
 
00   00 maand 2015

121 november 2017 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Toekomstige weer in beeld gebracht
Castricum - We zullen 
steeds meer worden ge-
confronteerd met zware 
regenbuien en lange peri-
odes van droogte door de 
klimaatverandering. Dit 
was de boodschap die be-
zoekers afgelopen woens-
dag in de filmzaal van De 
Hoep meekregen tijdens 
een boeiende duo-presen-
tatie van weervrouw Helga 
van Leur en Jan Wijn van 
het Hoogheemraadschap. 

De presentatie stond in het 
teken van Waterdag, een ini-
tiatief, georganiseerd door 
de BUCH-gemeenten, het 
Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier en het 
waterleidingbedrijf en na-
tuurbeheerder PWN.
Het is al langer bekend dat 
de gemiddelde temperatuur 
door de toename van broei-
kasgassen op aarde zal stij-
gen. Als weervrouw Van Leur 
de aanwezigen voorlegt dat 

het in de toekomst ongeveer 
twee graden warmer zal zijn, 
lijkt niemand hier moeite mee 
te hebben. Echter, de gevol-
gen hiervan blijken aanzien-
lijk te zijn. 

Aan de hand van een fic-
tief weerbericht in 2050 il-
lustreerde zij dit. De aarde 
krijgt steeds meer te maken 
met krachtige orkanen, hitte-
golven, extreme regenval en 
langdurige droogte. De laat-
ste twee hebben onder meer 
gevolgen voor de landbouw 
en veeteelt in eigen land. 
Wateroverlast heeft ook ge-
volgen voor burgers in dicht-
bevolkte woonwijken. De ri-
olering kan de verwerking 
van het water niet altijd aan 
en de tuinen moeten ‘regen-
proef’ worden gemaakt door 
voor elke verwijderde tegel 
een boompje te plaatsen. 

Als Van Leur het aanwezige 
publiek vraagt wat men zou 
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Omgeving: 
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WWW.VERSPREIDNET.NL   INFO@VERSPREIDNET.NL

Ook 50+
van harte 
welkom

 IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

HAZELNOOTPROGRÉS VAN VERS GEBRANDE HAZELNOTEN, 
BOMVOL SLAGROOM.

HAZELNOOT SLAGROOMSLOF

8,95
10,95

Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

WEEKAANBIEDING VAN 
DE BIOLOGISCHE SLAGER
Verse hooglander

SAUSIJS
25% KORTING

2 PERS. SPERZIEBONEN
2 PERS. GEKOOKTE KRIELTJES

2 LAMSBURGERS
samen € 5,99
vleeswarentrio

6 EIEREN
ONTBIJTSPEK

GEBRADEN CASSELE RIB
samen  € 4,99

doen als het water zou stij-
gen, antwoordt een meisje 
uit het publiek: ,,M’n zwem-
diploma A halen.” Ze krijgt 
de lachers op haar hand. Als 
haar vervolgens wordt ge-
vraagd wat zij zou meene-
men als zij door hoog water 
haar huis zou moeten verla-
ten, antwoordt ze heel spon-
taan ,,M’n knuffel.” Het lever-
de haar een tasje met een ca-
deau op. Van Leur ging hier-
na in op de effecten van kli-
maatverandering. Hierbij be-
trok zij op speelse wijze het 
publiek. 

Na afloop was er de moge-
lijkheid om Van Leur vragen 
te stellen. De sympathieke 
weervrouw bleek graag be-
reid om met aantal fans op 
de foto te gaan. Foto en tekst: 
Henk de Reus.
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,,Castricum bedankt!”

Castricum - Bijna achttien jaar geleden is de Iraakse 
Fuad Al Shaibani herenigd met zijn vrouw Mina Al Ha-
shimi en zijn kinderen in Nederland. In Castricum bouw-
den zij hun bestaan op. Zes jaar geleden kreeg Fuad de 
diagnose van de spierziekte ALS. Langzaam maar ze-
ker ging zijn gezondheid achteruit. Inmiddels zijn zijn 
laatste weken aangebroken. In een brief aan familie en 
vrienden schrijft hij: ,,Ik heb oktober 2017 als mijn laat-
ste maand gekozen.”

op deze manier ‘zijn’ Castri-
cum bedanken dat hem en 
zijn gezin met open armen 
heeft ontvangen en ook nu 
met een warm hart blijft hel-
pen. Dankbaar herinnert hij 
zich het initiatief van mees-
ter Ted van de Visser ‘t Hooft-
school om zijn kinderen, toen 
ze net op school kwamen, el-
ke dag bij een ander gezin te 
laten lunchen. Zo leerden ze 
hun klasgenootjes kennen 
en kregen een inkijkje in ver-
schillende Castricumse ge-
zinnen.  

Uit die tijd stamt ook de 
hechte vriendschap met en-
kele schoolvriendjes en hun 
ouders. Al jarenlang de-
len ze lief en leed en staan 
heel dicht om elkaars gezin-
nen heen. Omdat de vrienden 
wisten dat Fuad nog graag 
eens naar Berlijn wilde, or-
ganiseerden ze in 2014 een 
vierdaagse trip met zijn al-
len waar Fuad en Mina intens 
van hebben genoten.
Niet alleen van zijn familie en 
vrienden ontvangen Fuad en 
zijn gezin veel steun. De band 
met de buren is heel sterk 
en zijn collega¹s van de ge-
meente Uitgeest blijven hem 

opzoeken en kaarten sturen. 
Fuad is ook heel dankbaar 
voor de hulp en liefdevol-
le verzorging van revalidatie-
kliniek Heliomare, zijn huis-
arts Wendy Van der Maar-
el, de  huisartsenpraktijk en 
fysiotherapeut Gert-Jan van 
Driel. Ook de  WMO-afdeling 
van de gemeente Castricum 
heeft hem enorm geholpen. 
Dankzij een geweldige groep 
lieve hulpverleners en de no-
dige voorzieningen kan hij zo 
lang mogelijk thuis blijven bij 
zijn gezin.  

Fuad en Mina hebben hard 
gewerkt. Ze zijn vanaf nul 
begonnen om hier zo goed 
mogelijk te integreren. Hij is 
trots op zijn vrouw en kin-
deren die hun weg in Ne-
derland hebben gevonden. 
Daarom wil Fuad graag Ne-
derland bedanken voor de 
‘liefdevolle, sociale opvang in 
een open gemeenschap’ die 
dit alles voor hen mogelijk 
heeft gemaakt, maar boven-
al  dankt hij de Castricumse 
mensen.

Intens verdrietig maar met 
rust in zijn hart neemt Fuad 
straks afscheid. ,,Ik weet dat 
ik mijn gezin in veilige staat 
achterlaat, bij vertrouwde 
mensen en op een veilige 
plek.” Tekst Marie Kiebert.

Praten gaat erg moeizaam, 
maar Mina en zijn dochter 

Farah kunnen hem gelukkig 
nog verstaan. Graag wil hij 

Allerzielen op Onderlangs
Castricum - Op woensdag 
8 november wordt tussen 
17.00 en 21.00 uur de Al-
lerzielenviering gehou-
den op begraafplaats On-
derlangs waarbij iedereen 
welkom is. Er wordt nog 
gezocht naar vrijwilligers. 

Allerzielen Castricum wordt 
dit jaar voor de tiende keer 
op rij georganiseerd, met de 
inzet van veel vrijwilligers, 
met medewerking van Asso-
ciatie Uitvaartverzorging en 
met fi nanciële steun van As-
sociatie Uitvaartfonds en de 
gemeente Castricum. 

De aula is open voor koffi e 
of thee en muziek. De gast-
vrouw van Associatie Uit-

vaartverzorging is aanwezig 
om vragen te beantwoorden. 
Op het pleintje is gratis war-
me chocolademelk en glüh-
wein verkrijgbaar.

Op de begraafplaats zijn op 
verschillende plekken mu-
zikale intermezzo’s, en is er 
een wensboom. Net als in 
voorgaande edities ontbre-
ken ook de klankschalen 
niet. In de dagen voor de vie-
ring werken veel vrijwilligers 
hard om de begraafplaats zo 
mooi mogelijk te maken. De 
organisatie zoekt nog hel-
pende handen voor zowel 
woensdag 8 november als op 
donderdagochtend 9 novem-
ber. Aanmelden kan bij lyd-
deleur@gmail.com.

Stichting Hart voor 
Borstkanker is verhuisd

Castricum   ,,Het was een 
geweldige oktobermaand”, 
aldus Lia Kooijman van de 
Stichting Hart voor Borstkan-
ker die ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan in ok-
tober in het voormalige pand 
Schotten aan de Dorpsstraat 
verbleef. ,,De reacties wa-
ren overweldigend.” Omdat 
Sinterklaas naar Castricum 
komt, is het niet mogelijk in 
dit pand te blijven. De stich-
ting krijgt echter de gelegen-
heid om tijdelijk  te verhuizen 
naar het voormalige pand van 
reisbureau Zonvaart, ook aan 
de Dorpsstraat, om iedereen 

de gelegenheid te geven een 
mooi en bijzonder  geschenk 
voor de feestdagen aan te 
schaffen. Het is ook moge-
lijk om gewoon even aan te 
schuiven en zelf een engeltje 
in elkaar te zetten of samen 
meen workshop te volgen. 
De gehele opbrengst gaat 
naar een borstkankeronder-
zoek  van KWF Kankerbestrij-
ding. De winkel is geopend 
van woensdag tot en met za-
terdag van 12.00 tot 17.00 uur.
Mail voor meer info naar lia@
hartvoorborstkanker.org of 
kijk op www.hartvoorborst-
kanker.org.

Allerzielen bij Pancratius
Castricum - Al vele jaren 
wordt in de katholieke kerk 
op 2 november de overle-
denen herdacht. Donder-
dag tussen 17.00 en 21.00 uur 
wordt het kerkhof en de tuin 
achter de kerk  sfeervol in het 
zonnetje gezet met kaarsen 
en verlichting. Om 19.00 uur 
is er een eucharistieviering, 
waarin de overledenen van 

het afgelopen jaar met name 
worden genoemd en samen 
met alle overledenen worden 
herdacht. 

De voorganger is pastor J. 
Bus en medewerking wordt 
verleend door  dameskoor 
‘Pancratius’ en leden van de 
Avondwakegroep. Iedereen 
is welkom.
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Vier de Fairtrade-week
Castricum - Fairtrade staat 
voor eerlijke handel door su-
permarkten, winkels, bedrij-
ven, gemeentes en individu-
en. Om hier extra aandacht 
aan te besteden wordt de 
landelijke ‘Fairtrade Week’ 
gehouden, dit najaar van 28 
oktober tot en met 5 novem-
ber. Ook Wereldwinkel Cas-
tricum doet mee met leuke 
acties. 
Op elke fles rode wijn krijgt 
de klant  een euro korting. En 
een pak vloeibaar wasmid-
del Seepje is deze week vier  
euro goedkoper en daarmee 
ontvangt men een gratis mi-
ni-flesje. Seepje is gemaakt 
van de schillen van de Sap-

indus mukorossi, een vrucht 
die een natuurlijke vorm van 
zeep bevat. In Nepal worden 
deze schillen tot poeder ge-
malen en hier in Nederland 
wordt er dit wasmiddel van 
gemaakt. Tot slot ontvangt 
iedereen die deze week iets 
koopt een gratis boodschap-
pentasje van muskietengaas. 
Zodat iedereen ook na deze 
week aan het Fairtrade-prin-
cipe blijft denken. Bijvoor-
beeld bij het inkopen voor 
de feestdagen. Want voor 
het samenstellen van een 
mooi en eerlijk kerstpakket is 
de Wereldwinkel Castricum, 
Smeetslaan 4, ook het goe-
de adres.

