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Geelvinckstraat hindernisbaan
Castricum - Door de aan-
leg van steeds meer uit/oprit-
ten in de Geelvinckstraat ont-
staan problemen voor voet-
gangers die slecht ter been 
zijn, voetgangers met een 
kinderwagen, gehandicapten 
met een rolstoel en de steeds 
grotere groep ouderen die 
met een rollator gebruik ma-
ken van het trottoir. Dat con-
stateert de PvdA nadat be-

woners dit probleem onder 
de aandacht brachten bij de 
fractie. Er wordt op 3 novem-
ber een motie ingediend om 
het probleem op te lossen.
,,Bewoners in de Geelvink-
straat die niet over eigen 
grond beschikken om een in-
rit aan te leggen zijn boven-
dien de dupe omdat er min-
der openbare parkeerplek-
ken zijn door de aanleg van 

inritten”, zegt fractievoorzit-
ter Dave van Ooijen. ,,Er is al 
sprake van minder parkeer-
plekken vanwege de voorge-
nomen aanleg van plekken 
voor het opladen van elek-
trische auto’s. Het trottoir is 
door de toename van de in-
ritten op enkele plaatsen ver-
smald tot circa 60 cm en er 
is soms ook nog eens een 
lantarenpaal bij de uitrit ge-
plaatst, waardoor het trot-
toir het karakter van een hin-
dernisbaan heeft gekregen. 
De breedte zou minimaal 90 
cm meter moeten zijn.” Ook 
de trottoirs aan de westzij-
de van het spoor bij de over-
gang Mient-Kramersweg tot 
aan het woon- en werkge-
bied Duin en Bosch verdie-
nen aandacht, volgens de 
PvdA.

Wordt Job Joosse jongste 
Magister Vini ooit?

Castricum - Job Joosse 
(1982) uit Castricum ver-
dedigt zijn scriptie ‘Het 
belang van kwaliteit voor 
Cabernet Franc uit Anjou 
en Touraine’ op 15 novem-
ber in de wijnkelders van 
Wijnkoperij Okhuysen in 
Haarlem. Naar verwach-
ting zal hij aansluitend het 
diploma Magister Vini in 
ontvangst kunnen nemen. 

Job zal daarmee de tien-
de Nederlander zijn die de-
ze hoogst haalbare professi-
onele wijnopleiding succes-
vol afrondt en is dan boven-
dien de allerjongste Magis-
ter Vini ooit. Voor de scrip-
tie, koos hij voor het onder-
werp Cabernet Franc in de 
Loire. Hij wist al bij de start 
van zijn opleiding in 2011 dat 
deze druif onderwerp van zijn 
scriptie zou worden. 
,,Deze druif staat aan de ba-
sis van wijnen die ik zeer bij-
zonder en ongelofelijk lekker 
vind. Het is echter geen po-
pulaire druif. Hoe komt dat? 
En wat kunnen wijnmakers 
hier aan doen? Dat wilde ik 

nader bestuderen.” De exa-
mencommissie bestaat uit 
specialisten uit verschillende 
disciplines in de wijnwereld, 
waaronder de oenologie, de 
in- en verkoop van wijn, de 
marketing en de wetgeving. 
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

Zorgen CDA plannen 
zonne-akker in weiland

Akersloot - De eigenaar 
van een weiland nabij het 
Schouw in Akersloot wil op 
dit perceel een zonne-ak-
ker realiseren. Over dit voor-
nemen heeft Dorien Veldt, 
raadslid CDA Castricum, vra-
gen gesteld aan het college. 
Het CDA wil weten hoe het 
college staat tegenover de 
plannen om ongeveer 4.000 
zonnepanelen te plaatsen op 

0,8 hectare weiland. Dorien 
Veldt: ,,Het gebied heeft een 
agrarische bestemming en is 
een van de weinige plekken 
waar nog iets over is van het 
strandwallenlandschap. Ook 
willen wij weten of de om-
wonenden gehoord zijn over 
deze plannen.” 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

ROOKWORST
2e grati s

Lekker en makkelijk!
 800 gr. HUTSPOT

2 GEHAKTBALLEN
Alleen even opwarmen

Samen €5,99
Vleeswarentrio

KATENSPEK
BOTERHAMWORST

CORNED BEEF
Samen €4,99
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OVC, maar dan verkleed
Castricum - Netwerken is 
elkaar leren kennen en dat 
kan op een ludieke manier. 
Dinsdagavond bracht een 
aantal ondernemers van de 
OVC een bedrijfsbezoek aan 
Pride Mobility op de Cas-
tricummer Werf. Daar wer-
den een rolstoel en scootmo-
biel uitgeprobeerd. Het twee-
de deel van de avond be-

stond uit een bedrijfsbezoek 
aan Greet Verkleedt, de win-
kel voor verkleed- en thema-
feesten. 
Daar ontdekte een aan-
tal OVC-leden hoe een an-
der uiterlijk ook meteen een 
andere sfeer meebracht; het 
bedrijfsbezoek werd feest! 
Tekst: Michaëla Wierdsma, 
foto Greet Verkleedt.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 13-10-2016: Li-
sanne Heemskerk, dochter 
van Thomas Heemskerk en 
Alida B.M. Houtenbos. Cas-
tricum - 24-09-2016: Jai-
my Paul Res, zoon van Erwi-
nus P.A. van der Lit en Wen-
dy Res. 24-10-2016: Char-
les Krijgsman, zoon van Dave 
Krijgsman en Jessica P. Dill-
mann. Limmen - 7-10-2016: 
Danique Liz de Vries, dochter 
van Quirinus H.J. de Vries en 
Tanja C. Leijte.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 21-10-2016: 
Dennie Pelgrim en Caroli-

ne M. Admiraal. 26-10-2016: 
Renatus J.S. Brakenhoff en 
Maartje Pols.
 
Overleden
Castricum - 18-10-2016: 
Ludwig P.F. de Jong, gehuwd 
met Jeanne B. Warmenho-
ven. 19-10-2016: Tjalda van 
der Leij, weduwe van Kornelis 
Zuidema. 19-10-2016: Maria 
Catsburg, weduwe van Jel-
le A. van der Meulen. 20-10-
2016: Johanna M. Kiers. 21-
10-2016: Catharina X. Kehl, 
weduwe van Petrus Meijer. 
24-10-2016: Clasina T. Den-
ijs, weduwe van Werner F. 
Uhl. Limmen: 19-10-2016: 
Hermina J.M. Stumpel.

Forza wil geen voorrang 
huurwoning statushouders

Castricum - Forza wil niet 
meer dat een kwart van de 
sociale huurwoningen aan 
statushouders worden toe-
gewezen. Daarom dient de-
partij een motie in waarin 
opgeroepen wordt die voor-
rang te schrappen. Carrou-
sellid Douwe van der Meer: 
,,Minister Blok heeft eerder 
dit jaar de voorrang voor sta-
tushouders op de woning-

markt als wettelijke bepaling 
geschrapt. Doel van de wijzi-
ging is om een verdringings-
effect op de sociale huurwo-
ningmarkt tegen te gaan. Wij 
willen dat de gemeente Cas-
tricum de wettelijke bepaling 
dat statushouders automa-
tisch voorrang krijgen op een 
sociale huurwoning afschaft.” 
De motie wordt op 3 novem-
ber behandeld.

Aanbod van AbhyA 
Massage is uitgebreid

Bakkum - Sinds twee jaar 
heeft Marleen Tjon A Joe een 
massagepraktijk, gevestigd 
op Landgoed Duin & Bosch. 
In deze tijd heeft zij zich toe-
gelegd op Ayurvedische ont-
spanningsmassage. ,,Dit is 
een energetische massage 
die afrekent met stress en 
helpt op een dieper niveau 
contact te maken met jezelf”, 
vertelt Marleen. ,,Werkend in 
Portugal ontmoette ik colle-
ga Ricardo Duque, die zich 
naast fysiotherapie en acu-
punctuur in massages be-
kwaamd heeft. Na de work-
shop Thai yogamassage die 
ik bij hem volgde, zag ik deze 
massagevorm als een waar-
devolle aanvulling in de prak-
tijk.”
Door samenwerking met Ri-
cardo kan nu, naast Ayurve-

dische ontspanningsmas-
sage en stoelmassage, ook 
Thai yogamassage, de Ja-
panse shiatsu massage,  de 
Chinese tui-na massage en 
voetrefl exmassage geboekt 
worden. Marleen: ,,Door de 
samenwerking behoren de 
vierhandenmassage, waarbij 
de rug en benen tegelijk ge-
masseerd worden wat extra 
ontspanning geeft, en duo-
massage aarbij men met de 
partner of vriendin samen 
een massage ontvangt, nu 
ook tot het aanbod.”
Op de Open Deuren Dag op 6 
november van 13.00 tot 17.00 
uur geven Marleen en Ricar-
do uitleg over de verschillen-
de massagevormen. Kijk voor 
meer informatie op www.
abhyamassage.nl of bel 06 
55951018.

