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Leerlingen Jac. P. Thijsse 
College in ‘Andere Tijden’
Castricum - Op zaterdag 3 no-
vember staat het televisiepro-
gramma Andere Tijden in het te-
ken van de beëindiging van de 
Eerste Wereldoorlog in 1918. Voor 
deze uitzending hebben de ma-
kers van het programma een aan-
tal dagen mee gelopen met leer-
lingen én docenten van het Jac. 
P. Thijsse College, die op dat mo-

ment in Verdun waren voor de 
werkweek ‘De waanzin van oor-
log’. Andere Tijden heeft ge� lmd 
op de camping waar de leerlin-
gen verbleven, tijdens uitleg bij 
diverse locaties in de omgeving 
van Verdun en met de leerlingen 
een aantal scènes opgenomen. 
De uitzending is om 21.20 uur op 
NPO2. (Foto: Gerard Molenaar)

Allerzielen Castricum op 7 november 
op begraafplaats Onderlangs
Castricum - Op woensdag 7 no-
vember wordt tussen 17.00 en 
21.00 uur voor de elfde keer Al-
lerzielen Alom georganiseerd op 
begraafplaats Onderlangs in Cas-
tricum. Iedereen is van harte wel-
kom om sfeervol bij te dragen 
aan deze bijzondere viering. Er 
worden nog mensen gezocht die 
een handje willen helpen bij het 
op- en afbouwen. 
Allerzielen is van oudsher een 
katholieke traditie, maar wordt 
nu ook buiten de religieuze sfe-
ren gevierd. In Castricum krijgen 
dit jaar herdenken en herinne-
ren vorm door de inzet van licht, 
klank, vuur en kunst. Het evene-
ment krijgt een open, interactieve 
vorm, bijvoorbeeld bij de Klank-
schalen, Flessenpost, de Harte-
kamer, Hemelsepost en een me-
dium. Daarnaast zijn er het Gie-
terpad, het Plulaantje, de Gedich-
tenlaan, de stelt-engelen, en de 
lichtinstallatie van kunstenaars-
collectief Caktwo in de prachtige 
vleugelnoot(boom). 
Gelukkig zetten ook dit jaar weer 
veel vrijwilligers zich in en kan de 
organisatie rekenen op de mede-
werking en steun van enkele mid-

denstanders, Uitvaartverzorging 
IJmond,  Associatie Uitvaartver-
zorging, Associatie Uitvaartfonds 
en gemeente Castricum. 
Tussen 17.00 en 21.00 uur is de 
aula open om onder het genot 
van een kopje ko�  e, thee, glüh-
wein of warme chocolademelk 

even op te warmen en te luiste-
ren naar muziek. De gastdame 
van Uitvaartverzorging IJmond 
is aanwezig om vragen te beant-
woorden. 
Kinderen zijn in het bijzonder 
welkom. Er zijn zelfs verschillen-
de activiteiten speciaal voor kin-
deren, gericht op het herdenken 
van iemand die ze hebben verlo-
ren. Het is � jn als zij samen met 
een begeleider (ouder, vriend, 
kennis) naar de viering komen. 
Allerzielen Alom is er ook voor na-
bestaanden van dierbaren die er-
gens anders zijn begraven of ge-
cremeerd. Van iedereen wordt 
respectvol gedrag verwacht. 

Helpende handen gezocht
In de dagen voor de viering wer-
ken veel vrijwilligers hard om de 
begraafplaats zo mooi mogelijk 
te maken. De organisatie zoekt 
nog helpende handen voor zowel 
woensdag 7 november (bij de op-
bouw) als op donderdagochtend 
8 november (opruimen achteraf ). 
Aanmelden kan bij lyddeleur@
gmail.com. Daar is ook meer in-
formatie over het evenement te 
verkrijgen. (Foto: aangeleverd)

GEEN KRANT?
0251-674433

41e Jaarboek van Werkgroep Oud-Castricum
Castricum - Vrijdag is het 41e 
Jaarboek van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum gepresen-
teerd in de Duynkant aan de Ge-
versweg. Onder redactie van 
Hans Boot en Joke Admiraal heb-
ben negen auteurs in totaal vijf-
tien bijdragen geleverd. Het boek 
telt dit jaar 120 pagina’s, is in kleur 
gedrukt en bevat zeer veel foto’s. 
Het biedt een gevarieerd aanbod 
aan onderwerpen over gebeur-
tenissen in de historie van Cas-
tricum tot aan heden. Zaken als 
gebouwen, families, politiek, be-
stuur en cultuur komen in de ar-
tikelen langs. Het Jaarboek wordt 
gratis verstrekt aan alle dona-
teurs. Niet-donateurs kunnen het 
boek kopen voor 16 euro.
Er wordt in dit jaarboek aandacht 
besteed aan de Posterijen in Cas-
tricum en Bakkum. Niek Kaan 
heeft de historie beschreven. Het 
verhaal begint in 1607, en gaat 
via de installatie van telegraaf en 
telefoon in Castricum door tot 
en met de sluiting van het laat-
ste o�  ciële postkantoor aan de 
C.F. Smeetslaan in 2009. Diver-
se onderwerpen komen langs als 
de postbestelling, eerste brieven-
bussen en geldtransporten. Even-
als postbodes en postkantoren. 
DJ Armin van Buuren heeft Castri-
cumse voorouders. Joke Admiraal 
heeft de verhaallijn beschreven, 
en de locaties genoemd waar 
de voorouders woonden aan de 
Dorpsstraat. Het verhaal is geba-
seerd op het televisieprogramma 

Theo van der Himst en Maria Bakker omstreeks 1922 voor hun eerste huis 
aan de Kramersweg met hun kinderen Cor en Theo

Velen zullen zich de rijen voor de loketten nog herinneren. In 1988 werden 
de loketten vervangen door een open balie

Verborgen Verleden. 
In de duinen bij Bakkum heeft 
het vakantieoord De Eenheid ge-
staan. Het was opgericht vanuit 
Zaandam met een politiek socia-
le gedachte. Ernst Mooij heeft de 
historie en het gebouw beschre-
ven. Vanaf de ontwikkelingen tot 
de opening in 1932 tot en met de 
sloop aan het einde van de Twee-
de Wereldoorlog. 
Pieter Kieft was de eerste burge-
meester van Castricum. Simon 
Zuurbier is bij archiefonderzoek 
bij toeval op zijn verhaal gestuit 
en beschrijft het met een wel heel 
verrassende ontknoping. De car-
rière van deze burgemeester ein-
digde in 1836 namelijk in de ge-
vangenis. Pieter Kieft bleek een 
belastingfraudeur geweest te 
zijn. 
Kees Bedeke heeft de Castricum-
se hengelsport beschreven. Het 
begint bij de oprichting van de 
Hengelsport Vereniging Castri-
cum in 1926. Belangrijke viswa-
ters worden genoemd en het ver-
gunningenstelsel wordt uitge-
legd. De ontwikkeling van Cas-
tricum als gemeente in opbouw 
krijgt aandacht en het belang van 
de hengelsport voor de locale be-
volking in de tijd. 
Nardus Bos vertelt over zijn kin-
derjaren in Castricum tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hij schrijft 
over belevenissen van het gezin 
in die tijd, en hoe hij het als kind 
heeft ervaren. Zijn eerste per-
soonlijke herinnering is uit 1941. 

Niek Kaan beschrijft hoe in Castri-
cum na de Tweede Wererldoorlog 
het culturele leven op gang is ge-
komen en hoe dat uiteindelijk ge-
resulteerd heeft tot de bouw van 
Geesterhage. Met aandacht voor 
heel veel vergaderen en de his-
torie van de R.K. Bethlehemparo-
chie. 
Verder een verhaal van Niek Kaan 
over de politiek actieve Gré Ja-
cobs-Wentink, die aandacht had 
voor sociale en culturele zaken. In 
1946 werd ze lid van de gemeen-
teraad Castricum voor de PvdA. 
Het onderkomen van de Werk-
groep Oud-Castricum is de voor-
malige telefooncentrale die in 
1937 in gebruik is genomen. Ted 
Telleman beschrijft de geschiede-
nis van het gebouwtje. Hij schrijft 
over de transformaties die het 
pand heeft ondergaan, om te ko-
men tot de oplevering in 2018 na 
de laatste ingrijpende verbou-
wing. 
Simon Zuurbier heeft in het boek 
van 2017 de noordzijde van de 
Breedeweg beschreven. Nu ver-
telt hij over de bewoners van hun 
huizen aan de zuidzijde. Ook nu is 
hij erin geslaagd te vertellen over 
alle bewoners tot nu toe. Met fo-
to’s van elk pand en diverse be-
woners. 
Rino Zonneveld ontvouwt een 
theorie over hoe de grenzen 

van de gemeente Castricum in 
het verleden tot stand gekomen 
zouden kunnen zijn. Hij verwijst 
daarbij naar markeringen in het 
landschap en oude gebouwen en 
kerken. 
Henri Braakensiek schilderde tij-
dens zijn verblijf als patiënt in het 
psychiatrisch ziekenhuis Duin en 
Bosch een panorama van Bak-
kum en Castricum anno 1927. Het 
schilderij hangt in de Duynkant. 
Annette Beentjes beschrijft wat 
er op het schilderij is te zien, en 
zij vertelt over het leven en pro-
ductie van de schilder. 
Simon Zuurbier heeft onderzoek 
gedaan naar de familie Van der 
Himst. Hij vertelt over hun komst 
naar Castricum vanuit Vlaande-
ren. De familie wordt aan de hand 
van een uitgebreide stamboom 
beschreven. 
Simon Zuurbier en respectievelijk 
Niek Kaan zijn de archieven inge-
doken en hebben de verhalen en 
gebeurtenissen opgeschreven 
over Castricum en Bakkum over 
de jaren 1919 en 2019 met 100 
jaar ertussen. 
Wergroep Oud-Castricum heeft 
diverse taakgroepen. Iedere taak-
groep heeft verslag gedaan over 
hun activiteiten in 2018. Hiermee 
krijgt de lezer een indruk van 
waar de werkgroep zich mee be-
zig houdt. (Foto’s: aangeleverd)
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Informatieavonden in Bakkum, Limmen, Akersloot, Castricum en De Woude

Lokale Actie Zonnepanelen van start
Castricum - Via de vorige vier 
zonnepanelenacties van CALo-
rie alleen al hebben bewoners in 
de gemeente Castricum zo’n 6000 
zonnepanelen op hun daken ge-
legd. ,,Maar de bodem is nog lang 
niet in zicht’’, zegt CALorie-coördi-
nator Manuel den Hollander. ,,Er 
zijn nog opvallend veel daken on-
belegd. Wij raden aan het eigen 
dak helemaal vol te leggen; dat 
is ook een goede voorbereiding 
op een elektrische auto en een 
warmtepomp. Bedrijven en VvE’s 
kunnen uiteraard ook meedoen.’’ 
In de vijfde Lokale Actie Zonnepa-
nelen die de onafhankelijke bur-
ger-energiecoöperatie CALorie 
heeft opgezet, zijn de zonnepa-
nelen-installaties goedkoper dan 
ooit. Deels komt dat door de goe-
de afspraken die CALorie maakt 
met de groothandel en met loka-
le installateurs. Deels ook door de 
gunstige markt. CALorie gaat de 
zonnepanelen-actie toelichten in 
maar liefst vijf avonden. Den Hol-
lander: ,,We vinden het super be-
langrijk dat we er voor alle kernen 
zijn, en dat alle kernen anders-
om ook goed vertegenwoordigd 
zijn in onze vereniging. Vandaar 
dat we in iedere kern een infor-
matie-avond over de zonnepane-
len houden.’’ De avonden in Bak-
kum, Limmen, Akersloot en kern 
Castricum zijn bekend, die in De 
Woude wordt nog georganiseerd. 
Deze keer hecht CALorie eraan 
om de zonnepanelen in het licht 
van de algehele energietransitie 

te plaatsen. Den Hollander: ,,De 
energietransitie lijkt nu echt op 
gang te komen. Iedereen leest, 
hoort en praat er nu over. De in-
formatie komt van alle kanten en 
is tot nu toe onoverzichtelijk. Gas 
uit Groningen, Parijs-akkoord, 
overstroomde eilanden en ande-
re rampen, gasvrije wijken, wel 
of niet waterstof, wel of niet geo-
thermie, wel of niet windmolens: 
de lijst is eindeloos. Wij zien het 
als onze taak om te proberen op 
de hoogte te blijven en voor be-
woners positieve invloed te heb-
ben op de energietransitie. Zon-
nepanelen vormen een belang-
rijke peiler in de energietransitie, 
maar bepaald niet de enige. Ook 
daarover willen we met mensen 

in gesprek.’’ De vijfde Lokale Actie 
Zonnepanelen gaat ‘live’ op 31 ok-
tober. Informatieavonden:
• Dinsdag 6 november in Fase Fier 
in Bakkum: inloop 19.30 uur, start 
20.00 uur. 
• Woensdag 7 november in de 
Oude School in Limmen: inloop 
19.30 uur, start 20.00 uur.
• Dinsdag 13 november in ’t 
Hoorntje in Akersloot: inloop 
19.30 uur, start 20.00 uur.
• Woensdag 14 november in de 
Bibliotheek in kern Castricum: in-
loop 19.30 uur, start 20.00 uur.
Meer lezen over de actie en vrij-
blijvend een o�erte aanvragen 
kan vanaf 31 oktober op de web-
site van CALorie, www.calorie-
energie.nl. (Foto: aangeleverd)

Gekortwiekt voor het goede doel
Limmen - In de herfstvakantie 
ging de schaar in de lange vlecht 
van Maud Admiraal. De dertienja-
rige Limmense liep al langer met 
het idee haar vlecht te doneren 
aan de stichting Haarwens, maar 
durfde het eerder niet aan. Maud: 
,,Maar ik zit nu in de brugklas. Het 
wassen, kammen en vlechten van 
mijn lange haren was best veel 
werk. Mijn moeder wilde dat ik, 
nu ik naar het voortgezet onder-
wijs ga, mijn eigen haren ging 
vlechten en daar had ik niet heel 
veel zin in.’’ 
Dus durfde ze nu de stap te wa-
gen. De Stichting Haarwensen 
maakt haarwerken voor kinderen 
die (tijdelijk) kaal zijn. Door dona-
ties van haar en �nanciële giften 
kunnen zij de haarwerken koste-
loos aanbieden. Marlies, de trot-
se moeder van Maud: ,, Een win 
win situatie, Maud heeft een coo-
le coupe en een ander kind heeft 
de mogelijkheid tot een mooie 
pruik.’’

