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CorsoMoetBlijven
Actiegroep biedt petitie aan
Castricum - Donderdagavond 
stroomde de hal van het gemeen-
tehuis vol met � lmliefhebbers die 
de actiegroep CorsoMoetBlijven 
kwamen ondersteunen in haar 
streven een � lmtheater voor Cas-
tricum te behouden.
Zeker 150  mensen, gewapend 
met posters en borden, keken  
toe toen Ria du Prie de wethou-
ders Ron de Haan en Paul Sletten-

haar toesprak, een petitie voorlas 
en hen opriep ervoor te zorgen 
dat ook na 2020 een bioscoop in 
Castricum blijft bestaan.
Scenarioschrijver Thijs van Marle 
uit Castricum, onder andere be-
kend van � lms zoals Kees Mees, 
Dummy de Mummy en Raphael, 
hield een vurig  pleidooi voor het 
behoud van een bioscoop in ons 
dorp. 

Tot slot werden de steunbetuigin-
gen en de petitie overhandigd. In 
een korte reactie zei Paul Sletten-
haar dat het college haar ‘stinken-
de best‘ gaat doen om ervoor te 
zorgen dat de Castricumse bur-
gers een bioscoop blijven hou-
den. 
Hij zegde de actiegroep nader 
overleg op korte termijn toe. (Fo-
to: Erik Klaver)

Veiling Limmen groot 
succes: 40.000 euro
Limmen - De inwoners van Lim-
men hebben zich weer van hun 
beste kant laten zien. Alle in-
gebrachte goederen, diensten 
en gezellige uitjes gingen vrij-
dag 9 november grif en snel van 
de hand. De drie veilingmees-
ters (zie foto), wisten vanaf 19.30 
uur tot 01.00 uur een bedrag van 
maar liefst 40.000 euro te scoren. 
Zij tekenden dit persoonlijk aan 
op een lei die straks op het nieu-
we dak van de kerk vastgenageld 
gaat worden. 
De opbrengst van de veiling 
komt voor de volle honderd pro-
cent ten goede aan de kerk en de 
jeugd van Limmen. Er was veel 
belangstelling in de zaal, ook 
voor de loterij die na elke 25 ka-
vels werd gehouden. De prijzen 

liepen snel op en naarmate de 
avond vorderde steeg het gemid-
delde vaak nog, ook omdat de 
wat grotere kavels pas na een uur 
of tien aan de beurt kwamen. Fa-
voriet waren drankenpakketten, 
diners in restaurants of bij men-
sen thuis, bezoek aan een boer-
derij, � etstochten, cabaret- en 
keezavonden, varen op het IJssel-
meer, taarten, paling enz. 

De wederopbouw van de Corne-
liuskerk na de ernstige brand op 
3 mei vordert gestaag. De bouw-
vakkers hebben bijna altijd per-
fect weer gehad om buiten te 
werken, dankzij de extreem lange 
droge periodes dit jaar. Kerstmis 
2019 zal weer in de ‘nieuwe’ kerk 
gevierd kunnen worden.

Van links naar rechts de drie veilingmeesters Emile Dekker, Erik Jaap Kroo-
ne en Frank Mous (foto: aangeleverd)

Raadslid D66 hoogst genoteerde man
Steeman kandidaat voor
Provinciale Staten
Castricum - Oud-wethouder 
Marcel Steeman (D66) stelt zich 
kandidaat voor Provinciale Sta-
tenverkiezingen. De Castricum-
mer dingt op 20 maart mee naar 
de functie van volksvertenge-
woordiger in Noord-Holland.
Steeman staat als vierde op de 

kieslijst. D66 heeft tien zetels en 
dat betekent dat de politicus een 
grote kans maakt om verkozen te 
worden. Als dat gebeurt zal Stee-
man, geheel volgens de richtlij-
nen van zijn partij, stoppen als 
raadslid voor de gemeente Cas-
tricum.

Bijeenkomst PVRC
over vlieghinder
Castricum - Platform Vlieghinder 
Regio Castricum (PVRC) organi-
seert een bijeenkomst over vlieg-
hinder. Iedereen die hinder heeft 
van de Polderbaan wordt uitge-
nodigd op donderdag 22 novem-
ber om 20.00 uur in Fase Fier Cas-
tricum.
Er zijn drie inleidingen:
• Vliegen en klimaat door Sijas 
Akkerman, directeur natuur en 
milieu federatie Noord-Holland.
• Bevolkingsonderzoek vlieg-
hinder en slaapverstoring door 
Ingrid Zandt, beleidsmedewerker 
GGD Kennemerland.
• Minder nachtelijke vlieghin-
der door Hans van Schoor, secre-
taris PVRC
Aansluitend gaat men met elkaar 
in gesprek. Welke afspraken moet 
PVRC maken over vlieghinder?
De bijeenkomst is 22 november 

20.00 uur. Fase Fier, Van Oldebar-
neveldweg 25, Castricum (Bak-
kum). Inloop vanaf 19.30 uur. (Af-
beelding: aangeleverd)

Containerbrand, 
politie zoekt getuigen
Akersloot - Zondag is bij de Rembrandtschool in Akersloot papier uit 
een container in brand gestoken. De brandweer moest eraan te pas 
komen om het vuur te doven. De politie is op zoek naar de dader en 
vraagt getuigen zich te melden. Het signalement van de brandstich-
ter: mollig postuur, blauwe jas en bril. Tips? Neem contact op met de 
politie: 0900 - 8844. (Foto: Tim Zijp/112_akersloot)

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

BOERENKOOLSTAMPPOT
MET EEN ROOKWORST

SAMEN € 6,99
ONTBIJTSPEK
6 BIO EIEREN
GRILLWORST
SAMEN € 5,99

SATÉSTOKJES MET 
SATÉSAUS 

PER PAKJE € 2,99

LAMSWORSTJES
25% KORTING

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

9,95
13,95

NIEUW! 
SLAGROOMTRUFFEL SLOF

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Neem contact op via:
06-54946943 of Info@cbdjeltje.com
Bestellen kan op www.cbdjeltje.com

Hoogwaardige kwaliteit 

CBD olie via CBDjeltje

Met persoonlijk advies 

voor optimaal gebruik.
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WWW.VERSPREIDNET.NL   INFO@VERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433

BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom

Wij zijn op zoek naar

voor Akersloot 
en Limmen
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy
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ZZP’er van het jaar:
initiatief OVC slaat aan
Castricum - Het was best span-
nend afgelopen donderdag in 
Geesterhage. Bijna honderdvijf-
tig met ‘hun’ ZZP’er meegeko-
men relaties, kennissen en vrien-
den zaten in spanning te wachten 
wie het zou worden. Zo werd het 
thema van de avond: ‘Allen voor 
één …’ waargemaakt. Na een mu-
zikale introductie door het kwin-
tet van Emergo was het dan zo-
ver. De prachtige gesponsorde 
prijzen voor de nummers één, 
twee en drie stonden op het po-
dium klaar. Een set zonnepanelen 
van Libra Energy, een e-bike van 

Kruijswijk Tweewielers en Zijl-
stra Tweewielers en de besticke-
ring van een auto door Beletter 
waren mooie prijzen. Na een se-
rieus intermezzo over de gevaren 
van het hacken van computers, 
was het dan zover. De jury had 
er een spannende keuze van ge-
maakt. Van de veertig inzendin-
gen werden er tien genomineerd. 
Daar werden er drie van gekozen. 
Gekeken was naar originaliteit en 
onderscheidend vermogen van 
de ZZP’er. Het publiek gaf na het 
zien van drie spontane �lmpjes 
het laatste zetje. Nummer één 

werd Tom Beentjes, de automa-
kelaar. Voor hem waren de zon-
nepanelen en de wisseltrofee: de 
OVC degen van d’Artagnan. Op 
twee kwam Karina Pol�iet, me-
disch pedicure en op drie Marie-
ke de Vree, kunstenaar in leerbe-
werking. De OVC had ook aan het 
publiek gedacht. Een van de ko-
pers van een toegangskaart, Jorn 
van Wattum, ging met een door 
de Castricumse middenstand ge-
sponsorde “Goodybag” naar huis. 
Een leuk thema, een leuke en 
spannende avond. 

Uit navragen bij OVC bleek dat 
organisatie en bestuur er over na-
denken om dit succesvolle idee 
tot een jaarlijks evenement te 
maken. Volgend jaar opnieuw en 
dan Buch breed? (Foto: Rob Ber-
kemeier van R4udesign)

Bodemverbeteraar door fermenteren in BUCH-gemeenten
De Bokashi methode: maaisel wordt 
prima bodemverbeteraar
Castricum - Bermen en oevers 
moeten gemaaid worden, maar 
wat te doen met het maaisel? 
Verwerken als gft is natuurlijk een 
prima optie, maar fermenteren le-
vert nog meer op. In de gemeen-
ten Bergen, Heiloo, Castricum en 
Uitgeest stappen ze over op deze 
nieuwe methode.

De Bokashi methode (de term is 
Japans) staat voor het verwerken 
van natuurlijk materiaal door het 
te fermenteren en daarmee klaar 
te maken voor de bodem. Op klei-
ne schaal kan dat via een speciale 
container in de keuken, op grote 
schaal door bijvoorbeeld de op-
brengst van een gemaaide berm 
te mengen met fermentatie-bac-
teriën en de hoop luchtdicht af 
te dekken. Na 8 tot 10 weken kan 
het dan de bodem in of op.

Primeur
Elders in het land passen diver-
se gemeenten deze methode al 
toe, in Noord-Holland zijn de 4 
gemeenten de eersten die ermee 

beginnen. Het gaat nu nog om 
een pilot. 
In de overeenkomsten met de 
bedrijven die het maaiwerk uit-
voeren is opgenomen dat ze het 
maaisel op deze manier verwer-
ken. De eerste ‘oogsten’ zijn nu, 
zo’n 8 tot 10 weken na het opzet-
ten, gereed voor gebruik. 
De voordelen zijn voor de ge-
meenten dat dit op termijn goed-
koper is, het levert meer mate-
riaal op dan bij het maken van 
compost, het scheelt in transport 

doordat maaisel nu op locatie 
wordt verwerkt, en er treedt geen 
energieverlies (CO2) op in het fer-
mentatieproces. Zo hoeft er geen 
gft meer naar de afvalverwerker 
en compost terug aangevoerd te 
worden. 

Eigen gebruik en verkoop
De gemeenten willen het gebruik 
van deze Bokashi geleidelijk in-
voeren in de eigen organisatie en 
het andere deel verkopen. (Foto: 
aangeleverd)

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

Geboortes
Limmen: Limmen - 25-10-2018: 
Naud Julian Smit, zoon van Mark 
Smit en Coleta A.M. Klaver. 26-10-
2018: Jesse Götz, zoon van Patrici-
us M. Götz en Sasha A.M. Scheer-
man. 

Overledenen
Limmen: 31-10-2018: Jacob 
Schnatmeier, gehuwd met Yvon-
ne F. Vermunnicht. 01-11-2018: 
Guurtje Swart, weduwe van Dirk 
R. Pletting. 

Sinterklaas zaterdag in Castricum
Castricum - Sinterklaas komt za-
terdag 17 november weer in Cas-
tricum aan. Het programma ziet 
er als volgt uit:
13.15 uur: Zwarte Pieten in en 
rond winkelcentrum Geesterduin; 
13.30 uur: aankomst Sint aan de 
kant van Blokker; 14.00 uur start 
optocht door dorp; 15.00 uur: eer-
ste voorstelling Sinterklaasfeest 
in de Pancratiuskerk; 16.30 uur 

tweede voorstelling Sinterklaas-
feest in de Pancratiuskerk. Er zijn 
alleen nog kaarten voor de twee-
de voorstelling te koop bij Blue 
World Kids&Teens op Geester-
duin. Meer informatie is te vinden 
op www.sinterklaascastricum.nl.

De optocht volgt de volgende 
route door het dorp: van win-
kelcentrum Geesterduin over de 

Soomerwegh langs het gemeen-
tehuis naar de C.F. Smeetslaan, 
daarna rechtsaf naar de prinses 
Beatrixstraat. Aan het einde links-
af door de Torenstraat, waar de 
optocht via de Pernéstraat en de 
Geelvinckstraat in de Burgemees-
ter Mooijstraat aankomt. Van hier-
uit wordt de optocht vervolgd 
linksaf richting Dorpsstraat, naar 
de Pancratiuskerk.

Lezing: Dan Brown 
en de Vrijmetselarij
Castricum -  In Vrijmetselaars-
loge Branding in Gebouw Mara-
natha, Prins Hendrikstraat 1 in 
Castricum vindt donderdag 22 
november een lezing plaats: Dan 
Brown en de Vrijmetselarij. 
De Da Vincicode, Het verloren 
symbool en Oorsprong: drie boe-
ken met een relatie tot de eeu-
wenoude broederschap van de 
vrijmetselarij. Dan Brown schrijft 
vaak over vrijmetselarij. Maar wat 
gebeurt in de loges? En wat voor 
soort mensen zijn er lid? In ‘Het 
verloren symbool’ van Dan Brown 
is de vrijmetselarij een hoofdrol-
speler. Ook in ‘De Da Vinci Code’ 
was er een belangrijke rol voor 
vrijmetselaren. In het nieuwste 
boek van Brown ‘Oorsprong’ stelt 
hij opnieuw de vragen die vrij-

metselaren bezighouden: Waar 
kom ik vandaan; waar ga ik heen?’
Door aan de hand van de boe-
ken in de wereld van Dan Brown 
te duiken komt de toehoorder 
tijdens de lezing meer te weten 
over de feiten en de mysteries 
van de vrijmetselarij.
De methode van het werken met 
symbolen en rituelen krijgt rui-
me aandacht, net als het verloren 
symbool. Na de lezing is er gele-
genheid om van gedachten te 
wisselen met leden over de vrij-
metselarij en de loges.
De lezing is van 20.00 tot 22.00 
uur. Entree: 5 euro, inclusief kof-
�e en thee. Aanmelden: info@
vrijmetselaarsloge-branding.nl. 
Meer informatie: www.vrijmetse-
laarsloge-branding.nl.

Brel en Brass: prachtig
Castricum - In een uitverkocht 
Jac. P. Thijsse College presen-
teerde het fanfareorkest onder 
leiding van dirigent Erik van de 
Kolk van muziekvereniging Emer-
go Castricum afgelopen zater-
dagavond het programma Brel & 
Brass. 
Voor de pauze werd het publiek 
in een prachtige ambiance opge-
warmd met prachtige fanfaremu-
ziek. Verschillende solisten uit het 
orkest lieten hierbij van zich ho-

ren, zowel instrumentaal als vo-
caal. 
Na de pauze was het tijd voor de 
Vlaamse zangeres Micheline Van 
Hautem om een gevarieerde se-
lectie uit het oeuvre van Jacques 
Brel te vertolken. Ook special 
guest bastrombonist Jos Jansen 
maakte hierbij zijn opwachting. 
Het publiek wist met name de 
wisselwerking tussen de zange-
res en het orkest erg te waarde-
ren. (Foto: Daniëlle Pieterse-Bos)

Omroep Castricum zendt uniek 
lokaal Sinterklaasjournaal uit
Castricum - Omroep Castricum is 
op C-TV vanaf gisteren (dinsdag 
13 november) met de eerste a�e-
vering gestart van het lokale Sin-
terklaasjournaal. Vervolgens zal 
dit op werkdagen tot 5 december 
om 18.45 uur te zien zijn. 
Het verhaal vertelt over Superpiet 
wiens droom is een Superheld te 
zijn. Samen met Fantasiepiet be-
denkt hij een spannend stripver-

haal. Maar als dit avontuur echt 
blijkt te worden is het toch niet 
zo makkelijk om een superheld 
te zijn!
De serie is geproduceerd door 
de lokale collega’s van de Fanta-
sy Compagnie en sluit goed aan 
bij de Sinterklaasintocht in Castri-
cum. Als de serie aanslaat is het 
de bedoeling dat omroep Cas-
tricum en de Castricumse pieten 

volgend jaar een aandeel leveren 
in de productie om de serie een 
herkenbare Castricumse identi-
teit te geven.
Stem af op Castricum TV via: 
Ziggo kanaal 41: Castricum en 
Bakkum. Kanaal 46:Limmen 
Akersloot en de Woude. KPN ka-
naal 1459. Kijk voor overige pro-
viders en online kijken op www. 
castricum105.nl.

