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Warm onthaal voor Sint en pieten
Castricum - Sinterklaas en zijn pieten werden zaterdag opgewacht door tientallen enthousiaste hulppie-
ten, kinderen en hun verzorgers. Ondanks de lage gevoelstemperatuur was de parkeerplaats aan de Soo-
merwegh drukbezet. Na een muzikaal intermezzo bij winkelcentrum Geesterduin begon de traditionele 
rijtoer door het dorp. Aansluitend waren er twee uitverkochte feesten in de St. Pancratiuskerk. Elders in de-
ze editie meer foto’s van de intocht. (Mardou van Kuilenburg)

Geslaagd ‘broodje brandweer’
Castricum - Waar hang je nu pre-
cies een koolmonoxidemelder 
op, wat doet nu precies een ge-
koppelde rookmelder en hoe vei-
lig is uw woning?
Dat waren enkele van de ve-
le onderwerpen die vorige week 
maandagmorgen aan de or-
de kwamen in de brandweerka-
zerne van Castricum. De brand-
weer had zelfstandig wonende 
65-plussers uitgenodigd, om tij-
dens een prima verzorgde lunch, 
te horen hoe een brand en ande-
re ongelukken te voorkomen zijn 
in en om het huis. Burgemees-
ter Toon Mans benadrukte in zijn 
welkomstwoord, dat wij steeds 
ouder worden, veelal zelfstandig 
blijven wonen en dat er verschil-
lende maatregelen genomen 
kunnen worden om het in huis 
veiliger te maken. Na een instruc-
tie� lm werden door de aanwezi-
gen vele vragen gesteld aan de 
woordvoerder van de veiligheids-

regio Noord-Holland Noord.
Na de lunch zou er een rondlei-
ding volgen door de brandweer-
kazerne, maar door een 112-mel-
ding op de Dotterbloem ging 
dat niet door, maar de aanwezi-
gen konden wel getuige zijn van 
een uitruk van de brandweerau-
to, met toeters en bellen, en von-
den dat waarschijnlijk nog mooi-
er dan een rondleiding. 

Op de Dotterbloem kon een be-
woonster het gas niet meer dicht 
krijgen na het koken. Tijdens het 
dichtdraaien van het gas was 
de knop eraf geschoten en de-
ze kreeg de bewoonster er niet 
meer op. Gelukkig lukte dit de 
brandweer wel. Zo kon het gas 
dichtgedraaid worden en was het 
gevaar geweken. (Foto’s: Hans Pe-
ter Olivier)

‘Enorme greep uit kas welzijn, jeugd en bijstand’
GroenLinks stemt tegen begroting
Castricum - GroenLinks heeft te-
gen de gemeentelijke begroting 
voor 2019 gestemd. ‘Het college 
heeft meer dan de helft uit het 
potje voor huishoudelijk hulp, 
welzijn, jeugdzorg en bijstand ge-
haald. Tegen de begroting stem-
men is onvermijdelijk’, schrijft de 
partij in een persbericht. 
Het gaat om bijna drie miljoen 
euro dat gereserveerd was voor 

het sociale domein. Volgens 
GroenLinks besloot de raad vo-
rig jaar om hierop niet te bezuini-
gen. ‘Het geld komt nu in een al-
gemeen potje terecht’, weet de 
partij. Ook de lopende uitgaven 
worden gekort (een half miljoen). 

GroenLinks zegt verschillende 
tegenvoorstellen te hebben ge-
presenteerd, maar daarvoor was 

geen meerderheid te vinden. ‘Het 
geld is bedoeld voor mensen die 
dat nodig hebben. Zij rekenen er-
op én hebben er recht op.’ 

GroenLinks noemt problemen in 
de jeugdzorg, het verlagen van 
de eigen bijdrage voor huishou-
delijk hulp en de bu� er voor bij-
standsgerechtigden als belangrij-
ke punten.

‘Ome Willem’ werkt 
mee aan eindmusical 
Castricum - Het duurt nog even, 
maar de voorbereidingen voor de 
afscheidsmusical van groep 8 zijn 
al in volle gang. Stefan van Unen, 
leerkracht op de Juliana van Stol-
bergschool, wist ‘Ome Willem’ te 
strikken voor een scène in het 
zangspel.

Vorige week kregen de leerlingen 
van groep acht bezoek van de ac-

teur, wiens echte naam Edwin 
Rutten is. De Film van Ome Wil-
lem stamt uit de jaren ’80 maar 
dankzij herhalingen en het en-
thousiasme van ‘superfan’ mees-
ter Stefan zijn de leerlingen be-
kend met Ome Willem. Naast 
het opnemen van de scène ver-
telde de acteur over zijn leven 
en mochten de achtstegroepers 
hem vragen stellen.

Vreemde 
‘stoffeerders’
Castricum - Donderdag kreeg de 
politie diverse meldingen binnen 
over personen die langs de deu-
ren kwamen met het verzoek om 
meubels te mogen sto� eren. Er is 
door de politie nog gezocht naar 
de ‘sto� eerders’ maar men heeft 
niemand aangetro� en. Het ad-
vies van de politie is om niet met 
deze mensen in zee te gaan.

Onder invloed 
en geen geldig 
rijbewijs
Limmen - Op de Rijksweg in Lim-
men is vrijdagnacht omstreeks 
half twee de bestuurder van een 
bedrijfsauto aangehouden voor 
het rijden onder invloed. Nader 
onderzoek wees uit dat de man 
al sinds december 2017 niet meer 
in het bezit is van een geldig rij-
bewijs omdat deze ongeldig was 
verklaard. De bestuurder krijgt 
voor beide zaken proces-verbaal.

Benarde positie
Castricum - Zaterdagnacht kreeg 
de politie een melding van ie-
mand die zichzelf per ongeluk 
achter in zijn bestelauto had op-
gesloten. Bij het Regionaal Ser-
vicecentrum werd tijdens de mel-
ding opeens de verbinding door 
de melder verbroken. De politie is 
er wel op af gegaan en ter plekke 
bleek dat de hendel aan de bin-
nenzijde van de bestelauto ont-
brak en dat er geen schuifdeur 
aanwezig was. Verder was zijn 
mobiele telefoon leeg toen hij 
iemand van het servicecentrum 
aan de lijn had. Hij had gelukkig 
nog net zijn locatie door kunnen 
geven.

Snelheids-
controle
Akersloot - Maandag 12 novem-
ber tussen 09.12 en 12.48 uur is 
een snelheidscontrole gehou-
den op de Geesterweg. Aantal 
passanten: 613. Aantal overtre-
dingen: 106. De toegestane snel-
heid is 50 kilometer per uur en de 
hoogst gemeten snelheid was 81.

Ome Willem met ‘superfan’ Stefan van Unen (foto: aangeleverd)
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Klaverjasdrive
Akersloot - Zaterdag 24 no-
vember is de derde klaverjas-
drive van dit seizoen in café De 
Vriendschap. Aanvang 20.00 
uur. Opgeven kan telefonisch 
(0251-312866) of via e-mail (in-
fo@vriendschapakersloot.nl). Er 
is een mooie prijzentafel voor de 
winnaars. Tevens wordt een lote-
rij gehouden.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Honderden mensen op zoek naar 
zonnepanelen, en méér
Castricum - De belangstelling 
in de gemeente Castricum voor 
zonnepanelen op het eigen dak 
is zo mogelijk groter dan ooit. Dat 
blijkt uit de opkomst van de eer-
ste vier informatieavonden van 
CALorie voor de toelichting op 
de vijfde Lokale Actie Zonnepa-
nelen. ,,Ongeveer 280 mensen 
bezochten onze avonden in Bak-
kum, Limmen, Akersloot en kern 
Castricum’’, zegt organisator Ma-
nuel den Hollander. ,,En meer dan 
honderd o�erte-aanvragen ter-
wijl de actie pas net gestart is, dat 
zegt ook wel wat.’’ 
Voor het eerst dit jaar houdt CA-
Lorie zonnepanelen-avonden 
in alle vijf de kernen (De Wou-
de volgt nog op 10 december). 
Waarom eigenlijk? Guus Wattel, 
collega van Den Hollander, ant-
woordt: ,,Dat heeft met een paar 
dingen te maken. Ten eerste zijn 
we als CALorie een vereniging, 
die het sociale en saamhorig-
heid hoog in het vaandel heeft. 
Voor alle kernen dus. Het is goed 
om naar de mensen toe te ko-
men. Ten tweede weten we dat 
zonnepanelen erg in trek zijn. En 
ten slotte leek het ons een goed 
idee om dit keer de Energietransi-
tie als thema mee te nemen in de 
presentaties. De dialoog over de 
energietransitie moeten we over-
al voeren. Een mooie combinatie 
dus.’’
Den Hollander en Wattel merkten 
aan de gesprekken met bezoe-
kers dat steeds meer mensen in-
zien dat ze er met een dozijn zon-
nepanelen nog niet zijn. Vanwe-
ge de rampen in Groningen en 
termen als ‘van het gas los’ zijn in-
ductiekoken en warmtepompen 
voor velen nu te overwegen al-
ternatieven voor gas. ,,En vergeet 
besparen via isoleren en kierdich-
ten niet’’, zegt Wattel. ,,Niet heel 
sexy misschien, maar toch echt 

Guus Wattel van CALorie in AkerslootWethouder Binnendijk in Akersloot

de basis van de energietransitie.’’ 
Dat overheden zich ook steeds 
duidelijker roeren in de energie-
transitie helpt volgens CALorie. 
,,Overheden kunnen positief legi-
timerend werken’’, zegt Den Hol-
lander. ,,En de lokale overheden, 
dus ook onze gemeente, worden 
nog belangrijker omdat ze meer 
in de regierol worden gezet door 
het Rijk.’’
De wethouder van Castricum met 
duurzaamheid in zijn portefeuil-
le, Falgun Binnendijk, was te gast 
tijdens de avond in Akersloot. Hij 
praatte de aanwezigen bij over 
de rol die gemeente de komen-
de jaren zal oppakken om op on-
derdelen van de energietransitie 
regie te voeren. Bijvoorbeeld bij 
de keuze van alternatieven voor 
aardgas in de verschillende wij-
ken. Hij kondigde aan dat de ge-
meente de komende jaren hier-
over in gesprek zal gaan met de 

bewoners. En toonde zich blij 
verrast door de grote opkomst 
en animo onder de Akerslooters 
voor deze vraagstukken. Desge-
vraagd zei de wethouder dat hij 
graag met CALorie als burgeriniti-
atief verder spreekt over het orga-
niseren van bijeenkomsten met 
bewoners en andere belangheb-
benden. In Akersloot hebben vier 
bewoners tijdens de avond ook 
verteld over verschillende ver-
duurzamingsmaatregelen in hun 
woning. Op zaterdag 24 novem-
ber zijn de betre�ende woningen 
ook te bezoeken. Zie de pagina 
over Akersloot op de website van 
CALorie. Meer lezen over de loka-
le actie zonnepanelen, en vrijblij-
vend een o�erte aanvragen kan 
op de website van CALorie, www.
calorieenergie.nl.

Dankzij Roparunteam Smit&Partners Keep on Running
Nieuwe bedden voor Hospice 
Midden-Kennemerland
Regio - Vier volledig elektrische 
bedden zijn woensdag 14 no-
vember geleverd bij Stichting 
Hospice Groep Midden-Kenne-
merland. Het geld voor de bed-
den is via Stichting Roparun ge-
regeld, na een tip van team 130 
Keep on Running om �nanciële 
ondersteuning aan te vragen bij 
Roparun. Het sportieve team met 
toppers uit onder andere Castri-
cum, Limmen, Heiloo, Uitgeest en 
Heerhugowaard volbracht in mei 
de estafetteloop van meer dan 
500 kilometer, van Parijs naar Rot-
terdam. 

Team Smit&Partners Keep on 
Running heeft zich ingezet om 
een groot bedrag van € 36.000 te 
kunnen doneren, voor het goede 
doel: samen voor ondersteunen-
de zorg voor mensen met kanker. 
Het geld voor Stichting Roparun 
wordt toegekend aan instellin-
gen, goede doelen of projecten 
die een bijdrage leveren aan het 
motto van Roparun: ‘Leven toe-
voegen aan de dagen, waar vaak 
geen dagen meer kunnen wor-
den toegevoegd aan het leven’.
Het mag duidelijk zijn dat Hos-
pice Groep Midden-Kennemer-
land, ook bekend als ‘Bijna Thuis 
Huis’, in aanmerking komt voor 
steun. In de karakteristieke villa in 
Beverwijk zijn vier kamers inge-
richt voor mensen die terminaal 
ziek zijn. 

De aanvraag voor vier speciale 
en elektrische bedden werd toe-
gekend en twee teamleden van 
team 130 Keep on Running, Si-
mone Weeda en Saskia Smit, 
mochten er woensdag bij zijn 
toen de bedden werden afgele-
verd. Onder indruk van de mooie 
Hospice vertelden zij: ,,Je beseft 
je des te meer hoe belangrijk het 
is dat palliatieve zorg �nancieel 
ondersteund kan worden. En ook 

Van links naar rechts Simone Weeda van Keep on Running, Gerda Verweij 
en Hanneke Bourgui van de Hospice en Saskia Smit van Keep on Running 

hoe dankbaar een stichting en de 
mensen die zorg nodig hebben 
zijn. Wij wisten al waarvoor wij 
ons zo hebben ingezet om geld 
in te zamelen, maar het blijft van 
groot belang dat er geld naar de 
goede doelen gaat.’’ 
Hanneke Bourgui, bestuurslid 
van de Stichting Hospice Groep 

Midden-Kennemerland, vult aan: 
“We zijn superblij met onze spe-
ciale bedden en het is prachtig 
dat team 130 via Stichting Ropa-
run dit mogelijk heeft gemaakt. 
Fijn dat zij ook nog andere goede 
doelen met het enorme sponsor-
bedrag kunnen steunen.” (Tekst: 
Marije Smit, foto’s: aangeleverd)

Jubilarissen gehuldigd
Akersloot - Na a�oop van de al-
gemene ledenvergadering bij 
gymnastiekvereniging WWSV zijn 
de jubilarissen gehuldigd door 
de voorzitter. Enkele dames gym-
men al 40 jaar bij de vereniging 
en zij werden in het zonnetje ge-
zet, alsmede de leidsters Dorien 

en Marion die respectievelijk 20 
en 30 jaren gymles geven. 