‘Wie is hier de dokter?’
Akersloot - Toneelvereni-
ging Rossenbacker speelt de 
komedie ‘Wie is hier de dok-
ter?’ op vrijdag 10 en zater-
dag 11 november om 20.00 
uur in de theaterzaal van 
sportcafé De Lelie. Er staan 
twaalf spelers op de plan-
ken. In een drukke huisart-
senpraktijk werken naast 
de huisarts een dokters-
assistente en een klusjes-
man. De praktijk wordt be-
zocht door allerlei patiënten 
met verschillende problemen 
en kwalen die zich op zielige, 

zotte en eigenzinnige manie-
ren gedragen. Niet alleen de 
huisarts houdt zich met hen 
bezig maar ook de assistente 
en de klusjesman bemoeien 
zich soms met de behande-
ling. Daarnaast vinden er ook 
enkele ongebruikelijke han-
delingen plaats die te maken 
blijken te hebben met een 
geheimzinnige patiënt die 
de praktijk komt bezoeken. 
Kaarten via: 0251-317509 of 
info@rossenbacker.nl. Te-
vens te koop bij Veldt’s Toko 
en aan de zaal.

Castricum - Vanaf  3 no-
vember is in De Oude Keu-
ken een tentoonstelling te 
zien van de tekeningen van 
de Nederlandse tekenaar 
Rien Doorn. Rien is sterk ge-
inspireerd door  twee gro-
te kunstenaars: Salvador Da-
li en MC Escher. Kenmerkend 
zij de zwarte inkt en surrea-
listische onderwerpen, visu-
ele illusies en onmogelijke 
vormen, alles getekend met 
lijnen en stippen. Hij gebruikt 
af en toe rode en blauwe inkt 
in enkele details. De expositie 
is te zien tot en met 6 januari 
2018 in De Oude Keuken op 
het terrein van Dijk en Duin.

Expositie van 
Rien Doorn

Hair By Lin opent de 
deur in Limmen

Limmen - In juni heeft Lin-
da van Dam de deur geopend 
van haar eigen hairsalon aan 
de Tormentil 2 (Kerkweg-
Noord) in Limmen. Na ruim 
twaalf jaar ervaring te heb-
ben opgedaan in diverse sa-
lons in de regio, was het nu 
het ideale moment om haar 
eigen koers te gaan varen. 
,,Ik volg de laatste trends op 
het gebied van knippen en 
kleuren en werk met heer-
lijke, eerlijke producten van 

Kevin Murphy. Deze zijn niet 
alleen proefdiervrij, maar 
ook vrij van sulfaten en pa-
rabenen.” Tot slot geeft Lin-
da aan dat haar salon laag-
drempelig is. 
,,Om kennis te maken met 
mijn salon en mijn produc-
ten ontvangt elke klant in de 
maand november tien pro-
cent korting op de behande-
ling.” De koffie staat klaar bij 
Hair by Lin, Tormentil 2, Lim-
men. Tel 06-30875272.

Hotel te koop, blijspel 
van De Plankeniers

Limmen - De Plankeniers 
gaan weer de bühne op, nu 
met het komische toneelstuk 
‘Hotel te koop’. 

De voorstellingen zijn te zien 
in De Burgerij op vrijdag 10 
november 14.00 uur voor De 

Zonnebloem. Zaterdag 11 
november om 20.00 uur, vrij-
dag 17 november  20.00 uur, 
zaterdag 18 november  20.00 
uur (uitverkocht), zondag 19 
november (matinee met buf-
fet) 14.00 uur. De kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Gall & Gall. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur  
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Oude Liefde

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 16.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Loving Vincent
vrijdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Borg / McEnroe 

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur   zondag 11.00 uur

The Class Castle
vrijdag 21.15 uur

maandag 20.00 uur 
Weg van jou
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
dinsdag 14.00 uur

Victoria and Abdul
zaterdag & zondag 13.30 uur

Kapitein onderbroek - 3D
zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Dummie de Mummie 3

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur

Dikkertje Dap 
zaterdag & zondag 16.00 uur

Misfit

Programma 2 nov t/m 8 nov 2017

Oude Liefde
Twee gescheiden zestigers 
zien elkaar voor het eerst na 
vele jaren als hun 40-jarige 
zoon plotseling komt te over-
lijden. In de maanden die vol-
gen zoeken ze troost bij el-
kaar en laait hun oude liefde 
weer op. 
Ze genieten van een onschul-
dige affaire, die ze geheim 

proberen te houden voor hun 
familie. Dat blijkt echter in-
gewikkelder te zijn dan be-
dacht, net als het wegdruk-
ken van onverwerkte proble-
men van vroeger. Voordat ze 
het weten raken zij net als 
hun families verstrikt in de 
gevolgen van deze grote lief-
de.

Net wanneer Vincent succes-
vol begint te worden, pleegt 
hij zelfmoord. Was het van-
wege zijn geestelijke ge-
zondheid of problemen met 
zijn broer? Was het een wan-
hoopsdaad om meer er-
kenning te krijgen voor zijn 
werk? Of was het helemaal 
geen zelfmoord? 

Loving Vincent Armand Roulin, de zoon van 
Van Goghs postbode, gaat 
naar Auvers om daar het 
mysterie rond Vincents dood 
te ontrafelen. 
De verschillende mensen, al-
lemaal geschilderd door Van 
Gogh, die hij tijdens zijn reis 
ontmoet, hebben elk hun ei-
gen verhaal. Het blijkt moei-
lijk de waarheid over de ge-
troebleerde Vincent te ach-
terhalen.
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Iedereen mag hier wonen
Wie de kranten de laatste tijd volgt, kan de indruk krijgen dat 
de komst van sociale woningbouw op Duin en Bosch een nieu-
we ontwikkeling is. Niets is minder waar. Parnassia Groep heeft 
sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 
in 2010 altijd de taak gehad een aantal sociale huurwoningen 
te realiseren. De locatie die we hier aanvankelijk voor op het 
oog hadden, de Broederwoningen, bleek echter voor de cor-
poraties in de regio financieel niet haalbaar. De gemeente heeft 
ons toen een onderzoekstaak gegeven: ga na op welke ande-
re plek op het terrein sociale woningbouw kan komen. We be-
treuren het dat de communicatie op dat punt kennelijk niet 
duidelijk is geweest. Natuurlijk dient de nieuwbouw zorgvuldig 
te worden ingepast in het landschap, zoals dat ook met zorg 
is gedaan bij de koopwoningen en de nieuwe zorgvoorzienin-
gen. Graag gaan we in gesprek met mensen die hier aandacht 
voor vragen. De plek waar de 48 huurwoningen zijn gepland 
heeft reeds een bouwbestemming (maatschappelijk), en het 
ontwerp van Kennemer Wonen past wat betreft bouwhoogte, 
bouwvolume et cetera, ook nu al in het bestemmingsplan. Al-
leen de functie ‘wonen’ past niet in het bestemmingsplan, ter-
wijl ‘zorg- en servicewoningen’ wel zijn toegestaan. De wijzi-
ging van het bestemmingsplan die Kennemer Wonen en Par-
nassia Groep vragen is dan ook zeer beperkt: het gaat om een 
wijziging van de toegelaten functie en een verschuiving van het 
ook nu al toelaatbare aantal woningen in het gebied. Per sal-
do komen er dus geen extra woningen bij. Ook zijn er vragen 
over de locatie binnen Duin en Bosch. Andere locaties zijn ech-
ter om meerdere redenen niet haalbaar gebleken. Wat we echt 
jammer vinden, is dat de mogelijkheid van sociale huurwonin-
gen kennelijk zo omstreden is. Parnassia Groep is een maat-
schappelijke instelling en we zien niet goed in waarom 48 so-
ciale woningen op een totaal van 403 woningen een probleem 
zou vormen. Tot slot wil ik hier ook nog eens benadrukken dat 
de Parnassia Groep met de vernieuwing van Duin en Bosch al-
le afspraken is nagekomen die we in 2010 met de gemeente 
hebben gemaakt. Wij hebben de opbrengst van de verkoop van 
de grond van de woningen gebruikt om voor 40 euro miljoen 
te investeren in nieuwe zorgvoorzieningen, zodat alle patiënten 
nu goed zijn gehuisvest in een bruisende woon/werk/leefge-
meenschap. Ook het alsnog realiseren van sociale huurwonin-
gen op Duin en Bosch levert Parnassia Groep geen financieel 
voordeel op: de teruggave die wij zullen ontvangen van te veel 
betaalde bedragen aan het egalisatiefonds sociale huurwonin-
gen geeft Parnassia Groep een op een door aan Kennemer Wo-
nen in de vorm van een korting op de grondprijs. Deze midde-
len komen dus ongewijzigd ten goede aan de bouw van socia-
le woningen. Het mogelijk maken van sociale huurwoningen op 
Duin en Bosch is een kleine aanpassing in het bestemmings-
plan, waarmee de gemeente alle inwonersgroepen laat delen in 
een van de mooiste plekken van de regio. Deze keuze onder-
steunen wij van harte. 
Frits Verschoor, bestuurder Parnassia Groep Vastgoed.

Castricum - Het vijftigjarig 
bestaan van de Werkgroep 
Oud-Castricum wordt ge-
vierd met een slotfeest in en 
rond Geesterhage.
Zaterdag tussen 14.00 en 
17.00 uur kan een fiets/fo-
tospeurtocht worden gere-
den. Daarvoor wordt rond 
13.30 uur de eerste route-
kaart uitgereikt aan wethou-
der Marcel Steeman. De rou-
te leidt langs de uitvergro-
te winnende foto’s die staan 
opgesteld in de wijken die 
aan het buurtenproject heb-
ben meegedaan. De makers 
van de foto’s of degenen die 
erop staan zijn bij de foto’s 
aanwezig om hun verhaal te 
vertellen. In de buurt van el-
ke foto kunnen kinderen een 
vos zoeken die in de huid van 
een televisieheld uit de jaren 
‘60 is gekropen.
Verder kunnen de kinderen 

meedoen aan een bakwed-
strijd. In Geesterhage kunnen 
ze tussen 13.00 en 14.00 uur 
hun baksels inleveren. Rond 
16.15 uur zal burgemeester 
Mans het winnende koek-
je of taartje bekendmaken. 
Daarna een kinderdisco.
Radio Castricum besteedt 
aandacht aan de festiviteiten. 
Tussen 14.00 en 15.00 uur 
kan men in de studio ‘gou-
we ouwe’ verzoeknummers 
aanvragen en de groeten 
doen. Vanaf 16.00 uur draait 
dj Sunfield zijn muziek uit de 
jaren ‘60 in het restaurant. Er 
zijn ook trouwfoto’s van men-
sen die in 1967 zijn getrouwd 
te zien. De dag wordt afge-
sloten met een nostalgisch 
optreden van The Frogs in 
theater Koningsduyn. Kaar-
ten hiervoor zijn alleen ver-
krijgbaar aan de zaal die om 
19.30 uur open gaat. 

De cabaretvoorstelling ‘Tus-
sen de schuifdeuren’ is voor 
vrijdagavond uitverkocht. 
Voor zondagmiddag 14.00 
uur zijn er nog enkele kaar-
ten verkrijgbaar bij boekhan-
del Laan.  Bij uitermate slecht 
weer wordt de fietstocht af-
gelast, de Vossenjacht wordt 
dan in winkelcentrum Gees-
terduin gehouden. Iedereen 
kan dan wel in Geesterhage 
een routekaart ophalen voor 
het rijden van de fietstocht 
op een droger moment.

