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PWN nieuwe eigenaar van een 
deel van landgoed Duin en Bosch
Castricum - Drinkwaterbedrijf en 
natuurbeheerder PWN is vanaf 1 
november eigenaar van een deel 
van landgoed Duin en Bosch in 
Castricum. De natuur op het ter-
rein heeft een beschermde status 
en sluit aan op gronden die reeds 
in beheer zijn bij PWN. PWN is blij 
met het stuk grond en wil met de 
aankoop de natuurwaarde van 
het gebied en de aangrenzende 
gebieden versterken.

Mooie natuur vraagt om goed 
beheer
In het najaar van 2018 neemt 
PWN maatregelen om het gebied 
zo goed mogelijk te beheren. Ze 
zullen op korte termijn een aantal 
paden, die in de loop van de ja-
ren zijn ontstaan maar niet wen-
selijk zijn vanuit natuurbeheer, af-
sluiten. Het terrein wordt ook op-
genomen in het aangrenzende 
begrazingsgebied. Daarvoor zal 
een aantal hekwerken moeten 
worden vervangen en verplaatst. 
Verder gaat PWN het gebied op-
schonen van woekerende exoten. 
Voor de werkzaamheden heeft 
PWN inmiddels een plan ontwik-
keld.
Tenslotte gaat PWN in 2019 een 
gebruiks- en inrichtingsplan voor 
het terrein ontwikkelen in over-
leg met de verschillende belang-
hebbenden. Hier worden dan af-
spraken gemaakt over beheer, 
gebruik en zonering van het ter-
rein. Uitvoering van het plan 

wordt de komende twee jaar op-
gepakt.

Informatie
Boswachters van PWN zullen met 
ingang van de gebiedsovername 
regelmatig aanwezig zijn in het 

terrein om vragen van bezoekers 
te kunnen beantwoorden. Voor 
meer informatie kan men ook te-
recht bij bezoekerscentrum De 
Hoep of kijken op www.pwn.nl/
duin-en-bosch. (foto: aangele-
verd)

Als een zonnetje rijden
Castricum - ,,Zoemend optrek-
ken en als een zonnetje rijden 
vond ik echt een feest’’, zegt Mar-
jolein Zonjee. Ze is een van de 
vier gelukkigen die een week 
lang twee all electric Nissans Le-
af mocht uitproberen voor CA-
Lorie. Marjolein is co-coördina-
tor bij CALorie en ‘ambassadeur’ 
van elektrisch deelrijden. Haar er-
varingen licht ze toe tijdens het 
Startschot Elektrische Deelau-
to, afgelopen zaterdag in de Tuin 
van Kapitein Rommel. 
In de ontmoetingsruimte van de 
Tuin zijn ongeveer twintig geïn-
teresseerden bijeen. Zij krijgen 
naast ervaringen ook te horen 
over het belang van elektrisch 
delen als onderdeel van Duurza-
me Mobiliteit. CALorie beweegt 
zich dit jaar voor het eerst op het 
terrein van mobiliteit. Mobiliteit is 
complex en iets heel anders dan 
een windmolen, zonnepanelen 
en slecht geïsoleerde woningen, 
maar in onze gemeente wel goed 
voor 30 procent van de CO2-uit-
stoot. ,,En dus is het een thema 
dat ook heel veel aandacht no-
dig heeft, willen we met ons al-
len richting een klimaatneutrale 
gemeente bewegen’’, aldus Ma-
nuel den Hollander van CALo-
rie. ,,Daarom zijn we parallel aan 
de introductie van de elektrische 
deelauto ook druk bezig met het 
opstellen van een Duurzaam Mo-
biliteitsplan. Dit moet niet iets 

uit onze hoge hoed worden; we 
hebben wat contouren en willen 
de rest uitschrijven samen met 
bewoners, bedrijven, gemeente, 
scholen en andere stakeholders. 
We willen iets waar iedereen de 
komende jaren achter kan staan. 
Anders gaat het niet werken.’’ 
De elektrische deelauto’s kun-
nen slechts een ‘deeloplossing’ 
zijn van de grotere kwestie van 
ons tot nu toe erg onduurzame 
voortbewegen. Denk aan meer 
� etsen, meer lopen, meer met 
het openbaar vervoer. Een ander 
beleid, een andere instelling, een 
nieuw systeem. Het is nog een 
lange weg te gaan, volgens CA-
Lorie. Maar de voordelen zijn le-
gio: minder lawaai, minder par-
keerplekken nodig, minder vie-
ze uitlaatgassen, en een gezon-
der leven. 
Marjolein en de andere deelne-
mers signaleerden wel enkele 
aandachtspunten. Zo reageerde 
de deuropener - een functie bin-
nen een app - af en toe traag, zo-
dat je kan denken dat het niet 
werkt. ,,Sowieso moet de deel-
autorijder een smartphone heb-
ben’’, zegt Marjolein, ,,want het 
hele administratie- en facturatie-
systeem loopt via de app Juuve.’’ 
Erg handig om bijvoorbeeld in 
een oogopslag te kunnen zien of 
de deelauto gereserveerd is en of 
hij volgetankt is met stroom.
Ondertussen zijn de bezoekers 

naar buiten om testritjes te ma-
ken in de Nissan 30 kW, Nissan 40 
kW of de Peugeot Partner bestel-
bus. De meesten komen met blo-
zende wangen en een glimlach er 
weer uit. Een enkeling zegt: ‘Nee, 

ik hoef geen testrit. Ik heb al eer-
der in een elektrische auto gere-
den. Ik ga me gewoon aanmel-
den voor de deelauto.’ Aanmel-
den kan via www.calorieenergie.
nl. (Foto: CALorie)

Met presentatie ‘Erfgoed in beeld’
Donateursavond Oud-Castricum
Castricum - De jaarlijkse dona-
teursavond van Werkgroep Oud-
Castricum wordt gehouden op 
donderdag 15 november in de 
Maranathakerk, Prins Hendrik-
straat 1 in Castricum. De avond 

begint om 20.00 uur, maar de 
kerk is al open vanaf 19.30 uur. 
Diverse leden van de werkgroep 
zullen een presentatie houden 
met de titel ‘Erfgoed in beeld’. 
Enkele bijzondere onderwerpen 

zijn muntvondsten die de afge-
lopen jaren zijn gedaan, het be-
lang van Oral History en schilde-
rijen die rond Heemstede zijn ge-
maakt. Ook wordt een � lm ver-
toond die met een drone is ge-

maakt boven het gebied rond 
Kronenburg. 
De toegang voor de donateurs 
van de werkgroep en voor hun 
huisgenoten is gratis op vertoon 
van de brief die ze onlangs ont-
vingen, samen met het nieuwe 
jaarboek. 

Andere belangstellenden zijn na-
tuurlijk van harte welkom. Zij be-
talen een bijdrage van 2 euro.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Kaartverkoop Intocht 
Sinterklaas een succes
Castricum - Afgelopen vrijdag 
en zaterdag was de eerste voor-
verkoop van de kaartjes voor het 
welkomstfeest in de kerk bij de 
intocht van Sinterklaas op zater-
dag 17 november in Castricum. 
Inmiddels is al meer dan helft van 
het aantal kaarten (2 x 900) ver-
kocht.
Voor het eerste feest zijn er helaas 
geen kaarten meer verkrijgbaar. 
Het tweede feest begint om 16.30 
uur en voor slechts 1 euro, ouder 

en kind hebben elk een kaartje 
nodig, gaat de rest van de kaart-
jes in de voorverkoop, komende 
vrijdag 9 en zaterdag 10 novem-
ber bij Club Mariz aan de Dorps-
straat, van 13.00 tot 15.00 uur.
Vanaf maandag 12 november 
zijn daarna nog de overgeble-
ven kaartjes verkrijgbaar bij Blue 
World Kids op Geesterduin.

Vanwege de te verwachte drukte 
is het zaak er snel bij te zijn.

Nieuwe rasters in duinen
Castricum - PWN kiest er voor 
om de losse begrazingsgebie-
den voor de grote grazers in Cas-
tricum en Heemskerk samen te 
voegen tot een eenheid. De be-
grazing gaat nu integraal wor-
den toegepast. Hiervoor worden 
oude rasters verwijderd, nieu-
we rasters geplaatst en rondom 

het begrazingsgebied komen 
nieuwe klappoorten. Met de be-
heermaatregel zorgt PWN ervoor 
dat de Noord-Hollandse duinen 
weerbaar en veerkrachtig blijven 
en dat de dynamiek in de dui-
nen zich kan herstellen. De werk-
zaamheden zijn inmiddels bijna 
gereed. (Foto: Bert Westendorp)
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Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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Kleinkoor Castricum gaat ‘Over Grenzen’
Castricum - Kleinkoor Castricum 
waagt zich opnieuw aan een uit-
dagend repertoire. Het koor zingt 
tijdens een concert op 11 novem-
ber werken die grenzen over-
schrijden, zowel muzikaal als ge-
ogra�sch. En er werken ook nog 
eens twee geweldige solisten 
mee, sopraan Mariëlle Koeman 
en gitarist Alvara Rovira Ruiz. Als 
de vloeiende pianobegeleiding 
van Corinne Moerbeek zich daar-
bij voegt ontstaat er onder de in-
spirerende leiding van dirigent El-
len Verburgt een fraaie muzikale 
eenheid.
Het concert wordt geopend met 
de (eind)negentiende-eeuwse 
composities ‘Calme des nuits’ en 
‘Les �eurs et les arbres’ van de ro-
mantische componist Saint-Sa-
ens. Het koor neemt bezoekers 
vervolgens mee via de vroeg-

moderne componisten Barber 
en Poulenc naar de componis-
ten van nu, Whitacker en Gaw-
throp en beëindigt het program-
ma met zinderend Spaans werk, 
waarbij de Argentijnse gitarist Al-
varo Rovira Ruiz op een achtsna-
rige gitaar het koor begeleidt bij 
enkele delen uit ‘Romancero Gi-
tano’ van Tedesco. Héél bijzon-
der. Daarnaast brengt hij eigen 
virtuoze solostukken ten gehore. 
Ook Mariëlle Koeman mengt zich 

solistisch met enkele prachtige 
werken van De Falla in het vurige 
Spaanse slot.
Kleinkoor Castricum treedt al 
sinds 1980 op met werken die be-
horen tot de hoogtepunten uit 
de koormuziek. Maar minder be-
kend repertoire schuwt het koor 
zeker niet. Het koor zingt meer-
stemmig, meestal a capella, een 
enkele keer met begeleiding. 
Werken uit de renaissance tot en 
met de 21ste eeuw behoren tot 
de vocale mogelijkheden.

Dit bijzondere concert vindt 
plaats op zondag 11 november in 
de Dorpskerk aan het Kerkpad 1 
in Castricum. Aanvang 15.00 uur, 
kerk open vanaf 14.30 uur. Kaar-
ten à € 12,00 zijn verkrijgbaar bij 
de entree van de kerk. (Foto’s: 
aangeleverd)

Via internetconsultatie
Omgevingsraad Schiphol 
vraagt mening burgers
Regio - Het kabinet heeft de Om-
gevingsraad Schiphol om advies 
gevraagd over de ontwikkeling 
van Schiphol in de periode 2020 
tot 2030. De Omgevingsraad wil 
hier ook de mening van de indi-
viduele burgers in betrekken en 
heeft een internetconsultatie in 
het leven geroepen. 
Deze internetconsultatie geeft 
belangstellenden de gelegen-
heid om hun opvattingen ken-
baar te maken over deze en an-

dere onderwerpen over Schiphol. 
Deze consultatie is onderdeel van 
een bredere maatschappelijke 
consultatie en advisering die uit 
negen onderdelen bestaan. De 
Omgevingsraad Schiphol organi-
seert deze maatschappelijke con-
sultatie om zo veel mogelijk men-
sen te betrekken bij de totstand-
koming van de adviezen.
Meedoen aan deze internetcon-
sultatie kan via www.omgevings-
raadschiphol.nl/geef-uw-mening.

Castricum - Op woensdagavond 
28 november wordt wederom het 
Groot Castricums Dictee georga-
niseerd. Het dictee heeft sinds 
vorig jaar een nieuw jasje en blijft 
net zo gezellig en uitdagend. Ie-
dereen wordt uitgenodigd deel 
te nemen aan deze taalstrijd, 
waarbij het dictee aansluit op het 
thema van Nederland Leest 2018: 
Voeding.
Vanaf 19.00 uur gaat de deur 
open van de foyer van Geester-
hage (Geesterduinweg 3). Om 
19.30 uur barst de strijd dan echt 
los. Het dictee is geschreven door 
woordkunstenaar Gerard Wortel 
en wordt voorgelezen door een 
bekende Castricummer. De jury, 
onder leiding van juryvoorzitter 
Jeroen Kans (secretaris ECI Litera-
tuurprijs), kijkt de dictees na, ter-
wijl Gerard Wortel voor een op-
treden van eigen Nederlandstali-
ge liedjes en voordrachten zorgt. 
Gerard Wortel is theatermaker, 
entertainer, stadsdichter, taal-
knutselaar en zanger. Zijn teksten 
verhouden zich tussen scherts en 
gevoeligheid, tussen lichtzinnig-

heid en diepte, tussen lichte spot 
en hartstochtelijk mededogen. 
Na a�oop wordt het dictee kort 
behandeld door Jeroen Kans en 
worden de winnaars bekend ge-
maakt.
De bibliotheek daagt vijftig en-
thousiaste taalliefhebbers uit 
om zich aan te melden. Deelna-
me kost € 3,-. Aanmelden kan 
op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of tijdens 
openingsuren bij de klantenser-
vice in de bibliotheek (betalen 
met pin). Deze taalstrijd vindt 
plaats in de foyer van Geesterha-
ge, Geesterduinweg 3.
Het Groot Castricums Dictee is 
onderdeel van Nederland Leest, 
dat van 1 t/m 30 november 
plaatsvindt en dat dit jaar in het 
teken van Voeding staat. Biblio-
theek Kennemerwaard grijpt het 
thema ‘Voeding’ aan om een uit-
gebreid aanbod interessante en 
boeiende lezingen en bijeen-
komsten te organiseren. Het vol-
ledige programma is op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl te 
vinden. 