Op de foto: Tineke Göbels, Wil 
Schut, Gré Kruijenaar, Marion 
Frinking, Dorien Blokker, Mar-
got Duijvestein en voorzitter Jan 
Kruijenaar. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe expositie:
Plastic soep met kwallen
Castricum - Kunstenares en jut-
ster Ernie Gerrits is vanaf het 
eerste uur verbonden aan het 
Strandvondstenmuseum. Zij ex-
poseert dit keer niet alleen met 
kwallen op doek, maar ook met 
exemplaren gemaakt van uit zee 
afkomstig plastic afval.
De expositie sluit naadloos aan 
op het thema over de plas-
tic soep, waar ook het Strand-
vondstenmuseum en veel basis-
scholen aandacht aan geven. De 
leerlingen en andere bezoekers 
kregen steevast ook in het mu-
seum een pleidooi te horen, om 
in het aloude natuurschrobmid-
del ‘de gemalen rugschilden van 
zeekat (zeeschuim)’ weer de hui-
dige kleine plastic bolletjes te la-
ten vervangen in de tandpasta en 
andere (cosmetische) producten.
De plastic soupfoundation maakt 
zich al een poosje sterk om de 
toepassing van kleine plastic bol-
letjes (microbreads) uit te bannen 
onder andere met de campagne 
‘beat the microbead’ en niet zon-
der succes. De meeste tandpas-
tamerken hebben inmiddels de 
plastics in hun producten ver-
vangen voor afbreekbare sto�en. 
Wetenschappers hebben in 2017 
ook een afbreekbare cellulose-
microbeads ontwikkeld. Micro-
beads zijn plastic bolletjes klei-
ner dan 0,5 millimeter. Er zijn ook 
naast de rugschilden van zeekat 
meer alternatieven uit de natuur 
zoals, gemalen kersenpitten, adu-
kibonen en amandelen, puim-
steenpoeder.
In de Europese Unie wordt al ja-
ren gesproken over een verbod 
op microplastics in cosmetica-
producten, maar dit is nog steeds 
niet uitgemond in wetgeving. 
Wel zijn in diverse landen plan-
nen om een verbod in te stellen. 
De Nederlandse regering heeft 
een verbod op microplastics op-

genomen in het regeerakkoord. 
België heeft in oktober vorig jaar 
afspraken gemaakt met de cos-
metica-sector op basis van vrij-
willigheid.
De expositie start vandaag 
(woensdag), de toegang is gratis. 
Het museum aan de Geversweg 
2a is geopend op afspraak of als 
de vlag uithangt. (Foto’s Strand-
vondstenmuseum)

Lezing en gesprek door 
Gerben van Manen
Castricum - Op dinsdag 27 no-
vember is om 20.00 uur in de 
Maranathakerk een lezing over 
geloven. Geloven heeft te maken 
met persoonlijke ervaringen. In 
het geloof ervaar je iets van God, 
je merkt dat er iets van Zijn kant 
komt. Volgens de Bijbel open-
baart God zich, Hij maakt zichzelf 
aan mensen bekend. Hoe werkt 
dat in de praktijk? 
In zijn proefschrift ‘Ontmoeting 
met God’ heeft Gerben van Ma-
nen deze vragen gesteld aan de 
Duits-Joodse �losoof Franz Ro-
senzweig (1886-1929) en de Ne-
derlandse theoloog Kornelis Hei-
ko Miskotte (1894-1976). Van hen 
heeft hij geleerd dat de openba-
ring waar het in de Bijbel over 
gaat, een ontmoeting met God is 
in het hier en nu.  
Die actuele ontmoeting met de 

God van de Bijbel kun je van ver-
schillende kanten benaderen. Is 
de Bijbel daarbij geen obstakel? 
En zit je geloof niet gewoon tus-
sen je oren? Toch kunnen men-
sen zich hier en nu daadwerke-
lijk aangesproken voelen door 
God. Hoe breng je dat ter spra-
ke? Begin je bij Gods openbaring, 
menselijke ervaring of persoonlij-
ke beleving? Kun je daarbij recht 
doen aan zowel de Bijbel als de 
persoonlijke geloofsbeleving en 
de hedendaagse ervaringswerke-
lijkheid?

Gerben van Manen (1977) stu-
deerde theologie in Utrecht en 
deed onderzoek in Leiden. Hij is 
samen met zijn vrouw predikant 
in Capelle aan den IJssel. De en-
tree bedraagt 3 euro (inclusief 
ko�e/thee). 
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Hooikoorts en acupunctuur

Beste buren, mag het wat minder?

The Old Man & the Gun
The Old Man & the Gun is een 
Amerikaanse misdaadkomedie 
uit 2018 die geschreven en gere-
gisseerd werd door David Lowery. 
De �lm is gebaseerd op het gelijk-
namige krantenartikel uit 2003 
van David Grann en het waarge-
beurde verhaal over het leven 
van de misdadiger Forrest Tuc-
ker. De hoofdrollen worden ver-
tolkt door Robert Redford, Casey 
A�eck, Danny Glover, Tika Sump-
ter, Tom Waits en Sissy Spacek.
Forest Tucker (1920-2004) was 

een Amerikaanse crimineel die 
voor het eerst op 15-jarige leef-
tijd werd opgesloten en de rest 
van zijn leven in en uit de gevan-
genis doorbracht. Hij is vooral be-
kend als een ontsnappingsartiest 
die meermaals uit de gevange-
nis kon ontsnappen, volgens Tuc-
ker zelf: “18 keer succesvol en 12 
keer zonder succes”. Op 70-jarige 
leeftijd ontsnapt hij uit de gevan-
genis van San Quentin en pleegt 
opnieuw een aantal roofoverval-
len op banken.

Bohemian 
Rhapsody
Muziek�lm over Queen, de snel-
le opkomst, het gigantische suc-
ces, de extravagante leadzanger 
Freddy Mercury, en hun legenda-
rische Live Aid-optreden in 1985.
Gitarist en drummer Brian May en 

Roger Taylor hebben de �lm over 
hun eigen band geproduceerd. 
De �lm ging in première op 23 ok-
tober 2018 in de Wembley Arena 
in Londen. De regie was in han-
den van Bryan Singer, maar die 
werd na nalatig gedrag ontsla-
gen. In plaats hiervan werd ac-
teur Dexter Fletcher aangesteld 
als nieuwe regisseur.

Castricum - De vijf elementen, 
of vijf bewegingen is een uit-
breiding van de yin en yang the-
orie; alles wat in de natuur voor-
kwam (onder andere de seizoe-
nen) werd gezien als met elkaar 
samenhangende verschijnse-
len met een cyclisch karakter. Zo 
staat het houtelement voor lente, 
welke staat voor ‘ontstaan’, ‘in be-
weging komen’, ‘groeien’. 

Later werd de vijf elemententhe-
orie ook toegepast in de Chinese 
geneeskunde. 
De vijf elementen bestaan uit wa-
ter, hout, vuur, aarde en metaal. 
Elk element bestaat uit twee or-
ganen; een yin en een yang or-
gaan. Het houtelement bestaat 
uit de lever (yin) en de galblaas 
(yang).

Hooikoorts
In de lente komt de natuur in 
beweging, alle gewassen gaan 
groeien en bloeien en hun stuif-
meel wordt verspreid. In de lente 
is de energie van de lever en gal-
blaas op zijn top en zijn klachten 
behorend bij een disbalans van 
het houtelement ook op zijn top; 
rode, jeukende, tranende ogen, 
niezen en jeukende oren. Ontzet-
tend vervelend!
Omdat het energieniveau van 
het houtelement in de winter 
het laagst is is deze periode ide-
aal om hooikoortsklachten te be-
handelen. 
Meer informatie? Bel of mail met 
Annemarie Visser, Tao Dao Acu-
punctuur, tel: 06-42851717, tao-
dao@hotmail.com. (Foto: aange-
leverd)

Castricum - ‘Naast ons zijn nieu-
we buren komen wonen. De ken-
nismaking verliep zoals gehoopt 
en wij wensten onze buren een �jn 
nieuw thuis toe. Tijdens de eerste 
maand hoorden wij wel eens wat 
lawaai maar daarover maakten 
wij ons nog geen zorgen. Toen we 
na twee maanden nog steeds ge-
luidsoverlast ervoeren, werden de 
irritaties ergernissen. Ons eens zo 
rustige burenleven was veranderd 
in onrust, herrie en ergernissen. We 
twijfelden hierover in gesprek te 
gaan met onze nieuwe buren om-
dat wij niet op een burenruzie za-
ten te wachten. Achteraf bezien 
hebben wij veel te lang gewacht. 
Toen de bom bijna barstte zijn wij 
op hoge poten naar de buren ge-
gaan. Ondanks dat wij ons schap-
pelijk wilden opstellen, kwamen wij 
boos en ongeduldig over. Onze bu-
ren reageerden defensief en er vie-
len woorden tussen hen en ons. 
De relatie was met 1 gesprek naar 
een dieptepunt afgedaald. Na een 
week zijn wij terug gegaan naar 
onze buren. Gelukkig deden zij 
open. Wij boden onze excuses aan 
voor onze benadering en gaven nu 
op een rustige manier aan dat wij 

geluidsoverlast ervoeren waardoor 
ons woonplezier was afgenomen. 
Op onze vraag of wij daarover in 
gesprek konden gaan, werd geluk-
kig positief gereageerd. Uiteinde-
lijk hebben we samen afspraken 
kunnen maken en kwamen we tot 
compromissen die voor beide goed 
voelden. Dat kon alleen dankzij de 
positieve inzet van ons allebei. We 
bese�en ons dat wij te lang heb-
ben gewacht met het vertellen van 
onze irritaties en zijn blij dat wij als 
buren de draad toch weer goed 
hebben kunnen oppakken!’

Geluidsoverlast is landelijk gezien 
de meest gehoorde burenklacht. 
Voor de gemeenten Castricum 
en Uitgeest staat geluidsover-
last ook op nummer één. Stich-
ting De Bemiddelingskamer advi-
seert mensen die geluidsoverlast 

ervaren het gesprek met hun bu-
ren tijdig aan te gaan. ‘Wacht lie-
ver niet totdat u erg geïrriteerd of 
boos bent geworden’, is het ad-
vies. ‘Meer dan eens zijn de buren 
niet op de hoogte van het veroor-
zaken van de overlast en de im-
pact daarvan op uw woongenot.’ 

Wilt u advies over de wijze waar-
op u het best overlast aan de bu-
ren kunt melden? Neem dan con-
tact op met Tineke Wols, project-
verantwoordelijke Buurtbemid-
deling Castricum/Uitgeest van 
Stichting De Bemiddelingskamer, 
06-41198606 of info@debemid-
delingskamer.nl. U kunt ook een 
gratis bemiddelingstraject aan-
vragen. Buurtbemiddeling Castri-
cum en Uitgeest worden CCV ge-
certi�ceerd in 2019 in navolging 
op buurtbemiddeling Bergen van 
de BUCH-Gemeenten. Het wordt 
ge�nancierd door de Gemeenten 
Castricum en Uitgeest en woon-
corporatie Kennemer Wonen. De 
geschetste situatie over geluids-
overlast is gebaseerd op ervarin-
gen uit de praktijk en niet terug te 
herleiden naar een speci�eke bu-
renklacht. (Foto: aangeleverd)

Reserveer voor deelname 
in de Boekproeverij van Laan
Castricum - De komende maand 
zijn er diverse activiteiten bij 
Boekhandel Laan. Geef je op en 
verzeker jezelf van deelname.  
Voor de muzikale jeugd is dat 
het open podium tijdens Cand-
lelightshopping op zaterdag-
avond 15 december.
 
Als eerste is de laatste woensdag 
van de maand, dus 28 november, 
Baukje Bok met een astrologisch 
consult. Dit kost 20 euro, duurt 
30 minuten en men kan reserve-
ren voor een tijd tussen 10.00 en 
12.00 uur.
Vrijdag 14 december is in de 
boekhandel een uniek etentje: 
een Ottolenghi Diner. Vanaf 19.00 
uur verzorgt Bistro a Gogo het 
arrangement waar men kan ge-
nieten van verschillende voor-, 
hoofd-, en nagerechtjes. De voor-
en hoofdgerechtjes komen uit 
het nieuwste boek van Ottoleng-
hi, Simpel en de nagerechtjes uit 
Sweet. Ook ter inspiratie van het 
kerstdiner.
Zaterdagavond 15 december 
kunnen muzikanten hun kun-
sten laten horen tijdens Cand-
lelightshopping in de winkel. Er 
staat een oude, gestemde pia-
no en een geluidsinstallatie. Op 
drie plekken in de winkel kan de 
jeugd afwisselend optreden. Geef 
aan welk instrument je speelt, 
welke tijd je voorkeur heeft en of 

je versterking nodig hebt.
Voor dinsdag 18 december kun-
nen belangstellenden zich op-
geven voor  ‘Schrijven wat er in 
je leeft’, onder begeleiding van 
Roos Ament.  Elke schrijfochtend 
staat op zichzelf en kost 7,50 eu-
ro inclusief een consumptie in 
de Boekproeverij. Het duurt van 
10.00 tot 12.00 uur.

Woensdag 19 december leest 
Aleid Bos om 10.00 uur voor se-
nioren. 
Dit keer het boek van Coen Si-
mons: ‘Filosoferen is makkelij-
ker als je denkt’.  Deze deelname 
is  gratis en men kan opgehaald 
worden als het niet lukt om zelf-
standig te komen. (Foto: aange-
leverd)

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

Geboortes
Castricum: 26-10-2018: Jolijn 
Groenendaal, dochter van Erik 
Groenendaal en Chantal V.M. Cas-
tricum; 01-11-2018: Maurits Lucas 
van Eerden, zoon van Boudewijn 
M.J. van Eerden en Jolanda G. van 
Brunschot; 03-11-2018: Hendrik 
Jasper Pim de Lange, zoon van 
Willem C. de Lange en Anne-Ma-
rie Lunstroo; 04-11-2018: Bent Lu-
cius Beskers, zoon van Lennard 
Beskers en Maaike C. Calis; 07-
11-2018: Jax Veldt, zoon van Da-
vid W.J. Veldt en Melinda de Win-
ter; 12-11-2018: Evi Peperkamp, 
dochter van Dave Peperkamp en 
Roos Le Belle.

Limmen: 11-11-2018: Timo Mooij, 
zoon van Cornelis A.J. Mooij en 
Susan Breed. 

Kinder-Pietenfeest bij 
Knoest Eten en Drinken
Castricum - Zondag 25 novem-
ber is het Pietenfeest bij Knoest 
Eten en Drinken! Van 10.00 tot 
13.00 uur dansen Pieten in het 
rond en kun je natuurlijk op de fo-
to met een Piet. Kinderen mogen 
zelf hun schoentje knutselen, ver-
sieren en zetten. De schoentjes 
kunnen woensdag 28 novem-
ber weer opgehaald worden. Wie 
weet zit er dan wel iets in?
Een Pietenfeest is natuurlijk niet 
compleet zonder warme choco-
lademelk en heel veel peperno-
ten. En voor de echte liefhebbers 

wordt er deze dag een special ge-
serveerd: de Panini Pepernoot. 

Knoest Eten en Drinken, gelegen 
op Camping Geversduin, is de he-
le winter open op woensdag, za-
terdag en zondag van 10.00 tot 
16.00 uur. Vanuit het restaurant of 
vanaf het terras heeft men zicht 
op de speeltuin, gemaakt van 
natuurlijke materialen. Kinderen 
kunnen zich hier uren vermaken 
met klimmen, klauteren, sprin-
gen en zand scheppen. Kortom, 
een ideale plek met kinderen!

Kinderen welkom op open repetitie op 24 november
Optreden kinderkoor Mucicstar

Castricum - Zaterdag 1 decem-
ber zal kinderkoor Mucicstar op-
treden voor Sinterklaas en zijn 
pieten in Geesterduin. Van 13.00 
tot 14.30 uur zullen bekende en 
minder bekende (sinterklaas)lied-
jes ten gehore worden gebracht 
door de kinderen van koor Mu-
sicstar. 

Ben je tussen de 6 en de 11 jaar 
en lijkt het je leuk om mee te zin-
gen? Op zaterdag 24 november 
houdt het koor een open repeti-
tie in Geesterhage op de vaste re-
petitietijd 14.30 tot 16.15 uur. De 
echte ‘stars’ mogen dan op 1 de-
cember meedoen met het optre-
den voor de Sint! Meer informa-
tie: www.mucicstar.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Open tuindag 
bij duintuin
Castricum - Zondag 25 novem-
ber is er weer een open tuindag 
bij duintuin De Doornduym aan 
de Duinweg 2 in Castricum (Bak-
kum-Noord) van 11.00 tot 16.00 
uur. Thema: de eerste sneeuw-
klokjes, vroege soorten en fuch-
sia. Er zijn nog vele vogels te spot-
ten en wie geluk heeft ziet mis-
schien de ijsvogel. De entree be-
draagt 4 euro.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 15.30 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag  14.00 uur
The Old Man and the Gun

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
woensdag 15.30 uur

Fantastic Beast  
The Crimes of Grindelwald - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Fantastic Beast 
 The Crimes of Grindelwald - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.30 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Bohemian Rhapsody

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 15.30 uur
A Star is Born
vrijdag 15.30 uur

zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur
De Dirigent

zaterdag 13.00 uur  zondag 13.30 uur
Wad, overleven 

op de grens van water en land
zaterdag 13.00 uur   zondag 13.45 uur

woensdag 15.30 uur
Sinterklaas en de 

vlucht door de lucht
zondag 11.00 uur
Superjuffie

Programma 22 november t/m 28 november

Limmen  -  Egmondia

balsponsor:  STRANDPAVILJOEN DEINING

pupil v.d. week: CHIEL KOPPES (speler van Limmen JO13-3)

ZONDAG 25 NOVEMBER 
Aanvang 14.00 uur:
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Sinterklaas is weer in ‘t land!
Foto’s: Mardou van Kuilenburg
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21 NOVEMBER
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 Const. Huygens-
straat 99 te Heemskerk. Inlichtin-
gen: www.nivonbeverwijk.nl.

