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Duizelingwekkende snelheden 
minibikes en Solexen
Akersloot - Afgelopen week-
end beleefde Akersloot alweer de 
27ste editie van het Rock ‘n Roll 
Streetfestival. Terwijl de stand-
houders van de Jaarmarkt vrij-
dagmiddag hun stand nog op-
bouwen klinken de eerste Rock ’n 
Roll klanken al uit de feesttent. De 

band ‘Eightball Bobbers’ bijt het 
spits af met muziek uit de jaren 
’60. Met de kleintjes is ook reke-
ning gehouden. Op de Jaarmarkt 
vermaken ze zich in de zweefmo-
len. 
Daar, waar de race met minibikes 
en Solexen vorig jaar nog door de 

regen was afgelast, kon deze dit 
keer wél doorgaan. Met soms dui-
zelingwekkende snelheden razen 
ze over het parcours. 

Lees verder in deze krant een 
sfeerverslag. (Tekst en foto: Henk 
de Reus)

Bij een uniek huwelijksaanzoek 
hoort een unieke trouwlocatie...
Castricum - Bij een uniek aan-
zoek hoort een unieke locatie, 
moet Sergio Felter gedacht heb-
ben. Nadat hij zijn vriendin Inge 
afgelopen februari live op Radio 
538 ten huwelijk vroeg, trouwde 
het koppel vrijdag 30 augustus in 
de Abdij van Egmond.
En dat gebeurt niet vaak, meldt 
Sergio. ,,Het is heel speciaal dat 
iemand in de Abdij mag trouwen, 
dat gebeurt bijna nooit. Heel bij-
zonder om mee te maken.” Sergio 
en Inge reden op Valentijnsdag in 
de buurt van het gemeentehuis 
toen de auto begon te ‘haperen’. 
Daar werden ze opgewacht door 
een team van Radio 538 waarna 
Sergio voor het oog van dj Wietze 
de Jager op zijn knieën ging voor 
Inge. Het duo blikt terug op een 
‘mooie en unieke kerkdienst’. Het 
feest werd afgesloten in strand-
paviljoen Zeezicht. (Foto’s: Sonja 
Jaarsveld Fotogra� e)

‘Castricumse oud-militair (27) steelt 
messen en militaire kleding’
Castricum - Een voormalig mili-
tair (27) uit Castricum wordt ver-
dacht van het inbreken bij de 
Oranjekazerne in Arnhem. Daar 
zou hij onder andere messen, lap-
tops en militaire kleding hebben 
gestolen. Dinsdag werd hij door 

de Koninklijke Marechaussee van 
zijn bed gelicht.

De militair werkte in de Oranje-
kazerne. Mogelijk zijn er meerde-
re mensen bij de diefstal betrok-
ken geweest. De Koninklijke Ma-

rechaussee meldt dat veel van de 
gestolen goederen bij de militair 
zelf en bij verschillende opkopers 
zijn aangetro� en. De Koninklij-
ke Marechaussee heeft de zaak in 
onderzoek en sluit meerdere aan-
houdingen niet uit.

Prima prestaties AVC Jeugd
Castricum - De afgelopen twee 
weekenden stonden voor een 
aantal junioren van AV Castricum 
in het teken van de belangrijkste 
baanwedstrijd van het jaar; de At-
letiekunie ondersteunt geen of-
� ciële Nederlandse Kampioen-
schappen voor C en D-junioren, 
maar de nationale C-Spelen en 
D-Spelen in Amsterdam worden 
alom beschouwd als de o�  cieu-
ze Nederlandse Kampioenschap-
pen. Een viertal AVC junioren 
heeft hier laten zien tot de top-10 
van Nederland te behoren.

Franka Holland toont het hele at-
letiekseizoen al aan dat de over-
gang naar het jeugdteam van 
TDR een goede keuze is geweest 
en ook dat de combinatie rug-
by/atletiek geen belemmering is 
om goede prestaties neer te zet-
ten. Eerder dit jaar haalde deze 
1e jaars C-junior al de halve � na-

le 400m bij het Nederlands kam-
pioenschap 400m B junioren en 
ook bij deze C-Spelen behaal-
de ze 2 top-10 klasseringen. Op 
de 300 meter werd Franka 10e in 
een uitstekende 43,68 seconden, 
hetgeen een ruime verbetering 
was van haar recente clubrecord 
van 44,31 seconden. Op de 800m 
werd ze knap 9e met een tijd van 
2’29”20, vlak hierna � nishte team-
genote Ruth Spijker als 10e in een 
tijd van 2.29,46 minuten. 
Mathilda Way (C-junior) evenaar-
de bij het hoogspringen in de 
voorronde met een hoogte van 
1.50m haar PR, waarmee ze door 
wist te dringen tot de � nale. In de 
� nale wist ze zich vervolgens te 
verbeteren tot 1.51m, waarmee 
ze uiteindelijk 9e werd van Ne-
derland werd.
Sepp Schulte (D-junior) – nog 
niet volledig op niveau terug na 
een blessure – nam in de ambi-
ance van het Olympisch Stadion 
genoegen met de 8e plaats bij 
hoogspringen. Hij kwam tot een 
hoogte van 1.35m. Sepp kwam 
ook uit op het onderdeel ver-
springen; zijn laatste sprong in de 
� nale kwam hij tot 4.37m, een uit-
stekende 6e plaats op deze natio-
nale kampioenschappen.

Pupillen 
Tegelijkertijd organiseerde AV 
Hollandia in Hoorn een wedstrijd 
om na een lange zomervakantie 
weer lekker in het atletiekritme te 
komen. Een aantal AVC pupillen 
nam deel, als voorbereiding op 
de belangrijke pupillen� nale me-
dio september.
Bij de meisjes mini haalde twee 

AVC pupillen het podium: Fae 
Tuin kreeg een zilveren medaille 
en Julie Popot een bronzen me-
daille. Fae sprintte met een PR het 
snelst van alle mini meiden (7,87 
sec) en behaalde ook de derde 
plek op de 600 meter met een tijd 
van 2.48,50 minuten. Julie wierp 
de bal het verst van alle meiden uit 
de wedstrijd; wel 12,67 meter ver. 
De AVC meisjes pupillen B wa-
ren met een groepje van 5 pupil-
len vertegenwoordigd en zij wa-
ren weer in topvorm! Keer op keer 
sneuvelt het estafette clubrecord 
ook nu weer renden Noa Popot, 
Robyn Besselink, Sara de Waard 
en Elin Bernhard net iets harder 
dan de vorige keer (27,07 sec). 
Noa won bovendien goud op de 
meerkamp met een prachtig PR 
van 3,92 meter met verspringen. 
Deze jonge atleetjes zijn hele-
maal klaar voor de pupillen� na-
le van 14 september! (Foto’s: aan-
geleverd)
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Geweldig weekend in Akersloot
Akersloot - Terwijl de band 
‘Eightball Bobbers’ in de feest-
tent nummers als ‘Doctor Velvet’ 
van Nick Curran, ‘Rock Around 
the Clock’ van Bill Haley, ‘Breaking 
up the house’ van Colin James en 
‘Rock ‘n Roll music’ van Bill Ha-
ley de revue laat passeren, zit As-
trid Wit (57) uit Zaandam even 
bij te komen van het rock ‘n rol-
len. Op haar hoofd prijkt een ro-
ze roos, ze draagt een bijpassen-
de roze bloemetjesjurk en onder 
haar witte sokjes met kant prijken 
witte gympen. Ze wacht op haar 
andere Rock ’n Roll vrienden en 
vriendinnen. 

Vrijdag rond 16.00 uur verschij-
nen de eerste bezoekers van de 
Jaarmarkt. Moeder Ellen en doch-
ter Sharon (23) uit Castricum 
verwelkomen hun eerste klan-
ten aan hun stroopwafelkraam. 
Sharon zegt dat ze de stroopwa-
felkraam een jaar geleden is be-
gonnen om haar studie te kun-
nen bekostigen. Nel en Ben Kers-
sens staan met hun kleinkinderen 
Frederique (5), Nicolette (4) en Va-
lerie (2) bij een snoepkraam. Nel: 
,,We hebben een extra oppas-
dag. Voor ons is de jaarmarkt een 
thuiswedstrijd. We zijn beiden 
in deze straat geboren en opge-
groeid en zitten samen op Rock ’n 
Roll les. Alles samen. Saai hè?” 

Fotomomentje 
Valkenier Marcel Bontes showt 
enkele van zijn roofvogels, waar-
onder een Roodpoot Bosuil. 
Goed gekeken en niet kleuren-
blind, maar het dier had echt ge-
le poten. 
Harley (7) mag met haar moe-

der Elize met de 60 cm grote uil 
op de foto. Harley kijkt liever toe 
dan dat ze de uil aait. Dit laatste 
laat ze aan haar moeder over. De 
tegenprestatie voor het fotomo-
mentje is een kleine bijdrage voor 
het goede doel. 
De aanwezige zweefmolen doet 
goede zaken en de feesttent is 
inmiddels al aardig volgelopen. 
Voor de tent staan zeven rolstoe-
len met oudere dames uit Stram-
merzoom. Nathalie (22) is een 
van de verzorgenden in het ver-
zorgingshuis. ,,Ze vinden de mu-
ziek onwijs leuk en je ziet ze van 
oor tot oor lachen”, zegt Nathalie. 
Dat de dames er schik in hebben 
is goed te zien. Zittend in de rol-
stoel wordt er vrolijk meegedeind 
en een dame waagt het zelfs om 
even uit haar vierwieler te stap-
pen en staande met haar heupen 
heen en weer te wiegen. De vrij-
willigers, die de dames begelei-
den, genieten zichtbaar mee.

Hel van het Westen
Zaterdag tegen 17.30 uur schalt 
de stem van speaker Henk Leve-
ring, de motor achter de organi-
satie van het Streetfestival, over 
het Wilhelminaplein. Hij roept de 
15 deelnemers van minibike race 
op om naar de start te komen. Le-
vering geniet zichtbaar. Het is de 
laatste keer dat hij het festijn or-
ganiseert. De minibikes, soms 
met zijspan, scheuren met brul-
lende motor over het met hek-
ken afgezette parcours, een spoor 
van benzinedampen achter zich 
latend. Om 18.00 uur wordt het 
startsein gegeven voor de ludie-
ke Solexrace, die de naam ‘Hel 
van het westen’ draagt. Zo’n 50 

deelnemers melden zich bij de 
start, twee vrouwelijke coureurs 
zijn verkleed als bier�esje, een an-
der in een Amerikaanse out�t en 
weer anderen in lange leren jas-
sen en pothelm. Een als pastoor 
verklede deelnemer mag in po-
le position starten. Zijn religieu-
ze out�t en de vele schietgebed-
jes onderweg blijken geen garan-
tie te zijn voor de eindoverwin-
ning. Volgende keer de Solex mis-
schien vooraf met wijwater be-
sprenkelen? Halverwege de man-
che lijkt de geest uit de �es te zijn, 
want bij de twee levende bier�es-
dames ontbreekt ineens de hals 
van de �es. De enige Duitse deel-
nemer, Walter Schidermayer (73) 
uit Keulen vliegt de bocht uit en 
komt lelijk ten val. De EHBO schiet 
hem te hulp. De schade beperkt 
zich tot schaafwonden en kneu-
zingen. De schrik zit er goed bij 
hem in. ,,Scheisse, einer der Teil-
nehmer stieß mich in die Ecke“, is 
zijn verklaring. De dader is voort-
vluchtig. Tja, het is een spelletje, 
maar het competitieve element 
komt gaandeweg blijkbaar toch 
naar boven, zelfs bij deelnemers 
boven de 70. Walter is lid van de 
Solexcclub Zeeland en doet voor 
de derde keer mee. Na een poos-
je kan hij weer lachen.