Diabetesweek in de 
Castricumse apotheken
Regio - Van 15 t/m 22 november 
2018 is er weer de jaarlijkse dia-
betesweek in uw apotheek. Tij-
dens de diabetesweek kan ieder-
een gratis zijn bloedsuikerwaarde 
laten testen en/of een afspraak 
maken voor een metingcontrole. 

Waarom een gratis bloedsui-
kertest?
In Nederland lopen ongeveer 
250.000 mensen rond met diabe-
tes terwijl ze daar niet van op de 
hoogte zijn. En wat is uw risico op 
diabetes? Vul de Diabetes Risico-
test in op www.diabetesfonds.nl/
test en maak bij een verhoogd ri-
sico een afspraak in de apotheek. 
Want aandoeningen die veel on-
gemak kunnen veroorzaken, 
spoort men het liefst zo snel mo-
gelijk op!

Waarom een metingcontrole?
De metingscontrole is speciaal 
voor mensen die zelf hun bloed-
suiker meten met een bloedglu-
cosemeter. Als u diabetes heeft, 
wilt u er zeker van zijn dat de 
glucosemeter nog goed functi-

oneert en de juiste waarden laat 
zien. Een gespecialiseerde assi-
stente controleert uw meter. Ook 
krijgt u tips voor het uitvoeren 
van een goede meting.

Maak een afspraak!
Kortom u bent van harte welkom 
met al uw vragen omtrent diabe-
tes. Een team van gespecialiseer-
de assistentes is aanwezig om de-
ze te beantwoorden. 
U kunt zonder afspraak langsko-
men voor de gratis bloedsuiker-
test. Denkt u eraan dat de uit-
slag van deze test betrouwbaar-
der is als u nuchter komt? Voor 
een metingcontrole kunt u bij de 
apotheek een afspraak maken. 
Zie de advertentie in deze krant 
voor de exacte dagen voor zowel 
Apotheek de Brink als Apotheek 
Geesterduin. Zien wij u binnen-
kort in de apotheek?
Apotheek de Brink, Torenstraat 
64, 1901 EG Castricum, tel. 0251-
652500.
Apotheek Geesterduin, Geester-
duinweg 9 , 1902 CD Castricum, 
tel. 0251-655066


Zondag 

18-11-2018
14.00 uur

Pupil van de week: Pepijn Putter
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Voedingsdeskundige Danielle Meijer van ‘Healthyjeltje’:
‘CBD geeft zeker verlichting bij 
uiteenlopende klachten’

Het gemak van permanente make-up

Van kantoorbaan naar schoonheidssalon
Castricumse is drijvende kracht 
achter Beauty Inside

Fantastic Beasts: The 
Crimes of Grindelwald
Britse/Amerikaanse avontuur-
fantasy�lm, het vervolg op Fan-
tastic Beasts and Where to Find 
Them uit 2016.
Gellert Grindelwald, die door MA-
CUSA werd gearresteerd, is ont-
snapt en begonnen met het re-
kruteren van volgelingen om zijn 
doel te bereiken: dat tovenaars 

heersen over de wereld en zich 
niet meer moeten verstoppen 
voor Dreuzels. Albus Perkamen-
tus ziet zichzelf genoodzaakt om 
in te grijpen, maar hiervoor heeft 
hij hulp nodig van zijn voorma-
lige student en de persoon die 
Grindelwald eerder wist te stop-
pen: Newt Scamander.

La Bayadère - The Royal Ballet
Ballet in drie bedrijven. Natalia Makarova’s productie van dit 19e-eeuw-
se klassieke ballet brengt een exotische wereld van tempeldanseres-
sen en nobele krijgers tot leven. Door de sublieme geluidskwaliteit en 
close-up beelden lijkt het alsof u de voorstelling ter plekke bijwoont. 
Marius Petipa’s legendarische sprookje, gesitueerd in India, verhaalt van 
een tempeldanseres en de prins die háár liefheeft maar trouwt met een 
ander. Een van de hoogtepunten voor het corps de ballet is de beroem-
de, maanverlichte ‘witte akte’ – ‘Het rijk der schimmen’ – waarin de ver-
loren liefde van de prins in vele gedaanten zijn geest belaagt.

Castricum - Al een aantal jaar 
werkt Danielle Meijer in Cas-
tricum als voedingsdeskundi-
ge “Healthyjeltje”. In 2017 kwam 
Danielle op de eerste hulp te-
recht met een longembolie ver-
oorzaakt door de ‘pil’, die ze slik-
te vanwege PMS-klachten (pre-
menstrueel syndroom). Daniel-
le: ,,In mijn Healthyjeltje Blog ver-
telde ik daarover, waarna ik werd 
benaderd door een lokale pro-
ducent van CBD producten want 
CBD kan namelijk helpen bij PMS. 
En inderdaad, mijn klachten ver-
minderden aanzienlijk, pijnstillers 
werden overbodig.’’
CBD is de afkorting van cannabi-
diol en is, net als THC (tetrahydro-
cannabinol), een uiterst belang-
rijk bestanddeel dat in cannabis 
(zowel in hennep- als in wietplan-
ten) te vinden is. Dit bestanddeel 
beschikt over een uitgebreid sca-
la aan nuttige en zeer doeltre�en-
de eigenschappen en heeft een 
gunstige invloed op de gezond-
heid van zowel mens als dier.

Danielle: ,,Door mijn enthousi-
asme ging ik in mijn eigen prak-
tijk ook CBD aanbevelen en uit-
eindelijk kwam daar in septem-
ber 2017 mijn webwinkel CBD-
jeltje bij. CBD is booming en dat 
vind ik een super�jne ontwik-
keling, want ik merk dagelijks 

Limmen - Evelien Dreschler stu-
deerde Small Business en Retail-
management en werkte jaren-
lang op kantoor. Toen ze zwanger 
was bleek dat haar huidige baan 
niet meer te combineren was met 
de thuissituatie. In de piepzak zit-
ten was niets voor haar; dit was 
het moment om een langgekoes-
terde wens in vervulling te laten 
gaan. ,,Ik wilde altijd al voor me-
zelf beginnen.” 
Na haar verlof liet Evelien zich 
omscholen tot schoonheidsspe-
cialist. In juli van dit jaar haalde 
ze haar diploma, een maand la-
ter opende ze schoonheidssalon 
Beauty Inside in de sportschool 
van Full of Life aan de Rijksweg. 
,,De schoonheidsspecialiste die 
daar zat zocht een opvolger. Het 
was een unieke kans.” 
Inmiddels heeft de nieuwbakken 
ondernemer er een paar maan-
den opzitten en ze is ‘erg blij’ met 
haar keuze. ,,Het is �jn om dicht-
bij te werken en ik kan mijn eigen 

Castricum - Wakker worden en 
er gelijk goed uitzien, je vrouwe-
lijk voelen op alle momenten van 
de dag. Dat is mogelijk door mid-
del van PMU, oftewel permanen-
te make up.
In een paar behandelingen plaat-
sen goed opgeleide specialisten 
pigment in de huid bij de wenk-
brauwen, ogen en lippen. Afhan-
kelijk van de behandeling blijven 
de pigmenten 2 tot 6 jaar in de 
huid aanwezig.
,,Bij permanente make-up zijn de 
mogelijkheden enorm’’, aldus Lin-
da van Wolferen van I MAKE-UP. 
,,Door vernieuwde technieken 
ontstaat een extra natuurlijke uit-
straling, sterker nog, het kan zor-
gen voor een liftend e�ect, hier-
door krijgt men een meer ver-
zorgde en open blik. Het  klinkt 
misschien erg spannend, in de 
praktijk valt de behandeling vaak 
reuze mee. Dus wil men er ook 
op elk moment verzorgd uitzien, 
en tijd over houden? Dan is PMU 
echt een aanrader!’’
I MAKE-UP is gevestigd op het Bak-
kerspleintje 24 in Castricum, shop 
in shop bij Cosmo Hairstyling. Be-
handelend specialiste Linda van 
Wolferen is daar om al uw vragen te 
beantwoorden. (Foto: aangeleverd)

de blijdschap bij mensen die er 
baat bij hebben. CBD bevat nage-
noeg geen THC. Je wordt er dus 
niet stoned van en het heeft wei-
nig tot geen bijwerkingen. Er ko-
men steeds meer wetenschappe-
lijke onderzoeken waaruit blijkt 
dat het wel degelijk werkzaam 
is. Het is heel dankbaar werk om 

mensen te mogen adviseren hier-
in want dat is wel belangrijk met 
dit product. Het is uiteraard geen 
wondermiddel maar het kan toch 
vaak verlichting geven bij uiteen-
lopende klachten.’’

Meer weten? Kijk op www.cbdjel-
tje.com. (Foto: aangeleverd)

uren indelen.” Evelien biedt haar 
klanten keuze uit drie behande-
lingen. ,,Elke huid is anders. Als 
jouw huid meer nodig heeft bete-
kent dat niet per se een langere of 
duurdere behandeling.” Uniek in 
haar salon is de bindweefselmas-

sage voor gezicht, hals en decol-
leté. ,,Dat is een natuurlijke vorm 
van huidverbetering en een goed 
alternatief voor bijvoorbeeld bo-
tox of �llers. Het resultaat is niet 
exact hetzelfde, maar wél puur 
natuur. Dat is ook het uitgangs-
punt van Beauty Inside - men-
sen zo mooi mogelijk maken op 
een natuurlijke manier.” Evelien 
ziet veel verschillende vrouwen 
in haar salon. Van jonge vrouwen 
met een onzuivere huid tot da-
mes van middelbare leeftijd van 
wie de huid een oppepper nodig 
heeft. ,,Of je nu problemen hebt 
met je huid of gewoon een mo-
mentje voor jezelf nodig hebt: 
je kunt altijd bij mij terecht. Ook 
voor kleinere behandelingen zo-
als harsen of wenkbrauwen ver-
ven.”
De schoonheidssalon is te vinden 
op de Rijksweg 53 in Limmen en 
op afspraak geopend. Beauty In-
side verkoopt ook cadeaubon-
nen. (Foto: aangeleverd)

Medisch pedicure
specialist in voetverzorging
Akersloot/Heiloo - Een pedicu-
rebehandeling: soms gewoon 
lekker, maar soms ook pure nood-
zaak. Voor voeten die wat meer ri-
sico lopen, zoals bij suikerziekte 
(diabetes) en reuma, is er de me-
disch pedicure. Een medisch pe-
dicure heeft een extra opleiding 
gedaan om zich verder te verdie-
pen in de risicovoeten. De me-
disch pedicures bij Podotherapie 
Heiloo werken nauw samen met 
de podotherapeuten in de prak-
tijk. Hierdoor kunnen zij ook na-
gelbeugels toepassen bij regel-
matig ingroeiende nagels. Of een 
orthese maken bij een steeds te-
rugkerende likdoorn op de tenen. 
Door hun ervaring en interne op-
leiding kunnen zij ook lastige-
re nagels, likdoorns en eeltplek-
ken behandelen. Voor sporters is 
er de medisch pedicure sport, zij 
heeft meer kennis over huid- en 
nagelklachten in combinatie met 
sport.
Bij suikerziekte geldt in veel ge-
vallen een vergoeding uit de ba-

sisverzekering via HONK of via de 
aanvullende verzekering. De pe-
dicures van Podotherapie Heiloo 
zijn aangesloten bij Provoet, Pro-
cert Kwaliteitsregister en HONK. 
Zij werken op afspraak. 

Wanneer u uw voeten wilt laten 
verzorgen door een van de me-

disch pedicures kunt u telefo-
nisch contact opnemen op 072-
5325555 voor een afspraak in Hei-
loo of Akersloot. Zij zijn gevestigd 
aan de Nijverheidsweg 31J, 1851 
NW in Heiloo en aan het Chur-
chillplein 1, 1921 ET in Akersloot. 
Zie ook onze de advertentie. (Fo-
to: aangeleverd)

December glanst bij 
Beers & Komen Jewels

Automatisch blijf je even stilstaan 
bij de etalage van Beers & Komen 
Jewels aan de Kerkweg 48 de-

ze weken. Tegen een decor van 
mysterieus zwart krijgt het glan-
zende goud een extra dimensie. 

Regio - De mooiste kerstbomen, warm kaarslicht en al die duizen-
den twinkelende lichtjes: het is toch een gouden tijd, die laatste 
weken van het jaar. Dé tijd ook om je geliefde of jezelf te trakte-
ren. Op goud natuurlijk, want dat is het helemaal deze kerst. Pak 
gewoon eens uit deze feestdagen, dan pakt juweliershuis Beers & 
Komen Jewels in Heemskerk het feestelijk voor je in. En, als klap op 
de vuurpijl is een tweede sieraad de komende weken maar 1 euro!

,,Goud geeft een sprankelend en 
super feestelijk gevoel”, zegt eige-
naar Elly Beers. ,,Klassiek of mo-
dern, geel-, wit- of roségoud of 
juist een mix van deze kleuren: al-
les kan in dit dat ene speciale pak-
je onder de kerstboom. Voor die 
ene speciale persoon of gewoon 
speciaal voor jezelf. Of voor alle-
bei, want tijdens onze eindejaars-
actie betaal je voor elk tweede 
sieraad maar 1 euro.’’

Diamonds are a girl’s best friend
Van kleine oorknopjes voor de 
jongste kerst(b)engeltjes tot een 
uitgebreide collectie verlovings- 
en trouwringen: je raakt niet uit-
gekeken bij Beers & Komen Je-
wels. 
En niet alleen in goud, ook in zil-
ver is er genoeg te kiezen. Zo 
zijn er prachtige zilveren en gou-
den horloges van diverse mooie 
merken én lengtecolliers, al dan 
niet met hanger met kleurste-
nen of glinsterende briljant. ,,Of 
kies eens voor de droom van elke 
vrouw: een ring met briljanten”, 
zegt Elly. ,,Want Marilyn Monroe 
zei het al: ‘Diamonds are a girl’s 
best friend’.”  (Foto: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
La Bayadère - The Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
woensdag 15.30 uur

Fantastic Beast  
The Crimes of Grindelwald - 3D

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Fantastic Beast 

 The Crimes of Grindelwald - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 18.30 & 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Bohemian Rhapsody
vrijdag 21.15 uur

zondag 13.00 uur  dinsdag 14.00 uur
A Star is Born

vrijdag 15.30 uur  zondag 11.00 uur
De Dirigent

vrijdag & zaterdag 15.30 uur
Todos lo Saben

zaterdag 13.00 uur
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Wad, overleven 
op de grens van water en land

zaterdag 16.00 uur
zondag 14.00 uur  woensdag 15.30 uur

Sinterklaas 
en de vlucht door de lucht

zaterdag 13.00 uur
Superjuffie

Programma 15 november t/m 21 november
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Castricumse zoekt creatieve ideeën voor donaties
Wie helpt Mariëtte met bouw Ghanese school?

Castricum - Als Mariëtte veertien 
jaar geleden besluit in Ghana te 
blijven, richten haar ouders Marjo 
en Gerrit een stichting op zodat 
ze haar (� nancieel) kunnen hel-
pen. Mariëtte’s Child Care wordt 
gerund vanaf de Castricumse 
Bloemgaarde. De stichting zorgt 
vanuit Nederland voor � nanciële 
hulp en donaties, zodat Mariëtte 
haar droom - een eigen kinderte-
huis - in Ghana kan realiseren. Dat 
gebeurt in 2006 als ‘Hanukkah’ 
wordt geopend. De opvang ligt 
in de plaats Sunyani, zo’n 400 ki-
lometer ten noordwesten van de 
hoofdstad Accra. Moses en Mari-
ette zetten zich gepassioneerd in 

voor Ghanese kinderen die hulp 
en liefde nodig hebben. ,, De lief-
de die ik aan de kinderen geef 
krijg ik ook weer terug. Die wissel-
werking vind ik heel bijzonder”, 
schetst Mariëtte. De kinderen die 
ze opvangt hebben verschillen-
de achtergronden: ze zijn verla-
ten, wees of gehandicapt. ,,Met 
name de gehandicapte kin-deren 
hebben geen toekomst in Ghana. 
Ze worden gezien als vervloekt 
en vaak gedood.” De kinderen 
van Mariëtte en Moses, het zijn er 
drie, zijn ook veel in het kinder-
tehuis en groeien met de andere 
kinderen op. ,,Zij zien elkaar echt 
als broers en zussen.” Voor Mariët-

te voelt elk kind als familie. ,,Het 
toekomstperspectief van Ghane-
se kinderen hangt er vanaf of je 
geld hebt of arm bent. Ik hoop 
dat te kunnen veranderen, mede 
door de bouw van de middelbare 
school. Over het algemeen gaan 
de kinderen uiteindelijk allemaal 
terug naar hun eigen familie of 
het dorp waar ze vandaan ko-
men. Maar de kinderen met een 
handicap kunnen dat niet. Zij blij-
ven bij ons - we gaan dan op zoek 
naar goede tijdsbeste-ding voor 
deze kinderen.” 