22 NOVEMBER

Platform Vlieghinder Regio 
Castricum (PVRC) organiseert 
een bijeenkomst over vlieghin-
der om 20.00 uur in Fase Fier, Van 
Oldebarneveldweg 25, Castricum 
(Bakkum). Inloop vanaf 19.30 uur. 
(Afbeelding aangeleverd)

Dan Brown en de vrijmetselarij, 
lezing Vrijmetselaarsloge Bran-
ding in Gebouw Maranatha, Prins 
Hendrikstraat 1 Castricum, 20.00-
22.00 uur. Aanmelden: info@vrij-
metselaarsloge-branding.nl.

Lezing van Toon Gerbrands (di-
recteur PSV) over de maakbaar-
heid van succes. Van 20.00 tot 
22.00 uur in Theater Konings-
duyn/Geesterhage. Tickets via 
www.geesterhage.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Lezing over de komst van de 
eerste kerken in Kennemerland 
door archeoloog André Numan 
om 20.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Akersloot. 
Aanmelden op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice. 

Informatieavond over osteo-
porose van 18.30 tot 21.00 uur 
op afdeling reumatologie van 
Noordwest Ziekenhuisgroep lo-
catie Alkmaar. Aanmelden: 088 - 
505 4300.

Opvliegers 4: Trossen Los! Deel 
4 van de hilarische vriendinnen-
comedy in het Kennemer Theater 
in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Ar-
jan Benning)

Cabaretier Jasper van Kuijk in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.30 uur. (Foto: Jaap Ree-
dijk)

23 NOVEMBER
Tassenatelier/ leerlokaal POOK-
POOK Castricum: introductie-
workshop ‘Tassen van Leer’ 9.00-
12.00 uur, en workshop ‘Vissen-
leer’ (zonder naaimachine) 13.30-
16.00 uur. Info: www.pookpook.
nl/workshops. 

Kosteloze workshop voor vrij-
willigers: ‘Samen tegen een-
zaamheid’ van 13.30 tot 16.00 
uur in Fase Fier. Aanmelden voor 
de workshop kan via de site www.
vrijwilligersacademiebuch.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Concert van de Castricum-
se Oratorium Vereniging (vijf-
tigjarig jubileum) in de St. Pan-
cratiuskerk, Dorpsstraat 115 in 
Castricum, 20.00 uur. Kaarten: 
www.oratoriumcastricum.nl of 
m.bakker.desmet@planet.nl. Uit-
voering van de Elias van Felix 
Mendelssohn in samenwerking 
met het Begeleidingsorkest voor 
Noord-Holland.

Muzikale vertelvoorstelling 
‘In vuur en vlam’ rond 100 jaar 
Hoogovens in café De Zon in 
Wijk aan Zee, 20.00 uur. Voor in-
fo over andere speelplekken en 
speeldata: zie www.pietparee.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Flairck in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Film ‘Gabriel and the Mountain’ 
draait in Filmhuis De Zwaan in 
Uitgeest, 20.15 uur.

24 NOVEMBER
Tassenatelier/ leerlokaal 
POOKPOOK Castricum: work-
shop ‘Zoo-dieren van leer’ (zon-
der naaimachine) 9.30-11.30 uur, 
en start korte cursus van 5 x 3 
uur tassen van leer maken, 12.30-

▲

15.30 uur. Info: www.pookpook.
nl. 

Sinterklaas brengt bezoek aan 
speeltuin Kindervreugd in Uit-
geest. Om 10.00 uur komt hij aan 
in clubgebouw aan Middelweg 
108-110. Feest duurt tot 12.30 
uur. Opgeven via www.speeltui-
nuitgeest.nl tot donderdag 22 
november 17.00 uur.

Groene Passie beurs in Cultuur-
koepel Heiloo, 11.00-17.00 uur. 
Kaarten: www.groenepassie.nl. 
Ook zondag. (Foto: aangeleverd)

Pietentoneelstuk Oh Oh Ameri-
go van Toneelgroep Forente om 
12.30 uur in theater De Zwaan te 
Uitgeest en om 15.00 uur in De 
Heeren van Limmen in Limmen. 
Kaarten: www.forento.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Gouwe Ouwen in restaurant van 
De Santmark, muziek van vroe-
ger, 14.00-16.00 uur. Iedereen is 
welkom. Iedere laatste zaterdag 
van de maand.

Open repetitie kinderkoor Mu-
cicstar in Geesterhage, 14.30-
16.15 uur. Kinderen van 6 tot en 
met 11 jaar welkom.

3D-expositie foto’s van festivals 
en concerten door René Kraak-
man voor Festival3D in Cultu-
reel Centrum Vredeburg in Lim-
men, 12.00-18.00 uur. De nadruk 
ligt bij foto’s met Limmer roots. 
Om 20.00 uur geeft Top Dance 
Festival fotograaf Rutger Geerling 
een lezing, waarvoor kaarten no-
dig zijn, te krijgen via www.Fes-
tival3D.eu of rene@festival3d.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Sinterklaas komt in gezinsvie-
ring van Pancratiuskerk Castri-
cum. Aanvang 19.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Klaverjasdrive om 20.00 uur in 
café De Vriendschap in Akersloot. 
Opgeven telefonisch (0251-
312866) of via e-mail (info@
vriendschapakersloot.nl).

Najaarsconcert Stedelijk Har-
monie Orkest sdg Alkmaar in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

Veldhuis & Kemper in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. (Foto: Mart Boudestein)

André Manuel met DREEjKLE-
ZOEW in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. (Foto: Maureen van 
Munster)

De Bakkerij: Herr ALT met sup-
port van Daan Stam, 21.00 uur.

25 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)

Kinder-Pietenfeest bij Knoest 
Eten en Drinken op camping Ge-
versduin, 10.00-13.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Sprookjesconcert door opstap-
orkest en opleidingsorkest mu-
ziekvereniging Emergo Castri-
cum in basisschool Helmgras aan 
Het Korte Land 3 in Castricum, 
11.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Vaartocht door de Eilands-
polder met gids van Landschap 
Noord-Holland op zoek naar 
goudplevieren en smienten. Start 
11.00 uur vanaf Botenhuis Ei-
landspolder, Oudelandsdijk 1a, 
Driehuizen. Aanmelden: www.
gaatumee.nl. (Foto: Gerard Bos)

Klassiek concert van Evelien Al-
brink (klassieke gitaar) en Charles 
van der Steeg (blaasinstrumen-
ten) in De Zwaan Cultureel in Uit-
geest, 11.30 uur. (Foto: aangele-
verd)

Open tuindag bij duintuin De 
Doornduym aan de Duinweg 2 in 
Castricum (Bakkum-Noord) van 
11.00 tot 16.00 uur. De entree be-
draagt 4 euro.

Pietentoneelstuk Oh Oh Ameri-
go van Toneelgroep Forente om 
11.00 of 14.30 uur in Clusius Col-
lege te Castricum. Entree 4 euro. 
Kaarten bestellen via www.foren-
to.nl.

Plogging Castricum gaat wan-
delen en zwerfafval opruimen 
in Limmen, start 14.00 uur op de 
parkeerplaats van de voetbalclub 
aan de Dampegheestlaan 2. (Fo-
to: Susanne van Reenen)

TV-opnames van Toppers van 
Oranje in de Brasserie in Wijk 
aan Zee, die voor 1 dag geves-
tigd zal zijn aan het Julianaplein 
47 in Wijk aan Zee. Met 40 arties-
ten waaronder Dries Roelvink (fo-
to: aangeleverd). Aanvang 14.00 
uur. Kaarten: www.toppersva-
noranje.tv.

Optreden van koor Connection 
uit Castricum vanaf 15.00 uur in 
de Koogerkerk, Koog 30 in Zuid-
Scharwoude. Kaarten via kaart-
verkoopconnection@gmail.com 
en verkrijgbaar aan de zaal. 

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

Toonbeeld-concert Trio Trabant 
& het Karpaten Ensemble in de 
concertzaal van Geesterhage, 
15.00 uur. Kaarten: www.toon-
beeld.tv of 0251-659012. (Foto: 
aangeleverd)

Concert a-capellavrouwenkoor 
Femmes Vocales in de Dorpskerk 
van Heemskerk, 15.00 uur. Kaar-
ten: 0251-246973 of in de kerk. 
(Foto: aangeleverd)

Klankcast (koor) zingt om 15.00 
uur in De Oude Keuken te Castri-
cum. (Foto: aangeleverd)

Connection-hèt koor verzorgt 
een middagvullend programma 
in de Koogerkerk in Zuid-Schar-
woude, 15.00 uur. Info: www.con-
nection-hetkoor.nl.

Try-Out Café – Maak kennis met 
nieuw talent in De Vest in Alk-
maar, 16.00 uur.

26 NOVEMBER
Jazz Café met Eric Vloeimans 
(trompet) en Martin Fondse (pi-
ano) in De Vest in Alkmaar, 20.30 

uur.

27 NOVEMBER
Themamiddag: vermoeidheid 
bij kanker van 14.00 tot 16.00 
uur in ’t Praethuys Alkmaar, Wes-
terweg 50 in Alkmaar. Aanmel-
den via info@praethuys.nl of 072 
- 511 3644.

Informatiebijeenkomst over 
autisme bij volwassenen in Bi-
bliotheek Heiloo aan de Wester-
weg 250, 19.00 uur. Aanmelden: 
072-5330670 of www.ggz-nhn.
nl/agenda.

Toneel: Het Verbrande Huis 
(Dinsdag Matinee) door Rudolphi 
Producties en Bodil de la Parra in 
De Vest in Alkmaar, 14.00 uur. (Fo-
to: Ben van Duin)

Lezing over geloven door Ger-
ben van Manen om 20.00 uur in 
de Maranathakerk in Castricum. 

Jubileumconcert Stichting Alk-
maarse Kamermuziek met Len-
neke Ruiten, Thom Janssen en 
Ruysdael kwartet in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur.

28 NOVEMBER
Baukje Bok geeft astrologische 
consulten in Boekhandel Laan, 
10.00-12.00 uur. Aanmelden in de 
boekhandel.

Sinterklaas zoekt nieuwe pie-
ten talenten in het Kennemer 
Theater in Beverwijk. Van 14.30 
tot 16.30 uur zijn kinderen tus-
sen 4 en 10 jaar welkom om te la-
ten zien of zij het in zich hebben 
een piet te worden. De toegang is 
gratis.

Groot Castricum Dictee om 
19.30 uur in de foyer van Geester-
hage, Geesterduinweg 3. Deelna-
me €3,-. Aanmelden op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice.

Dansvoorstelling: Another 
Kind of Blue met ‘Flirt with Re-
ality’ in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. Inleiding om 19.15 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Literaire Salon in Cultuurkoepel 
Heiloo om 20.00 uur. Ontmoeting 
met schrijver Onno Blom, bio-
graaf van Jan Wolkers. Kaarten via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Kiki Schippers met ‘Waar’ in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur.
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Hulp bij overstappen naar 
andere energieleverancier
Castricum - Soms ligt het geld op 
straat, maar men moet wel we-
ten waar te zoeken. Twee ervaren 
vrijwilligers van het Administra-
tieproject van Welzijn Castricum 
willen die mensen  helpen met 
het vinden van een voordeligere 
energieleverancier. Op de ener-
gierekening kan men vaak bespa-
ren bij gelijkblijvend gebruik. Via 
onafhankelijke internetsites ver-
gelijken deze deskundige heren 
de energieprijzen van alle ener-
gieleveranciers en geven zij een 

passend advies. Ook kunnen zij, 
waar nodig, de overstap regelen. 
De huidige leverancier wordt op-
gezegd en de nieuwe wordt aan-
gevraagd. De kosten zijn € 6,-- per 
uur en voor minderdraagkrachti-
gen is deze dienstverlening gra-
tis.

Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met Welzijn Castri-
cum, Geesterduinweg 5 in Castri-
cum, tel. 0251-656562, info@wel-
zijncastricum.nl.

Klankcast in Oude Keuken
Castricum - Zondag 25 novem-
ber om 15.00 uur treedt Klankcast 
op in De Oude Keuken. Het koor 
bestaat uit een groep mensen uit 
Castricum en omgeving. De le-
den houden van muziek, zijn en-
thousiast en leergierig. Dit is me-
de te danken aan de deskundige 
en persoonlijke begeleiding van 
dirigente en pianodocente Brigit-
te Burgers. Klankcast zingt volks- 
en klassieke liederen van onder 
andere Foster, Fauré, Lauredson 

en Händel, waarvan sommige ge-
arrangeerd door componist en 
koorlid Jakob Klaasse.
Naast het koor treedt klarinettist 
en saxofonist Jan Willem van Dor-
molen op met een solostuk voor 
klarinet en een stuk voor piano en 
klarinet. Brigitte Burgers en Jakob 
Klaasse spelen quatre mains. 
De DOK special is topinamboer-
ragout. De entree is vrij, DOK  
vraagt een vrijwillige bijdrage. 
(Foto: aangeleverd)

Sinterklaas in gezinsviering 
parochie De Goede Herder
Castricum - Sinterklaas heeft la-
ten weten ook dit jaar weer in een 
gezinsviering op bezoek te ko-
men. 
Samen met zijn pieten zal hij op 
zaterdag 24 november naar de 

Pancratiuskerk in Castricum ko-
men. De viering begint om 19.00 
uur en alle kinderen zijn van har-
te uitgenodigd om Sinterklaas te 
komen begroeten. (Foto uit 2017: 
aangeleverd)

Demodag brushletteren 
en werken met ecoline 
Castricum - Zaterdag 24 novem-
ber is er weer een inspirerende 
Demodag Bij Bakker, ‘de snoep-
winkel voor kunstenaars’. 
Sandra Krougman (www.krougie-
creatief.nl , bekend van de Krea-
doe) komt laten zien wat je kunt 
doen met ecoline, ecoline stif-
ten en Tombow markers. Kom in-
spiratie opdoen voor kerstkaar-
ten, menukaarten, sintgedich-
ten, noem maar op! De Demodag 
bij Bakker is zaterdag van 11.00 
tot 15.00 uur en is gratis toegan-
kelijk. Tijdens de demodag zijn 
de ecoline brush sets in de aan-
bieding, set van 5 stiften voor € 
7,95. Bij Bakker is gevestigd aan 
de Dorpsstraat 102 in Castricum. 
(Foto: aangeleverd)

Nieuwe gevel voor 
Wereldwinkel Castricum
Castricum - Een nieuwe, zelfgeschilderde, gevel voor Wereldwinkel 
Castricum! De winkel ziet er nu eigentijds uit, met dank aan de crea-
tieve medewerking van plaatsgenoot Robert Bijl. Alle vrijwilligers van 
de winkel zijn reuze blij met deze moderne uitstraling, nét op tijd voor 
de gezellige wintertijd losbarst. (Foto: aangeleverd)

Sprookjesconcert Emergo
Castricum - Op zondagochtend 
25 november geven het opstap-
orkest en het opleidingsorkest 
van muziekvereniging Emergo 
Castricum een sprookjesconcert. 
Schrijfster Bregje van der Steeg 
schreef speciaal voor dit concert 
het sprookje over Prins Flip en de 
Eenhoorn. Bregje zal dit verhaal 
zelf vertellen en de jonge muzi-
kanten spelen hier bijpassende 
muziek bij, bijvoorbeeld over een 
kasteel, maar ook bekende �lm-
muziek. 
Voor kinderen is dit een mooie 

kans om te zien en horen wat je 
met een orkest al kunt spelen na 
een jaar muziekles. Emergo start 
twee keer per jaar met een Bla-
zersklas, waar kennis gemaakt 
wordt met muziek en alle instru-
menten van de vereniging. Deze 
ochtend is dan ook heel geschikt 
voor kinderen van alle leeftijden. 
Het concert begint om 11.00 uur 
in basisschool Helmgras aan Het 
Korte Land 3. De entree is 2,50 eu-
ro, dit is inclusief een kopje ko�e, 
thee of glaasje limonade en een 
lekker (en bijpassend!) koekje.