De Oldtimershow op zondag-
middag, met Rock ’n Roll muziek 
op de achtergrond, vormen een 
waardige afsluiting van het fes-
tival. Nu nog een opvolger voor 
Henk Levering vinden, want het 
Streetfestival mag niet verloren 
gaan. Akersloot en het festival 
horen bij elkaar. (Tekst en foto’s: 
Henk de Reus)

Wie durft de uil tvan de valkenier te aaien

Spanning bij start van de  minibikes race

Han en Alma in en zoon Vince voor een oude Mercury

Fietsend inspiratie opdoen voor een groene tuin
Castricum - Voor- en tegenstan-
ders van klimaatplannen zijn het 
over één ding eens: dat er iets aan 
het veranderen is, is zeker. We wor-
den er dagelijks mee geconfron-
teerd. Hoosbuien en perioden van 
extreme droogte zijn geen uitzon-
dering meer. Maar hoe kun je tui-
nen en plantsoenen klimaatproof 
kunt maken. Hierover ging het af-
gelopen zaterdag tijdens een door 
de gemeente Castricum georgani-
seerde wijksafari in Limmen. 

Biodiversiteit
Het aantal personen dat zich voor 
de safari had opgegeven (60) ver-
rast ook de organisatie.. Wethou-
der Falgun Binnendijk houdt de 
aanwezigen voor dat de weers-
extremen het noodzakelijk ma-
ken dat we meer doen aan water-
berging, -beheersing en -adapta-
tie. Binnendijk: “Naast de overheid 
kunnen particulieren hier ook een 
bijdrage aan leveren. Het gaat dan 
niet alleen om het groener ma-
ken van de tuin, zodat het riool 
niet overbelast raakt, maar ook om 
het opvangen van het overvloedi-
ge water. Dit kan dan weer worden 
aangewend in een periode van ex-
treme droogte. Daarnaast is biodi-
versiteit in de buitenruimten en in 
tuinen van particulieren van groot 
belang. Als je ook voor variëteit 
met bomen kiest, zijn besmettelij-
ke ziekten, zoals veroorzaakt door 

de processierups, beter tegen te 
gaan.” 

Nadat Dorien Notterman van ‘De 
Groene Reiger’ een toelichting 
op het programma heeft gege-
ven, stappen de deelnemers op 
de �ets. De karavaan, begeleid 
door mensen in gele hesjes, be-
zoekt eerst het Tulpenveld, een 
straat die voornamelijk uit stenen 
en tegels bestaat. “Zo zou het ei-
genlijk niet moeten. Als je een stuk 
grond koopt, koop je ook een stuk 
zorg. Als je dit laatste niet wilt, kun 
je beter een appartement betrek-
ken”, zegt Mercedes Doctor van 
‘Groei en Bloei’. Hierna worden de 
tuin van Harry en Francine Snijder 
aan de Middenweg en die van Jo-
landa Mooij aan de Kerkweg be-
zocht. Het zijn beide tuinen waar-
over van tevoren goed is nage-
dacht en welke een lust voor het 
oog zijn. Harry vertelt over de Wa-
di (in�ltratievoorziening) die hij in 
zijn tuin heeft aangebracht en die 
het meeste hemelwater opvangt, 
dat van zijn dak afkomt. Verderop 
in de tuin staan twee grote regen-
tonnen. Iemand merkt op dat je 
meer rendement uit je zonnepane-
len haalt wanneer je deze op een 
sedum dak aanbrengt. Goeie tip! 
Jolanda legt het ontstaan van haar 
tuin uit. De tuin bevat gecultiveer-
de stukjes en delen waar de natuur 
nog vrij spel heeft. In de tuin bevin-

den zich overal plekjes waar dieren 
zich kunnen verstoppen, zoals sa-
lamanders, vogels,en kikkers. De 
elfduizend voorjaarsbollen zijn be-
doeld voor allerlei bestuivers. Ze 
geeft de planten bewust nooit wa-
ter. “Dit moet de natuur zelf maar 
regelen”, vindt Jolanda. 

Agrarisch landschap
De laatste stop vindt plaats ach-
ter De Hortus Bulborum. Terwijl 
het gezelschap uitkijkt over de 
weilanden, vertelt Peter Mol van 
Landschap Noord-Holland hoe het 
agrarisch landschap de laatste de-

cennia is veranderd door het ge-
bruik van gif, het vroeger maaien 
van het gras en het verlagen van 
het grondwaterpeil. Dit heeft de-
sastreuze gevolgen gehad voor de 
dieren die er leven, met name voor 
het weidevogelbestand.

Winnaar 
In de pauze maakt wethouder Bin-
nendijk bekend dat Merel Mooij uit 
Limmen (5) de aan de Safari ver-
bonden tekenwedstrijd heeft ge-
wonnen. Zij ontvangt van de wet-
houder een bijenhotel als prijs. 
Hierna kunnen de aanwezigen 

meedoen aan een workshop tuin-
inrichting, verzorgd door ‘Groei 
en Bloei’, in gesprek gaan met de 
groen-/wijkbeheerder over de 
groeninrichting, de Plantjesmarkt 
bezoeken, of informatie inwinnen 
over de subsidieregeling voor re-
genwatertuinen.  
Afsluitend kijken de deelnemers 
terug op een goed en strak geor-
ganiseerd programma, waarbij de 
nodige inspiratie voor eigen tuin 
ideeën kon worden opgedaan. 
Hiervoor hoef je echt geen groene 
vingers te hebben. (Tekst en foto: 
Henk de Reus)

Waarschijnlijk een deal met een sponsor gesloten





04 4 september 2019

Af te halen op verschillende plekken
Gratis folder Open 
Monumentendagen 

Fit4lady voor vijfde keer in actie 
voor de Hartstichting

Hummel Kozijnen overgenomen 
door Smits Keuken

A Rainy Day in New York
Woody Allen presenteert zijn vijf-
tigste �lm als regisseur en sce-
narist. A Rainy Day In New York 
is een romantische komedie die 
zich afspeelt in het prachtige in 
New York. 

Allen wist wederom een sterren-
cast te strikken bestaande uit o.a. 
Timothée Chalamet, Elle Fanning, 
Selena Gomez, Jude Law, Diego 
Luna en Liev Schreiber.

De �lm vertelt het verhaal van 
een jong stel dat zich verheugt 
op een speciaal weekend in New 
York, weg van de universiteit waar 
ze allebei studeren. Maar dan ver-
andert hun weekend in een inge-
wikkelde puinhoop.
A Rainy Day In New York is de der-
de samenwerking tussen Allen en 
de vermaarde, met een Oscar be-
kroonde cameraman Vittorio Sto-
raro.

Downton Abbey
Het is zover; The Dowager Coun-
tess en de rest van de Downton 
Abbey-gang is te zien op het gro-
te scherm. Downton Abbey volgt 
de familie Crawley en hun be-
dienden die bij hen inwonen op 

hun enorme landgoed in Enge-
land in de vroege jaren 1900. 
Na het einde van de populaire 
serie Downton Abbey, vielen de 
fans in een zwart gat. Vier jaar na 
de laatste a�evering zijn de fami-
lie Crawley en hun personeel dan 
weer eindelijk terug.

Castricum en omstreken - De 
jaarlijkse folder voor de Open Mo-
numentendagen op 14 en 15 sep-
tember is weer op gratis af te ha-
len in het gemeentehuis, de bibli-
otheek en de VVV-informatiepun-
ten. 

Het landelijke thema van de Open 
Monumentendagen dit jaar is: 
“Plekken van Plezier” en die heb-
ben wij in onze regio volop! Denk 
aan de prachtige buitenplaatsen, 
de badplaatsen, historische land-
schappen, musea, muziektenten, 
bioscopen, midgetgolfbanen, uit-
spanningen en nog veel meer.
Veel vrijwilligers in de gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo hebben zich ingespannen 
om er weer een gevarieerd en in-
teressant weekend van te maken.
Stap op de �ets en ga ook eens 
kijken in de nog niet zo bekende 
naastgelegen gemeente!

Eruit springt het programma van 
de Stichting Werkgroep Oud Cas-
tricum. De werkgroep heeft ge-
heel passend binnen het thema, 

een bijzondere expositie opge-
zet over Castricums plekken van 
vermaak. Aan de hand van fo-
to’s en �lmbeelden worden aller-
lei soorten van vermaak getoond, 
zoals de speeltuin, de kermis, het 
strand, de ijsbaan, de Papenberg 
met speeltuin, én de in 1937 ge-
opende en nog steeds bestaan-
de bioscoop Corso. Een absolute 
aanrader. Hun onderkomen ligt 
aan de Duynkant, Geversweg 1b.
Op zondag 15 september wordt 
vanaf de Duynkant om 13.00 
uur een �etsexcursie gehouden 
door het Oer-IJ-gebied. De excur-
sie duurt ongeveer tweeënhalf 
uur. Deelname is gratis, maar wel 
graag aanmelding vooraf door 
een mail naar info@oerij.nl.

Ook een plezierige locatie is De 
Hof van Kijk-Uit, waar mensen 
met een beperking een zinvolle 
dagbesteding genieten en u van 
een heerlijk kopje ko�e of thee!
Extra informatie treft u aan op de 
websites van de gemeente www.
castricum.nl De website van de 
landelijke stichting Open Monu-

mentendag, www.openmonu-
mentendag.nl staat ook bol van 
achtergronden en tips. (foto: aan-
geleverd)

Regio - Hummel Kozijnen hecht 
veel waarde aan het persoonlijk 
contact met zijn klanten en zij 
houden u dan ook graag op de 
hoogte van de ontwikkelingen 
binnen hun organisatie.

