
Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden   Tel. 0255-520456   Fax 0255-518875   www.casTrIcummer.nl26 september 2012 12

Mevrouw de Wit wint ton én 
reischeque van 10.000 euro

castricum - Mevrouw de Wit uit 
Castricum is verrast door Rick 
Brandsteder van de Vrienden-
Loterij. Haar man is deelnemer 
aan de VriendenLoterij en het 
echtpaar heeft 100.000 euro ge-
wonnen en een reischeque van 
10.000 euro om samen met fami-
lie of vrienden vakantie te vieren. 

Mevrouw de Wit en haar doch-
ter werden thuis verrast. “Ik heb 
een zus in Australië wonen en 
wij willen haar graag bezoeken. 
Met deze reischeque gaan we 
dat snel doen”, aldus de gelukki-
ge winnares. De uitreiking wordt 
op zondag 7 oktober uitgezon-
den op RTL4. 

Gewelddadige overvallers 
in woning aangehouden
castricum - Een 24-jarige man 
uit Castricum en een 21-jarige 
man uit Alkmaar zijn vorige week 
woensdagochtend in hun wo-
ning aangehouden. Zij worden 
ervan verdacht op donderdag 
13 september met geweld geld 
te hebben gestolen uit de kassa 
bij de Lidl in in Alkmaar. Twintig 
minuten later gebeurde hetzelf-
de bij de Albert Heijn in Heiloo.
Op deze donderdag kwam rond 
20.00 uur een man bij de kassa 
bij de Lidl. Hij wilde afrekenen. 
Toen de caissière het artikel had 
gescand, wilde de man betalen. 
Op het moment dat de caissiè-
re de kassalade opendeed kwam 
de man naast haar staan. Hij 
prikte de vrouw met een scherp 

voorwerp in haar hand en ging 
er vervolgens met het geld van-
door. Het slachtoffer liep lich-
te verwondingen aan haar hand 
op. Twintig minuten later kwam 
er een melding dat een man een 
greep in de kassa had gedaan 
bij de Albert Heijn in Heiloo. Ook 
in dit geval kwam de man bij de 
kassa en wilde dit betalen. Ook 
hier ging hij er met geld uit de 
kassa vandoor. 

De politie verdenkt de 24-jarige 
man uit Castricum ook van be-
trokkenheid bij meerdere dief-
stallen en overvallen op super-
markten in Zaandam, Heems-
kerk en Beverwijk. Het onder-
zoek is in volle gang.

regio - Op zondag 30 septem-
ber controleert PWN extra op het 
bezit van een duinkaart in het 
Noordhollands Duinreservaat. 
Door de opbrengst van duin-
kaarten wordt bijgedragen aan 
het beheer van het reservaat. 
PWN is voor het beheer van de 
duinen afhankelijk van deze op-
brengsten omdat ze geen subsi-
die ontvangt van de overheid. 
Een boete voor het niet in bezit 
zijn van een geldige duinkaart is 
een veelvoud van de aankoop-
prijs conform het besluit van het 
Ministerie van Veiligheid en Jus-
titie. 

Extra controle 
bezit duinkaart

Bakkum - Zondag 23 septem-
ber is de Castricumse Reddings-
brigade even na 10.00 uur opge-
roepen om te assisteren bij een 
zoektocht op zee naar een ver-
mist persoon.
In samenwerking met de KNRM,  
met stations in Egmond aan Zee, 
Wijk aan Zee en IJmuiden, en 
buurtbrigades IJmuiden en Eg-
mond aan Zee, werd er enkele 
uren gezocht op zee. 
De helikopter van de politie 
zocht de kustlijn af. De omge-
ving van het duin werd afgezocht 
door de politie. Rond 14.45 uur is 

Zoektocht naar vermiste in zee
de zoektocht op zee beëindigd. 
De persoon is niet gevonden. Fo-
to: archief Reddingsbrigade.

Castricum
Heerhugowaard

8.95

Met verse vanille, frambozen 
en slagroom

6-8 personen

Cheesecake
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
® Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Hooglander
stoofvlees

500 gram € 5,95
Eventueel lekker recept 

in de winkel

Vleeswarentrio

Katenspek
Corned beef

Gebraden gehakt
samen € 4,99

DEZE WEEK
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Verkoopprijs vanaf € 349.500,- v.o.n.

Gelegen in het hart van Castricum
• Standaard vloerverwarming
• Grote buitenruimten
• Centrale ligging, alle voorzieningen op loopafstand
• Royaal woonoppervlak
• Flexibele indeling
• 3 en 4 kamerappartementen
• Inclusief eigen parkeerplaats in ondergrondse garage

Kom langs bij onze modelwoning
P A R K T O R E N  3

w w w. t r i a d e t o r e n 3 . n l

Verkoop en inlichtingen Ontwikkeling

Van Amsterdam Garantiemakelaars
Dorpsstraat 64, 1901 EM  Castricum
T (0251) 65 08 50
info@vanamsterdam.nl
www.vanamsterdam.nl

Mulder Obdam Ontwikkeling B.V.
Handelskade 5, 1713 HS  Obdam
T (0226) 45 66 54
www.mulderobdam.nl

in de reeds bewoonde toren aan Triade, Castricum
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12

08
8

OPEN HUIS
2 9  s e p t e m b e r  N V M  o p e n h u i z e n r o u t e

v a n  1 1 : 0 0  t o t  1 5 : 0 0  u u r

BOUW IS GESTART

Zaterdag 29 september: Open Huis Dag
Castricum - Op zoek naar een 
woning maar weinig tijd voor be-
zichtigingen? Volop inspiratie 
kan worden opgedaan tijdens de 
Open Huis Dag 2012. 
Van Amsterdam Garantiemake-
laars sluit traditiegetrouw weer 
aan bij de Landelijke Open Huis 
Dag van de NVM. Zaterdag 229 
september  tussen 11.00 en 15.00 

uur kunnen huizenzoekers zon-
der afspraak binnenlopen bij te 
koop staande huizen. De deelne-
mers zijn te herkennen aan een 
Open Huis poster of opzetbord-
je boven het tuinbord. 
Wie naar aanleiding van de Open 
Huis Dag geïnteresseerd is in 
een woning van dit kantoor, kan 
uiteraard contact opnemen. Een 

woning gevonden die via een 
collegamakelaar te koop staat? 
Dan staan Van masterdam Ga-
rantiemakelaars klaar om de ge-
interesseerden bij te staan in het 
aankoopproces. 
Dick van Amsterdam: “De Open 
Huis Dag is een unieke kans om 
op één dag bij meerdere wonin-
gen binnen te kijken. Er hoeft 

Bouw laatste fase Booagert en Triade 3 gestart

geen afspraak gemaakt te wor-
den, dus mensen kunnen zelf 
een planning maken. Zonder re-
kening te hoeven houden met de 
agenda van de verkoper en de 
makelaar. Dit scheelt, vooral voor 
mensen die door de weeks druk 
zijn, enorm veel tijd. Op www.
amsterdam.nl vindt men alle 
deelnemende woningen van ons 

kantoor. Kom gerust even bin-
nenkijken. Iedereen is van har-
te welkom!” 

Voor meer informatie kan men 
vrijblijvend langskomen op het 
kantoor aan de Dorpsstraat 64, 
telefonisch contact opnemen: 
0251-650850 of mailen : info@
vanamsterdam.nl. 

van de derde toren van Triade. 
Het tweede deel van het zorg-
centrum zal een voortzetting 
worden van het reeds gebouw-
de deel met op de kop een ac-
cent van acht verdiepingen, die 
weer aansluit op de architectuur 
van plan Triade. De derde toren 
van Triade is een appartemen-
tencomplex, qua stijl en afwer-
king net zo luxe als de reeds ge-
bouwde torens. Deze derde to-
ren kenmerkt zich door de vol-
ledig verdiepte parkeergara-
ge waar voor ieder appartement 
een eigen parkeerplaats in wordt 
gerealiseerd. Tevens krijgen de 
appartementen een privé ber-
ging en een ruim balkon. Rond-
om toren 3 zal een royale groe-
ne omgeving ontstaan waar-
bij ook water een belangrijk as-
pect is. Hiermee kan men het vrij 

wonen maximaal ervaren terwijl 
de voorzieningen die Castricum 
te bieden heeft toch allemaal op 
loopafstand zijn. Het is dan ook 
niet vreemd dat Triade toren 3 
uitstekende verkoopcijfers heeft. 
Binnen drie maanden na ver-
koop kon het licht voor de start 
bouw op groen worden gezet 
omdat de benodigde 70% was 
verkocht. Inmiddels zijn er dan 
ook nog maar vijf van de zestien 
appartementen beschikbaar. 

Ook ervaren hoe royaal wonen in 
Triade is? Ga dan naar het open 
huis op zaterdag 29 september. 
Deze dag wordt de modelwoning 
in toren 1 van 11.00 tot 15.00 uur 
opengesteld. Voor nadere infor-
matie: Van Amsterdam Garan-
tiemakelaars tel: 0251-650850, 
email: info@vanamsterdam.nl. 

Castricum - Nadat in juni het 
laatste deel van de oude Boog-

aert is gesloopt, is eind augus-
tus begonnen met de bouw van 

het tweede deel voor dit zorg-
centrum, maar ook met de bouw 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Wereldfietser Frank van Rijn 
spreekt in de Vredeburg
Limmen - Het is niet iedereen 
gegeven om met de fiets door 
een aantal landen in Centraal 
Azië te trekken. Turkmenistan, 
Tadzjikistan, Oezbekistan zijn 
naar westerse normen een beet-
je mysterieus en bevreemdend. 
Frank, een ietwat eigenzinni-
ge Nederlander, reisde met zijn 
tweewieler door deze voormali-
ge communistische landen. De 
fietstocht startte in Tbilisi in Ge-
orgië, waar hij twee fietsen over-
handigde aan de president Mik-
hael Saakashvillie en zijn Neder-
landse vrouw Sandra Roelofs.
In Bakoe maakte hij de oversteek 
van de Kaspische Zee per boot 
naar Turkmenistan. Deze tocht 
vroeg veel geduld van de onge-
duldige fietser. Tijdens de hele 
tocht werd er een groot beroep 
gedaan op zijn engelengeduld, 
vooral tijdens het wachten op 

stempels op nodige documen-
ten. De titel van zijn lezing is dan 
ook raak gekozen: ‘In de ban van 
Stempelstan’.
Frank van Rijn is een reisgids en 
verteller die al eerder voor een 
volle zaal in Limmen sprak. Het is 
fijn meereizen als hij vertelt over 
een afspraak met een Zwitser, 
die samen met hem over de ho-
ge passen van het Pamirgeberg-
te reed naar de mooie Bartang-
vallei. Ze ontmoetten vele gast-
vrije inwoners die hun voedsel 
en onderdak met hen deelden.
De lezing is op donderdag 4 ok-
tober om 20.00 uur in de bo-
venzaal van Partycentrum Vre-
deburg, Dusseldorperweg 64 
te Limmen. Toegang 6,00 eu-
ro.  Kaarten reserveren via Lim-
men Cultuur tel. 072-5052235 of 
www.limmencultuur.nl of vooraf 
aan de kassa in de zaal.

Koopvrouwtje in Georgië.

Rector Heijnen neemt afscheid 
van het Jac. P. Thijsse College

Castricum - Woensdag 26 sep-
tember neemt het Jac. P. Thijsse 
College met een onderwijskun-
dige workshop en een receptie 
afscheid van haar rector de heer 
Ton Heijnen. Na zes schooljaren 
werkzaam te zijn geweest op het 
Jac. P. Thijsse College heeft hij 
besloten om een nieuwe uitda-

ging aan te gaan en een betrek-
king te aanvaarden als voorzitter 
van het College van Bestuur van 
het PCC in Alkmaar.
De school neemt met spijt af-
scheid van haar rector. In de ja-
ren dat hij werkzaam was op het 
Jac. P. Thijsse College verdiende 
hij veel respect en waardering 
bij zowel collega’s als ouders en 
leerlingen. Als rector stond hij 
onder andere aan de wieg van 
de invoering van het tweetalig 
onderwijs op de school maar zet-
te hij vooral ook het pedagogisch 
klimaat op de kaart. Hij en overi-
gens ook anderen in de school, 
geloofde als geen ander in een 
positieve maar wel duidelijke be-
nadering  van de leerlingen. 
Daarnaast heeft hij met zijn gro-
te kennis van zaken een enorme 
bijdrage geleverd aan een ver-
dere professionalisering van niet 
alleen de school,  maar door zijn 
werk voor de VO-raad, ook van 
de gehele onderwijssector. 

Senioren naar theater 
met Vier het Leven
Castricum - Onder het motto 
‘samen uit, samen genieten’ or-
ganiseert Vier het Leven thea-
ter- en concertbezoek voor se-
nioren die niet graag alleen op 
stap gaan. Sinds vorig jaar kun-
nen ook inwoners van Castricum 
mee met de uitjes van Vier het 
Leven. Zij kunnen kiezen uit vele 
voorstellingen in het Kennemer 
Theater in Beverwijk. 
Het vervoer, de plaatsen in het 
theater, consumpties en gezel-
schap zijn geregeld. De deel-
nemers worden van huis opge-
haald en weer teruggebracht 
door een vrijwilliger van Vier Het 
Leven.
In samenwerking met het thea-
ter heeft Vier het Leven een af-
wisselend programma-aanbod 

samengesteld van toneel-, mu-
ziek- en dansvoorstellingen. Ou-
deren uit Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk, Wijk aan Zee, Uit-
geest en Velsen-Noord kunnen 
hieruit hun keuze maken. Ook 
ouderen met een rollator of rol-
stoel zijn welkom. De begelei-
ding van de uitjes is in handen 
van vrijwilligers.
 
Het programma is aan te vra-
gen op werkdagen tussen 9.00 
uur en 12.00 uur op telefoon-
nummer 035-5245156. Het over-
zicht met voorstellingen van Vier 
het Leven is ook te vinden op: 
www.4hetleven.nl. Het program-
maboekje is ook af te halen bij 
Stichting Welzijn aan de Gees-
terduinweg 5 in Castricum.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL
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vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 &  20.00 uur 
To Rome with Love

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.45 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Ted

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

De Verbouwing
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 uur 
Intouchables

zondag 13.00 & 15.45 uur 
woensdag 13.30 & 16.00 uur 

Mees Kees
zaterdag 13.00 uur 

Brammetje Baas
zaterdag 15.45 uur 
Sammy 2 (NL)

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

 Madagascar (NL) 3D
zaterdag  15.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
Brave (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 27 sept t/m 3 okt 2012

Theepakket:
100 gram Afternoon Blend

100 gram Darjeeling Melange
50 gram Pay Mu Tan

100 gram Gunpowder
Voor een pakketprijs van € 14,50

 
Koffiepakket Blend:

250 gram Java Mocca
250 gram Castricum Blend

250 gram Italiaanse Espresso
250 gram Arabica Latte

Voor een pakketprijs van € 19,50
 Koffiepakket 

Regular:
250 gram Baba Budan Ramesh India

250 gram Kopi Laki Indonesië
250 gram Tarrazu Costa Rica

250 gram Yirgacheffe Ethiopië 
Voor een pakketprijs van € 19,50

Aanbieding geldig van 17 september t/m 30 september 2012

Maandag gesloten
Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 19.00 uur

Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 9.00 tot 21.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur
Zondag van 12.00 tot 19.00 uur

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Maandmenu
Proeverij van de kaart___

 Huisgemaakt 
knoflook soepje en 
pommodori soepje___

Lams rack op een bedje 
van knolselderijpuree, 

aardappeltaart, 
seizoensgroente en 

honingtijmjus___
Pannacotta met een 

aardbeiencoulis en roodfruit 

  € 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag van 12.00 tot 19.00 uur

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Jeugdorkest Emergo start 
met nieuwe muzikanten
Castricum - Het opleidingsor-
kest van Emergo is dit seizoen 
weer gestart. De naam Double 
E orchestra staat voor Emergo’s 
Education Orchestra. Dit is een 
orkest waar plaats is voor be-
ginnende muzikanten op diver-
se blaasinstrumenten en drum-
mers. De beginnende muzikan-
ten, van uiteenlopende leeftij-
den, worden ondersteund door 
een aantal geroutineerde muzi-
kanten.
Tijdens de herfstvakantie wordt 
er een play-inn georganiseerd 
waar iedereen welkom is die een 
instrument bespeelt. Het doel is 
om na afloop van deze play-inn 
samen met een groot orkest een 
stuk uit te voeren. 
In het begin van volgend jaar 
wordt het Double E Orchestra 
geholpen door een beroepsor-

kest. Dit is het blaasorkest van 
de Marechaussee die ook ieder 
jaar tijdens Prinsjesdag op tv te 
zien is. Met dit orkest gaat het 
Double E Orchstra muziek ma-
ken voor de kinderen van groep 
zes, zeven en acht van de lage-
re scholen. In het voorjaar speelt 
het Double E Orchestra tijdens 
het festival ‘The Instrumental 
Voice’. Iedere jonge muzikant 
uit Castricum mag dan een solo 
spelen dat wordt begeleid door 
het Double E Orchestra.