Ook Mats is zondagochtend van de muzikale partij (foto: aangeleverd)

Herr ALT in De Bakkerij
Castricum - Zaterdag vanaf 21.00 
uur in De Bakerij: Herr ALT met als 
support: Daan Stam.
Herr ALT fuseert gitaar met syn-
thesizers, organische klanken 
met modulaire sounds. Wat je 
dan krijgt? Singer-synth mu-
ziek? Alt-indie? In elk geval lek-
kere gitaarlicks én EMF manipu-
latie! Groovende baslijnen en Oc-
tatrack sequenties! Met aan de 
knoppen: Herr ALT! 
Herr ALT heeft recent ook in het 
voorprogramma van Viva La Fê-
te gestaan en heeft begin dit jaar 
zijn EP Altar gepresenteerd in de 
Victorie in Alkmaar. Je kunt hem 
verder kennen van acts als Hark, 
Dender en Captain my Captain. 
Waren daar vaak anderen bij be-

trokken, als Herr Alt gooit Harold 
Koopman zijn muzikale talenten 
solo in de strijd. Op het podium 
gaan alle registers open. Live gi-
taren, zang en bassen worden 
opgetild door ronkende synth-
loops, waarbij het dansbare ge-
heel zowel verwijst naar oude 
R&B en disco als naar hypermo-
derne IDM.

Daan Stam heeft de missie om 
voelbare muziek te maken. Over 
liefdes, politiek en soms abstrac-
ter. Met Wasabi Rocket Science 
en Dress Up Dolls op zijn CV staat 
hij nu alleen, kwetsbaar, met zijn 
akoestische gitaar. 
Zaal open: 21.00 uur. Entree: 5 eu-
ro. (Foto: Robert van der Eng)

Plogging Castricum dit 
weekend in Limmen
Limmen - Plogging Castricum 
nodigt om de drie weken ie-
dereen uit om samen een uur-
tje te wandelen. Onderweg rui-
men ze het zwerfafval op. Vori-
ge keer vond deelnemer Samuel 
een brie�e van vijf. Wie weet wat 
voor schatten ze nog meer zullen 
vinden!
Zondag 25 november verzamelt 
Plogging Castricum om 14.00 uur 
op de parkeerplaats van de voet-
balclub aan de Dampegheestlaan 
2 in Limmen
Kom je ook? Doe dan goede wan-
del- of sportschoenen aan. Neem 
een vuilniszak mee. Handschoe-
nen of een prikstok zijn wel zo 
verstandig. Kom je wandelend 
dan is een verrekijker ook leuk! Er 
gaat in ieder geval een wandel-
groep van start. Afhankelijk van 
de interesse en opkomst gaat er 
ook een groep hardlopen.
Plogging Castricum is een initi-
atief van GroenLinks. Iedereen is 
van harte welkom aan te sluiten, 
ongeacht politieke voorkeur. Elke 

keer wordt een andere locatie ge-
kozen. 
Meer informatie en contact: Fa-
cebook: @ploggingcastricum, e-
mail: ploggingcastricum@gmail.
com. (Foto: Susanne van Reenen)

SP luidt opnieuw 
noodklok over jeugdzorg
Castricum - In september van dit 
jaar uitte de SP haar bezorgdheid 
over de jeugdzorg in deze regio. 
De partij stelde dat niet de kwa-
liteit van zorg maar de kosten 
voorop staan bij inkoop. Recen-
telijke ontwikkelingen zorgen er-
voor dat de SP nu opnieuw vra-
gen stelt aan het college.

Eerder werd onafhankelijk on-
derzoek uitgevoerd door de Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Dat onderzocht welke ta-
rieven passend zouden zijn voor 
de betre�ende aanbesteding. 
De SP meldde afgelopen zomer 
dat de gemeenten in Noord-Hol-
land ‘een lager tarief gehanteerd 
dan wordt geadviseerd.’ Verschil-

lende instellingen dreigden daar-
door in de problemen te komen. 
Dat is gebeurd: de enige voor-
ziening voor kwetsbare jeugd 
(Jeugdzorgplus) buiten Amster-
dam moet haar deuren sluiten. 

Woonvoorziening Transferium 
moet dicht omdat de aanbeste-
ding van jeugdzorg nu bij een an-
dere partij ligt. ’Jongeren verlie-
zen hun vertrouwde omgeving 
en begeleider. Zij en hun fami-
lie moeten nu langer reizen naar 
nieuwe locaties in Zuid-Holland’, 
stelt Marjo Husslage van de SP. ‘In 
inkoopdocumenten van de ge-
meenten uit de regio staan alleen 
doelen geformuleerd voor meer 
e�ciëntie en lagere kosten’.

Close 2 Fire wint eerste 
voorronde Rob Acda Award
Castricum/Haarlem - De groep 
Close 2 Fire uit Castricum heeft 
vrijdagavond de eerste voorron-
de van de Rob Acda Award in het 
Patronaat gewonnen en zich ge-
plaatst voor de �nale van het jaar-
lijkse popmuziekconcours voor 
Haarlem en omgeving in april 
volgend jaar. De band won ook 

de publieksprijs. De uiteindelijke 
winnaar van de Acda Award wint 
een keur aan prijzen, waaronder 
de openingsplek op het program-
ma van Bevrijdingspop.

De Rob Acda Award wordt dit jaar 
voor de vierentwintigste keer ge-
organiseerd.

Bij welk gezin mag Alex 
zich thuis voelen?
Castricum - Ieder jaar komen er 
jongeren vanuit de hele wereld 
met AFS (een non-pro�t organisa-
tie die interculturele uitwisselin-
gen voor jongeren verzorgt) naar 
Nederland. Op dit moment gaat 
de 17-jarige Alex uit Chili als AFS 
uitwisselingsscholier naar school 
in Castricum. Een heel avontuur 
voor deze nieuwsgierige tiener, 
die daarmee huis en haard achter 
zich laat om zich te storten op het 
leren van Nederlands, het kennis-
maken met regen, kou en lange 
�etstochten, en het proeven van 
stroopwafels, drop en haring. 
Buitenlandse scholieren die met 
AFS naar Nederland komen gaan 
hier een paar maanden of een 
jaar een avontuur tegemoet: ze 
gaan naar een Nederlandse mid-
delbare school, leren Nederlands, 
maken vrienden, ontdekken onze 
cultuur - van Koningsdag tot Sin-
terklaas - gaan bij een sportclub, 
ontwikkelen zichzelf en doen he-
lemaal hun eigen ding. Aange-
zien de scholieren die naar Ne-
derland komen tussen de vijftien 
en achttien jaar zijn, zou dit alles 
niet mogelijk zijn zonder de steun 
en liefde van een gastgezin. AFS 
Nederland is op zoek naar een 
gastouder of gastgezin in de om-
geving van Castricum dat vanaf 

half december tot begin febru-
ari graag een wereldse ervaring 
aan wil gaan en tijdelijk huis en 
haard wil openstellen voor Alex. 
Deze sociale en sportieve Chileen 
houdt erg van voetbal. Eén van 
zijn favoriete vakken op school is 
dan ook gym, maar talen en �lo-
so�e vindt hij ook erg leuk.
In principe kan elk gezin dat be-
reid is zijn hart open te stellen 
voor een buitenlandse scholier 
het perfecte gastgezin zijn! Bel 
(085-0471525) of mail (info@afs.
nl) voor een vrijblijvend praatje 
of kijk op de website (www.afs.nl/
gastgezin) voor meer informatie. 
(Foto: aangeleverd)
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John Wissenburg stopt, Jan Kamphuys neemt stokje over
Nieuwe voorzitter voor de Stichting 
Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM)
Uitgeest/Akersloot - John Wis-
senburg heeft afscheid genomen 
als voorzitter van de Stichting Uit-
geester en Akersloter Molens en 
hij is opgevolgd door Jan Kamp-
huys. John is tien jaar bestuur-
lijk betrokken geweest bij de mo-
lens De Kat in Uitgeest en De Ou-
de Knegt in Akersloot, maar om-
dat hij vanuit Akersloot is ver-
huisd naar Zaandijk heeft hij be-
sloten de voorzittershamer neer 
te leggen.
De nieuwe voorzitter, Jan Kamp-
huys, rechts op de foto, is een 
geboren Zaankanter, een telg 
uit een familie die van oudsher 
houtzaagmolens bezat. Niet zo 
vreemd dus dat inmiddels zo’n 
jaar of acht geleden zijn interes-
se gewekt werd door de plannen 
voor de bouw van een historisch 
houtzaagmolencomplex op het 
terrein van het Erfgoedpark de 
Hoop in Uitgeest. Ongeveer tege-
lijkertijd zag hij in de lokale krant 
een oproep van Theo Visser die 
op zoek was naar nieuwe vrijwil-
ligers voor “zijn” molen De Oude 
Knegt. 
Jan heeft zich aangemeld en is 
begonnen aan de opleiding voor 
vrijwillig molenaar, met in zijn 
achterhoofd dat hij misschien 
ooit molenaar op de nog te rea-

liseren houtzaagmolen zou kun-
nen worden. Voorlopig is hij al 
jaren elke eerste zaterdag van 
de maand als tweede molenaar 
te vinden op De Oude Knegt in 
Akersloot. 
De SUAM heeft twee molens in 
bezit, De Kat in Uitgeest en De 
Oude Knegt in Akersloot, en voelt 
zich daarnaast verantwoordelijk 
voor de instandhouding van een 
aantal andere molens in de regio. 
Zo wordt de kleine “lattenzager”, 
De Corneliszoon, op het Erfgoed-
park in Uitgeest draaiende ge-
houden.

Als eerbetoon aan de uitvin-
der van het houtzagen op wind-
kracht, Cornelis Corneliszoon uit 
Uitgeest, zou daaraan een vol-
waardige houtzaagmolen wor-
den toegevoegd. Na de opstart-
fase zijn de plannen helaas in het 
slop geraakt maar het recent aan-
gepaste en verruimde concept-
bestemmingsplan voor het ge-
bied biedt toch goede hoop dat 
dit ooit gerealiseerd zal worden. 

De nieuwe voorzitter van de SU-
AM wil zich daarvoor graag inzet-
ten.

Groene Passie beurs
Regio - Op zaterdag 24 en zon-
dag 25 november vindt de beurs 
Groene Passie plaats in de Cul-
tuurkoepel op Landgoed Wil-
librordus in Heiloo. Een week-
end vol met tientallen standhou-
ders, diverse workshops en lezin-
gen op het gebied van tuinieren, 
duurzaam leven, natuurlijk op-
groeien en goed eten.
Een laagdrempelig evenement 
voor iedereen die bewuster wil 
leven in en om het huis.

Ook kinderen zijn van harte wel-
kom, voor hun is de entree gratis.
Entreekaarten zijn met korting 
te bestellen via www.groene-
passie.nl en kosten dan € 7.50 in 
plaats van € 12.50. Alle lezingen 
en workshops zijn verder gratis 
bij te wonen.

De beurs vindt plaats van 11.00 
tot 17.00 uur, het adres is Kenne-
merstraatweg 464 in Heiloo. (Fo-
to: aangeleverd)

Kettingbotsing
Limmen - Donderdagmiddag 
omstreeks 14.45 uur vond een 
kettingbotsing plaats op de N203 
kruising Zeeweg. Vermoedelijke 
oorzaak is dat het laatste voer-
tuig te laat in de gaten heeft ge-
had dat het verkeer voor hem stil 
stond. Twee personen zijn voor 
controle overgebracht naar het 
ziekenhuis en één voertuig moest 
worden weggesleept.

Inbraak in 
garagebox
Limmen - Tussen vrijdag 16 no-
vember 15.15 uur en zaterdag 17 
november 11.00 uur is ingebro-
ken in een garagebox gelegen 
aan de Ganzerik. Diverse gereed-
schappen werden weggenomen.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Literaire ontmoeting
Schrijver Jan Wolkers door de ogen 
van zijn biograaf Onno Blom
Regio - De Literaire Salon, op 
woensdag 28 november om 
20.00 uur in de Cultuurkoepel 
Heiloo, presenteert een avond-
vullende ontmoeting met On-
no Blom, de gelauwerde biograaf 
van Jan Wolkers. 
Met zijn fantastische en bekroon-
de biogra�e ‘Het Litteken van de 
Dood’ neemt hij ons mee door le-
ven en werken van deze wereld-
beroemde schrijver. Tijdens de-
ze avond wordt de ver�lming van 
Wolkers meest beroemde roman 
getoond: Turks Fruit.
Meer dan tien jaar lang werkte 
Onno Blom aan Wolkers’ biogra-
�e Het Litteken van de Dood. Op 
basis van een schat aan materi-
aal schetst hij een rebels, obses-
sief en zinnelijk leven in de greep 
van liefde en dood. Wolkers had 
onstuimige relaties met vrou-

wen en meisjes. Deze verrukke-
lijk leesbare biogra�e is het resul-
taat van tien jaar werk, toegang 
tot het onthullende en omvang-
rijke persoonlijke archief van Jan 

Wolkers (1925-2007) en vele in-
terviews. Op 19 oktober 2017, de 
tiende sterfdag van Jan Wolkers, 
verscheen deze indrukwekkende 
biogra�e over de beeldhouwer-
schilder-schrijver, over het rebel-
se leven van één van de meest 
gehate en geliefde kunstenaars 
van Nederland. Op 18 september 
2018 wint Onno Blom met zijn bi-
ogra�e de Nederlandse Biogra�e-
prijs 2018.

De Literaire Salon is een samen-
werking tussen Cultuurkoepel 
Heiloo, Eerste Bergensche Boek-
handel, Bibliotheek Heiloo, Bibli-
otheek Kennemerwaard en Mu-
ziekschool Heiloo. Kaarten à € 15,-
- via www.cultuurkoepelheiloo.nl 
of bij de Verhalenkamer op Land-
goed Willibrordus. (Foto: aangele-
verd)

BALC-toernooi weer zeer geslaagd
Castricum - Zondag werd bij 
strandpaviljoen Zoomers voor 
de dertiende keer het jaarlijkse 
BALC-schaaktoernooi gespeeld. 
BALC staat uiteraard voor de be-
ginletters van de vier deelge-
meentes, en de organiserende 
schaakverenigingen zijn: ‘Bak-
kum’, ‘de Gevallen Koning uit 
Akersloot, ‘Vredeburg’ uit Lim-
men en ‘Castricum’.
Dit snelschaaktoernooi kende 
een ongekend grote opkomst: 
maar liefst bijna 50 schakers 
maakten, al of niet met partners, 
de tocht naar het zonnige strand. 
Er werden 7 ronden gespeeld van 
ruim 20 minuten per partij, dus 
op zo’n zondagmiddag is er dan 
voldoende tijd voor nu en dan 
een kopje thee en vrolijk gekout.
De ambiance leent zich daar na-
tuurlijk ook voortre�elijk voor, 
want waar elders kun je schaken 
met zicht op de rollende bran-
ding, dollende honden in het 
zand en kleumende wandelaars, 
terwijl er geschaakt wordt naast 
een zacht snorrende open haard 
met een consumptie onder hand-
bereik? 

