van het buurthuis. Een ze-
nuwachtig type, die tegen over-
spannenheid en een burn-out 
aan zit. Er komt ook veel op haar 
af. Het wordt steeds moeilijker 
om � nancieel rond te komen, de 
gemeente wil de subsidiekraan 
dicht doen. Verder heeft ze al-
lerlei vrijwilligers rondlopen, die 
haar overspannenheid ook niet 

ten goede komen.
Er is een lerares dansvorming die 
nog overweegt om mee te doen 
met So You Think You Can Dance 
en een excentrieke deftige dame, 
Boukje, die de hele tijd loopt te 
zingen. Ze wil wel met The Voice 
of Holland meedoen. Arjan, een 
journalist, loopt regelmatig bin-
nen. Uiteindelijk schrijft hij een 
negatief artikel over het buurt-
huis. Ook daar krijgt Margôt hart-
kloppingen van. Ton Zevenhui-
zen, een nieuwe vrijwilliger, lijkt 
ook niet echt geschikt voor het 
werk, maar schijn bedriegt, toch?
Kaarten à 8 euro zijn te bestellen 
via: 0251-317509 of via info@ros-
senbacker.nl. Kaarten zijn tevens 
te koop bij Veldt’s Toko en aan de 
zaal. (Foto: aangeleverd)

Lezing: Jij & het nu
De Tzolkin en de 
Gregoriaanse kalender
Castricum - Op donderdagavond 
1 november, van 19.30 tot 22.00 
uur, kan men tijdens een spiritue-
le avond in de bibliotheek in Cas-
tricum luisteren naar een lezing 
van Frank van Hemert. Hij neemt 
bezoekers mee in de wereld van 
kennis, gevoel en inzichten. Wan-
neer is nu en volgens welke bere-
kening? Volgens wie? Van Hemert 
gebruikt hierbij de Gregoriaanse 
kalender en de Tzolkin.
De lezing wordt gehouden in Bi-
bliotheek Kennemerwaard lo-
catie Castricum, Geesterduin-
weg 1 te Castricum. De toegang 
bedraagt 11 euro inclusief kof-
� e en thee. Aanmelden kan via 
info@carlyshealth.nl of via 06-
51599293. (Foto: aangeleverd)


Zondag 

28-10-2018
14.00 uur

Pupil van de week: Miquel Bijman



Subsidie voor vergroenen van tuin
Overweegt u om uw tuin groener 
te maken? De gemeente Castricum 
stelt subsidie beschikbaar voor het 
vergroenen van bestaande tuinen. 
50  van de realisati ekosten met een 
maximum van € 1.000,--  wordt onder 
bepaalde voorwaarden vergoed. Deze 
subsidieregeling geldt nog tot het einde 
van dit jaar.
Voorkeur voor groene tuinen
Doordat het klimaat verandert worden we 
geconfronteerd met langdurige droogte, 
zoals de droogte van afgelopen zomer, of 
juist heft ige regenval. Tuinen verharden 
steeds meer, waardoor regenwater geen 
kans krijgt om de grond in te dringen. Deze 
verharding van tuinen maakt het eff ect 
van langdurige droogte, namelijk een 
kurkdroge grond, alleen maar groter. En 
bij heft ige regenval krijgt het regenwater 
niet de kans om in de grond te dringen en 
stroomt het dus af. Wateroverlast is het 
gevolg. De gemeente sti muleert daarom 
groene tuinen.
Goed voorbeeld
Ook Bram de Vries is zich bewust van deze klimaatveranderingen. Hij kreeg subsidie om een 
sedumdak te realiseren (groen dak). Volgens meneer De Vries is zijn sedumdak een groot 
succes. “Afgelopen zomer, met het warme weer, was het in de ruimtes onder het groen dak 
beduidend koeler dan andere jaren met mooi weer.” Hij zou het anderen zeker aanraden om 
ook een regenwatertuin te realiseren. Tevens verwacht meneer De Vries dat het in de winter 
weer voordelen heeft  bij het behouden van de warmte.