Anno 2018 is de bouw voor de 
middelbare school gestart. Toen 
Mariëtte deze zomer te-rugkeer-
de naar Nederland, hadden ze 
net de stenen voor de school ge-
maakt. ,,Daarbij hebben we hulp 
gekregen van een Nederlandse 
bouwkundige. Hij wil ook bij de 
bouw be-trokken blijven.” 
Ook een oud-lerares van de Toer-
malijn, waar Mariëtte ooit leerling 
was, besloot te helpen. Zij heeft 
de school voorzien van lesmate-
riaal. ,,Dat heeft ze allemaal ver-
taald naar het Engels, geheel be-

langeloos. Heel bijzonder.” 

In Castricum, aan de keukentafel 
in haar ouderlijk huis, zit Mariët-
te naar eigen zeggen in een spa-
gaat. ,,Ik heb mijn kinderen hier, 
maar ik mis mijn man en de kin-
deren in Ghana.” De Castricum-
se heeft geen idee wanneer ze 
weer mag uitreizen. Tot die tijd 
wil ze op zoek naar manieren om 
� nanciële hulp te krijgen voor de 
bouw van de school. ,,Er is zo’n 
50.000 euro nodig om de school 
te bouwen. We hopen dat men-
sen willen meedenken hoe we 
dat geld bij elkaar kunnen krij-
gen. Misschien zijn er scholen 
met een kerstfair of wordt er een 
event georganiseerd. Alle ideeën 
zijn welkom. Het zou fantastisch 
zijn om dit voor de Ghanese kin-
deren te kunnen realiseren.” (Mar-
dou van Kuilenburg, foto’s: aan-
geleverd)

Tips en ideeën kunnen door-
gegeven worden via de websi-
te van Mariëtte’s stichting: www.
mchildcare.nl of telefonisch: 06-
42145775

Sint Nicolaas en Zwarte Piet stomen op naar Akersloot
Akersloot - Een dag na de lande-
lijke aankomst van Sint Nicolaas 
zal hij een bezoek brengen aan 
Akersloot. Zondag 18 november 
zal hij met zijn Pieten om onge-
veer 12.00 uur jachthaven A.R.Z.V. 
binnenvaren. 
De Ondernemers Vereniging 
Akersloot (OVA) prijst zich weer 
gelukkig met de komst van de 
Sint. Het jaarlijks terugkerende 
evenement is het paradepaard-
je van de OVA. Sint en zijn gevolg 
zullen met zijn lokale boot de Os-
tara via het Noord-Hollandska-
naal en Alkmaardermeer koers 
zetten richting de haven van de 
ARZV. 

Na het feestelijke onthaal in de 
haven onder begeleiding van 
Dweilorkest Iaadoeie zal Sint Ni-
colaas zich door Akersloot la-

ten rondrijden. Daarna brengt hij 
rond 12.30 uur een bezoek aan 
de R.K. Kerk van Akersloot. Daar 
zal de sfeer er vast goed inzitten, 

want de aanwezige band zal ze-
ker de stemmen al hebben los-
gemaakt. Sint Nicolaas zal bij zijn 
intrede dan ook uit volle borst 
worden toegezongen. Ook bur-
gemeester Toon Mans, en Pastor 
Hudepolh zullen de Sint namens 
de gemeente en kerk in Akersloot 
begroeten.

Alle kinderen die een tekening 
of ander werkstukje voor de Sint 
gemaakt hebben, kunnen deze 
aan de Pieten overhandigen tij-
dens de intocht. Voorzie deze wel 
van naam en adres, want er is een 
prijs te winnen voor de mooiste 
tekening. (Foto’s: aangeleverd)

Ze vertrok in 2004 naar Ghana om drie maanden te helpen in een 
kindertehuis. Terug in Nederland zou Mariëtte (nu 34) starten met 
een opleiding tot kraamverzorgster. Het liep anders. Het land stal 
haar hart, ze bleef. Binnen twee jaar na aankomst ontmoette ze 
haar man Moses, begon een eigen kindertehuis en raakte zwan-
ger. In augustus van dit jaar keerde Mariëtte met haar gezin terug 
naar Nederland om vakantie te vieren. Ze kreeg ern-stige buik-
klachten en belandde in het ziekenhuis met een darmafsluiting. 
Mariëtte mag van haar doktoren voorlopig niet terug naar Gha-
na en dat is frustrerend voor haar. ,,We zijn daar net gestart met 
de bouw van een middelbare school. Daar is nog veel geld én hulp 
voor nodig.”

Speel-o-theek doneert speelgoed 
aan Rode Kruis Ziekenhuis
Castricum - Speel-o-theek Castri-
cum is verhuisd naar Nieuw Gees-
terhage. Een prima plek, maar wel 
kleiner dan de vorige locatie, dus 
niet al het speelgoed kon mee 
verhuizen.

Natalie van der Kolk, voorzit-
ter Speelotheek Castricum: ,,Als 
we nou contact zoeken met een 
kinderafdeling van een zieken-
huis, bespraken we tijdens een 
bestuursvergadering. Mijn colle-
ga Fieke Ruitenbeek wilde dat op 
zich nemen. Het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk was dolblij 
met deze vraag. We wilden na-
melijk best veel speelgoed do-
neren. Fieke had contact met An-

Een spelende Noa, Fieke (Speel-o-theek Castricum) en Anneke (Rode Kruis 
Ziekenhuis) (Foto: aangeleverd)

neke, een gedragsdeskundige bij 
het RKZ ziekenhuis. Een afspraak 
volgde om het speelgoed in ont-
vangst te nemen, het is verdeeld 
over de kinderafdeling en Noa 
ging er gelijk mee spelen.’’ Fieke 
zegt: ,,Wat is het dan leuk om een 
nieuw thuis te geven aan speel-
goed wat je weg moet doen. Ik 
had ook wat kinder-zwerfboek-
jes meegenomen. Ook het open-
bare kinderzwerfboek station van 
de speelotheek moest uitdunnen, 
van 2 boekenkasten naar 1. Dus 
we hebben ook heel wat kinder-
boekjes laten zwerven door Cas-
tricum. Alle vrijwilligers er druk 
mee.’’
Vanaf september zit de speel-
o-theek in Nieuw Geesterha-
ge, vlakbij het consultatiebureau 
en Stichting Welzijn. De speel-o-
theek is open op woensdagmid-
dag en zaterdagochtend. Meer 
informatie over de speelotheek 
op www.sotcastricum.nl.

Samen rond de warme kachel
wie kent deze beelden niet,

Sinterklaas die was in aantocht
en met hem ook zwarte piet.

Er werd gelachen en gezongen
een grote saamhorigheid,

ineens heet het discriminatie
en zijn we doodleuk alles kwijt

Dit feest heeft zijn licht verloren
wat ik dus totaal niet snap,

maar één ding kan ik wel vertellen
dit komt voor kinderen als een klap.

Verwachtingsvol keken wij uit
naar dat ene feest,

het woord discriminatie
is er bij ons nooit geweest.

Het voelt als een soort van weemoed
er wordt ons iets afgenomen,

en wat dacht u van de kinderen
niets meer om nog over te dromen.

Ik hoop dat Sinterklaas
zijn lekkers blijft verstrooien,

en wij onze traditie
niet laten vergooien.

Annie Assendelft uit Castricum

LEZERSPOST

Intocht van Sint Nicolaas

Lezing over komst eerste 
kerken in Kennemerland
Castricum - Archeoloog André 
Numan verzorgt een lezing op 
donderdagavond 22 november 
in de bibliotheek in Akersloot.  Hij 
vertelt over de komst van de eer-
ste kerken in Kennemerland. 

Aan het begin van de achtste 
eeuw veroveren de Franken ‘Frisia 
ulterior’, het gebied tussen de Ou-
de Rijn in het zuiden en het Vlie 
in het noorden van Nederland. 
Al snel werd de bevolking tot het 
Christendom bekeerd door An-
gelsaksische monniken. In de-
ze tijd werden de eerste kerken 
van Kennemerland gesticht. Wie 

stichtten deze kerken? Waar wer-
den ze gesticht, en waarom daar? 
Archeoloog André Numan neemt 
bezoekers mee terug in de tijd, de 
tijd waarin God in Kennemerland 
verscheen.

De lezing is op donderdag 22 no-
vember om 20.00 uur in Bibli-
otheek Kennemerwaard loca-
tie Akersloot, Rembrandtsingel 
1. De toegang bedraagt € 3,50. 
Aanmelden voor deze lezing kan 
op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
klantenservice in de bibliotheek 
(betalen met pin). 

Laat deze winter uw 
binnenschilderwerk doen
Regio - De winter staat voor de 
deur en dan is het weer tijd om 
de binnenboel een frisse schil-
dersbeurt te laten geven voor de 
komende jaren. Goed uitgevoerd 
schilderwerk hoeft per de� nitie 
niet duur te zijn. Hans v.d. Berg is 
een gediplomeerd schilder met al 
meer dan 33 jaar ervaring, waar-
van 18 jaar als zelfstandige.
Hans komt zelf bij de klant langs 
voor een vrijblijvende en duide-
lijke o� erte op maat en voert het 
werk ook zelf uit, dus geen verras-
singen achteraf. 

Bij Hans v.d. Berg kan men terecht 
voor zowel binnen- als buiten-
schilderwerk, wanden, plafonds 
sauzen, behangen van alle soor-
ten behang, maar ook voor wa-
ter- of roetschade. 
Vraag nog voor 10 december een 
o� erte aan en ontvang als cadeau 
een 1/5 staatslot XL bij de o� erte. 
Wie de o� erte accepteert en voor 

20 december ondertekend retour 
stuurt ontvangt een slagersca-
deaubon van €25,00 (slager naar 
eigen keuze) of een cadeaubon 
van € 25,00 van een nagelstylis-
te. Zo kan men zelf kiezen voor 
een lekker stukje vlees met Kerst 
of voor de dames een paar mooie 
nagels. Cadeaubonnen gelden al-
leen voor een o� erte van mini-
maal drie dagen arbeid.

Hans v.d. Berg werkt uitsluitend 
met professionele materialen 
en volgens de geldende richtlij-
nen. Bel vrijblijvend voor een of-
ferte of informatie naar 0251-248 
030 / 06 2222 8516 of mail naar 
hvdbschilderwerken@outlook.
com. Website: www.hansvdberg-
schilderwerken.nl
Het is natuurlijk ook mogelijk al-
vast een o� erte aan te vragen 
voor het buitenschilderwerk voor 
aankomend jaar. (Foto: aangele-
verd)
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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.

Orkater met De Onzichtbare 
Man van Michael Bijnens in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
aangeleverd)

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. (Foto: 
aangeleverd)

15 NOVEMBER
Patiëntenorganisatie Prostaat-
KankerStichting.nl staat op lo-
catie Alkmaar van Noordwest 
Ziekenhuisgroep met een infor-
matiestand voor patiënten met 
prostaatkanker en hun naasten, 
10.00-16.00 uur.

Ontmoetingsochtend voor do-
ven en slechthorenden in het 
Rode Kruisgebouw, Kooiplein 
24, Castricum van 10.30 tot 12.00 
uur. Thema: BAHS (botverankerd 
hoorsysteem), een hooroplos-
sing als een normaal hoortoestel 
niet kan of gedragen mag wor-
den. Aanmelden: 0251-656562 of 
info@welzijncastricum.nl.

Cursus reanimatie met AED 
van EHBO-vereniging Castricum 
in het EHBO leslokaal in Cultuur 
Centrum Nieuw Geesterhage, 
18.30-22.30 uur. Kosten 55 euro. 
Info en aanmelden: www.ehbo-
castricum.nl. (Foto: aangeleverd)

Donateursavond Oud-Castri-
cum om 20.00 uur in Maranat-
hakerk, Prins Hendrikstraat 1 in 
Castricum. Diverse leden van de 
werkgroep zullen een presenta-
tie houden met de titel ‘Erfgoed 
in beeld’. Toegang voor dona-
teurs werkgroep en hun huisge-
noten gratis op vertoon van de 
brief die ze onlangs ontvingen, 
samen met het nieuwe jaarboek. 
Anderen betalen 2 euro.

All Stars, de musical in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. Ook vrijdag 
en zaterdag. (Foto: Tom Sebus)

Lezing Rik de Visser: Inspiratie-
beeld Oer-IJ gebied; kansen voor 
een betekenisvolle, duurzame en 
klimaatbestendige inrichting van 
een fascinerend landschap! Van 
20.00 tot 22.00 uur in Huis van 
Hilde, Westerplein 6 in Castricum. 
Meer informatie op www.oerij.eu. 
(Foto: aangeleverd)

Katinka Polderman in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.30 uur. 
(Foto: Krijn van Noordwijk). Ellen 
ten Damme staat om 20.15 uur 
in de grote zaal van het theater 
maar deze voorstelling is uitver-
kocht.

Dansvoorstelling ‘Next’ in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)

16 NOVEMBER
Komedie ‘Verbaal Proces’ voor 
De Zonnebloem Limmen door 
toneelvereniging De Limmer 
Plankeniers om 14.00 uur in de 
Heeren van Limmen.

Informatiemiddag over het be-
lang van goed horen en ver-
staan in de Burchtzaal van Dorps-
huis ‘De Kern’, Overtoom 15 in 
Castricum, 14.30 uur (inloop van-
af 14.00 uur). Georganiseerd door 
KBO, PCOB en Stichting Hoormij.

Concert van ensemble Khareba 
& Gogia uit Georgië om 20.15 
uur in de Hervormde Kerk, Dielof-
slaantje 4 in Akersloot. Kaarten à 
15 euro (inclusief glas Georgische 
wijn in de pauze) zijn verkrijgbaar 

▲

voorafgaand aan het concert. 
Graag contant en gepast beta-
len. Reserveren kan via judithhol-
lenberg@quicknet.nl o.v.v. naam 
en aantal kaarten. (Foto: aange-
leverd)

Charlotte Haesen & het Tobali-
ta Strijkkwartet in Cultuurkoepel 
Heiloo, 20.15 uur. www.cultuur-
koepelheiloo.nl. (Foto: Ronald 
Knapp)

Wat nou oud? Een nieuw tragiko-
misch toneelstuk over ouder wor-
den in een snelle maatschappij 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. (Foto: Chris Philippo).

17 NOVEMBER
Sinterklaasintocht in Castri-
cum. Meer informatie zie elders 
in de krant of kijk op www.sinter-
klaascastricum.nl.

Tassenatelier/ leerlokaal POOK-
POOK Castricum: introductie-
workshop ‘Tassen van Leer’ voor 
beginnende en ervaren makers, 
9.30-12.30 uur. Voor info en deel-
name: www.pookpook.nl/work-
shops/

Galerie Leuring op de School-
laan 5 in Limmen is open van 
12.00 tot 18.00 uur. Ook zon-
dag. Ieder derde weekend van de 
maand. (Foto: aangeleverd)

Opening nieuwe exposities in 
Galerie Streetscape van 14.00 
tot 20.00 uur met vanaf 18.30 uur 
een optreden van The Little Ho-
bo’s. Zie www.streetscape.nl. Fo-
to: werk van een van de exposan-
ten, Dorrit van den Boogaard. (fo-
to: aangeleverd)

Vogellezing fotograaf Roy de 
Haas onder de titel: ‘Vogelrijk Ne-
derland gezien door de lens van 
een fotograaf’, 14.00 uur in Be-
zoekerscentrum De Hoep. Lezing 
van Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland in samenwerking 
met PWN. (Foto: Roy de Haas)

Sinterklaas disco van 15.00 tot 
16.30 uur bij speeltuin Kinder-
vreugd in Uitgeest.

Dansklooster - Ecstatic Dance 
in De Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

Zoutmus, absurdistisch muziek-
spektakel door vijf jonge heren in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

De Grote Harry Bannink Pod-
cast On Tour in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur.  (Foto: 
Johanthan Herman).