Op woensdag 28 november
Doe mee aan het 
Groot Castricums Dictee

Castricum is jonge EHBO’ers rijker
Castricum - Groep 8 van basis-
school De Klimop is geslaagd 
voor het examen Jeugd EHBO. 
De enthousiaste vrijwilligers van 
EHBO-vereniging Castricum oe-
fenden een week lang praktische 
situaties met de kinderen en in 
de klas werd samen met mees-
ter Lars het theorie-examen afge-
legd. Na een intensief praktijkexa-
men kon iedereen met trots zeg-
gen geslaagd te zijn. De komende 
maanden zullen meer basisscho-
len volgen met het geven van 
Jeugd EHBO. (Foto: aangeleverd)

Dancing Diner, Visitors en 
Roots Market in De Oude Keuken
Castricum - Donderdag 8 no-
vember is het Dancing DOK-diner 
vanaf 18.30 uur in De Oude Keu-
ken: stijlvol dineren en dansen 
onder de energieke leiding van 
dansleraar Hans Vos. Deelname 
kost 24,50, reserveren gewenst.
Zondag 11 november is er vanaf 
11.00 uur Roots Market in het Ke-
telhuis tegenover De Oude Keu-
ken. Om 15.00 uur treden in De 
Oude Keuken The Visitors op: de 
band uit Heiloo speelt een West-
Coast programma onder de noe-
mer “�ower power en coun-
try rock” met muziek van onder 
meer The Eagles, The Mama’s and 
the Papa’s, The Beach Boys, The 
Monkey’s, Crosby Stills Nash and 
Young en The Flying Burrito Bro-
thers. DOK vraagt een vrijwillige 
bijdrage. De DOKspecial is een 
California Burrito. (Foto: aangele-
verd)

Intentieovereenkomst Artiance 
en Bibliotheek Kennemerwaard

Regio - Dinsdag is een intentie-
overeenkomst getekend tussen 
Artiance Centrum voor de Kun-
sten en Bibliotheek Kennemer-
waard. De intentieovereenkomst 
behelst afspraken om nader on-
derzoek te doen naar nauwere sa-
menwerking en/of een mogelijke 
fusie van beide instellingen.
 
Raakvlakken
De werkgebieden van Artiance 
en Bibliotheek Kennemerwaard 
vertonen steeds meer raakvlak-
ken en de samenwerking is de af-
gelopen jaren dan ook op diver-
se fronten versterkt. Zo werken 
de Bibliotheek en Artiance nauw 
samen met onder andere het 
project Dag & Dauw en het Film 

& Media festival. Er liggen daar-
naast ook nog diverse kansen in 
het onderwijs en het sociale do-
mein, terreinen waarin Artiance 
zich sterk wil ontwikkelen. Zij zien 
daarmee voldoende inhoudelijke 
kansen om een nauwere samen-
werking (en/of een fusie) nader te 
onderzoeken.
 
Leven lang leren
Aan de basis van de samenwer-
king staat de gedeelde visie en 
wens van beide instellingen om 
mensen te laten ontwikkelen, het 
levenslang leren. Artiance Cen-
trum voor de Kunsten doet dat 
met cursussen en projecten op 
het gebied van kunst en cultuur 
en de Bibliotheek doet dat met 

leesbevordering en tal van acti-
viteiten ten behoeve van de zelf-
ontplooiing.
 
Samengaan culturele instellingen
Het samengaan van een Biblio-
theek met een Centrum voor de 
Kunsten is landelijk gezien niet 
ongewoon en kan zelfs een ten-
dens genoemd worden. Deze 
tendens uit zich in een toene-
mend aantal gefuseerde instel-
lingen, maar ook in de wens om 
tot een gezamenlijke C.A.O. te ko-
men. Ook hebben de branche or-
ganisaties de wens geuit om sa-
men te gaan en een gezamenlijk 
certi�ceringskader is al aanwezig. 
Men streeft ernaar om het onder-
zoek op 1 mei 2019 af te ronden.

Clusiuspatat uit eigen tuin
Castricum - Klas 4 basis van het 
Clusius College Castricum is ge-
start met de keuzevakken van 
pro�el Groen. Eén van de keuze-
vakken is ‘Voeding, hoe maak je 
het’. Er is al een ‘lekkere’ start ge-
maakt met het keuzevak door de 
geoogste aardappels uit de ei-
gen Clusiusschooltuin tot heerlij-
ke frietjes te maken. En natuurlijk 
is de mayonaise erbij ook zelf ge-
maakt……een lekker begin van 
de nieuwe lesperiode. (Foto: aan-
geleverd)

Paulus haalt geld op 
voor stichting Jarige Job
Castricum - Tijdens de Kinder-
boekenweek heeft basisschool 
Paulus geld ingezameld voor 
stichting Jarige Job. Alle groepen 
hebben zelf materiaal gemaakt 
wat tijdens de afsluiting van de 
Kinderboekenweek met thema 
vriendschap verkocht kon wor-
den. Versierde borden, vriend-
schapsbandjes, harten, gedich-
ten over vriendschap en groep 
7 en 8 vormden een koor waar-
in liedjes werden gezongen over 

vriendschap. Elk kind nam van 
huis een boek mee dat voor € 
0,50 verkocht werd op de boe-
kenmarkt.
Op donderdag 1 november heeft 
stichting Jarige Job de cheque 
van 505 euro in ontvangst ge-
nomen in aanwezigheid van alle 
kinderen van basisschool Paulus. 
Met dit bedrag kunnen 14 kin-
deren toch een cadeau ontvan-
gen als ze jarig zijn. (Foto: aange-
leverd)

Scooterdiefstal
Castricum - Donderdag 1 novem-
ber tussen 12.15 en 12.22 uur, 
in zeven minuten tijd dus, werd 
vanaf de Stationsweg een scoo-
ter weggenomen. Ondanks een 
snelle zoekslag is de scooter niet 
meer aangetro�en. De gestolen 
scooter betreft een zwart glim-
mende Piaggio Vespa Sprint met 
blauw kenteken DND79T en een 
groot donker getint scherm aan 
de voorzijde, een deuk rechtsvoor 
en een groene tie-wrap bij de lin-
kerkant van het stuur.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Honderd klassen op ontdekkingstocht 
met de Rabo AZ Foodtour

Unieke samenwerking tussen DEEN 
Supermarkten en Van der Valk

A Star is Born
In deze nieuwe ver�lming het 
tragische liefdesverhaal van de 
aan lager wal geraakte country-
ster Jackson Maine. Maine ont-
dekt - en wordt verliefd op - een 
onbekende, worstelende zange-
res, Ally. Ze heeft haar droom om 
het te maken in de muziekbusi-
ness zo goed als opgegeven, tot 
Jack haar aanmoedigt haar plek 
in de spotlights op te eisen. Wan-
neer dit lukt, begint hun liefdes-
relatie echter scheurtjes te ver-
tonen. Jack voert een innerlijke 
strijd en heeft moeite met het feit 
dat hij steeds meer in haar scha-

duw komt te staan. De �lm is ge-
baseerd op het verhaal van Willi-
am A. Wellman en Robert Carson, 
die ook het script schreven voor 
de originele versie in 1937 en hier 
ook een Oscar voor kregen. Ook 
in 1954 en in 1976 is een �lm met 
die titel uitgebracht, de laatste 
was met Barbra Streisand en Kris 
Kristo�erson.

Nu speelt Lady Gaga haar eerste 
rol in een grote �lm naast vier-
voudig Oscar® genomineerde 
Bradley Cooper. Cooper maakt te-
vens zijn debuut als regisseur.

Sinterklaas 
en de vlucht 
door de lucht
Dé Sinterklaas�lm van 2018! Floor 
vraagt aan haar steenrijke va-
der een zwembad vol chocola-

demunten. Wanneer zelfs Sinter-
klaas hem niet kan helpen, ont-
voert hij de Sint met zijn luchtbal-
lon. In ruil voor 1 miljoen munten 
zal hij Sinterklaas vrijlaten. 

Lukt het de Pieten om de munten 
te maken, zodat de Sint op tijd is 
voor pakjesavond?

Regio - Een ware bundeling van 
krachten: vijf Noord-Hollandse 
Rabobanken ontwikkelden sa-
men met AZ Alkmaar en Green-
port NHN een nieuw lesprogram-
ma voor basisscholen. 

De Rabo AZ Foodtour is een com-
pleet interactief lesprogramma 
voor groepen 7/8 waarin voed-
sel en gezonde voeding centraal 
staat. Maar liefst 100 klassen dui-
ken vanaf 5 maart 2019 in thema’s 
als gezond eten, etiketten lezen 
en sportvoeding. Elke les behan-
delt een actueel voedsel- of ge-
zondheidsthema. 

Met �lmpjes van AZ-spelers, trai-
ners en voedingsdeskundigen 
wordt de lesstof aan de klas voor-
geschoteld. Vervolgens voeren 
de leerlingen de opdrachten uit, 
vastgelegd in vlogs, waarmee ze 
kans maken op een Foodclinic bij 
AZ. 

Water in plaats van frisdrank
,,Ik zag dat een leerling in plaats 
van frisdrank nu water meeneemt 
voor in de pauze. Een andere leer-
ling vertelde dat ze thuis de koel-
kast checkte op producten die 

daar niet horen. Het lijken kleine 
dingen, maar er blijkt uit dat ze de 
stof echt verwerken. En het ma-
ken van de vlogs vinden ze fan-
tastisch. Bovendien is het voor 
ons als leerkracht overzichte-
lijk: het is een helder, vastomlijnd 
pakket,’’ vertelt een enthousiaste 
Rogier van ’t Veer, leerkracht bij 
RKBS De Vlieberg, die dit jaar met 
zijn klas mee deed aan de pilot. 

Goed op het etiket kijken
Leerling Bas: ,,Ik heb vooral veel 
geleerd van de les over verpak-

kingen. Op een pak muesli met 
havermout staat soms bijvoor-
beeld iets als ‘vezelrijk haver-
mout’, terwijl de zak gewone ha-
vermout die ernaast ligt veel 
meer vezels bevat. En daar staat 
dan niets over op de voorkant. Je 
moet dus goed op het etiket kij-
ken.’’

Ook met de klas meedoen? Ga 
dan naar www.raboazfoodtour.
nl voor meer informatie en schrijf 
jouw school alvast in voor seizoen 
2020! (Foto: aangeleverd)

Regio - DEEN is op 28 oktober 
een spaaractie gestart onder de 
naam ‘Suite Dreams’. Klanten van 
DEEN kunnen gedurende acht 
weken sparen voor Van der Valk 
bad- en bedtextiel. Deze spaar-
actie is een unieke samenwerking 
tussen DEEN Supermarkten en 
Van der Valk.

Het bad- en bedtextiel is van 
hoogwaardige kwaliteit en is spe-
ciaal ontwikkeld voor de hotel-
lerie. Het textiel is duurzamer, 
droogt sneller, voelt zachter aan 
na het wassen en kreukt minder 
als het uit de wasmachine komt. 
Zelfs na honderden keren was-
sen! De samenstelling van het 
materiaal is door Van der Valk zelf 
bepaald. Daarnaast zijn er nog 
speci�eke details toegevoegd, 
waardoor dit bed- en badtextiel 
afwijkend is van de retail kwaliteit 
en aanzienlijk langer meegaat. 
Tegen inlevering van een volle 
spaarkaart zijn diverse producten 
verkrijgbaar met grote kortingen. 
Het gaat om kussens, dekbedden 
(140 x 220 cm en 240 x 220 cm), 

LUXURY 
HOTEL EDITION 
PRODUCTSSuite Dreams.
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bed & bad textiel
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dekbedovertrekken met een �jne 
ruime instopstrook (140 x 260 cm 
en 240 x 260 cm) en handdoeken 
en badlakens. De kwaliteit is top, 
hier staat Van der Valk garant voor.
Sparen gaat heel makkelijk. Bij ie-
dere 5 euro aan boodschappen 
en bij actieproducten ontvangen 
de klanten van DEEN spaarzegels. 
Met 15 zegels is de spaarkaart al 
vol en kan één van de Van der Valk 

producten met hoge korting 
worden aangeschaft. 

Tijdens de actieperiode kan ook 
een Van der Valk boxspring met 
hoge korting worden aange-
schaft. In een groot deel van de 
winkels (o.a. in Castricum) staat 
daarom een Van der Valk box-
spring waar je op kunt proef lig-
gen.  (Foto: aangeleverd)

Informatieavond vet bevriezen en 
huidverjonging Centrum Oosterwal
Regio - Woensdag 14 november 
organiseert Centrum Oosterwal 
een informatieavond over Cool-
Sculpting en Forever Young BBL 
behandeling. 
Bij CoolSculpting wordt door 
middel van koeling overtolli-
ge vetophoping op een veilige 
en e�ectieve manier verwijderd. 
Het onderscheidt zich van andere 
vriesmethoden in Nederland om-
dat het de enige vriesmethode is 
die wetenschappelijk bewezen 
werkzaam is en 100% veilig. Door 
koeling worden de vetcellen af-
gebroken en geleidelijk door het 
lichaam afgevoerd. 
Forever Young BBL is een unieke 
huidverjongende behandeling 
die de huid van binnen en van 
buiten verjongt. Het pakt meer-
dere huidverouderingsverschijn-
selen aan de oppervlakte van de 
huid aan (pigmentvlekken, va-
tjes en roodheid) en vertraagt te-
gelijkertijd de huidveroudering 
van binnenuit.