eer informati e
Voor meer informati e over het vergroenen van uw tuin kunt u kijken op www.castricum.nl of 
mailen naar info@castricum.nl. Daarnaast kan u contact opnemen met Niels Blokker via 06-
19429681.
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Agenda Raadsplein 1 november 2018
Tijd Onderwerp  
17.00 – 18.15 Raadsvergadering 
 Algemene beschouwingen
 (maximaal 6 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald)
Schorsing 
19.00  19.30  Gelegenheid voor reacti e college op Algemene Beschouwingen fracti es
 Commissies  
19.30  20.45 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1:
 Een sociale en vitale gemeente  
19.30  20.45 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
 Een lee  are gemeente
 diversen
21.00  22.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
 Een aantrekkelijke gemeente 
 diversen
21.00  22.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
 Een fi nancieel gezonde gemeente  
22.15 – 23.00 Raadsvergadering   
 Gelegenheid voor plenair debat over de begroti ng 2019
 Rapport Rekenkamercommissie inzake Burgerparti cipati e   
 Invulling diverse vacatures   
 Invulling plaatsvervangend raadsvoorzitt erschap 
 
De raad it voor u klaar ti jdens het aadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordiger van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 12 november 2018.
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

Het eugdfonds geeft  kinderen uit gezinnen, waar thuis geen geld is om 
mee te doen aan sporten en culturele acti viteiten, w l de mogelijkheid om 
hieraan mee te doen. Dit fonds werkt namelijk samen met de gemeente 
Castricum om kinderen gelijke kansen te bieden. Sporten of creati ef bezig 
zijn verbetert sociale contacten en is goed voor de ontwikkeling van kinderen. 
Hoe werkt het Jeugdfonds?

inderen kunnen meedoen aan n sport- of culturele acti viteit tegelijk. Deze acti viteit kan wel 
gecombineerd worden met het behalen van het zwemdiploma A voor kinderen vanaf vijf jaar. 
Het Jeugdfonds is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar en betaalt lidmaatschapsgeld en eventueel 
benodigdheden, tot een bepaald maximum, rechtstreeks aan een vereniging of winkel. 
Hoe werkt het aanmelden?
Kinderen kunnen aangemeld worden via een tussenpersoon (bijvoorbeeld via maatschappelijk 
werk, schuldhulpverlener of school). 
Hee   u vragen
Informati e en spelregels zijn te vinden op htt ps://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/
noordholland/.  Ook kan het Sociaal Team of de buurtsportcoach Castricum vragen 
beantwoorden. De buurtsportcoach heet o ce van Tunen en zij is telefonisch bereikbaar op 06 
112 712 05 of op 0251 254740 en via email op jvantunen@teamsportservice.nl

Via het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur doet ieder kind mee

De werkzaamheden aan de 
Kleibroek en rotonde zijn nu 
ook o   cieel klaar: de opening 
was donderdag 18 oktober. 
Wethouder Paul Slett enhaar 
plantt e samen met leerlingen 
van de Sokkerwei een boom 
in de groenstrook tussen de 
Kleibroek en de Iepenlaan. 
In totaal zijn er donderdag 
acht bomen geplant, waarvan 
zeven door de aannemer. 
De andere bomen worden 
vanaf november geplant. Bij 
dit project zijn 53 bomen 
gekapt. In totaal worden er 64 
nieuwe bomen geplant en zes 
boompjes verplant. Hierdoor 
komen er vijf extra bomen bij.

Verbeteringen
De leibroek en rotonde hebben een nieuwe inrichti ng, waardoor deze veiliger en duurzamer 
is geworden. Fietsers kunnen nu veiliger fi etsen doordat de fi etspaden geasfalteerd en vrij 
liggend zijn. Ook is er een nieuw rioolstelsel dat regenwater en vuilwater gescheiden afvoert. 
Regenwater gaat nu naar vijvers en sloten. Dat scheelt overlast als bij extreme regenval de 
riolering overbelast raakt.