Open Podium bij De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest. Met optredens 
van Marco Poucki (foto aange-
leverd), Dick Pels, William Das-
hwood, Fons Boer, Sven Reus 
en Klaas van der Vliet. Aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis.

Intiem theaterconcert van op-
merkelijke pianiste Iris Hond 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur.  (Foto: Rahi Rezvani).

Drie bands in De Bakkerij: Tea 
Rex, The Guy Next Door & 3 Point 
Landing (foto: aangeleverd), aan-
vang 21.00 uur.

18 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)

Natuurwandeling in Heiloo met 
IVN-natuurgids. Vertrek om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de Ken-
nemerstraatweg in Heiloo. Duur: 
2 uur. Een donatie (richtlijn 2,50 
euro) wordt op prijs gesteld. Op-
gave vooraf is niet nodig. (Foto: 
Paul ten Have)

Ko�econcert Viool & Piano door 
Hawijch Elders & Vital Stahievich 
in De Vest in Alkmaar, 12.00 uur.

Sinterklaas komt naar Akersloot. 
Om ongeveer 12.00 uur zal hij 
jachthaven A.R.Z.V. binnenvaren. 
Daarna brengt hij rond 12.30 uur 
een bezoek aan de R.K. Kerk van 
Akersloot. (Foto: aangeleverd)

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

Sinterklaas in Limmen. Rond 
13.45 uur komt hij met boot 
aan over ’t Stet. Hij zal verwel-
komd worden door burgemees-
ter Mans. Route van de stoet gaat 
naar sporthal De Enterij. Zie be-
richt elders in de krant.

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

Voorstelling Ma (naar het boek 
van Hugo Borst door acteur Loek 
Peters) om 15.00 uur in Thea-
ter Koningsduyn/Geesterhage 
in Castricum. Kaarten bestellen: 
www.geesterhage.nl. (Foto: An-
nemieke van der Togt)

Proe�okaal Brouwerij Dampeg-
heest, Schoolweg 1 in Limmen, is 
open van 15.00 tot 20.00 uur.

‘Dui�e’ om 16.00 uur in Protes-
tantse kerk Limmen, Zuidkerken-
laan in Limmen. Thema: Maria, 
een beeld van een vrouw.

Savoy Jazzband speelt van-
af 17.00 uur bij de Jazz Session 
Club ‘Vredeburg’ in Limmen. (Fo-
to: aangeleverd)

Simon Schama houdt de eer-
ste Joost Zwagerman Lezing in 
Alkmaar. (foto: Keke Keukelaar). 
Kaarten via De Vest.

19 NOVEMBER
Lezing over domotica oftewel 
huisautomatisering om 10.00 uur 
in bibliotheek Heemskerk, Mrt. 
van Heemskerckplein 3. Lezing 
van SeniorWeb IJmond.

20 NOVEMBER
Lezing ‘Jagers en jagen’ door 
Wildbeheereenheid Wijcker- en 
Langemeer om 10.00 uur in het 
gebouw van de Werkgroep Oud 
Castricum, De Duynkant, Gevers-
weg 1b. 

Lezing over domotica oftewel 
huisautomatisering om 10.00 uur 
in bibliotheek Beverwijk, Kerk-
plein. Lezing van SeniorWeb 
IJmond.

Diederik Samsom komt pra-
ten over het Klimaatakkoord en 
de energietransitie in de hal van 
het gemeentehuis van Uitgeest, 
19.30 uur. Belangstellenden zijn 
welkom.

Palingroken bij de Katholieke 
Vrouwen  Beweging om 20.00 uur 
in De Zwaan Uitgeest. Jan van de 
Kommer vertelt alles over paling 
en het roken daarvan.

Toneel: ‘Laatste Paar Dagen’ 
door Esther Scheldwacht en Kees 
Hulst in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur.

21 NOVEMBER
Nationale Werkbezoekdag 
2018. Kijk op www.werkbezoek-
dag.nl voor meer informatie.

Stichting Hoormij, afdeling Alk-
maar, staat in Noordwest Zieken-
huisgroep locatie Alkmaar met 
een informatiestand voor patiën-
ten met een gehooraandoening, 
10.00-12.00 uur. Info: www.stich-
tinghoormij.nl.

Lezing Nivon Beverwijk e.o.: De 
geheimzinnige wereld van de 
das en de muskusrat door Mar-
tijn Struijf om 20.00 uur in zaal 
Tropica aan de Constantijn Huy-
gensstraat 99 te Heemskerk. In-
lichtingen: www.nivonbeverwijk.
nl.
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Afgelopen donderdag werden tijdens de gemeenteraads-
vergadering nieuwe belastingtarieven vastgesteld. Een � ink 
aantal tarieven werd verhoogd met enkele procenten; de in-
� atie. Ook de afvalsto� enhe�  ng ging omhoog, per gezin is 
het tarief inmiddels meer dan 280 euro per jaar .
Dat is zonde en zou makkelijk omlaag kunnen. We hebben 
in Castricum hoge tarieven omdat er nog veel te veel restaf-
val per persoon overblijft. Op het gebied van ons afval blij-
ven we ver achter op andere gemeentes. Castricummers 
produceren meer dan 218 kilo restafval per persoon per 
jaar. Dat is niet alleen slecht voor het milieu. Het is nog ook 
slecht voor onze eigen portemonnee. Doordat we zoveel af-
val produceren zijn de kosten van de afvalinzameling hoog. 
We jagen onszelf op onnodige kosten.
Er zijn tal van zaken die we op korte termijn kunnen doen 
om die kosten naar beneden te krijgen.
Een belangrijke invloed ligt bij onszelf, de inwoners van Cas-
tricum. Nu zult u wellicht denken dat uw rol op het gro-
te totaal niet veel zal uitmaken, maar als we met z’n allen 
een aantal stappen zetten zullen de kosten omlaag gaan en 
worden de tarieven ook lager.
 
Wat kunt u doen om de kosten te drukken?
• Koop producten met minder verpakkingsmateriaal. Hoe 
minder afval er daardoor ontstaat hoe minder er hoeft te 
worden ingezameld.
• De duurste manier van afvalverwerking ligt bij de grijze 
bak. Hoe minder daarin zit, hoe beter dat is. Let er daarom 
op dat papier, glas, GFT-afval , plastic en metaal gescheiden 
wordt ingezameld. Papier en metaal leveren geld op en zor-
gen daarmee voor een verlaging van de kosten .
• Koop een compostbak. Ongeveer twee jaar geleden kocht 
ik er zelf eentje voor ca 50,- en sindsdien heb ik de groe-
ne bak niet meer gebruikt.  Het scheelt de gemeente inza-
melkosten en ik krijg er gratis compost voor terug.
• Ook kostenbesparend; zet de afvalbak, groen of grijs pas 
aan de straat als deze � ink gevuld is.

Nog steeds gaan er fabeltjes rond dat afval scheiden he-
lemaal niet zou helpen. Niets is minder waar; gemeenten 
waar veel meer gescheiden wordt, kennen lagere tarieven. 
We betalen teveel en in dit geval kunnen we daar zelf iets 
aan doen !

Gerard Brinkman
Gemeenteraadslid GroenLinks

LEZERSPOST

Afvaltarieven

Peuterclub en ouder-kind café
De Springplank nu in 
sportkantine KV Helios
Castricum - Onder het genot van 
ko�  e met een lekker puntje is 
de verhuizing van peuterspeel-
zaal De Springplank naar KV He-
lios maandag 5 november o�  ci-
eel gevierd. 
Wie de afgelopen weken de 
sportkantine in kwam kon al links 
en rechts de spulletjes zien ver-
schijnen van De Springplank. De 
afgelopen weken was het even 
wennen aan de nieuwe omge-
ving, maar inmiddels lijkt ieder-
een zich al behoorlijk thuis te 
voelen volgens Helios secretaris 
Paul Wendt. ,,Niets staat ons een 

mooie toekomst in de weg. Of er 
al korfbaltalenten bij lopen? Dat 
zal de toekomst moeten uitwij-
zen. De ‘skills’ kunnen de kinderen 
hier vanaf hun eerste dag in ie-
der geval opdoen’’, aldus Wendt. 
,,Als vereniging willen we uitstra-
len dat we één grote gezellige fa-
milie zijn en daar hoort de jong-
ste jeugd natuurlijk bij! Van peu-
terclub tot klaverjassen, van wed-
strijdsport tot breedtesport, van 
jeugdfeestjes tot thema-avonden 
en de ‘Kombifi t’ voor gezond be-
wegen. Iedereen kan terecht bij 
KV Helios.’’ (Foto: aangeleverd)

Savoy Jazzband bij Jazz 
Session Club ‘Vredeburg’
Limmen - De Savoy Jazzband 
is zo langzamerhand een vaste 
waarde bij de Jazz Session Club 
‘Vredeburg’.  De club prijst zich 
gelukkig dat dit orkest weer een 
gastoptreden verzorgt op zon-
dag 18 november. Het optreden 
begint om 17.00 uur (zaal open 
16.00 uur).
Opgericht in september 2009 
door een aantal doorgewinterde 
jazzmuzikanten, is de naam van 
de band afgeleid van de beroem-
de danszaal in New York ‘The 
Savoy Ballroom’. Hier werd zo-
wel zwart als blank publiek toe-
gelaten, iets wat in die tijd niet 
gebruikelijk was. De naam past 
goed bij de band omdat de leden 
er - ondanks het verschil in karak-

ter en klank - een mooi geheel 
van kunnen maken.
Savoy is geen ‘oude stijl’ band, 
het repertoire is zeer breed. Er 
wordt aandacht besteed aan be-
kende en minder bekende songs 
uit onder andere het American 
songbook, maar er worden ook 
eigen arrangementen gespeeld 
van nummers van o.a. The Beat-
les en Sting. De nummers behou-
den hun betekenis, maar wor-
den soms in een andere maat-
soort, vorm, tempo of sfeer neer-
gezet zodat er een verrassend ef-
fect ontstaat. De band past zich 
qua volume en repertoire aan de 
locatie en gelegenheid aan. Niets 
hoeft, maar meezingen mag en 
dansen ook! (Foto: aangeleverd)

Veel activiteiten in de bibliotheek
Week van de Mediawijsheid
Castricum - Tijdens de Week van 
de Mediawijsheid van 16 tot en 
met 23 november worden in de 
vestigingen van Bibliotheek Ken-
nemerwaard veel activiteiten ge-
organiseerd. Je kunt leren vlog-
gen met Timo Verbruggen, vlie-
gen met een mini-drone of mee-
helpen een oplossing te beden-

ken voor plasticsoep. Bij de Co-
derDojo junior kun je spelender-
wijs leren programmeren. En… 
Coolest Projects biedt de moge-
lijkheid om jouw gave project te 
laten zien. Kijk voor alle activitei-
ten tijdens deze week op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl on-
der het kopje Agenda.

Hulp bij thuisadministratie
Castricum - Welzijn Castricum 
biedt hulp bij thuisadministra-
tie al vanaf 2005 aan. Iedereen 
kan hier gebruik van maken. 
Want het wordt er niet eenvoudi-
ger op. Het betalingsverkeer kan 
lastig zijn. Allerlei instanties ko-
men met ingewikkelde brieven of 
mails waarop gereageerd moet 
worden. Daarom bieden de vrij-
willigers van het thuisadministra-
tieproject van Welzijn Castricum, 
vooral  aan ouderen  en andersta-
ligen ondersteuning in een rustig 
tempo en met persoonlijke aan-
dacht. 

Het kan gaan om eenmalige hulp 
om mensen op weg te helpen en 
zelfredzaam te maken, maar ook 
om hulp die regelmatig terug-
komt. Zij bieden ondersteuning 
bij het ordenen, bankzaken, het 
invullen van formulieren van in-
stanties, verduidelijken en op-
stellen van mails en brieven. Wie 
meer informatie wil verkrijgen of 
zich wil aanmelden, kan contact 
opnemen met Welzijn Castricum, 
tel. 0251-656562; dam@welzijn-
castricum.nl of een kijkje nemen 
op de website www.welzijncastri-
cum.nl.

17 en 18 november collecte voor Caritas
Diaconaal weekend Limmen
Limmen - Armoede in 2018, bij-
na niet voor te stellen. Maar zelfs 
nu, nu men zegt ‘het gaat goed in 
Nederland’, komt dit nog steeds 
voor, ook in Limmen. Het is zelfs 
zo dat een deel van de werken-
den een inkomen heeft onder de 
armoedegrens! Alles wordt duur-
der, het lage BTW tarief wordt 
verhoogd van 6 naar 9 procent, 
waardoor de dagelijkse bood-
schappen meer zullen gaan kos-
ten. En het is nog maar de vraag 
of de netto inkomens voldoende 
zullen stijgen om dat op te van-
gen. Iedereen kent ongetwijfeld 
mensen in de omgeving - alleen-
staande ouders, alleenstaanden, 
jongeren én ouderen - die wel 
een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. 
Dankzij de steun van de inwo-
ners van Limmen in de afgelo-
pen jaren heeft de werkgroep Ca-
ritas iets kunnen betekenen voor 
niet alleen een aantal inwoners 
van Limmen, maar ook voor ve-
len daar buiten. In het kort zijn de 
activiteiten van de werkgroep Ca-
ritas zoal: de bekende kerstpak-
kettenactie, de voedselbank, het 
wekelijkse bloemetje, fi nancië-
le steun aan diverse organisaties 
binnen en buiten Limmen, waar-
onder bijv. de Zonnebloem. Voor 

een uitgebreid overzicht van al-
le activiteiten ga naar de websi-
te van de Corneliusparochie. Het 
thema van de Corneliusparochie 
dit jaar is ‘leven met elkaar in ver-
bondenheid’. Voelt u zich verbon-
den met de mensen die het soci-
aal en/of fi nancieel een stuk min-
der goed hebben, dan is dit een 
mooie gelegenheid om dit jaar-
thema handen en voeten te ge-
ven door steun aan de activi-
teiten. Met uw hulp en onder-
steuning wil de werkgroep Ca-
ritas Limmen ook het komende 
jaar de schouders eronder zet-
ten. Uw fi nanciële bijdrage kan 
dat mogelijk maken. Het bank-
rekeningnummer is NL32R-
BRB0900833025 t.n.v. PCI Lim-
men.

Tijdens het weekend van 17 en 18 
november is het Diaconaal week-
end en zullen leden van de werk-
groep Caritas een en ander ver-
tellen over hun activiteiten. De 
collecte is dan in zijn geheel be-
stemd voor de kerstactie van de 
werkgroep Caritas, dus voor de 
inwoners van Limmen. Ook in de 
andere parochies in de regio zijn 
mensen van de plaatselijke Cari-
tas werkgroepen actief tijdens dit 
Diaconale weekend. 

Ontmoetingsochtend voor 
doven en slechthorenden
Castricum - In het Rode Kruis-
gebouw aan Kooiplein 24 in Cas-
tricum wordt donderdag 15 no-
vember van 10.30 tot 12.00 uur 
een ontmoetingsochtend gehou-
den voor doven en slechthoren-
den. 

Het thema van deze bijeenkomst 
is: BAHS (botverankerd hoorsy-
steem), een hooroplossing als 
een normaal hoortoestel niet kan 
of gedragen mag worden. Deze 
bijeenkomst wordt geleid door 
Francien Ellermeijer, voorlichter 
Stichting Hoormij/nvvs en erva-
ringsdeskundige met deze hoor-
oplossing. Aan de orde komen: 

wat is een BAHS (Bone Ancho-
red Hearing System); voor wie is 
een BAHS geschikt; de operatie, 
wat te verwachten; de keuzemo-
gelijkheden, b.v. BAHA en Ponto.
Er is een schrijftolk aanwezig zo-
dat iedereen de gesprekken goed 
kan volgen. De kosten voor de 
ochtend bedragen € 2,50 inclu-
sief ko�  e/thee. De gespreks- en 
ontmoetingsochtenden worden 
elke derde donderdagmorgen 
van de maand gehouden. Voor 
aanmelding of meer informatie 
kan contact opgenomen worden 
met Welzijn Castricum, telefoon 
0251 65 65 62. Het mailadres is in-
fo@welzijncastricum.nl.