Het Double E Orchestra heeft 
nog plaats voor een aantal nieu-
we muzikanten. Deze muzikan-
ten kunnen een instrument van 
Emergo gebruiken. Voor meer 
informatie en aanmelding: Ingrid 
Gijzen, tel. 06-27622709 of info@
emergo.org. 

Optreden Ronnie Tober 
in de Dansende Duinen
Bakkum - In theater Dansen-
de Duinen vindt 30 september 
van 15.00 tot 16.30 uur een op-
treden plaats van Ronnie Tober 
Willeke D’Estell en Erwin Fillee. 
De Ronnie Tober Foundation en 
REAKT bieden dit optreden aan, 
aan cliënten, bewoners van Dijk 
en Duin, Reigersdaal en stichting 
Philadelphia. Ook vrijwilligers en 
familie van cliënten en bewoners 
zijn welkom. De Ronnie Tober 

Foundation richt zich op men-
sen met een verstandelijke be-
perking en REAKT richt zich op 
mensen met psychische proble-
matiek. 
Genodigden uit beide doelgroe-
pen kunnen een muzikaal en 
vermakelijk optreden verwach-
ten op 30 september.
Het theater bevindt zich in ge-
bouw De Clinghe op het terrein 
van GGZ Dijk en Duin.

To Rome With Love
Woody Allen’s nieuwste homma-
ge aan een bruisende en sfeer-
volle wereldstad, is een calei-
doscopische komedie zoals al-
leen Allen die maken kan. 

De film, met in de hoofdrollen 
ook Woody Allen zelf, geeft een 
kijkje in het leven en de avontu-
ren van diverse mensen: een ge-
pensioneerde operaregisseur die 
verwoede pogingen onderneemt 

om een zingende begrafenison-
dernemer op het podium te krij-
gen. een architect die een Ame-
rikaanse jongeman van pittig 
liefdesadvies voorziet uit zijn ei-
gen jeugd, een doodgewone va-
der die tot zijn grote verbazing 
ineens de nieuwste beroemd-
heid van Rome is en een pasge-
trouwd Italiaans stelletje dat een 
bijzonder romantische dag be-
leeft zonder elkaar.

Voor Tobias komt Mees Kees, de 
nieuwe invaller op school, pre-
cies op tijd. Door de juf werd hij 
om niets de klas uitgestuurd. Al 
bloeit Tobias door de aanwezig-
heid van Mees Kees op, Kees 

Mees Kees merkt dat er iets met Tobias is. 
Hij heeft nooit brood mee bij-
voorbeeld. Dat komt omdat zijn 
vader dee-oo-oo-dee is en zijn 
moeder de hele dag in bed ligt. 
Mees Kees ontfermt zich over 
Tobias. De strenge directri-
ce Dreus vindt het echter maar 
niets.

Woord en beeld
Castricum - Een nieuwe ex-
positie is gestart in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Maria Hoge-
ma exposeert met pentekenin-
gen en (acryl)schilderijen. Soms 
gebruikt zij een gedicht in een 
schilderij. De expositie duurt tot 
11 oktober

Castricum - Donderdag 27 sep-
tember even na 19.00 uur is het 
jazzprogramma ‘Just Jazz’ op 
Castricum105. Het wordt een 
thema-avond, waarbij de piano 
centraal staat. Nederlandse pi-
anisten, zoals Jan van Weelden 
zelf, Gé Bijvoet, Jos van Beest, 
maar ook Erroll Garner, Red Gar-
land en Nat King Cole passeren 
de revue. En er komen ook een 
paar verrassende namen voorbij.

Pianisten bij Just 
Jazz op de radio
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En nu ik!
“Ik wil dat je denkt: 
‘hier is het leuk’”
Castricum - “Ik was best een 
beetje zenuwachtig voordat jul-
lie kwamen”, bekent ze. Michel-
le Hollenberg, 20 jaar, bezit die 
rare combinatie van schroom en 
lef. Ze ziet er stoer uit met een 
scoutingbloes vol emblemen en 
een zakdoek op haar hoofd. Trots 
laat ze haar schoenen zien, enor-
me zwartleren stappers met rode 
vlammen. Ze drinkt bier uit een 
grote hoorn, die ze in haar riem 
kan zetten als ze even niet drinkt. 
Michelle heeft desktop pu-
blishing gedaan, een opleiding 
tot grafisch vormgever. Veel re-
clamewerk, zoals brochures ma-
ken. “Ik vond het leuk maar ik 
wil niet verder in dat werk. Je 
bent heel lang bezig met een op-
dracht, dat vind ik best saai. Mis-
schien wil ik de zorg in. Ik ben 
me nu aan het oriënteren, ik wil 
binnenkort zo’n test doen waar-
mee je kunt zien wat echt bij 
je past. Maar goed, zoveel tijd 
heb ik niet. Ik geef leiding bij de 
scouting, daar laat ik ook huur-
ders binnen. Bovendien sta ik 
gemiddeld drie dagen per week 
bar.”

Die bar staat in De Bakkerij in de 
Dorpsstraat. Terwijl we zitten te 
praten is het zogenaamde kof-
fiehuis geopend. Geruite tafel-
kleden sieren de tafels, school-
bordjes prijzen tosti’s en koffie 
aan. We zijn altijd welkom, ver-
zekert Michelle ons, in het week-
end vanaf 12 uur, maandag van-
af drie. Staat genoteerd.
Sinds twee weken doet ze hier 
de alternatieve programmering. 
Alternatief staat voor alles be-
halve bandjes. “We zorgen dat 
hier elk weekend minstens twee 
dagen iets gebeurt”, vertelt ze. 
“Ik ben nu aan het opstarten. 
Er is een groep van zo’n veer-
tien mensen die mij helpt. Hier-
voor was het een ongeorgani-
seerd zooitje, je wist niet bij wie 
je moest zijn als je een avond-
je wilde organiseren. Dat moest 
beter, dus ben ik het gaan doen. 
Iedereen die iets wil organiseren 
laat het nu eerst aan mij weten.
We hebben nu een plan voor een 
ouderavond, onder het mom: 
neem je ouder mee. Binnenkort 
willen we een bierproeverij orga-
niseren. We hebben twee nieu-

we biertjes op de tap, en men-
sen kunnen dan blind proeven. 
Dat is ontzettend leuk want daar 
komt iets ouder publiek op af. 
Dan staat het hier vol met ou-
dere mannen, dat is weer eens 
wat anders. Ook willen we een 
zomeravond organiseren in de 
herfst: zomerse muziek en cock-
tails, maar dan in oktober. Verder 
een silent concert, waarbij ieder-
een koptelefoons op heeft.
We organiseren van alles. Het 
doel is om een gemixt program-
ma te hebben. Ik houd bijvoor-
beeld van metal, maar we willen 
iedere avond iets anders heb-
ben. Niet ieder weekend dub-
step maar ook jazz-avondjes bij-
voorbeeld. We hebben hier een 
avond aan de bar briefjes vol ge-
schreven met ideeën, een ech-
te brainstorm. Ook veel dingen 
die nooit gaan gebeuren, zoals 
‘Verkleed jezelf als een andere 
Bakkerij’er’. Erg moeilijk, en niet 
leuk voor mensen die hier niet 
zo vaak komen. Want we willen 
wel dat iedereen zich aangetrok-
ken voelt. Dat je hier langs loopt 
en dat je denkt: ‘hier is leuk’. Een 

ambitie van mij is om lokale films 
uit te zenden op groot scherm. 
Ook zou ik graag vaker een 
open podium organiseren, waar-
bij iedereen kan optreden. Want 
dat is het mooie van De Bakke-
rij, dat beginnende dj of een be-
ginnend bandje hier komt om 
te vragen wat ze kunnen doen. 
Zij krijgen de kans om te laten 
zien wat ze kunnen.” Ze bena-

Velsen-Zuid - Happy Home-
work biedt in Velsen-Zuid en 
in Castricum structurele onder-
steuning aan leerlingen van het 
basis- of voortgezet onderwijs. 
Dat wordt gedaan met erva-
ren begeleiders en een gediplo-
meerd orthopedagoog. Ook kin-
deren met ADHD, ADD dyslexie, 

Happy Homework biedt 
begeleiding bij huiswerk

dyscalculie, Asperger etcetera 
zijn welkom voor de huiswerk-
begeleiding. Voor informatie of 
het maken van een afspraak: 06 
- 511 96 835 (Ruben Bos) of 06 
- 319 33 608 (Rene Schotvan-
ger). Zie www.happyhomework.
nl of mail naar info@happyho-
mework.nl.

De gasten van Castricum105
Castricum - Woensdag 3 okto-
ber is op Radio Castricum 105 
een nieuwe aflevering van On-
dernemend Castricum te be-
luisteren. Erik Weel van de jari-
ge bioscoop, het Corso Theater 
te Castricum, is ditmaal te gast 
in de studio van 19.00 tot 20.00 
uur. Jeanet Welboren is volgen-
de gast bij de 100 van Castricum
Jeanet was in 1984 turnkampi-
oen van Nederland. Zowat haar 
hele leven was ze verbonden aan 
gymnastiekvereniging VIOS. Te-

genwoordig traint zij de turnse-
lectie van DOS. In het dagelijks 
leven is zij groepsleerkracht op 
basisschool de Toermalijn. Kort-
om een sportcoryfee uit het ver-
leden die de jeugd van tegen-
woordig met hart en ziel traint 
en onderwijst. 
De uitzending is op donderdag 
27 september van 21.00 uur tot 
22.00 uur. Herhaling op zondag 
30 september van 12.00 uur tot 
13.00 uur.,Foto: Combi Loek An-
derson. 

Ook Voor Jou; werken bij Tante Tee 
Regio - Stichting “Ook Voor Jou” 
biedt in Beverwijk ruim zes jaar 
op kleinschalige basis dagbeste-
ding aan voor mensen met een 
verstandelijke en meervoudige 
beperking of niet aangeboren 
hersenletsel. Voor mensen met 
een beperking die graag iets in 
de horeca willen doen heeft de 
stichting nu een lunchroom ge-
opend in Krommenie genaamd 
Tante Tee. Hier kan de deelnemer 
met professionele begeleiding  
alle voorkomende werkzaamhe-
den die in de horeca voorkomen 
verrichten. 
Stichting “Ook Voor Jou” is een 
particulier initiatief dat in 2006 
is gestart om mensen die tus-

sen de wal en het schip zou-
den vallen een nuttige dagbe-
stedingsplek te kunnen bieden. 
In de Diezestraat 18m in Bever-
wijk werken vooral deelnemers 
die wat meer aandacht verdie-
nen en extra hulp nodig hebben 
om de werkzaamheden te kun-
nen verrichten. Er worden zeep-
producten gemaakt, spellen sa-
mengesteld en post gesorteerd 
en gelopen. 

Lunchroom Tante Tee aan de 
Noorderhoofdstraat 3A in Krom-
menie heeft belegde broodjes, 
soep, gebak, koffie, thee, sappen 
en frisdrank, zo mogelijk, met bi-
ologische of diervriendelijk pro-

ducten. Tevens kan iedereen er 
terecht voor een high tea. 
Ook voor kinderen uit het speci-
aal onderwijs geldt dat ze vaak 
tussen de wal en het schip val-
len omdat ze niet bij reguliere 
clubs en activiteiten terecht kun-
nen. Daarom biedt de stichting 
opvang op iedere woensdag-
middag en zaterdag, alle (basis)
school vakantiedagen en maan-
dag tot en met vrijdag na school 
bij voldoende aanmeldingen.

Meer informatie over alle zorg 
die stichting Ook Voor Jou te 
bieden heeft? Ga dan naar de 
website www.ookvoorjou.com  
of www.tante-tee.nl.

drukt dat iedereen welkom is om 
iets te organiseren in De Bakke-
rij. Gewoon mailen naar bakke-
rij.theme@gmail.com, dan mailt 
Michelle terug. Ze lijkt goed op 
haar plek hier. Ligt haar toe-
komst niet in avondjes organi-
seren? “Misschien is dat wel wat 
ja”, mijmert ze. “We zien wel. Ik 
ben tevreden nu.” Tekst: Arjen de 
Wit. Foto: Laura van der Geest.

Foto’s en keramiek in Oude Theehuys
Bakkum - Tot en met 11 no-
vember exposeert Het Oude 
Theehuys werk van twee Am-
sterdamse kunstenaars: bijzon-

dere podium- en theaterfoto’s 
van René Corjanus en beeldend 
werk en keramiek van Marie-
Anne Jongmans.  



pagina 12 26 september 2012

Wethouder weet het beter
Wethouder Portegies zegt burgerparticipatie en lokale werkgelegenheid 
toe te juichen. Maar toen zij vorige week de kans kreeg boter bij de vis te 
doen, besloot zij anders. Het zit zo. De gemeente Castricum is aandeel-
houder van de huisvuilcentrale in Alkmaar. Al ons afval gaat daar naar-
toe. Van het groenafval wordt groene stroom gemaakt die wij weer kun-
nen kopen bij de Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC). Lokaal 
opgewekte, schone energie uit ons eigen afval. Prachtig. Helemaal mooi 
is dat de winst die de huisvuilcentrale hiermee maakt voor aandeelhou-
ders zoals de gemeente Castricum is. De winsten verdwijnen dus niet in 
de zakken van buitenlandse, commerciële bedrijven als Nuon en Essent, 
maar in die van de burgers. Bovendien betekent lokale energie lokale 
werkgelegenheid. Precies hierom gaat energiecoöperatie CALorie, een 
Castricums burgerinitiatief met 250 leden, dit najaar de NHEC promo-
ten: groene stroom uit de eigen regio! Tot nu toe leek de gemeente de 
NHEC ook een warm hart toe te dragen. Maar om ondoorgrondelijke re-
denen slaat wethouder Portegies, die duurzaamheid in haar portefeuille 
heeft, een andere weg in en helpt de gemeente een reclame-actie voor 
goedkope energie die maakt-niet-waar vandaan komt. Als het maar 
goedkoop lijkt. Schijn bedriegt. De prijzen van NHEC zijn altijd concur-
rerend, maar voor een reclame-actie als dit zullen grote commerciële 
energiebedrijven een lagere prijs bieden om zo marktaandeel te kopen. 
Daarmee zijn klanten op korte termijn iets goedkoper uit. Maar op de 
langere termijn kost dit de Castricumse gemeenschap handenvol geld. 
Deze reclame-actie (waarom bemoeit een gemeente zich überhaupt 
met reclame, maar dit terzijde) is dus helemaal geen keuze voor duur-
zaamheid en lagere energiekosten. Het is domweg vooruit schuiven van 
de energieproblemen in plaats van voluit op duurzaamheid in te zetten. 
Sven Drillenburg Lelijveld namens de 250 leden van energiecoöperatie 
CALorie. 