Dermatoloog Menno Gaastra en 
huidtherapeuten Nike Ramaker 
en Sabine Pirovano leggen de 
werking van de behandelingen 
uit en laten aan de hand van veel 
beeldmateriaal zien wat de resul-
taten zijn.
Na a�oop is er gelegenheid om 

vragen te stellen. De avond be-
gint om 19.00 uur en zal tot onge-
veer 21.00 uur duren. Toegang is 
gratis, men dient zich wel aan te 
melden via 072-515 77 44 of in-
fo@centrum-oosterwal.nl. Loca-
tie: Comeniusstraat 3 in Alkmaar. 
(Foto: aangeleverd)

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

Geboortes
Castricum: 28-10-2018: Ysabella 
Jackie Huisman, dochter van Paul 
Huisman en Lotte L. Dekker. 

Overledenen
Limmen: 25-10-2018: Cornelis 
Baltus, gehuwd met Catharina P. 
van Hesselingen. .

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum: 26-10-2018: Jo�rey 
van den Berghe en Fleur N. Doe-
ts; 31-10-2018: Bastiaan J. Stoop 
en Manon M. van Hattum.

Jongens in bezit 
luchtdrukwapen
Castricum - Vrijdagmiddag om-
streeks 13.50 uur werd gemeld 
dat op Het Korte Land vier jon-
gens bij de tafeltennistafel ston-
den met een vuurwapen. Toen 
de politie ter plaatse kwam ren-
den ze weg. Er volgde een korte 
achtervolging. Hierbij werd ge-
zien dat één van die jongens iets 
weggooide. Deze 16-jarige Castri-
cummer is aangehouden. De jon-
gen leidde de politie naar de plek 
waar hij het wapen had wegge-
gooid. Het betrof een luchtdruk-
wapen. Deze is in beslag genomen.

Bingomiddag 
voor Ethiopië
Castricum - De werkgroep Castri-
cum-Ethiopië houdt een bingo-
middag op zondag 11 november. 
Er zijn mooie prijzen te winnen. 
De opbrengst is bestemd voor 
de projecten in Ethiopië, speci-
aal voor een nieuwe keuken voor 
het lunchproject. In een sloppen-
wijk van de hoofdstad Addis Abe-
ba helpt de werkgroep een aan-
tal van de armste kinderen naar 
school te gaan. Voor de allerarm-
ste van deze kinderen verzorgen 
ze ook een ontbijt en een lunch. 
Die lunch wordt straks klaarge-
maakt in de nieuwe keuken.
De bingomiddag begint om 14.00 
uur en wordt gehouden in het Pa-
rochiecentrum naast de Pancrati-
uskerk, Dorpsstraat 113 in Castri-
cum. Eén bingokaart kost € 2,- , 
drie kaarten voor € 5,-.

Dankzij Plogging Castricum
De Woude weer schoon!
De Woude  - Afgelopen zon-
dag deed Samuel voor het eerst 
mee met Plogging Castricum. 
Om de drie weken nodigt Plog-
ging Castricum iedereen uit voor 
een wandeling op steeds een an-
der mooi plekje in de gemeente. 
Tijdens het wandelen wordt het 
zwerfafval opgeruimd. Dit keer 
was het eiland De Woude weer 
aan de beurt. Samuel bleek een 
goede speurder en vond in het 
gras tot ieders verbazing een half 
vergaan brie�e van vijf euro. Ze 
moeten hier wel erg rijk zijn op 
De Woude, dacht Samuel. Hij wil 
nog wel eens op pad met de bol-
derkar. Wie weet wat hij dan zal 
vinden. Volgende keer ook mee-

doen? Hou dan de aankondigin-
gen in de krant en op Facebook 
in de gaten: www.facebook.com/
ploggingcastricum/

Rock ’n roll dansmiddag 
in teken van The King
Akersloot - Zondag 11 november 
staat ‘the king of rock ‘n roll’ cen-
traal in de dansmiddag in café De 
Vriendschap in Akersloot.
De in 1977 overleden Elvis Presley 
is volgens velen The King en nog 
steeds weet men zijn landgoed 
Graceland te vinden. Elvis was in 
zijn tijd de grote held van vele 
trouwe fans en vooral was hij een 
zanger die zeer veel hits op zijn 
repertoire had staan. Nummers 
als Heart Break Hotel, Love me 

Tender, Jailhouse Rock spreken 
nu nog steeds tot verbeelding.
Zondagmiddag 11 november 
zal The King centraal staan in de 
rock ‘n roll dansmiddag . De aan-
vang is 13.30 uur en het einde 
is om 17.00 uur zodat de men-
sen op tijd thuis kunnen zijn voor 
het oer-Hollandse feestje van St. 
Maarten. Deze dansmiddagen 
worden eenmaal per maand ge-
houden en de toegang is deze 
keer ook gratis. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 15.30 & 20.00 uur
Fantastic Beast 

 The Crimes of Grindelwald - 3D
donderdag 20.00 uur

vrijdag 15.30 &  21.15 uur
zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur

Bohemian Rhapsody
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.30 uur
zondag 19.30 uur

A Star is Born
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

De Dirigent
vrijdag 15.30 uur

zaterdag 21.15 uur
dinsdag 20.00 uur

Todos lo Saben
vrijdag 18.45 uur

zaterdag & zondag 16.00 uur
Wad, overleven 

op de grens van water en land
zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur

woensdag 15.30 uur
Sinterklaas 

en de vlucht door de lucht
zaterdag & zondag 13.30 uur

Superjuffie
zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

Smallfoot (NL) 2D

Programma 8 november t/m 14 november

Limmen  -  ZSGOWMS

ZONDAG 11 NOVEMBER 
Aanvang 14.00 uur:
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Backum Brass derde op NBK 2018
Castricum - Vrijdag 26 oktober 
nam Backum Brass deel aan de 
Nederlandse Brassband Kam-
pioenschappen in Utrecht. Met 
de uitvoering van het verplich-

te werk Viking Age behaalden 
zij in de derde divisie een mooie 
podiumplaats: derde in een veld 
van acht bands. Onder leiding 
van vaste dirigent Vincent Verha-

ge werden 89 punten behaald. In 
het juryverslag werd de band zo-
wel geroemd om de totale klank, 
als het goede individuele spel 
door solisten. (Foto: aangeleverd)

Vijftien deskundigen helpen vrijwilligersorganisaties
Kosteloze ondersteuning vanuit 
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Castricum - Vijftien deskundigen 
uit het bedrijfsleven en van het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn Castricum staan klaar om 
vrijwilligersorganisaties in de ker-
nen van Castricum kosteloos te 
ondersteunen bij vragen en knel-
punten met als doel om organisa-
ties te versterken en toekomstbe-
stendig te worden. 
De deskundigen zijn verenigd in 
de Kennisbank, onderdeel van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
Hulp kan onder meer gegeven 
worden bij: website bouwen en 

onderhouden, computervraag-
stukken, vragen rond aansprake-
lijkheid en veiligheid in organi-
saties. De Kennisbank wordt ook 
regelmatig geraadpleegd als het 
gaat om het vinden, behouden 
en begeleiden van vrijwilligers, 
het ontwikkelen van vrijwilligers-
beleid en voor het zoeken naar 
gelden/fondsen voor projecten. 
Een ander terrein vormt de advi-
sering bij technische vragen van 
bijvoorbeeld bouwkundige of 
installatietechnische aard door 
Kennisbankdeskundigen. Kort-

om, veel gebieden waarop een 
steuntje in de rug gegeven kan 
worden aan vrijwilligersorganisa-
ties en daarmee aan het vrijwilli-
gerswerk!

Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Irene 
Zijlstra van het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk van Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5 in Castricum. 
Het telefoonnummer is 0251 65 
65 62. Gemaild kan worden met: 
info@welzijncastricum.nl, met 
vermelding van ‘Kennisbank’. 

Het Brein volgens Brunia bij Laan

Castricum - Prof. dr C.H.M. Bru-
nia (Weert 1932) emeritus hoog-
leraar fysiologische psychologie, 
was gedurende zijn loopbaan 
verbonden aan de universiteiten 
van Utrecht en Tilburg. Daarnaast 
werkte Brunia ruim dertig jaar als 
zenuwarts in de Hans Berger Kli-
niek te Breda. ‘Het brein van fa-
rao tot fmri’ vult een leemte in de 
kennis van de hersenwetenschap. 
Met dit ‘hoofdwerk’ bundelt Kees 
Brunia een levenlang studie van 
het menselijk brein, het mense-
lijk gedrag en het menselijk be-
wegen.
Het boek is een nieuwe geschie-
denis van de hersenwetenschap. 
Maar ook een nieuwe geschie-
denis van de hersenwetenschap 
plus de re�ectie van één van Ne-

Zondagmiddag 11 november vertelt Prof. Dr. C.H.M. Brunia aan de hand van zijn boek, ‘Het Brein, 
van farao tot fmri’, over de geschiedenis van de hersenwetenschap. Na de pauze eindigt hij met de 
nieuwste ontwikkelingen op dat gebied en is er ruimte voor vragen. De entree is gratis en zijn boek 
ligt al voor de toehoorders klaar.

derlands meest ervaren hersen-
wetenschappers daarop. Maar 
het is ook een nieuwe geschie-

denis van de hersenwetenschap 
plus de re�ectie van één van Ne-
derlands meest ervaren hersen-
wetenschappers die zijn levens-
werk schrijft en de lezer trakteert 
op talloze wetenswaardige en re-
levante afbeeldingen en anekdo-
tes. 
Kennis, afbeeldingen en anekdo-
tes uit de tijd van de farao’s, de 
romeinen, de middeleeuwers, de 
Verlichten en zeker ook uit on-
ze tijd, de tijd van Swaab, Lamme 
en Noé.
Dit boek is een pandemonium 
van kennis over onze hersenen en 
over ons bewustzijn. Misschien 
dat het daarom meer toevoegt 
aan ons begrip over ons bestaan 
dan één enkele moderne theorie. 
(Foto: aangeleverd)

Veiling voor kerk en jeugd in Limmen
Limmen - De Corneliuskerk in 
Limmen heeft het vanaf 3 mei, de 
dag van de grote brand, niet aan 
belangstelling ontbroken. Ra-
dio, televisie, de media, iedereen 
stond in de rij om verslag te doen 
van de brand, de gevolgen en 
de wederopbouw. Want Limmen 
zou Limmen niet zijn, als men niet 
schouder aan schouder zou staan 
om de kerk in oude luister te her-
stellen. Dit proces is in volle gang 
en vordert gestaag.
Op vrijdag 9 november, vanaf 
19.30 uur, zal in de zaal van ‘Hee-
ren van Limmen’, recht tegenover 
de kerk, de jaarlijkse veiling voor 
Kerk en Jeugd worden gehou-
den. Ongetwijfeld zal die avond 

ook gesproken worden over de 
kerk en alles wat daarom heen 
gebeurt. Echter het primaire doel 
van de veiling is niet gelden in te 
zamelen ter bestrijding van de 
kosten van de brand, maar voor 
extra’s in de kerk en ook voor-
al voor de jeugd van Limmen die 
middels de jeugdafdelingen van 
verenigingen een �ink deel van 
de opbrengst krijgt voor de diver-
se activiteiten. 

Door de mensen van Limmen en 
de bedrijven is met gulle hand ge-
geven om de veilingkavels samen 
te stellen. Nu is het de beurt aan 
de kopers, die er zeker in groten 
getale zullen zijn, om te bieden 

op de ruim 350 kavels die onder 
de hamer komen. De door de wol 
geverfde Limmer veilingmeesters 
zullen dit alles snel en deskun-
dig aan de man/vrouw weten te 
brengen. Naast de bekende pon-
den gerookte paling, taarten, di-
nerbonnen, mooie wijnpakket-
ten, zijn er heel veel gezellige ui-
tjes, bijzondere historische �ets-
tochten, brunches, rondleidin-
gen, keezavonden en dergelijke. 
Kortom voor iedereen wat wils. 

De catalogi zijn in Limmen reeds 
verspreid en zullen bij de veiling 
in de zaal op tafel liggen. Entree 
is gratis en iedereen is van harte 
welkom.

Bij Sabrina Tacci en Marina Pronk
Open atelier op de Van 
Oldenbarneveldweg 32 

Castricum - Eén jaar geleden be-
trok de Italiaanse schilderes Sa-
brina Tacci haar atelier aan de van 
Oldenbarneveldweg 32 in Bak-
kum en ontstond de intensie-
ve samenwerking met fotograaf/
beeldhouwer Marina Pronk. Sinds 

die tijd houdt het duo hier el-
ke vrijdag Open Atelier en expo-
seert maandelijks een weekend 
lang met vaak verrassende live 
optredens. Komend weekend is 
het weer zover: op zaterdag 10 en 
zondag 11 november van 13.00 

tot 18.00 uur staat de deur wa-
genwijd open en op zondag is er 
live muziek!
Pronk: ,,Zoals altijd zullen we 
ons werk verrassend combine-
ren maar we kijken vooral voor-
uit! In de meest letterlijk zin doen 
we dat met de één jaar durende 
reis door het prachtige werk van 
Sabrina. Traditioneel brengt Tacci 
een kalender uit met 13 close-ups 
van haar schilderijen. Vers van de 
pers is de Sabrina Tacci Art Calen-
der 2019, limited edition. Tijdens 
dit weekend heeft u de primeur 
en bieden wij de unieke kans om 
niet alleen de kalender maar ook 
de 13 originele werken die voor-
komen in de kalender te zien.”
 