Laura Lotti, bezorgster van 
Castricummer, nu harpiste

Castricum - In haar jeugd 
volgde ze jarenlang har-
ples bij Toonbeeld en haar 
foto stond op de voorkant 
van het programmaboekje 
1994/1995. Op het Bonhoef-
fer College koos Laura mu-
ziek als eindexamenvak. Om 
wat geld te verdienen was 
ze twee jaar bezorgster van 
De Castricummer. Ondertus-
sen is de cd Harpando ver-
schenen; een landschap van 
harpklanken van Laura Lotti.
Laura vervolgde haar mu-
ziekstudie aan de Schumann 
Akademie in Amsterdam. 
Vandaag de dag kan Lau-
ra Lotti een getalenteerd en 
gepassioneerd harpiste ge-
noemd worden. Laura: ,,Ik wil 
naast de meer bekende me-
lodieën op harp een breder 
klankpalet aan geluiden la-
ten horen door al improvise-
rend accent te leggen op het 
avontuurlijk en intuïtief spe-
len. Zo ontstaat er een abso-
luut verrassend en nieuw ge-
luid op de harp. Het gaat om 

innerlijke rust.”
Laura vindt inspiratie voor 
haar composities bij de fi lo-
sofi sche uitspraak panta rhei; 
niets blijft zoals het is, alles 
stroomt. ,,Je kan de gestage 
voortgang ook wel omschrij-
ven met de muzikale term 
andante, letterlijk vertaald 
gaande. Het album vormt een 
collectie van composities met 
de geleidelijk voortgaande 
klanken van de harp als uit-
gangspunt, vandaar de naam 
Harpando.” 
Laura Lotti’s neo-classicis-
tische muziek past  goed bij 
yoga en zij treedt regelma-
tig op bij yogabijeenkomsten. 
,,De klanken versterken het 
effect van de yogahoudingen 
en maken de ervaring nog in-
tenser.” 
De cd Harpando is tijdelijk te 
koop bij Legends Of Music in 
de Burgemeester Mooijstraat 
29A in Castricum. Via www.
lauralotti.nl komt men meer 
te weten over Laura en haar 
muziek.
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Gratis scan/meting 
preventief of bij klachten

Castricum - Praktijk Reacti-
vated maakt gebruik van de 
nieuwste anamnesetechnie-
ken, lichaamstaal- en loop-
patroonobservaties. ,,Met 
deze informatie kunnen we 
zeer gericht spierfunctietes-
ten uitvoeren en kijken waar 
de zwakke schakel in het li-
chaam zit”, zegt Willem de 
Boer van Reactivated. Het 
doel van de meting is het 

vaststellen van functie of dis-
functie.

 ,,Zonder de oorzaak van een 
probleem vast te stellen blijft 
het raden. Regelmatig wor-
den we afgeleid door de ge-
volgen van een disfunctie. Er 
wordt gefocust op sympto-
men zoals pijn, verminderde 
bewegingsuitslag et cetera. 
Terwijl deze slechts het ge-

volg zijn en niet per defi nitie 
de oorzaak aangeven.”

,,Een goede vergelijking is 
bijvoorbeeld een niet goed 
uitgelijnde auto. Het stuur zal 
gaan trillen. Door volledig te 
focussen op de klacht, het 
trillen van het stuur, en on-
ze behandeling toe te spitsen 
op de klacht, bijvoorbeeld het 
vervangen van het stuur, zul-
len we merken dat de klach-
ten niet verdwijnen. Het tril-
lende stuur is immers het ge-
volg van de niet goed uit-
gelijnde banden. Zolang we 
blijven proberen de klacht op 
te lossen door keer op keer 
het stuur te vernieuwen zul-
len de klachten blijven be-
staan. We moeten dus een 
systeem hebben waarmee 
we disfuncties kunnen vast-
stellen; disfuncties die ver-
antwoordelijk zijn voor de 
problemen. Tijdens de scan 
word er gebruikgemaakt van 
spierprovocatie, en lengte-

testen. Gebruikelijke thera-
pie is vaak het niet meer uit-
voeren van de de specifi eke 
beweging in de hoop dat het 
beter zal gaan. Hierdoor ne-
men ontstekingsverschijnse-
len wel af, maar de oorzaak 
blijft bestaan. Bij het hervat-
ten van de specifi eke bewe-
gingen zullen deze dan ook 
direct weer klachten geven.”
,,Door het behandelen van de 
oorzaak kan men spectacu-
laire resultaten verwachten. 
Vaak worden diverse klach-
ten binnen twee tot vijf be-
handelingen verholpen. Een 
behandeling is zelfs niet uit-
gesloten. Voor een behande-
ling kan men eventueel aan-
sluitend een afspraak ma-
ken.” Een gratis scan/meting 
is mogelijk op afspraak en tij-
dens de Open Deuren Dag 
op 6 november. Reserveren 
bij praktijk Reactivated, Oude 
Parklaan 111 (kamer 0.36), 
tel.: 06-49104827/www.reac-
tivated.nl.

Romantische muziek in 
Frank Huiskamerstheater
Castricum - Zondag 6 no-
vember speelt vanaf 15.00 
uur een muzikaal vijftal met 
de naam ‘Hetmaggeennaam-
hebben’ een afwisselend 
programma romantische mu-
ziek in Franks Huiskamerthe-
ater. De vijf muzikanten bren-
gen ieder hun eigen muziek-
voorkeur mee in het repertoi-
re waardoor muziek uit vele 

windstreken wordt gespeeld. 
Op vrijdag 18 november is er 
een proeverij van drie caba-
retiers en op zaterdag 19 no-
vember speelt Kees van Am-
stel een extra voorstelling. 
Reserveren kan via info@
dorpsstraat23.nl. 
Het gaat om all-in uitjes. Het 
adres is Dorpsstraat 23 in 
Castricum.

Speksteen-
workshop

Castricum - Met spek-
steen werken kan ieder-
een leren. Deze zachte 
steensoort laat zich met 
eenvoudige gereedschap-
pen en simpele technie-
ken tot prachtige beelden 
vormen. 

Een drie avonden durende 
workshop gaat op dinsdag-
avond 22 november van 19.30 
tot 22.00 uur bij Perspectief, 
van Oldenbarneveldtweg 37 
te Bakkum van start en staat 
onder leiding van de beken-
de beeldhouwer Tewis Elzin-
ga uit Limmen. Tewis werkt 
al bijna zijn hele leven met 
steen, begeleid cursussen en 
workshops en heeft menig-
maal geëxposeerd. De cur-
sisten moeten zelf een stuk 
speksteen meenemen en ge-
reedschap. Er wordt gead-
viseerd om thuis alvast een 
ontwerp in klei te maken.
Informatie en aanmelden bij 
www.perspectiefcastricum.nl 
of bij Joanne Vetter: 655183.

Fancyfair Vokaal Kabaal
Castricum - Popkoor Vokaal 
Kabaal houdt zaterdag 12 no-
vember vanaf 11.00 uur een 
fancyfair. In basisschool de 
Klimop verkopen de koorle-
den allerlei spullen voor een 
klein prijsje. Er is een grab-

belton voor de kinderen en 
er zijn lootjes te koop. De bar 
is geopend en aan het ein-
de van de middag is er een 
muzikaal optreden van co-
verband Kleedkamer 2. Het 
adres is Rooseveltlaan 1.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
Anastasia - Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 20.45 uur 

Hacksaw Ridge
zondag 16.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Een echte Vermeer

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

dinsdag 18.45 uur 
Fataal

vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
The Beatles- Eight Days a Week

vrijdag 16.00 uur 
zondag 19.30 uur  woensdag 18.45 uur 

Tonio
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

Inferno
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 13.45 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur
Bridget Jones’s Baby

zondag 11.30 uur
De Club van Sinterklaas 

& geblaf op de pakjesboot
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Trolls (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur

Peter en de Draak (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur

Uilenbal
zondag 11.30 uur  woensdag 15.00 uur
Peter en de Draak (NL) 2D

zaterdag16.00 uur
Trolls (NL) 2D

Programma 3 nov  t/m 9 nov 2016

Anastasia - Royal Ballet
Een identiteit in crisis, een 
land in revolutie. Anasta-
sia is een ballet over een van 
de grote historische myste-
ries van de 20e eeuw, en pas 
zeer recent opgelost. Op het 
hoogtepunt van de Russische 
Revolutie werd de keizerlijke 
familie geëxecuteerd, waar-
na plots een jonge vrouw op-
dook – schijnbaar een over-
levende keizerlijke prinses, 
de Groot-Hertogin Anasta-
sia. Bekend als ‘Anna Ander-

son’, kon ze zich haar verle-
den niet herinneren en werd 
ze gezien als een bedriegster. 