Ruitersportcentrum De Schimmelkroft 
opent zaterdag deuren voor iedereen
Heemskerk - Door het hele 
land worden open dagen gehou-
den vanwege de landelijke cam-
pagne ‘Paardrijden met plezier’. 
Ruitersportcentrum De Schim-
melkroft houdt de open dag op 
zaterdag 29 september van 13.00 
tot 17.00 uur. Dan kan men ken-
nismaken met paard- of ponyrij-
den op een FNRS manege. 
De Schimmelkroft wil tijdens de 
open dag een indruk geven van 
wat er op een normale zaterdag 
met de paarden en pony’s ge-
beurt zowel in de rijbaan als in 
de stallen. 
Er zijn demonstraties en alle ge-

legenheid om vragen te stellen. 
Natuurlijk kan het publiek ook 
paardrijden. De Schimmelkroft is 
aangesloten bij de brancheorga-
nisatie FNRS. Bedrijven die zijn 
aangesloten bij de FNRS onder-
scheiden zich door goede oplei-
dingsmogelijkheden voor jong 
en oud. De FNRS kent sterren 
toe aan de ruitersportcentra. Zo-
dat de klant weet wat hij kan ver-
wachten. De
Schimmelkroft heeft vijf sterren. 
Ruitersportcentrum De Schim-
melkroft biedt twee lessen aan 
tegen betaling van één les. Zo 
kan men extra voordelig kennis-

maken met deze sport. De bon-
nen voor een gratis tweede les 
zijn tijdens de open dag verkrijg-
baar bij het ruitersportcentrum 
aan de Kerkweg in Heemskerk.

Iedereen is zaterdag 29 septem-
ber welkom een kijkje te komen 
nemen  en gebruik te maken van 
de gastvrijheid bij De Schimmel-
kroft. Het ruitersportcentrum is
gevestigd aan de Sportboule-
vard heemskerk Kerkweg 221B 
in Heemskerk. Kijk voor meer in-
formatie op www.schimmelkroft.
nl of voor informatie over de lan-
delijke open dag op www.fnrs.nl.

Muttathara en 
het lunchproject
Castricum - Goed nieuws over 
het lunchproject voor Ethiopi-
sche schoolkinderen. Er is een 
huis gevonden waar de lunches 
kunnen worden klaargemaakt en 
waar de kinderen kunnen eten. 

Collectieve inkoop energie
Castricum - Een aantal ge-
meenten in Noord-Holland or-
ganiseert samen met Vereniging 
Eigen Huis de Collectieve Inkoop 
Energie Noord-Holland. Bij een 
collectieve inkoop worden zoveel 
mogelijk inschrijvingen verza-
meld van mensen die willen be-
sparen op hun energierekening. 
Deze worden vervolgens gebun-
deld aangeboden op een ener-
gieveiling, waar energieleveran-
ciers worden uitgedaagd een 
scherp bod neer te leggen voor 

gas en groene stroom. Na afloop 
ontvangt de deelnemer het bes-
te bod, op basis van het ingevul-
de verbruik. Meedoen is gratis, 
geheel vrijblijvend en voor ieder-
een. Inschrijven kan tot en met 8 
oktober via www.gemeentecas-
tricumbespaart.nl. De gemeen-
te Castricum wil de vraag naar 
groene stroom stimuleren, want 
hoe meer mensen overstappen 
op groene stroom, hoe meer er 
wordt geïnvesteerd in duurzame 
energie en een beter milieu. 

Er is ook ruimte voor naschool-
se opvang. De Stichting Castri-
cum helpt Muttathara heeft voor 
dit project steun toegezegd. De 
stichting geeft een bedrag voor 
inrichting van het huis en voor 
de huur voor drie jaar. 

Meer weten? Kijk op de website 
www.castricumvoorethiopie.

EHBO-cursus en open avonden
Knuffelspreekuur dierendag 
bij Dierenkliniek Castricum

Castricum - In het kader van 
dierendag organiseert de die-
renkliniek diverse activiteiten.

Knuffeldierenspreekuur
Voor kinderen van vier tot en 
met zeven jaar is er een speci-
aal knuffeldierenspreekuur op 
woensdag 3 oktober van 15.00-

17.00 uur. Aanmelden is verplicht 
en kan via knuffeldierenspreek-
uur@gmail.com. 
Ieder kind mag één knuffeldier 
meenemen dat op dit spreek-
uur zal worden onderzocht. De 
kinderen kunnen al hun vragen 
stellen aan de dierenarts. Een 
zieke  knuffelhond krijgt inten-

sieve zorg en ligt aan het infuus. 
In de operatiekamer wordt met 
een kijkoperatie een knuffeldier 
geopereerd. Iedereen kan een 
kijkje nemen in de dierenambu-
lance die voor de kliniek staat. 

Dieren-EHBO voor kinderen 
De jeugd van acht tot en met 
twaalf jaar kan zich opgeven 
voor een EHBO-cursus voor die-
ren. In kleine groepjes wordt 
door een van de dierenartsen 
een basis gelegd voor de eer-
ste hulp bij dieren. Tevens krij-
gen de deelnemers een rondlei-
ding door de kliniek. Deze kor-
te bijeenkomsten zullen plaats-
vinden op meerdere woensdag-
middagen in het najaar. Aanmel-
den via dierenkliniekcastricum@
ziggo.nl.

Open avonden volwassenen
Gedurende de winter 2012-2013 
worden voor volwassenen open 
avonden georganiseerd. Op af-
spraak krijgen groepen van on-
geveer vijftien personen uitleg 
over de dagelijkse werkzaamhe-
den in de  dierenkliniek en kan 
er een kijkje achter de scher-
men worden genomen. Ook hier 
geldt dat aanmelden, telefonisch 
of per e-mail, verplicht is. Die-
renkliniek Castricum is te vinden 
op Laan van Albertshoeve 140 in  
Castricum, tel.: 0251-654345.

Bij Laan tijdens Kinderboekenweek 

Harald Timmer leest voor 

Castricum - Harald Timmer, 
schrijver van de succesvol-
le nieuwe prenten/voorleesboe-
ken-reeks over het wiebelman-
netje leest zaterdagmiddag 6 ok-

tober voor bij Boekhandel Laan. 
De schrijver, opgegroeid in Lim-
men en Castricum, is aanwezig 
vanaf 15.00 uur. Vanzelfsprekend 
wordt voorgelezen uit de wie-
belmannetje-boekjes, geschikt 
voor kinderen vanaf circa vier 
jaar, maar ook zijn drie nieuw-
ste boekjes ‘Potlood kraste…’, 
‘Inkt met tranen…’ en ‘Stekel’ 
zullen uitgebreid aan bod ko-
men. Timmer kan uitgebreid ver-
tellen over het ontstaan van een 
boek. Vanaf het eerste idee tot 
het boek uiteindelijk in de win-
kel ligt, want hij schrijft de ver-
halen niet alleen, hij illustreert ze 
ook en geeft de boeken zelf uit. 
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Bruisende Bokkentocht Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - Wijk aan Zee 
opent in het tweede weekend 
van oktober het nieuwe bok-
bierseizoen met de Bokkentocht. 
Het is de vierde editie voor deze 
‘schuimende’ en succesvolle tra-
ditie, maar dit keer in een uitge-
breider en nieuw herfstjasje. Op 
de website www.debokkentocht.
nl staat alles over Koken met de 
Bok, de Geitenavond en de Bok-
kentocht zelf.
De Bokkentocht op zondag 14 
oktober begint om 12.00 uur en 
duurt tot 18.00 uur. Er doen ze-
ventien tapperijen aan mee en 
overal valt een mooie en am-
bachtelijke bok te proeven. In 
het Bokkenmagazine staat een 
overzichtelijke plattegrond met 
welke tapperij waar zit. Aan de 
Bokkenpas zit dit jaar niet alleen 
een loterij vast, maar ook ande-
re voordelen als Bokontbijt, . Het 
hele weekend is het Koken met 
de Bok waarbij men als pashou-
der van leuke menu’s kan ge-
nieten. Er is keuze genoeg. Van 
pannenkoek tot tig gangen chic. 

Dan zijn er ook nog de Bokont-
bijtjes voor pashouders. Of wat 
te denken  van een hartige Bok-
Tea? Reserveren wordt op prijs 
gesteld en dat kan natuurlijk al 
tijdens de tocht of ruim ervoor 
via de website.
Op zaterdagavond is het ‘bok-
kenpootjes van de vloer’ tijdens 
de Geitenavond. Menig Tapperij 
heeft een dansvloer of een tafel-
tje waar je onder het genot van 
een bokje of iets anders van de 
muziek kan genieten. 
De Bokkenpas is vernieuwd en 
heeft drie categorieën: Bok, No-
Bok, 0%Bok: Voor elk eerste 
drankje of bok krijg je een stem-
pel op de pas èn een snack er-
bij. Dat is nieuw dit jaar. Niet ie-
dereen lust namelijk bok, maar 
het is wel zo gezellig om mee te 
gaan, als Bob, als wijndrinker of 
zelfs als je helemaal geen alco-
hol wilt/mag drinken.
Een Bokkenpas kost vijf euro. 
Na de tocht, met zes verschillen-
de stempels erop, stopt men de 
Bokkenpas, voorzien van leesba-

re naam en adres, in de bus bij 
De Tip aan het Julianaplein (zij-
kant pand). Daarmee maakt men 
kans op een aantal leuke prijzen. 
De pasverkoop is gestart, zowel 
online, als bij de verkooppun-
ten in de regio, als bij alle zeven-
tien deelnemende Tapperijen. Bij 
De Tip aan het Julianaplein, Wijk 
aan Zee, kan men terecht voor 
het afhalen van online gekoch-
te passen en bij  Aan Tafel! Be-
gijnenstraat 12, Beverwijk en bij 
Vonny’s Outletstore aan de Bel-
giëlaan 33 in Beverwijk.
De deelnemende tapperijen zijn: 
Grand Café Buffel, Strandpavil-
joen De KUSt, Het Wapen van 
Wijk aan Zee, Hotel Restaurant 
Zeeduin, De LiefhebberS eten 
& drinken, Restaurant Het Zo-
merhuis, Hotel Restaurant Son-
nevanck, Strandrestaurant Het 
Strandhuis, De Sunseabar, Café 
De Zon, Brasserie Klein Zwitser-
land, Duinpaviljoen Schoos, De 
Horse Club, Café Jetz, Paviljoen 
Sout, Dorpshuis De Moriaan, Het 
Beach Hotel.

Kapsalon Miray opent 
de deuren in Castricum
Castricum - In Beverwijk is kap-
salon Miray van eigenaar Haluk 
Gez al zes jaar een begrip en nu 
mag ook Castricum zich verheu-
gen in een prachtige en fris ge-
stylde zaak aan de Burgemees-
ter Mooystraat 30.
Afgelopen zaterdag 22 septem-
ber werd de zaak geopend. Bal-
lonnen sierden de entree en bij 
binnenkomst werd iedereen 
vriendelijk tegemoet getreden en 
zeer gastvrij onthaald met heer-
lijke hapjes en een drankje. Zoon 
Anil vertelt dat er in Beverwijk al 
heel veel klanten vanuit Castri-
cum kwamen om gekapt te wor-
den, dus de stap naar een nieu-
we zaak in dit dorp kwam niet 
zomaar uit de lucht vallen.
Zes stoelen worden bemand 
door vier tot vijf personeelsleden 
en mocht de nood aan de man 
komen dan kan men vanuit Be-
verwijk snel bijspringen.
De naam Miray is de naam van 
het vijfjarige zusje van Anil die 
tussen de gasten door al kap-
persambities tentoon spreidt. 
Hoewel de eigenaar van Turkse 

afkomst is, zijn volgens Anil de 
klanten voor 95% Nederlands en 
is zijn vader voornamelijk gespe-
cialiseerd in het kunstig opste-
ken van bruidskapsels. Er wordt 
gewerkt met L’Oréal en de prij-
zen zijn ronduit prettig te noe-
men. Waar andere salons knip-
pen, wassen en verven, gaat de-
ze kapsalon nog een stapje ver-
der want ook voor epileren en 
wenkbrauwen verven kun je hier 
goed terecht. 65-plussers krijgen 
een aangename korting en Mi-
ray heeft woensdag tot kinder-
knipdag uitgeroepen, inclusief 
kleurgel, limonade en snoep-
je. En wie met de handen in het 
haar zit omdat het eigenlijk nú 
geknipt moet worden dan is dat 
helemaal geen probleem want 
bij Miray kan men zonder af-
spraak binnenlopen. Vraag naar 
de voordelige openingsactie die 
geldig is tot december 2012.
De openingstijden zijn maandag 
tot en met zaterdag van 9.00 tot 
18.00 uur en donderdag koop-
avond tot 21.00 uur. Telefoon: 
0251-756132. (Monique Teeling)

Hoera! Pom Pom winkel
en outlet in Beverwijk
Beverwijk - De speciale Pom 
Pom-uitverkoop op het Gooiland 
in april van dit jaar maakte het 
wel duidelijk; in deze regio wo-
nen heel veel liefhebbers van het 
merk Pom Pom. Pom Pom Casual
maakt exclusieve meisjeskle-
ding in de maten 92-164. En om-
dat er in de IJmond geen speci-
fieke Pom Pom-winkels bestaan, 
is er nu een gecreëerd in de Be-
verwijkse hoofdvestiging van het

bedrijf zelf. In het verlengde van
de winkel is een outlet gereali-
seerd. Liefhebbers van prachtige
kinderkleding kunnen nu dus di-
rect bij de producent terecht.