Zondag 18 november
Sinterklaas komt weer 
aan op ’t Stet in Limmen
Limmen - Sinterklaas zal zon-
dag 18 november Limmen weer 
vereren met een bezoek. Ook dit 
jaar zal deze heuglijke gebeurte-
nis groots worden gevierd. Sinter-
klaas en zijn Pieten komen rond 
13.45 uur aan met de boot over 
‘t Stet. Hoe zullen de Pieten nu 
weer aankomen? Zal alles onder-
weg ook goed zijn gegaan vanuit 
Spanje?
Nadat Sinterklaas aan wal is, 
wordt hij welkom geheten door 
burgemeester Mans. Ook pastoor 
Olling zal op de kar aanwezig zijn, 
want hij kan de kinderen en Sin-
terklaas dit jaar helaas niet in zijn 
kerk verwelkomen. 
De optocht door Limmen zal dit 
jaar via een iets andere route ver-
lopen als voorgaande jaren. Na 
het vertrek vanaf het Stet, gaat de 
optocht via het Vislaantje rechts-
af de Dusseldorperweg in. Dan 
bij de kerk linksaf de Kerkweg 
op. Dan linksaf de Vuurbaak in 
tot aan de Enterij. Daar rechtsaf 
de Enterij op en weer rechtsaf de 
Middenweg in. Eindbestemming 
is dit jaar Sporthal de Enterij.
Uiteraard vindt Sinterklaas het 
erg gezellig als er in groten getale 
mee wordt gelopen in de optocht 
en is het leuk als de vlaggen aan 
de huizen langs de route wap-
peren. Onderweg zullen de kin-
deren en Zwarte Pieten hun best 
moeten doen om zelf ook de kerk 

weer te helpen opbouwen!
De Enterij zal pas rond 15.15 uur 
open gaan als de stoet daar ar-
riveert. Iedereen kan dan rustig 
naar binnen voor een mooi feest 
met de eigen Pepernotenband 
onder leiding van Peter Dekker. 
Ook zal er weer gedanst worden 
door diverse kindergroepen on-
der leiding van Willy Könst. Rond 
16.15 uur is het afgelopen. 
Om dit unieke feest te kunnen 
blijven organiseren is het Sinter-
klaas Comité Limmen weer deels 
afhankelijk van giften. Dit kan ge-
daan worden op rek.nr. NL05R-
BRB084.13.40.889, Univé Regio-
bank, t.n.v. Sint Nicolaascomité 
Limmen. Ook kan dat tijdens de 
intocht bij de deuren van de Ente-
rij in de melkbussen en rond half 
november zal de zuil bij de em-
ballagemachine in AH Limmen 
staan voor alle lege-� essen-bon-
netjes. Het comité bedankt ieder-
een bij voorbaat voor de giften, 
zodat zij dit mooie evenement in 
stand kunnen houden. 
Enthousiaste mensen in Lim-
men die het leuk vinden om vol-
gend jaar te helpen bij de voor-
bereidingen van de intocht of op 
de dag van de intocht zelf hand-
en-spandiensten willen verrich-
ten, kunnen contact opnemen 
met Inge Couwenberg, voorzitter 
Sinterklaas Comité Limmen, 06-
30597809. 

Enerverend bekerschaak 
Schaakclub Bakkum
Castricum - De eerste ronde 
van het bekerschaak bij Schaak-
club Bakkum bevatte alle ingre-
diënten die een bekerschaak-
avond zo spectaculair kunnen 
maken: enerverende partijen, 
snelschaakbarrages en sudden 
death. De strijd tussen Dirk Schut 
en Gren Noteboom werd beslist 
in een snelschaakbarrage, na-
dat beide spelers elk een regu-
liere partij met fraai aanvalsspel 
hadden gewonnen. In de barra-
ge was Noteboom net iets koel-
bloediger. Dat gold ook voor Ja-
cob Bleijendaal, die zich ook mid-
dels een barrage tegen Frank Ro-
meijn wist te plaatsen voor de 
kwartfi nales. Hier moest zelfs een 
“sudden death” aan te pas komen, 
een extra snelschaakpartij, na-

dat na vier partijen de stand nog 
steeds in evenwicht was. Henk 
van der Eng wist zich te plaat-
sen na een lange strijd tegen Bob 
Bakker. Vooral aan de eerste par-
tij zal Bakker met gemengde ge-
voelens terugdenken, toen hij in 
een glad gewonnen stelling zich 
de kaas van het brood liet eten. 
Arno Schlosser wist zich met enig 
geluk te ontdoen van de taaie Lau 
Zonneveld. Met enige koelbloe-
digheid had Zonneveld in de eer-
ste partij een verkeerde combina-
tie kunnen afstra� en. 

Peter Siekerman plaatste zich 
door twee overwinningen op 
Mark Graftdijk. Hans Mantjes wist 
twee keer fraai te winnen van Jos 
Zonneveld. 

Op de voorgrond Henk van der Eng (links) tegen Bob Bakker (foto: aangeleverd)
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Vondst van de Maand in Huis van Hilde:
Bedriegertjes uit de Beemster
Castricum - In de nieuwe Vondst 
van de Maand vitrine in Huis van 
Hilde staat ‘Weelde uit de Beem-
ster centraal’. In de vitrine lig-
gen overblijfselen uit één van de 
grootste en belangrijkste buiten-
plaatsen in Noord-Holland: bui-
tenplaats Leeuwenplaats. Gepre-
senteerd worden enkele fraai ge-
decoreerde wandtegels, een bord 
van Italiaanse faience met daar-
op de initialen ‘JvS’ en een vloer-
fragment afkomstig van de zoge-
naamde ‘bedriegertjes’. De laatste 
is een bijzondere tuinversiering 
bestaande uit kleine fonteintjes 
onopvallend verwerkt in de kie-
zelvoer, waarmee via een water-
spel indruk kon worden gemaakt 
op verraste bezoekers. De vonds-
ten zijn afkomstig van het archeo-
logisch onderzoek in de Midden-
beemster. De gratis toegankelij-
ke, tijdelijke presentatie is van-
af heden te bewonderen in Huis 
van Hilde. 
Rondom Amsterdam bouwden 
rijke kooplieden van de 16e eeuw 
op grote schaal indrukwekken-
de buitenplaatsen. Deze werden 
gebruikt door de welgestelde fa-
milies om te ontsnappen aan de 
stank en drukte van de grote stad. 
Het strak verkavelde polderland-
schap, zoals in de Beemster, sloot 
goed aan bij de ideeën uit die tijd 
over geordende natuur. De bui-
tenplaatsen werden dan ook geo-
metrisch en strak aangelegd met 
mooie bijpassende tuinen. Om-
streeks 1770 vond er een veran-
dering plaats in het natuurbesef 
en werd vooral de vrije natuur na-
gestreefd. Hier paste het strakke 
polderlandschap niet bij. Dit re-
sulteerde erin dat vrijwel alle bui-

Spectaculaire uitslagen bij bv WIK
Castricum - In de negende ron-
de van de wintercompetitie libre 
wedijverden veel spelers om de 
eer wie de fraaiste overwinning 
zou behalen. Wederom was het 
Cor Stroet die zijn goede vorm 
van de laatste weken uitstekend 
voortzette, met een ongekend 
resultaat, met winst en een stij-
gingspercentage van 85%. In een 
bijzonder enerverende partij, met 
bijzonder weinig ‘poedels’ had 
Cor zijn benodigde caramboles 
al na 10 beurten bij elkaar getikt, 
terwijl zijn tegenstander Gert Lu-
te nog niet op de helft was. Gert 
ging daarna volop in de achter-
volging, maar was niet opgewas-
sen tegen de scoringsdrift van 
Cor, maar ook zijn eindresultaat, 

van 6% boven zijn moyenne, gaf 
hem toch een tevreden gevoel. 
Een opvallende overwinning 
boekte Daan van de Laarschot 
op Hein Kitsz, met een stijgings-
percentage van 69%. Voor Daan 
was deze winst een prima opste-
ker na wat mindere partijen in de 
afgelopen weken. Piet Zonneveld 
startte zijn partij tegen Ad Kem-
pers met een serie van 11 caram-
boles en kon zijn keu na a�oop 
van de partij, opbergen met een 
goed gevoel, de  winst en een stij-
gingspercentage van 44%. 
De partij tussen Frans Lute en Pe-
ter Ent kende een grillig verloop 
maar werd  uiteindelijk gewon-
nen door Peter met een stijgings-
percentage van 39% en Frans ein-

digde met 17%. 
De twee partijen die voor Kees 
Baars op het programma ston-
den, werden met een goed re-
sultaat afgesloten. De eerste par-
tij tegen Jan Kamp moest Kees 
wel de winst laten aan een ge-
concentreerd spelende Jan, die 
afsloot met een stijgingspercen-
tage van 34%, terwijl Kees met 
een stijgingspercentage van 22% 
ook meer dan tevreden was. De 
tweede partij tegen Peter Vos was 
haast een kopie van de eerste, 
maar nu was de winst voor Kees 
met een stijgingspercentage van 
23%. 
Stand: 1. Cor Sroet met 1169 pun-
ten; 2. Gert Lute met 1050 punten; 
3. Rien Emmerik met 993 punten.

Reconstructietekening Leeuwenplaats (Henk Tol)

tenplaatsen in de Beemster wer-
den verlaten en afgebroken, vrij-
wel zonder een spoor achter te la-
ten. 
De sporen die wel achterbleven 
werden tijdens archeologisch on-
derzoek in de Middenbeemster in 
1985 gevonden. Door de resten is 
men veel te weten gekomen over 
één van de grootste en belang-
rijkste buitens, buitenplaats Leeu-
wenplaats, en de bezitter Jan van 
der Straten. In de vitrine wordt te-
vens een reconstructietekening 
van Buitenplaats Leeuwenplaats 
getoond. 
De provincie beheert de Noord-
Hollandse archeologische col-
lectie en exposeert en beheert 
de vondsten in Huis van Hilde in 
Castricum. Om de collectie breed 
toegankelijk te maken voor ieder-
een verschijnt er regelmatig een 
uitgave in een reeks archeologi-

sche publicaties. De nu versche-
nen publicatie behandelt het ar-
cheologisch onderzoek naar de 
verdwenen buitenplaats Leeu-
wenplaats. De publicatie is gra-
tis te downloaden op de website 
van het provinciaal depot voor ar-
cheologie en is in beperkte opla-
ge te koop in de winkel van Huis 
van Hilde. (Foto’s aangeleverd)

Bedriegertjes

Werken aan persoonsontwikkeling 
op basisschool De Sokkerwei
Castricum - In groep 5/6 van De 
Sokkerwei in Castricum wordt 
naast de lessen rekenen, taal, 
spelling en dergelijke ook veel 
aandacht besteed aan persoons-
ontwikkeling. 

De kinderen krijgen lessen uit de 
methode ‘De Vreedzame School’, 
‘De Geluksko�er’, maar ook lessen 
in ‘mindset’. 
Fixie en Growie zijn ook al bekend 
bij de kinderen; niet zomaar op-
geven, maar probeer om een an-

dere manier te vinden om het op 
te lossen. 
In de gang bij groep 5/6 hangen 
leuke kaarten op de muur met 
zelfs Engelse teksten over mind-
set. 

’s Morgens kunnen de kinderen 
een kaart uitkiezen en gaan dan 
met deze mindset aan de gang. 

Zo werkt iedereen op een posi-
tieve manier aan zijn zelfvertrou-
wen. (Foto: aangeleverd)

Expositie Dennis Glorie
Regio - Kunstenaar Dennis Glorie 
exposeert van 22 november tot 
en met 25 februari een aantal van 
zijn kleurige kunstwerken in De 
Trog, aan de Bullaan 4 te Heiloo. 
De Castricummer is uitgenodigd 
om hier een nieuwe serie schil-
derijen te komen exposeren. Wie 

een �inke dosis positieve kleur-
explosie kan gebruiken, is uiter-
aard van harte welkom. De Trog 
is geopend op donderdag tot en 
met zondagmiddag van 12.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie: www.
dennisglorie.nl. (Foto: aangele-
verd)

Castricum - Maandagmiddag 5 
november kwam een melding 
binnen, dat er een persoon ver-
mist werd vanaf zijn woning aan 
de Poelven. Later, omstreeks 
23.00 uur, is deze persoon weer 
zelfstandig teruggekomen naar 
zijn woning. Via Twitter en ‘Je bent 
Castricummer als….’ is hier aan-
dacht voor gevraagd.

Vermissing 
weer opgelost

Onrechtmatig 
bezit bromfiets
Castricum - Op donderdagavond, 
omstreeks 21.15 uur, zag de poli-
tie op De Bloemen een brom�ets 
rijden zonder kentekenplaat. Bij 
staande houding bleek de 17-ja-
rige bestuurder, afkomstig uit As-
sendelft, niet in het bezit van een 
rijbewijs. Hij had ook een vaag 
verhaal over hoe hij aan de brom-
mer was gekomen. Het voertuig 
stond niet als gestolen te boek, 
maar is wel uit het verkeer ge-
nomen voor onderzoek. Later is 
er contact geweest met de eige-
naar uit De Wormer. Die vertel-
de, dat de brommer gestolen zou 
zijn en dat hij nog geen aangifte 
had kunnen doen. De ouders van 
de onrechtmatige bezitter zijn op 
de hoogte gebracht. Hij krijgt een 
boete voor het rijden zonder rij-
bewijs.

Hulp bij tillen
Limmen - Zondagavond 4 no-
vember om 23.53 uur heeft de 
brandweer de ambulancedienst 
een handje geholpen om een 
persoon naar beneden te til-
len aan de Achterweg. Deze per-
soon moest om medische rede-
nen naar het ziekenhuis en de 
ambulance had hierbij hulp no-
dig. De ladderwagen van brand-
weer Heemskerk was ter plaatse, 
maar kon er niet bijkomen dus 
moest alles met mankracht ge-
daan worden.

Brand bij 
tuinhuis
Limmen - Woensdagavond 7 no-
vember om 02.44 is de brand-
weer uitgerukt naar de Visweg 
voor een woningbrand. Ter plaat-
se bleek er een vlonder van een 
tuinhuisje in de brand te staan. 
De brandweer heeft deze met 
één straal hogedruk geblust en 
kon zo erger voorkomen. De oor-
zaak is vermoedelijk kortsluiting, 
maar dit moet nog onderzocht 
worden.

Loos alarm
Castricum - Ook vorige week wa-
ren er weer loze brandmeldin-
gen. Maandagochtend 5 novem-
ber om 03.22 uur bij de Walstro 
en donderdagavond 8 november 
om 23.08 uur bij het Ribw aan de 
Oude Parklaan.
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Schaaknieuws Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 9 novem-
ber speelde Vredeburg 4 - het zo-
genaamde dreamteam - het eer-
ste bondsduel van het lopende 
schaakseizoen. De overige scha-
kers speelden ronde 8 van de in-
terne competitie. Op zaterdag 
speelde Vredeburg 3 het eerste 
bondsduel. Een ongebruikelijke 
dag omdat de tegenstanders van 
Texel op doordeweekse avon-
den niet meer huiswaarts kun-
nen vanwege het te vroege ver-
trek van de laatste boot.
Vredeburg 4 ontving vier piep-
jonge, maar getalenteerde te-
genstanders uit Volendam. Jan 
Brantjes, Jeroen van Vliet en Ed 
van Duin haalden vlot een punt. 
Alleen Chiel Pepping - als inval-
ler voor de eerste keer actief in de 
gelederen van het dreamteam - 
gaf blijk van enige plankenkoorts: 
hij verloor zijn partij. Maar de uit-
slag 3-1 mag een goede start in 
de vierde klasse C genoemd wor-
den. 
Vredeburg 3 tegen En Passant 1 
eindigde in 2-2. Gertjan Hafkamp 
en Yvonne Schol wonnen hun 
partij, Hans de Goede en Jaap 
Limmen verloren. 
In de interne competitie liep kop-
loper Luc Janssen tegen Hidde 

Ebels remise op. Bob Stolp won 
van Barry Blekemolen en de par-
tij tussen Harold Ebels en Robin 
Rommel kwam abrupt tot een 
einde toen Rommel op de 28e 
zet, zonder enige compensatie, 
een loper verloor en opgaf. Hans 
de Goede versloeg Bert Hollander 
met behulp van een fantastische 
combinatie. 
Adri Beentjes was coulant. Toen 
Paul de Ruijter een stuk aanraak-
te, waarmee hij vervolgens geen 
zet speelde, beriep Beentjes zich 
niet op de regels, maar consta-
teerde ‘we zijn toch geen groot-
meesters, ga maar door!’ Overi-
gens won Beentjes enige tijd later 
toch de partij. Samer Alrayes en 
Marlies Sturk speelden een inte-
ressante partij. Alrayes won door 
de sterke samenwerking tus-
sen dame en loper. Ed Stolp ver-
sloeg Tars Wanders en Jan Leve-
ring won van Indriaas Booij. Bert 
van Diermen wilde graag winnen, 
zo verklaarde hij, maar dat lukte 
niet: Yvonne Schol was te sterk. 
Jaap Limmen won met zwart van 
Remi Aa�es

Komende week speelt Vredeburg 
1 een bondsduel bij het ijzerster-
ke Het Witte Paard 3 uit Haarlem.