Als een van Kenneth Mac-
Millan’s eerste creaties als 
regisseur van The Royal Bal-
let in 1970, is Anastasia een 
dramatische en spookach-
tige verkenning van Anna’s 
nachtmerrie van geheugen 
en identiteit. Met muziek van 
Tchaikovsky en de Roemeen-
se componist Martinu. 

Han ontmoet de actrice 
Jólanka Lakatos en is meteen 
in de ban van deze prachti-
ge verschijning. Ze blijkt ech-
ter de vrouw te zijn van Abra-
ham Bredius, de belangrijk-
ste kunstcriticus van zijn tijd. 

Een Echte Vermeer
De jaloerse Bredius neemt 
nietsontziend wraak op Han 
door zijn werk publiekelijk tot 
op de grond toe af te bran-
den. Als daarnaast zijn vrouw 
en zoon hem verlaten, is Van 
Meegeren ten einde raad. 
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Reis Ethiopië uitgesteld
Castricum - Vanwege een 
negatief reisadvies reist An-
nie Assendelft niet op 3 no-
vember naar Ethiopië. De 
reis is uitgesteld naar 25 
april. ,,Het sponsorgeld van 
de bundel ‘In stilte waarge-
nomen’ en alle giften gaan 
wel nu naar Ethiopië”, vertelt 
Annie. ,,De aids-moeders en 
hun kinderen krijgen wat ze 
hard nodig hebben, daar zal 
Pastoor Kaleab persoonlijk 
voor zorgen.
Ik ga deze winter weer een 
nieuwe bundel schrijven, 
hiermee hoop ik weer een 
klein beetje geluk in het le-

ven van deze mensen te mo-
gen brengen.

Nieuwe documentaire Waal en 
Molhoek voor agenten in opleiding
Castricum – De Tuin van 
Bezinning; niet veel men-
sen kennen het bestaan 
ervan. Dat geldt niet voor 
Castricummer Henk Waal. 
Hij werd gevraagd er sa-
men met Henk Molhoek uit 
Alkmaar een documentaire 
over te maken. 

De Tuin van Bezinning is in 
2006 in gebruik genomen als 
herdenkingsplaats voor fami-
lie en vrienden van politie-
mensen die tijdens de uitoe-
fening van hun werk door een 
ongeval of geweld zijn omge-
komen. 
Eerder maakten Waal en Mol-
hoek onder andere een docu-
mentaire over Piet Prinsen uit 
Castricum die met zijn ma-
quette van de Slag bij Water-
loo exposeerde in de Hermi-
tage Amsterdam. ,,Bij een af-
scheidsborrel van een oud-

collega van mij, nu twee jaar 
geleden, sprak ik de voorma-
lige hoofdcommissaris van 
de politieregio Kennemer-
land Bob Visser”, zegt Henk 
Waal. ,,Ik vertelde hem dat fi l-
men mijn hobby is sinds ik 
met vervroegd pensioen ben 
gegaan als politieagent. Hij is 
voorzitter was van de stichting 
Tuin van Bezinning en vroeg 
mij er een documentaire over 
te maken.” 
De Tuin van Bezinning, die te 
vinden is bij Huis ‘t Velde in 
Warnsveld, bestond in 2015 
tien jaar toen er werd gefi lmd 
voor de documentaire. Koning 
Willem-Alexander woonde de 
jaarlijkse kranslegging bij, mi-
nister Van der Steur van Vei-
ligheid en Justitie en voorma-
lig korpschef Bouman van de 
Nationale Politie deden het 
woord. 
Gerard Bouman: ,,Hier ligt 

het hart van de politiewereld. 
De nagedachtenis aan iede-
re collega die wij hier herden-
ken, nodigt ons nadrukkelijk 
uit tot bezinning.” 
Henks dochter Esther voerde 
een ingetogen gesprek met 
een van de nabestaanden; de 
vader van Gino Ruifrok die op 
25-jarige leeftijd om het le-
ven kwam tijdens de uitoefe-
ning van zijn werk. Gino was 
in alles het evenbeeld van zijn 
vader, beiden met hart en ziel 
politieagent en motorrijder. 
Hij vertelt op ontroerende wij-
ze hoe hij de herdenking als 
een waardig eerbetoon aan 
zijn zoon ervaart. 
Gino’s naam staat nu in het 
nationaal monument gegra-
veerd. Esther spreekt ook de 
weduwe van agent Arie Kra-
nenburg die in 1977 is dood-
geschoten door RAF-terroris-
ten. ,,Toen mijn man gecre-

meerd werd, ging het hele-
maal niet meer om hem. Het 
was wereldnieuws dat een 
politieagent was vermoord 
door terroristen. Tijdens de 
eerste keer dat ik bij de her-
denking was, beleefde ik de 
crematie opnieuw, maar nu 
dan eindelijk op een persoon-
lijk vlak.” 
Henk: ,,De documentaire 
wordt gebruikt bij de oplei-
ding van nieuwe agenten, om 
hen er van bewust te maken 
dat er wel degelijk een ge-
vaar schuilt in het werk waar 
zij voor hebben gekozen.” Er 
wordt in de fi lm een prachtig 
beeld geschetst van de plech-

tige bijeenkomst waarbij het 
verdriet van de nabestaanden 
tastbaar wordt. Ook voorzit-
ter Bob Visser van de Tuin van 
Bezinning wordt geïnterviewd 
door Esther. ,,Nabestaanden 
zien de tuin als een stuk er-
kenning van wat zij hebben 
meegemaakt. Zij staan cen-
traal tijdens de herdenking. 
Het blijft emotionerend. In het 
tienjarige bestaan van de tuin 
zijn tien namen van omgeko-
men agenten toegevoegd.” 
De nabestaanden ontvingen 
de fi lm op dvd. De documen-
taire is te zien op YouTube via 
de link Omarmd door de poli-
tie. Foto: politie.nl.

De Witte Brug behaalt 
Keurmerk Veilig & Schoon

Castricum - Zwembad De 
Witte Brug heeft het Keur-
merk Veilig & Schoon ont-
vangen uit handen van Ma-
riska Hol. Het Keurmerk Vei-
lig & Schoon is het bran-
chekeurmerk voor zwem-
baden. De betrouwbaarheid 

van dit keurmerk is gewaar-
deerd op 9,4 door ConsuW-
ijzer, het informatieloket voor 
consumenten van de over-
heid. Met het Keurmerk Veilig 
& Schoon geeft de zwemba-
dbranche gehoor aan wen-
sen en eisen die klanten, ei-

genaren, zwembadmanage-
ment en overheden stellen 
aan zwembaden.  
Het Keurmerk Veilig & 
Schoon betekent een kwali-
teitsslag en omvat verschil-
lende wettelijke kaders die 
voor zwembaden van toepas-
sing zijn. Naast de Wet hygi-
ene en veiligheid badinrich-
tingen en zwemgelegenhe-
den zijn dit bijvoorbeeld: wa-
terleidingwetgeving en legio-
nella preventie, ARBO, HAC-
CP, wet Milieubeheer, ge-
bruiksvergunning en besluit 
Attractie- en Speeltoestellen. 
Verder worden richtlijnen ge-
geven voor concrete invulling 
van wetgeving en brancheve-
reisten. 
Met het behalen van het 
Keurmerk Veilig & Schoon 
toont het management van 
Zwembad De Witte Brug aan 
dat bedrijfsprocessen ten 
aanzien van hygiëne en vei-
ligheid goed zijn geregeld 
en goed worden uitgevoerd 
door de medewerkers.