All You Can Eat
Op zondag van 14.00 tot 17.00 
uur is er live muziek van de Cas-
tricumse band AYCE. All You Can 
Eat is het muzikale equivalent 
van een hangmat in de avond-
zon, speelt muziek die lekker 
in het gehoor ligt waarbij ze de 
mainstream hits een beetje ont-
wijken. Denk aan nummers van 
Amos Lee, Counting Crows, Paolo 
Nutini, Tom Waits of Jack Johnson 
maar dan met een eigen twist. 
(Foto: Marina Pronk)

Expositie Martin Groen
Castricum - Vanaf 5 november is 
in De Oude Keuken een tentoon-
stelling te zien van de schilderij-
en van de Haagse schilder Mar-
tin Groen.

Martin’s werk is een orkest van 
kleur. Hij schildert het licht en 
de re�ecties in een impressionis-
tisch handschrift. De enorme vari-
atie aan landschappen in het Zui-
den van Frankrijk, Italië en zijn ge-
boorteplaats Den Haag zijn voor 
hem een onuitputtelijke bron van 
inspiratie. Martin wil de zonover-
goten landschappen vangen zo-
dat de warmte bijna voelbaar is. 
Zijn werk is open en uitnodigend 
voor ieder die ervaart hoe de 
kleuren op het doek tot leven ko-
men. Naast eigen werk, werkt hij 
ook in opdracht. 
De prachtige thema’s uit de na-
tuur blijven Martin boeien. Zijn 
schilderijen zijn opgezet met pa-
letmes, waardoor ze bijna drie-
dimensionaal worden. Naast de 

kleurrijke acryl- en olieverfschil-
derijen heeft hij het aquarelleren 
nooit losgelaten, want deze tech-
niek van weglaten en uitsparen 
leent zich goed voor het West-
landse, vaak vochtige landschap.
Martin Groen is Hagenaar en ge-
boren in 1959. Zijn talent is gene-
tisch bepaald; zijn vader teken-
de en schilderde en zijn Scheve-
ningse opa was lokaal bekend 
van de zeilloggers die hij vast-
legde. Sinds 1984 woont Martin 
Groen in ’s-Gravenzande en werkt 
hij in Naaldwijk. Na 19 jaar leer-
kracht op een basisschool, waar 
hij bekend stond om zijn kleurrij-
ke bordtekeningen en grote de-
cors voor de musicals, is hij nu 
vakgroephoofd van de Kunstvak-
ken in het middelbaar onderwijs 
en geeft hij Culturele en Kunst-
zinnige Vorming aan pubers. Het 
blijft een geweldige uitdaging 
voor hem om telkens weer jonge-
ren te boeien voor Kunst en Cul-
tuur. Naast het lesgeven is hij blij-

ven schilderen; hij noemt dit de 
ideale kruisbestuiving.
De expositie is te zien van 5 no-
vember tot en met 7 januari bij 
De Oude Keuken aan de Parklaan 
117 in Castricum. Dagelijks ge-
opend van 09.00 tot 17.00 uur 
en in het weekend van 09.00 tot 
23.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Ruimte in de Werkwinkel
Regio - Zit je al een langere perio-
de thuis en lukt het niet om werk-
ervaring op te doen? Maar wil je 
wel graag aan de slag gaan? Dan 
is de Werkwinkel iets voor jou! 
Via de Werkwinkel is het mogelijk 
om gedurende maximaal een jaar 
werkervaring op te doen met be-
houd van uitkering. Zo zet je stap-
pen richting vrijwilligerswerk, 
een baan of een opleiding. Ook 
kun je bij de Werkwinkel terecht 
voor ondersteuning bij vrijwilli-
gerswerk en het bemiddelen bij 
gesprekken met je klantmanager 
en gaan we mee naar keuringen.
Binnen de gemeenten Bergen, 
Heiloo en Castricum is er nog 
ruimte om mee te doen aan de 
Werkwinkel. Dit is de kans om 

weer structuur in je (werk-)leven 
aan te brengen. Via een traject bij 
De Werkwinkel leer je waar moge-
lijkheden en kansen liggen, leer 
je negatieve gevoelens een plek 
te geven en krijg je meer zelfver-
trouwen om een nieuwe start te 
maken. Er wordt één op één ge-
coacht en bekeken op welk ni-
veau en aan welke doelen jij wilt 
en kunt werken. Daarnaast kun 
je groepstrainingen volgen, zo-
als Sport Werkt, Supporters voor 
Supporters en Your Next Step.
Door weer aan de slag te gaan op 
een werkervaringsplaats, bijvoor-
beeld bij een sportvereniging of 
werkgever, raak je er weer aan ge-
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zij bieden.

Tijdens opening nieuwe esposities
The little Hobo’s live in 
galerie Streetscape
Castricum - Zaterdag 17 novem-
ber is galerie Streetscape van 
14.00 tot 20.00 uur geopend. The 
Little Hobo’s spelen live van 18.30 
tot 20.00 uur tijdens de opening 
van nieuwe exposities: Surrealis-
tische schilderijen Dorrit van den 
Boogaard (Amersfoort), Land-
schappen Brigitte Vermij (Heiloo), 
keramiek Paulien Hakkert (Cas-
tricum). Er is nieuw keramisch 
werk te zien van Annelie Toor-
ians (Oostzaan), Jumping Am-
sterdammertjes van José Loevie-
ra en realistische dierenschilderij-
en van Rob Langenberg (Heerhu-
gowaard). 
Men hoopt veel Castricummers 

te verwelkomen, iedereen is van 
harte welkom. The Little Hobo’s 
bestaan uit : Leen Mulder (Fid-
dle, mandoline, mondharmonica 
en zang),  Jan Erik Hoeve (zang, 
pedal steel gitaar en banjo) , Piet 
van Leeuwen (basgitaar en zang),  
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Bistro ’t Schippersrijk is te vinden op een uniek plekje in de haven van Uitgeest. Op 
het terras kan de gast heerlijk lunchen en dineren met een wijds uitzicht. Eigenaar 
Sjaak Rijke snijdt nog steeds zelf het vlees voor het restaurant, ook rookt en 
bewerkt hij diverse specialiteiten. Eigenaresse Carin Rijke zorgt voor de decoratie en 
de juiste ambiance. Onze bemanning bestaat uit een hecht team van enthousiaste 
medewerkers. Op korte termijn zoeken wij een kok die onze bemanning wil komen 
versterken. Proef op deze pagina alvast de sfeer in ons bedrijf:

Serina, Sjaak, Carin en Romano Rijke Foto: aangeleverd

De keukenbrigade zoekt jou! Foto: aangeleverd

Chef-kok Remco en sous-chef Martijn  Foto: aangeleverd

Bistro ’t Schippersrijk zoekt versterking voor de bemanning
De keukenbrigade zoekt een fulltime of parttime kok (m/v)

Chef-kok Remco Meijer staat al 25 jaar aan het roer van de keukenbrigade. "De brigade is één grote 
familie, Martijn, één van mijn leerlingkoks is nu mijn sous-chef". Er is in mijn keuken geen hiërarchie, 
iedereen is gelijk. Ook is er veel ruimte voor eigen initiatief. Vorige week heb ik bijvoorbeeld een 
blackbox wedstrijd georganiseerd: alle leerling-koks kregen een box met zeven ingrediënten waarmee 
zij door middel van een aantal aangeleerde technieken een mooi gerecht moesten maken. We hopen dat 
onze toekomstige collega het ook leuk vindt om dit soort uitdagingen te bedenken en zo onze leerling-
koks te begeleiden.

Ik wil graag dat mijn toekomstige collega onze (lokale) leveranciers leert kennen, dus neem ik hem of haar graag mee. Ieder jaar gaan we snoekvissen onder leiding van een zoetwatervisser op het Uitgeestermeer en we maken ook uitstapjes naar de groenteveiling en de visafslag. Een sous-chef die een aantal jaar geleden bij ons werkte organiseerde bijvoorbeeld ieder jaar een sportdag voor de keukenbrigade, ook dat vinden we leuk! We hebben naast het harde werken ook ontzettend veel lol hebben met ons team.
"We hebben een dynamische keuken, de kaart wordt ieder seizoen aangepast en constant ge-updated. Ik kook graag met hetgeen mij wordt aangereikt door lokale leveranciers", Remco vervolgt: "Volgende week komt hier bijvoorbeeld het achterstuk van een hert binnen, we hebben vorig jaar ook gewerkt met tien ganzen en wat smientjes die we konden bemachtigen". We zitten nu in een periode dat de paddenstoelen uit de grond komen, dat betekent dat er weer eekhoorntjesbrood is. Er worden nu ook coquilles gevangen bij Normandië, dit kan dus binnenkort weer op de kaart.

Chef-kok Remco woont samen met zijn vrouw en twee poezen in Heemskerk. Hij leeft zijn vak, hij gaat in de vakantie met de camper op reis maar dan wel het liefst richting Frankrijk waar hij inspiratie op kan doen voor in de keuken. Vorig jaar is hij van Normandië naar Biarritz gereden. "Ik ging op Oestertocht, in elk plaatsje proefde ik de oesters. Zo heb ik dus ongeveer 250 oesters gegeten in twee weken", vertelt hij trots. Serina en Martijn gieren van het lachen, het schijnt namelijk dat het eten van zoveel oesters nogal wat bijwerkingen kan geven.

Het Schippersteam is letterlijk één grote familie en daar 
zijn wij heel trots op. Onze afwassers zijn voor ons net zo 
belangrijk als onze chef-kok. We hebben veel 
’doorstromers’ in ons team die bijvoorbeeld zijn 
begonnen in de afwas en nu nog steeds bij ons werken, 
bijvoorbeeld als kok of in de bediening. We doen hier 
aan participerend leiderschap dat houdt in dat we alles 
met z’n allen doen. Ook de eigenaren staan op de 
werkvloer en mocht de afwas bijvoorbeeld niet af zijn als 
iedereen klaar is dan helpen we even een handje mee.

Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel en dit proberen wij met 
de bemanning als dagelijks doel vast te houden. In de keuken wordt 
er veel aandacht geschonken aan de kwaliteit en duurzaamheid van 
de producten, in nauwe samenwerking met onze trouwe 
leveranciers.

Wij kijken terug op een verschrikkelijk leuk jaar: de lange warme 
zomer waarin onze bemanning mooie dagen op ons prachtige terras 
hebben gedraaid maar natuurlijk was het ook een jubileumjaar, 
bistro ’t Schippersrijk bestaat 25 jaar en dit hebben we goed gevierd 
met z’n allen. Daarom gaan we nu dicht met kerst, we geven 
iedereen vrij zodat ze gezellig met het gezin kerst kunnen vieren. 

Dat hebben ze namelijk verdiend.
Om de bemanning te versterken zijn we op zoek naar een fulltime of 
parttime kok of kokkin. We zouden het wel fijn vinden als je een 
paar jaar ervaring hebt en dat je afgestudeerd bent is een must. 
Denk mee, overleg mee en breng met ons de keuken op een nog 
hoger niveau. Wij zijn al 25 jaar een leerbedrijf dus je kunt hier ook 
als leermeester aan de slag. Lees op deze pagina even de stukjes 
over Remco en Martijn, je toekomstige collega’s, op deze manier 
krijg je het beste beeld hoe het er aan toe gaat in ons 
Schippersteam.

Daarbij zijn er nog een aantal extraatjes: je overuren krijg je 
uitbetaald of ze mogen worden opgenomen (dit gaat altijd in 
overleg met jou), één van onze sterke kanten is dat we ook goed aan 
je thuissituatie denken qua rooster én er zijn mogelijkheden om 
afspraken te maken over vaste werktijden, zolang deze tijden 
onderling maar goed en eerlijk worden verdeeld. Onze bemanning 
krijgt overigens de pauzes doorbetaald en je lunch, diner en drinken 
wordt natuurlijk ook gewoon door ons verzorgd en betaald.

Wij nodigen je van harte uit je sollicitatie te mailen aan info@
schippersrijk.nl en we hopen je graag snel aan boord te mogen 
verwelkomen bij bistro ’t Schippersrijk.

Martijn, de rechterhand van 
chef-kok Remco begon in 2011 
als leerling kok: "Mijn gevoel 
was gelijk goed, ik blijf 
natuurlijk niet voor niets tot 
nu bij Bistro ’t Schippersrijk", 
vertelt hij. "Ik blijf nog steeds 
groeien in het vak, maar ook 
als persoon".

Wat hij vooral heel bijzonder vindt is dat ’t Schippersrijk een eigen slagerij én in samenwerking 

met Jan van de Kommer (de lokale visboer) zijn eigen vlees en vis rookt. "Op deze manier werken 

we altijd met mooie producten", vertelt Martijn. "De hamburgers worden bijvoorbeeld gemaakt 

met zelf gerookt vlees dat wij zelf door de gehaktmolen halen. Zelfs de botten worden gebruikt 

om bouillon van te maken".

Martijn is onder andere verantwoordelijk voor het verrassingsmenu en als het klaar is brengt hij 

het persoonlijk naar de tafel van de gast, dit is mogelijk in ’t Schippersrijk door de open keuken. 

"Je hebt veel contact met de gasten, als je het eten brengt dan krijg je gelijk reactie en daar doe 

je het natuurlijk voor", vertelt hij. "Daarbij hebben we natuurlijk een fantastisch wijds uitzicht, je 

ziet altijd wie er op het terras zit, de bootjes die voorbij komen, de zeilschool die uitvaart, het 

geeft een gevoel van vrijheid terwijl je aan het werk bent".

Martijn woont samen met zijn vriendin in Zaandam, hij heeft een zoontje van 2 jaar. Hij heeft 

maar één passie en dat is koken, ook thuis kookt hij graag. Hij eet sowieso twee dagen per week 

thuis omdat Bistro ’s Schippersrijk het belangrijk vindt dat de koks ook avonden vrij hebben en in 

overleg zo vaak mogelijk één weekenddag. In de zomer is de bistro zes dagen open en in de 

winter vijf dagen dus ’s winters hebben de koks twee dagen achter elkaar weekend.