En Maud, die is alweer gewend 
aan haar ‘korte’ koppie. ,,Het went 
eerlijk gezegd heel snel. Het is 
vooral minder zwaar op mijn 
hoofd, het kamt veel makkelijker 
en ik draag mijn haar nu los. Ik 
weet eigenlijk nog niet of ik mijn 
haar weer laat groeien.’’

De Groene Ezel steunt 
stichting Tools To Work
Regio - Kringloopwinkel De 
Groene Ezel heeft een bedrag 
van 10.000 euro geschonken 
aan stichting Tools To Work. Deze 
stichting is een non-pro�t instel-
ling die mensen helpt een zelf-
standig bestaan op te bouwen in 
onder andere Kenia en Sierra Le-
one.
Door kansarme jongeren de mo-
gelijkheid te bieden een vak te le-
ren, kunnen ze een toekomst op-
bouwen. De nadruk ligt hierbij op 
vaktechnisch onderwijs. Tools To 
Work ondersteunt hen door ge-
reedschappen als naaimachines, 

gereedschapskistenen dergelijke 
te leveren.
Gereedschap, in de ruimste zin, 
zo luidt het motto, zijn de ‘Tools’ 
om mensen te helpen een zelf-
standig bestaan op te bouwen.
Voor meer informatie: www.
toolstowork.nl.

Kringloopwinkel Heemskerk De 
Groene Ezel is te vinden op de 
Lijnbaan 12-14 in Heemskerk. De 
opbrengst van de winkel wordt 
geschonken aan goede doelen 
over de hele wereld. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Komende vrijdag 
start de verkoop van de kaart-
jes voor het welkomstfeest in de 
kerk bij de intocht van Sinterklaas 
op zaterdag 17 november in Cas-
tricum. Vanwege de te verwach-
te drukte is het zaak dat u er snel 
bij bent.
In Castricum is het inmiddels een 
traditie dat Sinterklaas na de in-
tocht aankomt in de Pancratius-
kerk waar hem een groot wel-
komstfeest wordt aangeboden. 
Het feest is een echt feest met 
veel muziek en dans en alles 
wordt in beeld gebracht op gro-
te schermen met een complete 
lichtshow. Omdat in het verleden 
de kerk te vol werd en toeschou-
wers niet naar binnen mochten 
heeft de organisatie twee jaar ge-
leden besloten om twee shows 
achter elkaar te geven. Dit bleek 
een heel groot succes en in de 
voorverkoop vlogen de kaartjes 
al de deur uit. Inmiddels is het 
succes van de formule ook bui-

ten Castricum al bekend en me-
nigeen heeft zijn weg naar de in-
tocht in Castricum al gevonden.
Bij het eerste feest gaat na af-
loop iedereen direct de kerk uit 
en bij het tweede feest is er nog 
een half uur extra, waarbij kinde-
ren Sinterklaas een handje kun-
nen geven en/of met hem op de 
foto mogen gaan, terwijl er door 
de Pieten nog gedanst wordt 
waar de kinderen aan mee kun-
nen doen.

Voor slechts 1 euro, ouder en kind 
hebben elk een kaartje nodig,  
gaan de kaartjes komende vrij-
dag al in de voorverkoop. Vrijdag 
2 en zaterdag 3 november zijn de 
kaartjes van 13.00 tot 15.00 uur 
te koop bij herenmodezaak Blue 
World in Winkelcentrum Geester-
duin en een week later is het res-
tant verkrijgbaar op vrijdag 9 en 
zaterdag 10 november bij Club 
Mariz aan de Dorpsstraat, weder-
om van 13.00 tot 15.00 uur.

Kaartverkoop intocht 
Sinterklaas van start

Castricum - In De Bakkerij staat 
Halloween centraal deze week. 
Het is met Halloween traditie 
om Jack O’Lanterns te maken. 
Dat kan op woensdag 31 okto-
ber vanaf 20.00 uur in De Bakke-
rij. Neem zelf een snijplank, lepels 
en een goed mes mee. 
Zaterdag 3 november is het echt 
griezelen in De Bakkerij, dressco-
de: zo eng mogelijk. Zondagmid-
dag 4 november is er een specia-
le kinderhalloween van 14.00 tot 
17.00 uur. Verkleed je als heks, pi-
raat, vampier, spook of ander eng 
�guur en kom dansen en zingen 
met je vriendjes en vriendinne-
tjes in De Bakkerij. Zij zorgen voor 
een goed glas limonade en �jne 
muziek zodat jij het dak eraf kunt 
feesten! Papa en mama mogen 
ook mee.
Vrijdag 2 november: Fights & Fires 
(UK) Wasei Hey Go (IT)
Op vrijdag 2 november staan er 
twee ruige bands in De Bakkerij. 
Het Engelse Fights & Fires speelt 
al 10 jaar door heel Europa en 
maakt daarbij menig zaal onveilig 
met hun energieke mix van punk, 

hardcore en rock’ n’ roll. De ope-
ner van de avond is het Italiaanse 
Wasei Hey Go. Deze skatepunkers 
doen de 90’s herleven met hun 
snelle punkrock a la Millencolin, 
No Fun At All. 
Deuren gaan om 21.00 uur open 
en entree bedraagt 4 euro. (Foto: 
aangeleverd)

Ook voor kinderen
Halloween in De Bakkerij

Onder invloed
Castricum - Op donderdag-
avond, omstreeks kwart over 
acht, zagen politieagenten een 
personenauto erg hard rijden 
over de Bakkummerstraat. Bij 
staande houding werd drank ge-
roken. De agenten hebben de be-
stuurder laten blazen. 
De man, een 59-jarige inwoner 
van Bakkum, die dus bijna thuis 
was, had teveel drank op. Het 
ademanalyseapparaat op het po-
litiebureau in Alkmaar wees uit 
dat de bestuurder 390 ugg/l op 
had. 220 Uggl/l is de grens. Tegen 
deze bestuurder is proces-verbaal 
opgemaakt voor rijden onder in-
vloed. Hij kreeg ook een rijverbod 
van drie uur.

Castricum - Afgelopen zaterdag 
opende Hizi Hair in Geesterduin 
haar deuren na een algehele me-
tamorfose. De salon, die al 25 jaar 
een vaste plek heeft in het win-
kelcentrum, was toe aan vernieu-
wing. Ontspannen en verwen-
nen zijn twee belangrijke pijlers: 
elke klant kan tijdens het was-
sen genieten van een massage-
stoel. De salon had eerder al een 
soortgelijke stoel in gebruik en 
kreeg daar veel waardering voor. 
,,De klanten vonden dat erg �jn”, 
zegt Anne Christien van Hizi Hair. 
,,Ook de wachthoek is veranderd. 
Deze is voorzien van een lekke-
re zitbank. De salon is warmer in-
gericht.” Het aantal kapstoelen is 
gelijkgebleven, acht stuks, maar 
nieuw is de Colorbar. 
Anne Christien: ,,De afgelopen 
drie jaar zijn we ons meer gaan 
onderscheiden op het gebied van 
kleur en haarverzorging. In de 
speciale Colorbar werken we niet 
met kant-en-klare kleuren, alles 
wordt gemengd met L’oreal Pro-
fessional. De kapsters kijken naar 
het haar en de gezondheid daar-

van. Heeft iemand dik haar of is 
het juist dun? Al eerder gekleurd? 
Droog? Al onze kapsters zijn ge-
traind op het maken van de juiste 
kleurcombinaties.” 
Er wordt gewerkt met Olaplex, 
een product dat het haar van bin-
nenuit sterker maakt en herstelt. 
Hizi Hair heeft sinds kort ook een 
online boekingssysteem waar 
men zelf een afspraak kan maken. 
,,Binnenlopen zonder afspraak 
kan nog steeds, maar als je voor-
af reserveert hoef je niet te wach-
ten. Als er plek is kun je natuurlijk 
direct geknipt worden.” 
Nieuw is het assortiment Hizi Pro-
ducts, de eigen lijn van de salon. 
Eerlijk en betaalbaar, stelt Anne 
Christien. ,,En met de Hizi Hair 
Card krijg je niet alleen dertig 
procent korting op deze en alle 
andere haarverzorgingsproduc-
ten, maar ook tien procent kor-
ting op elke behandeling. Of je nu 
elke zes weken komt of vier keer 
per jaar.” De Hizi Hair Card kost 
9,95 euro per jaar. Kinderen tot 12 
jaar kunnen ook van de kaart ge-
bruikmaken.

Hizi Hair in Geesterduin: nieuwe 
salon, vertrouwde succesformule
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Reactivated helpt bij 
lichamelijke (pijn)klachten

Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody’ is een ode 
aan Queen, hun muziek en hun 
uitzonderlijke zanger Freddie 
Mercury. Hij vocht tegen stere-
otypes en verbrijzelde het con-
ventionele om vervolgens uit te 
groeien tot een van de meest ge-
liefde entertainers ter wereld. De 
�lm volgt de snelle opkomst van 
de band aan de hand van hun 
iconische liedjes en revolutionai-

re geluid, net als Mercury’s uit de 
hand gelopen levensstijl welke 
bijna zorgde voor het ineenstor-
ten van de band. Daarnaast zien 
we hun triomfantelijke reünie aan 
de vooravond van Live Aid, met 
een levensbedreigend zieke Mer-
cury, die de band naar een van de 
meest legendarische optredens 
in de geschiedenis van de rock-
muziek leidt.

Die Walküre - The Royal Opera
Filmopname van de voorstelling van The Royal Opera House.
Deze laatste herneming van de enscenering van Keith Warner staat 
onder leiding van dirigent Antonio Pappano, muzikaal directeur van 
The Royal Opera, en is internationaal bezet met de meest vermaar-
de Wagnerspecialisten. De complete cyclus van vier opera’s vertelt het 
adembenemende verhaal van opkomst en ondergang van een wereld 
die is gesto�eerd met goden, helden en monsters. In dit mythische 
epos worden alle menselijke emoties die daaruit voortvloeien buiten-
gewoon indringend vertaald in muziek. De Ring is altijd weer een heel 
speciale gebeurtenis en een ervaring om nooit te vergeten. 
Die Walküre is de tweede opera van de cyclus

Castricum - Reactivated helpt 
mensen die elders niet gehol-
pen zijn of kunnen worden met 

hun lichamelijke (pijn)klachten. 
De praktijk maakt gebruik van li-
chaamstaal, werkt met de nieuw-

Lijstenatelier André Weda op de 
Torenstraat, geen gewone lijstenmaker
Castricum - Voor wie het atelier 
van André Weda bezoekt is het 
meteen duidelijk. Dit is geen lijs-
tenmakerij zoals de meeste. Daar 
waar een klant bij een gemiddel-
de lijstenmaker wordt overrom-
peld door de enorme wanden vol 
met monsterhoeken heeft André 
er bewust voor gekozen dit niet 
te doen. Zijn aanpak is anders. 

Luisterend naar de wensen van 
de klant maakt André Weda een 
selectie uit de vele pro�elen en 
worden deze om het werk ge-
plaatst terwijl het verticaal staat. 
Niet zelden wordt daarbij ook één 
van de frames uit de kast gehaald 
die allemaal ofwel handgestoken, 
verguld, gekleurd of een combi-
natie daarvan zijn. Want naast de 
vele standaardpro�elen maakt 
André Weda ook zelf de pro�elen 
op kleur of met vergulding waar-
door de lijst met kunstwerk een 
perfect geheel wordt. Ook de mo-
gelijkheden van de diverse passe-
partouts, de vele soorten glas, die 
een werk net even wat meer ge-
ven, worden samen met de klant 
doorgenomen. ,,Lijsten maken en 
restaureren is een ambacht waar 
veel meer bij komt kijken dan een 

leuk pro�eltje uitzoeken’’, aldus 
Weda. 

De ruimte bij André Weda wordt 
een aantal keer per jaar gebruikt 
voor exposities. Zaterdag is een 
nieuwe expositie geopend in 
aanwezigheid van de kunstena-
res Janneke Hogerheijde. 
Weda: ,,Janneke maakt met de 
naaimachine ogenschijnlijk im-
perfecte lijnen op diverse dragers 

(stof, leer etc.) wat een heel ver-
rassende sfeer oproept. Je kijkt 
ernaar vanuit diverse hoeken en 
er lijkt telkens iets anders te ont-
staan. Echt heel bijzonder. Nadeel 
van dit werk is dat het zich lastig 
laat fotograferen dus je moet het 
echt komen bekijken.” Deze ex-
positie loopt tot 8 december bij 
Lijstenatelier Weda aan de Toren-
straat 38 in Castricum. (Foto: aan-
geleverd)

ste anamnese-technieken en ob-
serveert het loopgedrag. Met de-
ze informatie kan gericht gezocht 
worden naar de zwakke schakel in 
het lichaam. 
Bij reguliere behandelmethoden 
wordt vaak gekeken naar symp-
tomen als pijn, terwijl de onder-
liggende oorzaak niet wordt ge-
zocht. Tijdens de scan die Reac-
tivated kan uitvoeren, wordt ge-
bruikgemaakt van onder ande-
re spierprovocatie en lengtetes-
ten. Door het behandelen van de 
oorzaak en niet de symptomen is 
herstel vaak sneller merkbaar. Ge-
middeld wordt een klacht binnen 
twee tot vijf behandelingen ver-
holpen. 
Interesse? Maak een afspraak voor 
een gratis scan of meting. Binnen-
lopen zonder afspraak? Dat kan 
op maandagen om 09.30 uur bij 
sportschool Get Fit Gym op de 
Raadhuisstraat in Castricum of bel 
0649104827 en voor meer infor-
matie kijk op www.reactivated.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Maak je huis mooi met Fair-Wonen 
spullen van de Wereldwinkel
Castricum - De Wereldwinkel is 
ooit begonnen met het verkopen 
van één product: rietsuiker. Daar 
kwamen al snel andere produc-
ten bij, zoals thee en ko�e. Door 
de jaren heen is het assortiment 
steeds uitgebreid. En tegenwoor-
dig vind je ook veel mooie hou-
ten woon-accessoires in de win-
kel zoals lampen, krukjes, servies, 
vazen en beelden. Soms heel her-
kenbaar uit verre streken, met de 
symboliek van dat land of wereld-
deel. Maar dikwijls ook verras-
send eigentijds. En vooral, hele-
maal ‘Fair’, dus gemaakt en inge-
kocht volgens het Fair Trade prin-
cipe waarbij de producent een 
eerlijke prijs krijgt voor de spul-
len. Ga dus gauw kijken en laat 

je inspireren. Ook voor kerstpak-
ketten ben je bij de Wereldwin-
kel aan het goede adres. Je kunt 
kiezen uit talloze heerlijke levens-
middelen, bijzondere serviezen, 
schalen, glaswerk en sfeervolle 
gebruiksvoorwerpen. Daarmee 
geef je iemand een mooi cadeau 
en tegelijkertijd doe je iets waar-
devols voor de mensen die de 
producten maken. Kom wel op 
tijd, dan is er nog volop keus. De 
creatieve medewerksters van de 
Wereldwinkel helpen graag met 
samenstellen van het pakket en 
zorgen dat het feestelijk wordt in-
gepakt.  Wereldwinkel Castricum 
is te vinden aan de Smeetslaan 4, 
binnenkort met een nieuw logo 
op de gevel. (Foto: aangeleverd)Save The date!