Expositie over jaarboek 
bij Oud-Castricum

Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van Oud-Cas-
tricum op zondag 6 novem-
ber staat in het teken van 
het nieuwe jaarboek dat on-
langs is verschenen. Er is in 
De Duynkant een uitgebrei-
de tentoonstelling ingericht, 
waarin aan alle onderwerpen 
in het 39e Jaarboek aandacht 
wordt besteed. Met name zijn 
er foto¹s te zien van de arti-
kelen over de Wereldwin-

kel, de volleybalverenigin-
gen, vrachtrijderij De Wit en 
De Schoolstraat. Er wordt ook 
doorlopend een fi lm gedraaid 
over de herinneringen van 
oud-boswachter Cor Mooij, 
aan wie een artikel is gewijd.
Het nieuwe jaarboek is in De 
Duynkant te koop. Het is ook 
mogelijk om donateur te wor-
den. Iedereen is welkom aan 
de Geversweg 1b van 12.00 
tot 17.00 uur.

Castricum - Op 10 en 17 no-
vember is in de bibliotheek 
in Castricum een workshop 

Workshop iPad over de iPad van 10.00 tot 
12.00 uur. Aanmelden kan op 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenser-
vice in de bibliotheek

Limmen - De zusjes Brief-
jes namen zondag 30 okto-
ber deel aan de fi nale jeugd-
meerkampen Noord-Holland 
in Zaandam. Sanne heeft be-
wezen eens talentvol tafel-
tennisster te zijn en  nu heeft 
ze concurrentie van haar zus-
je Roos. Beiden eindigden in 
de fi nale op de tweede plaats 
(junioren en pupillenklasse) 
en zijn daarmee allebei ge-
plaatst voor de kwartfi na-
le van Nederland. Op 4 de-

Kwartfi nale!

cember mogen ze aantreden 
bij de nationale kwartfi na-

le jeugdmeerkampen te Al-
mere.
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Donateursavond bij 
Oud-Castricum

Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt 
dit jaar gehouden op don-
derdag 10 november in de 
Maranathakerk. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur 
en op  het programma staan 
twee lezingen. Voor de pau-
ze geeft werkgroeplid Ernst 
Mooij een presentatie over 
de veranderingen op het 
landgoed Duin en Bosch. 

Na de pauze houdt A.M. Nu-
man een lezing over kerken 
in Noord-Holland, waaronder 
de oude dorpskerk in Cas-
tricum. Verder krijgt men op 
deze avond informatie over 
de uitbreidingsplannen van 
Oud-Castricum en de vie-

Castricum - Vanaf woens-
dag 16 november geeft Brita 
Falk een cursus astrologie. . 
De cursus omvat twaalf les-
sen. Meer informatie:www.
britafalk.nl of 0251-826138.

Astrologie

Expositie van Historische 
Vereniging Oud-Akersloot
Akersloot - In de bibliotheek 
is tot eind november een ex-
positie van oude foto’s te zien 
met groepsfoto’s van vereni-
gingen.
De Historische Vereniging 
Oud-Akersloot heeft een 
mooie selectie gemaakt uit 
hun rijke beeldbank, ditmaal 

van groepsfoto’s van vereni-
gingen en clubs. De expo-
sitie is te zien in het Histo-
risch Informatiepunt. Kijk ook 
eens op de website www.ou-
dakersloot.nl onder het kopje 
beeldbank. Daar zijn nog veel 
meer foto’s over Akersloot en 
zijn inwoners te zien.

Vluchtelingenondersteuning
Castricum - Vrijwilligers 
worden uitgenodigd om op 
dinsdag 8 november om 
13.30 uur naar het Gemeen-
tehuis in Castricum te ko-
men. Daar start een informa-
tieve bijeenkomst over de on-
dersteuning die aan vluchte-
lingen wordt geboden door 
organisaties en vrijwilligers 
in Castricum. Vluchtelin-
gen kennen in het begin nog 
weinig Nederlanders. Daar-
om komen ze vaak met al-
lerlei problemen aankloppen 

bij vrijwilligers. Dan is het be-
langrijk dat zij hen naar de 
juiste organisaties kunnen 
verwijzen, die toegerust zijn 
op het bieden van de beno-
digde ondersteuning. De ge-
meente en Stichting Welzijn 
hebben verschillende orga-
nisaties uitgenodigd om hun 
aanbod toe te lichten. 
Belangstellenden kunnen 
zich  aanmelden via info@
welzijncastricum.nl of tijdens 
de ochtenduren per telefoon 
0251-656562.

Castricum - Op donderdag-
middag werd een 96-jari-
ge vrouw het slachtoffer van 
een babbeltruc. Omstreeks 
16.45 uur zat de bejaarde en 
slechthorende vrouw in haar 
woning aan de Schulpstet. 
Plotseling bemerkte zij, dat er 
een vrouw via de achterdeur 
was binnengekomen en in 
haar keuken stond. De vrouw 
gaf aan dat zij van de thuis-
zorg was en op zoek was 
naar een boek. Om het boek 
te vinden opende de vrouw 
kasten en lades. Zij kon het 
boek echter niet vinden en 
vertrok even later weer. Korte 
tijd later bleek het geld uit de 
portemonnee van de vrouw 
te zijn gestolen. Bij contro-
le bleken op de bovenverdie-
ping deuren en kasten open 
te staan. Dit is ongebruike-
lijk. Mogelijk is er sprake van 
een tweede verdachte. Even-
tuele getuigen van de diefstal 
of andere slachtoffers van de 
babbeltruc worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie op tel.: 0900-8844.

Babbeltruc

Castricum - Op zondag 30 
oktober omstreeks 0.30 uur 
was er een aanrijding tussen 
twee fi etsers op de Dorps-
straat. Na onderzoek bleek 
dat een van de fi etsers aan 
de verkeerde zijde van de 
weg fi etste. De verdachte 
bleek onder invloed van alco-
hol te zijn en is hiervoor aan-
gehouden.

Spookrijder 
op de fi ets

Castricum - Accordeonver-
eniging BCAC uit Castricum 
geeft zaterdag 5 november 
een najaarsconcert. Het ins-
taporkest onder leiding van 
Guus Hendriks bijt het spits 
af, gevolgd door een gast-

optreden van Melodeon. Na 
de pauze treedt het A-orkest 
onder leiding van Guus Wan-
ders. Het concert vindt plaats 
in de Vredevorstkerk, Laan 
der Nederlanden 152 in Be-
verwijk. Aanvang 20.00 uur.

Concert met de accordeon

Castricum - In de gemeente worden momenteel op verschil-
lende plaatsen bomen gekapt. Hoofdzakelijk zijn dit popu-
lieren die aan het einde van hun levensfase zijn. Alle bomen 
worden vervangen door jonge exemplaren. Vrijdag gingen ze 
om bij de Bremlaan. Het ging om twaalf populieren en vijf an-
dere soorten. Foto: Kees Zonneveld.

Laatste voorronde NK keezen
Akersloot - Op zaterdag 5 
november  is de laatste voor-
ronde van het NK keezen. 
Teams vanuit heel Neder-
land zullen strijden om de 
beker en de prijzen. Per voor-
ronde kunnen tachtig teams 
worden ingeschreven. Na de 
laatste voorronde worden de 

geplaatste teams bekendge-
maakt. Van de drie voorron-
den gaan de tachtig bes-
te teams door naar de fi na-
le op zaterdag 19 novem-
ber. Inschrijvingen gaan via 
www.nk.keezbord.nl. Het 
evenement vind plaats in De 
Vriendschap.

Limmen - Op de Zomer-
schoon is tussen donderdag 
27 oktober 21.30 uur en vrij-
dag 28 oktober 7.45 uur in-
gebroken. De dader is op de 
garage geklommen en heeft 
daar een raam die op een 
kier stond opengebroken. De 
woning is doorzocht, maar 
er is niets weggenomen. De 
dader is vermoedelijk via de 
schuifpui weggegaan uit de 
woning. Door de forensische 
opsporing zijn er onder an-
dere schoensporen in de wo-
ning veiliggesteld. Hier zal 
verder onderzoek naar ge-
daan worden.

Inbraak Limmen

Egmond aan Zee – In de 
Prins Hendrik Stichting is een 
expositie te zien van Truus 
Quax en Marion de Jonge. 