Op de foto televisievossen 
uit de jaren ‘60. V.l.n.r.: Zus-
ter Klivia (Pauline van Vliet), 
Bromsnor (Hans Boot), Pipo 
(Cor Smit), Greet Verkleedt 
(sponsor slotfeest), Mam-
maloe (Erica Brouwer), Swie-
bertje (Arend Bron) en Do-
rus (Jan van der Schaaf). Fo-
to Nico Lute.

Koopovereenkomst Startingerhof

Akersloot -  De koopover-
eenkomst van het perceel 
grond gelegen tussen het 
Tulpenlaantje en de Kwe-

kerij in Akersloot kon gete-
kend gaan worden door het 
bestuur van de CPO vereni-
ging Startingerhof die zich 

hier de afgelopen vijf jaar 
met veel moeite hard voor 
heeft gemaakt. Met de me-
dewerking van architect Jaap 
Swan uit Warmenhuizen van 
Swan Artbuild kwam er licht 
aan de horizon. Met de hulp 
van aannemer Tervoort moet 
het mogelijk zijn een mooi 
appartementencomplex neer 
te zetten waarvan er van de 
zestien inmiddels vijftien zijn 
gereserveerd. Onder Collec-
tief Particulier Opdrachtge-
verschap worden er appar-
tementen gerealiseerd voor 
50-plussers. Het gebouw is 
voorzien van liften, een dak-
terras en wintertuinen. De 
kopers hopen volgend jaar 
om deze tijd hun apparte-
ment te kunnen betrekken.

Tien jaar Kleurenorkest
Limmen - Op 1 novem-
ber bestaat het Kleurenor-
kest tien jaar. Het begon al-
lemaal met een idee van Do-
rien Groot. Zij zocht voor haar 
eigen zoon naar passend on-
derwijs en vond dat niet in de 
bestaande scholen in haar 
woonomgeving. Uiteindelijk 
leidde een en ander ertoe dat 
zij startte met het Kleurenor-
kest. Ze heeft uiteraard in de 
loop der jaren veel hulp ge-
had. De school begon aan de 
Oosterzijweg in Limmen, als 
goede buur van het NTINLP-
instituut. Na een aantal jaren 
kwam Els Vonk aan het roer 

als directeur en deed Do-
rien een stapje terug. In 2011  
werd de school bekroond 
met overheidsfinanciering 
en als kers op de taart zorg-
de het toenmalige bestuur er 
voor dat het Kleurenorkest 
zich in 2015 kon aansluiten 
bij stichting Flore. Inmiddels 
telt de school ruim 150 leer-
lingen en groeit zij gestaag 
door.
Op 1 november is het groot 
feest op school die nu op de 
Hogeweg te vinden is. Ook 
mogen een paar kinderen 
een interview doen met Do-
rien Groot.

Expositie Irma 
van de Zande

Castricum - Irma van de 
Zande gaat geen onderwerp 
uit de weg. Of dat nu een 
opdracht voor een portret 

is, een strandgezicht of een 
dansimpressie, alles vindt zij 
waard om vast te leggen. Zij-
zelf omschrijft haar werk als 
modern impressionistisch. In 
galerie Streetscape zijn tot en 
met 26 november in de toon-
kamer zowel tekeningen als 

schilderijen te zien. Bevro-
ren momenten, dansposes 
en vrouwen, zoals Mata Ha-
ri, met intense blik geportret-
teerd. Iedereen is welkom op 
de opening zondag 12 no-
vember van 16.00-18.00 uur 
op de Dorpsstraat 7. 
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Rocken met Fortify in 
De Bonte Vivant

Uitgeest - Zaterdag 4 no-
vember komt de formatie 
Fortify na hun spetterende 
optreden vorig jaar op veler 
verzoek op herhaling in ca-
fé De Bonte Vivant. 
Fortify staat garant voor een 
stevige portie bluesrock en 
rock. Op hun repertoire vin-
den we nummers van on-
der meer John Mayall, Ste-
vie Ray Vaughan, Eric Clap-
ton to Beth Hart, Joe Bo-
namassa, Black Crowes en 
ZZ-top.

Bij elkaar hebben de leden 
van Fortify een brede mu-
zikale ervaring die ze met 
veel enthousiasme over het 
voetlicht brengen. 
Fortify bestaat uit: Esther 
Geerling - vocals, Hans 
Duijn - blues harp, Dinant 
Kistemaker - guitar, Ser-
ge van den Akker - bass en 
Marcel Lee – drums
Vanaf half tien zullen de 
eerste tonen van het nieu-
we seizoen klinken en de 
toegang is zoals altijd gratis.

Historische wandeling 
naar Den Haag 
Uitgeest - Op dinsdag 16 ja-
nuari 2018 staat in de agen-
da van de Stichting Uitgees-
ter Senioren de volgende his-
torische wandeling gepland. 
Dit keer naar Den Haag. De-
ze stad heeft veel histori-
sche hoogtepunten te bie-
den, zowel voor wat be-
treft het heden als het verle-
den. We brengen een bezoek 
aan het Binnenhof, de Twee-
de en Eerste kamer en de 
Ridderzaal. De rondleiding 
(duur ongeveer 90 minuten) 
hier wordt verzorgd door een 
plaatselijke gids. Omdat de 
rondleiding ruim van te voren 

geboekt moet worden kun-
nen belangstellenden zich nu 
al aanmelden.

Kosten totaal 20 euro. Dit 
is inclusief 11 euro voor de 
rondleiding, 7 euro voor de 
groepstreinreis naar Den-
Haag (bij maximaal 20 perso-
nen) en 2 euro deelnamekos-
ten en exclusief lunchkosten 
(ongeveer 10 euro). De in-
schrijving is definitief als de 
bijdrage van 20 euro is vol-
daan. Opgave van 4 novem-
ber tot 20 november bij Het-
ty Franzani (tel. 315060, na 
18.00 uur).

Uitgeest - De slechts in de 
uitslag geïnteresseerde le-
zer kijkt hieronder naar het 
lijstje en constateert: ‘De E-
lijn mist!’ En de taalgevoeli-
ge Uitgeester vraagt zich af: 
‘Heeft de E-lijn dan ergens 
op geschoten?’, of: ‘Stijgt er 
mist op uit de E-lijn?’ Be-
doeld wordt natuurlijk dat de 
uitslagen van de E-lijn ‘ont-
breken’. Omdat zowel de D-
lijn als de E-lijn te klein wa-
ren om nog representatieve 
scores te berekenen, zijn de-
ze lijnen samengevoegd tot 
de nieuwe D-lijn. Een goe-
de beslissing maar een kwa-
lijke ontwikkeling. De oor-
zaak is duidelijk: er gaat wel 
af, maar er komt niet bij. Le-
den worden ouder en in de 
vijver waar we moeten vissen 
voor jonge leden zitten voor-
al vissen die zich bezig hou-
den met digitaal divertisse-
ment en niet met stukjes kar-
ton waarop afgebeeld azen 
en heren. ‘Jong’ is overigens 
een relatief begrip. Wij zijn al 
blij met elke (pré-)pensiona-
do die in bridge een nieuwe 
hobby vindt. Dus, Uitgeesters 
met tijd over en behoefte aan 
mentale inspanning en soci-
aal contact: Zoek een bridge-
cursus, en doe mee, volgend 
seizoen. Je hebt nu nog lange 
winteravonden om je het spel 
eigen te maken. En bestuur: 
organiseer volgend seizoen 
een beginnerscursus en be-
ginnerslijn, en zoek contact 
met andere bridge-initiatie-
ven in het dorp. Zo, dat moest 
er even uit. 

En als we toch een bridge-
klas gaan oprichten, dan ook 
eentje voor de A-lijn. Collec-
tief werd op spel 7 een knei-
terdichte 7 klaveren gemist 
(weer die mist). Wij kwamen 

wat score betreft nog goed 
weg (41%) omdat onze te-
genpartij in 6 klaveren ein-
digde. Mazzelende paren 
wreven zich in de knuisten 
omdat de tegenpartij, ver-
moedelijk door mistig bie-
den, niet verder kwam dan 
3SA dat met drie overslagen 
gemaakt werd en topmazze-
laar was het koppel dat de 
6SA-bieder één down speel-
de. Tegen zoveel geluk kan 
geen mens opboksen. Hoe 
dan ook, na een behoorlijke 
portie mentale inspanning, 
gelardeerd met gereserveerd 
sociaal contact tijdens het 
spelen (dan gaat het immers 
vooral om de punten) waarbij 
soms zelf-overwinning wordt 
gevraagd om de tegenpartij 
die jou net een nul heeft toe-
gediend te feliciteren met de 
mooie speelwijze, wordt na 
afloop in een zeer ontspan-
nen sfeer de uitslag bekend-
gemaakt. Hieronder ziet u de 
beste drie van iedere lijn.

A-lijn: 1 Carien Willem-
se-Jaap Willemse 64,58%; 
2 Hans Wijte-Paul Wijte 
61,81%; 3 Ed de Ruyter-Siem 
Wijte 59,03%.
B-lijn: 1 Ans Stephan-Corrie 
Nijsen 63,89%; 2 Ineke Los-
Nellie Modderman 57,99%; 
3 Riet Schafgans-Leo Tromp 
56,94%.
C-lijn: 1 Lea van Domme-
len-Nel Weber 66,25%; 2 Ti-
neke van Sambeek-Gré Krom 
55,83%; 3/4 André Hermans-
Bert van der Pol 54,58%; 
3/4 Ria Beerens-Riet Meyer 
54,58%.
D-lijn: 1 Ank Kager-Rob de 
Neef 66,88%; 2 Hans Eijking-
Ton de Groot 61,25% ;3 
Ans Andringa-Ria de Wildt 
58,13%. (Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Spoortje 
paddenstoelen
Heemskerk - Volgens het 
sprookje van de gebroe-
ders Grimm strooiden Hans 
en Grietje broodkruimels om 
een spoor uit te zetten in het 
bos, maar je zou haast den-
ken dat ze in het duingebied 
gestrooid hebben met de 
sporen van paddenstoelen. 
Wij ontvingen deze fraaie fo-
to, gemaakt door Ted Wes-
terbeek.

Uitgeest - Op vrijdag 3 no-
vember organiseert suppor-
tersvereniging Geel/Groen 
weer een klaverjasavond in 
het clubhuis van FC Uitgeest. 
Begonnen wordt om 20.00 
uur, de deuren van het club-
huis gaan een half uur eerder 
open. Er zijn weer mooie prij-
zen te winnen. Neem gerust 
uw buurman/buurvrouw mee 
om een gezellige kaartavond 
te hebben.

Klaverjassen 
bij FC Uitgeestal jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé
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Veiling voor kerk en jeugd
Limmen - Al meer dan tach-
tig jaar is het in Limmen een 
traditie dat er op de eerste 
vrijdag van november een 
grote veiling voor het jeugd-
werk en de kerk wordt ge-
houden. De kavels? Diner-
bonnen, voetbalkaartjes voor 
topwedstrijden met een ver-
zorgde derde helft, Solex 
toertochten met diner, golf 
flights, drankenpakketten, 
bonnen voor concert of the-
ater en nog veel meer. Alle 

goederen zijn spontaan ge-
schonken door mensen en 
bedrijven uit Limmen en om-
geving. De veiling is bij op-
bod en wordt geleid door een 
team van zeer ervaren vei-
lingmeesters uit Limmen. Zij 
zullen tussen 19.30 en 0.30 
uur de 330 verschillende ko-
pen aan de man/vrouw bren-
gen. Tussen de kavels is er 
zeer regelmatig een loterij. 
Het spektakel op 3 november 
vindt plaats in De Burgerij.