Op 10 en 11 november 15 procent 
korting op alles bij DekaTuin
Regio - Een inspirerend week-
end bij DekaTuin! Voor het cre-
eren van een warme sfeer in en 
om het huis tijdens de korte en 
koude dagen. Het weekend van 
10 en 11 november presenteert 
DekaTuin haar nieuwe winter- 
en kerstassortiment. Ontdek de 
nieuwe trendkleuren, sfeervolle 
kerstverlichting voor binnen en 
buiten, kunstbomen, ornamen-
ten voor in de boom, rustieke 
kaarsen, woondecoratie en meer. 
Geniet tussendoor van een gratis 
kop ko�e, thee of warme choco-
lademelk.

Iedereen met een geregistreer-
de spaarkaart ontvangt op 10 en 
11 november 15 procent korting 

op het hele assortiment. Ook op 
bloemen en planten, dierbeno-
digdheden, tuingereedschappen, 
woonaccessoires en de rest van 
het DekaTuin assortiment. 

Nog geen spaarkaart? Geen pro-
bleem. 
Ontvang er een in de winkel en 
registreer direct of vooraf online. 
Met de spaarkaart spaar je direct 
mee voor waardebonnen. Lees 
de voorwaarden op www.deka-
tuin.nl/korting. 

Het adres van Deka Tuin is Venne-
watersweg 15 in Heiloo. 
Zie voor meer informatie ook: 
www.deka-tuin.nl. (Foto: aange-
leverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Die Walküre -  The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 20.15 uur

woensdag  20.00 uur
Bohemian Rhapsody

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 16.30 uur
dinsdag 14.00 uur
A Star is Born

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 11.00 uur
woensdag 20.00 uur

De Dirigent
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Todos lo Saben
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur
Wad, overleven op de 

grens van water en land
vrijdag 18.45 uur

Zwaar Verliefd 
zaterdag 16.00 uur

Rafaël
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Superjuffie

zaterdag 13.30 uur  zondag 14.00 uur
woensdag 15.30 uur

Smallfoot (NL) 2D

Programma 1 november t/m 7 november

Breed assortiment bij damesmodezaak Loliyo
De winter in met gezellige kleuren!
Uitgeest - De herfst heeft nu toch 
echt haar intrede gedaan en dan 
wordt het dus ook hoog tijd om 
nieuwe najaars- en winterkle-
ding aan te scha�en. De collectie 
bij damesmodezaak Loliyo in Uit-
geest nodigt zeker uit tot shop-
pen. ,,De nieuwe collectie heeft 
veel kleur en dat is toch wel om 
vrolijk van te worden’’, aldus Hel-
ma Lute, al ruim tien jaar de trot-
se eigenaresse van de zaak. ,,Veel 
okergeel, verschillende kleuren 
groen, rood en veel dierenprints 
in diverse kleuren. En uiteraard al-
les weer scherp geprijsd.’’

Er hangen veel broeken en tops 
in de zaak. Ook zijn de verschil-
lende jurkjes en tuniekjes weer 
aanwezig. Grote maat? Geen pro-
bleem, het assortiment gaat tot 
maat 50 en er is ook in de grote 
maten volop keuze.

Helma: ,,Merken die we sowieso 
elk jaar weer hebben zijn Blue Se-

ven, Ivy Beau, Fos, Magna. Broe-
ken van Monday, Karostar, Lexxu-
ry, New Star en nog veel andere 
merken. Verder ga ik bijna elke 
week op pad om weer de nieuwe 
items te scoren.’’

Kortingsactie voor lezers
Tegen inlevering van dit artikel krijgt 
iedereen tot en met 10 november 
10 procent korting op de gehele col-
lectie. Loliyo zit op de Koningin Wil-
helminastraat 1 in Uitgeest.

Lezing Oer-IJ Academie:
Over bedreigingen en kansen voor 
het kwetsbare buitengebied
Castricum - Verdere verstedelij-
king, klimaatverandering, toene-
mende recreatiedruk en groei-
end toerisme. Het zijn allemaal 
bedreigingen voor de bijzonde-
re kwaliteiten van het kwetsba-
re en nu nog open groene Oer-
IJ gebied dat zich uitstrekt tussen 
Zaanstad, Haarlem en Alkmaar. 
Gerenommeerd landschapsar-
chitect Rik de Visser van Bureau 
Vista komt daarover donderdag-
avond 15 november in Huis van 
Hilde te Castricum een lezing ge-
ven. Hij ziet ook kansen en is van 
mening dat met de juiste ruimte-
lijke ordening en een doordach-

te inrichting positief gebruik kan 
worden gemaakt van de kwalitei-

ten van het landschap. Dat kan 
met respect voor de cultuurhisto-
rie en op een manier die de iden-
titeit van het Oer-IJ gebied zal 
versterken. 

Rik de Visser wil met zijn verhaal 
bestuurders en ambtenaren van 
gemeenten, provincie en ande-
re belanghebbenden inspireren 
bij het zoeken naar een duurza-
me betekenisvolle toekomst van 
de groene long in Kennemerland. 

Meer informatie over de lezing is 
te vinden op www.oerij.eu. (Foto: 
aangeleverd)
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Burgerlijke 
Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes
Castricum: 11-10-2018 Claire Oli-
via Jans, dochter van Wouter Jans 
en Nadine J. Spijker.
Limmen: 21-10-2018 Fenna Roxy 
de Vries, dochter van Pieter E.A. 
de Vries en Meru Imming.

Overledenen
Castricum: 17-10-2018 Bert van 
Oel, gehuwd met Else F. Wijs-
ma; 20-10-2018 Aloysius Micha-
el Huisman; 20-10-2018 Hendri-
ka M. van Etten, weduwe van An-
tonius S.A.M. Aupers; 21-10-2018 
Theodorus P. Groentjes, gehuwd 
met Geertruida M. Oldenburger. 

Petitie CorsoMoetBlijven wordt 8 
november aangeboden aan wethouders
Castricum - De actiegroep Corso-
MoetBlijven zal donderdagavond 
8 november een petitie aanbie-
den aan de wethouders Ron de 
Haan (Cultuur) en Paul Sletten-
haar (Ruimtelijke ordening). In de 
petitie wordt de gemeente ge-
vraagd zich actief in te zetten voor 
het behoud van een �lmtheater 
in Castricum na de sluiting van 

het huidige Corso in 2020. Tevens 
overhandigen de �lmliefhebbers 
ruim 1000 mails met steunbetui-
gingen van binnen en buiten Cas-
tricum. Thijs van Marle, de beken-
de Castricumse scenarioschrijver 
van onder andere �lms als  Kees 
Mees en Raphaël, zal de wethou-
ders kort toespreken.
Dat de actie leeft is wel duide-

lijk geworden door de grote op-
komst bij de demonstratie op 4 
september, de vele raamposters 
en de belangstelling van de pers. 

De actiegroep hoopt op de aan-
wezigheid van heel veel sympa-
thisanten op donderdagavond 
8 november om 19.00 uur in het 
gemeentehuis.

‘Broodje Brandweer’
Brandweer nodigt 65-plussers uit 
voor lunch in de kazerne
Castricum - De brandweer no-
digt 65-plussers uit om op 12 no-
vember gezellig samen te komen 
lunchen in de brandweerkazerne 
van Castricum. Naast een lekkere 
lunch, krijgen de bezoekers een 
rondleiding door de kazerne en 
tips over veilig wonen.
De bijeenkomst, genaamd Brood-
je Brandweer, opent met een kor-
te presentatie over brandveilig-
heid. Hierin geeft de brandweer 
eenvoudige, praktische tips over 
veilig wonen. Vervolgens trak-
teert de brandweer de bezoekers 
op een lunch. Brandweermen-
sen schuiven ook gezellig aan ta-
fel, zodat bezoekers alle gelegen-
heid krijgen om vragen te stellen 
over de brandweer en over veilig 
wonen. Tot slot volgt een rondlei-
ding door de kazerne waarbij de 
bezoekers een interessant kijkje 
achter de schermen krijgen.

Aanmelden
Broodje Brandweer vindt plaats 
op 12 november in de brand-

weerkazerne aan de Burgemees-
ter Boreelstraat 1a in Castricum. 
Het programma begint om 11.00 
uur en eindigt om 13.30 uur. 
Deelname is gratis, maar het aan-
tal plaatsen is beperkt. Belang-
stellenden moeten zich daarom 
vooraf aanmelden. Inschrijven 
kan eenvoudig via www.brand-
weer.nl/broodjebrandweer. Tele-
fonisch aanmelden is ook moge-
lijk via 072 567 50 10.

De brandweer organiseert de-
ze lunch speciaal voor zelfstan-
dig wonende 65-plussers. Tijdens 
de lunch kunnen zij samen met 
leeftijdgenoten praktische ken-
nis opdoen over veilig wonen. 
Kleine aanpassingen in huis kun-
nen een groot verschil maken. De 
brandweer geeft praktische tips: 
waarom is een koolmonoxide-
melder aan te raden en op welke 
plek moet deze precies hangen? 
Wat heb ik aan een gekoppelde 
rookmelder? Hoe kan ik makke-
lijk brand en andere ongelukken 

in huis voorkomen?
Broodje Brandweer is ook een in-
teressant kijkje achter de scher-
men. Wat doet een ‘aanvalsploeg’ 
van de brandweer en wat is de rol 
van de ‘bevelvoerder’? Hoeveel 
water is er nodig om een brand te 
blussen? Wat voor spullen zitten 
er allemaal op een brandweerwa-
gen? De brandweer laat het graag 
zien en beantwoordt tijdens de 
lunch alle vragen.

Vorig jaar was Broodje Brand-
weer een groot succes. In 2017 
werd Broodje Brandweer in vier 
verschillende gemeentes geor-
ganiseerd. In totaal ontvingen 
de brandweerkazernes toen bij-
na 160 mensen. Een aantal van de 
bezoekers was tijdens dit evene-
ment zelfs getuige van een echte 
uitruk: toen de sirene ging, dach-
ten de bezoekers even dat het in 
scène was gezet, maar de brand-
weermensen rukten echt uit voor 
een daadwerkelijke melding. (Fo-
to: Alef Starreveld)

Buurtwoononderzoek 
in de Santmarkbuurt
Castricum - Eind november 
worden bewoners van de hui-
zen rondom de Santmark uitge-
nodigd deel te nemen aan een 
buurtwoononderzoek. Dit onder-
zoek wordt uitgevoerd op intia-
tief van Welzijn Castricum, sector 
buurtgericht werken, en wordt 
ondersteund door de Santmark. 
Doel van het buurtwoononder-
zoek is meer zicht te krijgen op 
hoe de bewoners over hun woon-
omgeving denken, welke wen-
sen er leven en wat er bij hiaten 
verbeterd kan worden. Aanlei-
ding voor het onderzoek zijn on-
der meer signalen van buurtbe-
woners over het verslechteren of 
wegvallen van voorzieningen.  
Bewoners uit de Santmarkbuurt 
ontvangen een vragenlijst die, 
desgewenst, samen met een me-

dewerker van het buurtwoonon-
derzoek ingevuld kan worden. De 
uitkomsten van het onderzoek 
worden met de buurtbewoners 
besproken tijdens een informa-
tieavond.

Nadere informatie
Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met 
Irene Zijlstra van Welzijn Castri-
cum, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. Het telefoonnummer is 
0251 656562. Gemaild kan wor-
den naar info@welzijncastricum.
nl. Welzijn Castricum is bereik-
baar op werkdagen van 9.00 tot 
12.30 uur.
Wie als vrijwilliger mee wil wer-
ken aan het buurtwoononder-
zoek kan eveneens contact opne-
men met Welzijn Castricum.

Wedstrijd Oud-Castricum
Damian was de beste 
met de metaaldetector
Castricum - Tijdens de Nationale 
Archeologiedagen organiseerde 
Werkgroep Oud-Castricum op 14 
oktober onder andere een wed-
strijd schatzoeken met de me-
taaldetector. Er waren 20 munt-
pakketjes met een nummer ver-
stopt. Het winnende pakketje 

was nummer 8 en werd gevon-
den door Damian Swart. 
Vorige week werd hij samen met 
zijn ouders uitgenodigd in ge-
bouw De Duynkant om de prijs, 
een prachtige drone, in ont-
vangst te nemen van werkgroep-
lid Ron van Wezop.