Aquarius brengt nieuwe 
musical Maria en Jozef 2.0
Akersloot - Na het succes van 
The Passion afgelopen jaar, maakt 
het Aquariuskoor uit Akersloot 
zich op voor een nieuwe musical. 
Corrie Kerssens-Kaptein is weder-
om schrijver en regisseuse van 
het stuk.
Corrie: ,,Wij zijn al weer een poos 
aan het repeteren voor de musi-
cal Maria en Jozef 2.0. Een bekend 
verhaal in een modern jasje, zoals 
men van ons gewend bent.’’ Cor-
rie heeft het verhaal een eigen-
tijdse twist gegeven, en ook de 
muziek bestaat uit bekende Ne-
derlandstalige popsongs van Ali 

B tot De Dijk met toepasselijke 
teksten. Voor deze gelegenheid 
is het koor weer uitgebreid met 
projectleden, die voor aangena-
me variatie zorgen.
De voorstellingen zijn in de 
R.K. kerk Sint-Jacobus Major in 
Akersloot op: zaterdag 8 decem-
ber, vrijdag 14 december en za-
terdag 15 december. De voorstel-
ling start om 20.00 uur, de kerk is 
open vanaf 19.30 uur.

Kaarten à € 6,00 zijn te koop bij 
Novy Velzeboer, Julianaweg 40 in 
Akersloot. (Foto: aangeleverd)

Vincent Beentjes wint weer
Akersloot - Vincent Beentjes 
(Castricum) is donderdagavond 
in Akersloot voor de derde keer 
op rij als winnaar uitgeroepen 
na de wekelijkse wedstrijd om de 
Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup. 
Onder schitterende weersom-
standigheden was het de man 
uit Heerhugowaard Ben Vis-
ser die meteen aan de touwtjes 
ging trekken op Sportcomplex 
de Cloppenburgh. Dit wegglip-

pen van Ben Visser werd al in de 
tweede omloop van twee kilo-
meter door latere winnaar Been-
tjes rechtgezet. Niet alleen bijge-
haald, maar gelijk er op en er over 
was het antwoord van de op hol 
geslagen Vincent Beentjes. Dub-
bele pech was het voor Ben Vis-
ser dat hij niet veel later door 
pech de koers moest verlaten en 
als enthousiast toeschouwer ver-
der ging. 
De jonge Wout Bakker uit Hei-

loo handhaafde zich voortre�e-
lijk in het voorste gelid, waarbij 
hij de gevestigde orde zoals Henk 
Louwe (Alkmaar), Jeroen Hooge-
werf (Sint Pancras) en de momen-
teel fysiek iets mindere good-old 
Henk Jan Verdonk senior uit Eg-
mond aan den Hoef achter zich 
wist te laten. 

Uitslag: 1. Vincent Beentjes, Cas-
tricum; 2. Wout Bakker, Heiloo; 3. 
Henk Louwe, Alkmaar; 4. Jeroen 
Hoogewerf, Sint Pancras; 5. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef.
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Afzwemmers in de maand oktober
Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakanties 
om - wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Witte 
Brug te Castricum. Deze maand 
kunnen 64 kandidaten gefelici-
teerd worden met hun zwemdi-
ploma.
Op woensdagmiddag 3 oktober is 
er op die drie niveaus afgezwom-
men en konden de supporters de 
vaardigheden op verschillende 
niveaus goed zien. 
Alle basisvaardigheden voor 
Snorkelen 1 zijn goed afgelegd 
door Miquel Bijman, Luuk Braken-
ho�, Rick Modder, Esmee Mulder 
en Melissa Mulder. Voor Snorke-
len 2 slaagden Thomas van Beek 
en Thilo Jagersma, terwijl Sophie 
Jack en Sten Out Snorkelen 3 be-
haalden.
Een week later was het feest voor 
12 kandidaten en hun ouders. De-
ze middag hebben Ayuub Aad-
an, Skip Bangma, Jarno van Do-
dewaard, Lenthe de Haas, Merel 
de Jonge, Mats Lagerveld, Romee 

Loman, Ariyam Mehri, Shiva Oos-
ten, Eva Schrama, Senna Verhage 
en Storm Vos hun A-diploma ge-
haald.
Op dinsdag- en woensdagmor-
gen wordt er peuterzwemles ge-
geven, waarbij de ouder het eigen 
kind helpt bij het leren van de eer-
ste vaardigheden in het water en 
later, na veel oefenen en herha-
len, ondersteunt. Voor de ouders 
en peuters, die het willen, wordt 
er een aantal keren per jaar afge-
zwommen voor de Jip-diploma’s 
tijdens de eigen les. Bij deze di-
ploma’s worden de basisvaardig-
heden getoetst, die één-, twee- 
en driejarigen met en soms zon-
der hulp van een ouder of groot-
ouder kunnen uitvoeren.
Op woensdagochtend 17 oktober 
heeft Noah Schermer voor het 
eerste Jip-diploma afgezwom-
men. Tegelijkertijd hebben Aal-
iyah Mainassara, Vigo Olij, Han-
nah Smorenberg en Olivia Win-
ter Jip 2 gehaald. Emma Graas en 
Amara Ormel konden alle onder-
delen van Jip 3, terwijl Benjamin 

Bueno en Niels Schoon al vaardig 
genoeg waren voor Jip 4.
Woensdagmiddag 17 oktober 
is er door een grote groep van 
28 kandidaten afgezwommen 
voor het diploma B. Rijck Been-
tjes, Marlouke Bleijendaal, Krijn 
Boogaard, Jade Brouwenstijn, 
Joost Bultink, David Burger, Luc 
Christophe, Vince Dekker, De-
an Heine, Sven Hoornsman, Sefu 
Hos, Quinten Huijnen, Fem Kaan-
dorp, Limar Kreidi, Anouk de Nijs, 
Tessa de Nijs, Sietske Oudejans, 
Lieve Pieters, Sieme Renckens, 
Phoenix Rommel, Roos Rote, Mick 
Schoon, Fabian Slenders, Thijs van 
der Sluis, Julie Stuive, Bailyshiane 
Virginia, Kate Weijer en Tijn Wub-
bels hadden een heel bad voor 
zichzelf en konden op die manier 
hun prestaties goed laten zien 
aan het publiek en de zwemin-
structeurs. 
Woensdagmiddag 31 oktober 
behaalden Robyn Collard, Han-
na Glasius, Paan Naing, Iris Over-
meer, Lily Stek en Dieuwertje de 
Vogel hun C-diploma. 

Expositie Donna Corbani
Castricum - Zaterdag 17 novem-
ber is Donna Corbani bij de ope-
ning van nieuwe exposities in 
Galerie Streetscape. Bij de en-
tree zijn schilderijen te zien ter 
aankondiging van haar exposi-
tie vanaf 4 januari. De uit Califor-
nië afkomstige kunstenares heeft 

haar atelier in Zandvoort en nam 
deel aan de Porsche expositie in 
Bergen bij Maison des Arts met 
onder andere Peter Diem en Rob 
Scholte. In de etalages van Dorps-
straat 63 is nu een expositie met 
schilderijen van Beatrix Boogaard 
(Castricum) en keramiek van Joop 

Koopman (Uitgeest) te zien. In ja-
nuari zijn in deze etalages schil-
derijen en beelden van Donna 
Corbani te zien. 

Mister Coco (deels op foto te 
zien) mag weer naar buiten! Het 
strandvondstenmuseum heeft 
aangeboden dat het paard op 
hun terrein voor publiek ten-
toongesteld kan worden. Zater-
dag openen vier nieuwe exposi-
ties, alle kunstenaars zijn aanwe-
zig. Paulien Hakkert (Castricum), 
Brigitte Vermij (Heiloo), Dorrit 
van den Boogaard, Saskia Steen-
bakkers (Castricum) en Donna 
Corbani. Naast haar schilderijen 
wordt er ook werk getoond van 
de Spaanse schilder Andres Ci-
mas die tevens in januari komt 
exposeren. 
Alle nieuwe exposities die met 
live muziek van The Little Hobo’s  
van 18.30 tot 20.00 uur worden 
geopend zijn tot en met 30 de-
cember te zien. Zie www.street-
scape.nl voor een overzicht van 
exposities en het workshopaan-
bod. (Foto: aangeleverd)

Brugklassers Bonhoeffercollege 
in finale innovatiewedstrijd
Castricum - Vrijdag 2 november 
stonden Isabel, Dana en Jip in 
de �nale van de Junior Innovati-
on Challenge die werd georgani-
seerd door Jet-Net en TechNet. Zij 
bedachten vorig jaar TWD-ener-
gie en met dat idee kwamen ze in 
de �nale. 

Nadat ze een les hadden gehad 
over innovatie moesten ze in 
groepjes een oplossing beden-
ken. Isabel, Dana en Jip kozen 
voor de categorie ‘Energie en kli-
maat’ en zij bedachten Trap-Wa-
ter-Deur-energie. Dit is een les-
pakket dat speciaal is bedacht 
voor op scholen. Dit idee is ont-
staan doordat ze energie wilden 
halen uit dagelijkse activiteiten. 
Een paar trappers onder de tafels 
van de leerlingen, een molentje in 
de wasbak waar water door weg-
loopt en een dranger op de deur 
zijn de drie manieren die zij be-
dachten om eenvoudig en scho-
ne energie op te wekken. Op een 
poster hebben ze deze oplos-
sing gepresenteerd tijdens de �-

nale. De presentatie ging goed, 
maar helaas hebben zij de wed-
strijd niet gewonnen. De video-

pitch van het drietal is te vinden 
op: http://www.juniorinnovation-
challenge.nl/. (Foto: aangeleverd)

Toon Gerbrands in Castricum 
over de maakbaarheid van succes
Castricum - Wat zijn de principes 
om succes te bereiken? Welke rol 
speelt de coach en de manager? 
Toon Gerbrands, momenteel di-
recteur van PSV, is directeur van 
AZ geweest en woonde voordat 
hij naar Noord-Brabant verhuisde 
in Limmen. Op donderdagavond 
22 november komt hij naar Cas-
tricum en deelt hij tijdens een le-
zing in theater Koningsduyn zijn 
kennis en ervaringen als leiding-
gevende in de sportwereld. Maar 
zijn aanpak is praktisch en toe-
pasbaar ook daarbuiten, voor ma-
nagers en iedereen die met hart 
en ziel wat wil bereiken.

Wil je het beste uit mensen halen, 
dan vindt Gerbrands dat je als 
leider en coach het goede voor-
beeld moet geven. ,,Zelf werd ik 
geconfronteerd met een disba-
lans in mijn periode bij AZ. De 

club viel bijna om en ook in mijn 
privéleven gebeurde er van alles. 
Toen ben ik gaan bedenken wat 
er écht belangrijk voor me is’’, ver-

telt Gerbrands. ,,Het is een kwes-
tie van prioriteiten stellen.’’
Toon: ,,Succesvolle leiders lezen 
niet over leiderschap. Wel lezen 
ze biogra�eën en boeken met 
waargebeurde verhalen uit de 
praktijk. De twijfels, de moeilij-
ke afweging tussen werk en pri-
vé, hoe zeker ben je van je beslis-
singen, hoeveel invloed heeft een 
leider op de organisatie en hoe 
krijg ik mensen mee op weg naar 
mijn doelen? Is succes maakbaar? 
Dit zijn thema’s die op donder-
dagavond 22 november, tijdens 
mijn presentatie in Theater Ko-
ningsduyn aan de orde komen.’’
Lezing Toon Gerbrands: donder-
dag 22 november, van 20.00 tot 
22.00 uur in Theater Konings-
duyn/Geesterhage. Tickets: € 
15,50 (inclusief consumptie) ver-
krijgbaar via www.geesterhage.
nl. (Foto: aangeleverd)

‘Duifje’ in Protestantse kerk Limmen
Limmen - Stichting Witte Duif 
houdt zondag 18 november om 
16.00 uur in de Protestantse kerk 
aan de Zuidkerkenlaan in Lim-
men weer een zogenaamd ‘Duif-
je’. Het thema is: Maria, een beeld 
van een vrouw. 
In het voorjaar van 2019 voert 
Stichting ‘De Witte Duif’ de musi-

cal ‘Maria’ uit. Al maanden is men 
bezig met de voorbereidingen 
(zang- en spelrepetities). Eén lied 
uit de musical, ‘In naam van alle 
machtelozen’, biedt een niet-alle-
daagse kijk op Maria. Maria, één 
beeld van een vrouw? Uit een lied 
van Huub Oosterhuis  ‘….. ik heb 
gezichten, meer dan twee…..’

Iedereen is welkom om aanwezig 
te zijn bij het ‘Dui�e’. 
Neem gerust ook van thuis een 
verbeelding van Maria mee die 
je erg aanspreekt. Na a�oop is er 
een hapje en drinken. Neem je 
ook wat te eten mee om te de-
len? Voor soep en drinken wordt 
gezorgd.

Informatiemiddag over het belang 
van goed horen en verstaan
Castricum - Op vrijdag 16 no-
vember is er in Castricum een in-
formatiemiddag over de gevol-
gen van een verminderd gehoor 
voor je welzijn en je gezondheid. 
En natuurlijk ook wat je daaraan 
kunt doen.
In Nederland loopt men gemid-
deld 7 jaar door met een slecht 
gehoor, voordat men naar een 
arts of een hoorapparatenwin-
kel  gaat. Hoe verstandig is dit? 
Met slechte ogen of buikklach-
ten loop je toch ook niet zo lang 
door? 
Doorlopen met een slecht gehoor 
brengt risico’s met zich mee voor 

je gezondheid, zowel lichamelijk 
als psychisch. Eenzaamheid, ver-
moeidheid, depressie komen veel 
voor. Uit onderzoek blijkt ook dat 
door verminderde prikkeling van 
de hersenen een verhoogd risico 
op dementie bestaat.
Voor veel mensen zal een hoor-
toestel een eerste stap zijn bij 
slechthorendheid. Deze middag 
wordt uitgelegd hoe je daaraan 
kunt komen en waar je op moet 
letten als je een hoortoestel aan-
schaft.

De organisatie van deze mid-
dag is in handen van de plaatse-

lijke afdelingen van de Katholie-
ke Bond voor Ouderen (KBO), de 
Protestants-Christelijke Ouderen-
bond (PCOB) en  Stichting Hoor-
mij. De heer Frans Hofstra, voor-
lichter bij de Stichting Hoormij en 
ervaringsdeskundige, zal een pre-
sentatie verzorgen.

De middag wordt gehouden in 
de Burchtzaal van Dorpshuis ‘De 
Kern’, Overtoom 15 in Castricum. 
Het begint om 14.30 uur; inloop 
is mogelijk vanaf 14.00 uur. 

Een schrijftolk en een ringleiding 
zijn aanwezig.