Er zijn foto’s van zonsonder-
gangen aan zee te zien en 
natuurfoto`s. Van 1 novem-
ber tot 12 januari 2017.

ring van het 50-jarig jubile-
um in 2017. De toegang voor 
de donateurs (en hun huis-
genoten) is gratis op vertoon 
van de brief die zij in het 39e 
Jaarboek van de werkgroep 
hebben ontvangen. Ande-
re belangstellenden zijn ook 
welkom, maar betalen twee 
euro entree. Ter plaatse do-
nateur worden kan ook.
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Vrolijk toneel voor 
kinderen bij Toonbeeld

Castricum - Op zondag 13 
november kunnen kinderen 
van drie jaar tot zeven jaar sa-
men met hun (groot)ouders 
genieten van de voorstel-
ling Wakker Droomkind van 
het Zoldertheater bij Toon-
beeld om 14.00 uur. Wakker 
Droomkind is een vrolijke to-
neelvoorstelling met poppen-
spel en liedjes in een kleurrijk 
decor van een meisjesslaap-

kamer. Theatermakers Geert 
van Diepen en Lia Rood lie-
ten zich inspireren door het 
thema uit het bekroonde 
prentenboek ‘En nu naar bed, 
Sam’ van Amy Hest. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de zaal, 
bij de Readshop op Geester-
duin, muziekhandel Borstlap 
in Bakkum, Boekhandel Laan 
en Vivant Rozing in het cen-
trum van het dorp.

Workshop steenhakken start
Castricum - Op vrijdag 4 no-
vember van 10.00 tot 15.30 
uur is bij Toonbeeld een 
steenhakworkshop.
Onder de bezielende leiding 
van beeldhouwdocent An-
ja Vosdingh Bessem gaan 
de deelnemers aan de slag 
met een kleine steen.  De 
les is bedoeld als intensie-
ve kennismaking met het vak 
steenhakken en de ervaren 
docent. Daarna volgen ze-
ven lessen voor belangstel-
lenden; van 25 november tot 
en met 21 april. De proef-
les wordt alleen betaald als 
men zich  voor de hele cur-
sus opgeeft.  Beginners kun-
nen speksteen, mergel of een 
zachte kalksteen bewerken 
met steenvijlen en raspen. 
Degenen met meer ervaring 
hakken met hamer en bei-
tel in de diverse middelharde 

steensoorten als kalksteen 
of marmer, of in hardsteen. 
Aanmelden via : 0251659012 
of een mail naar tnbeeld@
xs4all.nl. Op de foto docent 
Anja Vosdingh Bessem met 
één van haar eigen beelden, 
een bronzen naakt.

Castricum - Auteur Paul Da-
men verzamelde en vertaalde 
gedichten van diverse dicta-
tors en andere bloeddorsti-
ge types uit het verleden en 
plaatst hun poëzie in een his-
torische context. 

Zijn originele, bijzondere 
boek Bloemen van het kwaad 
licht hij op dinsdagavond 15 
november persoonlijk toe in 
de bibliotheek in Castricum.
Het is opvallend hoeveel his-
torisch beruchte heersers 
zich hebben gewaagd aan 

een van de meest gevoelige 
menselijke bezigheden die 
er zijn: het schrijven van ge-
dichten. Onder hen zijn onder 
andere keizer Nero, Dzjengis 
Khan, Napoleon Bonapar-
te, Jozef Stalin, Mao Zedong, 
keizer Hirohito, Papa Doc, Pol 
Pot en nog meer van dit soort 
‘juwelen van de mensheid’. 
Dichtende dictators is on-
derdeel van Nederland Leest, 
dat in november plaatsvindt. 
De lezing start om 20.00 uur.
Reserveren via www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of 

Muttathara helpt status-
houders met inrichting huis

Castricum - Net zoals in heel 
Nederland heeft Castricum 
te maken met een toename 
van vluchtelingen. Vluchte-
lingen die al langer die recht 
hebben op een verblijfsver-
gunning, worden statushou-
der. Zij krijgen een woning 
en hulp bij het opstarten van 
hun nieuwe leven. 
Om deze mensen een steun-
tje in de rug te bieden heeft 
Stichting Welzijn Castricum 

contact gezocht met kring-
loopwinkel Muttathara om 
een samenwerking aan te 
gaan. Iedere nieuwe status-
houder krijgt nu een waar-
debon van vijftig euro die 
kan worden besteed bij Mut-
tathara. De medewerkers van 
de winkel helpen hen huis-
raad uit te kiezen en zorgen 
ervoor dat dit kosteloos be-
zorgd wordt op het woon-
adres. Foto: Nico Lute.

Driehonderd kavels voor veiling 
kerk en jeugd in Limmen

Limmen - Al meer dan 85 
jaar wordt in Limmen elk 
jaar begin november een 
veiling gehouden ten ba-
te van kerk en jeugd. De 
opbrengsten gaan naar de 
jeugdverenigingen in Lim-
men en welzijn vanuit de 
geloofsgemeenschap. 

Dit jaar is de veiling op vrij-
dag 4 november vanaf 19.30 
uur in De Burgerij. Iedereen 

is welkom. Er is ook een lote-
rij met prijzen. 

Ervaren veilingmeesters 
staan klaar om driehonderd 
kavels aan de man te bren-
gen. Bij de voorbereidin-
gen van de veiling zijn goe-
deren en diensten verzameld 
die nu te gelde worden ge-
maakt. Naast traditionele 
koopjes, als paling, taarten, 
fruitmanden, bonnen voor 

bij de klantenservice in de bi-
bliotheek.

restaurants, drankpakketten, 
zijn er ook kavels als histo-
risch-geografi sche excursies, 
wijnworkshops, kaarten voor 
concerten en theater en kee-
zavonden. Vanzelfsprekend 
ontbreken ook de Solextoch-
ten met aansluitend buffet 
niet, evenals golfwedstrijden, 
kaarten voor top voetbalwed-
strijden in het AFAS AZ sta-
dion, cabaretvoorstellingen 
in de PKN kerk en meer. 

IC-lobby werpt eerste vruchten af
Castricum - Er is een eerste 
succes behaald in de door 
hem gestarte lobby om Cas-
tricum haar stevige IC-status 
te laten behouden als inter-
citystation. Vorige week don-
derdag heeft staatssecreta-
ris Sharon Dijksma tijdens 
het Algemeen Overleg Spoor 
over het Programma Hoog-
frequent Spoor (PHS) toege-
zegd te zullen kijken naar de 
door de PvdA-Castricum ont-
wikkelde alternatieve lijnvoe-
ring op de Zaanlijn. 
Dave van Ooijen van de 
PvdA: ,,Volgens de PvdA lei-

den nieuwe inzichten over de 
ontwikkeling van het woon-
werkverkeer langs de Zaan-
corridor, de verstedelijking 
van de Randstad en het 
dichtslibben van het wegen-
net rond Amsterdam er toe 
dat het spoorvervoer op de 
Zaancorridor moet worden 
versterkt. In het door de PvdA 
voorgestelde alternatieve 
PHS-lijnvoering op de Zaan-
lijn wordt onder meer voor-
gesteld om een deel van de 
PHS-sprinters, die in de hui-
dige plannen niet verder rij-
den dan Uitgeest, door te la-

ten rijden naar Alkmaar. Op 
de wat langere termijn zou-
den ook rechtstreekse trei-
nen vanuit Noord-Holland 
naar de Zuidas mogelijk 
moeten worden door aanleg 
van de zogenaamde  zuid-
westboog. Door aanleg van 
de zuidwestboog kan de druk 
op Amsterdam-CS worden 
verminderd.” 
Staatssecretaris Dijksma zal 
in de eerstvolgende voort-
gangsrapportage PHS in-
gaan op het door de PvdA 
ontwikkelde maatwerk-PHS-
lijnvoering op de Zaanlijn.

Allo, Allo voor Zonnebloem
Limmen - In De Burgerij 
speelt vrijdagmiddag 18 no-
vember toneelvereniging De 
Limmer Plankeniers de ko-
medie Allo, Allo voor gas-
ten van De Zonnebloem Lim-
men. Dit stuk, een wereldwij-
de comedy-hit  hit van de TV, 
is nu in theaterproductie. Al-
le karakters uit de televisie-

serie zijn terug zien in dit hi-
larische stuk met een knip-
oog naar de Tweede Wereld-
oorlog. 
De voorstelling begint om 
14.00 uur. Tussen de bedrij-
ven door vindt een verloting 
plaats. Voor problemen met 
vervoer bel Ria Hooijboer, tel.: 
5052235.
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Zaancorridor, 430 nieuwe huizen
Castricum - Vorige week 
donderdag stond de actua-
lisatie van Zaancorridor, de 
spoorlijn van Amsterdam 
Centraal naar Heerhugo-
waard, op de agenda van de 
gemeenteraad. 
De Zaancorridor is onder-
deel van het programma ov-
knooppunten waarbij het uit-
gangspunt is dat de omge-
ving rondom de stations goe-
de locaties bieden voor wo-
ningzoekenden, bedrijven 
en instellingen die zich nabij 
Amsterdam willen vestigen. 