De trotse prijswinnaar met zijn drone, zittend op de oude burgemeesters-
stoel in De Duynkant (Foto Jacques Schermer)

Walk-in concerten Akersloot
Luisteren naar muziek 
op huiskamerniveau
Akersloot - Met een aantal en-
thousiaste muzikanten optreden 
in de eigen huiskamer, keuken, 
schuur of garage op een zondag-
middag in november. Dit jaar voor 
de zevende keer op zondag 4 no-
vember. Er hebben zich veertien 
bandjes aangemeld en zij zullen 
hun muziek ten gehore brengen 
in vier sets van ieder dertig minu-
ten. De aanvangstijden zijn 13.30, 
14.30, 15.30 en 16.30 uur. Dus tus-
sen iedere twee sets in, is er gele-
genheid genoeg om naar de vol-
gende locatie te gaan. Traditiege-
trouw wordt de middag afgeslo-
ten in de Storey Club, waar ieder-
een kan napraten en nagenieten 

met nog meer muziek.
Het programma van de Walk-in 
2018 is de�nitief en het ziet er 
ook dit jaar weer fantastisch uit. 
Zo zijn er een paar oude beken-
den, zoals Tha Bonerz, de oerA-
kerslootse rockcoverformatie, 
die stevig onversterkt aan de Ju-
lianaweg 12 speelt en de Bikkels 
die bezoekers mee zullen nemen 
naar Ierland op de Julianaweg 38. 
Hans Wagemaker speelt leuke 
hits van André Hazes tot Madness 
en van Charlie Rich tot The Scene 
op de Hoocamp 120. The Ma-
gic Strings zullen hun klassieke 
rocknummers ten gehore bren-
gen aan de Koningsweg 17. The 

Visitors hebben een akoestisch, 
meerstemmig programma van 
de Amerikaanse Westcoast aan 
de Waterzijde 1a. Indahouse pre-
senteert zijn repertoire van he-
dendaagse muziek in een akoes-
tische jas aan de Boschweg 7. JUS 
Live Music speelt zijn akoestische 
covers, die je kent maar niet vaak 
hoort aan de Veldbloemenlaan 1. 
Vapour Trails, duo Aak en Petra 
speelt soulvolle pop aan de Meer-
weg 2. Hunkemänner spelen hun 
gezellige zomerse toppers aan de 
Koningsweg 11 en LIZZY & the 
RØCKSKíNNERS, a �ash of Rock & 
Roll street aan de Kerklaan 3. En 
dan zijn er nog een aantal nieuw-
komers. Zoals Blended, een swin-
gend popkoor van acht meiden, 
te beluisteren op de Wagnerlaan 
19, Miller & Magpie, twee zin-
gende schoolmeesters op akoes-
tische gitaar, te vinden op basis-
school de Brug Buurtweg 20, The 
Bent, een unieke familiegroep 
die klassiekers en hits van nu in 
een eigentijds jasje steken, op de 
Startingerweg 30 en wie zin heeft 
in jazzmuziek, kan luisteren naar 
Dora’s Dream op het Schouw 3. 
Daar wordt zangeres Dora bege-
leidt door een jazz-trio.
Wie trek heeft gekregen van deze 
muzikale middag kan een Walk-
in menu nuttigen bij De Vriend-
schap of ’t Hoorntje. Vanaf 17.30 
tot 21.00 uur zal rockband Left 
Behind de muzikale afsluiting ver-
zorgen in de Storey Club aan het 
Wilhelminaplein. Op de aangele-
verde foto een van de deelnemers

Leesgroep 
Filosofie
Castricum - In de leesgroep Fi-
loso�e-2, aangesloten bij Senia, 
is plaats voor enkele nieuwe le-
den. Dit leesseizoen leest men 
hedendaagse auteurs en richten 
de deelnemers zich op de prak-
tische �loso�e. Bijeenkomsten 
zijn op woensdagen van 9.30 tot 
11.30 uur (plus uitloop) bij een 
van de leden thuis, eens in 6 tot 
8 weken. Op de boekenlijst onder 
andere Yuval Harari: Homo Deus, 
Joke Hermsen: Kairos, Rudiger Sa-
franski: Tijd, hoe tijd en mens el-
kaar beinvloeden, Markus Ga-
briel: Waarom we vrij zijn als we 
denken. 19 december is de vol-
gende bijeenkomst en bespreken 
de leden van Marc Slors: “Dat had 
je gedacht!”. Belangstelling? Con-
tactpersoon is Piet Geerke piet@
geerke.eu. Meer info op de con-
tactpagina van de Castricumse 
leesgroep bij Senia (www.senia.
nl).

Allerzielen Sint 
Pancratiuskerk
Castricum - Al vele jaren worden 
in de katholieke kerk op 2 novem-
ber de overledenen herdacht. Op 
vrijdag 2 november zal tussen 
17.00 en 21.00 uur het ‘Pancratius 
kerkhof’ en de tuin gelegen ach-
ter de Sint Pancratiuskerk sfeervol 
in het licht worden gezet middels 
kaarsen en verlichting.

Om 19.00 uur is er een eucharis-
tieviering, waarin de overlede-
nen van het afgelopen jaar met 
name worden genoemd en sa-
men met alle overledenen wor-
den herdacht. De voorganger is 
kapelaan Teun Warnaar en me-
dewerking wordt verleend door 
het koor Jubilate en leden van de 
Avondwakegroep. 

Natuurwerkdag
Castricum - Op zaterdag 3 no-
vember wordt door heel Neder-
land de grootste en gezelligste 
vrijwilligersactie in het groen ge-
organiseerd. Zo ook bij de Tuin 
van Kapitein Rommel van 10.00 
tot 13.00 uur.
Vrijwilligers geven het landschap 
op deze dag een onderhouds-
beurt. De Natuurwerkdag is een 
initiatief van LandschappenNL. 
Jong en oud kan die dag werken 
aan het behoud en herstel van 
natuur en landschap. Het is ei-
genlijk een opknapbeurt van het 
landschap.
In de Tuin van Kapitein Rom-
mel gaan ze aan de slag met 
snoeiwerk, het herstellen van de 
vlechtheggen en het baggeren 
van de vijver. Daarnaast moet de 
tuin winterklaar gemaakt wor-
den. Voor de lunch wordt ge-
zorgd. Inschrijven kan via https://
www.natuurwerkdag.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Limmen  -  Alkmaarsche Boys

balsponsor:  SLAGERIJ SNEL

pupil v.d. week: JOOP JONKER (speler van Limmen JO13-2)

ZONDAG 4 NOVEMBER 
Aanvang 14.00 uur:
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31 OKTOBER
Jack O’Lanterns voor Halloween 
maken in De Bakkerij vanaf 20.00 
uur.

Sandra van Nieuwland in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)

1 NOVEMBER

Historische rondleiding door 
Fort K’ijk, Lagendijk 22 te Uitgeest 
van 13.30 tot 14.30 uur. Beleef het 
soldatenleven. Een gids kan er al-
les over vertellen. Reserveer een 
plek op www.gaatumee.nl. (Foto: 
Monique van den Haak)

Vloggers van 10, 11 of 12 jaar 
mogen cast van ‘Het Mysterie 
van Alkmaar’ in het echt ont-
moeten tussen 16.00 en 17.00 
uur in De Vest in Alkmaar. Kans 
maken? Mail naar: marketing@
taqatheaterdevest.nl.

Lezing Jij & het nu, door Frank 
van Hemert over de Tzolkin en de 
Gregoriaanse kalender, van 19.30 
tot 22.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard, Geesterduinweg 1 
in Castricum. Aanmelden via 06-
51599293 of info@carlyshealth.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Lezing over Heiligen in de Mara-
nathakerk in Castricum om 20.00 
uur. 

Seven Drunken Nights, eerbe-
toon aan The Dubliners in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. (Foto: aangeleverd)

King Lear door Toneelgroep 
Maastricht in De Vest in Alkmaar, 
19.30 uur.

2 NOVEMBER
Kaartverkoop intocht Sinter-
klaas (17 november) bij heren-

modezaak Blue World in Winkel-
centrum Geesterduin van 13.00 
tot 15.00 uur. Ook zaterdag en 
volgende week vrijdag en zater-
dag dezelfde tijd bij Club Mariz 
aan de Dorpsstraat.

Kinderboekenbios in biblio-
theek van Beverwijk, Kerkplein. 
Vanaf 15.00 uur wordt de �lm 
‘Dikkertje Dap’ vertoond. Toe-
gang gratis.

Vriendenbock: genieten van bij-
zondere bieren in de Grote Kerk 
in Alkmaar vanaf 16.00 uur. Ook 
zaterdag vanaf 16.00 uur.

Allerzielen, tussen 17.00 en 
21.00 uur wordt het ‘Pancratius 
kerkhof’ en de tuin gelegen ach-
ter de Sint Pancratiuskerk sfeervol 
in het licht gezet. Om 19.00 uur is 
er een eucharistieviering.

Christelijk cabaretduo Eer & 
Nan met voorstelling ‘Vooruit, 
VOORUIT!’ in de theaterzaal van 
Geesterhage om 20.00 uur. Zaal 
open 19.30. Toegang gratis, uit-
sluitend voor vrouwen. Info: 
www.egcastricum.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Blijspel ‘De zangers met naam’ 
om 20.00 uur door Toneelver-
eniging Rossenbacker in de the-
aterzaal van sportcafé De Lelie 
in Akersloot. Kaarten via: 0251-
317509 of info@rossenbacker.nl 
of bij Veldt’s Toko en aan de zaal. 
Voorstelling is ook zaterdag. (fo-
to: aangeleverd)

Guilty Pleasures – vriendinnen-
voorstelling powered by Power-
vrouwen in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: Raymond van 
Olphen)

Richard Groenendijk met ‘Om 
Alles’ in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Dik 
Nikolai)

▲

Jan Beuving, winnaar Neerlands 
Hoop 2017, de prijs voor het bes-
te cabarettalent in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.30 uur. 
(Foto: Maartje ter Horst & André 
Beuving)

‘Buik’, komedie over oude wrok 
en nieuw leven door Mugmet-
degoudentand in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur.

Fights & Fires (UK) en Wasei 
Hey Go (IT) in De Bakkerij van-
af 21.00 uur. (Foto: aangeleverd)

3 NOVEMBER
Duurzame Huizen Route in ge-
meente Castricum. Ook dit jaar 
houdt een aantal eigenaren weer 
open huis en kan iedereen deze 
duurzame woningen bezoeken. 
Opgeven voor een bezoek op za-
terdag 3 of 10 november kan via 
de website duurzamehuizenrou-
te.nl.

Natuurwerkdag. Intiatief van 
Landschappen NL. Inschrijven 
kan op www.natuurwerkdag.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Feestelijke opening tassenate-
lier/leerlokaal POOKPOOK op 
de Anna Paulownastraat 30 in 
Castricum, 12.00-17.00 uur. Zie 
ook www.pookpook.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Mercury Rising, unieke tribute 
gebaseerd op het leven en suc-
ces van Freddie Mercury & Queen 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.15 uur. (Foto: Steven 
Tjoen)

West-Friesland Plat: Streekhu-
mor op z’n best in het Kennemer 

Theater in Beverwijk, 20.30 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Falkland Toneel speelt ‘Hart-
blok’ in Theater de Beun in Hei-
loo, 20.15 uur. Ook zondag om 
14.00 uur. www.falklandtoneel.nl. 
(Foto: Peter Bijkerk/Edo Postma)

Halloween in De Bakkerij. (Foto: 
aangeleverd)

4 NOVEMBER

Plogging Castricum om 09.30 
uur in De Woude op de parkeer-
plaats bij het pontje een de Pro-
vincialeweg/N246. (Foto: aange-
leverd)

Vlooienmarkt in sporthal Oos-
terven aan de Jan Ploegerlaan 2 
in De Rijp van 9.30 tot 16.00 uur.

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Walk-in concerten Akersloot, 
verspreid over het hele dorp kan 
men komen luisteren naar een 
grote diversiteit aan muziek van 
13.30 tot 16.30 uur. De muziek-
middag wordt afgesloten in de 
Storey Club aan het Wilhelmin-
aplein. Info: 06-51416068. (Foto: 
een van de deelnemers, The Visi-
tors. Foto: aangeleverd)

De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
tot 16.00 uur.

Kinderhalloween in De Bakkerij 
van 14.00 tot 17.00 uur.

Speurtocht voor kinderen geor-
ganiseerd door Stichting De Wit-
te Duif start 16.00 uur in de pro-
testantse kerk, Zuiderkerkenlaan 
25 in Limmen. Info: 0251-655983.

BonteHond & Maas theater en 
dans met ‘Drie’ (4+) in De Vest in 
Alkmaar, 14.30 uur. (Foto: Kame-
rich& Budwilowitz)

Castricum is drie elektrische 
deelauto’s rijk, de CALorie Buur-
auto’s. Dit wordt gevierd in de 
Tuin van Kapitein Rommel van 
15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden 
bij manuel@calorieenergie.nl.

Theaterconcert Heilooer koor 
sWing in Cultuurkoepel Heiloo. 
Aanvang 15.00 uur. Meer infor-
matie op www.cultuurkoepelhei-
loo.nl.

Concert Wogmeers Vocaal En-
semble in de Willibrorduskerk 
aan de Westerweg 267 te Heiloo, 
15.00 uur. Info: www.wogmeers-
vocaal.nl.

Concert in gerestaureerde tuin-
zaal van Akerendam, Velserweg 
20 te Beverwijk, 15.30 uur. Een 
zgn. clavichord zal worden be-
speeld. Reserveren via clavichord.
akerendam@gmail.com. (Foto: 
aangeleverd)

Open Podium Bakkum vanaf 
15.00 uur met onder andere de 
band SopitMachine uit Castricum 
in Hotel Fase Fier in Bakkum. (Fo-
to: aangeleverd)

Theaterevenement Thuislozen 
van auteur Lars Norén door Thea-
ter Utrecht i.s.m. Adelheid & Zina 
in De Vest in Alkmaar, 19.00 uur 
(18.15 uur een voorspel in 300 se-
conden). Aan de voorstelling wer-
ken ook lokale (Alkmaarse) hel-
den mee. (Foto: aangeleverd)

5 NOVEMBER
Stiltewandeling. Verzamelrn om 
09.30 uur bij parkeerplaats be-
zoekerscentrum ‘De Hoep’ aan de 
Johannisweg 2 in Castricum. Gel-
dige duinkaart noodzakelijk. Voor 
meer informatie: 0251 - 654064.

6 NOVEMBER
Bijeenkomst Lotgenoten Con-
tactgroep Partnerverlies in 

het Trefpunt in Heiloo, 13.30-
15.30 uur. Meer informatie: 072-
5331297.

Themamiddag kanker: diag-
nose en behandeling borstkan-
ker door K. Blaauwendraat, chi-
rurg borstkliniek Noordwest in ’t 
Praethuys Alkmaar aan de Wes-
terweg 50, 14.00-16.00 uur. Aan-
melden: info@praethuys.nl of 
072-5113644.

Informatieavond over actie 
zonnepanelen CALorie in Fase 
Fier in Bakkum: inloop 19.30 uur, 
start 20.00 uur. Info: www.calori-
eenergie.nl.

Informatieavond over nier-
transplantatie in Noordwest Zie-
kenhuisgroep locatie Alkmaar, 
19.00-21.15 uur. Aanmelden: 072-
5482855 of e-mail: dialyse-infor-
matie@nwz.nl.