Grote kracht achter dit populaire
merk is Sytske Tibboel, modeont-
werpster en eigenaresse van het 
kinderkledingmerk Pom Pom. 
Zij vertelt: ,,Twintig jaar geleden 
ben ik begonnen met ontwer-

pen na een gedegen modeop-
leiding voor mijn eerste doch-
ter. Later volgden er nog twee 
leuke dametjes,. Ondertussen is 
mijn merk in dertig landen over 
de wereld verkrijgbaar. Ik doe 
zelf de productie, eindcontrole 
en begeleiding in de fabrieken. 
Ik zit daardoor meerdere malen 
per jaar in India en China We zijn 
enorm groot in Amerika en doen 
goede zaken in Dubai, Jordanië 
en Rusland en worden op alle 
internationale modebeursen uit-
genodigd. Op ons hoofdkantoor 
hebben we een paar maanden 
geleden een magazijnuitverkoop 
gehouden en het liep storm. Wij 
hebben natuurlijk de hele collec-
tie in huis. De showroom is nu 
ingericht als winkel en daarach-
ter is de outletstore.” 
Een klantenpas geeft tien pro-
cent korting op de nieuwe col-
lectie en vanaf honderd eu-
ro aankoop op nieuwe collectie 
krijgt men twintig procent kor-
ting. Er zijn veel aanbiedingen. 
Zo bedraagt de korting op de 
oude zomercollectie maar liefst 
zeventig procent. Verder hangen 
er rekken vol kleding voor prij-
zen vanaf vijf euro. Winkel en 
outlet van PomPom zijn te vinden 
op Gooiland 38 in Beverwijk en 
zijn elke dinsdag, woensdag en 
donderdag geopend van 9.30 tot 
16.30 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.pompom.nl

The New Combo in Bobs

Uitgeest - Op vrijdag 28 sep-
tember vindt in Bob’s Party Pala-
ce vanaf 21.00 uur The New 
Combo plaats. De leden van de 
band The New Combo organise-
ren deze gezelligheidsclub sa-
men met dj De Eindbaas. Zange-
res Sonja Vadena is deze avond 

ook van de partij om deze sfeer-
volle avond boordevol pure live 
muziek, jive en rock & roll op te 
luisteren met haar fantastische 
stemgeluid.

De entree bedraagt tien euro in-
clusief consumptiebon. 

Mezza Luna unplugged
Castricum - De ‘unplugged’ 
avonden in Mezza Luna wor-
den bezocht door een groot aan-
tal muziekliefhebbers. Op vrijdag 
28 september vindt het volgen-

de optreden plaats. De huisband 
met  André Voebel, Chris Colleye, 
Glenn Schwarzer en Bastiaan 
Peters wordt dit keer versterkt 
door zangeres Melissa Roos. Het 

repertoire gaat rustig van start , 
daarna kunnen de voetjes van de 
vloer. 
Wie de muziek wil combineren 
met een diner kan een tafel re-
serveren. Het adres is Mient 1, 
tel.: 0251-652251, www.grand-
cafemezzaluna

Limmen - De heropening van 
atelier Oezepoes start met een 

Kijken bij Oezepoes open middag op zaterdag 29 
september. Behalve keramiek 
zijn er ook schilderijen te zien en 

is er een ‘modeshow’ van brei-
werk rond 14.30 uur. Het adres: 
Kerkweg 51. 
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Gevarieerde serie Concert op Zondag
Castricum - Ook deze winter 
kunnen inwoners uit Castricum 
en omgeving op zondagoch-
tend of -middag weer een aantal 
boeiende concerten bijwonen. 
De concertcommissie van Toon-
beeld is in geslaagd een grote 
variëteit aan muziekensembles 
naar Castricum te halen.
In tegenstelling tot vorige jaren 
wordt er niet alleen in de aula 
van Toonbeeld opgetreden, maar 
vindt een aantal optredens in de 
Dorpskerk in Castricum plaats.
Het programma ziet er als volgt 

uit: 30 september: 11.30 uur Aula 
Toonbeeld, Jan Nassaustraat. Ot 
Azoj Klezmer Band uit Amster-
dam; één van de topformaties 
van Klezmermuziek. 28 oktober: 
14.30 uur Dorpskerk, Kerkpad 1. 
Tobias Bosboom; jonge talent-
volle pianist speelt onder ande-
re Beethoven, Liszt en Prokofiev.
25 november: 14.30 uur Dorps-
kerk, Kerkpad 1. Trio Tangata 
met Jeannine Geerts; Argentijn-
se tango met bandonéon.
20 januari: 11.30 uur Aula Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat. 

Duo Amuse-oreille; fijnzinnig 
tokkelspel met mandoline, ba-
rokmandoline, gitaar en theorbe.
17 februari: 11.30 uur Aula Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat. 
Maalstroom met Jo Freya: één 
van de beste folkbands in Ne-
derland met Ierse muziek.
17 maart: 14.30 uur Dorpskerk, 
Kerkpad 1. Amsterdam Wind 
Quintet; kamermuziek met fluit, 
hobo, klarinet, hoorn en fagot.
Voor meer informatie zie www.
toonbeeld.tv of 0251-659012 of 
06-15612362.

Hoe ervaart een Letse 
nieuwkomer Nederland?
Castricum - De verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft Ol-
ga Eitminovica uitgenodigd te 
vertellen over haar ervaringen 
als nieuwkomer in Nederland. 
Ook besteedt zij aandacht aan 
de geschiedenis en cultuur van 
Letland en de verschillen tus-
sen deze twee landen. Geïnte-
resseerden kunnen op dinsdag-
morgen 2 oktober van 10.00 tot 
12.00 uur bij de groep aanschui-

ven in het museum van de werk-
groep Oud Castricum, de Duyn-
kant, hoek Geversweg/Duinen-
boschweg (achter het station) te 
Castricum. De bijdrage voor de 
onkosten ad  2,50 euro kan men 
bij aankomst betalen.
Belangstellenden kunnen 
zich opgeven bij de Stichting 
Welzijn Castricum,  telefoon 
(0251)656562, e-mail info@wel-
zijncastricum.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
13-09-2012: Tatum, dochter van 
J.P.J. Oud en J. Eliens, geboren te 
Beverwijk. 16-09-2012: Salmaan 
Mohamed, zoon van M.B. Guled 
en N.N. Hilowle, geboren te Am-
sterdam.
Wonende te Limmen:
05-09-2012: Meike Marga-
retha Cornelia, dochter van 
M.Nijenhuis en C.Th. Snel, gebo-
ren te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
07-09-2012: Jairo Jelte, zoon van 
E. Metselaar en J.F. Sijtema, ge-
boren te Alkmaar. 07-09-2012: 
Taeke Per, zoon van J.J.A. Weda 
en P. Visser, geboren te Bever-
wijk. 07-09-2012:  Antonius Fre-
dericus Nicolaas, zoon van G.H. 
Veldt en J. Dijkstra, geboren te 
Alkmaar. 09-09-2012: Rimmert, 
zoon van G.W. te Hennepe en 
H.E. van Urk, geboren te Cas-
tricum. 11-09-2012: Ted Willem, 
zoon van M. de Haan en C.A. 
Vessies, geboren te Beverwijk. 
17-09-2012: Jesper Janne, zoon 
van S.F. Mossing Holsteijn en W. 
Verkerk, geboren te Castricum.
Wonende te Akersloot:
07-09-2012: Alexander Simon, 
zoon van S. Huizinga en A. Kuc-
zynska, geboren te Beverwijk.

Huwelijken    en  partner-
schapsregistraties:

31-08-2012: Laterveer, Jas-
per en Bollemeijer, Dieuwertje 
A., beiden wonende te Castri-
cum. 04-09-2012: Touray, Musa 
en Heermans, Marlies, wonende 
te Zaandam. 06-09-2012: Stolk, 
Pim en Hogeterp, Linda, wonen-
de te Beverwijk. 06-09-2012: den 
Uijl,Peter en Meijman, Anne-
Maartje, wonende te Maarssen. 
07-09-2012: Kleerebezem, Job 
en Bekkers, Judith M. wonen-
de te Lelystad. 07-09-2012: Kle-
verlaan, Ronaldus C. en van der 
Eng Lotte, wonende te Limmen. 
07-09-2012: Rutz, Peter en Teel, 
Mariëlle, wonende te Castricum. 
07-09-2012: Steenvoorde, Eelco 
A.A. en Kramer, Femke, wonen-
de te Alkmaar. 
07-09-2012: Both, Joost, wo-
nende te Amstelveen en Kers-
sens, Johanna P.M., wonende 
te Akersloot. 07-09-2012: Ver-
steegt, Pieter J. en van Rekum, 
Manon, wonende te Utrecht. 08-
09-2012: Veerkamp, Bert G. en 
Slis Nadine A.M., wonende te 
Bergen N-H. 14-09-2012: Burg-
houwt, Pascal E. en Verhofstadt, 
Murielle M.A., beiden wonen-
de te Bodegraven. 14-09-2012: 
van Koten, Reinout C. en Admi-
raal, Evelyn, beiden wonende te 
Alkmaar.

Overleden:
Wonende te Castricum:

06-09-2012 Steeman, Leonard 
F.W., oud 91 jaar, weduwnaar 
van G. de Jongh, overleden De 
Bildt. 08-09-2012: Edam, Jan, 
oud 92 jaar, weduwnaar van J. 
Breeuwer, overleden te Heems-
kerk. 14-09-2012: Snijder, Jean-
ne C., oud 89 jaar, overleden te 
Beverwijk,  gehuwd geweest met 
P.T. Valkering. 16-09-2012: Ypen-
burg, Herman, oud 85 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
G. Roos. 17-09-2012: Schouten, 
Cornelia, oud 80 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met T.P. Bijman. 18-09-2012: Zo-
merdijk, Margaretha M., oud 85 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met J. de Vries.
Wonende te Bakkum:
18-09-2012: Jurriaans, Anna, 
oud 89 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met J.F. 
Blok.
Wonende te Limmen:
08-09-2012: Doppenberg, Ingrid, 
oud 62 jaar, gehuwd met Th. 
Moorman, overleden te Limmen. 
14-09-2012: Kolb, Metta A., oud 
81 jaar, gehuwd geweest met C. 
Schut, overleden te Bergen (NH). 
14-09-2012: van Goethem, Fran-
ciscus A.M., oud 84 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd met 
R. Kuiper. 16-09-2012: Heeren, 
Arnoldina W., oud 90 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd ge-
weest met C. Kok.

Klezmer op zondag bij Toonbeeld 
Castricum - Toonbeeld Concert 
op Zondag opent op zondag 30 
september het seizoen met een 
enerverend optreden van de 
klezmer band Ot Azoj.
Ot Azoj klezmer band uit Am-
sterdam is een van de topforma-
ties van klezmermuziek. Met hun 
energieke en gevarieerde optre-
den wordt het publiek meege-
nomen naar een wereld vol ori-
entaalse klanken en opzwepen-
de Jiddische feestmuziek. De zes 
muzikanten, afkomstig uit Ne-
derland, Turkije en Polen, heb-
ben verschillende muzikale ach-
tergronden: van klezmer tot latin 
en van Turks tot jazz. Resultaat 
is een unieke klezmermix en heel 
veel speelplezier.
Het concert wordt gehouden in 
de Aula van Toonbeeld aan de 

Jan van Nassaustraat Castricum. 
Aanvang 11.30 uur. Voor meer 
informatie over toegangsprijs en 
kaarten zie www.toonbeeld.tv. 

Computerproblemen oplossen
Castricum - Als de compu-
ter langzaam wordt of  wel eens 
vastloopt, wordt het tijd voor een 
onderhoudsbeurt. Geleerd wordt 
hoe men zelf de computer kan 
opschonen, overbodige pro-
gramma’s en bestanden kan ver-
wijderen, het geheugen kan uit-
breiden enzovoort. Een belang-
rijk onderdeel is ook de beveili-
ging van de computer door mid-

del van antivirusprogramma’s. 
Enige computerervaring is ver-
eist voor deze workshop, die 
wordt gegeven op maandag 1 
oktober van 14.15-16.15 uur op 
de bovenverdieping van de bi-
bliotheek. De kosten (5 euro) 
dienen bij aanmelding te wor-
den voldaan bij Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5 in 
Castricum.

Groei & Bloei nazomermarkt

Heiloo - Zondag 30 september 
is er een nazomermarkt voor de 

regio in Heiloo op het GGZ ter-
rein, Kennemerstraatweg 464, 

van 11.00 tot 17.00 uur. De werk-
groep van Groei & Bloei Midden-
Kennemerland heeft met plezier 
veel hooi op de vork genomen de 
afgelopen maanden met de or-
ganisatie van de nazomermarkt 
ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van G&B Midden- Ken-
nemerland. 
Demonstraties met paarden 
en honden, muziekoptredens 
en veel gratis kinderactivitei-
ten. Daarnaast vele kramen met 
een divers aanbod, een markt 
met aandacht voor planten, huis 
en tuin. Ook voor de inwendi-
ge mens kan men terecht op het 
terrein. Toegang en parkeren is 
gratis.
Voor meer informatie: midden-
kennemerland.groei.nl. 
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Grote najaarsmarkt in Geesterhage
Castricum - Op 27 oktober or-
ganiseert  de Castricumse The-
atergroep C-squad weer de jaar-
lijkse rommelmarkt. Met de-
ze markt zamelt de groep geld 
in voor de komende show ‘Het 
zilveren uitje’. Na het succes 
van de rommelmarkt van vo-
rig jaar is de groep van plan het 
dit jaar nog grootser aan te pak-
ken. De inzameling van spul-
len om te verkopen is inmiddels 
weer begonnen. Wie nog spul-
len heeft die men kwijt wil, kan 
contact opnemen met C-squad 
via rommelmarkt@c-squad.nl 
of bellen naar 0251-659333 (na 
20.00 uur). 
Op vrijdag 26 oktober kunnen 
vanaf 19.00 uur eveneens spul-
len gebracht worden naar Ont-
moetingscentrum Geesterhage.

Dag van de Ouderen
Castricum - Vrijdag 5 oktober is 
de Dag van de Ouderen. In ver-
schillende kernen van Castricum 
wordt daaraan aandacht be-
steed. In de Vredeburg in Lim-
men organiseert de SWOL vanaf 
10.00 uur een bijeenkomst met 
koffie, de film ‘Mao’s last dancer’, 
gevolgd door een snertmaaltijd. 
In de kern Castricum wordt die 
dag het startsein gegeven voor 
een nieuwe ontmoetingsgroep in 
de nieuwe locatie van het Rode 
Kruis, Kooiplein 24A. Daar kun-
nen ouderen voortaan iedere 
vrijdag vanaf 10.00 uur samen-
komen voor koffie en een goed 
gesprek, in aanwezigheid van 

de ouderenwerker van Stichting 
Welzijn. 
Voor de activiteiten op deze Dag 
van Ouderen kan men zich aan-
melden bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel. (0251) 656562, e-
mail info@welzijncastricum.nl.
Op 7 oktober wordt vanaf 14.00 
uur in De Burgerij in Limmen 
een groots dansfeest georga-
niseerd. De Tata Steel bigband 
‘The Swingmasters’ zorgt voor 
een muzikaal optreden. Wie pro-
blemen heeft met vervoer, kan 
bellen naar de stichting: (0251) 
656562. Voor meer informa-
tie over toegangskaartjes: www.
welzijncastricum.nl.

Kleurrijke ontmoeting 
van de twee straten

Castricum - Stralend weer, vol-
op zon, een grote opkomst én 
ook nog bezoek van de burge-
meester. Niets stond de ont-
moeting van de bewoners van 
de Huibert van Ginhovenstraat 
en de Mr. Ludwigstraat op zater-

dagmiddag 22 september  in de 
weg. In het kader van Nationa-
le Burendag kwamen de bewo-
ners van deze twee straten, die 
vlak bij elkaar liggen, bij elkaar 
op het vrolijk ingerichte speel-
plein van de Huibert van Ginho-

venstraat: oud en jong, nieuw-
komers en mensen die al vijftig 
jaar in hun straat wonen. Op lan-
ge tafels stonden heerlijke hap-
jes, door verschillende bewoners 
klaar gemaakt. Er ontstonden le-
vendige gesprekken en de kin-
deren konden zich uitleven op 
het beschilderen van zeven hou-
ten blokken die samen één grote 
bank vormen. Als symbool voor 
de ontmoeting werd het laatste 
element van de bank door twee 
bewoners van de Van Ginhoven-
straat en twee van de Mr. Lud-
wigstraat in elkaar gezet. Wie wil 
kan één of meerdere blokken 
thuis of in de tuin neerzetten. 
De bank blijft van álle bewoners 
van beide straten en gaat vol-
gend jaar dienen als decor voor 
een groter project.  Het bezoek 
van de burgemeester maakte de 
middag extra feestelijk en be-
zoekers en initiatiefnemers kij-
ken terug op een geslaagde ‘ont-
moeting van twee straten op de 
bank’. Foto Jan Willem Dragt. 

