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Marathondebuut Bo Ummels met 
supertijd en Nederlandse titel
Castricum/Amsterdam - Voor 
velen is het een droom om te de-
buteren tijdens de Amsterdam 
Marathon, zo ook voor de in Cas-
tricum woonachtige Bo Ummels, 
ze liet het beste van zichtzelf zien 
op het moment suprême. Plaats-
genoot Michel Butter fungeerde 
als haas, als laatste voorbereiding 
voor de New York Marathon. 

Na een supertijd van 1u12’38” op 
de halve Marathon in Breda twee 
weken eerder, bleek Ummels in 
topvorm te verkeren. Samen met 
haar coach Guido Hartensveld, 
werd een plan opgesteld om hal-
verwege op tempo 1u16’00”/ 

1u16’30” door te komen. Met de 
diensten van tempomaker Stijn 
de Vulder liep Ummels keurig op 
schema. Na 30 kilometer stap-
te de tempomaker uit en moest 
Ummels het tempo zelf zo con-
stant mogelijk houden. Dit ging 
perfect tot 37 kilometer, de Mara-
thon begon zijn tol te eisen. Um-
mels zette alles op alles en be-
sefte de laatste kilometer dat ze 
het ging halen, dat ze zou debu-
teren in een supertijd. „De laat-
ste kilometer was vooral echt ge-
nieten, het besef dat het gelukt is 
en het � nishen in het Olympisch 
Stadion als eerste Nederlandse 
dame in 2u32’34” was echt ge-

weldig. Een herinnering voor al-
tijd”, aldus Ummels. Deze presta-
tie was goed voor een veertiende 
tijd ooit gelopen door een Neder-
landse vrouw. 

Voor Butter ligt de focus op de 
New York Marathon. De voorbe-
reidingen gaan goed en haaswerk 
tijdens de Amsterdam Marathon 
leek de perfecte laatste test. But-
ter: „Het was een geslaagde laat-
ste lange marathonprikkel rich-
ting de New York Marathon. Het 
is nu een kwestie van � t blijven, 
� netunen en taperen naar 3 no-
vember.” (Tekst: Sten Stoltenborg, 
foto: Britt Ummels)

‘Team Nico’ schenkt BeleefTV aan Heemswijk
Aersloot/Heemskerk - Een 
feestje woensdag 23 oktober in 
Heemswijk in Heemskerk. Team 
Nico overhandigde het team van 
de zorginstelling een BeleefTV 
ter waarde van 11.000 euro. De-
ze tv activeert en stimuleert men-
sen met dementie. Team Nico is 
een delegatie van twaalf naas-
ten van Nico de Groot (72). Nico 
komt oorspronkelijk uit Akersloot 
en woont sinds vorig jaar in 

Heemswijk vanwege zijn ziekte 
(Alzheimer). 
Op 21 en 22 september � etste 
Team Nico het klokje rond tijdens 
de 24-uurs � etsestafette ‘2bike-
4alzheimer’. Van alle 36 � etsteams 
die meededen wist het team uit 
Akersloot 25.860 euro op te ha-
len voor onderzoek naar demen-
tie, het hoogste sponsorbedrag. 
Hierdoor mocht Team Nico een 
BeleefTV schenken aan een zor-

ginstelling naar keuze. 
Helma de Groot, schoondochter 
van Nico en teamcaptain van het 
� etsteam: „We hoefden natuurlijk 
niet lang na te denken waar de 
BeleefTV een mooie plek zou krij-
gen. In zorginstelling Heemswijk 
wonen naast mijn schoonvader 
nog vele andere mensen met Alz-
heimer of een andere vorm van 
dementie. Voor hen is deze tv een 
uitkomst. Het stimuleert en acti-

veert het brein. Ik had me geen 
mooier cadeau kunnen voorstel-
len en hoop dat cliënten en me-
dewerkers er ongelofelijk veel 
aan zullen hebben.” 
In zorginstelling Heemswijk krijgt 
de BeleefTV een mooie plek. Het 
zal volop gebruikt worden door 
de cliënten en medewerkers. 
In de zorginstelling wonen 107 
mensen met dementie.  (Foto: 
aangeleverd)
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HAZELNOOTPROGRÉS VAN VERS GEBRANDE HAZELNOTEN, 
BOMVOL SLAGROOM.