Na bijna 24 jaar met veel plezier 
en toewijding zijn bedrijf groot 
te hebben gemaakt, zal oprichter 
en eigenaar de heer Aad Hummel 
zijn functie gaan overdragen om 
daarna van een welverdiend pen-
sioen te gaan genieten.
Hummel Kozijnen & Wooncom-
fort is de afgelopen jaren fors uit 
zijn jasje gegroeid, mede door 
zijn vertrouwde naam, kwaliteit, 
diversiteit en service maar niet 
onbelangrijk door de kennis en 
inzet van zijn vakbekwame mon-
teurs

Vanaf 1 september 2019 is Re-
né Schellevis de nieuwe eigenaar 

geworden van Hummel Kozijnen 
& Wooncomfort BV. Rene Schel-
levis is een bekwame en zeker 
geen onbekende ondernemer, 
meerdere winkels cq showrooms 
in Uitgeest en Haarlem onder de 
naam Smits Keukens zijn groot 
geworden onder zijn bestuur. 
Schellevis kan de klanten verze-
keren dat ze als klant centraal zul-
len blijven staan en dat aan de 
kwaliteit van de woonproduc-
ten niets zal veranderen. Hummel 
Kozijnen en Smits Keukens is een 
verassende combinatie die ve-
le mensen zal gaan aanspreken, 
beide hebben een zeer moderne 
showroom en leveren uitsluitend 
producten van een hoge kwaliteit 
  
Deze bedrijfsovername brengt 
voor de klant geen merkbare ver-
anderingen met zich mee.
Hummel Kozijnen & Wooncom-
fort BV blijft op het vertrouwde 

adres en garandeert de service 
die men de afgelopen 24 jaar van 
ons gewend was. 
Hummel Kozijnen & Wooncom-
fort BV zal zijn woonwinkel in het 
centrum van Heemskerk op de 
Kerkweg 36 gaan uitbreiden met 
een grote diversiteit aan produc-
ten en vernieuwingen die men in 
de toekomst groots zal gaan pre-
senteren.

In oktober zal er een grote feeste-
lijke opening worden gehouden 
onder het genot van een hapje en 
een drankje en uiteraard wordt 
dat breed bekendgemaakt.

,,Wij hopen iedereen hiermee vol-
doende te hebben geïnformeerd 
en verwelkomen iedereen graag 
binnenkort eens in onze woon-
winkel’’, aldus het team van Hum-
mel Kozijnen & Wooncomfort. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Carriërevrouwen, 
huismoeders, sporthaters en da-
mes op leeftijd: Fit4lady komt 
voor de vijfde keer in actie voor 
de Hartstichting en is op zoek 
naar 4.000 vrouwen die hun hart 
willen versterken. 
,,Met gezond eten, regelmatig 
ontspannen en bewegen ver-

klein je de kans op hart- en vaat-
ziekten”, legt Arina van Damme, 
eigenaresse van Fit4lady in Lim-
men uit.
,,Vrouwen hebben vaker vernau-
wingen in de allerkleinste vaatjes 
van het hart. Ook afwijkingen in 
de allerkleinste vaatjes kunnen 
serieuze klachten veroorzaken.”

Volgens Arina is een sterk vrou-
wenhart nodig. ,,Vrouwen staan 
vaak aan de basis van een huis-
houden of een gezin en nemen 
vaker mantelzorgzaken op zich. 
Het is belangrijk dat vrouwen �t 
en gezond zijn om die rol te kun-
nen blijven vervullen.
,,Elke vrouw kan zich opgeven 
voor het programma dat tussen 
9 september en 29 september 
start. ,,Vijf weken lang gaan vrou-
wen aan de slag met een speci-
aal trainingsprogramma en krij-
gen zij persoonlijke coaching. Er 
wordt op eigen niveau getraind. 
Ook vrouwen met hart- en vaat-
problemen of diabetes kunnen 
bij ons sporten.”

Tijdens de actie train je onbeperkt 
voor 57,90. Fit4lady doneert per 
deelnemer 10 euro aan de Hart-
stichting. Kijk voor meer informa-
tie op www.�t4lady.nl/hart-aan-
de-slag. (Foto: aangeleverd)

Bij het drukken van de Monu-
mentenfolder is helaas een 
fout geslopen. Bij De Duyn-
kant en het Huis van Hilde is 
vermeld, dat er een tentoon-
stelling is over de Slag bij Cas-
tricum van 1799. Dit is niet 
juist; deze tekst vervalt dus. 
Met excuses voor het eventu-
ele ongemak.
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Cultuurgeschiedenis in Heiloo: 
De Etrusken en het oude Rome
Limmen - Het begint een ver-
trouwd initiatief te worden: twee 
keer per jaar organiseert Corne-
lis Jonkman een cursus over cul-
tuurhistorische onderwerpen. Zo 
kwamen o.a. Iran en Jeruzalem 
aan bod. Dit voorjaar is Jonkman 
begonnen aan een lange wande-
ling door de cultuurgeschiede-
nis van Europa te beginnen bij 
de oude Grieken. Op 24 oktober 
begint de nieuwe cursus, nu over 
het oude Italië. In acht ochten-
den, steeds op donderdag, wor-
den de Etrusken geïntroduceerd. 
Over hun wereld is veel nog niet 
bekend, maar aan de hand van 
de overvloedige grafvondsten 
in Toscane ontstaat toch een vrij 
helder beeld  van hun cultuur. 

Aan de Tiber kwam in dezelfde 
tijd Rome tot bloei, een stad met 
een volkomen andere mentali-
teit. Daarmee bouwden de Ro-
meinen een imperium dat voor 
de geschiedenis van Europa van 
blijvende betekenis is gebleken. 
Tijdens de cursus wordt onder 
meer de opkomst van Rome be-
handeld, de religie en mythologie 

van de Romeinen, het politieke 
systeem, de oorlogen tegen Car-
thago en de langzame acceptatie 
van de Griekse kunst en cultuur. 
Grote namen komen langs zo-
als Coriolanus en Cato, Scipio en 
Hannibal, de Gracchen, Livius en 

Vergilius, Cicero en Caesar.
De cursus wordt gegeven in de 
Kleine Kapel van de Willibrordus-
stichting. 

Meer informatie is te vinden op 
de website www.italiaclassica.nl.

Etruskische echtparensarcofaag, Villa Giulia Rome (foto: aangeleverd)

My-LifeSlim afslankpraktijk Heiloo 
is verhuisd deze zomer
Heiloo - Ingrid van Mil is blij met 
haar nieuwe praktijkruimte op de 
Kennemerstraatweg 452. Om de 
verhuizing te vieren ontvangt ie-
dere nieuwe cliënt maar liefst € 
25,00 korting op het startpakket.  
Wie droomt er niet van een slan-
ker, �tter �guur? Maar afkomen 
van die overtollige kilo’s is vaak 
makkelijker gezegd dan gedaan. 
Want we willen óók blijven ge-
nieten… Ingrid coacht mannen 
en vrouwen naar een gezonde-
re levensstijl, zonder dat ze hoe-
ven afzien.
,,Met My-LifeSlim eet je elke dag 

lekkere gerechten met produc-
ten gewoon uit de supermarkt’’, 
vertelt Ingrid. ,,De truc is dat je je 
houdt aan een plons water en zes 
maaltijden per dag, suikervrij en 
vetarm. Om de vetverbranding 
te ondersteunen en het honger-
gevoel te verminderen geef ik na-
tuurlijke voedingssupplementen. 
Zo hou je je energielevel en blijf 
je genieten, terwijl je wel één à 
twee kilo per week verliest!’’ 

Informatie: www.mylifesslim.
com, ingridvanmil@mylifeslim.
com. (Foto: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur 
A Rainy Day in New York

woensdag 11-09  20.00 uur 
Downton Abbey

vrijdag 13.30 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Diego Maradona
zaterdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur 
La promesse de l’aube

vrijdag 13.30 uur
zaterdag & zondag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur 
Blinded by the Light

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 20.30 uur

Once Upon A Time in… 
Hollywood

vrijdag 16.15 uur
maandag 20.00 uur

Ballon
vrijdag 16.15 uur

zaterdag 18.45 uur
The Lion King (OV) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Angry Birds 2 (NL)
zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
The Lion King (NL) 2D

Programma 5 september t/m 11 september
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Loop mee met de Limmer 
IJsclub Katerloop
Limmen - De Limmer IJsclub or-
ganiseert, in samenwerking met 
de Heeren van Limmen, alweer 
voor de 39e keer, de Katerloop, 
op zondag 8 september. Deze 
kleinschalige en gezellige loop 
die door de oostkant van Limmen 
slingert is geschikt voor jong en 
oud.
De Katerloop kan in 5 of 10 kilo-
meter gelopen worden en uiter-
aard zijn er weer prijzen te win-
nen door de beste drie lopers per 
categorie. De één loopt mee voor 
de gezelligheid en de ander ziet 
de Katerloop als ideale voorberei-
ding op de Dam tot Damloop.
Voor de kinderen is er ook weer 
een route uitgezet en zij ontvan-
gen uiteraard weer een verras-

sing. De kinderen lopen in 2 ses-
sies: kinderen tot en met 8 jaar en 
kinderen van 9 tot en met 12 jaar.
Uiteraard zijn er ook prijzen voor 
de beste drie lopertjes per leef-
tijdscategorie.
De kinderen hoeven zich niet in 
te schrijven maar kunnen zich ge-
woon melden bij de Heeren van 
Limmen.
Datum: zondag 8 september. 
Jeugdloop: melden vanaf 09:30 
bij de Heeren van Limmen. Start 
10.00 uur bij de  Heeren van Lim-
men. Deelname gratis.
Katerloop: inschrijven vanaf 
09.30 uur bij de  Heeren van Lim-
men. Start 10.30 uur bij de  Hee-
ren van Limmen. Inschrijfgeld: € 
3,-. (Foto: aangeleverd)

Op 21 september
Muziekmiddag Zonnebloem 
met twee koren
Limmen - De Zonnebloem Lim-
men organiseert voor haar gas-
ten een gezellige muziekmid-
dag waarin twee  koren uit de re-
gio een optreden verzorgen. Sep-
temberBlues uit Limmen treedt 
voór de pauze op. Dit koor, in sep-
tember 2017 ontstaan vanuit het 
black gospel choir B.lief,
telt nu ongeveer twintig enthou-
siaste leden en richt zich op soul, 
blues en gospels.
De begeleiding is in handen van 
bassist Bert A�nk en van drum-
mer Marc Honig. De muzikale lei-
ding heeft Judith Wognum. Sep-
temberBlues vormt samen met 
band en dirigent een hechte, war-
me groep die zowel repetities als 
optredens als een feestje ervaart.
Na de pauze laat het shantykoor 
Heeren Zeventien uit Akersloot 

van zich horen. Het koor is opge-
richt in 2002 en zingt Nederland-
se en Engelstalige liederen, die 
met de zee, de vaart en de zee-
lieden te maken hebben. Naast 
zeemansliederen hebben de he-
ren ook andere gezellige liede-
ren op het repertoire staan zoals 
van The Dubliners en Rowan He-
ze. Het plezier en enthousiasme 
stralen er in ieder optreden vanaf. 
Beide koren staan garant voor 
veel luisterplezier. Het belooft 
een gevarieerde muziekmiddag 
te worden waarbij er voor het pu-
bliek veel te genieten valt.
Zaterdag 21 september in Heeren 
van Limmen. Aanvang 14.00 uur. 
Zaal open 13.30 uur
Vervoer nodig? Bel Ria Hooijboer, 
072-5052235. (Foto’s: aangele-
verd)

Vaders en zonen spelen 
biljarttoernooi
Castricum - Zaterdagmiddag is 
in Biljartcentrum Castricum weer 
het jaarlijkse vader/zoon-toer-
nooi georganiseerd door Bil-
jartvereniging ’t Steegie. Zes-
tien koppels streden om de eer-
ste plaats. In een gezellige sfeer, 
onder toeziend oog van belang-
stellenden en familieleden werd 
sportief gestreden om de bokaal.                                                                                                                         
De �nalepartij  werd gespeeld 

door Hans en zoon Joost Oude-
jans tegen Frank en zoon Paul 
Bruggeling. Na een spannende 
�nalestrijd eindigden Hans en 
Joost (links op de foto) op de eer-
ste plaats en moesten Frank en 
Paul genoegen nemen met een 
mooie tweede plaats.                                                                                                                         
Door voorzitter Hans Touber 
(midden) werden de prijzen uit-
gereikt. (Foto: Giel de Reus)                                                                                                   

Soep-café blijkt succes
Castricum - Verrast waren de der-
tig tot veertig gasten in de tuin 
van Kapitein Rommel tijdens het 
soep-café dit voorjaar.
Een team mensen van Transi-
tie Castricum wilden een posi-
tieve draai geven aan verspilling 
van voedsel. Er werd groente en 
brood opgehaald bij Castricumse 
ondernemingen. Eten dat anders 
weggegooid zou worden, werd 

omgetoverd in heerlijke  gratis 
soep.
Het eerstvolgende soep-café is 
op vrijdag 6 september om 18.00 
uur in de tuin van Kapitein Rom-
mel. Aansluitend is er vanaf 19.30 
uur Transitie Café. Thema: ‘The 
economics of happiness’. De toe-
gang is gratis, maar een bijdrage 
voor de huur wordt op prijs ge-
steld.