Zoals altijd was de stemming zeer 
geanimeerd: hoe later op de mid-
dag, dus ook hoe meer kopjes 
thee, hoe luider werden de vreug-
de kreten bij een gewonnen par-
tij, en hoe luider ook de teleur-
stellingsuitingen als het niet zo 
goed ging. Zo’n uiting is ech-
ter snel voorbij, want vrijwel al-
le schakers vinden op een mid-
dag als deze een leuke, spannen-
de partij spelen belangrijker dan 
het resultaat.
Vanaf de eerste maal dat het toer-
nooi gespeeld werd, worden de 

door de clubs beschikbaar gestel-
de prijzen aangeschaft bij  “de We-
reldwinkel”. Ook deze keer was de 
prijzentafel weer gevuld met een 
prachtige selectie cadeaus uit de 
hele wereld. Omdat er één prijsje 
was op ongeveer elke twee scha-
kers, ging de helft van de deelne-
mers met iets moois naar huis!

Thomas Broek van ‘Castricum’ was 
dit maal de sterkste, en kreeg de 
wisselprijs: een heel mooi houten 
beeld van een Afrikaanse ‘Den-
ker’.

‘Paal 15’
Oud inwoonster Castricum schreef mee 
aan verhalenbundel over de wadden
Regio - Tijdens een midweek op 
Ameland schreef Anita Kok mee 
aan een verhalenbundel ‘Paal 15’ 
vol met verhalen die zich afspe-
len op de Waddeneilanden. On-
der leiding van bestsellerauteur 
Marelle Boersma werkte Anita in 
5 dagen tijd aan de eerste 1.500 
woorden van haar verhaal. Samen 
met 15 gevorderde schrijfsters 
moest Anita de verhalenbundel 
uiterlijk binnen 2 maanden bij 
de uitgever inleveren. Een pitti-
ge klus. In november is het eerste 
exemplaar van ‘Paal 15’ overhan-
digd aan Ruben Smit, ecoloog en 
natuur�lmer. In oktober ging zijn 
�lm ‘WAD’ in première. De verha-
lenbundel is gekoppeld aan een 
goed doel: één euro per verkocht 
boek gaat naar de Waddenvereni-
ging.
Anita Kok heeft al verschillen-
de verhalen geschreven die ge-
publiceerd zijn in verhalenbun-
dels. Maar op deze manier wer-
ken aan een verhalenbundel met 
een groep van 15 schrijvers dat 
was heel bijzonder: ,,Ik vond het 
een geweldige ervaring om mijn 
verhaal te schrijven op Ameland. 
Het was hard werken, maar ze-
ker de moeite waard. Mijn verhaal 

speelt zich af op het eiland. Door 
op een Waddeneiland te logeren, 
te wandelen, te �etsen, hielp mij 
als schrijfster bij het vormen van 
mijn verhaal. Zo komen locaties 
en personages tot leven. Ik kijk te-
rug op een inspirerende week.”
Marelle Boersma nam het initi-
atief om met 15 schrijvers naar 
Ameland te vertrekken. Daar 
heeft ze de groep in zeer kor-
te tijd tot een geolied team ge-
smeed en hen gecoacht. ,,Het zijn 
stuk voor stuk prachtige verha-
len waarin de speci�eke sfeer van 
de Wadden goed tot uitdrukking 
komt. Ik ben er trots op dat mijn 
initiatief zo omarmd is. Nu ligt er 
een bundel Waddenverhalen over 
het gebied waar we allemaal een 

beetje verliefd op zijn geworden. 
Vandaar dat we graag een deel 
van de opbrengst van de boek-
verkoop aan de Waddenvereni-
ging doneren.’’ 
De Waddenbundel is uitgegeven 
door Droomvallei Uitgeverij. Van-
af 17 november is de Waddenbun-
del te verkrijgen in elke (online) 
boekhandel en via www.pracht-
boeken.nl. ISBN 9789492844378, 
softcover, 12,50 euro. (Foto’s: aan-
geleverd)

Arthur van Dijk voorgedragen als 
nieuwe commissaris van de Koning

Regio - Provinciale Staten van 
Noord-Holland (PS) dragen de 
heer Arthur Th. H. van Dijk voor 
als commissaris van de Koning, 
bij de minister van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Dat hebben zij op 19 november 
2018 besloten. Als de heer Van 
Dijk op 7 januari 2019 wordt ge-
installeerd, is hij de 17e commis-
saris van Noord-Holland.

PS vinden dat de heer Van Dijk uit-
stekend past bij het pro�el voor 
de nieuwe commissaris dat zij op 
12 september 2018 vaststelden. 
Daar ging een inwonersraadple-
ging aan vooraf waarbij Noord-
Hollanders konden aangeven wat 
zij belangrijk vinden in hun toe-
komstige commissaris van de Ko-
ning (cvdK). PS hebben de uit-
komsten hiervan gebruikt bij het 
maken van de pro�elschets voor 
de nieuwe cvdK. Daarin vragen 
PS om een gezaghebbend en in-
teger bestuurder die de inwoners 
van alle regio’s begrijpt. Een ruim-
denkend en communicatief sterk 
persoon die zich met enthousias-
me voor de provincie inzet.

De huidige commissaris van de 

Koning, Johan Remkes legt zijn 
functie neer per 1 januari 2019. 
Om de werving van een nieuwe 
commissaris van de Koning te be-
geleiden is een vertrouwenscom-
missie ingesteld, die bestaat uit 
Statenleden van de 11 fracties 
van PS. De vertrouwenscommis-
sie verzorgde de beoordeling van 
kandidaten en ging met kandida-
ten in gesprek aan de hand van 
de pro�elschets. De opdracht van 
de vertrouwenscommissie was 
om de aanbeveling van Provinci-
ale Staten voor te bereiden.

Benoeming
Op basis van de aanbeveling van 
PS zal de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrela-
ties een voordracht uitbrengen 
aan de Koning. De nieuwe com-
missaris wordt daarna bij Ko-
ninklijk Besluit benoemd voor 
een periode van zes jaar. Tijdens 
de Statenvergadering van 7 ja-
nuari 2019 vindt dan de installa-
tie plaats van de heer Van Dijk als 
commissaris van Noord-Holland.

Ervaring
De heer Van Dijk is sinds 2013 Al-
gemeen Voorzitter van Transport 

en Logistiek Nederland. Daar-
naast is hij onder meer lid van de 
SER en van het dagelijks en alge-
meen bestuur van VNO-NCW. In 
het verleden was hij onder meer 
10 jaar wethouder van de ge-
meente Haarlemmermeer voor 
de VVD. Hij heeft een achtergrond 
bij de FIOD. (Foto: aangeleverd)
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Op bezoek bij het Clusius College
Castricum - Vanuit de hele regio 
stroomden ze weer toe, de leer-
lingen van groep 8. Honderden 
leerlingen kwamen verdeeld over 
twee weken langs bij het Clusius 
College Castricum om te kijken of 
dat misschien de school van hun 
keuze wordt na groep 8. 
Er werd ze verteld over het Clusi-
us, hoe het er daar aan toe gaat, 
ze liepen door de school en kre-
gen een aantal proe�esjes. Ook 
van de praktijkvakken, om een 
indruk te krijgen van de groene 
vakken die bij deze school horen. 
Dus korte lesjes Dier, Plant, Bloem 
en Voeding .....
Maar met een opleiding bij het 
Clusius kun je alle kanten op. Er 
wordt breed en goed opgeleid. 
De school is drie keer achter el-
kaar excellent bevonden vanwe-
ge de kwaliteit van het onderwijs. 
Op het Clusius College Castricum 
krijgen leerlingen zowel goed als 
groen onderwijs! (Foto: aangele-
verd)

Eerste hulp-diploma’s 
op Het Kleurenorkest
Limmen - Vorige week zijn de 
kinderen van groep 8 van basis-
school Het Kleurenorkest druk 
bezig geweest op school. Ze kre-
gen onder leiding van zeer en-

thousiaste vrijwilligers van de 
EHBO-vereniging Castricum een 
EHBO cursus.
Dat betekende het volgen van in-
tensieve praktijklessen over al-

lerlei onderwerpen. De kinderen 
kregen les over het verbinden 
van verschillende soorten won-
den, verslikken, en het aanleggen 
van een drukverband. Maar ook 
de stabiele zijligging, het draaien 
van buik naar rug, en zelfs reani-
matie kwamen aan de orde. 

Eén van de ochtenden werd er 
gewerkt met een lotusslacht-
o�er. Dat was helemaal indruk-
wekkend; er moesten prach-
tig gemaakte nepwonden ver-
zorgd worden. Ook de kinderen 
van groep 7 werden ingezet als 
slachto�er. Er waren verschillen-
de situaties uitgezet waarbij de 
kinderen van groep 8 moesten la-
ten zien hoe ze dan zouden han-
delen. 
Op de laatste middag was het 
examen, ook nu waren kinderen 
van groep 7 slachto�er. De leer-
lingen kregen een theoriedeel en 
een praktijkexamen. 
Uiteindelijk bleken gelukkig al-
le leerlingen geslaagd! Ze ont-
vingen een diploma, waarmee ze 
ook daadwerkelijk anderen Eerste 
hulp kunnen verlenen. (Foto: aan-
geleverd)

Pietentoneelstuk: Oh oh Amerigo
Castricum/Limmen - Toneel-
groep Forento brengt zoals ieder 
jaar, een pietentoneelstuk.  Na-
tuurlijk gaat het over alle perike-
len in aanloop naar het Sinter-
klaasfeest. 
Amerigo heeft een zwaar ge-
voel in zijn buik, hij is moe en 
wil niet meer over de daken. Hij 
blijft staan en weigert nog een 
stap te zetten. De pietjes probe-
ren van alles om hem in bewe-
ging te krijgen. Ze halen paarden-
coach Ankie van Grutjesven er-
bij, maar ook haar lukt het niet. 
Amerigo praat wel eens met Sin-
terklaas maar omdat die er niet is, 
vertelt Amerigo aan een van de 
pietjes wat hem dwars zit. Een cir-
cusdirecteur die rijk wil worden, 
hoort Amerigo praten en neemt 
hem mee naar zijn circus. Er zijn 
natuurlijk altijd meer problemen 
in het Sinterklaashuis, zoals het 
feit dat er alleen maar roze inpak-
papier is! Dat kan natuurlijk niet. 
Jongens willen geen roze pakjes. 
En dan hebben ze ook nog te ma-
ken met Grote Piet, die het spelle-
tje Fortnite heeft ontdekt op zijn 
tablet. Hij kan er maar niet mee 
stoppen. Gelukkig kent Ankie een 
detective, Don van den Keuvel. 

Hij komt de pietjes helpen. Al met 
al een doldwaas verhaal met lied-
jes en humor voor jong en oud.
Spelers dit jaar zijn: Angelique 
van Esveld, Anneloes de Beer, 
Naomi Verdonk, Sandra Nordo-
ver, Joep Kok en Mika Nelis. De re-
gie is in handen van Marie Louise 
Middelho�. Het verhaal is, zoals 
ieder jaar, nieuw en zelfbedacht. 
De entreeprijs is laag (4 euro) om-
dat Forento hiermee alle kinde-

ren wil laten genieten van een 
leuke middag. Kaarten zijn te be-
stellen via de website www.fo-
rento.nl . Zaterdag 24 november 
speelt Toneelgroep Forente om 
10.30 uur in theater De Zwaan in 
Uitgeest en om 15.00 uur in De 
Heeren van Limmen in Limmen. 
Zondag 25 november om 11.00 
en 14.30 uur in het Clusius Col-
lege in Castricum. (Foto: aange-
leverd)

Lezing door fotograaf Rutger Geerling
Limmen - Dance festival foto-
graaf Rutger Geerling fotogra-
feert al meer dan twintig jaar 
EDM festivals en DJ-feesten over 
de hele wereld. Hij is de huisfo-
tograaf van festivals als Tomor-
rowland en het Ultra Music Festi-
val en hij fotografeert wereldbe-
roemde DJ’s als Armin van Buu-
ren, Hardwell, Afrojack en Mar-
tin Garrix. Zaterdag 24 november 
vertelt hij over zijn werk in Lim-
men.

Tijdens het Amsterdam Dance 
Event van 2015 was de presen-
tatie van zijn boek over twintig 
jaar dance muziek fotogra�e ‘This 
Is My Church’. Een 2,5 kilo zwaar 
fotoboek vol met foto’s en com-
mentaar van DJ’s. Voor dit foto-
boek heeft Rutger de Dutch Pop 
Media Award ontvangen. 
Heel soms is er nog tijd voor een 
lezing in Limmen. Het verhaal van 
een skater die foto’s ging maken 
en groeide tot een top festivalfo-
tograaf die de hele wereld over 
gaat. Hoe dat is gelopen en de 

prachtige verhalen bij foto’s ko-
men deze avond langs. Rutger 
fotografeert als wereldberoem-
de dancefotograaf in, het volgens 
velen inferieure, JPEG. Tijdens de 
lezing de redenen waarom hij lie-
ver JPG dan RAW gebruikt.
Zaterdagmiddag en tijdens de le-
zing is er ook een expositie van 
festival- en concertfoto’s voor 
Festival3D. Deze zijn in 2D en 
met enkele 3Dbeeldschermen en 
3Dkijkers te bekijken. 

Kaarten voor de lezing kosten 
7,50 euro in de voorverkoop en 
8 euro aan de deur. De lezing be-
gint zaterdag 24 november om 
20.00 uur in Cultureel Centrum 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64 
in Limmen. Organisatie: Festi-
val3D.

Voor meer informatie en kaarten: 
rene@festival3d.nl, www.Festi-
val3D.eu , www.rudgr.com.  (Foto: 
Rutger Geerling) 

Tekeningen en schilderijen van Niek 
Bruynzeel in gemeentehuis Castricum
Castricum - Van 29 november 
tot en met 15 februari exposeert 
Niek Bruynzeel zijn tekeningen 
en schilderijen in de tentoonstel-
lingsruimte van gemeentehuis 
Castricum.
Niek Bruynzeel woont en werkt in 
Amsterdam. Na de Rietveld Aca-
demie, waar hij gra�sche technie-
ken en vrij schilderen studeerde, 
hield hij zich hoofdzakelijk bezig 
met etsen. Later nam het tekenen 
met potlood een steeds belang-
rijkere plek in.
De tekeningen die nu te zien zijn, 
maken deel uit van de grotere se-
rie ‘Dwaalgasten’ waar hij negen 
jaar geleden aan begon. Mensen 
of half-wezens die �gureren in 
een vervreemdende omgeving of 
situatie. Hij toont ook schilderij-
en die uit een totaal andere koker 
lijken te komen. Met verschillen-
de materialen schildert hij land-

Paralyzed, potlood-museumkar-
ton, 20X30cm, Niek Bruynzeel 2018 
(foto: aangeleverd)

schappelijke situaties met veel 
ruimte tot fantaseren. Zowel het 

tekenen als het schilderen zijn 
voor hem als het ware een vorm 
van reizen zonder eindbestem-
ming. Zijn derde passie is het ma-
ken van assemblages samenge-
steld uit onderdelen van gevon-
den voorwerpen, kapotte beel-
den, hout, rubber, in latexmallen 
gegoten porseleingips etc. Niek 
is lid van de kunstenaarsvereni-
gingen De Onafhankelijken en De 
Leidse Lente waarmee hij regel-
matig exposeert. Voor meer infor-
matie zie de website www.niek-
bruynzeel.nl of info@niekbruyn-
zeel.nl. 

De tentoonstelling zal donderdag 
29 november om 19.30 uur wor-
den geopend door Ellen Schwei-
zer (trekharmonica), Leon Schel-
vis (gitaar) en Nico Duijn (trekhar-
monica). Belangstellenden zijn 
van harte welkom!  