Bomen geplant bij feestelijke opening 
erk aan Kleibroek en roton e nu ook o   cieel klaar

De ‘internetconsultati e toekomstontwikkeling Schiphol en omgeving’ is gestart.  Deze 
internetconsultati e is n van de onderdelen van de brede maatschappelijke consultati e die de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS) houdt.
Een ieder is uitgenodigd om via de site van de Omgevingsraad een mening te formuleren over 
de onderwerpen die samenhangen met voornoemde adviesaanvragen. Bij de laatste vraag van 
de internetconsultati e krijgen deelnemers de gelegenheid om ook andere onderwerpen aan te 
dragen die naar hun mening aandacht in de ORS behoeven. 
De internetconsultati e kan tot en met 15 november via www.omgevingsraadschiphol.nl worden 
ingevuld. 

Oproep deelname internetconsultatie toe-
komstontwikkeling Schiphol en omgeving

Bent u inwoner van de gemeente Castricum 
en hee   u vragen over geld  n weet u niet 
alti jd waar u de juiste antwoorden kunt 
vinden? Op het inloopspreekuur geldzaken 
in het gemeentehuis van Castricum krijgt u 
de mogelijkheid uw vragen over geldzaken 
te stellen  n samen met een deskundige te 
zoeken naar de juiste antwoorden. 
Hee   u meer ti jd nodig
Wanneer u meer ti jd nodig heeft  om uw 
vragen beantwoord te krijgen, dan kunt u 
een vervolgafspraak maken met de deskun-
dige. U heeft  de volgende keer een gesprek 
met dezelfde deskundige; dat is wel zo pre   g. Vroegti jdig vragen stellen over geldzaken kan 
voorkomen, dat er geldproblemen ontstaan. Of dat geldproblemen erger worden.
Kom gerust langs op het spreekuur
Het spreekuur is iedere dinsdag van 9 tot 11 uur en u hoeft  geen afspraak te maken. Op dezelfde 
ti jd is er ook een medewerker van het Sociaal Team aanwezig. Hier kunt u terecht met vragen 
over gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig blijven wonen, werk, dagbesteding, opvoeden en 
gezinsrelati es. U bent van harte welkom

Vragen over geld stelt u op het
inloopspreekuur geldzaken 

In oktober helpt de Veiligheidsregio samen met de gemeenten jonge gezinnen om hun huis 
brandveiliger te maken. Daarvoor deelt de brandweerafdeling van de Veiligheidsregio Noord-
Holland oord via de gemeenten geboortekoff ertjes uit. ‘Als we de toekomsti ge generati e bewust 
willen maken van brandveiligheid, moeten we van jongs af aan investeren, zodat brandveiligheid 
vanzelfsprekend wordt,’ lichtt e burgemeester Toon Mans toe toen hij vorige week het eerste 
brandweer-geboortekoff ertje uitreikte aan de ouders van onah Mous. In de koff ertjes zitt en 
onder andere een rookmelder, een tegoedbon voor een grati s woningcheck, informati eve  ers, 
en een slabbetje. 

Brandveiliger huis voor jonge gezinnen  
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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

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
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen 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 
111018 Stati onsweg 4 in Castricum 
 Het realiseren van een kiosk op het perron van het Stati on in Castricum   
 (WABO1801318)
151018 Brahmslaan 1 in Akersloot 
 Het uitbreiden van de berging en het plaatsen van een terrasoverkapping   
 (WABO180645)
141018 Visweg 14a in Limmen 
 Het verbreden van de inrit (WABO181640)
 Castricummer Werf 140 in Castricum 
 Het plaatsen van een carport  (WABO1801642)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
• Vergunningsvrij: Dusseldorperweg 12 in Limmen 
   Het bouwen van een houten schuur
• Buiten behandeling gesteld:
   Dusseldorperweg 65 in Limmen  
• Het bouwen van vier appartementen
   Buiten behandeling gesteld:
• Heereweg 114 in Castricum 
   Het verbouwen van een pand 