Bridgeclub Alert op zoek 
naar nieuwe leden
Castricum - De Castricumse 
bridgeclub Alert is op zoek naar 
enthousiaste leden van alle ni-
veaus. Er wordt elke dinsdagmid-
dag tussen 13.00 en 16.30 uur ge-
speeld in sportcentrum De Bloe-
men.

Het bridgeseizoen is deze week 
begonnen en eindigt in april. Er 
wordt in drie lijnen gebridget, 

dus voor iedereen is er moge-
lijkheid om op zijn of haar eigen 
niveau te kaarten. Bij sportcen-
trum De Bloemen is voldoende 
parkeergelegenheid. Neem voor 
meer informatie contact op met 
wedstrijdleider Marijke Rakké via 
telefoonnummer 06 -29161314 
of per mail: t.h.rakke@ziggo.nl. 
Het secretariaat is te bereiken op 
072-8506746.

3x40 jaar lid bij Emergo
Castricum - Muziekvereniging 
Emergo Castricum bestaat uit een 
mooie mix van jonge, nieuwe le-
den tot leden met een schat aan 
ervaring. Tijdens de start van het 
nieuwe muzikale seizoen zijn 3 
leden uit die laatste categorie in 
het zonnetje gezet. Astrid Breet-
veld-Quispel, René Bos en Hans 
Huitenga: allemaal maar liefst 40 
jaar lid van Emergo. 
Astrid begon op sopraan-saxo-
foon, maar verschoof later naar 
de es-bas, om daar een mooie, 
muzikale basis te leggen voor de 
rest van het orkest. Ze ontmoette 
haar man Johan bij Emergo, is er 
vast lid van het koperkwintet en 
verzet bergen werk als bestuurs-
lid met een zeer uiteenlopende 
portefeuille. Tijdens de kerstpe-
riode is ze in haar Dickens-out�t 
de meest gefotografeerde vrouw 
op es-bas. 
René komt uit een echt muzikaal 
nest en al snel was duidelijk dat 
de euphonium het enige, ech-
te instrument voor hem was. Hij 
is zo ongeveer actief bij alle ver-
enigingsonderdelen die de ver-

eniging rijk is en met zijn enorme 
netwerk barst z’n agenda ook van 
de muzikale activiteiten buiten 
de gemeentegrenzen. Onlangs 
heeft hij afscheid genomen als 
bestuurslid, maar hij blijft actief 
in meerdere commissies en bij de 
begeleiding van zijn opvolgers. 
Ook Hans startte zijn muzikale 
carrière op kleinere instrumen-
ten voor hij de overstap naar 
bastrombone maakte. Vanaf die 
plek kan hij het hele orkest mooi 
overzien, een handige bijkom-
stigheid bij zijn organiserende 
activiteiten voor de fanfare. Emer-
go kan altijd bij hem terecht voor 
een repetitie op locatie of het ge-
bruik maken van de bus voor het 
vervoeren van slagwerk. Er zijn 
mooie, buitenlandse avonturen 
beleefd en Hans is tevens fana-
tiek lid van de bigband. 
Onder het trotse oog van veel fa-
milieleden zijn de drie jubilaris-
sen toegesproken en gehuldigd. 
Emergo feliciteert alle jubilaris-
sen nogmaals en wenst hen nog 
een lang en mooi lidmaatschap 
toe. (Foto: aangeleverd)

De Witte Duif zoekt zangers 
voor de Messiah.nl
Castricum - In de periode voor 
kerst zal De Witte Duif een unie-
ke versie opvoeren van de Messi-
ah van Händel waarin de liederen 
in het Nederlands zullen worden 
gezongen. De muziek bestaat 
echter onveranderd uit de zeer 
bekende en aansprekende melo-
dieën van Händel. Denk bijvoor-
beeld aan het ontroerende ‘Com-
fort ye’, het vrolijke ‘For onto us a 
child is born’, de lie�ijke Pastorale 
‘He will lead his �ock’, en natuur-
lijk het zeer bekende ‘Hallelujah!’.

Men zoekt nog zangers voor het 
koor. Hiervoor hoeft men overi-
gens echt geen ervaren zanger 
te zijn. Het gaat er vooral om dat 
men het leuk vindt om mee te 

zingen met een groep enthousi-
aste mensen. Als je dus altijd al 
een keer hebt willen meezingen 
met het ‘Hallelujah!’ en al die an-
dere prachtige melodieën van 
de Messiah, dan is dit een unieke 
kans! En hoe kun je dichter bij het 
mysterie van de onsterfelijke mu-
ziek van Händel komen dan door 
zelf mee te zingen?
De repetities zijn elke week op 
woensdagavond vanaf 18 sep-
tember om 20.00 uur in het Clusi-
us college. Tot half december zul-
len er ongeveer 10 repetities zijn. 
Deelname is gratis. Belangstel-
lenden kunnen contact opnemen 
met Arnold Faber, e-mail: arnold.
faber@icloud.com, tel.: 0251-
651247.

Beweegprogramma voor 
ouderen in Castricum
Castricum - Rollator dansen, yo-
ga, tarot, jeu de boules en nordic 
walking: donderdag gaat het be-
weegprogramma voor ouderen 
van start. Doel is senioren en min-
dervaliden laten kennismaken 
met nieuwe sport- en beweeg-
vormen.
Er wordt gestart met nordic wal-
king, energiek lopen met stok-
ken in de buitenlucht. Fysiothe-
rapeut Marcel Pool begeleidt de 
groep. De start is om 11.00 uur 
bij de ingang van de karpervij-
ver in Bakkum. Aanmelden uiter-
lijk woensdag 4 september via 06 
20882019.

Op de overige donderdagen wor-
den de volgende activiteiten ge-
organiseerd: 12/9 Ronnie Gardi-
ner Methode, 19/9 Val(preventie) 

training, 26/9 Jeu de Boules, 3/10 
Rollator dansen, 10/10 yoga, 
17/10 Beweeg bewust, 24/10 ta-
rot, 31/10 Jeu de Boules. 
De activiteiten vinden plaats tus-
sen 11.00 en 12.00 uur op ver-
schillende locaties. Bel voor meer 
informatie of aanmelden naar 06 
20882019 en spreek de voicemail 
in.
Buiten trainen voor 70+ers
In september en oktober krijgen 
70+ers de mogelijkheid om bui-
ten te trainen. Tussen 10.30 en 
11.15 uur bij het beweegplein in 
Bakkum of tussen 12.00 en 12.45 
uur in- en rondom de tuin van de 
Santmark. 
Onder begeleiding van fysiothe-
rapeut Hester van Urk. Eigen bij-
drage: 50 euro. (Foto: aangele-
verd)

Kleinkoor Castricum 
zoekt versterking
Castricum - Kleinkoor Castricum 
zoekt voor haar project ‘Rodje 
Oostzee’ enkele ervaren alten, te-
noren, sopranen en bassen. Het 
Rondje Oostzee bevat liederen 
van onder andere Pärt, Vasks en 
Tsjaikovski, maar ook van enke-
le Scandinavische componisten. 
Naast de intensieve maar gezel-
lige repetitieavonden houdt men 
ter voorbereiding op het jubile-
umconcert in maart 2020  een 
studiedag in de herfst. Deze stu-

diedag wordt begeleid door een 
professioneel zanger of zang-
coach.

Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan eens luisteren, men repe-
teert elke dinsdagavond van 
19.45 tot  20.00 in de Carel Bar-
bierzaal van Stichting Toonbeeld, 
Geesterduinweg 7. Op de websi-
te: www.kleinkoorcastricum.nl is 
nog meer informatie te vinden,  
of bel Frank, 06-12909689. 
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Bridgeclub Limmen heeft 
plaats voor nieuwe leden
Limmen - In 2019 viert Bridge-
club Limmen haar 40-jarig jubi-
leum. Het is een club waar gezel-
ligheid voorop staat. Er is weer 
plaats voor nieuwe leden. Speel 
vrijblijvend eens mee en maak 
kennis met deze vereniging. 
Op Bridgeclub Limmen wordt 
gespeeld van september tot en 
met april op woensdagavond van 
19.45 tot circa 23.00 uur in Cultu-
reel Centrum Vredeburg in Lim-
men. 

Voor meer informatie en/of aan-
melding kunnen belangstellen-
den terecht bij: Corien Dijkstra, 
06-48679395 of Hanneke Stolp, 
06-24795837.

Mensen die geïnteresseerd zijn 
om bridgen te leren of hun spel-
niveau willen verbeteren kunnen 
zich aanmelden bij één van de 
volgende bridgedocenten: Ge-
rard Limmen op 072-5051539 of 
Ton Mooij  op 072- 5331672.