Kennismaken met OVC
Castricum - Het gaat goed 
met de OndernemersVereni-
ging Castricum. Onder de 
bezielende leiding van voor-
zitter Leo van Schoonhoven 
ontwikkelt de vereniging zich 
meer en meer tot een factor 
van belang binnen de Castri-
cumse gemeenschap. 
Vrijdag 10 november vindt bij 
café Johnny’s de derde kwar-
taalborrel van de OVC plaats. 
Met een hapje en een drank-
je wordt er ontspannen bij-
gepraat door de Castricum-
se ondernemers. Het be-
stuur van de OVC grijpt de-
ze gelegenheid aan om on-
dernemers die nog geen lid 
zijn met de vereniging kennis 
te laten maken. Voorafgaand 
aan de borrel wordt daarvoor 
een OVC kennismakings-

bijeenkomst georganiseerd 
voor geïnteresseerde onder-
nemers. In een korte sessie 
van een uur maakt men ken-
nis met andere nieuwe leden,  
met het bestuur en de activi-
teiten van de vereniging. 
Aansluitend nemen de 
nieuwkomers deel aan de 
borrel, waar het netwerken 
gelijk gaat beginnen. De be-
stuursleden stellen hen dan 
met plezier voor aan de ove-
rige OVC-leden. Ondernemer 
maar nog geen lid van de 
OVC, maar wel nieuwsgierig 
naar deze dynamische club? 
Dan is dit hét moment om 
kennis te maken. Aanmelden 
tot 7 november via info@ov-
castricum.nl , men ontvangt 
een bevestigingsmail met al-
le gegevens.

OVC op bezoek in de studio van Castricum105.

Castricum - In zwembad De 
Witte Brug zijn in oktober 32 
geslaagd voor een zwemdi-
ploma. 

Op 4 oktober hebben Ro-
my Ammeraal, Sophie Boor-
sma, Amber Edelenbos, Sven 
Meintjes, Tamar Möhlmann, 
Samuel Möhlmann, Tom Oor-
thuizen, Sem Schneiders, Ja-
ri Tijsen en Tristen Trott het 
C-diploma behaald. Voor 
Zwemvaardigheid 1 heeft 
Chris Kraakman op 11 okto-
ber al zijn vaardigheden laten 
zien, terwijl Maaike Scheer-
man al de wat moeilijkere 
onderdelen voor Zwemvaar-
digheid 2 beheerst en Merel 
Heideman en Kelvin Heijne 
hun Zwemvaardigheidsdi-
ploma’s gecomplementeerd 
hebben tot drie diploma’s. Op 
18 oktober was het feest voor 
achttien kandidaten en hun 
ouders. Deze middag heb-
ben: Lou Adrichem, Sil Been-
tjes, Maute Hes, Bart Houwe-
ling, Chiel Huisman, Djurre 
Jacet, Marlin Kaandorp, Lilou 
de Keijzer, Naomi Mooij, Ya-
ra Out, Nina van der Slikke, 
Minke de Smet, Thera Smit, 
Martijn van der Steen, Mees 
Verkaart, Guus Westrik, Mika 
Wit en Kaya van der Zwan het 
A-diploma behaald.

Afzwemmers Op zoek naar onderdelen  
van bommennwerper 

Castricum - Op 17 mei 
1943 stortte er een Lancas-
ter bommenwerper neer op 
het strand van Castricum 
ter hoogte van strandpaal 47 
met aan boord zeven beman-
ningsleden. Deze was op weg 
naar huis na de aanval op de 
dammen in het Ruhrgebied. 
De bemanningsleden verlo-
ren bij deze crash het leven. 
Bij een storm in 1953 is het 
wrak in zee verdwenen. Stich-
ting Egmond ‘40-’45 is nu op 
zoek naar onderdelen van dit 
vliegtuig. Neem contact op 

via info@egmond4045 of tel.: 
06-21807209.

Wendy Tromp van Twice Women’s Wear

Wendy Tromp is een ondernemen-
de vrouw die zich heeft toegelegd 
op de verkoop van kleding voor 
vrouwen die graag vlot gekleed 
door het leven gaan, maar daar 
niet de hoofdprijs voor willen beta-
len. In hetzelfde pand waar Twice 
Womens Wear is gevestigd had zij 
eerder Ayo, een winkel gespecia-
liseerd in woondecoraties en bij-
zondere cadeauartikelen. Wendy 
woont sinds 21 jaar samen met 
Dimitri en heeft een dochter; Rosa.

  Op de
koffi e bij . . .

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

Twice 
Women’s Wear

Wendy: ,,Toen de loop er een 
beetje uit raakte bij Ayo, ben ik 
mij gaan oriënteren op een om-
mezwaai. Vroeger wilde ik altijd 
een eigen lunchroom beginnen, 
maar dat is er niet van gekomen. 
Ik heb besloten dameskleding 
te verkopen. Ik heb mijn mid-
denstandsdiploma gehaald, wat 
achteraf niet echt nodig was 
maar waar ik wel veel van heb 
geleerd en daarna ben ik op 
zoek gegaan naar leuke kleding-
merken en een mooie inrichting 
voor de winkel. Ik ben in het die-
pe gesprongen wat best heftig 
en spannend was.”
 
Op zoek naar leuke merken 
kwam ze het merk Soya tegen. 
,,Als je de letters omdraait komt 
de naam van de vorige winkel 
terug. Voor de naam Twice is 
gekozen omdat het mijn tweede 
winkel is.” Soya heet nu Soya-
concept en staat bekend om 
het gebruik van soepel vallende 
materialen. Dit maakt het merk 
geschikt om ultravrouwelijk of 
casual te dragen. Daarnaast 
heeft zij mooie kwaliteitsmerken 
in huis als Fransa, Yaya en Zizzi 
en ook vrouwen met een maatje 

meer kunnen bij haar terecht.
Wendy weet het werk goed met 
haar privéleven te combineren. 
,,Ik werk van 10.00 tot 17.30 uur, 
dus ‘s morgens en ‘s avonds is er 
tijd om bij Dimitri en Rosa te zijn. 
Ik kook graag en we eten altijd 
gezellig samen. Elke schoolva-
kantie neem ik een dag vrij om 
iets gezelligs te doen met mijn 
dochter. Rosa komt nu vaak zelf 
naar de winkel om even een 
praatje te maken of een kopje 
thee te drinken.”
 
Wendy’s sterkste karaktereigen-
schappen zijn dat ze erg behulp-
zaam en aardig is, aldus dochter 
Rosa. ,,En ik ben altijd eerlijk 
tegen de klanten. Mijn zwakste 
punt is dat als er iets tegenzit, ik 
het niet zomaar naast mij neer 
kan leggen. Daar werk ik aan.  Als 
mensen leuke kleding uitzoeken 
tegen een redelijke prijs en dan 
blij de winkel verlaten; dat is het 
mooiste moment van het werk. 
Castricum is bovendien een 
heerlijk dorp om te wonen en 
te werken en ik woon vlakbij de 
winkel. De Torenstraat, waar de 
winkel is gevestigd, vind ik erg 
gezellig en ik heb hier fi jne bu-

ren. Het gekste wat ik heb mee-
gemaakt? In Amsterdam zal het 
misschien wel vaker gebeuren, 
maar ik vond het heel eigenaar-
dig om een damesspijkerbroek 
te verkopen aan een meneer die 
hem voor zichzelf kocht.” Wendy 
is een gelukkig mens. ,,Als ik het 
allemaal over mocht doen, ging 
ik weer precies hetzelfde doen.”

 

Twice Twice Twice Twice Twice Twice Twice Twice Twice Twice 
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Verkeerde zuinigheid?
Het doel van de decentralisaties van overheidstaken was nu juist dat de 
zorg dichter bij de mensen zou worden georganiseerd. Ook bij de jeugd-
zorg. Hierdoor zou voorkomen kunnen worden dat de kinderen die voor 
jeugdzorg in aanmerking komen met een lichtere vorm van jeugdzorg 
zou kunnen worden geholpen voordat ze alleen nog geholpen kunnen 
worden door een  opname in de duurdere jeugdzorginstellingen? De 
hulp die dit moet voorkomen wordt nu zwaar getroffen door de tariefs-
verlaging die de regio nu wil hanteren.
Tegen de tarieven die de regio nu biedt, kan niet de kwaliteit geboden 
kunnen worden die nodig is. De kans is dan ook groot dat een groter 
aantal kinderen zal zijn aangewezen op de hulp van jeugdzorgplusin-
stellingen. De tariefsverlagingen zullen ook nog eens verstrekkende ge-
volgen hebben voor de kinderen die nu al in aanmerking komen voor 
jeugdzorg(plus)instellingen, zoals  Transferium in Heerhugowaard. Ge-
sloten jeugzorginstellingen zoals  deze  zorgen ervoor dat er minder 
jongeren in de jeugdgevangenis terechtkomen.
Ook de kwaliteit van de hulp die na de opname  geboden gaat worden 
zal sterk teruglopen door de tariefsverlaging en daarmee wordt de kans 
op een terugplaatsing naar de jeugdzorginstelling vergroot.
De SP heeft opnieuw schriftelijke vragen ingediend bij het college over 
dit onderwerp, opnieuw, want in mei van dit jaar stelde de SP al schrifte-
lijke  vragen over de wachttijden bij het regionale centrum voor kinder- 
en jeugdpsychiatrie Triversum, die tot een tijdelijke aanmeldstop had 
geleid. De SP wenst de rechter die te kennen heeft gegeven dat hij, om 
tot een uitspraak te komen zich nader wil verdiepen in de aangeleverde 
stukken, veel wijsheid toe.
Marjo Husslage, SP CAL.

Castricum - Vorige week 
bracht strandvonder Dirk 
Bakker een paar glazen bol-
len, verpakt in een soort dub-
bele plastic helm, naar het 
Strandvondstenmuseum. De 
bollen hebben een grootte 
van edoorsnee veertig cen-
timeter.
Navraag bij het NIOZ leerde 
dat de bollen ‘benthic glass 
spheres’ zijn. Menno Twisk 
vertelt: ,,Meetapparatuur zal 
normaal gesproken wanneer 
je die in zee gooit naar de 
bodem zakken. Wil je op een 
specifi eke diepte iets meten 
kun je aan de hand van het 
gewicht van de meetappa-
ratuur het benodigde aantal 
glazen bollen bevestigen zo-
dat de apparatuur blijft zwe-
ven op de vooraf uitgereken-
de diepte. De bollen zijn ge-
maakt van gehard glas en 
omdat ze precies rond zijn 
kunnen ze een waterdruk 
aan tot zeven kilometer diep-
te, oftewel zevenhonderdbar.  
De gele helmen vormen een 

behuizing, die de bol moet 
beschermen. Na overleg met 
het NIOZ mogen de bollen in 
het museum blijven.” 
Op de site van het Strand-

vondstenmuseum staat een 
link naar het NIOZ met meer 
informatie en beelden hoe 
dit soort apparatuur gebruikt 
wordt.

Bij de verhalenvertellers
Castricum - Wie herkent de-
ze mensen? Het zijn Jan en 
Patricia Keyzer. Zij runnen 
met veel enthousiasme  de 
viswinkel VD 119 in winkel-
centrum Geesterduin. Zij zijn 
door de verhalengroep uit-
genodigd om te komen ver-
tellen over hun familie, over 
Volendam met zijn tradities, 
over vis en nog zo veel meer. 
Patricia komt in haar mooiste 

Volendamse kledij  en Jan zal 
verhalen over zijn leven en 
werken als visser. 
De verhalengroep nodigt ie-
dereen uit mee te luisteren 
op dinsdag 7 november om 
10.00 uur in dorpshuis De 
Kern, Overtoom 15 in Castri-
cum. 
De kosten zijn 2.50 euro en 
daarmee maakt men kans op 
een visrijke verrassing.