HAZELNOOT SLAGROOMSLOF

8,95
10,95

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

Omgeving:
• Vinkenbaan/Westerweg, 
 185 kranten, (Limmen)

Deze week vindt u de gemeentelijke informatie, 
met onder andere de Officiële Mededelingen 

en het nieuws van de Gemeenteraad, 
op pagina 3 en 4 van deze krant. 

KERSTSHOPPEN VOOR BEDRIJVEN VANAF 6 MEDEWERKERS

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

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

HUTSPOT MET TWEE 
GEHAKTBALLEN 

EN JUS
SAMEN € 6,99

VLEESWARENTRIO:
BACON

6 EIEREN
KIPGRILLWORST

SAMEN € 5,99

ERWTENSOEP
2e liter gratis

Biologische slagerij
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de Castricummer
COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,BAKKUM, 
LIMMEN, AKERSLOOT

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Mardou van Kuilenburg
weekblad@castricummer.nl

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven/

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 B.V.
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.

Oplage: 16.825

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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Avond-, nacht en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Rode 
Kruis Ziekenhuis, alleen volgens te-
lefonische afspraak: 0251-265265.
Bij contact met de post wordt ge-
vraagd om verzekeringsgegevens, 
zorg dat u deze paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een onderlinge 
waarneemregeling voor en door 
praktijken Bakker, Hoekstra, Cop-
poolse, v.d. Maarel en Mohammad-
nia. Info via websites, deurposter 
en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

KERKDIENSTEN
Vrijdag 1 november Allerheiligen
RK. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, pastoor Kaleab

Zaterdag 2 november
RK. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Kaleab m.m.v. 
dameskoor Pancratius en leden 
Avondwakegroep. Allerzielen

R.K. Corneliusparochie Limmen
19.00 uur, meditatieve viering 
met samenzang. Voorganger pas-
tor J. Olling

Zondag 3 november
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur, ds. Dick van Arkel en ds. 
Klaas Dijkstra. Afscheid van ds. Dick 
van Arkel en bevestiging als predi-
kant in algemene dienst bij PKN. 
Gelijktijdig op radio Castricum

R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur, pastor Anton Overmars 
met Gemengd Koor

R.K. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Eucharistieviering met 
gemengd koor. Voorgangers pas-
tor H. Helsloot en pastor P. Bindels

Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur, ds. R.J. Blaauw

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur, drs. Wim Nieuwenhuis

Maandag 4 november
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur, Taizé-avondgebed

Jayden (10) kan weer veilig de weg op
Castricum - Zaterdag kon men 
voor kleine gebreken aan de �ets 
weer op het Bakkerspleintje te-
recht. De Fietsersbond, afdeling 
Castricum, hield er de jaarlijkse 
Verlichtingsactie. 

Op deze dag wordt, naast het re-
pareren van licht, ook gekeken 
naar de remmen, de banden-

spanning en de afstelling van za-
del, stuur en trappers. Waar mo-
gelijk wordt het defect ter plaat-
se opgelost. Ook kan de postco-
de in de �ets worden gegraveerd. 
Dit kan handig zijn als je �ets ge-
stolen is.

Donkere dagen
Kees Zonneveld is voorzitter van 

de plaatselijk afdeling van de Fiet-
sersbond. ,,We verzorgen de be-
langen van �etsers in brede zin. 
Zo kijken we waar zich knelpun-
ten voor �etsers in het dorp voor-
doen en geven we advies hoe 
deze zijn op te lossen. Ook zijn 
we actief als het gaat om de Vei-
lig Verkeersacties op scholen. De 
Verlichtingsactie doen we bewust 

nu omdat de donkere dagen er 
weer aan komen. Je kunt er ver-
gif op innemen dat de politie dan 
ook strenger gaat controleren”, al-
dus Zonneveld.