Concert Frauenliebe und 
Leben in de Dorpskerk
Castricum - Verliefdheid, het �ir-
ten, de romance, de spanning 
van de bruiloft, de dood en de 
mijmering bij het vallen van de 
avond: al deze momenten zijn 
muzikaal verwoord en te beluis-
teren tijdens een concert op zon-
dag 15 september in de Dorps-
kerk in Castricum. Pianiste Suzan-
ne Dings en sopraan Arien Blees 
brengen een gevarieerd pro-
gramma waarin het leven van 
vrouwen, meisjes en moeders 

centraal staat. Zang en pianower-
ken wisselen elkaar af met wer-
ken en liederen van de negen-
tiende-eeuwse componisten Ro-
bert Schumann, Felix Mendels-
sohn en Johannes Brahms. 
Het concert begint om half vier 
en duurt tot ongeveer kwart voor 
vijf. Er is een pauze waarin u kof-
�e, thee of frisdrank kunt gebrui-
ken. De toegang is vrij. Een vrij-
willige bijdrage in de kosten is 
welkom. (Foto: aangeleverd)

Bijzonder locatietheater 
in garage van Riet
Castricum - Op 14 en 15 septem-
ber zal de garage van Jan van Riet 
aan de Willem de Zwijgerlaan in 
Castricum het decor zijn van de 
voorstelling ‘Vergaderst’. Deze 
korte locatietheatervoorstelling 
die met een knipoog menig kan-
toortuin op de hak neemt werd 
geschreven door Bregje van der 
Steeg. In ‘Vergaderst’ speelt aan-
stormend theatermaker Edgar 
Nijman in hoog tempo 4 werkne-
mers van Rob’s Reparatiebedrijf. 
Rob’s Reparatiebedrijf begon ooit 
als kleine garage. Door zijn kwali-
teit en service is het uitgegroeid 
tot een landelijk opererend mil-
joenenbedrijf. In de voorstelling 
volg je Robs worsteling met het 
aansturen van de organisatie. Tot 
de aandeelhouder ingrijpt. Een 
managementgoeroe moet de 
organisatie voorbereiden op de 
toekomst. Die neemt de bezoe-
ker mee in zijn absurdistische we-
reld vol kringgesprekken en an-
dere post -it verslindende werk-
manieren.
Edgar Nijman speelde in 2018 zijn 
eerste avondvullende theater-
voorstelling in Theater Konings-
duijn. Na a�oop wist hij zeker dat 
dit geen eenmalig iets was. Zijn 
liefde voor locatietheater en voor 
het spelen van verschillende ka-
rakters wordt in deze voorstelling 
gecombineerd. 

Bregje van der Steeg tekende 
voor de teksten van de karakters. 
Ze schreef de korte monologen 
voor de karakters. Bregje heeft 
veel ervaring in het schrijven van 
korte verhalen en columns. Ze 
won diverse schrijfwedstrijden en 
werd landelijk gepubliceerd. In 
Castricum is ze bekend van haar 
columns in Nieuwsblad van Cas-
tricum en op facebookgroep Je 
bent Castricummer als. 
De garage van Jan van Riet is de 
perfecte locatie voor deze voor-
stelling. De garage ademt de his-
torie van het garagebedrijf van 
vader op zoon. Daarnaast is het 
een prachtige plek in Castricum 
die bijna iedereen weet te vin-
den. Gezien de beperkte opper-
vlakte van de garage worden per 
voorstelling maximaal 30 kaartjes 
verkocht.  

De vier voorstellingen zijn op 14 
en 15 september om 14.00 en 
16.00. De garage van Jan van Riet 
is gelegen aan de Willem de Zwij-
gerlaan 126 in Castricum. Meer 
informatie over de voorstelling 
en de makers vindt u op www.
decultuuronderneming.nl/ver-
gaderst . Publiek wordt verzocht 
rekening te houden met de om-
standigheden in de garage onder 
andere in kledingkeuze. (foto’s: 
aangeleverd_

Bridgen in Geesterhage
Castricum - In ontmoetingscen-
trum Geesterhage kunnen lief-
hebbers op maar liefst 5 dagde-
len terecht om te bridgen. Bricas 
en Bridgetil zorgen ervoor dat op 
maandag- en donderdagmiddag 
en op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagavond op een gezelli-
ge manier de bridgesport wordt 
bedreven. 
Elk speelmoment heeft zijn ei-
gen karakter en eigen niveaus. 
Mensen die meer informatie wil-
len hebben kunnen bellen (06 

16057310) of mailen (tcbricas@
gmail.com).
In de maand september wordt de 
mogelijkheid geboden om zon-
der verplichting te komen spelen, 
men dient zicht hiervoor wel op 
te geven (info en opgeven: www.
bricas.nl).

Wil men niet elke week bridgen, 
dan biedt men op woensdag- en 
donderdagavond de mogelijk-
heid tot bridge a la carte. Voor 
meer informatie zie de website.

Vogels kijken met de 
jeugdvogelclub
Castricum - Al een aantal jaren 
organiseert de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland excursies 
voor de jeugd. Deze worden be-
geleid door minimaal twee erva-
ren vogelaars van de vogelwerk-
groep. Zij laten graag zien dat 
naar vogels kijken leuk en span-
nend kan zijn.
De najaarsexcursies staan in het 
teken van de vogeltrek. Zo wordt 
er onder andere een bezoek ge-
bracht aan het vogelringstati-
on Castricum (de Vinkenbaan). 
In de winter worden braakballen 
geplozen of worden vogels ge-
fotografeerd of getekend. Ook 
gaat men op zoek naar Bosuilen. 
In het voorjaar zijn er een weide-
vogel- en een zangvogelexcursie. 
Het seizoen wordt afgesloten met 
een excursie Huiszwaluwen en 
Boerenzwaluwen tellen. Een ge-
varieerd programma dus. 
De excursies (doorgaans op de 

�ets) zijn meestal op elke tweede 
zondagochtend van de maand, 
van 9.00 tot 11.30/12.00 uur. 
Plaats van vertrek is van achter 
het NS-station Castricum en dat 
is ook de plaats waar de excursies 
eindigen. 
De eerstkomende excursie is op 
zondag 8 september. Het vertrek 
is van achter het station Castri-
cum en deze keer gaat men op de 
�ets naar de Waterberging Noor-
derveld. Hier kijkt men naar soor-
ten eenden, steltlopers en wei-
devogels. Ofwel de vogels die 
op weg zijn naar hun overwinte-
ringsgebied in het zuiden. Wil je 
mee? Aanmelden kan via jonge-
renexcursies@vwgmidden-ken-
nemerland.nl.

Voor meer informatie kijk op de 
jongerenpagina van www.vwg-
midden-kennemerland www.
vwgmidden-kennemerland.nl.

De Cantorij zoekt 
een nieuwe dirigent
Akersloot/Uitgeest - De Canto-
rij van de Protestantse gemeen-
te Uitgeest/Akersloot zoekt een 
nieuwe dirigent. De repetitie is 
wekelijks op woensdagavond in 
de dorpskerk van Uitgeest. 
De cantorij bestaat uit een gezel-
lige groep mensen die graag zin-
gen en voor wie de sociale con-
tacten ook heel belangrijk zijn. De 
belangrijkste taak van de cantorij 

is ondersteuning van de gemeen-
tezang in vieringen tijdens ker-
kelijke hoogtijdagen. Daarnaast 
worden ook zelfstandig koor-
stukken gezongen en verzorgt 
de cantorij drie Avonduren (korte 
vesperdiensten) per seizoen. 

Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met Cora de Lan-
ge, tel. 06 51 00 47 62.

Nog even en Bakkum 
Bruist barst weer los
Castricum - Sport, theater, dans 
en muziek: op zaterdag 14 sep-
tember versieren Bakkummers 
hun straat en huis en ontmoet 
jong en oud elkaar bij de vier-
de editie van buurtfeest Bakkum 
Bruist. Het programma en het re-
gistratieformulier voor program-
maonderdelen is nu te vinden op 
bakkumbruist.nl.
Voor liefhebbers is er een rond-
wandeling waar Rino Zonneveld 
vertelt over de levende geschie-
denis van Bakkum. Old Skool 
Sport organiseert een sportieve 
workshop en Jeugdtheater Hei-
loo faciliteert een theaterwork-
shop voor kinderen. Hans Vos or-
ganiseert tussen 20.00 en 21.15 
uur een workshop Salsa dan-
sen bij Fase Fier (zie foto). Begin-
ners als gevorderden zijn wel-
kom, met of zonder partner. Aan-

sluitend volgen er optredens van 
de Think Big Band en rock cover-
band TroFF. Op zondag 15 sep-
tember kan de buurt samen na-
genieten van het feest tijdens een 
brunch op het strand.
Het succes van Bakkum Bruist is 
te danken aan het enthousiasme 
van Bakkummers die hun huizen 
en straten op originele wijze ver-
sieren. Een jury bestaande uit Bur-
gemeester Toon Mans, tv-icoon 
Henny Huisman en Bakkum Bruist 
straatambassadeur Roxy Schreu-
der zal ook dit jaar genieten van 
hun juryronde door de buurt.

Bakkum Bruist wordt voor de vier-
de keer georganiseerd. Het eve-
nement zorgt voor verbinding 
tussen buren, straten, wijken en 
(lokale) ondernemers. (Foto: aan-
geleverd)

Joshua Stam exposeert 
in de Oude Keuken
Castricum - Zijn eerste tekenin-
gen, maakte Joshua Stam (1960) 
bij oma in de kantlijnen van de 
krant.  Als jonge schilder waren 
de werken van, van Gogh een 
voorbeeld. De afgelopen jaren 
heeft hij zich voornamelijk toege-
legd op het schilderen van por-
tretten. Hij kijkt hiervoor inten-
sief naar foto’s en schildert ver-
volgens graag vlot en op directe 
wijze, uit zijn geheugen het por-
tret op doek. Hiermee heeft hij 
een geheel eigenhandschrift ont-
wikkeld.
Zijn stijl heeft iets kubistisch en 
wordt door het niet direct schil-
deren naar waarneming, vaak 
ook wat surrealistisch. Joshua 
gaat het om het “zoek” proces. 
Hij vindt zijn werk geslaagd, wan-
neer anderen er iets in zien of ge-
raakt worden. Zijn eerste solo ex-
positie van 2 september tot en 
met 1 november, in Restaurant 
De Oude Keuken is dan ook best 
spannend.
Twee ochtenden per week schil-
dert Joshua bij atelier Anders Be-
keken, tegenover De Oude Keu-
ken onder leiding van Jola Brok-
king van Reakt. Daarnaast is hij 
dagelijks in zijn appartement aan 
de slag. Op het atelier vraagt hij 
feedback en advies wanneer hij 
even vast oopt. Thuis gaat de 

meeste tijd zitten in het ‘droog 
schilderen’: kijken,heel veel kij-
ken en soms toch nog even toe-
slaan met een kwaststreek. In-
spiratie komt veelal uit boeken, 
de krant of een museumbe-zoek. 
Het vele doen, stimuleert zijn ont-
wikkeling. Meer verhalend wor-
den heeft hij recent voor ogen. 
Wat zijn ontdekkingstocht tot nu 
toe heeft gebracht is dagelijks te 
zien op maandag tot en met vrij-
dag van 09.00 tot 17.00 uur en 
van vrijdag tot en met zondag 
van 09.00 tot 22.00 uur in De Ou-
de Keuken,  Oude Parklaan 117
op Landgoed Duin en Bosch, 
www.deoudekeuken.net. (Foto: 
aangeleverd)

Kruidenheuvel Hendriksveld
Castricum - Loopt u er ook zo 
graag langs als u al dan niet wan-
delt met uw hond? De weelderi-
ge kruidenheuvel aan het Hen-
driksveld vlak bij de voormalige 
eendenkooi? Geurige lavendel, 
rozemarijn, salie en munt staan 
daar om te plukken. 
In principe zorgt deze kruiden-
berg voor zichzelf, maar af en 

toe is het evenwicht verstoord 
en moet er even een handje ge-
holpen worden met wieden. Dat 
organiseert Transitie Castricum. 
Op zaterdag 7 september tus-
sen 10.00 en 12.00 uur is ieder-
een welkom om te wieden. Er zal 
een kopje ko�e of kruidenthee 
en iets lekkers zijn. (Foto: aange-
leverd)

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

Geboortes
Castricum: 22-08-2019 Sue Ivy 
Touber, dochter van Robbie Tou-
ber en Eva C. Doets; 09-08-2019 
So�e Elise Meijers, dochter van 
Daniël Meijers en Petronella D. de 
Bont.