Opbrengst col-
lecte in Limmen
Limmen  - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding heeft in Lim-

men 4.265.95 euro opgebracht. 

Wie de collectant heeft gemist 
kans alsnog een gift overmaken 
op giro 26000 ten name van KWF 
Kankerbestrijding te Amsterdam.

Nominaties Bibliotheek Kennemerwaard
Castricum - Bibliotheek Ken-
nemerwaard is één van de drie 
bibliotheken die in aanmerking 
komen voor de titel Meest Duur-
zame Bibliotheek van Nederland.
Bibliotheek Kennemerwaard 
dankt de uitverkiezing aan 
het Groen Informatie Platform 
(GRIP) in de vestiging te Castri-
cum.
Sinds vorig jaar kiest Biblio-
theekblad de Beste Bibliotheca-
ris van Nederland. Uit de voorge-
dragen personen zijn drie finalis-
ten gekozen waar Esther Valent, 
werkzaam bij Bibliotheek Kenne-
merwaard, er één van is.
Esther Valent is bibliothecaris 
in hart en nieren en al vele ja-
ren werkzaam in het bibliotheek- 
vak. Zij nam het initiatief om en-

thousiaste informatiemedewer-
kers met een passie voor hun 
vak te verenigen bij Durf te vra-
gen! Zij beantwoorden vragen 
op internet. Esther Valent vindt 
het heel belangrijk dat de biblio-
theek goed zichtbaar is op inter-
net en dat informatiemedewer-
kers het digitaal beantwoorden 
van vragen net zo als hun terrein 
zien als het beantwoorden van 
vragen in de bibliotheek.
Een van de enthousiaste mede-
werkers nomineerde Valent als 
Beste Bibliothecaris van Ne-
derland 2012 met de volgen-
de woorden: ‘haar initiatief om 
de digitale vraagbeantwoording 
nieuw leven in te blazen vind 
ik briljant. Haar idee is om zelf 
de vragen op te zoeken als die 

niet meer bij de bibliotheek ko-
men. Inmiddels werk ik er zelf 
met heel veel plezier aan mee 
en ik vind de manier waarop Es-
ther haar ‘volgelingen’ moed in-
spreekt en stimuleert buitenge-
woon inspirerend.’
Voor meer informatie kan men 
een kijkje nemen op de websi-
te www.bibliotheekblad.nl, waar 
ook een stem uitgebracht kan 
worden tot 23 oktober.
De winnaar wordt bekendge-
maakt tijdens de feestelijke ver-
kiezingsbijeenkomst op woens-
dag 24 oktober in het Beatrix 
Theater te Utrecht, waar door 
‘Bibliotheekblad’ ook nog eens 
de naam van de Beste Biblio-
theek Van Nederland 2012 wordt 
onthuld. 

Geslaagde zomeractiviteiten 
bij de ouderenorganisaties
Castricum - Ook dit jaar kan 
Stichting Welzijn Castricum sa-
men met de ouderenorgani-
saties terugkijken op een ge-
slaagde zomervakantie. Meer 
dan twintig activiteiten werden 
er aangeboden aan senioren in 
Akersloot, Limmen en Castricum. 

Dit jaar kon het publiek ook 
meedoen aan een prijsvraag 
in de vorm van een woordzoe-
ker.  Wanneer alle woorden, die 
verband hielden met de zomer-
activiteiten, weggestreept wer-
den, bleef er een zin over. 39 in-

zendingen kreeg Stichting Wel-
zijn binnen, waarvan er maar 18 
juist waren. Er zat namelijk een 
kleine instinker in de puzzel, na-
melijk een uitroepteken aan het 
einde van de zin.  De oplettende 
puzzelaar  wist dan ook dat de 
oplossing moest zijn: ‘Wij wen-
sen u een hele aangename zo-
mer!’ Mevrouw Bijlsma uit Cas-
tricum was de gelukkige winna-
res. Zij ontving van directeur El-
len Morre een waardecheque ter 
waarde van 50 euro, te besteden 
tijdens alle activiteiten van Stich-
ting Welzijn Castricum. 

Heiloo - De Castricumse Mari-
on de Jonge exposeert van 2 ok-
tober tot 30 november in ‘t Oes-
dom aan de Kapellaan in Heiloo. 
‘t Oesdom maakt deel uit van 
het bedevaartsoord Onze Lieve 
Vrouwe ter Nood. Marion heeft 

Marion de Jonge exposeert
een passie voor tekenen en in 
deze expositie toont ze bijzonde-
re iconen met Chinese bloemen. 

De expositie is van dinsdag tot 
en met zondag van 10.30 tot 
16.30 uur.
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Kerssens de Ruiter architecten

Plan Heer Derckplantsoen 
Akersloot positief ontvangen

Akersloot - Kennemer Wonen 
heeft het voornemen om wo-
ningen te bouwen aan het Heer 
Derckplantsoen in Akersloot. In 
2011 is er een plan gemaakt dat 
niet gedragen werd door om-
wonenden, belanghebbenden 
en gemeenteraad. In april 2012 
is daarom een bijeenkomst ge-
weest om wensen vanuit deze 
groepen te inventariseren om tot 
een nieuw plan te komen. Dins-
dag 18 september was er een 
tweede bijeenkomst. Kerssens 
de Ruiter Architecten uit Alk-
maar presenteerde het voorlopig 
schetsontwerp. In dit ontwerp 
zijn de wensen uit de eerste bij-
eenkomst meegenomen. De ste-

VRC Rijbewijs slagingspercentage 
boven gemiddeld en niet duur!
Regio - VRC Rijbewijs is een 
samenwerkingsverband tussen 
Michael van den Hoff en Mirjam 
Stephanus. Beiden waren tot be-
gin 2011 aangesloten bij Rijbe-
wijs Concurrent, een franchi-
seonderneming uit het midden 
van Nederland. “Als je dicht bij 
elkaar woont, kun je elkaar be-
concurreren of samen gaan wer-
ken en daar hebben wij voor ge-
kozen”, vertelt Michael. “Begin 
2011 hebben wij onze krachten 
gebundeld en zijn samen VRC 
Rijbewijs begonnen.” Beiden zijn 
eigen baas en dat bevalt ze pri-
ma, want zo kunnen ze volledig 
hun eigen plan trekken.  Michael 
en Mirjam zijn twee zeer enthou-
siaste rijinstructeurs die het al-
lerbeste voor hun leerlingen wil-
len. Zij vinden het geven van rij-
les heerlijk en hun leerlingen zijn 
stuk voor stuk zeer positief. Ze 
zijn goed in kennis overdragen 
en het persoonlijke contact met 
de leerling bevalt ze prima. Mir-
jam: ‘De les verloopt in een ont-
spannen sfeer en de stof wordt 

rustig en duidelijk uitgelegd, 
eventueel met hulp van een in-
structiefi lmpje op de IPad. Om te 
zorgen dat de leerling alert blijft, 
wisselen wij soms van leerling of 
auto.” 

De slagingspercentages van 
Michael en Mirjam liggen bo-
ven het gemiddelde van de re-
gio. Omdat er binnenkort diverse 
leerlingen hun examen doen, is 
er weer plaats voor nieuwe leer-
lingen. Buiten een leuke sfeer in 
de auto is de prijs ook erg be-
langrijk. De tarieven van VRC 
Rijbewijs zijn zeer interessant en 
de ondernemers vertellen trots 
dat zij één van de goedkoopste 
rijscholen uit de regio zijn. Op 
dit moment hebben zij een leuke 
nazomeractie. Meer informatie is 
te vinden op www.vrcrijbewijs.nl. 
Iedere leerling die zorgt voor een 
nieuwe aanmelding ontvangt 
een gratis les als bonus. Belang-
stellenden kunnen bellen naar 
Michael 06-24110816 en Mirjam 
06-52310969. 

denbouwkundige uitgangspun-
ten en de vormgeving zijn toege-
licht en met de aanwezigen uit-
gebreid besproken. De opkomst 
bij de bijeenkomst was groot en 
er is positief op het plan gerea-
geerd. Dick Tromp, directeur-be-
stuurder van Kennemer Wonen: 
“Ik ben blij dat het plan door de 
omwonenden positief is ontvan-
gen en dat we groen licht heb-
ben om het plan verder uit te 
werken. We gaan het plan nu 
ook aan de gemeente Castricum 
voorleggen. Wat duidelijk naar 
voren kwam is dat er een mooi 
plan gemaakt kan worden dat op 
alle fronten een aanwinst is voor 
Akersloot.” Aan de kant van de 
Julianaweg en Heer Derckplant-
soen komen eengezinswonin-
gen. Aan de kant van de Gees-
terweg komt er een appartemen-
tengebouw van drie bouwlagen. 
Er wordt ook parkeergelegen-
heid gerealiseerd. 

Ruime belangstelling voor 
Rehab Centre en Sport4Me
Castricum - Zaterdag stonden 
de deuren van het Rehab Centre 
en Sport4Me open voor belang-
stellenden op het Raadhuisplein. 
Er was die dag veel te doen zoals 
een kracht- en lenigheidsmeting, 
suiker- en cholesterolmeting, 
demonstraties en metingen vet-
percentage en conditie. Rehab is 

specialist op het gebied van fy-
siotherapie, manuele therapie, 
preventie en revalidatie. Sport-
4Me is het fi tnesscentrum waar 
iedereen welkom is om voor een 
aantrekkelijk tarief aan de condi-
tie te werken. Jong én oud toon-
den dan ook belangstelling voor 
het aanbod tijdens de open dag. 

Limmen - Maandag 1 oktober 
is er een contactavond van Ge-
meente- en DorpsBelang Cas-
tricum (GDB) in Ons Huis, Zuid-
kerkenlaan 25 in Limmen. Dit 
keer ligt het accent bij de be-
langen van de inwoners van de 
kern Limmen, maar alle belang-
stellenden uit de vijf kernen zijn 
welkom. Aanvang 20.00 uur. Op 
de agenda staat onder andere 
de problematiek rond sporthal 
De Enterij, de toekomst van het 
zwembad, hoe het knelpunt Be-
verwijkerstraatweg op te lossen 
en de toekomstige ontwikkeling 
van Zandzoom.

Contact GDB

Oude Tram-
baan en meer
Bakkum - Bakkum heeft er vijf 
straatnamen bij. Dijk en Duin 
bestuurder Paul de Bot en bur-
gemeester Mans van Castri-
cum hebben tijdens het open 
huis Landgoed Duin en Bosch 
de straatnamen onthuld waar-
aan de toekomstige 230 wonin-
gen en de zorggebouwen op het 
landgoed Duin en Bosch komen 
te liggen. 
Hiermee is een volgende stap 
gezet in de transformatie van het 
landgoed waar zorg en wonen 
straks samengaan. 

De straatnamen die inge-
voerd gaan worden zijn: Dui-
nenboschweg, Oude Parklaan, 
Goudsbergen, Watertorenpad, 
Oude Trambaan.

Reparaties en klimaat staan 
centraal op Bakkerspleintje
Castricum - Burgemeester 
Mans en wethouder Portegies 
openen zaterdag 29 september 
het ‘Repair Café’ en Klimaatdag 
op het Bakkerspleintje. 

Dit is een initiatief van Transiti-
on Town Castricum, in samen-

werking met Ondernemersver-
eniging Bakkerspleintje. In het 
Repair Café staan van 12.00 tot 
17.00 uur vrijwilligers klaar om 
kleine elektrische apparaten, 
textiel, meubels en fi etsen te re-
pareren. Ieder is welkom om din-
gen te laten repareren of dat zelf 

te komen doen; het is wel op ei-
gen risico.
Ook is er een markt waar loka-
le ondernemers hun duurzame 
producten laten zien, onder an-
dere op het gebied van energie-
opwekking, compost en mobili-
teit. 

Zomer en dansen in Bak
Castricum - De Bakkerij houdt 
op vrijdag 28 september de ‘On-
derkoffer Summer Lounge Par-
ty’ met zwoele zomerhits van dj 

Fluitruis en consorten. Dj Spook 
gaat er zaterdag los met dans-
muziek. De deuren gaan open 
om 21.00 en de entree is gratis. 

Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum is dringend op zoek 
naar vaste of fl exibele bood-
schappenhulpen voor ouderen. 
Dit kan samen met de oudere 
of alleen. Voor het doen van de 
boodschappen, het liefst met ei-
gen auto, wordt een kleine ver-
goeding rechtstreeks aan de vrij-
williger betaald. In enkele geval-
len volstaat een fi ets ook. Daar-
naast is men ook op zoek naar 
extra vrijwilligers voor de ver-
voersdienst. Neem contact op 
met Stichting Welzijn Castricum) 
Geesterduinweg 5, tel.: 0251-
656562. 

Boodschappen
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Jaimie van Sikkelerus rijdt een 
sterke EK Supermoto in Frankrijk

Akersloot - Op het lange circuit 
van Caroles kwam Jaimie tijdens 
de trainingen duidelijk tekort op 
zijn lichtere 350cc KTM. .
De start van de eerste man-
che was redelijk en Jaimie be-
hield zijn plaats maar in het eer-
ste crossgedeelte remde Jaimie 
zijn motor stil en kon aanslui-
ten op de 23e plaats. Twee ron-
den voor het einde lag Jaimie op 
de twaalfde plaats. Bij het in-
gaan van een snelle linkerbocht 
ging het in de laatste ronde fout. 

Hij hield het gat dicht zodat de 
rijder achter hem er niet voor-
bij kon maar helaas reed Jai-
mie te scherp en viel op het as-
falt. Zo snel mogelijk er weer op 
en gefinisht op een super mooie 
en zwaar bevochten zestiende 
plaats. Dit leverde hem vijf EK 
punten op.
De start van de tweede manche 
was goed maar in het gedrang 
in de eerste bocht ging het fout. 
Jaimie zat binnenin en werd op-
gehouden waardoor hij weer op 

de 21e plaats aan de wedstrijd 
moest beginnen. In het sterke EK 
veld was het lastig om met een 
lichtere motor in te halen maar 
Jaimie reed terug naar een acht-
tiende plaats. Hiermee scoorde 
hij opnieuw drie punten.
De start van de laatste manche 
ging redelijk en Jaimie begon 
op een negentiende plaats aan 
de wedstrijd. Drie ronden voor 
het einde lag hij op een zestien-
de plaats en wilde op het was-
bord (zes schansen achter el-
kaar) zijn twee voorgangers in-
halen. Jaimie sprong de laatste 
twee schansen in een keer waar-
door hij de bocht erna miste en 
de motor afsloeg. Helaas werd 
hij door twee rijders ingehaald 
die hij in de laatste ronde weer 
terugpakte waardoor hij weer als 
zestiende over de finish kwam. 
Het was een hele sterke wed-
strijd van Jaimie met een klein 
beetje pech. 
Aankomend weekend is de laat-
ste wedstrijd om het Nederlands 
Kampioenschap in Lelystad. De 
start van de eerste manche is 
om 12.00 uur. 