Informatiebijeenkomst over 
minder piekeren van GGZ 
Noord-Holland-Noord. Van 19.00 
tot 21.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard de Mare, Alkmaar. 
Aanmelden: 072 561 69 57 of 
www.ggz-nhn.nl/agenda.

Meditatief concert Eva Boon op 
de Van Oldenbarneveldweg 32 
in Bakkum, 19.45-21.15 uur. Info: 
eva.boon@live.com. 

Auticafé om 20.00 uur in de Ju-
liana van Stolbergschool in Cas-
tricum. Thema-avond over autis-
me bij meiden en vrouwen. Aan-
melden via www.auticafekenne-
merland.nl of info@auticafeken-
nemerland.nl.

7 NOVEMBER
Raamhanger knutselen in de 
Tuin van Kapitein Rommel in Cas-
tricum van 14.00 tot 16.00 uur 
voor kinderen van de basisschool. 
Opgeven via margotnell@tuin-
vankapiteinrommel.nl.

Allerzielen Alom op begraaf-
plaats Onderlangs in Castricum, 
17.00-21.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Informatieavond over actie 
zonnepanelen CALorie in de 
Oude School in Limmen: inloop 
19.30 uur, start 20.00 uur. Info: 
www.calorieenergie.nl.

Jelle Brandt Corstius en Oleg 
Fateev met ‘Moeilijke Landen’, 
meesterverteller sleept u mee 
naar de gekste uithoeken van 
de wereld in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: Hans Pool)

Toneel: Cinema van auteur An-
nie Baker door Theatergroep 
Oostpool & Het Nationale Theater 
in De Vest in Alkmaar, 20.30 uur. 
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Wederom bekerwinst voor 
Croonenburg Dames 1
Castricum - De volleybalda-
mes van Croonenburg moesten 
woensdag 24 oktober in sporthal 
De Bloemen voor de beker aan-
treden tegen MBSOV uit Den Hel-
der. Beide teams komen uit in de 
eerste klasse, maar spelen in ver-
schillende poules. In de compe-
titie komen zij elkaar dus niet te-
gen.  
De wedstrijd was vanaf het start-
signaal spannend. Beide teams 
hielden elkaar goed in evenwicht, 
waarbij de vechtlust van de da-
mes van Croonenburg veelal in 
een rally de doorslag gaf. Ech-
ter, de jonge ploeg had moeite 
met de hoge servicedruk van de 
tegenstander en maakte daar-
door veel fouten. Hierdoor kon 
het toch gebeuren dat een op-
gebouwde voorsprong teniet ge-
daan werd en de eerste twee sets 
door MBSOV werden gewonnen.
De derde set liet een zelfde wis-
selend spelpatroon zien, tot het 
moment dat de servicepass be-
ter ging lopen. Hierdoor kon de 
spelverdeelster van Croonenburg 

haar middenaanvalsters beter be-
dienen. Keer op keer werd de bal, 
langs het blok, hard in het veld 
van de tegenstander geslagen. 
Dat bleek in de eindstrijd van de-
ze set beslissend te zijn. De winst 
in de derde set zorgde voor een 
opleving bij de thuisploeg, die de 
vierde set met veel servicedruk 
een grote voorsprong nam. De 
fase waarin alles lukte, werd ech-
ter gevolgd door een fase waar-
in kleine foutjes de bezoekende 
ploeg lieten terug komen. Geluk-
kig wist Croonenburg zich op tijd 
te herstellen, waardoor de vierde 
set werd veilig gesteld.

Een vijfde set was nodig om de 
wedstrijd te beslissen. Een gedre-
ven Croonenburg mocht begin-
nen met serveren en wist gelijk 
een voorsprong op te bouwen. 
Deze voorsprong wisten de da-
mes goed vast te houden, waar-
mee de wedstrijd uiteindelijk met 
3-2 beslist werd. (setstanden: 19-
25, 19-26, 25-21, 25-21, 15-11) 
(Foto: aangeleverd)

Romana Carfora blijft winnen
Akersloot - Zondag wist de voor 
het Theo Schilder Tweewielers 
Team (Alkmaar) uitkomende Ro-
mana Carfora ook de tweede ATB-
Top wedstrijd bij de dames in Den 
Helder op haar naam te schrijven. 
Ondanks een slechte start kwam 
de 18-jarige Akerslootse al in de 
eerste ronde als eerste door en 
bouwde gedurende de vier ron-
den durende wedstrijd haar voor-
spong ronde voor ronde uit. Uit-
eindelijk wist zij, met net geen 
twee minuten voor op Lola Bak-
ker (Texel), de winst veilig te stel-
len. Annika Spoolder (Juliana-
dorp) legde beslag op de der-
de plaats. Met een mooie voor-
sprong in het klassement van de 
ATB-Top reeks, gaat Romana Car-
fora nu eerst een toetsperiode 
6-VWO afwerken om dan, over 
twee weken, bij de ATB-Top man-
che Petten (op het strand), de 
draad weer op te pakken. (Foto: 
Thorsten von Berswordt)

Emergo brengt chansons van Brel
Castricum - Op zaterdagavond 
10 november presenteert het fan-
fareorkest van muziekvereniging 
Emergo Castricum het avondvul-
lende programma Brel & Brass. 
In dit programma is er onder lei-
ding van dirigent Erik van de Kolk 
sprake van een combinatie tus-
sen de warme fanfareklank en de 
chansons van Jacques Brel. Voor 
de pauze krijgt het publiek een 
gevarieerd repertoire van het or-
kest te horen. Hierin is ruimte 
voor solo’s uit diverse hoeken van 
het orkest en prachtige fanfare-
muziek. 

Na de pauze schuiven de Vlaamse 
zangeres Micheline Van Hautem 
en trombonist Jos Jansen aan. Mi-
cheline tourt met dit eigen con-
cept door Frankrijk, België en Ne-
derland. Overal wordt ze bege-
leid door een fanfare, harmonie 
of brassband uit de regio. De ar-
rangementen voor dit program-
ma werden dan ook speciaal ge-
arrangeerd door aansprekende 
namen.
De selectie van de chansons op 

deze avond is net zo divers als 
het hele oeuvre van Jacques Brel. 
Het varieert dan ook van intieme 
en kleine liederen tot opzwepen-
de klassiekers. En ook is er ruimte 
voor de onontdekte pareltjes uit 
zijn repertoire. Begin oktober was 
er veel aandacht voor de veertig-
ste sterfdag van Brel. Opnieuw 
bleek de breed gedeelde liefde 
voor zijn muziek. 

Het concert begint op 10 no-
vember om 20.00 uur en het 
Jac. P. Thijsse College wordt spe-
ciaal voor deze avond omgeto-
verd naar een heuse concertzaal. 
Kaarten kunnen besteld worden 
via www.emergo.org/tickets. De 
mensen die niet over internet be-
schikken, kunnen terecht bij Hui-
tenga Slaapwoonwinkel.  (Foto: 
aangeleverd)

Vakantieactiviteiten druk bezocht
Castricum - De herfstvakantie 
stond voor Team Sportservice 
Kennemerland ook ditmaal in het 
teken van de gratis vakantieacti-
viteiten. Ongeveer 200 kinderen 
deden mee aan de verschillen-
de activiteiten die georganiseerd 
werden door de vakleerkrach-
ten van Team Sportservice Ken-
nemerland, volleybalvereniging 
Croonenburg en basketbalvereni-
ging Mapleleaves

Over de kop in de saltostoel, 
schommelen op het vliegen-
de tapijt, voetballen, trampoli-
ne springen en een te gekke bas-
ketbalclinic van Basketbalver-
eniging Mapleleaves! Dit en veel 
meer stond op het programma 
van de sportinstuif in De Velst in 
Heemskerk. Ook mascotte Drup-
pie was weer van de partij. Drup-
pie stimuleert kinderen om voor-

al water te drinken. Volleybalver-
eniging Croonenburg uit Castri-
cum liet de kinderen ervaren hoe 
leuk volleybal is met funvolley en 
smashbal. En in Limmen konden 
de kinderen hun energie kwijt op 
de freerunbaan die in de gymzaal 
was uitgezet. 
Wie de volgende vakantie ook 

mee wil doen met de gratis ac-
tiviteiten van Team Sportservice 
Kennemerland moet de website 
www.teamsportservice.nl/kenne-
merland goed in de gaten hou-
den. Begin december wordt hier 
het programma van de kerstva-
kantie gepubliceerd. (Foto: aan-
geleverd)

Workshop 
Windows 10
Castricum - Op dinsdagochtend 
6, 20 én 27 november kan ieder-
een in Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Castricum deelne-
men aan een workshop over Win-
dows 10. Tijdens de workshop 
wordt stap voor stap uitgelegd 
hoe Windows 10 werkt en van 
welke handige functies men ge-
bruik kan maken. De workshop 
verloopt in een rustig tempo en 
met veel persoonlijke aandacht. 
Tijdens de eerste bijeenkomst 
leert men stap voor stap de basis 
van Windows 10. De belangrijk-
ste instellingen, toepassingen en 
apps komen aan de orde. Neem 
een eigen laptop en Windows ac-
count mee. In de tweede en der-
de bijeenkomst op 20 en 27 no-
vember komen vervolgzaken als 
Windows store, e-mail instellen 
en wachtwoorden aan bod.
Meer kennis opdoen over Win-
dows 10? Ga dan op dinsdag 6, 
20  én 27 november naar Bibli-
otheek Kennemerwaard loca-
tie Castricum, Geesterduinweg 1. 
De bijeenkomsten zijn van 10.00 
tot 12.00 uur. De toegang voor al-
le bijeenkomsten samen is €15. 
Aanmelden kan op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of bij de klantenservice in 
de bibliotheek (betalen met pin).

Expositie 
bij kapsalon 
Jeunesse
Castricum - Marion de Jonge ex-
poseert tot 8 december bij kap-
salon Jeunesse op het Kooiplein 
met prachtige historische teke-
ningen van onder andere Zuid-
Afrika. Marian Smulders toont er 
beelden bij.

Veilige en vitale duinen door de 
aanleg van een dertigtal stuifkuilen
Regio - PWN start ter hoogte van 
Heemskerk met de aanleg van on-
geveer 30 stuifkuilen in het zee-
duin. Dit doen ze om de natuurlij-
ke dynamiek in het landschap te-
rug te brengen. Het zand dat hier-
bij vrijkomt wordt gebruikt voor 
het zeeveilig maken van in�ltra-
tiegebied Kieftenvlak. PWN en 
HHNK hebben de plaatsbepaling 
en de hoeveelheid zand met el-
kaar afgestemd om zoveel moge-
lijk ‘werk met werk’ te maken.  
De laatste jaren is het evenwicht 
in het open duin verstoord. In een 
gezond open duin is er een conti-
nue afwisseling van verschillende 
ontwikkelstadia, een zogenaamd 
mozaïek landschap. De jonge en 
oude duingraslanden hebben 
elk hun eigen kenmerken. Door 
luchtvervuiling is er teveel stik-
stof in het kwetsbare open duin 
terechtgekomen. Open zandplek-
ken zijn dichtgegroeid, exoten 
zijn gaan woekeren en het land-
schap is verouderd. 
Met de aanleg van de ongeveer 
30 stuifkuilen komt de dynamiek 

in het open duin weer op gang. 
De zeewind kan vanuit de kui-
len het vrije en kalkrijke duinzand 
over het landschap verspreiden 
en gaat zo veroudering en verzu-
ring van het landschap tegen. Na 
de herstelmaatregel zorgen de 
natuurlijke processen uiteinde-
lijk voor meer variatie in het land-
schap. Soorten, zoals het duin-
viooltje, tijm en de vele soorten 
duinpaardenbloemen krijgen op-
nieuw kans om zich in het gebied 
te vestigen.  
 
Ruiterpad tijdelijk afgesloten 
Bezoekers van het Noordhol-
lands Duinreservaat kunnen in 
de maanden november en de-
cember op doordeweekse dagen 
werkverkeer tegenkomen op de 
Van Oldenborghweg. Een deel 
van het ruiterpad wordt tijdelijk 
afgesloten. PWN doet dit voor 
de veiligheid van ruiters, met na-
me paarden kunnen onverwacht 
reageren op de grote machines. 
Naar verwachting duurt de afslui-
ting van het ruiterpad niet langer 

dan twee weken. In deze periode 
is strandslag Heemskerk voor rui-
ters niet bereikbaar. 
Vorig jaar is het duin bij in�ltra-
tiegebied Kieftenvlak al �ink op-
gehoogd met ruim 50.000 ku-
bieke meter zand. Met deze laat-
ste lading zand ronden PWN en 
HHNK de ophoging van het duin 
af en beschikt Wijk aan Zee over 
duinen die aan de strengste vei-
ligheidseisen voldoen. Hierdoor 
wordt voorkomen dat het in�ltra-
tiegebied de komende eeuw, als 
gevolg van klimaatverandering 
mogelijk zou overstromen. 
PWN en HHNK zijn blij met deze 
afronding. De verwerking van het 
zand nabij de graa�ocatie mini-
maliseert het transport door het 
kwetsbare gebied. Daarbij be-
staat de toplaag van het opge-
hoogde duin door dit zand uit 
gebiedseigen materiaal van een 
zeer hoge kwaliteit mét de juiste 
gebiedseigen zaadbank. De om-
standigheden zijn optimaal om 
de duinnatuur hier volop te laten 
bloeien. (Foto: aangeleverd)

Uitzonderlijke prestatie 
van Cor Stroet bij bv WIK
Castricum - In een uitermate 
boeiende partij tussen Cor Stroet 
en Jan Kamp, stuwde beide spe-
lers elkaar op naar een hoog ni-
veau. Na een aarzelend begin, 
produceerde Cor met regelmaat 
hoge scores, die Jan pareerde 
met twee hoge series van 10 en 
18 caramboles. Beiden stoomden 
af op een zeer hoge eindscore, en 
toen de kruitdampen waren op-
getrokken, was Cor de beste van 
de twee, met een stijgingsper-
centage van 82%! Maar Jan deed 
daar weinig voor onder met een 
stijgingspercentage van 41%. 
Ook in een productieve bui was 
Ad Kempers tegen Wim van Duin, 
door de wedstrijd als winnaar af 
te sluiten met een stijgingsper-
centage van 39%. Wim wist de 
schade te beperken en besloot 
de partij met precies zijn vastge-
stelde moyenne. Na een explo-
sieve start, met 11 caramboles in 
de eerste beurt, was direct duide-
lijk dat Jörgen Bolten in vorm was 
tegen Jaap de Boer. Gestaag sco-

rend, liep Jörgen steeds verder uit 
en besloot de partij, met de winst 
en een stijgingspercentage van 
34%. Tot aan de twintigste beurt 
leek het er op dat Jaap ook ruim 
boven zijn moyenne uit zou ko-
men, maar de laatste vier beur-
ten kwam hij niet meer tot score, 
waardoor hij net onder zijn moy-
enne de partij afsloot.
Een spannende en gelijk opgaan-
de partij speelde Rien Emmerik 
en Piet Zonneveld tegen elkaar, 
waarin Rien net iets beter eindig-
de dan Piet en de winst pakte met 
een stijgingspercentage van 27%, 
terwijl voor Piet, na a�oop, de tel-
ler op 18% stijgingspercentage 
stond. Na weken van matig spe-
len, was er voor Ferry van Gen-
nip, weer een goede partij, met 
als resultaat de winst op Frans Lu-
te, met een stijgingspercentage 
van 22%. 
Stand: 1. Cor Stroet met 873 pun-
ten, 2. Gert Lute met 803 punten 
en 3. Rien Emmerik met 789 pun-
ten.