Wervelende show van Music Train
Castricum - Voor twee uitver-
kochte zalen heeft het 24 leden 
tellende Castricumse zangkoor 
Music Train afgelopen weekend 
in Bakkum met een wervelende 
show getiteld ‘Enjoy’ de zaal en-
thousiast gekregen.
Na ruim anderhalf jaar oefenen 
onder de leiding van de jonge, 
bezielende dirigente Wilma Ploe-
gaert stond het koor op het po-
dium van Fase Fier met een �it-
sende reis door de tijd met lied-
jes van vroeger en nu, waarbij de 
groep werd begeleid door de live 
band van Peter Cammermans.
Het publiek kon genieten van een 
gevarieerd muziekprogramma, 
verdeeld in themablokken zoals 
‘Hits van toen’, ‘Hits van nu’, een 
medley van ‘Alle 13 fout’ en na de 
pauze boeiende fragmenten uit 
de musicalversie van de �lm ‘War 
of the worlds’ en een blok met 
Nederlandse liedjes. 
De muziekshow opende in het 
halfduister met weerwolfgelui-
den en koorleden die opdoem-
den in de kenmerkende out-
�t van Michael Jackson. Daar-

na volgden hits als ‘SOS’ van Ab-
ba, ‘Ain’t no sunshine’ van Bill Wit-
hers, Madonna’s ‘Like a prayer’ en 
‘You’re the voice’ elkaar in �itsend 
tempo op.
‘Alle 13 fout’ was een hilarisch on-
derdeel van de show, waarin Bar-
bie en haar Ken, de ‘Kleine jodel-
jongen’, de meidengroep Luv en 
nog vele anderen aan het en-
thousiaste publiek voorbij trok-
ken. 
Heel bijzonder en met een seri-
euze ondertoon was het onder-
deel in de show over ‘War of the 
worlds’, uit de musicalversie van 
Je� Wayne. Zang gecombineerd 

met �lmbeelden en het verhaal 
over een invasie van marsmanne-
tjes, geschreven door Orson Wel-
les. Muisstil werd er gekeken en 
geluisterd naar, dat door Wilma 
Ploegaert gearrangeerde deel, 
van de show. Een Nederlands 
blok was het sluitstuk van de-
ze geslaagde uitvoering, met als 
toegift You’re the voice.

Wie Music Train in Fase Fier heeft 
gemist kan op 19 januari 2019 
nog terecht in Paradiso, waar het 
koor ook zal optreden. Zie ook: 
www.music-train.nl. (Anita Boots, 
foto: Aad Hummel)

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt 
vrijwilligers voor diverse organisaties
Castricum - Speel-o-theek Cas-
tricum zoekt vrijwilligers die eens 
per maand (op zaterdag) of eens 
in de drie weken (woensdagmid-
dag) meedraaien in de Speel-
o-theek, sinds kort gevestigd in 
Geesterhage. Taken zijn het speel-
goed dat uitgeleend en terugge-
bracht wordt controleren (natel-
len) en administratief afhandelen. 
Met kinderen en ouders omgaan 
in de speel-o-theek, eventueel 
helpen bij vragen. Na de inwerk-
periode krijgt elke vrijwillig(st)er 
een eigen functie. 
Wanneer iemand door omstan-
digheden zelf niet meer in staat 
is om vervoer te regelen en niet 

meer van het openbaar vervoer 
gebruik kan maken, dan is het �jn 
dat ouderen hulp kunnen vragen 
van een vrijwilliger van Welzijn 
Castricum. Op dit moment is er 
vraag naar meer vrijwilligers die 
met eigen auto personen naar ac-
tiviteiten in de gemeente of naar 
het ziekenhuis willen brengen en 
halen. De vrijwilliger bepaalt zelf 
de inzetbaarheid.
De PR-groep van Werkgroep 
Oud Castricum draagt zorg voor 
naamsbekendheid van de stich-
ting en levert artikelen of persbe-
richten betre�ende activiteiten 
van de werkgroep voor publica-
tie in de plaatselijke en regiona-

le nieuwsmedia. Tevens houdt zij 
de website up-to-date. Er wordt 
op dit moment gezocht naar een 
nieuwe vrijwilliger die deze taak 
op zich wil nemen. Wie op een an-
dere manier de werkgroep wil on-
dersteunen, wordt ook gevraagd 
te reageren. 
Wie interesse heeft in een van de-
ze vacatures of ander vrijwilligers-
werk wil doen, kan een afspraak 
maken bij het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk, Geesterduinweg 5 in 
Castricum. Het telefoonnummer 
is 0251-656562. De vacaturebank 
is ook te vinden op www.vrijwilli-
gerswerkcastricum.nl en op Face-
book en Twitter. 
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Castricum - Gouden Dagen is het 
goede doel voor ouderen. Door 
wensen te vervullen van ouderen 
wil Gouden Dagen eenzaamheid 
onder deze doelgroep bestrijden. 

De heer Kamhoot had de wens 
om een bezoek te brengen aan 
het Spoorwegmuseum. Samen 
met zijn vrouw, dochter en klein-
dochter wilde hij dit uitstapje 
graag nog een keer maken. En 
omdat er nog plek vrij was in de 
bus kon ook het echtpaar Pie-
terse mee en natuurlijk een vrij-
willigster van Gouden Dagen. 
Na een kopje ko�e met gebak 
werd er door het museum rond-
gelopen. De prachtige oude, ge-
restaureerde treinstellen en loco-
motieven werden bewonderd. De 
heer Pieterse wist er ook veel over 

te vertellen. De dag werd afgeslo-
ten met een hapje en een drankje 
in het restaurant. Ze hadden alle-
maal een zeer geslaagde dag ge-
had.

Mevrouw Bijtenhoorn vertrok op 
vrijdag 9 november naar een mu-
ziekuitvoering. Zij had haar wens 
in de wensboom van De Boo-
gaert opgehangen. Dit weekend 
in november was in Castricum de 
jaarlijkse uitvoering van amateur-
groep Music Train. Hiervoor had 
Gouden Dagen kaarten aange-
schaft. Music Train was zo aardig 
om een goede plaats voor me-
vrouw en haar begeleider Willem 
te regelen. En wat heeft ze geno-
ten. In de pauze werd ze getrak-
teerd op een lekker drankje. Om 
23.00 uur werd mevrouw Bijten-

hoorn weer thuis afgezet na een 
bijzonder geslaagde avond. 

Iedere ouder, woonachtig in Cas-
tricum kan zijn of haar wens op-
hangen in één van de wensbo-
men die op de locaties De Boo-
gaert en De Santmark staan. 
Voor de activiteiten is Gouden 
Dagen afhankelijk van sponso-
ren, donateurs en vrijwilligers. 
Wilt u dit goede doel steu-
nen en gunt u ouderen in Cas-
tricum een onvergetelijke dag, 
neem dan contact op met Jo-
landa van Dam, ViVa! Zorggroep, 
tel.: 06-22913188 of via de mail 
j .vandam@vivazorggroep.nl. 
Meer informatie is te vinden op 
www.goudendagen.nl. (Foto’s: 
aangeleverd)

Gouden dagen vervult weer wensenVerkeers-
controle
Akersloot - Op dinsdag 6 novem-
ber tussen 14.30 en 16.30 uur is 
een algemene verkeerscontrole 
op de Boekel, ter hoogte van de 
betoncentrale, gehouden. Dit is 
gedaan door twee HTV-P (Hand-
haver Veiligheid en Toezicht Poli-
tie) studenten, vijf wapendragen-
de politiestudenten en hun stu-
dentenbegeleider. Er zijn proces-
sen-verbaal opgemaakt voor: los-
liggende lading, niet voorhan-
den hebben van een rijbewijs, rij-
den met verlopen rijbewijs, rij-
den zonder gordel en rijden met 
gladde band. Ook bleek een per-
soon in het Opsporingsregister te 
staan voor een niet betaalde ver-
keersbekeuring. Betrokkene re-
kende 225 euro af op het politie-
bureau in Alkmaar.

Aanhangwagen 
schiet los
Akersloot - Op woensdagmid-
dag 7 november tegen vijf uur is 
op de A9 een aanhangwagen van 
een bestelauto los geschoten. De 
aanhangwagen is tegen de vang-
rail van de middengeleiding tot 
stilstand gekomen en het trek-
kende voertuig op de spitsstrook. 
Er is wonderwel geen schade ont-
staan. Wel werd het verkeer stop-
gezet in verband met het gevaar. 
Het trekkende voertuig is onder 
begeleiding een stukje terugge-
reden, de aanhangwagen werd 
aangekoppeld en de combinatie 
kon weer verder.

Aanrijding
Castricum - Vrijdag omstreeks 
08.00 uur heeft op de rotonde 
aan de C.F. Smeetsweg een aanrij-
ding plaatsgevonden tussen een 
dame in een auto en een 12-jari-
ge �etser. De �etser kwam ten val. 
Hij zei dat het wel ging. De dame 
zou de auto even wegzetten en 
terugkomen, maar dat deed ze 
niet. De dame wordt verzocht om 
contact op te nemen met de po-
litie in verband met het uitwisse-
len van gegevens.

Jagers en jagen
Castricum - De Verhalengroep 
Castricum heeft Wildbeheereen-
heid Wijcker- en Langemeer uit-
genodigd om te vertellen over 
jagers en jagen. Nut en nood-
zaak komen uitgebreid aan bod 
met bijzondere aandacht voor 
de vliegveiligheid rondom Schip-
hol. De lezing wordt verzorgd 
door Walther Husman en Ruud 
Braams, in samenwerking met de 
Jagersvereniging. Er is volop tijd 
voor het stellen van vragen en ie-
dereen is welkom. 
De lezing is op dinsdag 20 no-
vember in het gebouw van de 
Werkgroep Oud Castricum, De 
Duynkant, Geversweg 1b en be-
gint om 10.00 uur. Entree 2,50 eu-
ro. 

Walther Husman (rechts) en Ruud 
Braams (foto: aangeleverd)

Belangrijke winst voor 
Croonenburg Dames 1
Castricum - Vrijdag speelde Da-
mes 1 van Croonenburg in Bo-
venkarspel tegen Simokos. Een 
belangrijke wedstrijd om aanslui-
ting te houden in het linker rijtje 
van de competitie. Daar al deze 
teams een marginaal puntenver-
schil ten opzichte van elkaar heb-
ben, bestaat de kans om hoog te 
eindigen aan het eind van het sei-
zoen. Maar ja, dan moest er wel 
eerst gewonnen worden en Si-
mokos uit is altijd lastig.

Het werd een ontzettend span-
nende wedstrijd. Simokos won de 
eerste set, Croonenburg de twee-
de en derde, maar set vier werd 
weer gewonnen door de thuis-
ploeg.
In de vijfde -beslissende- set werd 
het team van Croonenburg gelijk 
onder druk gezet. Nog herstel-
lend van het verlies van de vierde 
set, had het team geen passend 
antwoord op de servicedruk en 
snelle aanvallen van de tegenpar-
tij. Al snel werd een stand van 8-2 
genoteerd voor de thuisploeg, 
waarop van speelhelft werd ge-

wisseld. Nadat de service was te-
rug veroverd, wist Croonenburg 
zich terug in de wedstrijd te knok-
ken. Puntje voor puntje werd het 
gat kleiner. Toch kon niet voorko-
men worden dat de dames van 
Simokos het eerste matchpoint 
kregen. Deze werd echter niet 
benut, waarop de kantine leeg-
stroomde om de thuisploeg vo-
caal te ondersteunen. In een gal-
mende arena wisten de dames 
van Croonenburg de volgende 
twee matchpunten te overleven. 
De zaal werd ijzig stil bij de vol-
gende service. Croonenburg wist 
te scoren en daarmee waren de 
rollen omgedraaid. De bezoeken-
de ploeg verzaakte echter niet en 
wist deze “thriller” winnend af te 
sluiten.

Tegen middernacht reden enkele 
auto’s vol zingende dames terug 
naar Castricum met drie belang-
rijke punten op zak.
Simokos - Croonenburg eindigde 
2-3 (setstanden: 25-13, 23-25, 19-
25, 25-18 en 16-18). (Foto: aange-
leverd)

Nog plaatsen vrij
Toneelgroep Ervaria: kosteloze 
bijeenkomst vrijwilligers eenzaamheid
Castricum - Acteur Barbara Op-
pelaar van Toneelgroep Ervaria is 
klaar voor de (kosteloze) bijeen-
komst ‘Samen tegen eenzaam-
heid’ voor vrijwilligers uit de ker-
nen van Castricum op vrijdag-
middag 23 november.
Barbara aan het woord: ,,Gevoe-
lens van eenzaamheid zijn vaak 
een ballast voor mensen. Vraag 
is kun je je gevoelens uiten, praat 
je er over met anderen of laat je 
het onderwerp liever rusten… en 
dan? Een beetje hulp uit de om-
geving kan echt het verschil ma-
ken’. Barbara vervolgt ‘Tijdens de 
bijeenkomst neemt Ervarea vrij-
willigers in theater en oefeningen 
mee in het van dichtbij signale-
ren en beleven van eenzaamheid. 
Waar loop je tegenaan, hoe kun je 
het aanpakken, de dilemma’s.  Er-
vaar, voel en denk mee om samen 
eenzaamheid aan te pakken!’’
Movisie, de landelijke kennisor-
ganisatie op het terrein van een-
zaamheid, gaat tijdens de bijeen-
komst ‘Samen tegen eenzaam-
heid’ in op welke inzet echt helpt 
bij het tegengaan van eenzaam-
heid en geeft tips voor gespreks-
vaardigheden aan deelnemen-
de vrijwilligers. Daarnaast komen 

aan bod: de cijfers in Castricum, 
welke typen eenzaamheid voor-
komen en wat risicogroepen zijn. 
Tot slot worden initiatieven in de 
kernen van Castricum toegelicht 
gericht op het verminderen van 
eenzaamheid.                                                                               
De workshop is geschikt voor alle 
vrijwilligers uit Castricum. 

De bijeenkomst ‘Samen tegen 
eenzaamheid’ wordt georgani-
seerd door het Steunpunt Vrijwil-

ligerswerk van Welzijn Castricum 
op 23 november van 13.30 uur tot 
16.00 uur in Fase Fier in Bakkum.
Aanmelden voor de workshop 
kan via de site www.vrijwilligers-
academiebuch.nl of per mail: in-
fo@welzijncastricum.nl. Telefo-
nisch aanmelden kan ook bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn Castricum: 0251 65 65 62. 
Welzijn Castricum is bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 tot 12.30 
uur. (Foto: aangeleverd)

Kerstmarkt en Winterwandeling
Castricum - Op zondag 9 decem-
ber vindt op Kennemerduin Cam-
ping Geversduin in Castricum 
een prachtige winterwandeling 
plaats. Een echte familiewande-
ling waarbij gekozen kan worden 
voor 7.5 of 15 kilometer. 
De wandeling is ook toeganke-
lijk voor kinderen. Iedere deelne-
mer kan voor de start genieten 
van een kopje ko�e of thee met 
wat lekkers. Ook tijdens de wan-
deling is er een rustpunt met een 
versnapering en een optreden 
van een koor. Deze dag vindt ook 
de Kerstmarkt plaats op Camping 
Geversduin. 
Zowel voor als na de wandeling 
is er ruimte om tussen de tiental-
len kraampjes met handgemaak-
te, duurzame en bijzondere pro-
ducten te snu�elen en inspiratie 
op te doen. 
Natuurlijk is de Kerstmarkt ook 
toegankelijk als er niet gewan-
deld wordt! Er zijn diverse (kin-

der)activiteiten, muziekoptre-
dens en natuurlijk heerlijke hap-
jes en drankjes. 
De markt vindt plaats van 10.00 

tot 17.00 uur. Tickets en tijden 
voor de wandeling staan vermeld 
op www.rootsmarket.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Concert Trio Trabant & 
het Karpaten Ensemble
Castricum - Zondag 25 novem-
ber is het Trio Trabant bij Toon-
beeld te gast in het kader van 
Concert op zondag. Het Trio - Hil-
de Kertész, Winfried Veenker en 
Frank de Jong - speelt muziek uit 
een gebied dat ooit Centraal Eu-
ropa heette. Daar vond na de Eer-
ste Wereldoorlog een politieke 
aardverschuiving plaats en ont-
stonden nieuwe staten. Het re-
sultaat was een soort lappende-
ken die onder de noemer Balkan 
werd gebracht. Na de Tweede 
Wereldoorlog werden de kaarten 
opnieuw geschud en werden al-
le bestaande regimes vervangen.

Eén geheel
De enige verbindende factor met 
het verleden bleef de volksmu-
ziek. Per regio heeft die weliswaar 
een geheel eigen karakter, maar 
heeft ook veel gemeenschappe-
lijke kenmerken qua klankkleur, 
ritmen en instrumentarium. Daar-
in onderscheidt ze zich duidelijk 
van de volksmuziek in West-Euro-
pa. Voor het gemak karakteriseert 
Trio Trabant het als muziek uit 
Zuid-West Zigeunië, waar voor de 
val van de muur de Trabant nog 
overal rondreed.

Muziek en dans
Het uitzonderlijke van dit con-
cert zit ‘m niet alleen in de muziek 
maar ook in het gezamenlijk op-
treden met een deel van het Kar-
paten Ensemble. Dit laat de rijk-
dom zien van de volksdan-sen in 
Zuid-West Zigeunië, waarbij pa-
rendansen worden afgewisseld 

met stoere mannendansen. Daar-
bij worden ook de verschillen tus-
sen de Hongaarse, Roemeense en 
de Zigeunerdansen gedemon-
streerd. 