Het materiaal krijgen de vrijwilli-
gers gratis aangereikt van Rijwiel-
handel Zijlstra, die de actie spon-
sort.

Roest
Jayden (10) komt z’n mountain-
bike brengen omdat het voor- en 
achterlicht het niet meer doen. 
Een van de vrijwilligers sleutelt 
wat aan het voorlicht, dat al snel 
weer functioneert. Met het ach-
terlicht ligt het iets ingewikkelder. 
Hierin blijkt water te zijn geko-
men, waardoor de contactpunten 
zijn gaan roesten. Jayden heeft 
er een verklaring voor. ,,M’n �ets 
stond lange tijd buiten vanwege 
een verbouwing, waarbij de koel-
kast voor de schuur stond en de 
�etsen er niet meer in konden. Nu 
de verbouwing achter de rug is 
hebben m’n ouders alles opnieuw 
ingedeeld en kan m’n �ets weer 
binnen staan.” Uiteindelijk wordt 
het achterlicht in z’n geheel ver-
vangen en kan Jayden weer veilig 
op z’n �ets naar school en naar de 
voetbaltraining. 
De reparaties kosten niets, dus 
dat is mooi meegenomen.
Na a�oop weet Zonneveld te ver-
melden dat er ongeveer 70 men-
sen langs zijn geweest. 
,,Het zijn er iets minder dan in vo-
rige jaren, maar dat komt ook om-
dat je tegenwoordig meer batte-
rij- , dan bedrade verlichting ziet’’, 
aldus Zonneveld. (Tekst en foto: 
Henk de Reus)

Jayden (10) kijkt toe als het voorlicht van z’n mountainbike gerepareerd wordt en hoopt er iets van te leren

Medicijnresten in oppervlaktewater een probleem
Castricum - Medicijnresten vor-
men een groeiend probleem in 
de waterkringloop, onder ande-
re door toenemend medicijnge-
bruik. Geneesmiddelenresten die 
het menselijk lichaam verlaten 
worden niet voldoende gezui-
verd door rioolwaterzuiveringsin-
stallaties. Die medicijnresten ko-
men onder meer in het IJsselmeer 
terecht en vormen zo een bedrei-
ging voor de bronnen van drink-
water en het milieu. Vorig jaar zijn 
er samen met zorginstellingen 
maatregelen genomen om medi-
cijnen uit het oppervlaktewater te 
houden.

Ook PWN, drinkwaterbedrijf 
Noord-Holland heeft daarmee te 
maken. 
Waterinlaat de Kwal in het PWN-
gebied zorgt ervoor dat iede-
re minuut grote hoeveelheden 
water uit het IJsselmeer de dui-
nen in worden gepompt. Het wa-
ter komt vanuit het IJsselmeer en 
wordt hier ge�ltreerd voor drink-
water. (Tekst en foto: Bert Westen-
dorp)

Deze twee wandelaars uit Rotter-
dam genoten woensdag 23 okto-
ber van de najaarszon bij de zoge-
heten ‘Kwal’

‘600 huishoudens kunnen eindjes niet aan elkaar knopen’
Motie CKenG voor inkomens net 
boven het minimum
Castricum - CKenG wil meer �-
nanciële ruimte voor inkomens 
net boven het minimum en 
dient een motie in. Dat schrijft 
de partij in een persbericht. 
Volgens CKenG vallen honder-
den huishoudens tussen wal en 
schip als het aankomt op toe-
slagen en regelingen.

’Met een bruto-inkomen net bo-
ven het minimum grijp je naast 
allerlei toeslagen, waardoor je 
netto hetzelfde of zelfs minder te 
besteden hebt dan mensen die 
wel van deze regelingen kunnen 
pro�teren’, schrijft de partij. 

‘Een groot aantal inwoners van 
Castricum heeft moeite �nancieel 

de eindjes aan elkaar te knopen. 
Naar rato van landelijke kengetal-
len gaat het om zo’n 600 huishou-
dens’, aldus CKenG. 

‘Arbeid moet lonen’
De partij vindt dat arbeid moet 
lonen. ‘Elke dag naar je werk, 
maar �nancieel niet de eindjes 
aan elkaar kunnen knopen. Het 
levert een gevoel van onrecht-
vaardigheid op.’ 