Open Atelier 
Haluschi
Castricum - Schilderes Haluschi, 
ook bekend als gemeenteraads-
lid Hannie Lutke Schipholt, houdt 
open atelier op 10 en 11 novem-
ber. Haar schilderijen kunnen 
rustgevend en helend zijn, of je 
meenemen in stemmingen van 
mijmeren, peinzen en nadenken. 
Een bewegend landschap waar-
genomen door de oogharen, dik-
ke klodders van een moeras, een 
middeleeuwse muur die zijn ver-
halen blootgeeft, licht na een 
moeilijke periode en een meisje 
dat peinzend uitkijkt over de zee.
Haluschi werkt met olieverf op 
doek of op panelen, veelal met 
heldere en warme kleuren. De 
helende werking van het bele-
ven van natuurschoon is op dit 
moment haar belangrijkste inspi-
ratiebron. Haar werk is te zien op 
haluschi.nl.
Het inloopatelier is op 10  en 11 
november van 11.00 tot 18.00 
uur. Adres: Castricummerwerf 
99a (Boven Greet Verkleedt). De 
ko�e staat klaar! (Foto: aangele-
verd)

Woninginbraak
Castricum - Tussen dinsdag 23 
oktober 17.00 uur en woensdag-
ochtend 11.15 uur is ingebroken 
in een woning op de Koningin 
Emmastraat. Aan de achterzijde 
van de woning is een raam open-
gebroken. Het is onbekend of er 
goederen zijn weggenomen.
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Open Podium Bakkum 
in Hotel Fase Fier
Castricum - Op zondagmiddag 
4 november is er weer Open Po-
dium Bakkum in Hotel Fase Fier. 
De middag wordt gepresenteerd 
door verteller Fons Boer. Om 
15.00 uur begint de band Sopit-
Machine (foto) uit Castricum met 
een optreden. Om 15.30 uur spe-
len zij, zoals de traditie verlangt, 
het lij�ied ‘Bakkum aan zee’. Ver-
der zijn deze middag uitgeno-
digd Kai en Igor von Rosenberg, 
Willem Teunisse, Aniek van Dijk, 
Iris Vervoort en Hanneke van Gar-
deren. 
Kai Rosenberg heeft twintig jaar 
gitaarles gegeven bij Muziek-
school Heemskerk en in vele 
bands gespeeld. Hij laat samen 
met zijn zoon Igor de gitaar weer 
zingen.           
Willem Teunisse uit Amsterdam, 
tekstdichter/muzikant, zegt over 
zijn werk: ,,Eigenlijk zijn mijn lied-
jes gedichten op een melodie-
tje. De tekst moet voor mij de bo-
ventoon voeren. Ik begeleid mijn 
nummers op unieke instrumen-
ten die sigarenkist gitaren wor-
den genoemd. Deze gitaren heb-
ben slechts drie snaren die in ak-

koord gestemd zijn. Ik schrijf over 
wat mij raakt en dat doe ik soms 
lichtvoetig en leuk bedoeld, soms 
genadeloos scherp.’’
Aniek van Dijk, van Muziekschool 
Miranda Zuurbier speelt piano en 
zingt en laat haar talent schijnen. 
Iris Vervoort, leerling van Hubert-
Jan Horrocks bij Muziekschool 
Toonbeeld speelt piano. Hanneke 
van Garderen leest twee gedich-
ten van eigen hand.
Zoals de middag begon wordt 
hij ook weer afgesloten met een 
tweede optreden van de band 
SopitMachine, een vijfkoppige 
formatie, waar plezier van muziek 
maken voorop staat. Zij spelen 
een mix van Bob Dylan, Eric Clap-
ton en JJ Cale. De overgangen 
tussen de optredens vult presen-
tator en verteller Fons Boer met 
een kort verhaal of een lied. 
Het open podium is een gevari-
eerd programma voor een luiste-
rend oor. In de gezellige zaal van 
Hotel Fase Fier wordt een klein 
podium gecreëerd in een huise-
lijke sfeer. Bezoekers zijn vanaf 
15.00 uur welkom. De toegang is 
gratis. (Foto: aangeleverd)

De Optimistische Toerist 
komt naar Castricum
Castricum - Op zaterdagavond 
10 november komt hij naar Cas-
tricum: de Optimistische Toe-
rist. Het is de bijnaam van de 
Nederlandse singer-songwri-
ter Rick Tre�ers, die al jaren in 
Spanje woont en daar als El Tu-
rista Optimista succes oogst met 
zijn Spaanstalige repertoire. Daar 
hangt een bijzonder verhaal aan. 
Dat verhaal komt hij vertellen tij-
dens zijn huiskamerconcert in 
Castricum.

Rick Tre�ers, singer-songwriter en 
frontman van de popband Mist, 
maakt fraaie, zachtmoedige lied-
jes. Zijn Engels- en Nederlands-
talige werk wordt zeer gewaar-
deerd door een selecte club lief-
hebbers. Maar groots doorbreken 
doet Rick niet in Nederland. In 
2011 besluit hij zijn geluk elders 
te beproeven. De avontuurlijke 
troubadour verhuist naar Span-
je, leert de taal en schrijft aan-
stekelijke Spaanstalige poplied-
jes, waarin hij de draak steekt met 
de Spaanse cultuur. De Spanjaar-
den vinden het prachtig. Zijn al-
bum Ser español is veel te horen 
op de Spaanse radio. Zijn video-
clip Disfruto de España wordt een 

regelrechte culthit. Rick gaat tou-
ren door Spanje. Maar dan? Wat 
gebeurt er dan? 
Over zijn turbulente en hilarische 
tourervaringen, in Spanje en el-
ders, heeft Rick Tre�ers een ro-
man geschreven: Ik wou dat ik 
jouw leven had. Het boek is net 
verschenen. Tijdens zijn huiska-
meroptreden zal Rick zijn Spaan-
se, Nederlandse en Engelse lied-
jes brengen en nader ingaan op 
het leven van een zanger on the 
road. 
Twee inwoners van Castricum 
stellen enthousiast hun mooie 
huiskamer open voor dit eenma-
lige optreden van Rick Tre�ers 
in Castricum. Ze zien het als een 
soort privéfeestje voor de lokale 
cultuurliefhebbers. Aanmelden 
kan via e-mail bij de organisator 
Howard Krol: info@howardkrol.nl. 
Daarna ontvang je het adres van 
het huiskameroptreden. Als bij-
drage in de kosten wordt € 7,50 
per persoon gevraagd. Drank-
jes zijn hierbij inbegrepen. Wil je 
er absoluut bij zijn, reageer dan 
snel. Het aantal plaatsen is be-
perkt. Boek en cd’s van Rick Tref-
fers zijn op de avond beschikbaar. 
Gesigneerd! (Foto: Marin Thomas)

8 november Dancing DOK-Diner
Quickstep in De Oude Keuken
Castricum - - Ballroomdancing 
is hip, getuige de opkomst van 
danssalons en tangofeesten. De 
Oude Keuken sluit daarbij aan 
met Dancing DOK-Diners. Ball-
roomdansen gecombineerd met 
lekker eten. Op donderdagavond 
8 november is iedereen van har-
te welkom.

Om 18.30 uur is de ontvangst 
met een hartig hapje, rond 19.30 
uur kan genoten worden van de 
hoofdmaaltijd (California Burri-
to) en tegen 22.00 uur wordt de 
avond afgesloten met ko�e en 
petits fours. Tussen de drie gan-
gen van het menu is er volop 
ruimte om te dansen. Het gehe-
le arrangement kost € 24,50. Wel 
even reserveren, graag voor 6 no-
vember.

Dancing DOK-Diner staat onder 
de energieke leiding van Hans 

Vos, allround dansinstructeur, 
die tijdens het jubileumfeest van 
De Oude Keuken heel wat voet-
jes van de vloer kreeg. Quickstep, 
chachacha, jive of tango, ze ko-
men allemaal langs. Hans: ,,Ook 
wie maar enkele basisstapjes 
kent kan al meedoen. Geen part-
ner? Dat mag niemand verhinde-
ren om te komen en te genieten 
van een quickstep op de keuken-
vloer!’’

Tot het eind van het jaar is het 
Dancing DOK-Diner elke tweede 
donderdag van de maand. Na 8 
november kan men dus ook op 
13 december de dansvloer op. En 
wie weet gaat Dancing DOK-Di-
ner ook door in het nieuwe jaar. In 
de winter zijn de openingstijden 
van De Oude Keuken iets aange-
past. Kijk voor meer informatie en 
reserveren op www.deoudekeu-
ken.net. (Foto: Hans Vos)

Speurtocht voor kinderen 
van Stichting De Witte Duif
Limmen - Op zondag 4 novem-
ber om 16.00 uur is er in de pro-
testantse kerk, Zuiderkerken-
laan 25,  in  Limmen voor de eer-
ste keer een ‘Kinderdui�e’. De or-
ganisatoren gaan met de kinde-
ren - want zij staan centraal - een 
soort speurtocht doen en komen 
dan langs verschillende ‘huizen’.  
Soms zijn ze actief bezig, soms is 
er een verhaal, soms moeten ze 
zelf iets verzinnen, soms wordt 
er gezongen. Kortom, een actief 
‘kinderdui�e’. 

Gestart wordt in ‘Ons Huis’ naast 
de kerk. Die is open vanaf 15.45 
uur. Aan het eind van de speur-
tocht komt men samen in de kerk 
waar de kinderen ook nog aller-
lei dingen horen en doen. Ze ein-
digen de speurtocht waar ze be-
gonnen, daar staan pannenkoe-
ken klaar voor iedereen.

Alle kinderen zijn welkom. Voor 
eventuele vragen kan men te-
recht bij Isabella Branderhorst , 
tel. 0251- 655983.

Verkoop in Kinderboekenweek
Mooie opbrengst voor 
project Muttathara
Castricum - Drie weken geleden 
stond in deze krant een oproep 
met de vraag of Castricummers 
hun gebruikte boeken wilden in-
leveren bij Muttathara. De op-
brengst van de boekenverkoop in 
de winkel ging tijdens de Kinder-
boekenweek namelijk naar een 
speciaal geselecteerd goed doel: 
het onderwijsproject van Star-
tUp4Kids in Ethiopië. Er is mas-
saal gereageerd op de oproep. 

Door zowel mensen die boeken 
kwamen inleveren, als mensen 
die boeken kwamen kopen. Dit 
heeft gezorgd voor een prachtige 
opbrengst van 1.927,30 euro! En 
dat in maar vijf dagen tijd. 
De vrijwilligers van Muttathara 
waren ‘�abbergasted’ door deze 
opbrengst, en bedanken daarom 
alle boekenwurmen van Castri-
cum en omstreken heel hartelijk! 
(foto: aangeleverd)

Lezing over Heiligen
Castricum - Op Allerheiligen 
donderdag 1 november om 20.00 
uur, zal Henk Brandsma, oud-do-
cent van het Bonhoe�ercollege, 
in de Maranathakerk een lezing 
houden over Heiligen. De Katho-
lieke Kerk kent meer dan 12.000 
Heiligen. De traditie van de hei-
ligverklaring vindt zijn oorsprong 
bij de martelaren uit de eerste 
christentijd. Zij die hun leven of-
ferden voor het geloof, werden 
daarvoor binnen hun geloofs-
gemeenschap geëerd. Stap voor 
stap ontwikkelde zich een Ro-
meinse procedure die in de der-
tiende eeuw uitmondde in een 
systeem van zalig- en heiligver-
klaring. Van de meeste heiligen is 
niet eens bekend of zij ooit o�ci-
eel heilig zijn verklaard.
Zo is er in de loop der eeuwen 
een bonte verzameling godge-
wijde �guren ontstaan over wie 
de verhalen vaak al even kleurrijk 
zijn. Een aantal daarvan passeert 
in deze lezing de revue waarbij 
het geloof danig op de proef zal 
worden gesteld. Daar is men hei-

lig van overtuigd! Bijdrage 3 euro 
(inclusief ko�e/thee). (Foto: aan-
geleverd)

Raamhanger knutselen in de 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Op woensdagmid-
dag 7 november van 14.00 tot 
16.00 uur kunnen kinderen van 
de basisschool in de Tuin van Ka-
pitein Rommel een mooie raam-
hanger knutselen. In deze donker 
wordende tijd staat dat erg leuk, 
met het licht dat er door schijnt. 
De raamhanger wordt in honing-
raatvorm gemaakt en daarvoor 
wordt bakpapier gebruikt met 
daarop een mooie mandala of 
dier�guur van gedroogde herfst-
bladeren. De kosten van deelna-
me bedragen 3 euro inclusief ma-
teriaal en drinken. Opgeven is 
noodzakelijk, dat kan via margot-
nell@tuinvankapiteinrommel.nl . 
De tuin van Kapitein Rommel is te 

vinden schuin tegenover het sta-
tion van Castricum. 