Sinterklaas op 
‘t Dierenduintje
Castricum - Op zaterdag 1 de-
cember komt Sinterklaas met zijn 
piet van 14.00 uur tot 15.00 uur 
langs op kinderboerderij ‘t Die-
renduintje in Castricum..
Schoentjes kunnen van dinsdag 
tot en met vrijdag worden ingele-
verd tussen 11.00 en 15.00 uur op 
de Duinenboschweg 1A in Cas-
tricum. Op zaterdag 1 december 
kan de schoen ook nog worden 
ingeleverd tussen 10.00 en 12.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Inschrijving 13e Plus 
Wandel4daagse Alkmaar
Regio - De inschrijving voor de 
13e editie van de Plus Wandel-
4daagse Alkmaar is geopend. 
De verwachte 6.500 wandelaars 
kunnen traditioneel op de derde 
woensdag van juni weer kennis-
maken met al het moois dat de 
omgeving te bieden heeft. Van 19 
tot en met 22 juni kunnen wande-
laars genieten van strand en dui-
nen afgewisseld met uitgestrekte 
polders, pittoreske dorpjes en de 
historische binnenstad. Wie liever 
twee dagen loopt: dat kan ook. 
De Halve 4daagse start op vrij-
dag 21 juni. Inschrijven kan zo-
wel individueel als met een groep 
op: www.pluswandel4daagsealk-
maar.nl 
Bij zowel de individuele als 
groepsinschrijving kan er geko-

zen worden uit afstanden van 
8,5, 15, 20, 25 én 40 kilometer per 
dag. Sinds vorig jaar zijn er een 
speciale groepsinschrijvingen tij-
dens de Plus Wandel4daagse Alk-
maar mogelijk voor vrienden-
groepen en bedrijven. Ook voor 
de groepen geldt: zowel 4 dagen 
als 2 dagen is mogelijk.

Sinds 2017 is ’t Praethuys, een in-
loophuis voor mensen met kan-
ker in Alkmaar, als o�ciële goede 
doel aan de vierdaagse verbon-
den. Vorig jaar is € 8.361,- gedo-
neerd, een erg mooi bedrag. Bij 
inschrijving voor de Plus Wandel-
4daagse Alkmaar kunnen deel-
nemers een vrijwillige bijdrage 
doen aan ’t Praethuys. (Foto: aan-
geleverd)

Concert in serie ‘Rondom Bach’
Regio - Stadsorganist Pieter van 
Dijk (zie foto) heeft dit seizoen 
wederom enkele prachtige Bach 
Cantates geprogrammeerd in 
een serie van in totaal vijf gratis 
toegankelijke concerten. Op za-
terdagmiddag 1 december om 
16.30 uur spelen ensembles uit 
de Oude Muziek afdeling van het 
Conservatorium van Amsterdam, 
met medewerking van Pieter van 
Dijk. Naast Bach worden ook wer-
ken gespeeld van Fasch en Tele-
mann. Het concert vindt plaats 
in de Grote Kerk Alkmaar. Entree 
is gratis, een donatie na a�oop is 
welkom. (Foto: aangeleverd)
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René Vermeer doet verslag van bezoek aan Kathmandu
‘Sichting Straatkinderen van 
Kathmandu verricht bijzonder werk’
Castricum - Op 25 april 2015 tril-
de de aarde in Kathmandu op 
een manier zoals de Nepalezen 
nog nooit eerder hadden meege-
maakt. Een verwoestende aard-
beving met een kracht van zeker 
7,6 op de schaal van Richter trof 
de stad die al zo gewend is aan 
aardbevingen. Maar nee, dit had-
den velen nog nooit eerder mee-
gemaakt. Gebouwen stortten als 
kaartenhuizen in elkaar, ravage 
in de hele stad en overal doden 
en gewonden. Gerda Oosting, 
vice-voorzitter van de Stichting 
Straatkinderen van Kathmandu 
was ten tijde van de aardbeving 
net buiten de stad achter op de 
motor van Temba Sherpa. Zij ver-
telt: ,,Het eerste wat ik dacht was 
waarom word ik zo raar in mijn 
hoofd , maar Temba schreeuwde 
gelijk dat ik op het weiland op de 
grond moest gaan liggen. Zodra 
het weer kon zijn we direct terug-
gereden naar de stad, althans wat 
daar nog van over was, omdat we 
erg bezorgd waren over de kinde-
ren in het tehuis. Godzijdank wa-
ren er onder onze kinderen geen 
slachto�ers maar het tehuis was 
�ink beschadigd.’’ 
De stichting onder leiding van 
Lies Vink is na de aardbeving vrij-
wel direct aan de slag gegaan om 
een nieuw en aardbevingsbe-
stendig huis te bouwen. Met be-
hulp van een bevriende aanne-
mer uit Kathmandu staat er nu 
een prachtig nieuw onderkomen 
dat in mei 2017 feestelijk is ge-
opend. In het tehuis met de naam 
Thiom Laura Marinka home ver-
blijven nu 91 kinderen in de leef-
tijd van 2 tot en met 18 jaar. Vijf-
tien personeelsleden zorgen er-
voor dat in het tehuis alles op rol-
letjes loopt. 
René Vermeer uit Uitgeest bracht 
een bezoek aan Kathmandu. Het 
vertelt: ,,Op het moment van 
mijn bezoek aan het tehuis wa-
ren in verband met de schoolva-
kanties maar rond de dertig kin-
deren aanwezig. Wat direct op-
valt bij binnenkomst is de open 
en positieve sfeer die zowel per-
soneel en kinderen uitstralen. Ie-
dereen is blij en trots deel uit te 
maken van het kindertehuis. De 
kinderen hebben allemaal een 
groepsslaapkamer verdeeld over 

Goed luisteren naar mensen en hen op de eerste plaats zetten

Het maakt niet uit waar iemand verzekerd is: 
ik kan altijd een uitvaart verzorgen

Yvonne van Ophuizen was net 
twintig toen ze volgauto’s 
bestuurde bij uitvaarten. Het 
werk intrigeerde haar. ,,Het 
leek me toen al mooi werk, 
maar ik wilde eerst meer le-
venservaring opdoen. Dat vond 
ik belangrijk.”

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

  Op de
koffi e bij . . .

Uitvaartondernemer 
Yvonne van Ophuizen
Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer Uitvaartondernemer 

Ze werkt jaren bij een grote uitge-
ver als administratief medewerk-
ster. Met plezier. ,,Ik had het erg 
naar mijn zin, maar wilde op een 
gegeven moment iets anders. De 
daaropvolgende jaren heb ik ver-
schillende functies vervuld bij diver-
se bedrijven.” Het vak van uitvaart-
begeleider blijft lonken, Yvonne 
krijgt het niet uit haar hoofd. Op 
haar veertigste, twintig jaar na het 
besturen van de volgauto, start ze 
met de opleiding tot uitvaartbe-
geleider. Met succes. Ze slaagt en 
krijgt de kans om ervaring op te 
doen bij een uitvaartonderneming. 
,,Daarna ben ik voor mezelf begon-
nen.” Yvonne laat een website ma-
ken en adverteert her en der. Dat 
werpt zijn vruchten af. ,,Vanaf dat 
moment ging het lopen. Het maakt 
niet uit waar iemand verzekerd is: 
ik kan altijd een uitvaart verzor-
gen.” Het belangrijkste aan haar 
vak? ,,Goed luisteren naar mensen 
en hen op de eerste plaats zetten. 
De nabestaanden bepalen hoe de 
uitvaart moet verlopen.” Yvonne 

noemt haar werk ‘dankbaar’. ,,On-
danks de professionaliteit raak 
ik ook weleens geëmotioneerd. 
We zijn allemaal mens en niet van 
steen. Laatst was er een review op 
mijn site geschreven. Er stond: ‘het 
was ontzettend fi jn dat je ons bij de 
hand nam en ons door de dagen 
hebt geleid. Je was er voor ons en 
je luisterde echt’. Daar ben ik ont-
zettend blij mee, zo wil ik mijn werk 
doen.” Yvonne werkt naast haar 
eigen onderneming ook als zzp’er 
voor andere uitvaartondernemin-
gen. Ze woont in Limmen, het dorp 
waar ze twintig jaar geleden kwam 
wonen. Yvonne heeft twee doch-
ters en een zoon. Allemaal wonen 
ze op zichzelf, maar ze komen ge-
regeld op visite. De donderdagen 
zijn voor haar twee kleinkinderen. 
,,Dan pas ik altijd met veel ple-
zier op.” In haar vrije tijd trekt ze 
de natuur in: wandelen, fi etsen of 
paardrijden. Of ze een andere weg 
had gekozen als ze het mocht over-
doen? ,,Nee, dan deed ik het weer 
precies zo.”

jongens en meisjesruimtes en ge-
groepeerd rond leeftijd. Er zijn 
ontspanningsruimtes waar kin-
deren tv kunnen kijken, muziek 
kunnen maken of kunnen oefe-
nen in dansen. Op het school-

plein kun je voetballen en natuur-
lijk moest ik even meedoen. Wat 
dan opvalt is hoe handig sommi-
ge van die jongens zijn met de 
bal. Er lopen echt talenten tus-
sen. Wat ik begreep is dat voet-

bal in Nepal steeds populairder 
wordt en sterk in ontwikkeling 
is. Misschien iets voor het ICGT 
2020? Om 18.00 uur gaat er een 
bel en begeven de kleinsten van 
het tehuis zich naar de eetzaal 
waar door de drie koks van het te-
huis Nepals culinaire trots Dal Bat 
wordt geserveerd. Witte rijst, een 
overheerlijk gekruide bonensaus, 
fantastische kipklui�es en een 
scherpe tomatensaus. De kinde-
ren eten zonder bestek maar zijn 
verdraaid handig in het eten met 
hun handen met wel overigens 
de verplichting om na a�oop hun 
handjes keurig te wassen. Opval-
lend genoeg eten ze ook allemaal 
hun bordje leeg. Na deze shift ko-
men de grote jongens en meisjes 
en herhaalt het tafereel zich.’’
Hij vervolgt: ,,De meeste kinde-
ren van het tehuis zitten op de 
dichtbijgelegen Jeevan Tara Ace-
demy een zogenaamde Secon-
dary Modern school. Het is een 
private school. Bij mijn bezoek 
aan de school had ik een gesprek 
met één van de hoofden van de 
school. Hij vertelde dat hij ontzet-
tend trots was op de resultaten 
want zijn school behoorde tot de 
beste tien van de ongeveer 120 
scholen in de regio. Tsjaa en dan 
loop je als verwende onderwijs-
man uit Nederland eens door de 
school heen, dan zie je de kleine 
klaslokalen, dan hoor je over hoe-
veel moeite het kost om de juis-
te boeken voor de kinderen te 
krijgen en wat ze allemaal moe-
ten doen om grotere hoeveelhe-
den studenten te huisvesten. Het 
gevolg van veranderende wetge-
ving. Meer kinderen zullen de ko-
mende jaren naar  groep 11 en 
12 gaan. Dan weet je ook weer 
hoe bevoorrecht onze kinderen 
in Nederland zijn. Deze school 
beschikt toevallig over goed ge-
kwali�ceerde leerkrachten waar-
van velen een bachelor of master 
opleiding hebben gedaan, maar 
vooral ook onderwijsmensen die 
ondanks primitieve omstandig-
heden goed onderwijs geven. 
Temba Sherpa, de leider van het 
kindertehuis, is in ieder geval heel 
tevreden over de school en heeft 
ook regelmatig overleg over de 
resultaten van zijn  kinderen. Die 
zijn zonder uitzondering goed.’’ 
Zo wordt er net als in heel Nepal 
hard gewerkt aan een betere toe-
komst voor de kinderen in het te-
huis in het bijzonder en Nepal in 
het algemeen. Meer weten over 
het werk van de stichting? Ga 
naar www.straatkinderenvanka-
thmandu.nl. (Foto’s: aangeleverd)

Concert Femmes Vocales
Regio - Het a capellavrouwen-
koor Femmes Vocales uit Heems-
kerk geeft op zondag 25 novem-
ber een concert in de Dorpskerk 
van Heemskerk. 
Het thema van het concert is ont-
leend aan het openingslied If mu-
sic be the food of love, een ge-
dicht van Henry Heveningham, 
op muziek van Henry Purcell. 
Femmes Vocales brengt in de 
geest van dit gedicht een afwis-
selend programma. Bijzondere 
bewerkingen van popsongs van 
Sinead O’Connor en Ralph McTell 
en klassieke werken van Brahms, 
Mozart, Herman Hollander en 
de jonge Noorse componist Ola 
Gjeilo worden afgewisseld met 
bijzondere, onbekende liederen. 
Daarbij wordt een ode gebracht 
aan Martin Luther King, wordt 

het scheppingsverhaal bezongen 
en wordt zelfs een uitstapje ge-
maakt naar Afrika met een Zoe-
loe wiegeliedje. Er zijn twee in-
termezzo’s die worden verzorgd 
door een blok�uitensemble on-
der leiding van Liesbeth van der 
Blom en de pianiste Kana Yama-
guchi. Met haar zuivere koorklank 
hoopt Femmes Vocales voor haar 
publiek weer een mooie muzikale 
middag te verzorgen. 

Het concert is op zondag 25 no-
vember in de Dorpskerk van 
Heemskerk en begint om 15.00 
uur, zaal open om 14.30 uur. Kaar-
ten kosten € 12,50 en zijn te koop 
in de kerk. Reserveren kan via 
0251-246973 of 072-5055760. Na 
a�oop is er gratis een hapje en 
een drankje. (Foto: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst
Autisme bij volwassenen
Regio - Op dinsdag 27 november 
vanaf 19.00 uur is er een informa-
tiebijeenkomst over autisme bij 
volwassenen in Bibliotheek Hei-
loo aan de Westerweg 250. 
Autisme komt meer voor dan me-
nigeen denkt. De laatste jaren is 
er steeds meer bekend geworden 
over autisme bij volwassenen. 
Soms is bij mensen het autisme 
lang onopgemerkt gebleven om-
dat zij in hun leven de juiste, on-
dersteunende mensen hebben 
ontmoet en een werk-, woon- en 
leefsituatie hebben die past bij 
hun autisme. Autisme wordt in 
deze gevallen dan ook vaak pas 
opgemerkt op het moment dat er 
grote veranderingen spelen (bij-
voorbeeld werk-gerelateerd), of 
wanneer er gekeken wordt naar 
achterliggende factoren van te-
rugkerende problemen: waarom 
loopt het in het leven telkens an-

ders dan bij andere mensen?
Als mensen meer weten en be-
grijpen over wat autisme is, dan 
helpt dat de mensen met een au-
tistische stoornis en de mensen in 
hun omgeving. Tijdens de bijeen-
komst krijgt men informatie over 
verschillende vormen van autis-
me, behandel- en begeleidings-
mogelijkheden en adviezen voor 
mensen in de omgeving van Mie-
ke Bellinga, verpleegkundig spe-
cialist met ruime ervaring in het 
werken met mensen met autis-
me. Daarnaast vertelt ervarings-
deskundige Mariëlle Witteveen 
uit eigen ervaring wat haar ge-
holpen heeft. Er is ruim gelegen-
heid voor het stellen van vragen.
De kosten bedragen € 3,-. Reser-
veren is gewenst via telefoon-
nummer 072 533 06 70. Infor-
matie en digitale aanmelding op 
www.ggz-nhn.nl/agenda.
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Vitesse haalt weer uit 
op de Puikman: 6-0
Castricum - Tot nu toe staat er 
geen maat op Vitesse bij thuis-
wedstrijden. Dit weekend kwam 
Koedijk op bezoek met de weten-
schap dat Vitesse de eerste drie 
thuisduels afgetekend had ge-
wonnen. En het doelsaldo was ta-
melijk imponerend: 16 voor en 3 
tegen. Ga er maar aan staan! En 
als je dan ook nog eens na 7 mi-
nuten al met 2-0 achter komt te 
staan dan zakt de moed je wel 
in de schoenen. En dat bleek dus 
ook gaandeweg het duel: Vitesse 
won afgetekend en het doelge-
middelde werd door de zege al-
leen nog maar beter!
Zoals gezegd leek het er al op dat 
het duel binnen 10 minuten was 
beslecht. Nadat Mats Laan al in de 
tweede minuut de openingsgoal 
voor zijn rekening had genomen 
met een prima kopbal was het vijf 
minuten later Robin Baker die de 
nummer twee binnenschoot. Hij 
ontfutselde de bal van een verde-
diger, passeerde op snelheid de 
rest van de verdedigers en pas-
seerde ook de keeper kansloos: 
2-0. Het publiek dacht al aan een 
grote zege maar dat bleek voor-
alsnog teveel van het goede. 
Heel langzaam kwam Koedijk wat 
meer in de wedstrijd, mede om-
dat de thuisploeg wat gas terug 
naam. Opnieuw was het Robin 