Het beleid van Castricum is toe-
gespitst op de minima, maar niet 
op de groep die daar net boven 
zit. 
‘Er is sprake van scherpe, niet 
�exibele scheidslijnen tussen 
groepen inwoners.’

‘Flexibele scheidingslijn’
Concreet wil CKenG dat het col-
lege de problematiek in Castri-
cum inzichtelijk gaat maken. ‘We 
willen dat er een plan komt waar-
mee inwoners van Castricum in 
redelijkheid en binnen de wette-
lijke kaders �nanciële lucht krij-
gen wanneer zij net boven het 
minimum inkomen vallen. Door 
bijvoorbeeld toeslagen en kwijt-
scheldingsregelingen voor een 
ruimere groep in te stellen of de 
scheidslijnen voor deze regelin-
gen �exibeler te hanteren.’

CKenG vraagt donderdag aan-
dacht voor deze problematiek in 
de gemeenteraad als de begro-
ting wordt behandeld.

‘Campagne ‘Voor Liefhebbers’ verbeteren’
Gemeente zoekt respondenten 
voor online onderzoek
Castricum - De gemeente wil 
weten hoe haar campagne ‘Voor 
Liefhebbers’ ontvangen wordt 
en op welke manier deze kan 
worden verbeterd. De campag-
ne promoot de gemeente en laat 
zien wat er te ontdekken valt op 

het gebied van toerisme en recre-
atie.

Wethouder Ron de Haan hoopt 
ook op suggesties om de cam-
pagne te kunnen verbeteren. Het 
onderzoek kan tussen 28 okto-

ber en 15 november worden in-
gevuld via www.voorliefhebbers.
nl. De uitkomsten van het onder-
zoek worden gedeeld via de web-
site van de gemeente, haar Face-
bookpagina en de gemeentepa-
gina’s in deze krant.

Frogs terug op het podium
Limmen - Op zondag 3 novem-
ber is de legendarische Castri-
cumse formatie The Frogs Ltd 
weer te zien en te beluisteren tij-
dens een Rock- en Bluesmiddag 
in de Heeren van Limmen.

Deze band heeft zijn sporen ruim-
schoots verdiend in de roemruch-
tige jaren ‘60 van de vorige eeuw, 
waarin popmuziek, blues en rock 
hoogtij vierden. The Frogs brach-
ten in die periode drie singles uit, 
waarvan ‘The man on the Cloud’ 
in 1967 de meeste bekendheid 
genoot.

In de Heeren van Limmen wordt 
de blues afgewisseld met een 
aantal bekende nummers van de 
Animals, Beatles, Byrds, Stones, 
Crosby, Stills, Nash & Young en 
ook Bob Dylan ontbreekt niet op 
het repertoire.
Elk optreden van The Frogs staat 
garant voor een gezellig, sfeer-
vol en luisterrijk muziekevent dat 
een feest van herkenning is. Ie-
dereen is dus op 3 november van-
af 16.00 uur van harte welkom in 
de Heeren van Limmen aan de 
Dusseldorperweg 103. De entree 
is gratis.

De huidige Frogs. Van links naar rechts: Jean Hanck (gitaar), Dave van der 
Schaaf (piano/hammond), Cor Boot (drums) en Jaap Neele (basgitaar/
�uit) (foto: aangeleverd)
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Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee 
weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle 
fracti es langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U 
krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 11 november
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur Agenda raadsinformatieavond 

 31 oktober 2019
17.00 – 20.00 Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Besluitvorming
  A Kaderstellend besluit bestemmingsplan Kogerpolder (Woudhaven)
  B Plan van aanpak omgevingsvisie Castricum 
  C Financiële bijdrage focusagenda 2019 - 2022
  D Beheersverordening Bakkum, Castricum Noord, Oost, West en 
      Bedrijventerreinen 
  4 Reacti es op de begroti ng 2020
      - maximaal 6 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald
18.30 – 19.15 Schorsing voor maalti jd
  5  - Gelegenheid voor reacti e college op hetgeen is ingebracht
      - Gelegenheid voor fracti es om in te gaan op reacti e college en   
        elkaars  inbreng
  6 Sluiti ng 