Akersloot: 12-08-2019 Pete Krom, 
zoon van Ronnie N. M. Krom en 
Jillian Regina van Sikkelerus; 16-
08-2019 Quinn Beukers, zoon van 
Jesper N. T. Beukers en Anna M. 
van der Eng.

Limmen: 08-08-2019 Dominique 
Hannie Margaret Sligtenhorst, 

dochter van Dirk E. van Sligten-
horst en Susanne C.  Groen; 09-
08-2019 Maylana Joëlle Lizzy de 
Blieck, dochter van Joost M. de 
Blieck en Pamela K. Willemsen.

Overledenen
Akersloot: 21-08-2019 Cornelia 
Marcus, weduwe van Jan Boon-
stra

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap

Castricum: 21-08-2019 Jordi A.J. 
Krom en Jamie A.C. Gaarthuis; 21-
08-2019 Maarten H. Wessels en 
Lotte Jobse.

Elders: 24-08-2019 Jacobus P. 
Westerveen en Els Basjes; 31-08-
2019 René Veenman en Alida M.C. 
Benning.
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4 SEPTEMBER

Wandelen op woensdag. Start 
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg 
in Castricum. Twee wandelin-
gen: 3/5 km en de 7/10 km. Geen 
deelnamekosten, wel duinkaart 
nodig. Wekelijks. Meer info 0251-
650742. (Foto: Leny Welp)

Wandeling van 15 kilometer 
start om 10.00 uur voor het NS-
station Castricum. In alle even 
weken. Meer informatie: 0251-
650742.

Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Excursie PWN op Landgoed 
Duin en Bosch om 19.00 uur. On-
der leiding van een boswachter. 
Aanmelden: www.pwn.nl/erop-
uit. (Foto: aangeleverd)

Informatieavond over hand-
chirurgie in Noordwest Zieken-
huisgroep, locatie Alkmaar, 19.00 
tot 20.30 uur in de Pieter van Fo-
reestzaal, ingang Metiusgracht. 
De toegang is gratis. Aanmelden: 
hand-polsbijeenkomst@nwz.nl. 

Warming Up loop om 19.30 
uur in Assendelft. Afstanden: 7,5 
km of 1600 meter (jeugd t/m 14 
jaar). Start en �nish op hoek Veen 
Veenpolderdijk/Zaandammer-
weg. Na-inschrijving bij voetbal-
vereniging Assendelft, Dorps-
straat 253b in Assendelft. Meer 
informatie op: www.lechampi-
on.nl

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar om 20.15 uur. 
Bekende organisten bespelen 
het Van Covelens-orgel en het 
Van Hagerbeer/Schnitger-orgel. 
Kaarten via: www.grotekerkalk-
maar.nl.

5 SEPTEMBER

Luisterlezing: van Brel tot Pi-
af in de bibliotheek in Castricum. 
Fluitist Fred Suring vertelt gepas-
sioneerd over het Franse chan-
son, 10.00 uur. Aanmelden: www.
bibliotheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice, entree 5 eu-
ro. (Foto: aangeleverd)

Open Kerk van 11.00 tot 15.00 
uur bij Dorpskerk, Kerkpad 1 in 
Castricum. Mensen die behoef-
te hebben aan stiltebeleving, het 
aansteken van een kaarsje of ge-
woon de kerk willen bezichtigen 
zijn welkom. (Foto: aangeleverd)

Gratis rondleiding door Grote 
Kerk Alkmaar om 11.15 uur. Er 
is beperkt plek, dus aangeraden 
wordt op een ticket te reserveren. 
Kijk op www.grotekerkalkmaar.nl. 
(Foto: aangeleverd)

6 SEPTEMBER
Kermis Limmen, zie programma 
elders in deze krant.

Open dag Mode Maken Doe Je 
Zelf, de naaischool van Anne-Ma-
rie op De Loet 186 in Castricum, 
19.00-21.00 uur. Info: www.mo-
demakendoejezelf.nl en www.
quiltbees.nl. Ook zaterdag 13.00-
15.00 uur (Foto: aangeleverd)

Soep-café om 18.00 uur in de 
tuin van Kapitein Rommel in Cas-
tricum. Aansluitend is er vanaf 
19.30 uur Transitie Café. Thema: 
‘The economics of happiness’. De 
toegang is gratis, maar een bij-
drage voor de huur wordt op prijs 
gesteld.

Speelkwartier - Feestelijke sei-
zoensopening TAQA Theater 
De Vest en Grote Kerk Alkmaar, 
19.30-23.00 uur. Kijk op www.
taqatheaterdevest.nl voor het 
complete programma. Gratis en-
tree.

Film Bohemian Rhapsody draait 
in de Zwaan in Uitgeest, 20.15 
uur. Kaarten (6 euro): www.de-
zwaancultureel.nl. (Foto: aange-
leverd)

▲

7 SEPTEMBER
Kermis Limmen, zie programma 
elders in deze krant.

Wieden bij de kruidenheuvel aan 
het Hendriksveld in Castricum. 
Help mee van 10.00 tot 12.00 uur.

Creamarkt in De Boogaert, 
Boogaert 37 in Castricum, 10.30-
15.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Kindervakantiedag van Rotary-
club Heemskerk-Uitgeest in de 
Jachthaven van Uitgeest. Meer 
informatie over de dag en over de 
wijze van aanmelden is te vinden 
op www.rotaryclubheemskerk-
uitgeest.nl.

Open dag bij de Boskinde-
ren survivalschool van 11.00 tot 
12.00 uur of van 13.30 tot 14.30 
uur. Aanmelden kan via www.
pwn.nl/activiteiten of www.bos-
kinderen.nl. Ook zondag. (Foto: 
aangeleverd)

Jeugdexcursie (�etsexcur-
sie) van Vogelwerkgroep Mid-
den-Kennemerland van 9.00 tot 
11.30/12.00 uur. Vertrek van ach-
ter het NS-station Castricum. 
Aanmelden kan via jongerenex-
cursies@vwgmidden-kennemer-
land.nl. (Foto: Cees Baart)

Open dag Mode Maken Doe Je 
Zelf, zie vrijdag.

Fortenfestival bij Fort K’ijk, La-
gendijk 22 in Uitgeest van 10.00 
tot 16.00 uur. Met demonstraties, 
expositie en rondleidingen. Re-
serveren voor historische rondlei-
ding van 13.30 tot 14.30 uur kan 
via www.gaatumee.nl. (Foto: Sa-
bine van Keulen)

Toonbeeld Geesterhage houdt 
kennismakingsdag voor ieder-
een die belangstelling heeft voor 
beeldende kunst vam 14.00 tot 
17.00 uur. Deelname is gratis en 
verplicht de bezoekers tot niets. 
Adres: Geesterduinweg 7 te Cas-
tricum.

Kermisrun Limmen 2019, start 
16.00 uur. Laatste nieuws op de 
facebookpagina van de kermis-
run. (Foto: aangeleverd)

Piano-solorecital Bernard van 
den Boogaard in de Dorpskerk, 
Kerkepad 1 in Catricum, 20.00 
uur. Kaarten voor 15 euro via in-
fo@musicandmagic.nl of aan de 
deur. (Foto: aangeleverd)

8 SEPTEMBER
Kermis Limmen, zie programma 
elders in deze krant.

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

Assumburgloop over 2,5 of 10 
kilometer vanaf het clubgebouw 
IJsclub Kees Jongert aan de Ade-
laertlaan nr 5 in park Assumburg 
in Heemskerk. Start 10 kilome-
ter om 10.30 uur, 2,5 kilmeter om 
10.45 uur. Info en inschrijving: 
www.ijsclubkeesjongert.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Roots Market van 11.00 tot 17.00 
uur op Landgoed Duin en Bosch 
te Castricum, Oude Parklaan.

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis aan Genieweg 1 in Heems-
kerk is open van 11.00 tot 17.00 
uur. In de �lmzaal wordt gehe-
le dag een unieke �lm vertoond 
over de 25ste en laatste vlucht 
van de wereldberoemde ‘Mem-
phis Belle’ bemanning. 

Open dag bij de Boskinderen 
survivalschool zie zaterdag.

Gemaal 1879 is open van 13.30 
tot 16.30 uur. Fielkerweg 4 in 
Akersloot (Klein-Dorregeest). 
www.gemaal1879.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Najaarsconcert Noordhollands 
Jeugdorkest in de Vest in Alk-
maar, 15.00 uur.

Feestelijke opening van vijf 
nieuwe exposities in Galerie 
Streetscape, Dorpsstraat 7 in 
Castricum, 16.00-18.00 uur. On-
der andere werken van Jeanine 
Brasser. (Foto: Saskia Steenbak-
kers)

9 SEPTEMBER
Orgelconcert Tjeerd van der-
Ploeg in de Laurentiuskerk in Alk-
maar, Verdronkenoord 68 in Alk-
maar, 20.00 uur. www.alkmaarse-
cuyperskerk.nl.

10 SEPTEMBER
Geen agendapunten

11 SEPTEMBER

Wandelen op woensdag. Start 
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg 
in Castricum. Twee wandelingen: 
3/5 km en de 7/10 km. Geen deel-
namekosten, wel duinkaart no-

dig. Wekelijks. Meer info 0251-
650742. (Foto: Leny Welp)

Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Warming Up loop om 19.30 
uur in Assendelft. Afstanden: 7,5 
km of 1600 meter (jeugd t/m 14 
jaar). Start en �nish op hoek Veen 
Veenpolderdijk/ Zaandammer-
weg. Na-inschrijving bij voetbal-
vereniging Assendelft, Dorps-
straat 253b in Assendelft. Meer 
informatie op: www.lechampi-
on.nl.

Lezing Groei & Bloei over de dui-
nen en de polders in de Ter Coul-
sterkerk op de Holleweg 111 in 
Heiloo, 20.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

ISH Dance Collective met Ele-
ments of Freestyle (10+) in de 
Vest in Alkmaar, 19.30 uur.

Zomeravondconcert in Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur. Be-
kende organisten bespelen het 
Van Covelens-orgel en het Van 
Hagerbeer/Schnitger-orgel. Kaar-
ten via: www.grotekerkalkmaar.