Daarmee wordt de invoering 
van het Hoogfrequent Spoor-
vervoer rendabel. De actua-
lisatie houdt voor Castricum 
in dat het dorp aantrekkelij-
ker moet worden voor toeris-
ten en er moeten nieuwe in-
breidingslocaties bijkomen. 
In de periode tot 2025 zou-
den er bovendien 430 wo-
ningen gerealiseerd moeten 
worden op fi etsafstand van 
het station om de constante 
frequentie van het treinver-
keer te kunnen behouden. Er 
wordt onder andere gespro-

ken over de locaties Kaptein 
Kaas en voormalig tuincen-
trum Terlouw. 
Voor het stationsgebied Cas-
tricum ligt de belangrijk-
ste opgave in het versterken 
van het karakter van de ont-
vangst duingebied/archeolo-
giecentrum en het verbete-
ren van verbinding voor lang-
zaam verkeer tussen dui-
nen-station en dorp. De on-
langs afgeronde en op stapel 
staande projecten in het sta-
tionsgebied voldoen aan de-
ze doelstellingen. Kerstkaarten drukken

Castricum - Een workshop 
kerstkaarten drukken vindt 
plaats in Galerie Streetscape 
op vrijdag 25 november van 
9.30-12.00 uur. Het hele pro-
ces, van schets tot aan het 
afdrukken van een eigen se-
rie kaarten, komt aan bod. 
Onder begeleiding van El-
len van Putten en Yvonne Zo-

merdijk gaan de deelnemers 
aan de slag met linosnede 
of kartondruk. Aan het eind 
van de workshop gaat iede-
re deelnemer met zijn/haar 
eigen unieke serie hand-
gedrukte kerstkaarten naar 
huis. Inschrijven kan in de 
galerie of via workshops@
streetscape.nl.

Onderzoek skeletten 
levert nieuwe kennis

Castricum - Het fysisch an-
tropologisch onderzoek van 
de 13de-eeuwse skeletten 
uit de grafkapel in de Engel-
munduskerk in Velsen droeg 
in belangrijke mate bij aan de 
identifi catie van het echtpaar 
Van Brederode. 

Ook werden er botten van 
kinderen en een melkkies-
je aangetroffen. Welk onheil 
trof Willem van Brederode en 
Hillegonda van Voorne? On-
derzoekster en fysisch an-

tropologe Constance van der 
Linde geeft op woensdag 2 
november een lezing over het 
onderzoek in Huis van Hilde. 

Constance van der Linde is 
KNA archeoloog en doet als 
fysisch antropologe bij ‘Tot 
op het bot’ onderzoek voor 
archeologische bedrijven 
en overheid. Ook in de serie 
Hildes Lezingen: woensdag 
30 november; Carla van den 
Berg; Yolande van Lalaing 
(1422-1497); de laatste be-

woonster van kasteel Brede-
rode. In januari, nieuwe serie 
lezingen over de Romeinen in 
Nederland

Castricum - Dinsdagavond 
een week geleden is de 
brandweer uitgerukt naar 
de Breedeweg, omdat diver-
se bewoners een gaslucht ro-
ken. De brandweer heeft me-
tingen verricht. Er was een 
gaslek, veroorzaakt door het 
niet juist plaatsen van paal-
tjes bij het opnieuw bestra-
ten van de weg. 
Zaterdagmiddag rond half 
drie was er een melding van 
een voertuigbrand aan de 
Zeeweg, maar bij aankomst 
van de brandweer bleek het 
allemaal mee te vallen. Foto: 
Evelien Olivier. 

VVD moties bij begroting
Castricum - Bij de komende 
begroting, die op 3 novem-
ber wordt behandeld, komt 
de VVD Castricum met vier 
moties. De partij wil dat het 
depot Schulpstet tussen 8.00 
en 16.00 open is, en dus niet 
tussen de middag gesloten. 

Bovendien zou het voor ie-
dere inwoner van de BUCH-
gemeenten mogelijk moe-
ten zijn hun grof afval in het 
BUCH milieupark aan te bie-
den. Teleurstellend, zo vindt 
de VVD, dat het veelgebruik-
te verharde voetpad naar Bad 
Noord vervangen werd door 
een pad dat bestaat uit mul 
zand met wat stro. Toeristen 

en inwoners zouden via een 
beter pad dan zand en stro 
weer met kinder- en bolder-
wagens de helling naar Bad 
Noord moeten kunnen ne-
men. 

Hondenbelasting noemt de 
partij niet meer van deze tijd. 
Tot slot is de VVD van mening 
dat de ingewikkelde aanbe-
stedingsregels er toe leiden 
dat lokale ondernemers vaak 
niet eens in staat zijn om mee 
te offreren op lokale projec-
ten. Met wat eenvoudige in-
grepen en vooral wat steun 
kunnen lokale ondernemers 
best meebieden op projecten 
binnen de gemeente.

Motie SP aansluiting A9 
Castricum - De SP roept 
het college met een motie op 
om de realisatie van de aan-
sluiting A9 en alle voorberei-
dende werkzaamheden stop 
te zetten, totdat de fi nanci-
ele haalbaarheid duidelijk 
en voor de raad controleer-
baar is aangetoond. Boven-
dien wil de partij niet dat de 
bijdrage hoger uitvalt voor 
Castricum dan de 2.875.000 
euro die is afgesproken.
Volgens de SP wordt steeds 
duidelijker dat de aanslui-
ting A9 meer gaat  kos-
ten dan de in totaal be-
grote 33 miljoen euro.  

Daarnaast zou nut en nood-
zaak van de aansluiting zijn 
afgenomen, nu ruim twee-
derde van het bedrijventer-
rein Boekelermeer Alkmaar 
uit de markt wordt gehaald 
en de STEC Groep het colle-
ge van Heiloo adviseert om 
ook 6,2 hectare van de tota-
le 12,4 hectare Boekelermeer 
Heiloo uit de markt te halen. 
De aansluiting moet groten-
deels betaald worden uit de 
verkoopopbrengst  van be-
drijfskavels in de Boekeler-
meer en de verkoop van wo-
ningen en dat wordt een pro-
bleem verwacht de partij. 

Grote vlooienmarkt 
Akersloot - Zondag 6 no-
vember is een grote vlooi-
enmarkt in sporthal De Le-

lie. Deze markt biedt allerlei 
gebruikte spullen en is ge-
opend van 9.30 tot 16.00 uur. 

Adres: Rembrandtsingel 3, 
Akersloot. De toegang be-
draagt  2,50 euro. Kinderen 
tot en met twaalf jaar hebben 
onder begeleiding gratis toe-
gang.

Goed Contact bij PWN
Castricum - Altijd al willen 
weten hoe de nieuwe direc-
teur van PWN deze maat-
schappelijke organisatie in 
de volgende fase brengt? En 
meer weten over ‘Het Nieuwe 

Werken’? Ga dan op 17 no-
vember mee met het bedrijfs-
bezoek naar PWN, georgani-
seerd door Goed Contact, het 
vrouwennetwerk. Sinds een 
jaar heeft PWN een nieuwe 

directeur: Joke Cuperus. Tij-
dens het bedrijfsbezoek in 
het vernieuwde hoofdkantoor 
van PWN in Velserbroek zal 
zij alles vertellen over haar 
carrière. Het bedrijfsbezoek 
vindt plaats van 15.45 tot on-
geveer 18.15 uur. Aanmelden 
kan via www.goed-contact.nl