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
151018 Heereweg 36 in Castricum 
 Het wijzigen van bestemming horeca naar wonen 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
161018 Zanddijk ter hoogte van 2 in Castricum 
 Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet
171018 Karekiet ter hoogte van 1 in Castricum  
 Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet
181018 Heereweg 89 (nabij) in Castricum 
 Het vervangen en verplaatsen van het huidige aanvoergemaaltje
191018 Uitgeesterweg 35 in Limmen uit 
 Het vergroten van de woning
 Schoolweg 8 in Limmen  
 Het vergroten van de woning 
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 
191018 Duin- en bosgebied PWN en strand in Castricum  
 Verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail in het duin- en   
 bosgebied van PWN en op het strand van Castricum, op zondag 11 november  
 2018. Start bezoekerscentrum de Hoep, Johannisweg 2, 1901NX Castricum,  
 verzenddatum besluit 19 oktober 2018 (APV1800923)

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 APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening
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Iedereen moet kunnen meedoen en tot zijn recht kunnen komen in de samenleving. Ongeacht 
culturele achtergrond, geslacht, leeft ijd, talenten of beperkingen. Iedereen neemt op een 
gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij: ‘Iedereen doet mee’. Mensen worden 
aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Niet voor iedereen is dit 
een haalbaar streven. Om een acti eplan te maken voor een ‘inclusieve samenleving’ in onze 
gemeente organiseren we ‘Iedereen-doet-mee-tafels’. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 
Tafelmoment: Dinsdag 30 oktober 2018 
Tafellocati e: Gemeentehuis Castricum: Raadhuisplein 1 -1902 CA CASTRICUM 
Tafelti jdsti p: 16.00 uur – 18.00 uur 
Wilt u ook aanschuiven aan tafel? Meldt u zich dan van tevoren aan via 
iedereen-doet-mee-tafels@meewering.nl Iedereen doet mee tafel Castricum 

Wat staat er op het menu? 
Er wordt van alles georganiseerd om alle inwoners mee te kunnen laten doen in iedere 
gemeente. En toch, als het mensen zelf niet lukt om mee te kunnen doen, ook niet met hulp 
van mensen uit eigen omgeving of een professional, dan is er misschien meer nodig. Inwoners, 
ondernemers, organisati es en verenigingen, als ook de adviesraden worden daarom gezamenlijk 
uitgenodigd om aan om aan tafel te komen. We gaan dan met elkaar in gesprek en bespreken de 
hiaten die er zijn en stellen we tevens acti es en een plan aanpak op om tot mogelijke oplossingen 
te komen. Komt u ook? 
De ‘inclusieve samenleving is namelijk van iedereen’ 
Meldt u aan en denk mee. 
Graag tot ziens! 
Wilt u komen, maar lukt het echt niet om zelfstandig vervoer te regelen? Laat het ons weten 
dan kunnen we samen een oplossing bedenken. U kunt dit met uw aanmelding aangeven : via 
iedereen-doet-mee-tafels@meewering.nl

UITNODIGING ‘IEDEREEN-DOET-MEE-TAFEL’ 
Doet u ook mee? Kom aan tafel! 

Met ingang van 1 november kunt u ons telefonisch vaker bereiken: op alle werkdagen van 8:00 
tot 17:00 uur. Stelt u uw vragen liever via e-mail, Twitt er, Facebook (Messenger) of WhatsApp, 
dan kan dat ook. Op bovengenoemde werkti jden krijgt u van ons binnen twee uur antwoord

Gemeente telefonisch vaker te bereiken

Raads- en commissieleden van 
Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo bezochten dinsdag 16 oktober 
het bedrijf SUEZ in Rott erdam. Bij 
SUEZ wordt PMD-afval (plasti c, 
metalen en drankkartons) gesorteerd 
en verwerkt tot waardevolle, nieuwe 
grondstoff en. Met eigen ogen was dit 
indrukwerkkende proces te volgen.
In november gaat men ook kijken 
bij het moderne afvalbrengstati on 
in Beverwijk en bij een 
nascheidingsinstallati e van Sorti va 
in Alkmaar. De ervaringen worden 
gebruikt bij het maken van een 
nieuw Grondstoff enbeleid voor de 
gemeenten.

Raadsleden 
bezoeken 
SUEZ bedrijf