Secondenspel bij de duiven 
van de Gouden Wieken
Castricum - Tijdens een wedstrijd 
meldt elke eigenaar zijn eerst 
aangekomen duif bij de meld-
post van de vereniging. Daarbij 
wordt meteen doorgegeven in 
welke minuut de duif is geklokt. 
Zaterdag arriveerden de eerste 
duiven van de Gouden Wieken 
vanuit Lennik (België) bij vier ver-
schillende liefhebbers allemaal 
om 10.32 uur. Snelheid en win-
naar worden bepaald door de af-
gelegde afstand naar het hok en 
het aantal  seconden van deze 
minuut. Zaterdag vlogen de eerst 
gemelde duiven rond de 100 kilo-
meter per uur. Dan moet de eer-
ste duif, om geen tijd te verliezen, 
liefst meteen landen op de zo-
geheten antenne, een kunststof 
plaat met ingebouwde electroni-
ca gekoppeld aan een klok (zie fo-
to). Dankzij de chipring vindt di-
rect registratie plaats en de duif 
kan rustig naar binnen. De an-

tennes waarop de winnende dui-
ven landden waren deze keer van 
Gerhard Tromp, Sjaak de Graaf 
en Jaap Kaandorp. (Foto: aange-
leved)

Geslaagd EHBO-circuit 
bij de Hoep
Castricum - Zondag was het ge-
zellig druk in de tuin achter Be-
zoekerscentrum de Hoep aan de 
Zeeweg. De jarige EHBO Vereni-
ging Castricum vierde het 90-ja-
rig jubileum met EHBO-activitei-
ten voor kinderen. Er stonden 12 
stands voor hen klaar, waar zij bij-
voorbeeld door een microscoop 
naar echt bloed konden kijken, of 
iemand helpen die zogenaamd 

haar been had gebroken. Ook 
konden zij hun re�exen testen, 
naar hun eigen hart luisteren, en 
bij de poppendokter een gewon-
de beer verzorgen. Een boswach-
ter van PWN en behulpzame vrij-
willigers van de vereniging ston-
den klaar om er een leuke mid-
dag van te maken. (Foto: aange-
leverd)
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‘Het noodlot bracht ons bij elkaar’
Twee keer alleen is ‘samen’

Stichting Alkmaardermeeromgeving 
nog niet op sterkte
Castricum - In juli heeft in deze 
krant een artikel gestaan waarin 
melding werd gemaakt van het 
gebrek aan menskracht. Ondanks 
dat de publicatie plaatsvond in de 
zomerse vakantietijd heeft het ar-
tikel toch enkele reacties en na de 
gesprekken een viertal aspirant-
medewerkers opgeleverd. Helaas 
is daarmee behoefte aan bestuur-
leden niet vervuld. Vandaar dat 
nu, aan het einde van de zomer-
vakantie, opnieuw een oproep 
wordt gedaan om de stichting te 
komen versterken.   
Voluit luidt de naam Stichting tot 
Behoud van Natuurlijke en Cul-
tuurhistorische Waarden in de 
Alkmaardermeeromgeving, maar 
dit wordt veelal afgekort tot Stich-
ting Alkmaardermeeromgeving. 
De stichting is een vrijwilligers-
organisatie voortgekomen uit 
een actiegroep in Akersloot die in 
1990 is omgezet in een stichting. 
Na de fusie met de gemeente Cas-
tricum en Limmen in 2002 is het 
aandachtsgebied van de stich-
ting verruimd. In 2007 is ook het 
grondgebied van de gemeente 
Uitgeest daar bij gekomen.
De stichting heeft dus een groter 
aandachtsgebied dan de naam 
doet vermoeden. De naam is on-
gewijzigd gebleven - was dat ver-
standig? Vermoed wordt dat de 
naam voor de inwoners van de 
kernen Castricum en Limmen 
weinig zeggingskracht heeft om-
dat zij zichzelf niet zien als bewo-
ners van de Alkmaardermeerom-
geving. Als het gaat lukken om de 
stichting weer op sterkte te krij-
gen, moet een nieuwe naam de 
lading beter dekken.

Voor het behoud en verbetering 
van kwaliteit in het buitenge-
bied blijft het informeren en be-
invloeden van provinciale en lo-

cale overheden en andere organi-
saties onverminderd van belang. 
De stichting participeert in: de 
Overleggroep Buitengebied Cas-
tricum, de Overleggroep Strand-
gebied Castricum, de Klankbord-
groep Duin en Bosch, de Kern-
groep Zanderij, het Ontwerpate-
lier Poort naar de Duinen en de 
Monumentenraad. Voor de trou-
we achterban aan donateurs 
wordt jaarlijks een bijeenkomst 
en een excursie georganiseerd. 
Met het Voorjaarsbericht worden 
zij over allerlei natuur- en land-
schapzaken geïnformeerd.

De stichting heeft dus wel be-

staansrecht maar mist bestuurs-
kracht en heeft een tekort aan 
uitvoerende medewerkers, ten-
zij nieuwe belangstellenden zich 
melden. Er is een dringende be-
hoefte aan mensen met bestuur-
lijke ambities, met juridische ken-
nis, planologische kennis, maar 
ook aan mensen met schrijfvaar-
digheden, of die kunnen omgaan 
met sociale media en/of ken-
nis van zaken hebben over land-
schap en natuur. 

Geïnteresseerden kunnen dat 
kenbaar maken per e-mail: secre-
tariaat@alkmaardermeeromge-
ving.nl.

Contact 
Ans woont in Ouderkerk aan de 
Amstel en komt al 22 jaar naar de 
Westert, Sonja woont in Hoofd-
dorp en komt vanaf 2000 op de 
camping. Aanvankelijk leerden 
ze elkaar niet persoonlijk kennen. 
Hierin kwam in 2004 verandering. 
Gek genoeg trof het noodlot hun 
tegelijkertijd. 
Ans: ,,Sonja en ik kregen beiden 
te maken met een zieke echtge-
noot. Voor de behandeling moes-
ten we regelmatig met onze part-
ner naar het AMC. Tijdens een 
van de ziekenhuisbezoeken kwa-
men we elkaar tegen en zei m’n 
man een bekend gezicht te zien. 
Het was mij ook opgevallen. M’n 
man wilde weten waar hij het 
andere stel van kende en maak-
te contact met hen. Toen viel het 
kwartje: ‘van camping De Wes-
tert!’ Sindsdien is ons contact ge-
intensiveerd. Onze beide echtge-
noten hebben het helaas niet ge-
red. Het noodlot bracht ons bij el-
kaar. Het was �jn om dezelfde er-
varingen met elkaar te kunnen 

delen en elkaar te steunen. Vanaf 
2009 kamperen we samen. Ik sta 
hier elk jaar vijf maanden en Son-
ja schuift zes weken aan.”  
Nou ja, aanschuiven? De caravans 
staan zo’n vijf meter uit elkaar. 
,,Een beetje privacy moet je wel 
hebben”, zegt Sonja. ,,Het moet 
niet zo zijn dat je ’s nachts hoort 
dat er bij de buren bomen wor-
den omgezaagd. Ieder z’n eigen 
huis, z’n eigen bed, zelf de dag in-
delen en eigen visite ontvangen.”  
‘s Avonds spelen de dames samen 
een spelletje Rummikub en drin-
ken er een advocaatje bij. Ook 
maken ze samen wel eens een 
�etstochtje. 

Fietstochtje
Dit is vorig jaar een keer mis ge-
gaan. Sonja: ,,We �etsten naar 
Akersloot. Onderweg genoot ik 
van de bloemetjes en de bijtjes 
en reed ik pardoes een prutsloot 
in, die naast de weg lag. Ik kon 
niet naar de kant zwemmen om-
dat m’n �ets voor mij in het wa-
ter lag. Ans hield snel een vracht-

wagen aan. De chau�eur pak-
te een touw en gooide dit naar 
mij toe. Ik bond het watertrappe-
lend aan m’n �ets vast. Nadat de 
�ets op de kant was getrokken, 
werd ik uit het water gehesen. Ik 
zag zwart van de prut en rook een 
uur in de wind. Het echtpaar van 
een nabijgelegen benzinestation 
ontfermde zich verder over mij. 
Ze gaven mij schone kleren, was-
ten en droogden mijn eigen kle-
ren en brachten ons, met de �et-
sen, weer terug naar de camping.  
Wat een service! Ans bleek achter-
af m’n reddende engel te zijn ge-
weest.”
 
De dames komen elk jaar bij De 
Westert terug omdat de eigena-
ren zo vriendelijk en hulpvaardig 
zijn. 
,,Dit geldt ook voor hun kinde-
ren”, zegt Ans. ,,We vinden Lim-
men een mooi en rijk dorp met 
een verscheidenheid aan prachti-
ge huizen. Voorlopig houden we 
het hier nog wel even samen vol.” 
(Tekst en foto: Henk de Reus)

Officiële opening tenniskidsbaan 
tijdens clubkampioenschappen TVC

’t Hoorntje Horeca ontvangt Keurmerk Toegankelijkheid
Tips voor betere toegankelijkheid 
mindervaliden in restaurants
Castricum - Hoe maak ik mijn res-
taurant beter toegankelijk voor 
mensen met een beperking? Op 
welke punten moet ik dan letten? 
Het adviserende Platform Gehan-
dicapten Beleid Castricum (PGBC) 
stapte af op de horeca-onderne-
mers in onze gemeente om ze be-
wust te maken van verbeterpun-
ten. Vrijdagochtend ontving wet-
houder Ron de Haan het rapport 
met de huidige scores op elk van 
die punten. PGBC adviseert de 
wethouder om de horeca-onder-
nemers met concrete mogelijk-
heden te helpen die aanpassin-
gen te doen.

In het onderzoek werden uiteen-
lopende aspecten getoetst; varië-
rend van geluiddempende maat-
regelen (voor slechthorenden) en 
de bruikbaarheid van het pinap-
paraat (voor slechtzienden). Van 
de aan- of afwezigheid van een 
invalidetoilet tot een obstakel-
vrije toegang en vluchtweg. En 
variërend van een invalidenpar-
keerplaats vlakbij de ingang tot 
het toestaan van hulphonden en 
hulpmiddelen als een rollator of 
scootmobiel. 

Nog niet alle restaurants onder-
zocht
In de meeste gevallen scoorden 
de deelnemende restaurants vol-
doende. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat nog niet alle restau-
rants zijn bezocht, veelal omdat 
de eigenaren door drukte daar 
geen tijd voor hadden. 

Punten verbeteren 
In de scores viel vooral op dat 
vaak geen gehandicaptentoilet 
aanwezig is: bij 15 van de 24 on-
derzochte restaurants. 
Ook de entree, de garderobe en 
de bar/balie zijn punten waar 
voor een aantal restaurants ver-

betering mogelijk is. Die aanpas-
singen hangen meestal samen 
met investering in ruimte en kos-
ten; iets wat niet altijd beschik-
baar is. 
Dat knelpunt is door PGBC aan-
gegeven bij de wethouder, met 
de suggestie om hiervoor midde-
len beschikbaar te stellen. 

Reactie wethouder
De wethouder reageerde op zijn 
beurt: ,,De score valt me niet mee. 
De aanwezigheid van een invali-
dentoilet en optimale toeganke-
lijkheid zou - net als voor winkel-
gebieden en andere publieke in-
stellingen - in het DNA van elke 
ondernemende gastheer moeten 
zitten. Hoe is de situatie in ande-
re gemeenten? Hierover zal ik me 
laten informeren en het resultaat 
terugkoppelen naar het Platform. 
Het verzoek om een gemeente-
lijke bijdrage is lastig te honore-
ren omdat de invloed van de ge-

meente beperkt is. In de eerste 
plaats kan elk restaurant zijn ei-
gen eisen stellen aan de inrich-
ting en uitvoering; maar ook kan 
de gemeente een eethuis niet 
sluiten als het geen invalidentoi-
let heeft. Het goede nieuws is: 
voor het bedrijfsleven zijn in Ne-
derland al ruim 2000 subsidies 
aan te vragen; daar gaan we de 
ondernemers beter op wijzen. 
Het kan voor hen ook een steeds 
belangrijker wordende doel-
groep zijn.’’