www. .nl

www. .nl
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Een bodemloze put
Donderdag heeft de gemeenteraad van Castricum een bodemloze put 
geopend door met een kleine meerderheid in de carrousel goedkeuring 
te geven aan een ambitieus automatiseringsvoorstel. Castricum is één 
van de vier BUCH-gemeenten die per 1 januari 2017 ambtelijk zullen fu-
seren. Er was reeds in een eerder stadium vijf miljoen euro per jaar (ex-
clusief personeelskosten) gereserveerd voor het digitaal samengaan van 
de BUCH-gemeenten. Dat blijkt nu reeds onvoldoende te zijn. Vandaar 
dat er de komende drie jaar nog eens vier miljoen extra nodig is, waarvan 
de gemeente Castricum 1,4 miljoen euro mag ophoesten. Daarboven 
werd nog aangegeven dat er, afhankelijk van de omstandigheden, nog 
een overschrijding met 1,5 miljoen zou kunnen optreden. Wat staat ons 
nog meer te wachten?
Duizelingwekkende getallen die in schril contrast staan met bijvoorbeeld 
de kortingen op huishoudelijke hulp.  De BUCH-gemeenten stellen 
dat zij de beste dienstverleners willen worden van Nederland. Zij wij-
zen er tegelijkertijd op dat er veel onzekerheden zijn en dat zij voor 
deze uitdaging niet voldoende gekwalificeerd personeel in huis hebben. 
Een onevenwichtig voorstel derhalve met, volgens mij, als verkeerd uit-
gangspunt dat hoe geavanceerder de ict-systemen zijn des te beter de 
dienstverlening is. De menselijke factor raakt hierbij geheel onderge-
sneeuwd.
Vanuit de oppositiepartijen, waaronder GroenLinks, werd er in de car-
rousel gehamerd op het feit dat het voorstel aan alle kanten rammelde 
en werd er op uitstel aangedrongen. Deze duidelijke signalen werden 
op een bijna lethargische wijze terzijde geschoven door de coalitiepar-
tijen  CDA, D66, VVD en GDB. Het is een feit dat de meeste raadsleden 
weinig automatiseringskennis in huis hebben en dus ontbraken goede 
argumenten om de kritiek van de oppositie te beantwoorden. De han-
delswijze werd kennelijk meer door een wij/zij mentaliteit ingegeven.
Aangezien het hierbij om veel publiek geld gaat bracht GroenLinks, sa-
men met de SP, als een uiterste poging het voorstel in om namens de 
gemeenteraad een landelijk bekende  onderzoeksjournalist (gespeciali-
seerd in automatisering) nog eens kritisch naar het voorstel en onderlig-
gende stukken te laten kijken. Ook dit werd door de coalitiepartijen naar 
de prullenbak verwezen. 
Het is de belangrijkste taak van de gemeenteraad om namens de bevol-
king de voorstellen goed te controleren. We hebben bij de overheid al 
een aantal zeer kostbare automatiseringsrampen meegemaakt. De kans 
is niet gering dat we door het gebrek aan contrôle weer zoiets gaan 
meemaken en dat nu in onze gemeente. En wie draait daar dan uiteinde-
lijk financieel voor op? Juist, de burgerbevolking met haar portemonnee.
Rob Glass, carrousellid GroenLinks. 

Rugbydames rollen Lady-Bears op

Castricum - De dames van 
CAS-RC werden in Gronin-
gen door de zwaargewichten 
al in de eerste minuten in het 
nauw gedrukt. De duinran-
ders moesten zich aanpassen 

aan alle massa die op hun af-
kwam. Maar snel konden ze 
hun eigen spel spelen. 
Met Tessa v.d. Brink als 
stormram, die een prima 
wedstrijd speelde, werd een 

Castricum - Volgens het 
programmablaadje was het 
‘super-sunday’ in de 3e klas-
se B, want zowel de nummers 
1 en 2 als 3 en 4 speelden te-
gen elkaar. Bij verlies zou Vi-
tesse als de nummer 4 de 
aansluiting met de kopgroep 
kwijtraken.
Normaliter heeft Vitesse het 
altijd heel lastig uit bij SVW. 
Na een rommelige beginfa-
se was het in de negende mi-
nuut raak, toen Robin Bak-
ker met een splijtende diep-
tepass Jort Kaandorp aan-
speelde in strafschopgebied. 
Die leek zich vrij voor de 
keeper te spelen maar werd 
daarbij ten val gebracht. De 
toegekende penalty nam hij 
vervolgens zelf en liet de kee-
per kansloos: 0-1. Dat werd 
ook de ruststand.
Kennelijk had SVW in de 
rust een flinke preek gekre-
gen van de oud-Vitessetrai-
ner Patrick van der Fits, want 
direct na rust ging het gas er 
op bij de thuisploeg en kwam 
Vitesse flink in de verdruk-
king. Maar meer dan een 

aantal corners leverde dat of-
fensief niet op. Kort nadat de 
doorgebroken Robin Bakker 
al een keer wegens een on-
terecht vlagsignaal was te-
ruggefloten was het in de 72e 
minuut alsnog raak. Opnieuw 
kwam Robin Bakker alleen 
voor de keeper en haalde 
knalhard uit, waarna de bal 
met een vreemde curve vlak 
langs de keeper binnensloeg: 
0-2. Het spel leek gespeeld, 
maar SVW probeerde alsnog 
met opportunistisch voetbal 
het naderende onheil af te 
wenden. In de tachtigste mi-
nuut leverde dat de aanslui-
tingstreffer op toen de verder 
goed spelende verdediging 
van Vitesse een keer vergat 
in te grijpen zodat een van de 
aanvallers vanaf de achter-
lijn een niet te missen voor-
zet kon geven: 1-2. 

Door het verlies van DTS bij 
koploper HSV en deze 1-2 
zege klom Vitesse van de 
vierde naar de tweede plaats 
en blijft daarmee dus volop 
meedoen om de prijzen.

bres geslagen in de Groning-
se muur.  Hiske Blom scoor-
de de eerste try. De tweede 
werd gescoord door Laura 
Stokx die heel goed in sup-
port meeliep. Het Groning-
se team werd murw ge-
speeld door de snelle acties 
van CAS RC. Er vielen steeds 
meer gaten in de verdediging 
van Groningen. En daar werd 
flink van geprofiteerd. Linde 
v.d. Velde schroefde de score 
flink op door vandaag totaal 
negen tries te drukken. 
De Castricumse machi-
ne scoorde aan de lopen-
de band .Met nog enke-
le tries van Hiske  en een try 
van Sophie Touber, kwam de 
eindstand op 87-17. Gronin-
gen vond drie keer de try lijn 
van Castricum door domweg 
veel massa en krachtpatser-
werk  in de strijd te gooien. 

Castricum - Zondag deelt 
Peter van Trigt zijn vergaarde 
wijsheid over de oorsprong 
van de Sint en zijn knecht bij 
boekhandel Laan. Als naslag 
is zijn werk ‘1000 jaar Sinter-
klaas’ uitgegeven. Entree is 
gratis. Aanvang 14.00 uur.
Er is veel commotie ontstaan 
over de hoedanigheid van 
Sint zijn knecht. Des te meer 
was Peter blij dat de uitge-
verij, LM Publishers die ge-
specialiseerd is in het thema 
slavernij, juist dit boek wil-
de uitgeven. Sint-Nicolaas 
verscheen kort na 1100 op 
het toneel en vanaf 1300 op 
straat. In Sints schaduw loer-
de steeds een demon, een 
duistere gezel. Tegenover de 
heilige was deze demon ech-
ter machteloos. Want waar 
Sint optrad, werd hij namelijk 
begeleid door een of meer-
dere zwarte knechten met 
een roe en een ketting. 
Tijdens de lezing komt ook 
aan de orde of Piet nu wel of 
niet zwart mag/moet zijn. Fo-
to: Jolanda Out.

1000 jaar Sint

Castricum -  Privacy, de be-
trouwbaarheid van informa-
tie en copyright zijn onder-
werpen waar iedereen mee 
te maken heeft die zich op 
het internet begeeft. Voor wie 
daar meer over wil weten is 
de korte cursus  �Mediawijs¹ 
in de bibliotheek in Castri-
cum interessant. Tijdens de 
workshops krijgen de deel-
nemers tips en trucs. Elke bij-

Mediawijs eenkomst behandelt één on-
derwerp. Tijdens de eerste 
les komt informatie zoeken 
en controleren aan de orde, 
daarna informatie en locatie, 
privacy en tot slot het voor-
komen van digibesitas. De 
bijeenkomsten vinden plaats 
op op dinsdag 8, 15, 22 en 29 
november van 14.00 tot 16.00 
uur. Aanmelden kan via de 
agenda op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de 
klantenservice in de biblio-
theek.

balsponsor:  vervoerscentrale peeters

pupil v.d. week: teun de groot (speler Limmen JO13-1)

Zondag 6 november 14.00 uur:

Limmen  -  Vitesse’22
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Heineken ontvoering: 
relaas van een insider