Sous-chef Martijn Foto: aangeleverd

het eten van zoveel oesters nogal wat bijwerkingen kan geven.

Het Schippersteam is letterlijk één grote familie en daar Dat hebben ze namelijk verdiend.

Serina Rijke, dochter van 
             eigenaren Sjaak en Carin

Chef-kok Remco

Martijn, sous-chef 
en rechterhand 
van chef-kok 
  Remco
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Op maandag 12 en 19 november behandelen Provinciale 
Staten de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. Daar ging 
op 29 oktober een marathonvergadering van de commissie 
‘Ruimte & wonen’ aan vooraf. Na de toelichting op zienswij-
zen door een twaalftal insprekers volgde een urenlange wor-
steling rond beleid voor wonen, mobiliteit en volksgezond-
heid. 
Door burgerorganisaties uit de regio Kennemerland en Alk-
maar is op die avond naar voren gebracht dat de impasse 
slechts te doorbreken valt met een stevige ingreep: sane-
ring van Schiphol; geen extra 14 miljoen reizigers (20% meer 
vluchten); de � nanciële middelen bestemmen voor een vol-
waardig treinstation bij de luchthaven; herindeling lucht-
vaartterreinen en woningbouw voor werknemers en ande-
re woningzoekenden waar dat kan.
Het College van GS nam bij de beantwoording in eerste ter-
mijn een merkwaardige positie in: de D66 gedeputeerde 
Joke Geldhof maakte duidelijk dat het bestuur geen bood-
schap heeft aan de insprekers en hun zienswijzen, daar moe-
ten de Statenleden maar over oordelen. 
De PvdA gedeputeerde A.Tekin maakte het nog bonter met 
het dreigement dat als de bewonersdelegatie (zwijgplicht) 
er in de Omgevingsraad Schiphol ORS niet snel uitkomt, de 
eeuwige voorzitter Hans Alders wel een advies aan de Minis-
ter van I&W zal geven. 
Kortom, er is de bestuurders alles aan gelegen om de visie zo 
snel mogelijk vast te stellen, het achterhaalde Mainportbe-
leid voort te zetten en de inbreng van tientallen organisaties 
en hun achterban te negeren.
Namens de burgerorganisaties in de regio Kennemerland 
en Alkmaar zal op maandag 12 november dan ook gewezen 
worden op het feit dat burgerparticipatie in de nieuwe Om-
gevingswet een bijzondere plaats heeft gekregen. 
Bovenstaande gang van zaken geeft ook aan dat de noodza-
kelijke omslag in denken en handelen bij bestuurders en sta-
tenleden nog onvoldoende heeft plaatsgevonden. 
Daarom is uitstel van de visie 2050 en een zorgvuldige inpas-
sing van alle zienswijzen en opgehaalde meningen bij de in-
woners van Noord-Holland op zijn plaats.

Frank du Long, namens burgerorganisaties in de regio 
Kennemerland & Alkmaar

LEZERSPOST

Uitstel Omgevingsvisie Noord-
Holland 2050 hard nodig

Jac. P. Thijsse College 
offi cieel senior tto-school 
Castricum - De tweetalige afde-
ling van het Jac. P. Thijsse College 
is donderdag 19 oktober aan een 
grondige inspectie onderwor-
pen. Onder leiding van voorzitter 
prof. Dr. Wander Lowie (RUG) is 
een commissie van het Nu�  c een 
dag lang op het JPT geweest om 
te kijken hoe de kwaliteit van de 
tweetalige afdeling van het JPT 
is. Het Nu�  c is de organisatie die 
door het ministerie van Onder-
wijs is aangewezen om de kwali-
teit van het tweetalig onderwijs 
in Nederland te controleren. 
Na een gesprek met de directie 
en de tto-coördinator over het 
tweetalige beleid zijn er veel les-
sen bezocht, is er gesproken met 
docenten Engels, met vakdocen-

ten die in het Engels lesgeven, 
met leerlingen én met ouders van 
tto-leerlingen. 

Het resultaat van het onderzoek 
van de commissie was dat het 
Jac. P. Thijsse College de maxi-
male score krijgt in maar liefst vijf 
van de zes onderzochte catego-
rieën. In de zesde categorie werd 
de op één na hoogste score ver-
kregen. De commissie was zeer te 
spreken over met name de kwali-
teit van de lessen en de ontwikke-
ling van de leerlingen. Eén com-
missielid verzuchtte: ,,Ik zou zelf 
wel op deze school willen zitten’’. 
Met deze uitstekende beoorde-
ling mag het JPT zich nu o�  cieel 
senior tto-school noemen. 

Nog enkele plaatsen vrij
Cursus reanimatie met AED
Castricum - Bij een hartstilstand 
telt iedere minuut. Direct hulp 
bieden kan een leven redden. 
Daarom organiseert EHBO-ver-
eniging Castricum een cursus re-
animeren en gebruik van de AED. 
Voor deze cursus zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.
Een AED is een apparaat waar-
mee op veilige wijze een stroom-
stoot kan worden toegediend. 
De overlevingskansen van het 
slachto� er nemen hierdoor sterk 
toe. Tijdens de cursus leert men 
een hartstilstand te herkennen, 
hoe een reanimatie wordt uitge-
voerd en hoe men de AED daarbij 
kan gebruiken. De cursus wordt 

door twee gecerti� ceerde trai-
ners gegeven op donderdag 15 
november van 18.30 tot 22.30 uur 
in het EHBO leslokaal in Cultuur 
Centrum Geesterhage in Castri-
cum.
Op de website www.ehbocastri-
cum.nl staat alle informatie over 
de cursus en een inschrij� or-
mulier. Voor meer informatie of 
aanmelding kan men ook con-
tact opnemen met het secretari-
aat van EHBO-vereniging Castri-
cum op 0251-651060 (bij voor-
keur tussen 19.30 uur en 21.00 
uur) of een e-mail sturen naar se-
cretaris@ehbocastricum.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Harmonie Excelsior geeft 
Sint Maarten concert
Limmen - Het is bijna 11 novem-
ber en dat betekent veel liedjes 
zingen en snoepjes ophalen. Ook 
Muziekvereniging Excelsior wil 
van zich laten horen op deze dag.
Harmonie Excelsior, onder lei-
ding van Ruud Pletting, geeft die 
middag om 14.00 uur een gevari-
eerd concert in Heeren van Lim-
men. Het repertoire bestaat niet 
uit Sint Maarten liedjes. Het pro-
gramma start met een specta-
culair openingswerk ‘Rise of the 
Firebird’, waarna Excelsior een 
aantal gedragen werken zal la-
ten horen, zoals ‘St. Florian Cho-
ral’, ‘Banks of Doon’ en een ge-
deelte uit de ‘Westside Story’. Ook 
komt er een heuse storm langs in 
de vorm van het stuk ‘Kyrill’, ge-

lukkig zit men lekker warm bin-
nen. Ook kan iedereen nog mee-
zingen met de bekende melodie-
en van de � lm The Wizz in ‘Songs 
of the Wizz’. In dit werk laten di-
verse solisten van zich horen en 
komt er zelfs een dixieland or-
kestje voorbij. 

Iedereen is welkom op zondag 11 
november om 14.00 uur in Hee-
ren van Limmen, waar men onder 
het genot van ko�  e, thee of een 
andere versnapering kan luiste-
ren naar het uiteenlopende pro-
gramma. En natuurlijk worden 
alle jeugdige luisteraars, die met 
hun lampion komen en samen 
een Sint Maarten liedje zingen, 
beloond met wat lekkers.

NK Driebanden in Akersloot
Akersloot - Zaterdag 10 en zon-
dag 11 november vindt in Biljart-
centrum De Vriendschap het o�  -
ciële kampioenschap Driebanden 
derde klasse plaats.
Acht � nalisten uit het hele 
land komen dat weekend naar 
Akersloot om te strijden voor de 
nationale titel in het spelsoort 
driebanden. De organisatie is 
in handen van biljartvereniging 
Aker ‘97 dat hiermee de waarde-

ring krijgt van de KNBB, omdat 
deze vereniging drie keer op rij 
een NK krijgt toegewezen.
De Noord-Hollandse inbreng 
komt van de heer Bosman uit 
Hoogwoud. De overige deelne-
mers komen uit Brabant, Lim-
burg, Overijssel, Groningen, Zuid-
Holland, Utrecht en Zeeland. De 
aanvangstijd is zaterdag 10 no-
vember om 10.00 uur en zondag 
11 november is om 11.00 uur.

Limmen - Op vrijdagmiddag 16 
november speelt de toneelver-
eniging De Limmer Plankeniers 
de komedie ‘Verbaal Proces’ voor 
gasten van De Zonnebloem Lim-
men. Dit vrolijke stuk bestaat uit 
twee bedrijven en speelt zich o.a. 
af in het politiebureau. De hoofd-
commissaris vraagt als tijdelijke 
vervanging zijn onervaren neef 
die veel noten op zijn zang heeft. 
Een andere agent heeft moeite 
met relaties en probeert dit via 
internet. Hij doet zich echter voor 

als een vrouw en dat is het begin 
van grote consternatie en ver-
warringen. Kortom een toneel-
stuk met onverwachte verwikke-
lingen die voor hilarische situa-
ties zorgen.

Tussendoor vindt een verloting 
plaats met prachtige prijzen.
De voorstelling begint om 14.00 
uur en de Heeren van Limmen is 
om 13.30 uur open. Problemen 
met vervoer? Bel Ria Hooijboer, 
tel. 072- 5052235. 

Komedie ‘Verbaal Proces’ 
bij Zonnebloem Limmen 

Meisjesteam TC Bakkum 
wint najaarscompetitie
Castricum - Het afgelopen sei-
zoen boekten ze het ene succes 
na het andere, het meisjesteam 
2e klasse van TC Bakkum. 
Zondag wonnen ze de laatste 
wedstrijd in de najaarscompeti-
tie tegen Dog1 (Uitgeest) overtui-

gend met 6-0. 
De tieners, allen tussen de 10 en 
14 jaar oud, waren volgens een 
van de ouders ‘uit op winst, maar 
altijd sportief’. De prestatie werd 
beloond met bloemen. (Foto: 
aangeleverd)

Goede start van team 
Beentjes Judosport
Castricum - De judoploeg van 
Beentjes Judo Sport is goed be-
gonnen aan de 45e editie van de 
West Friese Competitie.
Het vriendenteam dat na het 
kampioenschap in de tweede 
klasse vorig seizoen wegens een 
dubbele promotie is doorgedron-
gen tot de hoofdklasse, won za-
terdag drie partijen op rij.
In Zaandam werden de teams 
van Frits van der Wer�  (10-4), Gie-

telink Sport (10-4) en de thuis-
ploeg Hikari (8-6) verslagen. Na 
de eerste ronde staat het team 
van captain Coen Stoop, boven-
aan. Hikari staat tweede en Kena-
myu uit Haarlem staat nu op de 
derde plaats.

Op zaterdagavond 17 november, 
wordt de tweede ronde gedraaid 
bij Frits van der Wer�  in Hoorn. 
(Foto: aangeleverd)

Vincent Beentjes op herhaling
Akersloot - Evenals de week er-
voor is  Vincent Beentjes uit Cas-
tricum donderdag de winnaar 
geworden  van de wekelijkse 
donderdagavondwedstrijd in 
Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup. Op Sportcomplex de Clop-
penburgh was het Wout Bakker 
uit Heiloo die het initiatief nam 
en de groep op een lint trok. 
Wellicht dat in de tweede ron-
de bij Wout Bakker de gedachte 
opkwam voor Vincent Beentjes 
de kastanjes uit het vuur te ha-
len, want op dat moment liet hij 
de koppositie aan hem over. Vin-

cent Beentjes nam steeds meer 
afstand van Bakker en wilde zijn 
overmacht etaleren. Voor de rest 
van de koers bleef er voor Wout 
Bakker niets anders over dan zijn 
tweede positie te verdedigen te-
gen de opstomende Alkmaar-
der Henk Louwe. Opvallend was 
de vijfde plek van Akersloter Piet 
Veldt, die al voluit in de race is 
voor zijn zoveelste optreden op 
de ijsvloer van de Weissensee. 
Uitslag: 1. Vincent Beentjes, Cas-
tricum; 2. Wout Bakker, Heiloo; 3. 
Henk Louwe, Alkmaar; 4. Dennis 
Talens, Heemskerk; 5. Piet Veldt, 
Akersloot.

Mooie winstpartij Ferry 
van Gennip bij bv WIK
Castricum - Na een aarzelend en 
zwak begin van de biljartpartij 
tussen Ferry van Gennip en Jaap 
de Boer, ontspon er een boeiend 
gevecht, met steeds wisselende 
kansen op de winst. Na zeven-
tien beurten had Jaap zijn beno-
digde caramboles bij elkaar ge-
tikt en leek regelrecht op de eind-
overwinning af te stevenen. Mis-
schien wakker geschud door de 
hoge serie van Jaap in die zeven-
tiende beurt, kwam ook Ferry tot 
een redelijke serie, wat voor hem 
het sein was om door te stoten, 
aangezien Jaap zijn scoringsdrift 
ging haperen. De eindspurt van 
Ferry was ruim voldoende om de 
wedstrijd af te sluiten met een 
winstpercentage van 51%, terwijl 
Jaap ook niet ontevreden was 
met zijn eindscore van 34%. 
De partij tussen Gert Lute en Rien 
Emmerik, werd een partij, waar-
in Gert weer ouderwets op dreef 
was met diverse hoogtepun-
ten wat scores betrof. Na de laat-
ste beurt, was de eindscore goed 
voor een stijgingspercentage van 

41%, terwijl Rien een stijgings-
percentage van 18% mocht no-
teren. 
Voor Rolf Greshof stonden er 
twee partijen op het programma, 
welke hij met wisselend succes 
afsloot. Zijn eerste partij tegen 
Siem Bakkum, was er één om snel 
te vergeten, door verlies en matig 
spel, terwijl Siem pas in de laatste 
fase van de partij, de winst kon 
pakken en afsloot met precies 
zijn te maken caramboles. Ge-
tergd kwam Rolf aan de tafel voor 
zijn tweede partij tegen Daan 
van de Laarschot. De partij wist 
Rolf met winst en een stijgings-
percentage van 46% af te slui-
ten. Verder was er nog een mooie 
winst voor Ad Kempers op Peter 
Ent, met een stijgingspercenta-
ge van 15% en ook Cor Stoet ver-
sloeg Peter Ent met een stijgings-
percentage van 11%. 