Bakker die zorgde voor het be-
langrijkste wapenfeit kort vóór 
rust. Opnieuw kapte hij met en-
kele schijnbewegingen wat ver-
dedigers uit maar zijn te zwak-
ke inzet belandde via de handen 
van de keeper tegen de paal. De 
rust ging dus in met die 2-0 voor-
sprong.
In de 53e minuut was het op-
nieuw Robin Bakker, die vrijge-
speeld werd midden voor doel, 
maar zijn inzet wederom via de 
handen van de keeper tegen de 
paal zag rollen. Kort daarna werd 
de spits vervangen door Nick van 
de Ven. Die leek zo’n tien minu-
ten later al nummer drie te gaan 
scoren, maar nadat twee inzet-
ten van hem nog geblokkeerd 
konden worden was het Menno 
Frankfort die uiteindelijk de trek-
ker overhaalde: 3-0. Tien minu-
ten later pakte Nick van de Ven 
alsnog zijn goaltje mee: 4-0. Het 
wachten was op meer doelpun-
ten. En die vielen dus ook. Eerst 
werd Jort Kaandorp op rechts vrij-
gespeeld en zijn puntgave voor-
zet werd door Mats Laan in één 
keer op de panto�el genomen 
en binnen geschoten. En ook het 
slot akkoord was voor Jort Kaan-
dorp, die op aangeven van Mats 
Laan voor de 6-0 eindstand zorg-
de. (Foto: aangeleverd)

Biljartvereniging WIK
Superpartij tussen Kees 
Baars en Frans Lute
Castricum - De wedstrijd tussen 
giganten Kees en Frans, was er 
één van hoog gehalte, met wisse-
lende kansen op de overwinning 
voor beide matadors. Vanaf het 
begin van de partij vlogen direct 
de vonken er vanaf. Al dit geweld 
werd uiteindelijk in het voordeel 
van Kees beslist, die zijn keu kon 
opbergen, met als resultaat, winst 
met een stijgingspercentage van 
43%. Verliezer Frans kon met op-
geheven hoofd de arena verlaten, 
want zijn stijgingspercentage van 
34% en de maker van de hoogste 
serie van de avond, smaakte ook 
goed. 
De wedstrijd tussen Daan van de 
Laarschot en Rien Emmerik, leek 
een matige partij te worden, tot 
aan de 17e beurt. Vanaf dat mo-
ment nam Daan de touwtjes in 
handen en stoomde, met een 
hoge eindscore, naar de �nish. 
Toen de laatste beurt verspeeld 
was, kon Daan met een glimlach 
de groene tafel verlaten met een 

winstpercentage van 46%. 
Voor Jan Kamp stond zijn tweede 
partij van de avond tegen Jörgen 
Bolten, in het teken van revanche 
nemen op zichzelf. Terwijl de eer-
ste 10 beurten niet het verwach-
te niveau bracht van deze goe-
de spelers, was het voor beiden 
het sein om er nog een schepje 
bovenop te doen. Deze extra in-
spanning werd door Jan in de 16e 
beurt beloond met een serie van 
12 caramboles, wat direct de ba-
sis was voor de overwinning met 
een stijgingspercentage van 26%. 
Jörgen stribbelde nog wel tegen 
maar zijn inspanning was niet 
voldoende, echter het behalen 
van zijn moyenne, stemde toch 
tot tevredenheid. 
De kop van de ranglijst wordt bij-
zonder spannend door de ge-
ringe afstand in punten, tussen 
de nummer 1 en 4. Stand 1. Cor 
Stroet met 1230 punten, 2. Gert 
Lute met 1123 punten, 3. Frans 
Lute met 1114 punten. 

Voetballers FC Castricum 
zetten goede reeks voort
Castricum - - Zaterdag stond de 
uitwedstrijd tegen EVC op het 
programma van het vlaggen-
team van FC Castricum, een team 
dat net als FC Castricum met een 
mooie reeks bezig is. EVC staat 
dan ook niet voor niets maar 
twee puntjes achter op FC Cas-
tricum.

Na een open beginfase, met kan-
sen voor beide ploegen, kreeg 
Elario Zweet kans om te score, 
maar hij werd door een speler 
van EVC via zijn lichaam tegenge-
houden. Nog geen vijf minuten 
later een snelle aanval via rechts 
van EVC met een strak schot van 
Mark Uijlenhoed die door Danny 
Burger er prachtig uit werd ge-
haald.
In de 28ste minuut werd Bart 
Kornblum in het strafschopge-
bied neergehaald en tot verba-
zing van alle toeschouwers legde 
de scheidsrechter de bal buiten 
het strafschopgebied neer. Hier-
voor had de scheidsrechter ook al 
twee dubieuze beslissingen ge-
nomen.                                                                                                      
Het was nog geen 7 minuten la-
ter toen FC Castricum de leiding 
nam. EVC had balverlies op het 
middenveld, er volgde een snel-

le uitbraak over links van FC Cas-
tricum, met een mooie pass rich-
ting Elario (hij liet de bal lopen), 
belandde de bal bij Bart Korn-
blum. Hij schoot met een �uwe-
len trap de bal in de rechteron-
derhoek, 0-1. EVC probeerde nog 
voor de rust op gelijke hoogte te 
komen, het was dan ook Ruben 
Bond die in het strafschopgebied 
twee man passeerde en zijn schot 
gekeerd zag worden door de in 
vorm zijnde FC Castricum keeper.
Na de rust ging EVC aanvallen-
der spelen, waardoor er voor FC 
Castricum meer ruimte kwam. 
Het was dan ook in de 67ste mi-
nuut toen Elario een EVC spe-
ler wegspeelde en met een strak 
schot keeper Roy Bakker passeer-
de, 0-2. EVC probeerde nog met 
lange ballen de aanval te zoe-
ken, maar met een sluitpost van 
FC Castricum, die elke week beter 
gaat spelen, was dit kansloos. Het 
bleef dan ook 0-2 voor FC Castri-
cum, gezien de wedstrijd een te-
rechte overwinning.
FC Castricum blijft door de zege 
uitstekend meedraaien bovenin 
(tweede plek). Ook Purmersteijn 
en HBOK hadden zaterdag geen 
puntenverlies hadden. (Foto: aan-
geleverd)

Mountainbiker Wout 
Bakker wint in Akersloot
Akersloot - Na wekenlang droog 
te hebben gestaan, omdat de 
concurrentie het niet toestond, is 
het Wout Bakker uit Heiloo gelukt 
de dagzege te pakken in de we-
kelijkse wedstrijd in Akersloot om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup.
Al vanuit het vertrek wist Wout 
Bakker op Sportcomplex de Clop-
penburgh de koppositie in te ne-
men. De gedreven en oerster-
ke Hidde Buur uit Akerloot had 
voor de start al aangegeven, kij-
kend naar de namen op de start-
lijst, dat naast Vincent Beentjes 
(Castricum) Wout Bakker de te 
kloppen man zou zijn. Dat voor-
noemde Beentjes, winnaar van 
de drie voorgaande weken, door 
pech aan de kant moest en niet 
meer terugkeerde in de koers, 
verhoogde de onderlinge span-
ning tussen beide kemphanen al-
leen maar. 
Bijna halfkoers wist Hidde Buur 
het initiatief tijdelijk over te ne-

men, maar door het overslaan 
van zijn versnelling accepteer-
de deze alleen het te grote ver-
zet. Nadat Hidde Buur op karak-
ter drie ronden de kop op zich 
had  genomen en Wout Bakker 
als in een zetel naar de streep ge-
reden werd, explodeerde het bij 
Buur. Door het steeds op het gro-
te verzet uit de vele bochten te 
moeten aanzetten, was het in de 
laatste ronden helemaal gebeurd 
met Hidde Buur en kon Wout Bak-
ker nog eenvoudig bij de moedi-
ge krijger Buur wegrijden. De uit-
geputte Hidde Buur werd zelfs in 
de laatste omloop door de nu su-
per �tte Henk Jan Verdonk senior 
uit Egmond aan den Hoef voor-
bijgesneld. 

Uitslag: 1. Wout Bakker, Hei-
loo; 2. Henk Jan Verdonk seni-
or, Egmond aan den Hoef; 3. Hi-
dde Buur, Akersloot; 4. Koen Jan-
sen, Schagen; 5. Henk Louwe, Alk-
maar.

Vredeburg verslaat 
Haarlemse titelfavoriet
Limmen - Het eerste team van SV 
Vredeburg speelde vorige week 
dinsdag een bondsduel bij Het 
Witte Paard 3 in Haarlem. Enkele 
dagen later wachtte de negende 
ronde van de interne competitie.
Aanvankelijk zag het er niet naar 
uit dat Vredeburg bij koploper 
HWP 3 een goed resultaat zou 
boeken: kopman Luc Janssen, Ha-
rold Ebels en Jos Admiraal beten 
in het stof. Daar stond alleen een 
overwinning van Bob Stolp te-
genover. Met een mooi toreno�er 
kwam Stolp uit verloren positie 
back in business. Maar in de vier 
nog resterende partijen toonden 
de Limmers uithoudingsvermo-
gen en schaakkracht. Bert Hollan-
der bekroonde een knappe ko-
ningsaanval; Sandra Hollander 
schoof een benarde positie keu-
rig naar remise; Ed Stolp bouw-
de zijn voordelige stelling, in ex-
treme tijdnood, uit naar een vol 
punt en Barry Blekemolen be-
haalde een zege door de c-pion 
naar de overzijde te loodsen. De 
4,5-3,5 winst mocht gerust een 
daverende verrassing genoemd 
worden. SV Vredeburg is nu met 
vijf matchpunten na drie ronden 
medekoploper in de tweede klas-
se C. Wie had gedacht? 

In de interne competitie revan-
cheerde Luc Janssen zich voor 
de nederlaag van het bondsdu-
el, door winst op Hans de Goe-
de. Hidde Ebels tekende voor een 

mooie overwinning op Barry Ble-
kemolen. Bob Stolp won vlot van 
Matthijs Hulsebos. Harold Ebels 
won van Samer Alrayes. Yvonne 
Schol klom naar de middenmoot 
van de ranglijst door een snelle 
zege op Gijs Pouw. De lange par-
tij tussen Jan Brantjes en Paul de 
Ruijter was zeer spannend en on-
derhoudend en moest uitein-
delijk berusten in remise. Ook 
de partij tussen Jan Levering en 
Theo Al was een publieksmag-
neet. Laatstgenoemde beheers-
te de stelling met mooie lijnen 
voor dame en loper, maar werd 
in zijn zoektocht naar een win-
nende voortzetting toch nog ver-
rast door een stiekeme mataan-
val van zijn geslepen opponent. 
Adri Beentjes speelde een lekke-
re partij tegen Nico Pepping en 
veroverde in het middenspel een 
stuk. 
De rest was een kwestie van op-
letten en schuiven!

Dames 1 Croonenburg 
tot het eind spannend
Castricum - Afgelopen weekend 
stond er een belangrijke wed-
strijd op het programma voor 
de volleybalsters van het eerste 
team van Croonenburg. Bij 4-0 
winst tegen Clam Dijcke konden 
ze afstand nemen van de mid-
denmoot en aansluiten óf zicht 
krijgen op de top 3. De eerste 
set lieten ze goed spel zien, af-
gewisseld door slordigheidjes. 
Beide partijen maakten veel ei-
gen fouten, maar Croonenburg 
trok aan het langste eind en haal-
de de set knap binnen: 25-22. 
De tweede set begon Croonen-
burg sterk. Door een goede ser-
vicedruk liepen ze uit naar een 
voorsprong van 17-14. Clam Dij-
cke voerde hierna zelf de druk 
op waar Croonenburg geen ant-
woord op had en de set eindig-
de in 21-25. De derde set begon 
Croonenburg weer �itsend en zij 

stonden al snel voor met 8-1. Via 
Anouk op het midden leek Croo-
nenburg niet te stoppen. Door af-
wisselend spel van Clam Dijcke 
en een paar persoonlijke fouten 
bij Croonenburg kwam Clam Dij-
cke weer terug in hun spel. Vanaf 
18-18 liep het gelijk op. De span-
ning leek Croonenburg parten te 
spelen wat leidde tot 21-25 ver-
lies. De vierde set begon moei-
zaam, maar na de spetterende 
eindspurt, waarin Tessa een be-
langrijke rol speelde, haalden ze 
deze set netjes binnen: 25-23. 
De vijfde set leek Croonenburg 
lang aan het kortste eind te trek-
ken. Met 9-13 achterstand leek 
winst niet meer haalbaar. Regina 
en Anouk maakten een paar be-
langrijke punten en trokken zo 
toch de winst naar binnen: 16-
14. Eindstand: 3-2 voor Croonen-
burg! (Foto: aangeleverd)

Eerste team Schaakclub 
Bakkum in zwaar weer
Castricum - Het eerste team van 
Schaakclub Bakkum heeft het 
zwaar dit seizoen in de opval-
lend sterke 2e klasse. Ook de der-
de wedstrijd tegen het op papier 
sterke Wijkertoren uit Beverwijk 
ging verloren (2.5-5.5). De neder-
laag was niet onverwacht, want 
op papier was het verschil in ra-
ting gemiddeld 170 punten. Aan 
bord 5 verkeek Han Kemperink 
zich in een combinatie, verloor 
een pion en spoedig de partij. 
Aan bord 2 speelde Arno Schlos-
ser een stevige opening en kwam 
in een gelijkstaand middenspel 
snel remise overeen. Aan bord 
8 wist Jacob Bleijendaal weder-
om te winnen, nadat zijn tegen-
stander zijn stukken niet meer 
kon dekken. Aan bord 3 wist in-
valler Bob Bakker met een fraaie 
aanvalspartij zijn tegenstander 
mat te zetten. Daarmee was gelijk 
het laatste punt gescoord, want 

de overige 5 borden gingen later 
op de avond stuk voor stuk verlo-
ren. Rob Gallenkamp aan bord 6 
speelde een verdienstelijke par-
tij, maar een fout in het eindspel 
werd hard afgestraft. Gren Note-
boom aan bord 7 kwam gedrukt 
te staan. In een open stelling was 
het alles of niets,. Het werd niets. 
Aan bord 4 wist Peter Siekerman 
na kwaliteitsverlies een stuk te-
rug te winnen. De stelling was 
bijzonder lastig en onder tijds-
druk was de zwarte toren heer en 
meester van de twee lichtere wit-
te stukken. Aan bord 1 speelde 
Henk van der Eng een spannen-
de partij, waarin het initiatief bij 
zijn tegenstander lag. In de tijd-
noodfase kwamen er gaatjes in 
zijn verdediging en was de stel-
ling niet meer te houden. 
Bakkum zal binnenkort van Vre-
deburg moeten winnen om de-
gradatie te ontlopen.

Op de voorgrond links Jacob Bleijendaal (Bakkum) tegen Peter van der 
Meulen (Wijkertoren) (Foto: aangeleverd)

Woninginbraak
Akersloot - Tussen zondag 4 no-
vember en vrijdag 16 novem-
ber is ingebroken in een woning 
op de Buurtweg. Het slot van de 
deur bleek er geheel uitgenomen 
te zijn. De woning is helemaal 
doorzocht maar op dit moment is 
nog niet duidelijk wat er is weg-
genomen.
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Agenda Raadsplein 22 november 2018

Wat te doen met het grasveld tussen De Loet, C.F. Smeetslaan,  Walingstuin en de gymzaal? 
anuit de wijk bereikte de gemeente het creatieve voorstel om van de groenvoorziening een 

hondentuin te maken. Het idee is een plek waar honden veilig – binnen een omrastering – 
kunnen spelen en hun baasjes een gesprek met elkaar kunnen aanknopen. Een dergelijke 
voorziening in de buurt ontbreekt.