Castricum - Rotary Castri-
cum-Kennemerland nodigt 
iedereen uit om op dinsdag-
avond 8 november naar het 
relaas van Gert van Beek, 
toenmalig chef van het Bu-
reau Zware Criminaliteit, te 
luisteren over een van de be-
kendste ontvoeringszaken 
van Nederland, de Heineken 
ontvoering. Na afl oop is er 
ook gelegenheid om kennis 
te maken met de leden van 
de Rotary Castricum-Kenne-
merland en vragen te stellen 
over de Rotary.
Ten tijde van de ontvoering 
van de heren Heineken en 
Doderer in november 1983 
was Texelaar Gert van Beek 
(1952) chef van het Bureau 
Zware Criminaliteit van de 
Amsterdamse politie. Samen 
met collega Kees Sietsma gaf 
hij leiding aan een groot re-
chercheteam dat deze ont-
voeringszaak tot een rede-
lijk goed einde wist te bren-
gen. In oktober 2013, inmid-
dels gepensioneerd, heeft hij 
zijn ervaringen in een boek 
verwerkt, getiteld ‘Meneer 
Heineken, het is voorbij’. Van 
Beek was de eerste die de 
heer Heineken aansprak na-
dat hij samen met zijn chauf-

feur Doderer door een Ar-
restatieteam van de politie 
in een loods in het westelijke 
havengebied van Amsterdam 
was bevrijd.
. Bij zijn presentatie maakt 
Van Beek gebruik van beeld- 
en geluidsmateriaal, waar-
mee hij een zeer realistisch 
beeld van destijds weet op te 
roepen.
In Het Ruiterhuys, Heereweg 
83 Bakkum, aanvang 20.30 
uur. Gratis toegang, con-
sumpties zijn voor eigen re-
kening. Foto: Merlijn Doo-
mernik.

Afzwemmers in oktober
Castricum - Elke woensdag-
middag wordt er tussen 16.00 
en 17.00 uur voor een diplo-
ma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug. In oktober 
zijn 54 kandidaten geslaagd 
voor een zwemdiploma. Op 5 
oktober heeft Kiana Koosman 
haar A-diploma gehaald.
Op 12 oktober was het feest 
voor negentien kandidaten: 
Thomas van Beek, Fien Boog-
aards, Thymo Duijn, Hos-
sein Ebrahimi, Isabelle Goos-
sen, Quirijn Grent, Jildou Hei-

deman, Florian Jonker, Ju-
lia van Kampen, Felix Kuijk, 
Max Laarhuis, Carolien Nan-
ne, Jill Nieuwenhuizen, San-
der Stoop, Feline van der Vel-
den, Floor Vessius, Fay de 
Winter, Bruno de Wit en Isa-
bel Zum Vörde Sive Vörding 
hebben hun eerste zwemdi-
ploma behaald. Op 26 okto-
ber was het een groep van 34 
kandidaten voor het B-diplo-
ma: Luke Bakker, Robin van 
der Berg, Mecx Bijlhout, Max 
van Borre, Lente Bosman, Ko-

Geef Sint dit jaar de ruimte!
Castricum - Ten onder gaan 
aan je eigen succes is geen 
onbekend verschijnsel. Dat 
ook Sinterklaas in Castri-
cum datzelfde lot zou kun-
nen treffen, is echter moei-
lijk voorstelbaar. En toch is 
het zo. Vorig jaar was de toe-
loop in de Pancratiuskerk 
aan de Dorpsstraat name-
lijk zo groot, dat men letterlijk 
de kerk uitpuilde. In plaats 
van duizend aanwezigen, het 
maximale aantal waarop de 
kerk is berekend, waren het 
er 1500.
Peter Lambert en Frouk-
je Bangma, respectievelijk 
lid en secretaris van stich-
ting ‘Op de hoge daken’ had-
den dat nooit voorzien, toen 
zij en nog twee bestuursle-
den tien jaar terug de orga-
nisatie van de Castricumse 
sinterklaasintocht op zich na-
men. Froukje: ,,Het eerste jaar 
wilden we de optocht feeste-
lijk afsluiten met een zang-
festijn op de Brink. Dat viel 
door het slechte weer echter 
letterlijk in het water. Vandaar 
dat we aan het kerkbestuur 
van de Pancratius vroegen 
of we de intocht niet moch-
ten afsluiten in de kerk. Dat 
zei gelijk ja en zo is de tradi-

tie begonnen. Dit jaar wordt 
het de tiende keer.” De kerk 
bood ook veel meer mogelijk-
heden dan de Brink, al zat die 
het eerste jaar nog maar half 
vol. Peter: ,,Ik was al eens met 
m’n kleinzoon naar het sint-
feest in Ahoy geweest. Dat 
kostte echter een berg geld 
en bij mezelf dacht ik toen 
al: wat ze daar in Rotterdam 
doen, kunnen wij hier in Cas-
tricum ook. De intocht is nu 
korter dan vroeger, maar de 
ontvangst in de kerk is steeds 
meer uitgebreid. Hoogtepunt 
is ongetwijfeld het binnenva-
ren van het schip met Sint en 
Piet en natuurlijk het handje 
geven van de kinderen aan 
de Sint. Maar ook de dans-
optredens van de leerlingen 
van Club Mariz en de zang, 
waaraan de kinderen alle-
maal kunnen meedoen, dra-
gen geweldig bij aan de sfeer. 
Alleen, het wordt te druk. Ge-
vaarlijk druk, want de veilig-
heid komt in het gedrang.”
Om die problemen te voorko-
men, vindt de bijeenkomst in 
de kerk dit keer in twee ses-
sies plaats. De eerste volgt 
aansluitend op de optocht, 
maar heeft wel als conse-
quentie dat er geen tijd is om 

Sinterklaas aan ‘t eind een 
handje te kunnen geven of 
met ,,Omop de foto te gaan. 
De volgende sessie is name-
lijk een half uur later gepland. 
Froukje: Om ervoor te zorgen 
dat niet iedereen toch op de 
eerste sessie afkomt, wordt 
met toegangskaartjes van 
een euro gewerkt. Een alles-
zins acceptabel bedrag dat 
geheel ten goede komt aan 
het sinterklaasfeest. Zonder 
kaartje géén toegang, om 
alsnog een overvolle kerk te 
vermijden. Wie geen kaart-
jes voor de eerste sessie kan 
bemachtigen, heeft als toe-
gift bij de tweede sessie dat 
de kinderen na afl oop Sinter-
klaas dan wel de hand kun-
nen schudden en met hem 
op de foto kunnen.” In to-
taal zijn twee maal 900 kaart-
jes beschikbaar. Op vrijdag 4 
november en zaterdag 5 no-
vember vindt de voorverkoop 
plaats van 13.00 tot 15.00 uur 
in ‘t centrum bij club Ma-
riz aan de Dorpsstraat 72. 
Kijk voor meer informatie op 
www.sinterklaascastricum.
nl. Op de foto een uitpuilen-
de kerk is de reden dat er dit 
jaar twee voorstellingen zijn 
in de kerk.

lya Büchli, Jael Bulo, Noëlle 
Chovet, Casper van Domme-
len, Thymo Duijn, Lieke Dui-
neveld, Julian Geijsen, Luuk 
de Graaf, Merijn van Graas, 
Laura Groot, Sarah van den 
Ham, Fleur Hooisma, Flori-
an Jonker, Jur Kool, Sydney 
Krom, Sjariel Lammens, Isa 
Levering, Valentijn Maréchal, 
Marjolein van Maris, Julius 
van Nieuwenhuyzen, Nova 
Nijman, Ninthe van Oort, Noa 
Popot, Bram Rote, Viggo van 
Saase, Nina van Schie, Myr-
the Schipper, Wesley Spren-
keling en Liz Wijker zijn ge-
slaagd.

HangFolk in Oude Keuken
Bakkum - Als ergens zil-
te zeelucht wordt opgesno-
ven is het in IJmuiden. Daar 
liggen de wortels van Hang-
Folk als begeleidingsgroep 
van Shantykoor Nortada. Ze 
zijn een groep ervaren mu-
zikanten uit Heemskerk die 
een ruim repertoire hebben  
opgebouwd van volksmu-
ziek in diverse talen. Daaron-
der vele Ierse en Schotse lie-
deren die worden afgewis-
seld met ballads en blues-
nummers. De groep bestaat 
uit Leon Schelvis,  gitaar en 
zang, Nico Duin, trekzak, Ma-

rie-Janne Behrens, contra-
bas, Anneke Schelvis, accor-
deon, Gerard Houtenbos, gi-
taar, zang en banjo.

Zondag 6 november om 
14.00 uur treedt HangFolk op 
in De Oude Keuken. In het 
kader van de Open Deuren 
dag op Landgoed Duin en 
Bosch presenteren zich op 
die dag ook vijftig onderne-
mers in het Oude Administra-
tiegebouw dat dan volledig 
toegankelijk is. Op het terrein 
van Dijk en Duin, via de in-
gang aan de Zeeweg.
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