 

Herfstconcert 
van Excelsior

Limmen - Op zaterdag 4 no-
vember is er een gratis toe-
gankelijk concert in de Bur-
gerij dat om 20.00 uur begint 
en wordt verzorgd door de 
harmonie- en slagwerkgroep 
van muziekvereniging Excel-
sior. Voor de pauze zal de 
harmonie, onder leiding van 
Liesbeth Zonneveld spelen. 
Na de pauze speelt de slag-
werkgroep onder leiding van 
Floris van Tol.  Wie zin heeft 
mee te spelen kan langsgaan 
bij een repetitie op maan-
dag- (slagwerkgroep) of 
dinsdagavond (harmonie) op 
de Schoolweg 5. Meer infor-
matie staat op www.excelsi-
orlimmen.nl

Nieuwe bluspakken voor 
de brandweerlieden

Castricum - De brand-
weerlieden van Castricum, 
Akersloot en Limmen hebben 
nieuwe bluspakken gekre-
gen. De nieuwe uitrukkleding 
is uitgekozen door een test-
gezelschap van tien vrijwilli-
gers en beroeps. Zij probeer-
den twee dagen lang pakken 
van vier verschillende soor-
ten aanbieders en kwamen 
unaniem tot dezelfde keuze. 
Met name op comfort scoor-
den de pakken goed: erg be-
langrijk voor brandweerman-
nen en -vrouwen die natuur-
lijk vaak in oncomfortabele 
situaties moeten handelen.
,,De bestaande pakken wa-
ren qua leeftijd en kwaliteit 
zo verschillend, dat we heb-
ben besloten alles te vervan-
gen”, zegt plaatsvervangend 
teamcommandant Regio Alk-
maar Hakan Meijer. ,,Dit jaar 
worden elfhonderd collega’s 
in het nieuw gestoken, vol-
gend jaar nog eens vierhon-
derd.” De helmen zijn deels al 
uitgeleverd, de eerste pakken 
volgen na de zomer.
Met de komst van de nieu-

we uitrukkleding verdwijnt 
het onderscheid in kleuren; 
iedereen loopt straks in het-
zelfde pak. Foto: Brandweer 
Castricum.

Castricum - Op zondag 12 
november van 10.00 – 15.30 
uur vindt er een markt plaats 

Markt Santmark in De Santmark. Een markt 
met een variëteit aan stands, 
een rommelmarkt en een 
poffertjeskraam. De markt 
wordt gehouden in het res-
taurant. 

Cursus reanimatie met AED
Castricum - EHBO vereni-
ging Castricum geeft een 
cursus reanimeren en ge-
bruik van de AED waarmee 
op veilige wijze een stroom-
stoot kan worden toege-
diend. De overlevingskansen 
van het slachtoffer nemen 
hierdoor sterk toe. Tijdens de 

cursus leert men een hartstil-
stand te herkennen en hoe 
een reanimatie wordt uitge-
voerd. De cursus wordt gege-
ven op woensdag 15 novem-
ber van 18.30 tot 22.30 uur in 
het EHBO leslokaal in Nieuw 
Geesterhage. Op www.ehbo-
castricum.nl meer informatie. 
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Gemiste-kansen-festival FCC
Castricum - In een enerve-
rend duel heeft FC Castricum 
het onderspit moeten del-
ven tegen Buitenveldert. De 
gelijkwaardige opponenten 
hadden allebei gekozen voor 
een aanvallend strijdplan, dat 
al snel een doelpunt oplever-
de. Na een afgeslagen cor-
ner gaf Carlo Vrijburg een af-
gemeten pass op Sebastiaan 
Weber, die drie meter voor 
een leeg doel geen kans zag 
om te scoren. Vanuit die situ-
atie wist de 16-jarige Buiten-
veldert-doelman Rik Hoog-
land de snelle Donny van der 
Pol te bereiken, die voor 0-1 
zorgde. 
Buitenveldert kreeg een 
enorme kans via de razend-
snelle Martin Campbell. Een 

tegenvaller voor Castricum 
was het uitvallen van Jeroen 
Bakker, met een hamstring-
blessure. 
De tweede helft bood het-
zelfde spelbeeld en bracht 
al snel de gelijkmaker op. 
Roy van Soest kopte de 
vrije schop van Bob van der 
Waal prima binnen, 1-1. Bei-
de teams leken ondanks 
hun aanvalsdrang de gelij-
ke stand te koesteren, tot-
dat na 80 minuten weder-
om Donny van der Pol scoor-
de, nu met een schitterend 
afstandsschot, 1-2. Het was 
Martin Campbell, die voor de 
1-3 score zorgde en daarmee 
de wedstrijd in het slot gooi-
de. Elario Zweet mocht via 
een penalty in de allerlaatste 

Tom Laan zorgt voor
de winst bij Vitesse’22

Castricum - Dit weekend 
ging Vitesse op bezoek bij VI-
OS W. in Warmenhuizen. De 
treffer in de achttiende mi-
nuut bleek uiteindelijk be-
slissend en zorgde er voor 
dat Vitesse de middenmoot 
weer binnen bereik heeft ge-
kregen. 

Met de wind in de rug zocht 
Vitesse vanaf de aftrap de 
aanval. De eerste grote kans 
was voor de thuisploeg. Tom 
Laan wist de inzet met zijn 
voet echter net nog te pare-
ren. Vijf minuten later viel het 
eerste echte gevaar van Vi-
tesse te noteren. Een pegel 
van Nick van de Ven ging ra-
kelings naast. In de 18e mi-
nuut was het wel raak. Een 
harde voorzet van rechts van 
Nick van de Ven werd door 
Jort Kaandorp hard binnen-
geschoten: 0-1. Na de rust 
viel bijna de 0-2 toen Robin 

Bakker een lege voorzet gaf 
op Nick van de Ven maar met 
de punt van zijn schoen wist 
de keeper een treffer te voor-
komen. Wederom leek sim-
pel balverlies op eigen helft 
Vitesse fataal te worden in 
de 74e minuut. Dat leidde 
tot een verwoestende uithaal 
richting kruising die door 
keeper Tom Laan nog met de 
vingertoppen uit het doel kon 
worden getikt. 
De bevrijdende tweede tref-
fer leek daarna toch aan de 
andere kant te gaan vallen 
maar de door het midden 
doorgebroken Menno Frank-
fort wist zijn rush niet doel-
treffend af te ronden. En zo’n 
vijf minuten voor tijd was het 
opnieuw Tom Laan die een 
hard en laag ingeschoten bal 
net uit de rechterbeneden-
hoek wist te tikken. Drie pun-
ten voor Vitesse en dat was 
dit keer het belangrijkste.

Gure editie Strand- en Duinloop 

Parcoursrecord voor Noa Baltus
Castricum - Met een ste-
vige noordwestenwind en 
een temperatuur van 10 tot 
12 graden, was de eerste 
Strand- en Duinloop van dit 
winterseizoen een wedstrijd 
voor echte doorzetters. 335 

lopers stonden aan de start 
voor een van de vier afstan-
den. Bij de 2,3 km werd het 
parcoursrecord verbeterd 
door Noa Baltus, hij liep een 
recordtijd van 7.13 minuten. 
De overwinning bij de man-

nen senioren werd opgeëist 
door Max Rijs van Trias in 
31,36. Bij de vrouwen senio-
ren  werd de 8,8 km gewon-
nen door Selma Borst. Kijk 
voor de volledige uitslag op 
de site van AVC. 

minuut nog voor de 2-3 eind-
stand tekenen, maar Castri-
cum stond opnieuw met le-
ge handen. Met een beetje 
meer geluk moeten de pun-
ten toch haalbaar zijn, hoe-
wel dat a.s. zaterdag tegen 
koploper EDO geen gemak-
kelijke opgave zal zijn.

Akersloot   In De Vriend-
schap worden niet alleen de 
voorrondes van het NK kee-
zen gespeeld maar is er ook 
de reguliere keezdrive op za-
terdag 4 november vanaf 
19.30 uur. Opgeven via: in-
fo@vriendschapakersloot.nl 
of tel.: 0251-312866.

Keezen in De 
Vriendschap

Cas RC mini’s goed gespeeld
Castricum - Het Brakken-
Toernooi vond afgelopen za-
terdag plaats bij RCBreda. 
Een door blessure geteis-
terd team, zonder wissels 
stond als eerste tegenover 
RCC Bekaro. Dit werd net-

jes afgemaakt in het voordeel 
van Cas RC: 5-1. Daarna, in 
de wedstrijd tegen RCDucks 
werd het soepeltjes 10-1 voor 
Cas RC. De RC Oisterwijk Oy-
sters maakten geen kans te-
gen Cas RC, het werd 1-8. 

Gevolgd door het tot dan toe 
onverslagen Haagsche RC. 
Zij gingen het veld af met 3-0 
tegen. Cas RC kwam terecht 
in de winnaarspoule, net zo-
als Rotterdam. Cas RC begon 
sterk. De eerste try was voor 
Cas RC. De vermoeidheid 
sloeg echter toe, waardoor er 
teveel balverlies en onzorg-
vuldige passes kwamen. RC 
Rotterdam zag zijn kansen 
schoon en werkte zich fy-
siek door de gaten in de ver-
dediging. De finale eindig-
de in 3-1 voor RC Rotterdam. 
Tweede op het BrakkenToer-
nooi, een prachtige prestatie 
van de jeugd van CasRC. Fo-
to: Raoul van Eijk. V.l.n.r.: be-
neden: Jids Stoop, Teun van 
de Heijden, Mackenzy Ro-
berts, Rinke Wentink, Kiyan 
Groen, Sem Rietveld staand: 
Ted de Boer, Dion Olivier, Ben 
Korsmit, Luuk van Eijk, Siep 
Walta, Stijn Wilbrink.

Zondag 5 november 14.00 uur:

Limmen  -  VIOS-W

balsponsor: MCA MONTAGE EN CONSTRUCTIEBEDRIJF 
 ALKMAAR B.V.

pupil v.d. week: CHRISTIAN ENDEL (speler Limmen JO13-2)





 
1 november 201716

 

2 NOVEMBER

Lezing archeologe Silke Lan-
ge over de aanwezigheid van 
Romeinen in deze regio. Dat 
doet zij in Huis van Hilde in 
Castricum.

Muziektheater Via Berlin 
Breaking The Silence in De 
Vest Alkmaar om 20.00 uur. 
Foto: Nichon Glerum.

3 NOVEMBER

Wereldmuziek van ensem-
ble Ti-an-Guis in De Cirkel 
Heemskerk om 20.30 uur.

Schrijver Auke Kok vertelt 
over zijn boeken in Vredeburg 
Limmen vanaf 20.00 uur. De 
organisatie is in handen van 
Limmen Cultuur.

Concert Spinvis met Trein 
Vuur Dageraad in Victorie Alk-
maar om 20.00 uur.

Cabaret van Henry van Loon 
met Sleutelmoment vanaf 
20.30 uur in het Kennemer-
theater Beverwijk.

Voorstelling Tussen de 
Schuifdeuren, cabaret on-
der leiding van Dick Groot in 
Theater Koningsduyn in Cas-

tricum om 20.00 uur vanwege 
jubileum Werkgroep Oud Cas-
tricum. Uitverkocht!

Het Nationale Theater met 
het verzamelde werk van Wil-
liam Shakespeare in De Vest 
Alkmaar om 20.15 uur. Foto: 
Robert de Puy.

Concert Ricky Koole & Oco-
bar: Me & Tennessee in De 
Vest Alkmaar om 20.30 uur. 
Foto: Duncan de Fey.

Expositie van Rien Doorn in 
De Oude Keuken in Bakkum 
tot en met 6 januari.

Veiling voor het jeugdwerk en 
kerk in De Burgerij Limmen 
vanaf 19.30 uur.