Red Stars troeft Sparks tactisch af
Castricum – Red Stars Vitesse 
kan na een teleurstellend com-
petitieslot toch een kroontje op 
het seizoen zetten. De honkbal-
ploeg gaat na twee van de drie 
wedstrijden in de play-downs 
aan de leiding.
Nadat de Castricummers vori-
ge week handhaving veilig stel-
den in het foutloze duel met Ur-
banus (8-1), waren ze zondag te 
sterk voor het tweede team van 
Sparks: 11-14. Zoals de uitslag 
doet vermoeden, ging dat ge-
paard met iets meer denk- en 
veldfouten. Red Stars compen-
seerde dat echter met agressie 

op de honken en toonde zich in 
de gelijkopgaande partij tactisch 
sterker dan de Haarlemmers.
De tegenstanders sloegen na-
melijk, op werpen van Joost Kuijs 
en Sander van Lubeck, meer 
honkslagen (19 om 13). “Dank-
zij stootslagen en opofferings-
slagen drukten wij die beter uit 
in punten”, geeft coach Jasper 
van Schoor het verschil aan. Dat 
kwam vooral naar voren in de 
zesde inning, toen de bezoekers 
een 9-6 achterstand ombogen in 
een 12-6 voorsprong.
De grootste aanvallende rollen 
waren weggelegd voor Martijn 

Zondervan (4 uit 5), Bart Rebel 
(3 uit 3) en Jeroen Groenendal, 
die in zijn eentje vijf punten bin-
nensloeg. De wedstrijd was na 
zeven innings zeker nog niet be-
slist, ware het niet dat regenval 
verder spelen onmogelijk maak-
te. De scheidsrechter staakte het 
duel, maar de uitslag is geldig.

Red Stars speelt komende zon-
dag zijn laatste wedstrijd van het 
seizoen. Het eveneens veilige 
Sparks Haarlem-3 is dan te gast 
op de Puikman. De allerlaatste 
krachtmeting van dit jaar is om 
14.00 uur. 

Onthulling Rob van der Eng-
tribune bij Meervogels
Akersloot - Onder grote be-
langstelling is afgelopen zon-
dag de Rob van der Eng-tribune 
onthuld voor de wedstrijd Meer-
vogels-Assendelft. Rob was de 
grote inspirator van supporters-
vereniging de M-side, de spon-
sorcommissie, de voetbalplaat-
jesactie van de Meervogels-
jeugdleden en de grote man 
achter de Pinksterweekenden 
(2001-2006). De Pinksterweek-
enden werden steeds groter en 
indrukwekkender  met uiteinde-
lijk ruim 40  deelnemers en met 

een jaarlijks wisselend thema. 
Als sponsor (De Hooge Waer-
der) heeft Rob de club jarenlang 
ook financieel ondersteund. Als 
voetballer heeft hij Meervogels 
veel gebracht. 
Rob speelde vele jaren in het 
eerste elftal en was de aan-
voerder van het kampioensteam 
‘85/’86, dat na 30 jaar weer pro-
moveerde naar de derde klasse. 
Rob speelde twee jaar geleden 
nog bij de veteranen. Rob over-
leed aan het einde van het vorig 
seizoen en werd slechts 52 jaar. 

Daan, Lieke, Lotte en Niek, de kinderen van Rob, onthullen de Rob van 
der Eng-tribune.

Clusiusleerlingen kleden het 
jubilerend AVC feestelijk aan
Castricum - Leerlingen van het 
Clusius College Castricum heb-
ben diverse feestelijke bloem-
stukken gemaakt ter gelegen-
heid van het 50-jarig jubileum 
van Atletiek Vereniging Cas-
tricum. Dit gebeurde niet op 
school maar bij het verenigings-

gebouw van AV Castricum. Vo-
rig weekend zijn daar jeugdwed-
strijden gehouden en om het ju-
bileum met een feestelijk tint-
je te omkleden, heeft de vereni-
ging het Clusius College Castri-
cum benaderd voor feestelijke 
bloemstukken.

MPM Seaside Affair sluit seizoen af 
met een derde plaats op de NK

Bakkum - Met een tweede 
plaats in de Modified klasse en 
een tweede plaats in de Unli-
mited klasse heeft het team van 
MPM Seaside Affair  het seizoen 

afgelopen weekend op prach-
tige wijze weten af te sluiten. 
In Bakel kwam het team in een 
schitterende run tot ruim 88 me-
ter wat een tweede plaats in-

hield met als uiteindelijke belo-
ning een derde plaats op de NK. 
Een van de rijders: “Iets waar we 
de laatste jaren keihard voor ge-
werkt hebben om weer aan te 
haken bij de top van het klasse-
ment, u kunt zich dan ook voor-
stellen dat de ontlading binnen 
het team groot was.”

“Het seizoen is nu voorbij, de ko-
mende tijd gaan we eerst over-
denken wat we weer zullen gaan 
ondernemen komende winter 
om de aansluiting met de top 
volgend jaar niet te verliezen. 
Ook hebben we nog een nieuw 
project staan in de vorm van het 
bouwen van een nieuwe trailer, 
kortom plannen genoeg.”
Foto: Stephan Görtz.

Tips voor de redactie kunt u 
mailen naar info@castricummer.nl
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Akersloot – Zaterdag 29 sep-
tember is de jubileumwandel-
tocht ‘50 jaar de WSV de Zwer-
vers in Beverwijk’ bij de Amak. 
De wandeling is 15 km lang. Ver-

Amak wandelt trek om 9.00 uur op de fiets van-
af Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot. 
Belangstellenden zijn welkom. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715. 

Mooi resultaat voor 
Judoclub Groefsema
Castricum - Op zaterdagavond 
was Judoclub Groefsema gast-
heer voor de eerste ronde van 
de Westfriese Judocompeti-
tie.  Judoclub Groefsema die in 
de tweede klasse uitkomt moest 
deze avond zelf twee wedstrij-
den judoën tegen Judo Acade-
mie Amsterdam en combina-
tieteam Sportschool Salomons/
Judovereniging Cees Hoebeke. 
De volgende judoka’s stonden 
in het team van Judoclub Groef-
sema Beau Booms, Niels Ruig-
rok v.d. Werven, Olaf de Winter, 
Max Ahlers, Sacha Bos, Wesley 
Groefsema, Paul van der Zwet, 

Jeroen van der Zwet, Sander 
Groefsema en Joris Molenaar. 
De eerste wedstrijd was tegen 
het combinatieteam Salomons/
Hoebeke. Deze wedstrijd werd 
met 14-6 gewonnen door Judo-
club Groefsema. 
De tweede wedstrijd was tegen 
Judo Academie Amsterdam. Het 
ging lang gelijk op maar helaas 
werd deze wedstrijd verloren 
met 14-6. Met een gewonnen 
partij en een verloren partij zijn 
de judoka’s van Judoclub Groef-
sema opgewarmd voor de vol-
gende ronde die op 10 novem-
ber is. 

Aqua plus bestaat 25 jaar
Uitgeest/Akersloot - Op 17 
december bestaat de duikver-
eniging Aqua plus Uitgeest/
Akersloot 25 jaar. 

Op zondag 18 november is er in 
het zwembad Hotel van der Valk 
een reünie van leden en oud-
leden. Eenieder die lid is of ge-
weest van Duikvereniging Aqua 

plus wordt hierbij uitgenodigd 
om deze reünie te bezoeken. Een 
deel van de adressen van oud-
leden is bekend, maar een groot 
deel ook niet. Deze oudleden 
waar het adres waarschijnlijk 
niet van bekend is, worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de organisatie van duikvereni-
ging Aqua plus. 

Feestelijke huldiging bij De Roset
Castricum - ‘Voetballen op het 
water’ is gekozen als ‘Zomerfoto 
van het Jaar’, een fotowedstrijd 
uitgeschreven door FC Castri-
cum. De opdracht was: Maak 
in de vakantie een foto die met 
voetballen te maken heeft. In 
navolging van vorig jaar ging 
de hoofdprijs ook dit keer naar 
de familie Vliese.  De prijs, een 
enorme taart met daarop de win-
nende afbeelding werd ter be-

schikking gesteld door banket-
bakkerij De Roset. Vorige week 
mocht de familie Vliese de taart 
in ontvangst nemen uit handen 
van Carmen Langeveld van De 
Roset (foto). Het complete ge-
zin werd op de vroege zater-
dagochtend in de Burgemees-
ter Mooijstraat op gepaste wij-
ze gehuldigd. De winnende foto 
van Roy Vliese werd geschoten 
op het eiland  Mallorca in Cala 

d’Or. Op de foto: Zoon Hugo die 
een bal hooghoudt in een gro-
te doorzichtige pastic bal op het 
water. Reken er maar op dat dat 
niet meevalt. Roy beduusd: “We 
zijn er eigenlijk best een beet-
je verlegen mee. Vorig jaar haal-
den we hier ook al zo’n heerlij-
ke taart weg.” Carmen Langeveld 
lachend: ”Geniet er maar van, 
jullie hebben het verdiend.” (Fo-
to: Marjoke van der Ham)

Dames Croonenburg 
verliezen van koploper
Castricum - In de eerste ont-
moeting van deze competitie, 
moest het eerste damesteam 
van Croonenburg gelijk tegen 
de koploper van het vorige sei-
zoen. Altijd een zeer spannen-
de wedstrijd en telkens weer die 
uitdaging. De dames van Croo-
nenburg hadden er dan ook heel 
veel zin in. Helaas verloren de 
dames  in vier sets met 0-4 (20-
25, 26-28, 22-25, 22-25). 
Het was een zeer spannen-
de wedstrijd, waarbij Croonen-
burg Dames 1 telkens aan het 

begin van de set op een achter-
stand kwam door een slecht lo-
pende servicepass. Telkens ech-
ter vochten de dames zich weer 
goed terug in de wedstrijd. Maar 
de dames van Zaanstad waren 
erg gedreven in hun verdediging 
en wisten toch iedere keer aan 
het langste eind te trekken en de 
sets te winnen. 
Ondanks dat Croonenburg met 
0-4 verloren heeft, zien zij met 
heel veel goede moed de vol-
gende wedstrijd tegen VV Am-
sterdam tegemoet.

Eerste punt voor Alex Termes
Limmen - Op vrijdag 21 sep-
tember speelde SV Vredeburg 
de eerste ronde van de inter-
ne competitie. In mei 2013, na 
26 ronden, zal de competitie een 
nieuwe clubkampioen opleveren.
Alex Termes was de eerste die 
dit schaakseizoen een vol punt 
wist te scoren. Hij rekende in 
hoog tempo af met de onoplet-
tende Karel Voorwalt. Met zijn 
goede eindspeltechniek had Jos 
Admiraal aan één pionnetje ver-
schil genoeg om Robin Rommel 
te verslaan. De impulsieve Jaap 
Limmen gaf zijn partij tegen Bert 
Hollander direct op toen hij een 
paard verloor. Achteraf was dat 
veel te snel: uit de analyse bleek 

dat Limmen nog voortreffelijke 
tegenkansen had. Sandra Hol-
lander speelde een puike par-
tij tegen regerend clubkampi-
oen Bob Stolp en verdiende een 
half punt in een complex pion-
neneindspel. Cees Dinkla dacht 
lang een gelijkwaardige stel-
ling te hebben tegen de doorge-
winterde Ed Stolp. Maar als een 
Duits voetbalteam sloeg Stolp in 
het diepe eindspel toe met een 
fraaie torenwinst. Hans de Goe-
de keerde na een periode van 
ruim twintig jaar terug bij de 
schaakclub en liet, met een keu-
rige overwinning op Marcel Wes-
ter, zien het spelletje nog goed te 
beheersen. Marlies Sturk reken-

de dieper dan haar tegenstander 
Harry Levering en had na een 
grootscheepse afruil van materi-
aal plots een stuk meer. Genoeg 
voor de partijwinst.  Kees Aafjes 
glunderde na zijn overwinning 
op Jan Brantjes. Met een prima 
paardmanoeuvre won hij mate-
riaal en forceerde het verschil. 
De rokade van Barry Blekemo-
len kwam niet uit de verf, waar-
door hij in een inferieure stelling 
belandde tegen Robert Termes 
die na een lange zit het voordeel 
wist uit te buiten. 
Komende vrijdag ontvangt SV 
Vredeburg de voltallige A-groep 
van SV Oppositie voor de jaar-
lijkse massakamp. Dat belooft 
een spectaculaire schaakavond 
te worden.

Hes stijgt vijf plaatsen op ranglijst
Castricum - Vrijdag was Jos Hes 
de beste van de avond bij biljart-
vereniging ‘t Stetje. Hij versloeg 
in de eerste  partij Henk Revers 
in 25 beurten met 44 carambo-
les en een hoogste serie van 9 
caramboles. Ook in de tweede 
partij was Jos sterk. Tegen Rien 
Emmerik maakte hij in 25 beur-
ten 46 caramboles en een hoog-
ste serie van 11 caramboles. Met 
een  totaal van 26 wedstrijdpun-
ten stijgt Jos van de tiende naar 
de vijfde plaats op de ranglijst.
Piet Castricum was in de eerste 
partij duidelijk te sterk voor Huib 
Moot, Piet maakte maar liefst in 

25 beurten 43 caramboles met 
een hoogste serie van vijf caram-
boles. De tweede partij behaalde 
Piet tegen Ronald Bijwaard  in 25 
beurten 19 caramboles, wat hem 
een totaal van 23 wedstrijdpun-
ten opleverde.
Cees Brouwer had een goede 
avond, in de eerste partij tegen 
Kees Rörik veroverde hij met een 
hoogste serie van acht caram-
boles in 25 beurten 41 caram-
boles. De tweede partij tegen 
Piet Nieuwenhuizen was goed 
voor een zege in 25 beurten. 
Hij wist 36 caramboles te ver-
garen en met een hoogste serie 

van 12 caramboles leverde hem 
dat een totaal van 23 wedstrijd-
punten op. De eerste partij van 
Hans Molenaar tegen Piet Nieu-
wenhuizen was een nek aan nek 
race. Hij behaalde in 25 beurten 
36 caramboles. Ook Piet die een 
sterke wedstrijd speelde maakte 
31 caramboles. De tweede par-
tij tegen Hein Huijser was even-
eens een gevecht tot het eind. 
Hij maakte in 25 beurten 40 ca-
ramboles, wat hem een totaal 
van 23 wedstrijdpunten oplever-
de en een stijging van plaats ne-
gen naar plaats zes op de rang-
lijst. 
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Sporten op donderdagavond
Castricum - Iedere donderdag-
avond is er in gymzaal Walings-
tuin de mogelijkheid om te spor-
ten van 20.30 tot 21.30 uur. De 
aanwezige deelnemers kiezen 
meestal welke sport beoefend 
wordt. Zo is er bijvoorbeeld de 
mogelijkheid tot een potje bas-
ketbal, volleybal, frisbee, bad-
minton, ringhockey, noem het 
maar op. Iedereen in de leef-
tijd van 15 tot 65 is welkom. De 
huidige deelnemers hebben een 
leeftijd tussen de 25 en 45 jaar. 
Men hoeft niet goed in sport te 
zijn om mee te kunnen doen, 
het doel is om gezellig samen te 

sporten. Het sportuurtje wordt 
mogelijk gemaakt door de Evan-
geliegemeente Castricum. De 
kosten zijn 1,00 euro per keer. 
Men hoeft niet iedere week aan-
wezig te zijn en het is mogelijk 
om een keer vrijblijvend te ko-
men kijken. In de schoolvakan-
ties is gymzaal Walingstuin ge-
sloten. 
Voor meer informatie en om te 
informeren of het sporten op 
die avond doorgaat, kan contact 
opgenomen worden met Arjan 
Beets, tel: 06-53470601 of een 
e-mail sturen naar walingstuin@
gmail.com.