Mandala van herfstbladeren (foto: 
aangeleverd)

Naar het boek van Hugo Borst
Voorstelling Ma in 
Theater Koningsduyn
Castricum - De voorstelling Ma, 
gebaseerd op het boek dat Hu-
go Borst schreef over zijn moe-
der, trekt door het hele land vol-
le zalen en krijgt lovende recen-
sies. Zondagmiddag 18 novem-
ber is deze voorstelling te zien in 
Theater Koningsduyn/Geesterha-
ge. Loek Peters, bekend van on-
der andere de tv-serie Penoza, 
speelt in deze monoloog de zoon 
met al zijn dilemma’s, angsten en 
moederliefde.
Peters is er trots op dat hij ‘Ma’ 
mag spelen. ,,Alles waarvan ik 
denk dat je ermee te maken krijgt 
als een dierbare aan dementie 
lijdt, zit in deze voorstelling. Alle 
emoties, frustraties, schrijnende 
maar ook grappige gebeurtenis-
sen komen in het stuk aan bod. 
Het mooie is dat ‘Ma’ niet alleen 
voor mensen die met deze ziekte 
te maken hebben een waardevol-
le voorstelling is. In basis gaat ‘Ma’ 
vooral over een kind dat van zijn 
moeder houdt, en die moeder 
wordt ziek. Ik hoop dat mensen 
zich na a�oop van de voorstelling 
gesteund voelen in alles waar ze 
tegenaan lopen wanneer een ou-
der ziek wordt.’’
Hugo Borst schreef het boek over 
zijn moeder in 2015. Behalve het 
verhaal vol liefde en medelijden 
werd het ook de start van een 
pleidooi om de ouderenzorg in 

Nederland te verbeteren. Samen 
met Carin Gaemers heeft hij echt 
iets teweeg gebracht. Het boek 
Ma won veel prijzen en de voor-
stelling Ma wordt bejubeld in de 
media.
Deze bijzondere voorstelling is 
te zien op zondagmiddag 18 no-
vember, om 15.00 uur, in Thea-
ter Koningsduyn/Geesterhage in 
Castricum. Kaarten: € 25,= (incl. 
consumptie) zijn te bestellen via: 
www.geesterhage.nl. 

Loek Peters (Foto: Annemieke van 
der Togt)

Stiltewandeling
Castricum - Maandag 5 novem-
ber gaat weer een stiltewande-
ling van start door het mooie 
duingebied. 
Verzamelplaats om 09.30 uur is 
de parkeerplaats bij bezoekers-

centrum ‘De Hoep’ aan de Johan-
nisweg 2 in Castricum. Deelname 
is gratis, een geldige duinkaart is 
wel noodzakelijk. 
Voor meer informatie: tel. 0251-
654064.
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Ook Meervogels slachtoffer 
dadendrang thuis spelend Vitesse: 5-1

Eerste Strand- en Duinloop
Parcours-record voor Duncan 
Steenbakker op de 2,3 kilometer
Castricum - Op zondag 28 okto-
ber klonk het startschot voor de 
eerste Strand- en Duinloop van 
deze winter. Er stonden 347 atle-
ten aan de start. Bij de 2,3 km en 
de 4 km stonden er maar liefst 50 
atleten aan de start van Team Dis-
tance Runners en van het Jeugd-
team van TDR. Bij TDR lopen de 
meest getalenteerde atleten uit 
de regio. Duncan Steenbakker 
kwam als eerste binnen bij de 2,3 
km, met een tijd van 7.03 minu-
ten. Hoe snel dit is blijkt wel uit 
zijn gemiddelde tijd per uur, hij 
liep maar liefst 19,57 km per uur 
wat 3.03 minuut per kilometer 
betekent! Jesse Scheltema �nish-
te na hem als tweede, in een tijd 
van 7.14 en derde werd Kick Cas-
tricum in 7.22. Alle drie de atleten 
zijn lid van TDR Jeugd/AV Castri-
cum. Bij de vrouwen op de 2,3 km 

was Nina Baltus de winnares, zij 
kwam na 8.46 over de �nish. Fe-
bora Ridder (TDR Jeugd/AV Cas-
tricum) werd tweede en Mellani 
Goezinnen (TDR Jeugd/AV Cas-
tricum) kwam als derde over de 
eindstreep in 9.19. 

Overige winnaars
2,3 km: Jongens pupillen C: Jes-
per Oosterwal (11.52); Jongens 
pupillen AB: Melle Bernhard 
(9.43); Jongens junioren CD: Toon 
van Vuuren (8.16); Meisjes pu-
pillen C: Eline Oppewal (11.55); 
Meisjes pupillen AB: Aimee Rood 
(10.51); Meisjes junioren CD: Sien 
van Vuuren (8.50).
4 km: Jongens junioren: Noah 
Baltus (13.21); junioren meisjes: 
Pipp Pauzenga (19.16); mannen: 
Bram Andriessen (12.28); vrou-
wen: Eva Kaandorp (13.35). 

8,8 km: senioren mannen: Max 
Rijs (30.43); senioren mannen 40 
jaar en ouder: Richard Dijkhui-
zen (34.39). senioren mannen 50 
jaar en ouder: Kees Vrolijk (34.26); 
senioren vrouwen: Nienke Kluft 
(39.07); senioren vrouwen 35 jaar 
en ouder: Inge Felter-de Jong 
(34.49).
12,4 km: senioren mannen: Vin-
cent Docter (48.04); senioren 
vrouwen: Bianca Balvert (54.41). 

Volgende Strand- en Duinlopen 
Bij elke wedstrijd zijn de korte af-
standen de 2,3 km en 4,0 km.  Bij 
de wedstrijd van 3 februari zijn de 
langere afstanden de 8,8 en de 
12,4 km. Op 2 december en 6 ja-
nuari zijn de langere afstanden de 
10,5 en de 15 km. Voor meer infor-
matie: avcastricum.nl/strand-en-
duinlopen/. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Tot nu toe is Vitesse 
op de eigen Puikman door niets 
en niemand te stuiten. Zelfs niet 
door Meervogels dat in de eer-
ste 5 duels in totaal slechts 3 te-
gendoelpunten toestond. Maar 
na Volendam (7-2) en DTS (4-0) 
moest ook Meervogels ondervin-
den dat op de Puikman maar één 
ploeg de baas is en dat ook nog 
eens tot uitdrukking wil brengen 
in de score. En dan ook nog eens 
vooral in de fase dat de ploeg van 
trainer Thijs Sluijter na een rode 
kaart met 10 man speelde. Een 
ongekende afstra�ng derhalve 
voor Meervogels, dat de laatste 3 
duels tegen Vitesse allemaal ge-
wonnen had en daardoor de der-
de plaats op de ranglijst nu kwijt 
is geraakt aan Vitesse.

Het eerste kwartier ging het du-
el redelijk gelijk op met wat klei-
ne kansen aan beide zijden. Maar 
daarna trok Vitesse het initiatief 
naar zich toe, mede nadat de bei-
de buitenspelers weer gewisseld 
hadden met hun eigen vertrouw-
de stek. Vooral de snelle Rik Been-
tjes wist zich te onderscheiden 
met snelle rushes en prima voor-
zetten. In de 14e minuut liet hij 
zijn tegenstanders weer de hie-
len zien en bood Robin Bakker 
midden voor doel een niet te mis-
sen kans. Maar die raakte de bal 
zo verkeerd dat de bal net voor-
langs rolde. In de 40e minuut 
maakte Robin Bakker deze mis-
ser goed door zijn ploeg naar een 
meer dan verdiende voorsprong 
te schieten.
Vlak na rust kreeg Meervogels 
een grote kans om op gelijke 

hoogte te komen maar een pe-
gel van korte afstand werd door 
keeper Michel van Kampen met 
een katachtige re�ex onder de lat 
vandaan getikt. Vitesse was wak-
ker geschud en vanaf dat mo-
ment weer heerser op het mid-
denveld met de opnieuw sterk 
spelende Menno Frankfort en 
Rutger Balm. Rond de 50e mi-
nuut werd Jort Kaandorp de diep-
te ingestuurd, hij omspeelde de 
keeper maar werd door hem ge-
vloerd. Tot verbazing van vrijwel 
iedereen bleef het �uitsignaal uit, 
géén penalty en géén rood! Dat 
zorgde voor wat irritatie over en 
weer in het veld en dat leverde 
uiteindelijk zelfs een rode kaart 
op toen Joris Veldt zijn tweede 
gele kaart kreeg na commentaar 
op de leiding na een stevig duel 
met een tegenstander. Wellicht 
dat Meervogels toen dacht voor-
deel te krijgen van de numerieke 
meerderheid maar Vitesse ging 
nog fanatieker spelen. Binnen 
2 minuten wist Jort Kaandorp 2 

keer scoren. Eerst rondde hij in de 
54e minuut een perfecte voorzet 
van Robin Bakker beheerst af en 
een minuut later deed hij dat op-
nieuw na aanspelen na een pri-
ma bal van Rutger Balm: 3-0. Van 
de numerieke minderheid was op 
het veld niets te merken. Vitesse 
bleef de baas en in de 67e lever-
de dat een vierde tre�er op toen 
Rutger Balm weer eens een bal 
veroverde en panklaar legde voor 
Robin Bakker. Geen minuut later 
werd laatstgenoemde door de 
keeper net buiten het strafschop-
gebied onderuitgehaald. Dit keer 
werd de rode kaart wel getrok-
ken. Nadat Menno Frankfort in de 
83e minuut de stand naar 5-0 had 
getild mocht Bram Kaandorp nog 
de eretre�er laten aantekenen. 

Opnieuw dus een eclatante thuis-
overwinning van Vitesse, dat nu 
ook komende zondag maar eens 
de 3 punten mee naar huis moet 
nemen in en tegen Bergen. (Foto: 
aangeleverd)

Winst voor handbalsters Meervogels 1

Geslaagd tafeltennistoernooi
Castricum - Vrijdag werd in het 
tafeltenniscentrum in de Gobat-
straat in Castricum een tafelten-
nistoernooi gehouden. Aan dit 
Zwitsers toernooi deden niet al-
leen leden van de tafeltennis-
vereniging Castricum mee, maar 
ook spelers uit Amsterdam en de 
buurgemeenten Uitgeest en Lim-
men. Op dit toernooi werd een sy-
steem gehanteerd waarbij na elke 
gespeelde ronde door de compu-
ter berekend werd wie tegen wie 
moet spelen. Het niveau varieer-
de sterk, aangezien er spelers uit 
de derde klasse tot en met de zes-
de klasse aanwezig waren. Tevens 
waren er recreanten aanwezig. 
Na een achttal ronden dreven de 
beste spelers naar boven. Uitein-
delijk werd de top drie bezet door 
Ieyad Salame op de derde plaats, 
Patrick Rasch van Uitgeest op 

de tweede plaats en de winnaar 
werd Renny Hup, speler van Cas-
tricum. Op de foto zijn toernooi-

winnaar Renny Hup (voorgrond) 
en nummer twee Patrick Rasch te 
zien. (Foto: aangeleverd).

Akersloot - Het eerste dames-
team van Meervogels trof zater-
dagavond Westlandia dames 3, 
een onbekende tegenstander. 
Na twee mindere wedstrijden te 
hebben gespeeld en meerdere 
blessures was Meervogels vastbe-
raden om de punten in Akersloot 
te pakken. Meervogels begon 
goed en er kwam al gelijk een 
voorsprong van 3-1. Helaas duur-
de de voorsprong niet lang en liet 
Westlandia zien dat zij ook voor 
de punten naar Akersloot waren 

gekomen. De eerste helft ging ge-
lijk op en het leek erop dat West-
landia met één punt voorsprong 
de rust in ging, maar toen werd er 
aan de kant van Meervogels nog 
gescoord en dat resulteerde in 
een ruststand van 12-12. 
Na een gemotiveerd praatje van 
de trainer was Meervogels weer 
klaar om voor de winst te gaan. 
Dit was niet helemaal het geval 
en de meiden van Meervogels 
gaven het publiek nog een span-
nende wedstrijd om naar te kij-

ken. Na goed keeperswerk van de 
jonge keepster, die wederom de 
nodige penalty’s tegenhield voor 
haar team, kwam Meervogels op 
schot. Na goed teamwork en snel-
le eerste fases pakten de dames 
van Meervogels een voorsprong 
en kon Westlandia niet meer te-
rugkomen. Dat resulteerde in een 
eindstand van 27-22. Meervogels 
wist de punten in eigen huis te 
houden en hoopt ook zo door te 
gaan tegen aankomende tegen-
stander VVW. 

Hard werken CasRC-dames beloond
Castricum - Nog geen tegenstan-
der van de ereklasse was zo’n las-
tige en felle voor de vrouwen van 
CasRC als URC afgelopen zondag. 
Er werd geen grassprietje weg-
gegeven door beide ploegen. Er 
ontstond een uitermate boeien-
de wedstrijd waarbij, door span-
ning, de temperatuur hoog op-
liep zowel bij de speelsters als bij 
het publiek. Wat overigens wel 
welkom was met de eerste kou-
de dag van dit najaar. Castricum 
moest uiterst geduldig zijn op 
een eerste goed lopende aan-
val. Met een half �tte Linde van 
der Velden was de lijn snel weg 
en drukte CasRC de eerste try. Al-
thans dat dacht iedereen, behal-
ve de referee. Hij gaf een scrum 
en stuurde Sincerely Horne met 
een gele kaart voor 10 minuten 
naar de kant. Dat zou het begin 
zijn van een heuse kaartenregen 
van deze scheidsrechter. Maar 
straks meer. Bij een tweede aan-
val van de Castricumse formatie, 
met dus één vrouw minder, rond-
de Hiske Blom succesvol af met 
een try. De conversie schoot Miri-
am van der Veen raak en zo kwa-
men de zwart-gelen op 7-0 voor-
sprong. In het spel dat zich daarna 
ontspon was de scheidsrechter de 
opvallendste persoon in het veld. 
Zowel bij de eerste gele kaart voor 
Castricum als bij een tweede gele 
kaart voor URC wist niemand de 
reden. Desalniettemin konden de 
Duinranders daar goed gebruik 
van maken en scoorde Inge van 
der Velden voor CasRC. Onder-
tussen waren er meerdere stich-
telijke preken van de scheidsrech-
ter er de oorzaak van dat het spel 

Sophie Touber bezig met haar indrukwekkende solo (Foto: Hans van 
Amersfoort)

vaak onnodig stillag. Toen zag hij 
een hoge tackle van een speelster 
uit de Domstad en het losrukken 
daarvan  door Anouk Veerkamp 
als voldoende reden om respec-
tievelijk geel en rood te geven. 
Geheel onterecht! Maar dat hield 
in dat Castricum na 30 minuten 
wedstrijd verder moest met 14 
tegen 15. Alsof dat de olie op het 
vuur was werden de Castricumse 
dames alleen maar feller met tac-
kles en verdedigen. Sophie Tou-
ber, als groot voorbeeld en aan-
jager in dit o�ensief, kreeg de 5e 
kaart toebedeeld door de leids-
man, die wederom als enige een 
actie zag die niet door de beugel 
kon. 
Toch hielden de speelsters van 
het duindorp zich keurig in en 

bereikten ze met 12-0 de rust. In 
de tweede helft was het de snelle 
Bowien van der Sluijs die de mar-
ge op 17 punten zette. Met de 
steeds onbegrijpelijke beslissin-
gen van de scheidsrechter , waar-
bij hij nu weer URC een gele kaart 
gaf, werd de wedstrijd romme-
lig. Na weer een chaotische be-
slissing reageerde Castricum ade-
quaat en wisten Hiske Blom en 
Linde van der Velden wederom te 
scoren. Bijna had ook Sophie Tou-
ber na een  weergaloze solo rush 
vanaf eigen helft kunnen scoren. 
Echter een goede tackle van de 
tegenstander voorkwam dat de 
score verder zou oplopen dan de 
31-0. Zo eindigde deze veldslag 
in een dik verdiende overwinning 
door CasRC-ladies.