Stand: 1. Cor Stroet met 984 pun-
ten, 2. Gert Lute met 944 punten 
en derde is Rien Emmerik met 
907 punten. 

Informatieavond 
over osteoporose
Regio - Afdeling reumatologie 
van Noordwest Ziekenhuisgroep 
locatie Alkmaar organiseert in sa-
menwerking met de Osteoporose 
Vereniging een informatieavond 
over osteoporose en fracturen. 
Mensen met osteoporose of fa-
miliaire aanleg voor osteoporose, 
naasten en belangstellenden zijn 
van harte welkom op donderdag 
22 november. De avond start om 
18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 
De bijeenkomst is in de Pieter van 
Foreestzaal, locatie Alkmaar. De 
toegang is gratis.
Tijdens deze avond komen ver-
schillende onderwerpen rond-
om osteoporose en fracturen ter 

sprake. Zo vertellen de deskun-
digen over de ziekte, medicatie, 
voeding- en beweegadviezen en 
hoe het beste is om te gaan met 
osteoporose en fracturen in het 
dagelijks leven. Ook is er de gele-
genheid om vragen te stellen. 
Om deze avond bij te wonen is 
het noodzakelijk om aan te mel-
den. Dit kan bij de Osteoporose 
Vereniging via telefoonnummer 
088 - 505 4300, de website www.
osteoporosevereniging.nl/agen-
da of via e-mail secretariaat@os-
teoporosevereniging.nl. Vermeld 
in de mail naam, telefoonnum-
mer en aantal personen waarmee 
men komt.  
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7 NOVEMBER

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 Thea-
ter in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. (Foto: Sanne Peper)

8 NOVEMBER

Dancing DOK-Diner in De Oude 
Keuken, diner met dansen o.l.v. 
allround dansinstructeur Hans 
Vos tussen de gangen door. Ont-
vangst om 18.30 uur. Elke tweede 
donderdag van de maand. (Foto: 
aangeleverd)

Petitie CorsoMoetBlijven wordt 
door actiegroep aangeboden 
aan wethouders om 19.00 uur in 
het gemeentehuis. De actiegroep 
hoopt op de aanwezigheid van 
heel veel sympathisanten.

Informatiebijeenkomst  ‘Snur-
ken en Slaapapneu’ in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, 
19.15 tot 21.30 uur. Aanmelden 
via www.rkz.nl.

Lezing over de exotische ge-
schiedenis van de Nederland-
se keuken door culinair histori-
cus en dito journaliste Charlot-
te Kleyn om 20.00 uur in de bi-
bliotheek Beverwijk. Kaarten via 
www.bibliotheekijmondnoord.nl. 
(Foto: Cora Hendriks)

9 NOVEMBER
Kaartverkoop intocht Sinter-
klaas (17 november) bij Club Ma-
riz aan de Dorpsstraat van 13.00 
tot 15.00 uur. Ook zaterdag.

Griezeltocht Stichting Samen 
Spelen op Camping Geversduin 
in Castricum. Ook zaterdag. Het 
thema is: Escape from Gevers-
duin. Kaarten 12 euro (vanaf 12 
jaar) via www.stichtingsamen-
spelen.nl. (Foto: aangeleverd)

Veiling voor Kerk en Jeugd in 
Limmen vanaf 19.30 uur in de 
zaal van ‘Heeren van Limmen’, 
recht tegenover de kerk.

Lezing van schrijver Jan Brok-
ken over zijn nieuwste boek ‘De 
rechtvaardigen’ om 20.00 uur in 
Cultureel Centrum Vredeburg in 
Limmen. Voor reservering en in-
formatie zie www.limmencultuur.
nl. (Foto: aangeleverd)

Jeroen van der Boom met ‘Dit 
ben ik 2.0’ in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Nick 
van Ormondt)

▲

Music Train presenteert ‘Enjoy!’, 
een muzikale reis door de tijd in 
Fase Fier, 20.00 uur. Ook zaterdag.

Film C’est la vie draait om 20.15 
uur bij Filmhuis De Zwaan Cultu-
reel in Uitgeest.

10 NOVEMBER
Sint Maartentocht (ook zondag) 
van Wandelsportvereniging ‘De 
Zwervers’. Start bij Café Carillon, 
President Kennedyplein 5 in Be-
verwijk. Start 5, 10 en 15 km tus-
sen 09.00 en 13.00 uur. Start 20 en 
25 km tussen 09.00 en 11.00 uur. 
Meer informatie op www.wsvde-
zwervers.nl.

NK Driebanden in biljartcentrum 
De Vriendschap in Akersloot. Aan-
vang 10.00 uur. Ook zondag van-
af 11.00 uur.

15 procent korting op alles bij 
DekaTuin, Vennewatersweg 15, 
Heiloo, ook zondag.

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.

Zorg (goed) voor Elkaar Beurs 
van 10.00 tot 17.00 uur  in het 
Trefpunt Heiloo. Kijk voor pro-
gramma op www.trefpuntheiloo.
nl.

Open atelier op de Van Olden-
barneveldweg 32 in Castricum bij 
het kunstenaarsduo Sabrina Tacci 
en Marina Pronk, 13.00-17.00 uur. 
Ook zondag, dan met live muziek 
van de Castricumse band All You 
Can Eat. (Foto: Marina Pronk)

Open Atelier schilderes Halu-
schi (Hannie Lutke Schipholt), 
Castricummerwerf 99a (boven 
Greet Verkleedt), 11.00-18.00 uur. 
Ook zondag. (Foto: aangeleverd)

Huiskamerconcert van Rick 
Tre�ers, singer-songwriter, in 
Castricum. Aanmelden: info@ho-
wardkrol.nl. Daarna ontvang je 
het adres van het huiskamerop-
treden. Als bijdrage in de kos-
ten wordt € 7,50 per persoon ge-
vraagd. (Foto: Marin Thomas)

Operettegezelschap Odeon 
met Ruddigore in De Vest in Alk-

maar, 20.15 uur. www.odeonope-
rette.nl. Ook zondag 14.00 uur.

Beers & Bites Proeverij in Bierhut 
op de Burgemeester Mooijstraat 
35 in Castricum, 17.00-19.00 uur. 
Tickets verkrijgbaar bij Bierhut. 
(Foto: aangeleverd)

Emergo brengt chansons van 
Brel in het Jac. P. Thijsse Colle-
ge om 20.00 uur. Met de Vlaamse 
zangeres Micheline Van Hautem. 
Kaarten: www.emergo.org/tic-
kets of bij Huitenga Slaapwoon-
winkel. (Foto: aangeleverd)

Toneelstuk Kunst & Kitsch in 
Kennemer Theater Beverwjk, 
20.15 uur. (Foto: Peggy de Haan)

Sweelinck Barokorkest met 
sprankelende symfonieën uit 
Oostenrijk en Bohemen in Cul-
tuurkoepel Heiloo, 20.15 uur. (fo-
to: Roland Knapp)

Fernando Lameirinhas, Cubaan-
se fado’s door Portugese Neder-
lander in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.30 uur. (Foto: Trees 
Neijndor�)

Peter van Rooijen & band met 
‘Liefde, dood & zwaartekracht’ in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

11 NOVEMBER

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)

Roots Market in het Ketelhuis op 
het Dijk en Duin terrein in Bak-
kum, 11.00-17.00 uur. www.roots-
market.nl. (Foto: aangeleverd)

Rock ‘n roll dansmiddag in te-
ken van Elvis Presley in café De 
Vriendschap in Akersloot van 
13.30 tot 17.00 uur.

Het Mysterie van Alkmaar, een 
muzikaal theateravontuur in de 
Grote Kerk (8+) om 13.30 en 16.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Bingomiddag van werkgroep 
Castricum-Ethiopië in het Paro-
chiecentrum naast de Pancrati-
uskerk, Dorpsstraat 113 in Castri-
cum, 14.00 uur. Opbrengst voor 
projecten in Ethiopië.

Prof. Dr. C.H.M. Brunia vertelt 
bij Boekhandel Laan in Castri-
cum aan de hand van zijn boek, 
‘Het Brein, van farao tot fmri’, 
over de geschiedenis van de her-
senwetenschap, 14.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Sint Maarten concert van Har-
monie Excelsior om 14.00 uur in 
Heeren van Limmen.

Kikker en de vallende ster (4+) 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
14.00 uur. (Illustratie: Max Velt-
huijs)

Finale Victoriefonds Cultuur-
prijs Podiumkunsten 2018 in 
De Vest in Alkmaar, 15.00 uur. 
Toegang is gratis. Reserveren is 
noodzakelijk.

Barbershop Singing Heerhugo-
waard geeft concert in Cultuur-
koepel Heiloo, 14.30 uur. (Foto: 
Hans Martens Fotogra�e)

Concert van Kleinkoor Castri-
cum in de Dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum, 15.00 
uur. Met medewerking van so-
praan Mariëlle Koeman en gita-
rist Alvara Rovira Ruiz. Kaarten à € 
12,00 verkrijgbaar bij entree kerk. 
(Foto: aangeleverd)

The Visitors treden op in De Ou-
de Keuken, 15.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

12 NOVEMBER
Broodje Brandweer voor 
65-plussers van 11.00 tot 13.30 
uur in de brandweerkazerne in 
Castricum. Naast een lekkere 
lunch, krijgen de bezoekers een 
rondleiding door de kazerne en 
tips over veilig wonen. Deelname 
is gratis, maar het aantal plaat-
sen is beperkt. Vooraf aanmelden 
via www.brandweer.nl/broodje-
brandweer of 072-5675010.

13 NOVEMBER
Informatieavond over ac-
tie zonnepanelen CALorie in 
’t Hoorntje in Akersloot: inloop 
19.30 uur, start 20.00 uur. Info: 
www.calorieenergie.nl.

Informatiebijeenkomst over 
borderline door GGZ Noord-Hol-
land-Noord in Bibliotheek Ken-
nemerwaard de Mare in Alkmaar, 
19.00-21.00 uur. Info en aanmel-
ding: www.ggz-nhn.nl/agenda.

Voorlichtingsavond ‘bevalling 
en kraambed’ in Noordwest Zie-
kenhuisgroep locatie Alkmaar, 
19.30-22.00 uur. Meer informa-
tie www.nwz.nl/agenda. Aanmel-
den: infoavond-bevallen@nwz.nl.

14 NOVEMBER
Informatieavond over actie 
zonnepanelen CALorie in de Bi-
bliotheek in kern Castricum: in-
loop 19.30 uur, start 20.00 uur. In-
fo: www.calorieenergie.nl.

Informatieavond over vet be-
vriezen en huidverjonging bij 
Centrum Oosterwal, Comenius-
straat 3 in Alkmaar, 19.00-21.00 
uur. Deelname gratis, wel aan-
melden via 072-515 77 44 of in-
fo@centrum-oostewal.nl.

Orkater met De Onzichtbare 
Man van Michael Bijnens in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur.
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Tafeltennissende voetballers
Castricum - Vrijdag werd een ta-
feltennistoernooi gehouden voor 
de veteranen en hun partners van 
FC Castricum in het tafeltennis-
centrum aan de Gobatstraat. Het 
spelen met een veel kleiner balle-
tje dan een voetbal ging de voet-

ballers goed af. ‘s Middags had-
den de heren nog op het veld ge-
draafd, ‘s avonds stonden ze ach-
ter de tafeltennistafel. 

Het toernooi was een dubbeltoer-
nooi waarbij je per ronde een an-

dere partner kreeg toegewezen. 
Uiteindelijk kwam er na twaalf 
ronden spelen een winnaar uit de 
bus: Karin van Splunter was met 
mooie slagen en rake klappen de 
toernooiwinnares. (Foto: aangele-
verd)

Vitesse wint in en tegen Bergen: 2-3
Castricum - Eindelijk heeft Vites-
se ook weer eens een uitduel ge-
wonnen! Maar gemakkelijk ging 
dat allesbehalve. Tegen laagvlie-
ger VV Bergen bleef het tot het 
einde spannend maar dat had 
Vitesse ook wel een beetje aan 
zichzelf te danken. Vooral voor 
rust lag het tempo vaak te laag 
om Bergen te kunnen verrassen. 
Het vele balbezit leverde dan ook 
slechts enkele goede kansen  op. 
VV Bergen daarentegen, de fusie-
club van het oude Berdos en BSC 
Bergen, wist er na balverlies bij Vi-
tesse diverse keren gevaarlijk uit 
te komen. Maar al met al kwam 
de thuisploeg toch kwaliteit te-
kort om aanspraak op een puntje 
of meer te kunnen maken.
Vitesse begon het duel alleszins 
redelijk. Dat resulteerde al in twee 
grote kansen tijdens de eerste 
tien minuten. Eerst werd een pri-
ma voorzet van de goed spelen-
de Rik Beentjes door Jort Kaan-
dorp net overgeschoten. En in de 
elfde minuut werd Rutgers Balm 
na een mooie combinatie door 
het midden vrijgespeeld voor 
doel, maar zijn inzet belandde op 
de lat. Halverwege de eerste helft 
kwam de thuisploeg onverwacht 
op voorsprong. Het venijn bleek 
in de slotfase van de eerste helft 
te zitten. Eerst was het de in de 
diepte gestuurde Jort Kaandorp 
die zich in het strafschopgebied 
vrij speelde, de keeper uitkap-
te en vervolgens beheerst scoor-
de. En geen minuut later was Rik 
Beentjes na een verre uittrap van 
keeper Michel van Kampen ieder-

FC Castricum pakt belangrijke punten
Castricum - FC Castricum deed 
zaterdag goede zaken. Het won 
met 3-2 van De Dijk. Er stond voor 
beide teams veel op het spel en 
dat was meteen te merken vanaf 
de aftrap.