  Commissies
20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1:
  een sociale en vitale gemeente
20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
  Een leefb are gemeente
21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
  Een aantrekkelijke gemeente 
21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
  Een fi nancieel gezonde gemeente 

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Raad en College’  Informati eavond op 5 november

Praat mee over onze historische 
panden en landschappen

Vrijdag 1 november organiseert de gemeente Castricum, samen met de John Blankenstein Foun-
dati on en Brijder verslavingszorg, een debat over diversiteit in de sport, en drank & drugs en 
sport! We gaan samen met u in gesprek over bovenstaande onderwerpen; gevoelige thema's 
worden benoemd. De avond wordt geopend door burgemeester Toon Mans en is bedoeld voor 
alle Castricummers die zijn betrokken bij sport. Aanvang 19.30 uur, op de Castricumse Rugby 
Club. Meld u aan via sportvereniging@debuch.nl; u bent van harte welkom!

Toon Mans, burgemeester Castricum
Ron de Haan, wethouder sport
Karin Blankenstein, voorzitt er John Blankenstein Foundati on

Waarderingsweek vrijwilligers

Debat over diversiteit in de sport

Inwoners van de gemeente Castricum die acti ef zijn als vrijwilliger krijgen van 2 t/m 10 novem-
ber een bedankje voor hun werk. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert dan samen met 
de gemeente een waarderingsweek. Daarin worden tal van grati s workshops en acti viteiten 
speciaal voor de vrijwilligers georganiseerd. Onder het mott o ‘Vrijwilligers Bedankt!’. Dit jaar is 
het de vijfde editi e van de waarderingsweek.

Wethouder Falgun Binnendijk: “Vrijwilligers zijn goud waard. De acti e is daarom een ‘dankjewel’ 
voor al het werk dat vrijwilligers verzett en. Veel inwoners profi teren van hun belangeloze inzet. 
Daar heb ik waardering voor”. 

Op de website www.vrijwilligers-bedankt.nl staat het complete overzicht van de acti viteiten. 
Vrijwilligers konden zich van 1 oktober t/m 20 oktober inschrijven. 

 

Agenda Raadsplein 7 november 2019
19.30 – 20.45 Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat Raad
  A Actuele politi eke onderwerpen
  B Vespreking gewijzigde amendementen en moti es bij begroti ng 
  4 Besluitvorming
  A Begroti ng 2020
  B Belasti ngverordeningen
      1. Afvalstoff enheffi  ng 
      2. Forensenbelasti ng
      3. Kwijtschelding gemeentelijke belasti ngen
      4. Leges en tarieventabel
      5. Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel
      6. Marktgelden en tarieventabel
      7. Precariobelasti ng en tarieventabel
      8. Precariobelasti ng kabels & leidingen
      9. Reclamebelasti ng
      10. Rioolheffi  ng
      11. Toeristenbelasti ng
      12. Veergelden
      13. Intrekking hondenbelasti ng
  5 Sluiti ng

  Commissies
21.00 – 22.30 Voorstel rondom intrekken en aanpassen raadsvoorstel zwembad 
  (mogelijk deels besloten)
21.00 – 21.45 Financiering jongerenwerk 
21.45 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
  1A Besluitenlijst raadsvergadering 10 oktober 2019
  1B Lijst van ingekomen stukken
  1C Lijst ter inzage gelegde informati e
  1D Mededelingen van het college
      - Algemeen
      - Uit de samenwerkingsverbanden
  1E Vragen uit de raad

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Raad en College’

Binnenkort stelt de gemeente-
raad de noti ti e vast ‘Erfgoed 
is van ons allemaal’. Onder 
‘erfgoed’ vallen onze 
historische panden, land-
schappen en andere tastbare 
restanten uit de geschiedenis. 
Ze vertellen iets 
over hoe onze voorouders de 
omgeving gebruikten en hoe 
ze leefden. Willen we dit 
veilig stellen, in het licht van 
ontwikkelingen als klimaat-
verandering en ontkerkelij-
king. Zo ja hoe? 
Wat vindt u? Kom op 5 
november naar de informati e-
avond in het gemeentehuis en 
luister en praat mee. 