4 NOVEMBER

Fototentoonstelling in 
Nieuw Geesterhage Castri-
cum van de Werkgroep Oud-
Castricum vanwege 50-jarig 
jubileum.

Voorstelling Nieuwe Familie 
met Sanne Vogel om 20.15 uur 
in het Kennemertheater Be-
verwijk.

Concert van ‘bietband’ The 
Kik in Victorie Alkmaar om 
20.30 uur.

Rocken met Fortify in café De 
Bonte Vivant in Uitgeest van-
af 21.30 uur.

Rockmuziektheater Ver-
meulen & Boris van Severen 

in De Vest Alkmaar om 20.30 
uur.

Musical De Marathon, met 
nieuwe muziek van Thomas 
Acda in De Vest Alkmaar om 
20.15 uur. Foto: Dim Balsem.

Herfstconcert Excelsior in De 
Burgerij in Limmen, aanvang 
20.00 uur. Toegang is gratis.

Theaterconcert van Gerard 
Alderliefste: Dubbel Leven. 
Om 20.30 uur in Kennemer-
theater Beverwijk.

Metal van Hibakusha en Man 
as Plague in De Bakkerij in 
Castricum. Zaal open: 21.00 
uur.

Willibrorduslezing door 
Martin Sommer in Cultuur-
koepel Heiloo om 20.00 uur.

Expositie Teken- en schilder-
club H.U.I.B. op Rembrandsin-
gel 1 Akersloot van 11.00 tot 
17.00 uur.

Natuurwerkdag in de Doorn-
duyn in Bakkum. Van 9.00 
tot 16.00 uur. Inschrijven via 
www.natuurwerkdag.nl.

Concert Russische pianiste 
Olga Pashchenko in Cultuur-
koepel Heiloo om 16.00 uur.

The Frogs LTD spelen in Ko-
ningsduyn Castricum ter ere 
van vijftigjarige jubileum Oud-
Castricum en dj Sunfield is er 

▲

ook bij. Aanvang 20.00 uur. 

5 NOVEMBER

Concert. Het Bergens Sym-
fonieorkest speelt Pianocon-
cert 1 van Chopin en Sym-
fonie in C-mineur van Daniël 
de Lange. Om 15.00 uur in de 
Cultuurkoepel Heiloo.

Expositie in de Maranatha-
kerk in Castricum met ver-
telling van Saskia Weishut-
Snapper en muziek van klez-
mertrio Di Gojim. Vanaf 15.00 
uur, gratis entree.

Expositie Teken- en schil-
derclub H.U.I.B. op Rem-
brandsingel 1 Akersloot van 
11.00 tot 17.00 uur.

Voorstelling Tussen de 
Schuifdeuren, cabaret on-
der leiding van Dick Groot in 
Theater Koningsduyn in Cas-
tricum om 14.00 uur vanwe-
ge jubileum Werkgroep Oud 
Castricum.

Concert Joost Spijkers met 
Spijkers II in Theater De Beun 
Heiloo om 14.00 uur. Foto: 
Robbert van den Broek.

Concert om 15.00 uur van 
het Kleinkoor Castricum in 
het kerkje van Krommenie-
dijk.

Musical De Marathon, met 
nieuwe muziek van Thomas 
Acda in De Vest Alkmaar om 
20.15 uur.

Herfstwandeling in de dui-
nen met IVN om 11.00 uur 
vanaf het parkeerterrein aan 
het Nachtegalenpad in Eg-
mond aan den Hoef. Foto: 
Paul ten Hoeve.

Concert Bergens Symfonie-
orkest in Cultuurkoepel Hei-
loo om 15.00 uur.

Paddenstoelen in de schijn-

werpers van 12.00 tot 16.00 
uur de Schaapskooi Bergen.

Disney muziekmiddag Uit-
geester Harmonie met leer-
lingen Nieuwe Muziekschool 
in Dorpshuis De Zwaan in 
Uitgeest, 15.00 uur.
 

6 NOVEMBER

Stiltewandeling door de 
duinen. Verzamelen rond 9.30 
uur op de parkeerplaats van 
bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Zeeweg in Bakkum. 
Deelname is gratis.

7 NOVEMBER

Open les bij internationa-
le dansvereniging Igram van 
20.30-22.00 uur in de theater-
zaal van Geesterhage in Cas-
tricum.

Hans Klok, House of Horror 
(reprise) in De Vest Alkmaar 
om 20.15 uur.

Verhalen van Jan en Patricia 
Keyzer van viswinkel VD 119  
in Geesterduin bij de verha-
lengroep nodigt om 10.00 uur 
in dorpshuis De Kern in Cas-
tricum.

8 NOVEMBER 

Theater Rotterdam & Toneel-
schuur, Revolutionary Road/
Richard Yates; de droom van 
het gelukkige gezinsleven. 
Bij deze voorstelling vindt het 
voorspel plaats tussen 19.45 
en 20.15 uur en wordt deze 
gedurende vijf minuten ver-
zorgd door Bas Haring. In De 
Vest Alkmaar. Foto: Sanne Pe-
per.

Hans Klok, House of Horror 
(reprise) in De Vest Alkmaar 
om 20.15 uur.

5 november 20170









1 november 201720

Vrijwilligers goed gemutst aan de slag
Regio - Hoe ervaren groe-
ne vrijwilligers hun werk 
en zijn er verbeterpun-
ten in de begeleiding aan 
te wijzen? Die vraag stel-
den zeven Noord-Holland-
se groene organisaties ge-
zamenlijk aan hun vrijwil-
ligersachterban. 

Kennisinstituut Movisie voer-
de het onderzoek uit en bij-
na 1.000 vrijwilligers rea-
geerden op de uitnodiging. 
De belangrijkste resultaten 
uit het onderzoek laten zien 
dat vrijwilligers binnen het 
programma ‘Betrekken bij 
Groen’ heel tevreden zijn en 
het werk gemiddeld een 7,6 
geven als rapportcijfer.
Bijna alle vrijwilligers (96%) 
doen het vrijwilligerswerk 
met plezier en vinden de re-
sultaten van hun inspannin-
gen belangrijk. Ze zijn tevre-
den over de werkzaamheden 
zelf (8). Maar ook de motiva-
tie voor het werk is groot bij 
de vrijwilligers (8,1), de tevre-
denheid over de begeleiding, 

de waardering die ze ontvan-
gen, samenwerking, rand-
voorwaarden en faciliteiten 
scoren allemaal rond de ze-
ven en een half. Dit komt ook 
in de top drie van meest ge-
waardeerde aspecten van 
vrijwilligerswerk tot uitdruk-
king.
Mogelijkheden voor training 
en scholing geven de vrijwil-
ligers relatief het laagste rap-
portcijfer (6,9). Zij hebben 
behoefte aan groene trai-
ning, willen beter planten of 
dieren leren herkennen en 
meer kennis opdoen over na-
tuurbeheer/natuursystemen. 
Dit gaan de natuurorganisa-
ties aangrijpen om het aan-
bod van www.degroeneaca-
demie.nl uit te breiden. Maar 
een derde van de vrijwilligers 
bezoekt regelmatig de Groe-
ne Academie, de organisaties 
willen in 2018 de bekendheid 
gaan vergroten. Ook de sa-
menwerking en communica-
tie tussen vrijwilligers en be-
roepskrachten en commu-
nicatie vanuit de organisatie 

over veranderingen en ont-
wikkelingen kan verbeterd. 
Als het gaat om begeleiding 
zijn vrijwilligers vooral erg te-
vreden over de waardering 
die zij ontvangen en de be-
reikbaarheid van de contact-
persoon.
 In Noord-Holland zijn 14.000 
vrijwilligers actief betrok-
ken bij beheer, educatie of 
bescherming van natuur en 
landschap. Samen verzet-
ten zij het werk van 504 be-
roepskrachten. De Provincie 
Noord-Holland ondersteunt 
het vrijwilligerswerk door fi -
nanciering via het program-
ma Betrekken bij Groen.
 
De volgende terrein behe-
rende organisaties in Noord-
Holland voerden gezamen-
lijk het onderzoek onder de 
groene vrijwilligers uit: Land-
schap Noord-Holland, Goois 
Natuurreservaat, IVN Noord-
Holland, PWN, Staatsbosbe-
heer, Waternet en het Am-
sterdamse bos. De organisa-
ties zijn blij met de resultaten 

uit het onderzoek en bovenal 
dankbaar voor de goede sa-
menwerking met àlle groene 
vrijwilligers.
Ook een keer proeven aan 
groen vrijwilligerswerk? Ga 

dan 4 november naar de Lan-
delijke Natuurwerkdag, kijk 
op www.natuurwerkdag.nl 
voor een locatie in de buurt. 
Foto: Maarten van Cleef,  
Landschap Noord-Holland.

Week van de Industrie-
cultuur krijgt vervolg

IJmond - De organisa-
tie van de Week van de In-
dustriecultuur kijkt terug op 
een succesvol evenement. 
Daarom hebben zij  beslo-
ten om ook in het najaar 
van 2018 de industriecultuur 
langs het Noordzeekanaal in 
de schijnwerpers te zetten 
met onder andere bedrijfs-
bezoeken, muziek- en thea-
tervoorstellingen.
De week heeft als doel om 
de trots van de bewoners op 
het eigen leefgebied en de 
geschiedenis daarvan te ver-
sterken. Daarnaast worden 
bezoekers van buiten het 
gebied getrokken om hen 
de spannende kanten van 
de industrie, zowel van vroe-
ger als van nu, te laten be-
leven. De manifestatie om-
vatte dit jaar meer dan vijf-
tig activiteiten verspreid over 
de week.

De bedrijvigheid in het 
Noordzeekanaalgebied was 
voor deelnemers te beleven 
door georganiseerde excur-
sies naar bijvoorbeeld de 
bouw van de grootste zee-
sluis ter wereld door Rijks-
waterstaat in IJmuiden. Be-
drijven als ENCI, Forbo 
Flooring, Meneba, Tata Steel, 
Hansel Salades en Afvalzorg 
openden speciaal hun deu-
ren voor het programma.
De week is weliswaar afge-
lopen, maar het Industriecul-
tuurprogramma 2017 loopt 
door, met op 8 november 
een lezing over de Bever-
wijkse conservenindustrie 
in Museum Kennemerland 
en op 28 november een be-
drijfsbezoek voor jongeren 
met een interesse in tech-
niek aan de papierfabriek 
van Crown Van Gelder. (fo-
to: Erik Baalbergen)

Sportieve vakantie-
activiteiten populair

Castricum - Afgelopen 
week deden ruim 250 kin-
deren mee aan de sportie-
ve vakantieactiviteiten van 
Team Sportservice Kenne-
merland. Elke schoolvakan-
tie worden gratis activiteiten 
georganiseerd voor kinderen 
die in Castricum en Heems-
kerk wonen of naar de ba-
sisschool gaan. Over de kop 
in de saltostoel, schomme-
len op het vliegende tapijt, 
voetballen, apenkooien en 

heel veel sporten uitprobe-
ren; daar draait het allemaal 
om. De kinderen konden 
meedoen aan verschillende 
sportinstuiven en kennis ma-
ken met diverse sporten en 
verenigingen uit de regio. 
Wie de volgende vakantie ook 
mee wil doen met de gratis 
activiteiten van Team Sport-
service Kennemerland vindt 
vanaf begin december infor-
matie op www.teamsportser-
vice.nl/kennemerland.

Van der Zon stijgt naar top 
Castricum - Met zijn formi-
dabele winstpartij in de acht-
ste ronde bij biljartvereniging 
Wik met een stijgingspercen-
tage van 68%, steeg Jan van 
der Zon, van plaats tien naar 
plaats vijf in delibre compe-
titie. 
Ook Siem Bakkum deed goe-

de zaken, in zijn partij tegen 
Piet Zonneveld, door de par-
tij uit te maken met een stij-
gingspercentage van 49%. 
Door deze fraaie overwin-
ning, veroverde Siem de 
tweede plaats op de ranglijst. 
Op nummer een staat Hein 
Kitsz met 983 punten.