Schaatslessen voor de jeugd
Castricum - De zomer is maar 
net voorbij, maar toch is het tijd 
om de schaatsen uit het vet te 
halen. Op 6 oktober opent ijs-
baan De Meent zijn deuren en 
begint de ijspret weer. Vereni-
ging Kennemer IJsbaan (VKIJ) 
uit Castricum verzorgt schaats-
lessen voor kinderen van zes tot 
twaalf jaar, iedere zaterdagoch-

tend van 10.00 tot 11.00  uur. En-
thousiaste trainers geven les in 
de eerste beginselen, maar ook 
de gevorderde kinderen leren al-
les over schaatstechniek, boch-
ten, sneller schaatsen enzovoort. 
Schaatsplezier staat voorop. 

Voor meer informatie en aanmel-
ding: www.vkij.nl.

Inschrijven voor JeugdSportPas
Castricum - De inschrijving 
voor de JeugdSportPas Castri-
cum, uitgevoerd door Sportser-
vice Kennemerland, is inmid-
dels geopend. De JeugdSport-
Pas biedt kinderen uit de groe-
pen een tot en met acht van het 
basisonderwijs in de gemeente 
Castricum de mogelijkheid om 
met een sport kennis te maken 
bij een vereniging of organisatie, 
zonder verdere verplichtingen. 
Voor 5,00 euro mogen de kin-
deren  vier lessen meesporten. 
Dit schooljaar zijn er twee blok-
ken waarvoor ingeschreven kan 

worden. Blok een start direct na 
de herfstvakantie. Om te kun-
nen deelnemen aan de sport-
lessen bij de vereniging is voor-
af inschrijven noodzakelijk. Doe 
dit via de speciale JSP link die te 
vinden is op: www.sportservice-
kennemerland.nl (locatie Castri-
cum). 
Aanmelden voor blok een kan 
nog tot en met 8 oktober. Er kan 
ingeschreven worden voor atle-
tiek, breakdance, dans, handbal, 
hockey, jazzdance, judo, rug-
by, turnen, voetbal, waterpolo en 
wedstrijdzwemmen. 

Fit met volleybal zoekt uitbreiding

Castricum - Gezond en fit blij-
ven door een keer per week te 
volleyballen. Sport voor senio-
ren gaat om lekker bewegen en 
vooral ook gezelligheid. Daar-

naast is het belangrijk om met 
het hele lijf bezig te zijn, zodat 
men op een veelzijdige manier fit 
blijft. Volleybal is daar de ultieme 
team balsport voor, omdat licha-

Debby, Greet,Truus, Tini, Ria, Hanneke, Gellie. Niet op de foto: Mar-
greet, Albert, Wies, Jaap, Dirk. 

melijk contact ontbreekt. Deze 
groep van enthousiaste, gezelli-
ge en sportieve volleyballers wil 
graag uitbreiding met een paar 
ervaren oud volleyballers van 50 
jaar of ouder. Op dinsdagavond 
vanaf 20.30 uur is er nog plaats 
voor enkele nieuwe deelnemers, 
die na het inspelen een lekker 
potje willen ballen met andere 
ervaren volleyballers. Deze groep 
is fanatiek, gezellig en toch ook 
serieus als er eenmaal gespeeld 
wordt. Een groot voordeel is dat 
er nog gespeeld wordt op basis 
van de oude regels. Dus een set 
tot de 15 punten en een service 
die het net raakt is gewoon fout.
Zin om mee te doen? Kom dan 
op dinsdagavond naar de gym-
zaal aan de Walingstuin in Cas-
tricum. Uiteraard kan er eerst op 
proef mee gedaan worden.

Zie ook www.croonenburg.nl 
of bel naar Arjen Pauzenga, tel. 
0251-671761.

Vitesse’22 ontbeert geluk
Castricum - Ook na vier wed-
strijden staat Vitesse nog met le-
ge handen.  Evenals bij Vitesse 
stond ook bij tegenstander ZAP 
(Zwaluwen Anna Paulowna) de 
teller na drie wedstrijden nog 
op nul punten.  Vitesse grossier-
de deze zondag in kansen, maar 
moest toestaan dat ZAP er met 
drie punten vandoor ging. 
Vitesse begon de wedstrijd goed, 
had het betere van het spel en 
scoorde na 21 minuten de ver-
diende openingstreffer. Nick 

Castricum was alert na een af-
geslagen corner en bezorgde de 
bal bij Rob Touber, die de bal in 
de touwen schoot: 1-0. Even la-
ter was het echter weer gelijk 
toen ZAP via de linkerflank de 
1-1 binnenschoot. 
Direct na rust ging Rob Touber in 
de fout en schoot ZAP fraai 1-2 
binnen. Vitesse was even aange-
slagen, maar ging daarna – on-
der aanvoering van de hard wer-
kende Robin Bakker - op zoek 
naar de gelijkmaker. Het doel-

punt viel echter aan de ande-
re kant.
Jort Kaandorp raakte de binnen-
kant van de paal, maar het doel-
punt viel aan de andere kant.  De 
spits van ZAP deed zijn werk, 
kapte de verdediging uit en het 
scorebord gaf 1-3 aan. Daar-
na was het alleen Vitesse wat 
de klok sloeg.  De aansluittreffer 
kwam al snel toen Robin Bakker 
25 minuten voor tijd de 2-3 hoog 
in het net schoot.  Met Rowdy 
Bakker en Luuk ten Broek in de 
ploeg probeerde trainer Patrick 
van der Fits Vitesse nog meer 
aanvalskracht te bezorgen. Len-
nert Beentjes en Robin Bakker 
kregen een aantal goede kan-
sen, maar de bal verdween tel-
kens aan de verkeerde kant 
van de paal. Ook Menno Peters 
kreeg zijn linkervoet niet goed 
tegen de bal en kwam een stap 
te kort nadat Rutger Balm en 
Jort Kaandorp door de defensie 
sneden. Vitesse ontbeerde geluk 
en ZAP haalde opgelucht adem 
na het laatste fluitsignaal.

Volgende week staat een uitwed-
strijd bij Westfriezen te wachten. 
Het spel van Vitesse biedt per-
spectief, maar Westfriezen heeft 
na vier wedstrijden de volle buit 
binnen. Een lastige opgave.

Bondsdag bij CasRC
Castricum - Zaterdag 29 sep-
tember is de eerste rugby 
bondsdag van het seizoen. De 
Castricumse rugbyclub is gast-
heer voor dit belangrijke lan-
delijke toernooi voor de jongste 
rugbyjeugd.  CasRC speelt bij de 
jeugd en de senioren al jaren op 
het hoogste niveau mee. Deze 
bondsdag is dan ook de eerste 
test van het sportjaar.

Het wordt een gezellige volle bak 
op thuisbasis Wouterland: 18 
rugbyploegen (leeftijd 7- 12 jaar) 
uit het hele land vechten op het 
scherpst van de snede uit wie de 
beste ploeg is.
Alle kijkers en geïnteresseerden 
zijn welkom op zaterdag 29 sep-
tember om de unieke rugbysfeer 
te ervaren. Voor meer informatie: 
www.casrc.nl. 

Twintig kanjers aan 
de start in Akersloot
Akersloot - Op zondag 30 sep-
tember wordt alweer de 28ste 
editie van de AMAK trimloop in 
Akersloot gelopen. 

Bijzonder dit jaar is dat er ze-
ker twintig nieuwe talenten aan 
de start staan, die de afgelopen 
maanden onder enthousiaste 
begeleiding hebben toegeleefd 
naar het meedoen op de vijf kilo-
meter. De snelste lopers strijden 

daarbij om de trofee voor ‘Amak 
kanjer 2012’.
Naast de trimloop over vijf kilo-
meter, die dit jaar voor het eerst 
weer start bij de handbalkantine 
aan de Boschweg 3 te Akersloot, 
is er de mogelijkheid om te kie-
zen voor de tien of vijftien kilo-
meter. De start van alle drie de 
afstanden is om 11.00 uur. Voor 
de eerste vier op iedere afstand 
zijn leuke prijzen te winnen. De 

jeugd tot en met acht jaar loopt 
dit jaar de halve mijl en voor de 
oudere jeugd (tot en met dertien 
jaar) is er een hele mijl. De hal-
ve mijl start om 10.00 uur en de 
hele mijl om circa 10.15 uur. De 
jeugd krijgt na afloop een me-
daille en maakt kans op prijzen 
in de verloting. Inschrijven kan 
op zondag 30 september vanaf 
9.00 uur in de kantine van hand-
balvereniging Meervogels aan 
de Boschweg 3. Deelname voor 
de jeugd is gratis.

Voor verdere informatie:  www.
amak.nu of Hans Meijne, tel.nr. 
06-24674367.
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Gert Lute ster van de 
avond bij bv WIK 
Castricum - Gert Lute liet, in 
zijn partij tegen Piet van Leur, 
zien dat er dit seizoen geducht 
met hem rekening moet worden 
gehouden, voor een hoge klas-
sering. In 10 beurten had hij al 
61 caramboles bij elkaar ge-
speeld van de te maken 88. In de 
vijfde beurt maakte hij een serie 
van 22 caramboles en de twee 
beurten er na gevolgd met 11 en 
19 caramboles. Piet gaf goed te-
gengas, maar kon tegen dit ge-
weld niet op. Toen de kruitdam-
pen waren opgetrokken na de 
laatste gemaakte carambole van 
Gert, moest Piet in de nabeurt 
nog twee caramboles maken 
om remise te spelen in de 18e 
beurt. Helaas lukte hem dit net 
niet, maar hij kon terugzien op 
een goede partij. Het wedstrijd-
moyenne van Gert was een for-
midabele 4.88 en voor Piet 1.77. 
Geïnspireerd door de geweldige 
prestatie van zijn naamgenoot 
Lute, ging Frans Lute, op zijn ei-
gen geconcentreerde manier, de 
strijd aan tegen Jan van der Zon. 
Met mooie series, soms afge-
wisseld met een aantal ‘poedels’  

stuurde Frans, Jan na 20 beurten 
van de wedstrijdtafel. Een serie 
van 16, 18 en 10 waren de ba-
sis voor dit goede resultaat, en 
de vier winstpunten en een par-
tij gemiddelde van precies 4.00 
was de verdiende beloning. Jan 
kon hier weinig tegenover stel-
len en verliet teleurgesteld het 
strijdtoneel. Gerard de Zeeuw 
bleef met zijn prima overwinning, 
in 21 beurten op Hein Kitsz, de 
trotse koploper. Gerard kwam 
goed uit de startblokken en had, 
na een mooie serie van acht ca-
ramboles in de derde beurt, na 
vijf beurten twaalf caramboles 
bij elkaar getikt. Daarna stok-
te het een aantal beurten, maar 
Hein kon hier niet van profite-
ren. Na een goede eindspurt had 
Gerard zijn 34 te maken caram-
boles bij elkaar, terwijl Hein zijn 
aantal stokte op 17. Verder wa-
ren de winnaars met vier winst-
punten: Klaas Jongeneel  tegen 
Willem Baltus, Cor Stroet tegen 
Jan Kamp, Jaap Rumphorst te-
gen Jaap Frans, Cees Burgmeijer 
tegen Jörgen Bolten en Ferry van 
Gennip tegen Peter Ent. 

Nieuwe jas website Croonenburg
Castricum - Afgelopen week-
end ging de geheel vernieuw-
de website van volleybalvereni-
ging Croonenburg  de lucht in. 

De timing was zorgvuldig ge-
pland. Op de eerste competitie-
wedstrijd moest de site klaar zijn 
en  dat lukte. Een demonstratie 

in de sporthal de Bloemen gaf 
een feestelijk tintje aan de pres-
tatie van Arjen Pauzenga en we-
bmaster Petra van Hees.

FC Castricum weerstaat 
titelkandidaat Zwaluwen 30
Castricum - FC Castricum 
heeft een punt in de wacht ge-
sleept tegen Zwaluwen 30, 1-1. 
Het veldoverwicht en het bal-
bezit waren voor de thuisploeg 
maar FC Castricum stak verdedi-
gend, met een uitblinkende Joris 
Schekkerman, knap in elkaar. De 
kansen waren overigens schaars 
aan beide kanten. Niels Popping 
bracht Castricum aan de leiding 

na een messcherpe counter en 
Zwaluwen 30 uitblinker Frank 
Schilder schoot op slag van rust 
de gelijkmaker binnen. “Eindelijk 
is die hatelijke nul weg”, sprak 
Niels Popping na afloop voldaan. 
Na een eerste kans voor FC Cas-
tricum – een schot van Maarten 
van Duivenvoorde dat over ging 
– nam Zwaluwen 30 de contro-
le over de wedstrijd. FC Castri-

Maarten van Duivenvoorde laat Zwaluwen 30 aanvoerder Niels Joren 
zijn hielen zien.

cum kwam duidelijk niet voor 
de schoonheidprijs naar Hoorn 
en beperkte zich hoofdzake-
lijk tot verdedigen. De ploeg van 
Ron van der Velde wist de thuis-
ploeg vanuit de omschakeling 
een aantal keren pijn te doen. 
Niels Popping scoorde al na een 
kwartier na voorbereidend werk 
van Maarten van Duivenvoor-
de, maar de goal werd ten on-
rechte afgekeurd wegens bui-
tenspel. Na een half uur spe-
len kreeg Castricum een tweede 
grote kans en weer was het raak. 
Maarten van Duivenvoorde zette 
voor en Niels Popping gleed de 
bal van dichtbij binnen, 1-0 voor 
FC Castricum. De goal gaf FC 
Castricum het nodige vertrou-
wen in een mogelijke stunt. Zwa-
luwen 30 kwam echter op slag 
van rust onverwachts op gelij-
ke hoogte met een goede goal. 
Frank Schilder schoot met links 
uitstekend raak na een combina-
tie met spits Roel de Vries, 1-1. 

In de tweede helft startte Zwalu-
wen 30 sterk. In het laatste half 
uur kwam FC Castricum nauwe-
lijks nog in de problemen. Zwa-
luwen maakte een machteloze 
indruk en Castricum verdedig-
de uiterst geconcentreerd. Na 
het laatste fluitsignaal gingen de 
Castricumse armen in de lucht. 
(foto: Han de Swart).

Slotrit Tourclub Limmen
Limmen - Op zondag 30 sep-
tember sluit Tourclub Limmen 
het seizoen af met de traditio-
nele slotrit over ongeveer 120 
km, welke richting Marken gaat. 
De start is vanaf café De Lan-
taarn te Limmen, waar om 8.00 
uur wordt vertrokken. De snel-
heid bedraagt om en nabij de 30 
km/uur. Via het recreatiepark `t 
Twiske fietst men richting Schel-
linkwouderbrug. Vervolgens via 
Ransdorp, Zunderdorp, Holy-
sloot en Uitdam naar Marken, 

waar een koffiestop wordt ge-
houden. De terugtocht gaat via 
Volendam en Kwadijk door de 
Beemster en de Schermer weer 
terug naar Limmen.   

De deelname aan deze tocht is 
gratis voor leden en aankomen-
de leden. Het wordt zeer op prijs 
gesteld als er zoveel mogelijk in 
Tourclub Limmen clubkleding 
wordt gefietst. 
Voor verdere informatie zie www.
tourclublimmen.nl.      