In de elfde minuut kwam een ver-
re ingooi van Bart Kornblum bij 
Carlo Vrijburg terecht die met een 
prachtig afstandsschot helaas de 
paal raakte. Vervolgens kwam De 
Dijk in de tegenaanval en scoor-
de, met een feilloos schot in de 
kruising.
Nog geen zes minuten na het 
doelpunt van De Dijk was het we-
derom Carlo Vrijburg, die de bal 
nu keurig in het doel schoot (1-1).
FC Castricum kreeg steeds meer 
grip op de wedstrijd het was Ela-
rio Zweet die in de 38ste minuut 
FC Castricum op voorsprong 
bracht, 2-1. Net voor rust kreeg 
FC Castricum een penalty toe-
gekend, die helaas werd overge-
schoten. Al met al een mooie eer-
ste helft waar FC Castricum het 
betere van het spel had.

Na de rust, in de 56ste  minuut, 
kwam de bal bij Bart Kornblum 
die Elario Zweet aanspeelde, die 
strak inschoot, 3-1. Nog geen vijf 
minuten later was het Sela Daniel 
van De Dijk die met gestrekt been 
Bart Kornblum omver schopte, 
en zijn tweede gele kaart opliep, 
hierdoor moest hij het veld ver-
laten. Je zou dan denken dat FC 
Castricum meer ruimte zou krij-
gen en beter grip op de wedstrijd 
zou hebben, maar niets is minder 
waar. Waar ze het eerst voetbal-
lend meer oplosten kwamen nu 
de lange ballen, waardoor ze het 

zichzelf moeilijk maakten. In de 
77ste minuut was het dan ook De 
Dijk die scoorde. 
De Dijk geloofde er weer in maar 
FC Castricum herstelde zich goed 
en hield het achterin potdicht. In 
de 94ste minuut kreeg De Dijk 
nog een vrije trap net buiten het 
strafschopgebied, wat resulteer-
de in een prachtig ingeschoten 
bal, die door Danny Burger er 
keurig gestopt.

Een welverdiende overwinning, 
FC Castricum behoudt zijn twee-
de plaats. (Foto: aangeleverd)

een te snel af en liet ook de uitge-
lopen keeper kansloos: 1-2. Een 
heel verrassende wending der-
halve in een niet al te beste pot 
voetbal.
De hoop dat Vitesse na rust de 
pot meteen in het slot zou gaan 
gooien was snel vervlogen. Trai-
ner Thijs Sluijter had in de rust 
een verdediger opgeo�erd en 
een extra spits ingezet in de per-
soon van Nick van de Ven. Achter-
in moest dus meer één op één ge-
speeld worden maar dat zorgde 
niet bepaald voor rust in de ver-
dediging. Al na vijf minuten was 
de eerste grote kans voor Bergen 
en slechts door een prima safe 
van Michel van Kampen kon een 
gelijkmaker worden voorkomen. 
Vijf minuten later was het echter 
alsnog raak. 
Na zo’n kwartier in de tweede 

helft wist Jasper Rutgers na een 
van zijn bekende rushes heel 
diep door te dringen tot in het 
strafschopgebied. Door die dol-
drieste actie miste hij op het laat-
ste moment enkele vrijstaande 
medespelers en vuurde zelf hard 
op de vuisten van de keeper. In 
de 64e minuut was het weer eens 
Rik Beentjes die zijn tegenstander 
verraste  door eens een keer niet 
buitenlangs maar binnendoor te 
gaan. Met een perfecte steekbal 
speelde hij vervolgens Jort Kaan-
dorp aan die de bal hard en zui-
ver bij de eerste paal binnen-
schoot: 2-3. 
Vitesse won dus voor het eerst dit 
seizoen een uitduel, is daardoor 
een plaats gestegen op de rang-
lijst en staat nu tweede achter de 
�ere koploper Hercules Zaandam. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Zondag moesten de 
dames van Cas RC aantreden te-
gen de huidige nummer 1 van 
de ereklasse, AAC uit Amster-
dam. Dit gelouterde team speelt 
al jaren op dit niveau, is al ver-
schillende keren landskampioen 
geweest, levert aan de lopen-
de band speelsters aan het Ne-
derlands team en heeft dit sei-
zoen nog geen punt verloren. Al-
leen in laatstgenoemde zijn Cas 
RC  en AAC elkaars gelijke. Tot af-
gelopen zondag dan. Castricum, 
dit seizoen voor het eerst uitko-
mend in de ereklasse, heeft ieder-
een versteld doen staan door als 
promovendus een gedeelde eer-
ste plaats te bemachtigen in de 
ranglijst tot nu toe. Zowel AAC 
als Castricum hadden nog geen 
wedstrijd verloren. Zondag dus 
de clash tussen respectievelijk 
Goliath en David, de reus en klein 
Duimpje! Maar de wedstrijd is 
nooit echt een wedstrijd gewor-
den. De suprematie van de Am-
sterdammers op het veld werd 
hard uitgedrukt in de vele try’s 
van de hoofdstedelingen. Af en 
toe konden de Duinranders wat 
terug doen. Zo was er het suc-
cesje van Lotte Renering  die haar 
team en haar aanwezige jarige 
moeder kon trakteren op een ga-
ve try. Keurig geconverteerd door 
Miriam van der Veen. Zowaar had 
Cas RC 7 punten op het score-

Cas RC-dames lopen eerste nederlaag op

Op de foto gemaakt door Hans van Amersfoort kent de referee de try toe 
aan Sincerely Horne (niet zichtbaar) van Cas RC

bord staan. Later kon Lele Horne 
doorbreken en scoorde de twee-
de Castricumse try. Weer prima 
geconverteerd door Miriam van 
der Veen. Toch waren deze sco-
res te weinig om aan te sluiten bij 
de dadendrang van de Amster-
damse rugbyvrouwen. De stand 
liep uit naar 32-14. Na de rust be-
gon het team van Hans Marcker 
aan een heus o�ensief. In de eer-
ste fase van de tweede helft was 
het alleen maar Castricum wat de 
klok sloeg en werd AAC steeds 
meer teruggedreven naar hun ei-

gen try-lijn. Er hing een score in 
de lucht. Toen Hiske Blom goed 
werd aangespeeld zette ze haar 
tegenstander op het verkeerde 
been en stoomde ze naar de ach-
terlijn van de tegenstander en 
scoorde de derde try voor Castri-
cum. Helaas ging deze conversie 
mis. AAC schrok van deze tegen-
score en zette een tandje bij. De 
vermoeide Castricummers kon-
den niet meer zoveel weerstand 
bieden. De thuisclub voerde de 
score weer op tot een uiteindelij-
ke stand van 64-19.

Verlies voor Meervogels dames 1
Akersloot - Zaterdagavond 
speelden de dames van Meer-
vogels 1 uit tegen VVW dames 2. 
Meervogels wist snel een voor-
sprong te pakken, maar dit duur-
de niet lang. Door snelle aanval-
len en mooie combinaties wist 
VVW dat om te keren. Het liep niet 
zo goed bij Meervogels, de verde-
diging stond niet lekker en in de 
aanval kwamen ze er ook niet uit. 
Na een paar mooie een-op-een 
duels wist Meervogels weer terug 
te komen en de penalty’s werden 

goed benut. De ruststand was 13-
11 in het voordeel van VVW.

Begin tweede helft liet Meer-
vogels het liggen, veel balver-
lies leidde tot makkelijke break-
outs die VVW benutte. VVW liep 
uit en Meervogels wist het even 
niet meer. Na een wat mindere fa-
se in de wedstrijd pakte Meervo-
gels het weer op en na veel mooie 
combinaties begon het spel weer 
ergens op te lijken. Ook al misten 
ze best veel kansen, er zat weer 

leven in het spel. De voorsprong 
van VVW was groot. Met nog 10 
minuten op het scorebord ging 
Meervogels weer lekker handbal-
len, er zat snelheid in het spel en 
er werd weer gescoord. Maar he-
laas kwam deze fase voor Meer-
vogels te laat en wist VVW met 
28-21 de wedstrijd te winnen.

Zondag 11 november om 17.00 
uur speelt Meervogels dames 1 
tegen VZV dames 2 thuis in De Le-
lie. 

Handbal Meervogels C1 in jeugd divisie
Akersloot - De binnencompeti-
tie voor de handbalsters van de 
Meervogels C1 is al begonnen. 
De meiden van de C1 spelen al 
jaren samen en zijn de afgelo-
pen jaren intensief getraind. De-
ze trainingsarbeid heeft ertoe ge-
leid dat er nu wordt gespeeld in 
de jeugddivisie. 
De jeugddivisie is voor junioren 
het hoogst haalbare. Ter verge-
lijking; landelijk spelende teams 
zoals SEW, Quintus en VOC spe-
len ook in deze competitie en zijn 
komend seizoen, naast andere 
verenigingen, de tegenstanders. 
Daarom des te meer bijzonder 
dat een lokale club als Meervo-
gels 60 met de C1 kan meedoen 
in deze competitie.
De meiden van de C1 spelen hun 
thuiswedstrijden in Sporthal de 
Lelie in Akersloot. Over het alge-

meen worden de wedstrijden op 
zaterdagavond gespeeld. Het vol-
ledige programma staat op de 

site van de handbalvereniging: 
www.meervogels60.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Volleybal zit in de lift
Castricum - Al een aantal jaren 
geeft volleybalvereniging Croo-
nenburg in de schoolvakanties 
clinics aan de jeugd van 3 tot en 
met 12 jaar. De nationale volley-
balteams in de zaal en op het 
zand zijn zeer succesvol. Croo-
nenburg merkt dat volleybal in 

Castricum weer in de lift zit.
Afgelopen herfstvakantie waren 
er de drukbezochte clinics: de 
smashbalclinic en de funclinic. De 
deelnemers hebben zich ander-
half uur vermaakt met veel bal-
contact en veel beweging. Trai-
ner Rein Luijckx: ,,Volleybal wordt 

ervaren als een moeilijke techni-
sche sport. Inmiddels zijn er uit 
de vereniging en uit de volleybal-
bond zo veel aanpassingen aan 
het spel gemaakt dat ook voor 
beginners er direct heel veel ge-
volleybald en heel veel bewo-
gen kan worden.” Binnen Croo-
nenburg wordt aandacht besteed 
aan smashbal (veel bewegen 
hard smashen) en aan funvolley 
(met het accent op de grondvor-
men van bewegen). De deelne-
mers aan de clinics hebben dat 
ervaren. Een deelnemer merkt 
op: ,,ik vind het erg leuk om zo-
veel te bewegen en je leert met-
een slaan tegen de bal’’.   
Voor Croonenburg het signaal 
dat ze op de goede weg zijn en 
zeker ook de komende vakanties 
doorgaan met het geven van cli-
nics. En ook op de wekelijkse trai-
ningen  houden de Croonenbur-
gers dit spoor vast. Voor meer in-
formatie: www.croonenburg.nl.
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Agenda Raadsplein 8 november 2018
Tijd Onderwerp 
19.30 – 20.45 Raadsvergadering  
 Bespreking gewijzigde amendementen en mo  es bij begro  ng 
 A Begro  ng 2019    
 B Belas  ngverordeningen   
 C Benoeming commissielid    
  Benoeming plaatsvervangend raadsvoorzitt ers
 
 Commissies   
21.00  22.00 oorstel aan de raad om af te zien van het e perimenteren met de 
 par  cipa  ewet 
21.00 – 22.00  Commissie Algemene Zaken  
 1A ntrekken verordening kinderopvang op grond van een  sociaal  
 medische indica  e  
 
nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisa  es en bedrijven kunnen 

gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
ndien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich 

daarvoor 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.

p de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Pleegouders in de bloemetjes
Wethouder on de aan e  e 
afgelopen week de Castricumse 
pleegouders Renske en Jay 
in het zonnetje. ‘Zonder 
pleegouders geen pleegzorg. 
Wat  jn dat jullie er ijn, voor 
kinderen zoals jullie pleegkind 
Laura (10).’ Ook de 13 andere 
pleeggezinnen in onze gemeente 
konden op een bedankt-boeket 
rekenen.

aura wordt sinds enkele 
maanden in het gezin van enske 
en Ja  opgevangen. aarv r 
zat ze in een crisispleeggezin. 

enske en Ja  wilden al langer 
pleegouders worden. an vang 
je als vrijwilliger kinderen op 
die (  jdelijk) niet thuis kunnen 
wonen. e wonen voor korte 
of langere  jd in jouw gezin 
en groeien op zoals andere 
kinderen. adat enske en Ja  
contact hadden opgenomen 
met enter Jeugdhulp, stond er 
binnen een week een screener  
op de stoep om de thuissitua  e 
te bekijken. ant daaraan zijn 
uiteraard ook voorwaarden 
verbonden. en week later 
maakten de pleegouders kennis 
met de moeder van aura. Het 
klikte meteen.
Het gaat heel goed met aura. 
e gaat naar haar eigen school, 

heeft  al vriendinnetjes in de 
buurt en ontwikkelt zich goed. 

ij krijgen begeleiding van 
pleegzorg en vinden dat heel 
pre   g. e moeten wennen aan 
de hulpverleningsinstan  es waarmee we te maken krijgen elukkig kunnen we alle vragen bij 
onze begeleider neerleggen,’ aldus de pleegouders.
aura heeft  het getro  en. aar andere kinderen wachten nog op een plaatsje in een 

pleeggezin. ant er worden in onze regio nog  entallen ouders gezocht. ets voor u  op www.
kenterjeugdhulp.nl leest u wat het inhoudt. 