Sparen voor 
BeleefTV

Akersloot - In juli 2017 heb-
ben de bewoners van Stram-
merzoom een week kennis 
mogen maken met De Be-
leefTV. Dat was een groot 
succes. De mogelijkheden 
zijn enorm, maar de tv ver-
dween weer. Daarom wordt 
nu gespaard  om zelf De Be-
leeftv aan te kunnen schaf-
fen. Ook helpen? Dat kan 
via de crowdfunding-actie 
die te vinden is via www.de-
beleeftv.nl/blog/2017/10/11/
zorgcentrum-strammerzoom. 
Bedrijven die willen sponso-
ren kunnen contact opne-
men met a.woestenburg@vi-
vazorggroep.nl.

Akersloot - Zondag speel-
den de handbaldames van 
Meervogels tegen Fiqas 
Aalsmeer. Na een ruststand 
van 12-15 in het voordeel 
van Meervogels begonnen zij 
sterk aan de tweede helft. De 
slotfase van de wedstrijd was 
bloedstollend, punt voor punt 
werd er aan beide kanten ge-
scoord. Met nog een penal-
ty tegen in de laatste tien se-
conden was de uiteindelij-
ke stand 25-26; een overwin-
ning voor Meervogels.

Bloedstollend
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Zinloos mishandelde Vincent geeft 
nu voorlichting aan scholieren

Castricum - Slachtoffer van 
zinloos geweld Vincent van 
Weenen zal samen met zijn 
moeder Heidi scholen voor-
lichting binnen de Fataal 
Schooltour. Hij vertelt zijn 
verhaal om scholieren be-
wust te maken met de ver-
strekkende gevolgen van zin-
loos geweld. 
Als onderdeel van de school-
tour, binnen de  Fataal les-
module voor middelbare 
scholieren.
,,Ik kan me weinig herin-
neren van het incident zelf. 
Mijn moeder neemt het van 
me over nadat ik vertel over 
de avond tot aan een half-
uur voor de klap. Vanaf het 
rechtsproces neem ik het 
weer over, om uit de eerste 
hand over de gebeurtenis-

sen te kunnen vertellen,” legt 
Vincent uit. ,,Ik vind het heel 
belangrijk om scholieren te 
vertellen over de enorme im-
pact van zinloos geweld. Het 
is en blijft enorm belangrijk 
om zoveel mogelijk mensen 
duidelijk te maken dat zoiets 
eigenlijk nooit meer zou mo-
gen gebeuren.”
Vincent werd in de Toren-
straat mishandeld en moest 
met spoed naar het zieken-
huis overgebracht worden. 
Hij vocht op de intensive care 
voor zijn leven. De mishan-
deling leidde tot een sche-
delbasisfractuur, een gebro-
ken kaak, neus en een ka-
potgeslagen mond. Zijn moe-
der hoorde bij aankomst in 
het ziekenhuis van de art-
sen dat ze zich op het ergste 

moest voorbereiden. Tijdens 
de Fataal Schooltour bekij-
ken scholieren de film Fa-
taal, over de jonge Milan die 
als clubeigenaar slachtoffer 
wordt van zinloos geweld. 
Door middel van een lesmo-
dule behandelen ze de ge-
volgen voor het slachtoffer, 
de dader en de directe om-
geving. Aan het woord ko-
men Vincent en zijn moe-
der, net als een voorlich-
ter van MOED van de Lan-
delijke Stichting Tegen Zin-
loos Geweld, een moeder van 
een dader en ouders van een 
slachtoffer.
De film ging op 31 okto-
ber 2016 in première bij Pa-
thé Tuschinski en trok in drie 
maanden tijd ruim 31.000 be-
zoekers.

C-Squad naar jaren ‘50
Castricum - Musicalgroep 
C-Squad speelt op 10, 11 en 
12 november de voorstelling 
De Getuige in theater Ko-
ningsduyn. 
De Getuige vertelt het ver-
haal van de aanloop naar het 
huwelijk tussen Walter Jones 
en Abbygail Price. In een ja-
ren ‘50 setting komen de pe-
rikelen van de aanstaan-
de bruid (een glansrol van 
nieuwkomer Robin Bremer) 
en haar vriendinnen Rose 
(Irene Leentvaar) en Mild-
red (Melinda Muller) voorbij. 
Script is weer van Christiaan 

Wijnker en Jantien Stuifber-
gen van Waarvan Acte the-
aterproducties. De regie is in 
handen van Patrick Kamoen, 
de muzikale leiding van Elly 
Admiraal. 
Dit alles ondersteund door 
een band, die de nummers 
van onder andere  Elvis 
Presley, Guus Meeuwis ten 
gehore brengt. Er zijn twee 
avondvoorstellingen (vrijdag 
en zaterdag)  en op zondag 
matinee. Kaarten via de web-
site www.c-squad.nl.

Explosie, brandstichting en meer
Castricum - Dinsdag om 
9.25 uur werden de brand-
weerlieden opgeroepen om 
een meting te verrichten aan 
de Laan van Albert¹s Hoe-
ve, omdat daar een explosie 
onder de grond had plaats-
gevonden waarbij stoepte-
gels omhoog waren geko-
men. Er was een elektrakabel 
geëxplodeerd, waardoor een 
groot deel van Castricum 
zonder stroom kwam te zit-
ten. De monteurs hebben het 
probleem weer verholpen.

De brandweer moest dinsdag 
om 13.55 uur uitrukken naar 
de Vredenoord in Heiloo voor 
een ongeval met gevaarlij-
ke stoffen in een woning. Er 
bleek in de woning een ther-
mometer gevallen te zijn en 
deze was stuk gegaan. Hier-
door was er kwik gelekt.  De 
spuitgasten hebben alles op-
geruimd door een stuk vloer-
bedekking te verwijderen en 
dit in een vuilniszak af te voe-

ren.  Bij de actie waren ook 
de officier van dienst en de 
officier gevaarlijke stoffen 
aanwezig.

Om 20.05 uur kreeg de meld-
kamer bijna gelijktijdig twee 
containerbranden door via 
112; bij de Koekoeksbloem 
bij basisschool Montesso-
ri en naar basisschool Helm-
gras aan het Korte Land. Er 
is een duidelijk signalement 
van de vermoedelijke brand-
stichters bekend. Een zoek-
actie van de politie leverde 
niets op.
Donderdag om 10.00 uur 
moest de brandweer uitruk-
ken omdat twee personen 
vastzaten in een lift aan de 
Professor van der Scheer-
laan. Om 20.45 uur konden 
ze uitrukken voor een fiets 
die in de brand stond ach-
ter het NS-station. Bij deze 
brand waren ook weer twee 
jonge brandstichters gezien. 
Foto:  Hans Peter Olivier.

Kaartverkoop intocht 
Sinterklaas van start

Castricum - Komende vrij-
dag start de verkoop van de 
kaartjes voor het welkomst-
feest in de kerk bij de intocht 
van Sinterklaas op zaterdag 
18 november. Vanwege de te 
verwachte drukte is het zaak 
er snel bij te zijn.
In Castricum is het inmiddels 
een traditie dat Sinterklaas 
na de intocht naar de Pancra-
tiuskerk gaat waar hem een 
groot welkomstfeest wordt 
aangeboden. Er is veel mu-
ziek en dans en alles wordt 
in beeld gebracht op grote 
schermen met een complete 
lichtshow. Omdat in het ver-
leden de kerk te vol werd en 
toeschouwers niet naar bin-
nen mochten, heeft de orga-
nisatie vorig jaar besloten om 
twee shows achter elkaar te 
geven. Dit bleek een groot 
succes. Bij het  eerste feest  
gaat na afloop iedereen di-
rect de kerk uit en bij het 
tweede feest is er nog een 
half uur extra, waarbij kinde-
ren Sinterklaas een handje 
kunnen geven of met hem op 
de foto gaan terwijl er door 

de Pieten gedanst wordt met 
de andere kinderen.
Kaartjes kosten een euro. 
Vrijdag 3 en zaterdag 4 no-
vember zijn de kaartjes van 
13.00 tot 15.00 uur te koop op 
Geesterduin voor Blue World 
en een week later is het res-
tant verkrijgbaar op vrijdag 
10 en zaterdag 11 november 
bij Club Mariz aan de Dorps-
straat, ook van 13.00 tot 15.00 
uur.

Castricum   Op maandag 6 
november wordt weer in stil-
te gewandeld, circa 1,5 uur, 
door de duinen. Verzamelen 
rond 9.30 uur op de parkeer-
plaats van bezoekerscentrum 
De Hoep  aan de Zeeweg in 
Bakkum. Deelname is gratis.

Stiltewandeling

Castricum - De werkgroep 
Castricum-Ethiopië or-
ganiseert een bingomid-
dag op zondag 12 novem-
ber. De opbrengst van de-
ze middag is geheel be-
stemd voor schoolprojec-
ten in Ethiopië. 

De allerarmste kinderen krij-
gen bovendien een ontbijt 
en een lunch. Sinds kort zijn 
daar microkredieten voor en-
kele van de moeders aan toe-
gevoegd. Vanaf 14.00 uur in 
het Parochiecentrum, Dorps-
straat 113. 

Bingo!

Regio - Home-Start van Hu-
manitas Noord-Kennemer-
land is op zoek naar vrijwilli-
gers die gezinnen een steun-
tje in de rug geven in deze 
regio. 
Ook gezinnen die wat be-
geleiding kunnen gebruiken 
kunnen zich melden. Meer 
informatie tel.: 072- 540 1800  
of kijk op www.home-start.nl.

Vrijwilligers 
gezocht
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Aandacht voor pleegzorg 
in gemeente Castricum

Agenda Raadsplein 
2 november 2017

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

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

Vertegenwoordigers van de verschil-
lende gemeenteraadsfracti es gaan 
graag in gesprek met inwoners die 
een verzoek willen doen, tegen een 
probleem aanlopen, een idee wil-
len voorleggen of een voorstel wil-
len presenteren. Dit kan ti jdens het 
Raadsspreekuur dat elke twee weken 
plaatsvindt op maandagavond 13 
november tussen 19.15 uur en 20.15 
uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in één keer met 

vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minu-
ten de gelegenheid. 

Opgeven voor Raadsspreekuur 
Als u aan het spreekuur wilt deelne-
men, kunt u zich opgeven bij de grif-
fi e. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 
12.00 uur. Bel 0251-661233 / 0251-
661277 of stuur een e-mail naar 
raadsgriffi  e@castricum.nl.

13 november: De raad zit voor u 
klaar tijdens het Raadsspreekuur

Van 1 tot en met 8 november is het 
de landelijke Week van de Pleegzorg. 
Dan brengt ook onze gemeente 
pleegzorg onder de aandacht. Alle 
pleegouders in de gemeente ontvan-
gen een presentje. En wethouder 
Rob Schijf gaat op bezoek bij pleeg-
ouders. Daarmee geeft  hij symbo-
lisch blijk van waardering aan alle 
pleegouders in de gemeente.  

Kinderen tot achtti  en jaar kunnen 
pleegzorg krijgen. Een kind woont dan 
bij pleegouders. Het gaat om kinderen 
die niet meer thuis in hun eigen gezin 
kunnen blijven wonen. De pleegou-
ders zorgen voor de opvoeding en 
verzorging van het kind. Inwoners 
die pleegzorg nodig hebben kunnen 
terecht bij het Sociaal Team van de 
gemeente. Ook in onze gemeente 
wonen kinderen in pleeggezinnen en 
zijn meer pleegouders nodig. 