‘Erfgoed is van ons allemaal’, zo stelt de noti ti e over erfgoed in onze gemeente. Mooie voor-
beelden in Castricum zijn het oude raadhuis, de Protestantse en Rooms-katholieke kerken, het 
Duin en Bosch terrein met zijn groene parkaanleg en oude gebouwen, en de Atlanti k Wall uit 
een minder mooie periode in de geschiedenis. In Limmen kennen we de Hortus Bulborum, het 
kerkje en de oude school (‘museale hoek’), en stolpboerderij Vredeburg. In Akersloot rekenen 
we het gemaal en het trafo-gebouw uit de jaren ’30 tot ons erfgoed, net als de eeuwenoude 
plek van de kerk aan het Dielofslaantje en de landschappelijk mooi gelegen Westdijck.

Ontwikkelingen in de maatschappij
Welke factoren in de maatschappij zijn van invloed op ons erfgoed? Hoe moeten we omgaan 
met bijvoorbeeld de ontkerkelijking? Kunnen we alle kerkgebouwen behouden of moeten we 
daar keuzes in maken? En hoe ga je om met de klimaatverandering? Gaan we op alle gebouwen 
zonnepanelen leggen? En hoe belangrijk vinden onze inwoners dit? Dat horen wij graag.

Uw inbreng 
We organiseren meerdere informati emomenten waarop u kunt reageren. De eerste is op dins-
dagavond 5 november vanaf 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Dan wordt een 
presentati e gegeven voor de lokale erfgoedverenigingen, die ook voor inwoners interessant is. 
Reageren kan ook via de website (www.castricum.nl/projecten en plannen/erfgoed/) of schrif-
telijk via een formulier, verkrijgbaar op de recepti e van het gemeentehuis.
Uw inbreng waarderen wij, dus reageer! Heeft  u nog vragen, bel of mail dan naar 
anitavanbreugel@debuch.nl tel. 088 909 7349.

Kom op zaterdag 9 november langs voor reparati es van kleine elektrische en huishoudelijke 
apparaten, hulp bij computerproblemen en advies bij fi etsreparati es. Ook is er hulp bij texti el-
reparati es. U krijgt hulp bij de reparati e en u helpt of denkt mee waar dat kan. 

Transiti e Castricum en De Groene Bak organiseren het Repair Cafe in De Bakkerij aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum, van 13 tot 16 uur. Grati s entree (gift en zijn welkom). U betaalt 
alleen voor eventuele materialen. Repareren en laten repareren is uiteraard op eigen risico.

Repair Café
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen 
Datum Adres 
181019 Brugstraat 12 in Limmen 
 het verbouwen van de woning en het vervangen van de schuur (WABO1901733)
211019 Den Burglaan 28 in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901737)
 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat  21 in Limmen 
 het plaatsen van een aanbouw (WABO1901739)
231019 Binnengeest 51 in Akersloot 
 het vervangen/vergroten van een tuinhuis (WABO1901749)

Verleend
Datum Adres 
211019 Sifriedstraat 24 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901463)

Niet verleend
Datum Adres 
251019 Zeeweg 70 in Castricum 
 het gedeeltelijk vervangen van het dak en het uitbreiden van de kas op het terras  
 van strandpaviljoen Club Zand  (WABO1901610)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’.

Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

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

Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Offi  ciële mededelingen woensdag 30 oktober

Op woensdag 6 november wordt tussen 17 en 21 uur voor de twaalfde keer Allerzielen Alom 
georganiseerd op begraafplaats Onderlangs in Castricum. De organisati e zoekt nog vrijwil-
ligers: mensen die op 5, 6, of 7 november samen met de huidige vier vrijwilligers ervoor gaan 
zorgen dat het weer een geslaagde avond wordt met licht, muziek, klankschalen en rituelen.