Vermeulen na dubbelslag stevig 
aan kop bij schaakclub Bakkum
Bakkum - In de tweede ronde 
van de interne competitie scha-
ken bij Bakkum speelden Fons 
Vermeulen en Arno Schlosser – 
de nummers twee en drie van de 
vorige competitie - tegen elkaar.
In een Catalaanse partij hielden 
de twee spelers elkaar redelijk in 
evenwicht: Vermeulen probeer-
de het centrum onder controle 
te krijgen, Schlosser had wat ac-
tiever met zijn zwartveldige loper 
kunnen spelen, maar door een 
ruil van twee zwarte lopers tegen 
de twee witte paarden resteer-
de een stelling waarin de spe-
lers ook in remise hadden kun-
nen berusten. Vermeulen beging 
echter de eerste onvoorzichtig-
heid, waarna zwart zich niet on-
betuigd liet en pardoes ten on-
rechte in tijdnood een paard of-

ferde. Het voor zwart kanslo-
ze eindspel werd door Vermeu-
len  zonder problemen gewon-
nen, 1-0. 

Han Kemperink leek tijdens de 
zomervakantie hard te hebben 
gestudeerd. Misschien zelfs wel 
te hard, want in twee recent ge-
speelde partijen haalde hij en-
kele varianten volledig door el-
kaar, rekende niet zelf en verloor 
onnodig. Tegen Henk van der 
Eng kwam een scherpe Caro-
kan opening op het bord, waar-
bij Kemperink een partij van de 
nieuwbakken kampioen And-
reikin van Rusland volgde. An-
dreikin walste zijn tegenstander 
in die partij met de witte stuk-
ken plat. In de partij vond de al-
tijd eigenzinnige Kemperink het 

vanaf de achtste zet beter And-
reikins voorbeeld te verlaten en 
op eigen denkkracht verder te 
gaan. De minder goede ruil van 
twee lichte stukken leverde hem 
een duidelijk mindere stelling op. 
Maar met de rug heel lang tegen 
de muur wist de taaie nestor de 
partij echter net aan remise te 
houden. Een bijzonder verma-
kelijke partij was die tussen Dirk 
Schut en Frank Romeijn. Beide 
spelers gingen vol op de aanval, 
waardoor de stelling in vuur en 
vlam kwam te staan. Uiteindelijk 
kwam Schut als overwinnaar uit 
de hevige strijd. 
Greg Wilson moest in zijn twee-
de partij bij Bakkum zijn mee-
dere erkennen in Jacob Bleijen-
daal, die zijn eerste overwinning 
van het seizoen binnensleepte.
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De opmars van de elektrische 
fi ets zet onverminderd door. Al 
een op de zeven nieuw verkochte 
fi etsen heeft trapondersteuning. 
Niet alleen ouderen, ook on-
der forensen en moeders met 
kinderen is de e-bike ongekend 
populair. In 2011 zijn 178.000 
fi etsen met elektrische trapon-
dersteuning verkocht, 7 procent 
meer dan in 2010. De gemid-
delde prijs die een consument 
in 2011 aan een e-bike heeft 
uitgegeven bedroeg 1918 euro. 
(Bron: Consumentenbond).
Rijwielspecialist Hart uit Heem-
stede beaamt de explosieve 
groei van de verkoop van e-
bikes. “En het zijn echt niet al-
leen senioren die een e-bike 
aanschaffen’’, aldus Patrick 
Hart. “Het is bijvoorbeeld ook 
een oplossing voor scholieren, 
die ver van hun school wonen. 
En voor mensen die midden in 
de stad werken en dus parkeer-
problemen hebben.’’
Het ‘Spartamet-idee’, de fi ets 
met een benzinemotortje en 
een uitlaat, is er volgens Hart 

volledig af. Hart: “De elektri-
sche fi etsen hoor je natuurlijk 
niet en er zijn nu zelfs fi etsen 
waarbij de accu in de ketting-
kast is weggewerkt, dus je ziet 
ook niets.’’
Hij krijgt leuke reacties van zijn 
klanten. ,,Mensen voor wie nor-
maalgesproken een recreatie-
ritje van 30 kilometer op een 
dag de limiet is draaien hun 
hand nu niet meer om voor 60 
of 70 kilometer. Een dagje Am-
sterdam vanuit Heemstede is 
dus goed te doen op de fi ets!”

Wij vroegen enkele lezers naar 
hun ervaringen. Niet iedereen 
wilde z’n verhaal kwijt, vooral 
uit angst voor diefstal. Maar As-
trid Verhoog, die tot enkele ja-
ren geleden in Velsen woonde 
maar nu naar een prachtig huis 
in Den Ilp is verhuisd vertelt en-
thousiast:
“De e-bike voegt iets toe aan 
je leven! Fietsen is zo heerlijk, 
dat wil je graag zo lang mo-
gelijk volhouden, vooral als je 
vrij bent en je bedenkt om ver-

der van huis te gaan dan 30 
kilometer. Juist daarom ga je 
nadenken over een elektrische 
fi ets, je luistert met aandacht 
naar ervaringen van anderen  
en leest met belangstelling alle 
publicaties. Langzaam maar 
zeker gaat het idee een leven 
leiden. Even naar de stad geeft 
steeds vaker parkeerproble-
men, het is duur en soms lastig. 
Met je fi ets heb je die zorgen 
niet.”
Astrid vervolgt: “Een weekendje 
met vrienden op Vlieland was 
een mooie gelegenheid om de 
proef op de som te nemen, we 
huurden elektrische fi etsen en 
waren allemaal direct verkocht!  
Heerlijk was het langs de wad-
denzee te fi etsen met harde 
wind tegen, duin op en af en 
toch steeds zin om verder te 
gaan. Dat weekend fi etsten we 
het eiland in de rondte en kwa-
men telkens overal ontspannen 
aan, altijd nog fi t genoeg om 
de avond prettig door te bren-
gen.”
Toch moest Astrid nog wel 

E-bikes ongekend populair

Astrid Verhoog is dolblij met haar e-bike

De Canadese performer Bobby 
Bruce, alias Nearly Neil, treedt 
vrijdag 12 oktober op in het 
Kennemer Theater in Bever-
wijk. Hij brengt zijn publiek 
al tien jaar in vervoering met 
schitterende Neil Diamond-
vertolkingen. Hij trekt met zijn 
Solitary Band wereldwijd volle 
zalen. Daar staat hij, als Neil 
Diamond, glitterhemd met wijd 
open boord, alsof de tijd heeft 
stilgestaan. Bruce zingt met 
overgave nummers als ‘Sweet 
Caroline’, ‘Song Sung Blue’ en 
‘I Am, I Said’, songs die ook in 
Nederland nog altijd ongekend 
populair zijn. Als je je ogen sluit, 
hoor je het verschil nauwelijks. 
Hij zingt krachtig, kreunend of 
zoetgevooisd met een aange-
name dosis eigen lef en stijl. Na 
volle zalen in Noord-Amerika, 
Australië en Zuidoost-Azië, nu 
voor het eerst in het Kennemer 
Theater in Beverwijk.

Nearly Neil in 
Kennemer Theater

even goed nadenken, het was 
natuurlijk wel een behoorlijke 
uitgave. “Maar de knoop door-
hakken voelde als een cadeau, 
ik heb een accu aangeschaft 
voor de lange afstand, 100 
kilometer staat er zo snel op. 
Ik gebruik de motor niet altijd, 
meestal is het niet nodig, maar 
als de wind de verkeerde kant 
op waait of de boodschappen 
zijn erg zwaar, dan druk ik op 
de knop en krijg precies dat 
duwtje in de rug dat ik nodig 
heb. Na 4 weken stond er al 
bijna 600 kilometer op de tel-
ler en ik moet bekennen dat ik 
er veel plezier aan beleef om 
zo lekker hard te gaan en nog 
energie over te houden voor 
andere dingen rond huis en 
tuin, ook al komt die energie 
soms uit een accu! Ik vind het 
de uitvinding van de eeuw, zo-

Bij dit theaterconcert is een ‘Sa-
men naar Theater’-avond ge-
organiseerd. Meer informatie 
op de website of aan de thea-
terkassa.
Kaarten vanaf 21 euro voor 
vrijdag 12 oktober om 20.15 
uur kunt u reserveren via www.
kennemertheater.nl of via de 
theaterkassa, 0251-221453.

iets als de stofzuiger, niet meer 
weg te denken.”
Voor diefstal hoeven eigenaren 
van een e-bike volgens rijwiel-
specialist Patrick Hart niet bang 
te zijn. Hart: “Die fi etsen zijn zo 
goed beveiligd. Bovendien kun 
je voor 168 euro al een verze-
kering afsluiten voor drie jaar 
waarbij schade en diefstal ver-
zekerd zijn maar je bovendien 
geholpen wordt als je pech on-
derweg hebt.’’
Overweegt u ook een e-
bike aan te schaffen en 
wilt u een gedegen advies? 
Ga dan eens langs bij Rij-
wielspecialist Hart aan 
de Zandvoortselaan 34 in 
Heemstede of bij Fietsshop 
Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 9 
in Uitgeest. Zie adverten-
ties elders in deze 50plus-
wijzer.
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De opmars van de elektrische 
fi ets zet onverminderd door. Al 
een op de zeven nieuw verkochte 
fi etsen heeft trapondersteuning. 
Niet alleen ouderen, ook on-
der forensen en moeders met 
kinderen is de e-bike ongekend 
populair. In 2011 zijn 178.000 
fi etsen met elektrische trapon-
dersteuning verkocht, 7 procent 
meer dan in 2010. De gemid-
delde prijs die een consument 
in 2011 aan een e-bike heeft 
uitgegeven bedroeg 1918 euro. 
(Bron: Consumentenbond).
Rijwielspecialist Hart uit Heem-
stede beaamt de explosieve 
groei van de verkoop van e-
bikes. “En het zijn echt niet al-
leen senioren die een e-bike 
aanschaffen’’, aldus Patrick 
Hart. “Het is bijvoorbeeld ook 
een oplossing voor scholieren, 
die ver van hun school wonen. 
En voor mensen die midden in 
de stad werken en dus parkeer-
problemen hebben.’’
Het ‘Spartamet-idee’, de fi ets 
met een benzinemotortje en 
een uitlaat, is er volgens Hart 

volledig af. Hart: “De elektri-
sche fi etsen hoor je natuurlijk 
niet en er zijn nu zelfs fi etsen 
waarbij de accu in de ketting-
kast is weggewerkt, dus je ziet 
ook niets.’’
Hij krijgt leuke reacties van zijn 
klanten. ,,Mensen voor wie nor-
maalgesproken een recreatie-
ritje van 30 kilometer op een 
dag de limiet is draaien hun 
hand nu niet meer om voor 60 
of 70 kilometer. Een dagje Am-
sterdam vanuit Heemstede is 
dus goed te doen op de fi ets!”

Wij vroegen enkele lezers naar 
hun ervaringen. Niet iedereen 
wilde z’n verhaal kwijt, vooral 
uit angst voor diefstal. Maar As-
trid Verhoog, die tot enkele ja-
ren geleden in Velsen woonde 
maar nu naar een prachtig huis 
in Den Ilp is verhuisd vertelt en-
thousiast:
“De e-bike voegt iets toe aan 
je leven! Fietsen is zo heerlijk, 
dat wil je graag zo lang mo-
gelijk volhouden, vooral als je 
vrij bent en je bedenkt om ver-

der van huis te gaan dan 30 
kilometer. Juist daarom ga je 
nadenken over een elektrische 
fi ets, je luistert met aandacht 
naar ervaringen van anderen  
en leest met belangstelling alle 
publicaties. Langzaam maar 
zeker gaat het idee een leven 
leiden. Even naar de stad geeft 
steeds vaker parkeerproble-
men, het is duur en soms lastig. 
Met je fi ets heb je die zorgen 
niet.”
Astrid vervolgt: “Een weekendje 
met vrienden op Vlieland was 
een mooie gelegenheid om de 
proef op de som te nemen, we 
huurden elektrische fi etsen en 
waren allemaal direct verkocht!  
Heerlijk was het langs de wad-
denzee te fi etsen met harde 
wind tegen, duin op en af en 
toch steeds zin om verder te 
gaan. Dat weekend fi etsten we 
het eiland in de rondte en kwa-
men telkens overal ontspannen 
aan, altijd nog fi t genoeg om 
de avond prettig door te bren-
gen.”
Toch moest Astrid nog wel 
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Astrid Verhoog is dolblij met haar e-bike

De Canadese performer Bobby 
Bruce, alias Nearly Neil, treedt 
vrijdag 12 oktober op in het 
Kennemer Theater in Bever-
wijk. Hij brengt zijn publiek 
al tien jaar in vervoering met 
schitterende Neil Diamond-
vertolkingen. Hij trekt met zijn 
Solitary Band wereldwijd volle 
zalen. Daar staat hij, als Neil 
Diamond, glitterhemd met wijd 
open boord, alsof de tijd heeft 
stilgestaan. Bruce zingt met 
overgave nummers als ‘Sweet 
Caroline’, ‘Song Sung Blue’ en 
‘I Am, I Said’, songs die ook in 
Nederland nog altijd ongekend 
populair zijn. Als je je ogen sluit, 
hoor je het verschil nauwelijks. 
Hij zingt krachtig, kreunend of 
zoetgevooisd met een aange-
name dosis eigen lef en stijl. Na 
volle zalen in Noord-Amerika, 
Australië en Zuidoost-Azië, nu 
voor het eerst in het Kennemer 
Theater in Beverwijk.

Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in 
Kennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer TheaterKennemer Theater

even goed nadenken, het was 
natuurlijk wel een behoorlijke 
uitgave. “Maar de knoop door-
hakken voelde als een cadeau, 
ik heb een accu aangeschaft 
voor de lange afstand, 100 
kilometer staat er zo snel op. 
Ik gebruik de motor niet altijd, 
meestal is het niet nodig, maar 
als de wind de verkeerde kant 
op waait of de boodschappen 
zijn erg zwaar, dan druk ik op 
de knop en krijg precies dat 
duwtje in de rug dat ik nodig 
heb. Na 4 weken stond er al 
bijna 600 kilometer op de tel-
ler en ik moet bekennen dat ik 
er veel plezier aan beleef om 
zo lekker hard te gaan en nog 
energie over te houden voor 
andere dingen rond huis en 
tuin, ook al komt die energie 
soms uit een accu! Ik vind het 
de uitvinding van de eeuw, zo-

Bij dit theaterconcert is een ‘Sa-
men naar Theater’-avond ge-
organiseerd. Meer informatie 
op de website of aan de thea-
terkassa.
Kaarten vanaf 21 euro voor 
vrijdag 12 oktober om 20.15 
uur kunt u reserveren via www.
kennemertheater.nl of via de 
theaterkassa, 0251-221453.

iets als de stofzuiger, niet meer 
weg te denken.”
Voor diefstal hoeven eigenaren 
van een e-bike volgens rijwiel-
specialist Patrick Hart niet bang 
te zijn. Hart: “Die fi etsen zijn zo 
goed beveiligd. Bovendien kun 
je voor 168 euro al een verze-
kering afsluiten voor drie jaar 
waarbij schade en diefstal ver-
zekerd zijn maar je bovendien 
geholpen wordt als je pech on-
derweg hebt.’’
Overweegt u ook een e-
bike aan te schaffen en 
wilt u een gedegen advies? 
Ga dan eens langs bij Rij-
wielspecialist Hart aan 
de Zandvoortselaan 34 in 
Heemstede of bij Fietsshop 
Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 9 
in Uitgeest. Zie adverten-
ties elders in deze 50plus-
wijzer.
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