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg is er voor kinderen die 
door omstandigheden (ti jdelijk) niet 
thuis kunnen wonen. Ze wonen dan 
voor kortere of langere ti jd in een 
pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit 
hun directe omgeving, bijvoorbeeld 
familie of vrienden, of bekenden van 
de school of sportclub. Maar soms 
lukt dat niet. Dan kan een kind wonen 
bij iemand die zich heeft  aangemeld 
als pleegouder. Kinderen blijven bij de 
pleegouders zolang dat nodig is. Dat 
betekent niet alti jd dat een kind onaf-
gebroken bij de pleegouders is. Ver-
blijf bij de pleegouders kan ook alleen 
in weekenden, in vakanti es of over-
dag. De rechter kan ook bepalen dat 
pleegzorg nodig is. Toestemming van 
ouders en/of verzorgers is daarvoor 
niet alti jd nodig. De rechter bepaalt 
dan hoelang een kind bij de pleegou-
ders blijft . De gemeente regelt dan de 
pleegouders bij wie een kind terecht 

komt. Iedereen kan pleegouder wor-
den. Pleegouders zijn vrijwilligers die 
een onkostenvergoeding ontvangen 
voor de verzorging van het pleegkind. 

Landelijke week over pleegzorg
Dit jaar wordt voor de derde keer 
de Week van de Pleegzorg landelijk 
door Parlan Jeugdhulp en Pleegzorg 
Nederland georganiseerd. Met deze 
acti eweek willen zij aandacht vesti gen 
op het belang van pleegzorg en het 
tekort aan pleegouders in Nederland. 
Met de wervingscampagne ‘Super-
gewone Mensen Gezocht’, hoopt 
Pleegzorg Nederland nieuwe pleeg-
gezinnen te werven. In de Week van 
de Pleegzorg plaatst de gemeente 
een campagne uiti ng via Facebook e n 
Twitt er die aansluit bij de landelijke 
campagne. Voor vragen over pleeg-
zorg kunnen inwoners terecht bij het 
Sociaal Team van de gemeente. Op 
13 november organiseert Parlan een 
informati ebijeenkomst in Alkmaar 
over pleegzorg. Voor meer informati e 
over de bijeenkomst en het aanmel-
den daarvoor kunt u kijken op www.
parlan.nl

> Meer informati e
Voor meer informati e over pleegzorg 
in onze gemeente en voor contact 
met het Sociaal Team kijkt u op www.
castricum.nl. 

Agenda Raadsplein 
9 november 2017

Tijd  Onderwerp
Carrousels
19.30 – 20.15 Amendementen en moties bij programma publieke  
 bekostiging*
19.30 – 20.15 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
20:15 – 21:00 Regionale Detailhandelsvisie
20.15 – 21.00 Amendementen en moties bij haalbaarheidsonder-
 zoek zwemvoorziening Castricum

Raadsplein
21:15 - 22:30 Raadsvergadering
 -  bespreking gewijzigde amendementen en moties  
   bij begroting 2018 en belastingverordeningen 
   (indien nodig)
 -  besluitvorming over: 
 A. Begroting 2018 inclusief meerjarenperspectief  
   2019- 2021 
 B. Belastingverordeningen 2018 (Afvalstoffenheffi ng  
   + tarieventabel 2018, BRR 2018, Forensenbe-
   lasting 2018, Hondenbelasting 2018, Kwijtschel-
   ding gemeentelijke belastingen 2018, Legesver-
   ordening + tarieventabel 2018, Lijkbezorgings-
   rechten + tarieventabel 2018, Marktgelden + ta-
   rieventabel 2018, OZB 2018, Precariobelasting +  
   tarieventabel 2018, Precariobelasting kabels &  
   leidingen 2018, Reclamebelasting 2018, Rioolhef-
   fi ng 2018, Toeristenbelasting 2018)
 C. Visiedocument & beheerverordening 
   begraafplaats Castricum
 D. Budget uitvoeringsprogramma jongerenwerk
 E. Haalbaarheidsonderzoek zwemvoorziening Castricum
 F. Programma Publieke Bekostiging
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de 
carrousel worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan 
niet (opnieuw) worden ingesproken.
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 1 november 2017
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per 
e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze 
ontvangen zijn. U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeen-
tehuis 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 
231017  Torenstraat 63 te Castricum 
 Het aanleggen van een in-of uitrit
 Berkenlaan 17 te Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw
241017  Rietorchis kavel A4754 en A4753 te Limmen
 De nieuwbouw van een woning
 Gelegen langs de Zeeweg tussen de Soomerwegh - N203
 Het aanleggen van een schelpenpad tussen het fi etspad en sloot

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

Buiten behandeling gesteld:  Julianaplein 15 te Akersloot
   Het vergroten van de woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen: 

Datum Adres 
231017  Duinakker 14 te Castricum 
 Het aanleggen van een in- en uitrit 
 Bakkummerstraat 82 te Castricum
 Het realiseren van een oprit
241017  Tine Marcushof 5 te Castricum
 Het verplaatsen van een schuur en een schutti  ng
 Berkenlaan 15 te Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw, wijzigen voorgevel, realiseren  
 erker en het plaatsen van een achteraanbouw
261017  Westerweg 37 te Limmen 
 Het oprichten van een antenne opstelpunt voor mobile tele-
 communicati e

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
231017  Verspreid door Castricum 
 Plaatsen foto’s op gemeentegrond t.b.v. Castricum in 1967
251017  Rijksweg 137 te Limmen 
 Verkoop consumentenvuurwerk op donderdag 28, vrijdag 29 en 
 zaterdag 30 december 2017 (APV17/00796)
 Schipperslaan te Limmen 
 Vuurwerkshow Kroone Lieft ing op 15 december 2017 van 19.00 
 uur tot 19.40 uur.
261017  Overtoom 7 te Castricum 

 Verkoop consumentenvuurwerk op: donderdag 28 december; 
 vrijdag 29 december en zaterdag 30 december 2017
 Dorpsstraat 102 te Castricum
 Verkoop consumentenvuurwerk op: donderdag 28 december; 
 vrijdag 29 december en zaterdag 30 december 2017
 Balatonfüredplein 
 Verkoopwagen en 2 marktkramen voor de verkoop van groente, 
 fruit en biologische producten, in de periode van 1 augustus 
 2017 t/m 1 augustus 2020. Iedere vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. 
Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belang-
hebbenden 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. 

Vaststelling bestemmingsplan Rietorchis - 
Vogelmelk Limmen
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als gevolg van het be-
paalde in arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan ‘Rietorchis-
Vogelmelk’ is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 28 septem-
ber 2017. De gemeenteraad heeft  besloten om geen exploitati eplan vast te 
stellen voor het bestemmingsplan. 

Het perceel ligt in het noorden van Limmen op de hoek van de Rietorchis en 
Vogelmelk.
Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om twee vrijstaande wo-
ningen te realiseren.

Het bestemmingsplan, plan-identi fi cati enummer: NL.IMRO.0383.BPL17Vo-
gelmelk -VS01, evenals het besluit tot vaststelling inclusief bijbehorende 
stukken liggen ter inzage van 2 november 2017 tot en met 13 december 
2017 ter inzage bij de gemeentelijke locati e aan het Raadhuisplein 1 in Cas-
tricum. Tevens zijn de stukken te raadplegen op www.castricum.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl onder plan-id: NL.IMRO.0383.BPL17Vogelmelk -VS01.

Beroep 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een beroepschrift  indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag, of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voor de behandeling 
van een beroepschrift  is griffi  erecht verschuldigd. 

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet 
opgeschort. Daarvoor kan, als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet 
ti jdens de behandelingsperiode van uw beroepschrift , een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag, of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voorwaarde 
is dat tevens een beroepschrift  is ingediend. Voor de behandeling van een 
verzoek is griffi  erecht verschuldigd

Meer informati e: de heer K. Adema, afdeling Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Castricum, 1 november 2017.

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek?
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61.

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

gemeente BERGEN

Gemeente
UITGEEST

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

zoekt!
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Dijk en Duin en gemeente breken 

lans voor ‘Ouderen in beweging’

Castricum - Woensdag 1 no-
vember bevestigden Dijk en 
Duin en de gemeente Castri-
cum de samenwerking voor 
het zorg innovatieve project 
‘Ouderen in beweging’, dat 
kwetsbare ouderen uit Cas-
tricum met elkaar verbindt 
en stimuleert om meer te be-
wegen. De pilot wordt gefi-
nancierd door de gemeen-
te en loopt twee jaar. Kwets-
bare senioren worden in vijf 
maanden begeleid van indi-
viduele zorgvragen naar een 
lidmaatschap van een sport- 

of hobbyvereniging. De 
kracht van het project is de 
grote betrokkenheid en sa-
menwerking van lokale part-
ners in Castricum, zoals zorg-
professionals en sportvereni-
gingen. Kennisdelen, infor-
matie uitwisselen, afstem-
men en elkaars expertise be-
nutten zijn kernbegrippen uit 
het plan dat woensdag wordt 
ondertekend. Onder ande-
re Stichting Welzijn, sociaal 
team, praktijkondersteuners, 
wijkverpleging, buurtsport-
coach participeren in het tra-

ject door actief ouderen te 
benaderen, enthousiasmeren 
en informeren over het spor-
taanbod in de omgeving. Ook 
aan praktische zaken zoals 
vervoer wordt gedacht. De 
start is laagdrempelig waar-
bij de eerstelijns fysiothera-
peuten het huidig niveau van 
de deelnemers in kaart bren-
gen en persoonlijke doelen 
stellen. Er wordt breed naar 
gezondheid gekeken zoals 
ook het voedings- en voch-
tinname patroon en de men-
tale activering -zelf manage-
ment- wordt bevorderd in 
groepsbijeenkomsten.
In een tijd waar de vraag naar 
zorg groter wordt en de be-
zuinigingen toenemen, wordt 
zelfredzaamheid bij ouderen 
steeds belangrijker. Een be-
langrijk component hierin is 
bewegen. Het activerings-
programma  ‘Ouderen in be-
weging’ speelt hier op in: het 
heeft zowel een preventieve 
functie om ouderen gezond 

ject door actief ouderen te 

te houden, als een revalide-
rende functie. Tegelijkertijd is 
aangetoond dat door een ac-
tieve leefstijl zorgkosten af-
nemen.
Een centraal onderdeel van 
‘Ouderen in beweging’ zijn 
twee beweegtuinen rond-
om de ouderenkliniek van 
Dijk en Duin. Het is de scha-
kel tussen zorg en sport, een 
uitdagende oefenplek met 
beweegtoestellen geschikt 
voor senioren. Initiatiefne-
mer en tevens fysiotherapeut 
van de zorginstelling Hester 
van Urk ,,Het buiten bewe-
gen is dubbel effectief want 
buiten zijn is heilzaam, het 
prikkelt de zintuigen, maakt 
vitamine D vrij en bevordert 
het slaap-waak cyclus daar-

te houden, als een revalide naast bieden de beweegtoe-
stellen veel oefenvariaties 
voor functionele spier- en 
balanstraining voor verschil-
lende niveaus.” Een beweeg-
tuin wordt speciaal ingericht 
voor zowel cliënten van Dijk 
en Duin als senioren buurt-
bewoners. Er komt nog een 
tweede, afgesloten beweeg-
tuin voor de meest kwetsba-
re patiënten van Dijk en Duin.  
De beweegtuinen worden in 
januari 2018 aangelegd door 
firma de Yalp in samenwer-
king met de expertise van 
BN-er Olga Commandeur. De 
stichting ‘Vrienden van Par-
nassia Groep’ hebben onder-
steund bij de financiering van 
de beweegtuinen door aan-
schrijven van fondsen. 
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