Een hondentuin houdt in dat honden binnen een omheining los kunnen rondlopen. De tuin 
krijgt bankjes en een automaat voor hondenpoepzakjes. Onderzocht wordt of het veldje ook op 
verantwoorde wijze door schapen begraasd kan worden. 
De gemeente legt het idee van de hondentuin voor aan de buurt. Andere ideeën of wensen zijn 
ook welkom. Daarom is er een inloopavond. Buurtbewoners kunnen dan aangeven wat ze vinden 
van het idee van een hondentuin of zelf met voorstellen komen. De bijeenkomst biedt tegelijk 
gelegenheid om met de andere bewoners van gedachten te wisselen over wensen en ideeën. 
Wethouder Ron de Haan is aanwezig bij de bijeenkomst. “We zien liever goede ideeën uit de 
buurt dan dat we als gemeente iets bedenken. Daarom ben ik blij met dit initiatief. Maar we 
willen wel peilen wat de buurt ervan vindt. Waar het om gaat is dat er iets komt waar de buurt 
behoefte aan heeft.
De inloopbijeenkomst is dinsdag 27 november tussen 18.30 en 20.00 uur in de gymzaal aan de 
Walingstuin. Er is geen programma, het is vrij inlopen binnen deze tijden.

 

Agenda raadsinformatieavond
 29 november 2018

Collectieve Zorgverzekering Minima
Collectieve Zorgverzekering Minima voor inwoners met een laag inkomen

Woont u in Castricum, itgeest, Bergen, Heiloo of de daartoe behorende dorpskernen en hee  
u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van 
de Collectieve orgverzekering inima die we samen met zorgverzekeraar niv  aanbieden   
bent dan voor lage kosten uitgebreid verzekerd: wij betalen een deel van uw zorgverzekering en 
u krijgt vele extra’s. Overweegt u over te stappen? Lees verder hoe u dat makkelijk kunt doen. 

Wat is uw voordeel?
- U ontvangt korting op de basisverzekering
- De gemeente betaalt per maand mee aan uw         
  aanvullende zorgverzekering
- Ruime vergoedingen voor o.a. brillen, fysiotherapie,        
  tandartskosten en de eigen bijdrage WMO/Wlz
- Univ  accepteert iedereen, zonder medische keuring
- Kiest u pakket Compleet + € 0,00 eigen risico dan is  
  uw verplichte eigen risico ook meeverzekerd
- Uw kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd.
De premies op een rij.
Hieronder vindt u de verschillende pakketten, de kosten van de verzekering, de korting van Univ , 
de bijdrage van de gemeente en wat u zelf per maand betaalt. (zie www.gezondverzekerd.nl voor 
een uitgebreid pakket- en vergoedingenoverzicht.)

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties 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 tijdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 en 20.15 uur. U hoeft dan niet 
bij alle fracties langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordiger van alle fracties 
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 

Tijd Onderwerp 
Commissies   
19.30 – 20.45  Peilen gevoelen raad inzake scenario’s ruimtelijke kader ontwikkeling  
 voormalig N -locatie  
19.30 – 20.45 Integraal Veiligheidsbeleid 
21.00 – 22.30 Bespreking diverse onderwerpen rondom Duin & Bosch 
21.00  21.45 Begrotingswijziging GR GGD 2018 en 2019

21:45 – 22:30 
Commissie Algemene aken  
 Besluitenlijst raadsvergaderingen 1 en 8 november 2018 
 Vragen uit de raad
  
Op de agenda tre  u vooralsnog na de commissievergaderingen geen raadsvergadering 
vanwege het ontbreken van agendapunten.

ocht blijken dat een actueel debat wordt aangevraagd (uiterlijk 28 uur van tevoren), 
dan zal alsnog een raadsdeel aan de agenda worden toegevoegd.

nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
Indien 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

Tijd Onderwerp 
Commissie  
20.00 – 21.00 Risicoverevening jeugdhulp 2018 

aadsinformatiebijeenkomsten 
19.30  21.00 Informatie / consultatie rondom totstandkoming    
 grondsto enbeleid 
21.15  22.30 Presentatie gemeentelijk rioleringsplan   
 Werkgroep  
21.15  22.30 Werkgroep versterking lokale democratie 

Meedenken over veldje bij Walingstuin

Komt u in aanmerking?
U komt voor de collectieve zorgverzekering Minima in aanmerking als u in een van de genoemde 
gemeenten woont, een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen heeft. Op de website van 
uw gemeente leest u meer over wat een laag inkomen en beperkt vermogen is.

egel uw overstap op tijd
Om over te stappen naar de Collectieve Zorgverzekering Minima vragen wij u om u aan te melden 
tijdens een van de spreekuren in uw gemeente. Lees op de website van de gemeente welke 
bewijsstukken wij van u, uw eventuele partner en kinderen jonger dan 18 jaar nodig hebben. 
Tijdens het spreekuur wordt direct beoordeeld of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. 
Indien u voldoet aan de voorwaarden, doorloopt u de stappen voor aanmelding bij Univé op 
www.gezondverzekerd.nl. er bevestiging van uw deelname ontvangt u een polis blad van Univ  
en een besluit van de gemeente. 

Heeft u een schuld/ achterstand of royement bij uw huidige zorgverzekeraar, dan komt u mogelijk 
niet in aanmerking voor deze regeling. Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of Univé 
om uw mogelijkheden te bespreken. 
Kunt of wilt u niet overstappen omdat u een chronische ziekte heeft? Neem dan contact op 
met uw gemeente. Mogelijk komt u in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding vanuit de 
gemeente. 
nloopspreekuur niv  in uw gemeente

Voor aanmelding van de Collectieve Zorgverzekering Minima kunt u zich met de benodigde 
gegevens melden op een van onderstaande spreekuren. U kunt ook gebruik maken van een 
spreekuur in een andere gemeente.

eer informatie
Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over de voorwaarden van deelname 
aan de Collectieve Zorgverzekering Minima. 
Voor vragen over de inhoud van de verzekering kunt u contact opnemen met de klantenservice 
van Univ , via: (072) 527 76 22. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. 
Kun u niet langskomen om u aan te melden? Neemt u dan contact op met uw Gemeente.

Volgende week is er een bijeenkomst van de OSC, Overleggroep Strandgebied Castricum. 
Datum:     Dinsdag 27 november 2018
Locatie      Raadzaal Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1
Aanvang:  20:00 u ( inloop vanaf 19:30 uur)

Na het door de OSC op 20 februari 2018 georganiseerde politiek caf  strandgebied zijn er weer 
de nodige ontwikkelingen die de agendacommissie OSC in een reguliere bijeenkomst aan de 
orde wil stellen.
Op de programma staan o.m. de volgende onderwerpen: 
Wethouder Ron de Haan stelt zich aan de aanwezigen voor als wethouder voor o.m. het 
strandbeleid. Hij zal tevens ingaan op de stand van zaken betre ende enkele actuele zaken o.a. 
de Ontwikkelagenda 2019 Cultuur, Recreatie en oerisme.
Verder zal er worden gesproken over de ontwikkeling op de plek van Strand 10 en de 
verplaatsing van de strandpaviljoens. In de Overlegroep Strandgebied Castricum kunnen partijen 
en belangenbehartigers ideeën, plannen en activiteiten met betrekking tot het strandgebied 
uitwisselen om daarmee het gemeentebestuur te kunnen bijstaan.
Elke bijeenkomst is openbaar en belangstellende inwoners worden uitgenodigd om aanwezig 
te zijn.  
U bent 27 november van harte welkom! 
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 22:00 uur

Bijeenkomst Overleggroep Strandgebied 
Castricum op 27 november 2018
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Officiële mededelingen woensdag 21 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. Een 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. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adres
091118 Koningsweg 50 in Akersloot 
 Het bouwen van een woning (WABO1801808)
 Duinakker 10 in Castricum 
 Het plaatsen van een overkapping (WABO01813) 
 Louise de Colignystraat 14 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1801810)
111118 Prins Hendrikstraat 29 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1801817)
 Westerweg 24a in Limmen 
 Het vergroten van de dakkapel (WABO1801815)
121118 Woude (tussen 33 en 35) in de Woude (sectie E728) 
 Het uitvoeren van verbetermaatregelen ter voldoening aan de Waterwet   
 (kadeverbetering) (WABO1801825)
 Koningsweg 16 in Akersloot 
 Het wijzigen van de bestemming van gemengd naar wonen (WABO18101826)
131118 Klein Dorregeest 12 en 12b in Akersloot 
 Het bouwen van een kapschuur (WABO1801818)
141118 Van Speykkade 61 in Castricum 
 Het bouwen van een bijeenkomstgebouw (WABO1801842)

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

• Buiten behandeling: Sluisweg 1b in Akersloot 
   Legaliseren van het gebruik (het houden van honden en paarden) en recreatieve bewoning     
   (WABO1801352)
• Ingetrokken: Eerste Groenelaan 70 t/m 84 (even) en 70a t/m 82a (even) in Castricum 
   Het bouwen van 15 woningen 

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
121118 Charlotte van Pallandtlaan 14 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (dakopbouw) (WABO1801474)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
131118 Geesterweg 1a in Akersloot 
 Het uitbreiden van Hotel Akersloot (WABO1801202)

141118 Hogeweg 25 in Limmen  
 Het verbouwen en uitbreiden van de schuur (WABO1801721)
151118 Geesterduinweg 42 in Castricum 
 Het vestigen van een snackbar/lunchroom (WABO1801417)
 Buurtweg 20 in Akersloot 
 Het plaatsen van een berging (WABO1801567)

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

Wegslepen Aanhanger.
Het college heeft het voornemen om op grond van artikel 5.6 lid 1 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2013, om op 24 november 2018, van de openbare weg te laten 
verwijderen:
• Aanhanger merk  Twinny load welke is geplaatst op een parkeerterrein, t.h.v. nr 15,  op de   
   Koekoeksbloem te Castricum gemeente Castricum.
   Stickernummer 08112018 1313 097805  .
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze aanhanger ten laste van de 
eigenaar komen.
Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen bellen met de algemeen controleur van onze 
werkeenheid Handhaving tussen 09:00 en 10:00 uur via 072 –– 88 80 000.

Collectieve festiviteiten 2019 gemeente Castricum
Het college van Castricum heeft op grond van artikel 4:2, lid 1 van de Algemene plaatselijke 
verordening gemeente Castricum 2015 (APV) de bevoegdheid een aantal dagen ten behoeve 
van de zogenaamde collectieve festiviteiten voor 2019 aan te wijzen.
Dit betekent dat op deze dagen een aantal geluidsvoorschriften, conform de in de APV 
opgenomen geluidstabel, wordt verruimd voor (in) commerciële inrichtingen. Wel blijft de 
verplichting voor exploitanten van deze inrichtingen bestaan om al hetgeen te doen of na te 
laten wat redelijkerwijs mag worden verwacht om overmatige hinder te voorkomen. 
Dit aanwijzingsbesluit geldt niet voor evenementen die in de openlucht georganiseerd 
zijn en waarbij inzet is van versterkt geluid. Daarvoor vraagt de organisatie een 
evenementenvergunning aan. 

De volgende evenementen aanwijzen als collectieve festiviteiten in 2019 volgens artikel 4:2 
van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Castricum.
Hele gemeente 
Koningsnacht vrijdag 26 april 2019 op zaterdag 27 april 2019 vanaf 18.00 uur
Koningsdag  zaterdag 27 april 2019
Kern Akersloot (inclusief de Woude)
Kermis Akersloot  zaterdag 3 augustus 2019 tot en met dinsdag 6 augustus 2019
Kern Castricum
Kermis Castricum  zaterdag 10 augustus 2019 tot en met dinsdag 13 augustus 2019
Kern Limmen
Kermis Limmen  vrijdag 6 september 2019 tot en met maandag 9 september 2019
Kern Bakkum
Kermis Bakkum  vrijdag 11 oktober 2019 tot en met zondag 13 oktober 2019

Castricum, 21 november 2018

Firma Vandervalk+degroot start eind november met het reinigen en inspecteren van het riool in 
Limmen. De definitieve planning is nog niet bekend in verband met de weersomstandigheden.
Door dit onderhoudswerk blijft een goede afvoer van het rioolwater gewaarborgd.
In een enkel geval kan het voorkomen dat het reinigingswerk tot onaangename verrassingen 
leidt in uw woning. 

1. Soms word tijdens het reinigen door onderdruk in het riool de stankafsluiters in toi-
letpotten, fonteintjes en bijvoorbeeld de douche leeggezogen. Hierdoor kan stank in 
uw woning ontstaan. U kunt dit oplossen door alle kranen even open te zetten en alle 
toiletten door te spoelen.

2. In uitzonderlijk geval kan het gebeuren dat rioolwater tijdens het werk in omgekeerde 
richting door uw huisaansluiting wordt opgestuwd. Het resultaat is dat het rioolwater 
dat in het waterslot zat, met kracht in uw toiletpot stroomt met mogelijke gevolgen 
van dien.

Als u de reinigingswagens van de firma vandervalk+degroot  bij u in de buurt ziet, adviseren 
wij u er voor te zorgen dat het deksel van uw toilet is afgesloten en er een emmer water op te 
zetten. Mocht er rioolwater worden opgestuwd, dan komt het niet verder dan de toiletpot of 
eventueel op de grond.
Als er vragen zijn over de werkzaamheden, kan er contact worden opgenomen met de pro-
jectleider van firma Vandervalk+degroot op tel. 06-52588028 of met de heer N Blokker van de 
gemeente op 0619429681. Als u de wagens in uw wijk ziet en u wilt weten wanneer ze bij u in 
de straat komen, kunt u de reinigingsploeg van Vandervalk+degroot ook altijd even aanspreken.

Reiniging en inspectie riolering Limmen  
in de periode november en december Hierbij nodigen wij u uit voor de opening van de expositie van Niek Bruynzeel op donderdaga-

vond 29 november om 19.30 uur in de tentoonstellingsruimte van het gemeentehuis van Castri-
cum om, onder het genot van een drankje, de tekeningen en schilderijen van Niek Bruynzeel te 
bewonderen.
De tentoonstelling wordt geopend door Ellen Schweizer (trekharmonica), Leon Schelvis (gi-
taar) en Nico Duijn (trekharmonica)
Niek Bruynzeel woont en werkt in Amsterdam. Na de Rietveld Academie, waar hij grafische 
technieken en vrij schilderen studeerde, hield hij zich hoofdzakelijk bezig met etsen. Later nam 
het tekenen met potlood een steeds belangrijkere plek in.
De tekeningen die nu te zien zijn, maken deel uit van de grotere serie Dwaalgasten. Hij tekent 
mensen of half-wezens die figureren in een vervreemdende omgeving of situatie.
Hij toont ook schilderijen die uit een totaal andere koker lijken te komen. Met verschillende 
materialen schildert hij landschappelijke situaties met veel ruimte tot fantaseren.
Zowel het tekenen als het schilderen zijn voor hem als het ware een vorm van reizen zonder 
eindbestemming.
www.niekbruynzeel.nl - info@niekbruynzeel.nl
De tentoonstelling duurt  van 29 november tot en met 15 februari 2019
Openingstijden: ma. en di. 9-12 uur, wo. 12-16 uur,
do. 15-20 uur en vr. 9-12 uur.

Expositie Niek Bruynzeel

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het gemeentehuis. 
Steeds meer zaken (denk aan verhuizing doorgeven, 
uittreksel 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.

Openingstijden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en 
financiën
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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op afspraak

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