Kuiten�ikker
Wie in Oostenrijk of Beieren ooit 
Schuhplattler in actie heeft ge-
zien, weet dat de mannen tij-
dens het dansen hoge spron-
gen maken en daarbij afwisse-
lend op hun kuiten en voetzo-
len slaan. Het is een combinatie 
van lenigheid en behendigheid. 
Het Nederlandse woord voor zo’n 
sprong is een kuiten�ikker, maar 
dat is net als de techniek allang 
in onbruik geraakt. In de Karpa-
ten echter nog lang niet. En het 
lijdt geen twijfel, of de gasten zul-
len ook op dat gebied een staaltje 
van hun kunnen laten zien.

Het concert vindt plaats in de 
concertzaal van Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 te Castricum 
en begint om 15.00 uur. Na a�oop 
kan, wie dat wil, de middag afslui-
ten met napraten bij een drankje 
en een hapje in de foyer.
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv of 0251-
659012 en verder verkrijgbaar 
aan de zaal, bij de Readshop 
(Geesterduin), muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan en Vi-
vant Rozing (Bakkerspleintje).
Volwassenen € 15,50, 65+ € 13,50, 
kinderen (<12) € 6,50; consump-
tie (ko�e, thee, limonade) in de 
pauze inbegrepen. (Foto: aange-
leverd) 
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Agenda raadsinformatieavond 
15 november 2018

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? 
Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

Tijd Onderwerp 
19.30  20.45  Presentati e voortgangsrapportage Duin  Bosch 
21.15  22.30 Presentati e scenario’s principeverzoek herontwikkeling -gebouw 

Sociaal Teams Uitgeest & Castricum organiseren 
netwerkbijeenkomst over geldzaken

Op 20 november a.s. organiseren de Sociale Teams van de gemeenten Uitgeest en Castricum 
een netwerkbijeenkomst over het thema geldzaken. Deze bijeenkomst is gericht op het 
delen van informati e over de eerste ervaringen met het inloopspreekuur geld aken, nadere 
kennismaking en samenwerking tussen sociale partners en met de Sociaal Teams van de 
gemeenten Uitgeest en Castricum. Centraal staat hierbij de doelgroep inwoners die vragen kan 
hebben of krijgen over problemati s he  geld aken  

Wat wil de gemeente bereiken? 
Deze netwerkbijeenkomst biedt sociale partners en medewerkers van het Sociaal eam de 
mogelijkheid nader kennis met elkaar te maken rond het thema geldzaken. Deelnemers worden 
uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan over een intensievere samenwerking rond het thema 
geldzaken. n de wijze waarop partners deze samenwerking nog meer kunnen vormgeven. Hierbij 
is vooral aandacht voor Preventi e en Vroegsignalering van geldproblemen. 

Wie kan zich waar aanmelden? 
Sociale partners (met cliënten) in Uitgeest en Castricum op het gebied van zorg, welzijn, 
parti cipati e, verslaving en aanverwante professies kunnen zich aanmelden. De bijeenkomst 
vindt plaats in het Huis van Hilde in Castricum van 14.30  17.30 uur. De aanmelding verloopt via 
OndersteuningM SL@debuch.nl en de sluiti ngsdatum is 15 november a.s. Meer informati e kunt 
u opvragen bij Jennie Obdam, JennieObdam@debuch.nl , tel. 0251-361111.

 
Tijd Onderwerp 
 Commissies  
19.30  20.45  Peilen gevoelen raad inzake scenario’s ruimtelijke kader ontwikkeling  
 voormalig -locati e 
19.30  20.45 ntegraal Veiligheidsbeleid 
21.00  22.30 Bespreking diverse onderwerpen rondom Duin  Bosch 
21.00  21.45 Begroti ngswijziging R D 2018 en 2019
21:45 – 22:30 Commissie Algemene Zaken*  
 Verordening op de vertrouwenscommissie  
 
22.45 Raadsvergadering
 Besluitvorming 
 Voorstel aan de raad om af te zien van het e perimenteren met de  
 parti cipati ewet
 Verordening op de vertrouwenscommissie  
 
nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati 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.
Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda Raadsplein 22 november 2018

Offi  ciële mededelingen woensdag 14  november 2018
Aangevraagde vergunningen
Voor 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
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres 
311018 e ti  ati e: Bakkummerstraat a in astri um stond per abuis   
 Bakkummerstraat  
 Het vergroten van de woning (WABO1801752)
011118 Lijsterbeslaan 14 in Castricum 
 Het plaatsen van een erker en een dakopbouw (WABO1801759)
 Hoogegeest 53 in Akersloot 
 Het realiseren van een Bed Breakfast (WABO1801788)

021118 Rijksweg 90b in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel op de garage (WABO1801767);
061118 Geesterweg 1a in Akersloot 
 Het wijzigen van de gevel (WABO1801786)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met ma imaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
091118 Zeeweg 31 in Castricum 
 Het vervangen van een pannendak en aanbrengen van PV-panelen   
 (WABO1801404)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
071118 Brederodestraat  in astri um 
 Het aanleggen van een in-/uitrit (WABO1801475)

Belangrijke informatie over 
wijzigingen betaling uitkering
De betaling van de uitkeringen op grond van de OAW en OA  van de gemeente Castricum gaat 
veranderen. De gemeente gaat namelijk werken met een ander betaals steem. De betaling van 
bijstand op grond van de Parti cipati ewet blijft  wel hetzelfde. 
Wat betekent dit voor u?
Vanaf januari 2019 wordt de uitkering betaald op de laatste werkdag van de maand. Dit is nu op 
de helft  van de maand. De gemeente verandert de betaaldatum niet in een keer maar in stappen. 
Wanneer krijgt u betaald?
Hieronder vindt u de data waarop -tot en met eind januari 2019- de uitkeringen worden betaald:
-over november 2018 op 15 december 2018;
-over december 2018 op 21 december 2018;
-over januari 2019 op 25 januari 2019.
Daarna wordt de uitkering iedere maand rond de 25ste uitgekeerd.
Vult u een inkomstenverklaring in?
Als u inkomsten heeft  en maandelijks een inkomstenverklaring invult, verandert ook deze datum. 
n november wordt bekend welke veranderingen hiervoor gelden.

De gemeente beseft , dat deze verandering gevolgen heeft , bijvoorbeeld voor (automati sche) 
afschrijvingen. Daarom wil de gemeente iedereen hierover ti jdig informeren.

Voor meer informati e kunt u terecht bij: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl, 
postcodes beginnend met 1901;
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl, 
postcodes beginnend met 1902;
sociaalteamakerslootlimmendewoude@
debuch.nl, een van de andere 
postcodegebieden.
Of bellen via 14 0251

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordiger van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 26 november 2018.
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 
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info@castricm.nl
tel. 14 0251 

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

Offi  ciële mededelingen woensdag 14 november 2018
081118 Kerkemeer 42 in Akersloot 

Het bouwen van een garage en het verplaatsen van de in-/uitrit (WABO1801461)
Rubrum 1 in Akersloot 
Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801146)

Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 

zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat 
bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Horeca-
vergunningverlener via horeca@debuch.nl

Castricum, 14 november 2018.

Schilderclub voor senioren
Castricum - In 
woonzorgcentrum De Boogaert 
biedt het Uitbureau ViVa! La Vie 
verschillende activi-teiten, 
waaronder een schilder-club. 
Bij de schilderclub heeft Uit-
bureau De Boogaert nog plaat-
sen vrij voor senioren in 
Castri-cum. Onder deskundige 
begelei-ding van een docente 
en twee enthousiaste 
vrijwilligers krijgt de 
deelnemer persoonlijke aan-
dacht en is iedereen in staat een 

eigen kunstwerk te maken. 
Al-le materiaal is aanwezig en in 
de cursusprijs inbegrepen. 
De schilderclub is iedere 
woens-dag van 10.00 tot 11.30 
uur. Deel-name 5 euro per keer. 
Interesse en meer weten? 
Neem dan con-tact op met de 
medewerkers van het Uitbureau 
De Boogaert, tele-foonnummer 
088-9957550, tij-dens 
kantooruren. (Foto: aange-
leverd)

Fantastisch verjaardagscadeau voor museum
Museum Kranenburgh en Rabobank Noord-
Kennemerland gaan partnership aan

de Berger Scholengemeenschap 
en de Adriaan Roland Holstschool 
enthousiast deelnamen. 
Het betrekken van de lokale en 
regionale gemeenschap -jong én 
oud- bij kunst en cultuur en het 
samen bijdragen aan een dyna-
mische, fijne leefomgeving staat 
zowel bij de Rabobank als bij Mu-
seum Kranenburgh hoog in het 
vaandel. Binnen de intensieve-
re samenwerking kunnen partij-
en zich nog sterker maken hier-
voor. Jan Klaver, directievoorzitter 
Rabobank Noord-Kennemer
land: ,,Met ons netwerk, onze ken
nis en de activiteiten voor klanten 
en le    

Jan Klaver, directievoorzitter Rabobank Noord-Kennemerland en 
Mariette Dölle, directeur Museum Kranenburgh maken hun  
samenwerking bekend tijdens Kranenburghs jubileumfeest op 10 
november (Foto: Erna Faust)

raag aan dit prachtige mu
seum. Het is een meerwaarde 
voor Bergen en omgeving en 
voor de marke-ting van het 
kunstenaarsdorp.’’

Mariette Dölle: ,,Ik ben heel blij 
met deze samenwerking. Om
de ambities van het museum 
samen met een betrokken part
ner als de Rabobank te kunnen 
gaan realiseren is uniek. Wij 
zetten ons de komende jaren 
samen in om een breed publiek 
enthousiast te maken voor het 
museum als plek voor in
spiratie, ontmoeting, educatie 
en kennisontwikkeling.’’

Atlas Oer-IJ
Bijzonder boek over een 
verborgen landschap 
Regio - In de uitgestrekte groe-
ne driehoek tussen Haarlem, Alk-
maar en Zaanstad ligt een uniek 
stuk Noord-Holland. Hier stroom-
de duizenden jaren geleden het 
Oer-IJ, de noordelijke tak van de 
Rijn die bij Castricum in zee uit-
mondde. Voor wie dat weet, is 
nog veel van die vroege geschie-
denis in het landschap terug te 
zien.
Met het uitgeven van de Atlas van 
het Oer-IJ-gebied kan een groot 
publiek nu kennis nemen van de 
kwaliteiten en kwetsbaarheid van 
dit landschap. Een keur van des-
kundigen op het terrein van aard-
kunde, archeologie, geologie, ge-
schiedenis en natuur is bereid ge-
vonden er een bijdrage voor te 
schrijven. Prettig leesbare verha-
len, geïllustreerd met uitzonder-
lijk mooie fotografie en veel (his-
torische) historisch kaartmateri-
aal, waar je niet op raakt uitge-
keken.
Het boek besteedt uitgebreid 
aandacht aan alle facetten van de 
ontstaans- en bewoningsgeschie-
denis. Ook aan de natuur. Bijna 
nergens in Nederland is de varia-
tie aan landschappen zo groot als 

Regio - De Rabobank en Museum 
Kranenburgh gaan een meerjari-
ge samenwerking aan. Dit maak-
te Jan Klaver, directievoorzitter a.i. 
van Rabobank Noord-Kennemer-
land zaterdagavond bekend tij-
dens de drukbezochte viering van 
het 25e verjaardagsfeest van het 
museum. De Rabobank gaat on-
der andere het museumprogram-
ma financieel versterken, en het 
museum doopt een tentoonstel-
lingszaal om tot Rabozaal. Met het 
aangaan van een meerjarige sa-
menwerking ziet het museum zijn 
wens om meer structurele part-
nerships aan te gaan in vervul-
ling gaan. De ondersteuning van 
de Rabobank maakt het Kranen-
burgh mede mogelijk om de lan-
delijke uitstraling van het muse-
um te versterken en de educatie-
ve projecten van het museum ver-
der uit te bouwen. Beide partijen 
ondertekenen 14 november in het 
museum de samenwerkingsover-
eenkomst.

Museum Kranenburgh en de Ra-
bobank trokken al enige tijd sa-
men op in de ontwikkeling van 
Studio C, het platform voor educa-
tieve activiteiten van het museum. 
Studio C staat inmiddels op de 
kaart als dé plek voor leuke work- 
shops, waarin kinderen geïnspi-
reerd door kunst zelf aan de slag 
gaan. Het Studio C team toverde 
tijdens de herfstvakantie de Rabo-
bank-vestiging in Bergen om tot 
een pop-up tentoonstellingsruim-
t       

    

hier. Maar de uitgave is veel meer 
dan een biografie van het gebied. 
Ook aan de bedreigingen en kan-
sen voor de toekomst wordt een 
inspirerend hoofdstuk gewijd. 
Niet eerder is in samenhang zo’n 
brede publicatie over dit onder-
werp verschenen.
De Atlas van het Oer-IJ-gebied 
kan besteld worden via de web-
site www.oerij.eu. De atlas is van-
af 23 november beschikbaar en 
ook verkrijgbaar in de boekhan-
del. (Foto: aangeleverd)

De Tzolkin en
Gregoriaanse 
kalender 
Castricum - Op donderdagavond 
29 november, van 19.30 tot 22.00 
uur, geeft Frank van Hemert tij-
dens een spirituele avond in de bi-
bliotheek een lezing. Hij neemt be-
zoekers mee in de wereld van ken-
nis, gevoel en inzichten. Wanneer is 
nu en volgens welke berekening? 
Volgens wie? Van Hemert gebruikt 
hierbij de Gregoriaanse kalender 
en de Tzolkin. 
De lezing wordt gehouden in Bi-
bliotheek Kennemerwaard locatie 
Castricum aan de Geesterduinweg 
1 in Castricum. De toegang is 11 
euro inclusief koffie en thee. Aan-
melden kan via info@carlyshealth. 
nl of via 06-51599293. (foto: aange-
leverd)

Uitgeest - De energietransitie 
is nu écht begonnen. En ge
meenten spelen daarin een 
hoofdrol. Maar hoe geven we 
die rol goed vorm? En hoe 
voeren we de regie? Diederik 
Samsom -voormalig klimaat
expert in de Tweede Kamer 
en tegenwoordig o.a. adviseur 
bij HVC- komt op dinsdagavond 
20 november naar Uitgeest 
om met raadsleden, wethou
der Jelle Brouwer en be trokken 
organisaties te praten over 

het Klimaatakkoord en de ener-
gietransitie. Geïnteresseerde in-
woners en andere belangstellen-
den zijn welkom om aan te schui-
ven om 19.30 uur in de hal van 
het gemeentehuis van Uitgeest. 
De energietransitie is een feit. Lo-
kale bestuurders worden er da-
gelijks mee geconfronteerd. Er 
zijn diverse initiatieven. Er leven 
allerlei vragen. Wat zijn de impli-
caties van het Klimaatakkoord 
voor gemeenten? Welke plannen 

    

Diederik Samsom over 
energietransitie

meer voor gemeenten in 
petto? Er wordt veel van het 
lokaal bestuur gevraagd. Wet
houders moeten jongleren. Ze 
worden geacht regie te voe
ren op de energietransitie, 
ambitie te tonen, maat
schappelijke steun te orga
niseren en uitvoering kracht 
te mobiliseren. 

Afval- en energiebedrijf HVC
heeft onder de noemer ‘HVC 
Klimaatestafette’ Diederik 
Samsom gevraagd om ge
meenten te adviseren over 
de energietransitie. Samsom is 
sinds 2017 als adviseur aan 
HVC verbonden. 

Regio - In november laten 
de meeste loofbomen hun 
blade-ren vallen. Dat doen ze 
als voor-bereiding op de winter. 
Hoe dat precies zit en hoe dat in 
zijn werk gaat vertelt een IVN-
natuurgids tijdens de 
maandelijkse natuur-wandeling 
in het Heilooër Bos op 
zondagmorgen 18 november. 
Het vertrek is om 10.00 uur bij 
de Kattenberg aan de 
Kennemer-straatweg in Heiloo. 
De wande-ling duurt ongeveer 
twee uur. Een donatie (richtlijn 
2,50 euro) wordt op prijs gesteld. 
Opgave vooraf is niet nodig.

IVN-wandeling