‘t Hoorntje positief getest
’t Hoorntje Horeca in Akersloot 
is een van de restaurants die vol-
deed aan de criteria en daarom 
het keurmerk verdiende. Wet-
houder De Haan kwam vrijdag-
ochtend, samen met de leden 
van PGBC, naar het restaurant om 
het keurmerk te overhandigen 
aan gastvrouw Jetty Sander Berk-
hout. ‘

Castricum - Van donderdag 22 
augustus tot en met zondag 1 
september vonden de clubkam-
pioenschappen van Tennis Ver-
eniging Castricum plaats op 
sportpark Berg en Bal. Het weer 
was gedurende het toernooi de 
deelnemers zeer goed gezind 
hoewel op sommige dagen de 
zon, het sto�ge gravel en de tro-
pische temperatuur veel van de 
vooral jeugdige tennissers vroe-
gen. De combinatie jeugd en se-
nioren tegelijk was weer een 
groot succes! Vooral tijdens het 
�nale weekend was het leuk om 
te zien hoe de “oranje” en “groene” 
kinderen en de oudere jeugd stre-
den om de titels tussen de (titel)
wedstrijden van de senioren. 
De clubkampioenschappen bo-
den een mooie gelegenheid om 
de net gerealiseerde kidsbaan of-
�cieel te openen. Voorzitter Paul 
Schekkerman benadrukte het be-
lang van de kidsbaan voor met 
name de jongste jeugd. Op de-
ze baan kunnen de kinderen veel 
oefenen waardoor ze hopelijk be-
ter gaan tennissen. Ook de trai-
ners zullen de kidsbaan regelma-
tig gaan gebruiken om speci�e-
ke lessen te geven. Paul bedankte 
de eigenaar van Berg en Bal voor 

de aanleg, een aantal vrijwilligers, 
dat geholpen heeft bij de bouw-
werkzaamheden, en de spon-
soren, waaronder het Schiphol-
fonds. Vervolgens vroeg hij een 
van de jongste jeugdleden, Evi 
Vermeulen, om het lint door te 
knippen, dat voor de ingang van 
de kidsbaan werd vastgehouden 
(zie bijgaande foto). Onder luid 

applaus werd hiermee de kids-
baan o�cieel geopend. 

De tennisvereniging hoopt en 
verwacht dat de jeugd veel ge-
bruik zal maken van de kidsbaan 
en het aantrekkelijker wordt voor 
nieuwe jeugdleden om bij TVC te 
gaan tennissen. (Foto: aangele-
verd)

Limmen - Henk de Reus bezoekt vakantiegangers die al jaren achtereen hun vakantie op dezelfde 
camping in Castricum doorbrengen. Wat beweegt hen om steeds op dezelfde camping terug te ko-
men en wat maakt Castricum zo aantrekkelijk voor hen? Dit keer bezoekt hij Ans Bosma en Sonja 
Vervaart (beiden 79). Zij staan al jaren met hun caravan op camping ’De Westert’, waarvan Sjaak en 
Jacqueline Welboren eigenaar zijn.

Ans (links) en Sonja (rechts) maken graag samen een �etstochtje (foto: Henk de Reus) Door middel van goed overleg met overheidsinstellingen, andere insti-
tuten en particulieren zet de Stichting Alkmaardermeeromgeving zich in 
voor behoud en verbetering landschapskwaliteit (foto Wim Sminia)

Wethouder Ron de Haan (links) krijgt het rapport uit handen van PGBC-
voorzitter Edwin Steeman, onder toeziend oog van gastvrouw Jetty San-
der Berkhout (foto: aangeleverd)
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Uw kleding op maat

Eerste Groenelaan 115
1901 TC Castricum
Tel. 06-412 66 523

www.ateliermacque.nl
ateliermacque@gmail.com

Cursus breien, haken & 
naaien, ook workshops

u kiest zelf wat 
u gaat maken 

WORKSHOP MOCHILLA 
TAS .TECHNIEK TAPESTRY HAKEN
Minimaal 2 personen.
Duur 2 1/2 -  3 uur.  € 25,00 excl. 
materiaal. Op de zaterdagen 21sept 
19okt 16 nov 14dec  10.00u - 12,30u
Andere dagen op afspraak. 
Kan ook op de cursus

WORKSHOP MACRAME 
PLANTENHANGER
Minimaal 2 personen.
Op de zaterdagen 7 sept. 12 okt. 
2 nov. en 7 dec. 10.00 -12.30 uur
Andere dagen op afspraak
Duur 2 1/2 - 3 uur  € 25,00 excl. 
materiaal.

Materiaal is te koop bij mij of op de vrijdagmarkt 
Castricum bij Bakkumse Wollies.

l a  d o l c e  l i n g u a
Taalschool Italiaans in Castricum

C u r s u s s e n  o p  a l l e  n i v e a u s
van beginners tot livello avanzato

It a l i a a n s  1
S t a r t  maandag 16 september

Inschrijven en info via
w w w . l a d o l c e l i n g u a . n l

Heeft u geen tijd om een volledige 
EHBO cursus te volgen maar wilt u 
wel weten wat te doen bij 
voorkomende situaties? 

Wij verzorgen voor u bij ons op locatie of bij u 
thuis een workshop op maat, bijv. met als 
onderwerp: sportletsels, EHBO kinderen, 
reanimatie, EHBO senioren, verbandleer….

We kunnen ook alle andere gecertifi ceerde 
EHBO opleidingen, NIBHV en Rode Kruis 
organiseren

Wilt u meer weten: bel of  mail mij: 
Louise Schalkoort 06-29437224 
of louise@schalkoort.net

WWW.SCHALKOORT-ADVIES.NL

MOLENWEIDE 38 
1902 CH CASTRICUM 

06 29 43 72 24

WWW.MODEMAKENDOEJEZELF.NL

     Het adres voor iedereen die creatief bezig 
wil zijn met naald en draad.

Naailes - Tienerles – Patroontekenen – 
Workshops – Quilt-Bee
- Fournituren te koop -

Met inleveren van deze advertentie 10% KORTING 
op de eerste lesmaand of op fournituren.                                                                                

              WWW.QUILTBEES.NL

�

Castricum - De vakanties zijn weer voorbij en de donkere da-
gen gaan weer komen. Wat is er leuker dan een hobby be-
oefenen die iets moois oplevert, zeker in een tijd waarin al-
les duurder wordt? Heb je er wel eens over gedacht je eigen 
kleding te maken, zelf een stoelkussen opnieuw te bekleden 
of zelf gordijnen op maat te maken, maar durfde je er eigen-
lijk niet goed aan te beginnen? Meld je dan aan bij ‘Mode Ma-
ken Doe Je Zelf.
Er zijn ook fournituren te koop in de les. Ook de patroonteke-
nenlessen en natuurlijk niet te vergeten de tienerlessen gaan 
weer van start, de 2 Quilt-Bees zijn ook een gezellige optie 
voor mensen die meer van het handwerk zijn.
Je opgeven voor de vele verschillende workshops is ook mo-
gelijk.
Kom eens kijken op de open dag van Mode Maken Doe Je Zelf, 

de naaischool van Anne-Marie. Vrijdag 6 september van 19.00 
tot 21.00 en zaterdag 7 september van 13.00 en 15.00 uur kun 
je een kijkje komen nemen in de cursusruimte aan De Loet 
186 in Castricum (06-18875382). Kun je deze data niet, binnen 
lopen tijdens de lestijden mag altijd!

Op de website, www.modemakendoejezelf.nl en www.quilt-
bees.nl  is goed te zien dat Anne-Marie streeft naar een prima 
mix van gezelligheid en resultaat. Op de pagina van de “werk-
stukken” zijn naast simpele en doeltre� ende resultaten de 
mooiste creaties van cursisten te bewonderen. Daarnaast laat 
de pagina “party” zien dat ook gezelligheid hoog in het vaan-
del van de naai-juf staat. Al blijft natuurlijk voorop staan dat 
een cursist na a� oop van de cursus minimaal in staat moet zijn 
om thuis zelfstandig aan de slag te gaan. (Foto: aangeleverd)

Open dagen bij ‘Mode Maken Doe Je Zelf’

AIKIDO
Een Japanse krijgskunst 

zonder competitie en geweld. 
Voor jeugd en volwassenen.
Kom voor gratis proefles!  

In Amsterdam,
Beverwijk & Castricum 

 Info: 020-6175065 
aikikai@xs4all.nl

www.aikido-info.nl

Castricum - Poefs, knu� els en omslagdoe-
ken: creatievelingen kunnen nu ook voor 
naai-, brei- en haaklessen terecht bij Atelier 
Macque. ,,Je bepaalt zelf wat je wilt doen en 
er is ruimte voor afwisseling.”

Eigenaresse Macque van der Water heeft ver-
schillende dagdelen ingericht voor de les-
sen. Op maandagavond, woensdagavond 
en donderdagavond zijn er lessen, evenals 
op donderdag- en vrijdagochtend. Ande-
re dagdelen en tijdstippen in overleg. ,,De 
sfeer is ongedwongen en je bepaalt zelf wat 
je wilt doen: naaien, haken of breien. Kun je 
een keer niet, dan schuift de les gewoon op.”

Coupeuse en ontwerpster Macque verhuis-
de in 2017 naar haar vroegere woonplaats 
Castricum met haar eigen atelier. Na dertig 
jaar in Breda te hebben gewerkt, wilde ze te-
rug. Hier leerde ze ooit de kneepjes van het 
vak van mevrouw Steenvoorden, bij wie ze 
een opleiding tot coupeuse volgde. Macque 
maakt en vermaakt kleding: van herenkos-
tuum tot bruidsjurk, winterjassen, japonnen 
en rokken. ,,Ideaal voor mensen die afwijken 
van de confectiematen door bijvoorbeeld 
een lichamelijke beperking.”

Naast lessen verzorgt Macque ook de vol-
gende workshops:

WORKSHOP 
Wat: Mochilla tas (techniek tapestry haken)
Duur: 2,5 -  3 uur. 
Kosten:  € 25,- excl. materiaal*
Aantal: minimaal 2 personen
Wanneer: op de zaterdagen 21/9, 19/10, 
16/11, 14/12 
Tijd: 10.00u - 12.30 u
Andere dagen op afspraak. 
 
WORKSHOP 
Wat: Macrame plantenhanger maken
Duur: 2,5 - 3 uur
Kosten: € 25,- excl. materiaal*
Aantal: minimaal 2 personen
Wanneer: op de zaterdagen 7/9, 12/10,  2/11, 
7/12 
Tijd: 10.00u -12.30 u
Andere dagen op afspraak.

Materiaal is te koop bij mij of op de vrijdag-
markt Castricum bij Bakkumse Wollies.

Atelier Macque is gevestigd op de Groenel-
aan 115, tel. 06-41266523. Voor meer infor-
matie: www.ateliermacque.nl.

Naast kleding laten (ver)maken
Nu ook workshops bij Atelier Macque