 Tijd  Onderwerp 
19. 0  20.45 resenta  e voortgangsrapportage uin  Bosch 
21.15  22. 0 resenta  e scenario’s principeverzoek herontwikkeling -gebouw 

e raad it voor u klaar ti jdens het aadsspreekuur 
ertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfrac  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. it kan  jdens het aadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle frac  es langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordiger van alle frac  es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 
Het eerstvolgende aadsspreekuur is op maandag 2  november 2018.
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. it 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 raadsinformatieavond 
15 november 2018

Offi  ciële mededelingen woensdag 7 november 2018
Aangevraagde vergunningen

oor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
p deze aanvragen is nog niet beslist. rachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 

U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. it kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 

eze publica  e is alleen ter informa  e.

atum Adres
171018 Julianaplein 6 in Akersloot 
 Het plaatsen van een dakopbouw ( AB 1801 4)
271018 Hogeweg 25 in Limmen 
 Het verbouwen en uitbreiden van de schuur ( AB 1801721)
291018 Breedeweg 39 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtervlak ( AB 1801727)

01018 Thalia 33 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel  ( AB 18017 )

11018 Bakkummerstraat 111 in Castricum 
 Het vergroten van de woning ( AB 1801752)
 Van Polanenlaan 1 in Castricum 
 Het vergroten van de garage ( AB 1801751)

e volgende aanvragen ijn ingetrokken, vergunningsvrij of ijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 

 Buiten behandeling: luisweg b in Akersloot
   Het legaliseren ( het houden van honden en paarden) en recrea  eve bewoning    
   ( AB 1801 52)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met ma imaal  weken is verlengd:
2 1018 Dorpsstraat 104 in Castricum 
 Het vergroten van een woning ( AB 1801419)
011118 Geesterduinweg 42 in Castricum 
 Het wijzigen van de bestemming naar horeca ( AB 1801417)
Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 8 november 2018 de 
volgende ontwerpbesluiten gedurende  weken ter inzage liggen.

 ogeweg  in immen 
   Het wijzigen brandveilig gebruik van het gebouw het leurenorkest ( AB 1801 99)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

atum Adres
01018 Julianaplein 15 in Akersloot  

 Het vergroten van de woning ( AB 1801541)
 Westerweg 13 in Akersloot 
 Het plaatsen van een overkapping ( AB 18014 4)

11018 Westerweg 174 in Limmen 
 Het verbouwen van een woning ( AB 1801457)

Bezwaar
eze 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. e datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. oor meer informa  e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Castricum, 7 november 2018
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info@castricm.nl 

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
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 

Openingsti jden 
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

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Maak kans op 5000 euro voor een vrijwilligersproject
Gemeenten kunnen organisaties 
inschrijven voor vrijwilligersprijzen
Regio - Gemeenten kunnen lo-
kale organisaties en een vrijwilli-
ger aanmelden voor de Meer dan 
handen vrijwilligersprijzen. Met 
deze prijzen zet het ministerie 
van VWS inspirerende voorbeel-
den in het zonnetje én spreekt ze 
haar waardering uit voor de vrij-
willigers die zoveel mogelijk ma-
ken. Organisaties maken hiermee 
kans op € 5.000,-. De gemeente 
op een eervolle vermelding. In-
schrijven kan t/m 14 december 
via www.vrijwilligersprijzen.nl. De 
Meer dan handen vrijwilli-
gersprijzen worden jaarlijks uit-
gereikt. Er zijn prijzen in drie ca-
tegorieën: landelijk, lokaal en de 
VriendenLoterij Passieprijs. Lo-
kale organisaties en initiatieven 
komen in aanmerking voor de 
prijs als zij het verschil maken in 
een gemeente. Bijvoorbeeld om-
dat de organisatie verbindend is 

met inwoners of andere organisa-
ties, vernieuwend is, waardering 
en oog heeft voor de eigen vrij-
willigers, bijdraagt aan een zorg-
zame samenleving en/of duur-
zaam is. Voor de Vriendenloterij 
Passieprijs komen vrijwilligers in 
aanmerking die van onschatbare 
waarde zijn voor de organisatie of 
het project.
Aanmeldingen voor de catego-
rie Lokale organisaties/initiatie-
ven kunnen alleen door de ge-
meente worden verzorgd. Vind 
jij dat jouw organisatie of initia-
tief deze prijs verdient, probeer 
je gemeente te mobiliseren om 
jouw organisatie of initiatief aan 
te melden. Gemeenten kunnen 
maximaal drie organisaties en 
één vrijwilliger aanmelden.
Alle inschrijvingen worden di-
rect op www.vrijwilligersprijzen. 
nl gepubliceerd. Vanaf 15 decem-

ber kan het publiek op alle aange-
melde organisaties en 
projecten stemmen. Daarnaast 
worden per categorie 6 
projecten en/of vrij-willigers 
genomineerd voor de ju-ryprijs. 
De uitreiking vindt plaats op 15 
februari 2019 door minister Hugo 
de Jonge van het ministerie van 
VWS.

De juryprijzen voor de projec-
ten en organisaties bedragen ie-
der € 5.000,-. De publieksprijzen € 
2.000,-. De winnaars van de 
Vrien-denLoterij Passieprijs 
ontvangen een reischeque en 
zakgeld te sa-men ter waarde 
van € 1.000,- (ju-ryprijs) of € 
500,- (publieksprijs). De prijzen 
zijn een initiatief van het 
ministerie van VWS en wor-den 
dit jaar voor de zevende keer 
uitgereikt. De prijzen worden 
on-dersteund door Vereniging 
NOV, VNG en de VriendenLoterij.

‘t Is weer voorbij die mooie zomer...
Castricum - Komend weekend moeten alle stacaravans op camping Bakkum klaar zijn om naar de opslag 
vervoerd te worden. Na een lange, mooie zomer loopt het seizoen nu op zijn einde. Voor 
Amsterdammer Thijs Sins is het nog even hard werken om zijn zomerverblijf af te breken. (Foto: Bert 
Westendorp)

Limmen - Op maandag 29 ok-
tober speelde Vredeburg 2 
een bondswedstrijd tegen Het 
Paard van Ree in Wijk aan Zee. 
Op vrijdag 2 november speel-
den de schakers van SV Vrede-
burg de zevende ronde van de 
interne competitie. Vredeburg 2 
boekte een knap-pe zege: 
3,5-2,5. Tars Wanders en Dick 
Aafjes wonnen. Barry Bleke-
molen, Remi Aafjes en Gertjan 
Hafkamp waren goed voor een 
halfje. Hidde Ebels liep tegen een 
nederlaag aan. Vredeburg 2 blijft 
meedoen in de bovenste regio-
nen van de derde klasse E. Twee 
spelers hebben zich op de rang-
lijst van de interne competitie 
losgemaakt van de achtervol-
gers: Luc Janssen en Barry Bleke-
molen. Janssen rekende af met 
Robin Rommel. Barry Blekemo-
len ontfutselde Harold Ebels in 
het complexe middenspel een 
paard en had nadien geen moeite 
het voordeel om te zetten in een 
fraaie overwinning. 

Jos Admiraal is terug in de top 
van de ranglijst. In een enerve-
rend duel tegen Bob Stolp be-

diende Admiraal zich van het 
door hem geliefde Morragam-
biet. Daarbij geeft wit een pi-
on voor een ontwikkelingsvoor-
sprong. Stolp kwam inderdaad 
gedrukt te staan en bezweek 
toen de twee witte torens via de 
h-lijn zijn verdedigingslinie ont-
mantelden. 
De overige resultaten: Marlies 
Sturk speelde fraai remise tegen 
regerend clubkampioen Bert Hol-
lander. Ook Sandra Hollander 
en Hidde Ebels kwamen remise 
overeen. Jan Brantjes werd op de 
koningsvleugel overrompeld. Sa-
mer Alrayes won van Tars 
Wanders, Chiel Pepping was te 
sterk voor Olga Commandeur, 
de partij tussen Hans de Goede 
en Remi Aafjes eindigde in 
remise en Harry Levering ver-
sloeg zijn zwager Ed van Duin 
en kan de komende familie-
bijeenkomsten hoog van de 
toren blazen! 

Komende week maken Vrede-
burg 3 en 4 een aanvang met de 
bondscompetitie. Vredeburg 3 
ontvangt En Passant van Texel 
en Vredeburg 4 treedt aan tegen 
een team uit Volendam.

Schaaknieuws Vredeburg Open Podium bij De 
Zwaan Cultureel
Uitgeest - Het Open Podium van 
De Zwaan Cultureel staat bij zo-
wel de artiesten als bij het pu-
bliek zeer goed bekend. Muzikan-
ten spelen er graag en de zaal zit 
bijna altijd vol. Ook zaterdag 17 
november is er weer een grote 
variatie aan artiesten. In willekeu-
rige  volgorde:
Marko Poucki: een Groningse/
Drentse liedjesschrijver en zanger  
van eigen liedjes en muziek van 
zijn helden, waaronder Ramses 
Shaffy, Stef Bos, Jacques Brel, Bil-
ly Joel en Frank Boeijen. In 2000 
won Marko zowel de  jury- als de 
publieksprijs op het Noord Ne-
derlands Liedjes Festival met zijn 
nummer ‘Niets te zien’ en stond 
hij dat jaar in de regiofinale van 
de Grote Prijs van Nederland. Ook 
speelde hij onder meer op Noor-
derzon. In 2016 verscheen zijn EP 
‘Altijd onderweg’ en in 2017 zijn 
single ‘Winnaar of held’. 
Dick Pels: singer/songwriter gi-
taar, speelt liedjes van zijn cd 
‘Crosspath’ en van zijn nieuw te 
verschijnen cd. William Dash-
wood: singer/songwriter gitaar, 

speelt ondermeer liedjes van zijn 
cd ‘A Boy At Heart’. Fons Boer: 
ver-halenverteller en 
presentator, or-ganisator  van 
de open podium middagen in 
Fase Fier in Bakkum. Sven Reus: 
twintigjarige singer-songwriter 
uit Hoogkarspel. Klaas van der 
Vliet: singer/songwriter 
Nederlandstalige liedjes met gi-
taarbegeleiding. De zaal gaat 
om 20.15 uur open, om 20.30 
uur staat de eerste ar-tiest op 
het podium. De toegang is als 
altijd gratis. Marko Poucki (foto: 
aangeleverd)

Regio - Na groots genieten in 
2017 is Charlotte Haesen & het 
Tobalita Strijkkwartet weer terug 
in de Cultuurkoepel Heiloo. 
Afgelopen oktober is hun 
tweede Café des Chansons-cd 
uitgekomen met de mooiste 
chansons van Barbara, Serge 
Gainsbourg, Edith Piaf, Yves 
Montand, maar ook een paar 
prachtige eigen composities. Met 
haar stem, timing en prachti-ge 
performance is Charlotte Hae-

sen betoverend. Samen met het 
Tobalita Strijkkwartet zorgt zij 
op intieme wijze voor kippenvel, 
ontroering, vreugde en puur ge-
nieten. Haar optreden bij Podium 
Witteman en in de Koepel heb-
ben tot heel veel enthousiaste re-
acties geleid. Vrijdag 16 novem-
ber a.s. in de Cultuurkoepel Hei-
loo. Aanvang: 20.15 uur. Entree: 
€20,--. 
www.cultuurkoepelheiloo.nl 
(Foto: Ronald Knapp).

In Cultuurkoepel Heiloo
Charlotte Haesen & het 
Tobalita Strijkkwartet

Bromscooter 
gestolen
Castricum - Tussen zaterdag 
27 oktober en dinsdag 30 
oktober is een bromscooter 
weggenomen vanaf de 
Stationsweg. De brom-scooter 
stond op slot middels een 
stuurslot. Het betreft een Peuge-
ot, type Speed Fight 45, 
voorzien van het kenteken 
31DGF3.

Hennepkwekerij 
ontmanteld
Castricum - Donderdag is 
door de politie in 
samenwerking met Liander, een 
hennepkwekerij ont-manteld. Er 
waren drie kweek-

ruimtes en er was sprake van 
diefstal van stroom. Ongeveer 
100 planten zijn in beslag-
genomen en vernietigd. De 
beide aanwezige personen zijn 
aangehouden. Het 
politiebericht vermeldt niet 
waar die hennepkwekerij 
gevonden is.

Teveel 
gedronken
Limmen - Op de Rijksweg te 
Lim-men is zondagnacht de 
bestuur-der van een bromfiets 
gecontro-leerd op het gebruik 
van alco-hol. Dit bleek positief 
te zijn. De beginnend 
bestuurder blies 290 ug/l. Hij 
heeft proces verbaal en een 
rijverbod gekregen van 4 uur.

Onnodig in 
parkeergarage
Castricum - Dit weekend was 
het druk in de kroegen. Door 
ingrijpen van politie en 
beveiligers kon een beginnend 
vechtpartijtje in de kiem 
worden gesmoord. Tevens 
hebben jongeren die met 
brom-fietsen en fietsen 
aanwezig wa-ren in de 
parkeergarage een pro-ces-
verbaal gekregen voor het on-
nodig aanwezig zijn in die ruimte.

Diefstal van 
snorscooter
Castricum - Maandag 29 
oktober is aangifte gedaan van 
de dief-stal van een 
snorscooter die ge-parkeerd 
stond op de Dag Ham-
marskjoldlaan. 
De scooter is zondagavond 
ge-stolen binnen 15 minuten 
nadat hij daar neergezet was. 
Het be-treft een zwarte Piaggio 
C53 met kenteken DKF74F.