‘Ouderen in beweging’ krijgt vervolg
Castricum - ‘Ouderen in bewe-
ging’ heeft zijn eerste pilot jaar 
afgerond en kan rekenen op de 
steun van de gemeente Castri-
cum. Zingend hebben de negen 
deelnemers het programma af-
gesloten. Met wethouder Falgun 
Binnendijk en begeleiders Marti-
ne Peek en Hester van Urk werd 
nagepraat over het programma 
dat zich hoofdzakelijk afspeelt in 
het beweegplein in Bakkum. Het 
ouderenbeleid stimuleert dat ou-
deren op een prettige manier sa-
men leven en zet in op eenzaam-
heidsbestrijding. Het WMO en de 
buurtsportcoach zijn partners 
van het project om speci�eke vra-
gen verder op te pakken. In 2019 
volgen van april tot en met no-
vember nog 2 trajecten van ieder 
3 maanden die nog beter inspe-
len op de behoeften van oude-
ren. Zo kan iemand een of twee 
keer per week trainen in het be-
weegplein, kan iemand kiezen 
om alleen in het beweegplein te 
trainen of ook juist de groepsbij-
eenkomsten ‘Gezond Actief Ou-
der Worden’ te volgen. 
Inmiddels is het beweegplein aar-

dig bekend onder de ouderen in 
de gemeente Castricum. Dat bui-
ten bewegen extra gezond is is 
geen hogere wiskunde. Juist voor 
ouderen die meer en meer thuis 

zitten is het een goede activiteit. 
De houdings-, loop- en balansoe-
feningen geven een stevige basis 
om langer en plezieriger thuis te 
kunnen blijven wonen. Natuur-
lijk ontbreekt het kopje ko�e na 
a�oop niet en wordt er nog even 
gezellig verder gepraat.  
Fysiotherapeut Hester besluit: 
,,We hebben een mooi jaar ach-
ter de rug waarin ouderen letter-
lijk zeggen dat ze het gevoel heb-
ben ‘weer te leven’. We halen ze 
uit hun ‘comfortzone’ door buiten 
actief te zijn en nieuwe beweeg-
vormen uit te proberen. Dat blijkt 
vaak verrassend goed uit te pak-
ken bijvoorbeeld als iemand zijn 
rollator omruilt voor nordic wal-
king stokken. Ik hoop dat er meer 
ouderen zich aanmelden uit de 
vele aanleunwoningen en verzor-
gings�ats in Castricum maar ook 
uit Akersloot en Limmen!” Ver-
voer moet het probleem niet zijn, 
stichting welzijn faciliteert in een 
chau�eur. De eigen bijdrage is 
vanaf 60 euro. 

Vragen over ‘Ouderen in bewe-
ging’? Bel naar 06 20882019.

Van links naar rechts begeleiders 
Martine Peek en Hester van Urk en 
wethouder Falgun Binnendijk (fo-
to: aangeleverd)



‘Supergewone’ pleeggezinnen gezocht
In onze regio worden 
pleeggezinnen gezocht. 
Pleegouders zijn vrijwilligers 
die kinderen opvangen, omdat 

      
wonen. De kinderen wonen 
en leven in het gezin en groe-
ien op zoals andere kinderen. 
Pleegouders zijn van onschat-
bare waarde én heel hard 
nodig, voor de 19.000 pleeg-
kinderen van nu maar ook voor 
die van de toekomst. 

Niet helemaal gewoon
Pleegzorg is natuurlijk niet helemaal gewoon. Het is een speciale vorm van jeugdhulp. Met 
gewoon bedoelen we, dat pleeggezinnen juist de alledaagse dingen met elkaar delen. Daar-
naast worden pleegouders intensief getraind en begeleid.
Week van de pleegzorg 
In onze regio wachten momenteel nog ti entallen kinderen op een geschikte plek. In de jaar-
lijkse acti eweek (31 oktober  7 november) vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het 
belang van pleegzorg. Daarom kunt u de ‘campagne‘ tegenkomen. Bijvoorbeeld op het sport-
veld, waar Pleegzorg Nederland samen met sportclubs aandacht vraagt voor pleegouders, 
met de spandoeken ‘Tess zoekt een pleegvader die haar vanaf deze plek komt toejuichen’. 
Sportclubs die willen aanhaken kunnen contact opnemen met info@pleegzorg.nl.
Alle acti viteiten die in onze regio worden georganiseerd, staan hier: www.weekvande-
pleegzorg.nl. Op www.supergewonemensengezocht.nl staan ervaringsverhalen van zowel 
pleegouders als pleegkinderen. 

M   
Wilt u meer informati e over pleegouders (worden)? Kijk dan op www.kenterjeugdhulp.nl of 
www.parlan.nl. Of kom op 15 november naar het gemeentehuis in Alkmaar of op 19 novem-
ber of 10 december naar het Centraal Bureau van Kenter in Santpoort-Noord.
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Agenda Raadsplein 1 november 2018
Tijd Onderwerp 
17.00  18.15 Raadsvergadering 
 Algemene beschouwingen
 (maximaal 6 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald)
Schorsing 
19.00  19.30  Gelegenheid voor reacti e college op Algemene Beschouwingen fracti es
 Commissies  
19.30  20.45 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1:
 Een sociale en vitale gemeente  
19.30  20.45 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
 Een lee  are gemeente
 diversen
21.00  22.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
 Een aantrekkelijke gemeente 
 diversen
21.00  22.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
 Een fi nancieel gezonde gemeente  
22.15  23.00 Raadsvergadering 
 Gelegenheid voor plenair debat over de begroti ng 2019
 Rapport Rekenkamercommissie inzake Burgerparti cipati e   
 Invulling diverse vacatures   
 Invulling plaatsvervangend raadsvoorzitt erschap 

Broodje Brandweer
De brandweer nodigt 65-plussers 
uit om op 12 november gezellig 
samen te komen lunchen in de 
brandweerkazerne van Castricum. 
Naast een lekkere lunch, krijgen 
de bezoekers een rondleiding 

       
veilig wonen.

Het programma
Tijdens ‘Broodje Brandweer’ 
kunnen alle 65-plusser prakti sche 
kennis opdoen over veilig wonen. 
Zo zal de bijeenkomst openen met een korte presentati e over brandveiligheid met prakti sche ti ps 
over veilig wonen. Kleine aanpassingen in huis kunnen een groot verschil maken. Hierna trakteert 
de brandweer de bezoekers op een lunch, waarbij zij vragen kunnen stellen aan de brandweer 
over de brandweer en veilig wonen. Tot slot volgt een rondleiding door de kazerne waarbij de 
bezoekers een interessant kijkje achter de schermen krijgen.
Aanmelden
Broodje Brandweer vindt plaats op 12 november in de brandweerkazerne aan de Burgemeester 
Boreelstraat 1a in Castricum. Het programma begint om 11.00 uur en eindigt om 13.30 uur. 
Deelname is grati s, maar wegens een beperkt aantal plekken moeten belangstellenden zich van 
te voren aanmelden. Dit kan via: www.brandweer.nl/broodjebrandweer, of via tel. 072 567 5010

Overlast van hondenpoep, fout 
geparkeerde auto’s of rommel op 

       
deze ‘kleine ergernissen’ aanpakken.

Top 10 
Begin november houden wij een 
enquête om de ergernissen in de 
gemeente Castricum in kaart te 
brengen. De enquête bestaat uit een 
top 10 aan ‘kleine ergernissen’. U kunt 
aangeven of die bij u voorkomen en wat volgens u als eerste opgepakt zou moeten worden. 
S    
Met de informati e uit de en u te willen wij samen met u de komende jaren aan de slag om 
overlast van in elk geval 1 of enkele kleine ergernissen te verminderen. Samenwerking tussen de 
gemeente en u als inwoner is essenti eel voor een succesvolle aanpak. 
Toegankelijk
We willen iedereen de gelegenheid geven de enquête in te vullen. In ons gemeentehuis staan op 
verschillende momenten medewerkers om de enquête af te nemen en we staan ook in de centra. 
Voor iedereen die de enquête thuis op zijn of haar gemak in wil vullen, staat deze online op de 
website www.castricum.nl/en uete. 
We komen naar u toe
Dit onderzoek is het begin van een doorlopend proces waarmee wij de lee  aarheid van de 
gemeente willen verbeteren. Onze buitengewone opsporingsambtenaren zullen meer zichtbaar 
aanwezig zijn. We willen meer met u samenwerken, uw mening is waardevol! 
Bij de aanpak van ‘de kleine ergernissen’ hopen we op betrokkenheid van u als inwoners.

Aan de slag met ‘kleine ergernissen’

Met ingang van 1 november kunt u ons telefonisch vaker bereiken: op alle werkdagen van 8:00 
tot 17:00 uur. Stelt u uw vragen liever via Twitt er, acebook (Messenger) of WhatsApp, dan kan 
dat ook. Op bovengenoemde werkti jden krijgt u van ons binnen twee uur een reacti e. Als u ons 
uw vraag per e-mail stuurt, geven wij aan wanneer u een antwoord kunt verwachten. 

Gemeente telefonsich vaker te bereiken
 

Tijd  Onderwerp 
19.30  20.45 Raadsvergadering  
  Bespreking gewijzigde amendementen en moti es bij begroti ng   
  Besluitvorming   
  Begroti ng 2019    
  Belasti ngverordeningen   
  Commissies   
21.00  22.00 Voorstel aan de raad om af te zien van het experimenteren met de 
  parti cipati ewet 
21.00  22.00 Commissie Algemene Zaken  
  Intrekken verordening kinderopvang op grond van een sociaal 
  medische indicati e   
 
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commis-
sievergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de gri   e via raadsgri   e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
 
D          R  
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordiger van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 12 november 2018.
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

Agenda Raadsplein 8 november 2018
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Stuur gerust een appje
        

We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
T   D         

Offi  ciële mededelingen woensdag 31 oktober 2018

info@castricm.nl 

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

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

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

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

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

,     
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres
101018 R     H      
      
 Het vergroten van de woning (WABO1801614)
181018 Duinweg 3 a in Castricum 
 het bouwen van een loods (WABO1801677)
191018 H     A    A  
 Het bouwen van een woning (WABO1801682)
231018 Plantenhove 13 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur (WABO1801696)
241018 Willemshoeve 14 in Limmen 
 Het legaliseren van een bijgebouw (WABO1801699)
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 

        
   Het bouwen van een carport (WABO1801115)

   D      
   Het wijzigen van bestemming van bedrijf naar wonen (WABO1801275)
• Buiten behandeling: Hollaan 2 in Castricum 
   Het uitbreiden van de bestaande bedrijfswoning met een aanbouw t.b.v. het realiseren      
   van een extra bedrijfswoning (WABO1801135)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
221018 Westerweg 24a in Limmen  
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801479)
241018 Berkenlint 3 in Limmen  
 Het bouwen van een winkel (WABO1801191)
 N   H      
 Het reconstrueren van het parkeerterrein (WABO1801179)
261018 Duinakker 4 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) (WABO1801452)
 Tulpenveld 2 in Limmen  
 Het bouwen van een woning (WABO1801440)
 Duinmeiershof 12 in Castricum  
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801401)

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

Datum Adres
231018 Dorpsstraat 35a in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Hollandse avond Grandcafé Balu, op   
 zondag 11 november 2018 van 16.00 uur tot 22.00 uur op het terras van Gand Café  
 Balu, verzenddatum besluit 23 oktober 2018 (APV1800930).
 Achter Rijksweg 137 in Limmen  
 Verleende melding klein evenement Vuurwerkshow, op 14 december 2018 van  
 19.00 uur tot 19.40 uur achter Kroone & Lieft ing, verzenddatum besluit 23 oktober  
 2018 (APV1800885).
 Bakkummerplein aan de van der Mijleweg in Castricum 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Sing a Long op maandag 
 24 december 2018, verzenddatum besluit 24 oktober 2018 (APV1800926).

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Ontwerpbestemmingsplan Duinpad 3
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Duinpad 3 ter 
inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe woning op het perceel. 

      
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 1 
november 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC18Duinpad3-ON01. Daarnaast ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA, Castricum.
H    
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schrift elijk, zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schrift elijke zienswijzen moeten 
worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH  Castricum, 
onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Duinpad 3’
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en 
Projecten, tel. 14 0251 Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten 
behandeling.
M   
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl. 

Werkzaamheden Visweg: doorgaand verkeer gestremd
Op de Visweg zijn werkzaamheden van 5 tot met 16 november. Het deel tussen Rijksweg en 
Hogeweg, huisnummers 20 t/m 32, is daarom afgesloten voor verkeer. 
De werkzaamheden hebben te maken met het aanpassen van de huidige riolering in de 
Visweg voor de nieuwe woningen.
Auto- en vrachtverkeer worden omgeleid via de Kapellaan, fi etsverkeer via de Nieuwelaan. 
Restaurant Nieuw Hof blijft  bereikbaar ti jdens de werkzaamheden

Castricum, 31 oktober 2018