De viering wordt mede mogelijk gemaakt door Associati e Uitvaartf onds, enkele middenstand-
ers, gemeente Castricum en Uitvaartverzorging IJmond. De organisati e is nog wel op zoek naar 
helpende handen op 5 november bij het vullen van de 1500 fakkels, op 6 november de gehele 
dag bij de opbouw, en op 7 november in de ochtend bij het opruimen. Aanmelden en informa-
ti e: lyddeleur@gmail.com. 

Voor de vrouw van nu is het moeilijk te geloven. Honderd jaar geleden mochten vrouwen voor 
het eerst naar de stembus. Daar ging een roerige ti jd aan vooraf: de zogenaamde suff ragett es 
kregen veel tegenstand vanuit de samenleving. Om sti l te staan bij 100 jaar vrouwenkiesrecht 
nodigt de gemeenteraad van Castricum u graag uit voor een bijzondere toneelvoorstelling op 
donderdagavond 14 november a.s. van 20.00 uur tot 22.30 uur. 

Tijdens deze avond wordt de toneelvoorstelling ‘Niemand wacht op je’ opgevoerd in de raad-
zaal. Actrice José Kuijpers kruipt in de huid van drie vrouwen. Vrouwen die niet langer wachten, 
maar doen. Na de voorstelling praten we door over vrouwen in de politi ek. 

Het aantal beschikbare plekken is beperkt. Wilt u erbij zijn, reageer dan snel door een mailtje te 
sturen naar raadsgriffi  e@castricum.nl. We zouden het leuk vinden ook jongeren die net of nog 
net niet mogen stemmen te bereiken. Dus kom gezellig met uw buurmeisje, kleinzoon of nichtje 
kijken!

Toneelvoorstelling 100 jaar vrouwenkiesrecht Organisati e zoekt nog helpende handen 

Sfeervolle viering Allerzielen Alom in Castricum 

25% van de ondernemers in de 
kern Castricum gaan meedoen 
aan het project ‘Excellent cam-
eratoezicht’. Het sti muleert 
ondernemers die bewakings-
camera’s reeds gebruiken, om 
de kwaliteit van de beelden te 
(laten) verbeteren. Dat kan vaak 
al met kleine, goedkope aan-
passingen. 

Ook heeft  40% belangstelling voor 
trainingen en workshops die gaan 
over overvaltraining, ondermijn-
ing, cybercrime en winkeldiefstal. 
De gemeente werkt hiervoor 
samen met het Regionaal Platf orm 
Criminaliteitsbeheersing (RPCNH). 

Burgemeester Toon Mans en Fons Sijnesael, lokaal projectleider voor RPCNH verzorgden vorige 
week de aft rap bij juwelier Jeanet Goudsmit in Winkelcentrum Geesterduin. Mans: ‘Dit project 
past naadloos in deze maand, waarin aandacht voor veiligheid voorop staat. Veiligheid in het 
verkeer – niet appen op de fi ets, fi etsverlichti ng in orde brengen. Veiligheid in en rond het huis 
– voorkom inbraak door goed hang- en sluitwerk, zorg voor rookmelders om brand op ti jd op te 
sporen. Veiligheid bij winkelen en uitgaan – door camerabewaking in winkels en horeca. Want 
veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.’ 

Niet alle ondernemers zijn bezocht en gesproken. 
Bent of kent u een ondernemer die ook belangstelling heeft  voor het project? 
U kunt zich dan zelfstandig aanmelden:
Voor de scan:             www.rpcnh.nl/aanvragen-scan-excellent-cameratoezicht
Voor de trainingen:  www.rpcnh.nl/vragenlijst-interventi eteam

Als u nog vragen heeft  over het project of over veiligheid in het algemeen, dan kunt u alti jd 
contact opnemen met Rebecca Acquoy of Inge Jordens van de gemeente Castricum 
(ambtenaren openbare orde en veiligheid) via telefoonnummer: 14 0251 of per e-mail: 
teamveiligheid@debuch.nl. 

80 ondernemers doen mee aan verbeterslag

Beter cameratoezicht bij winkels en horeca

Wat komt er allemaal kijken 
bij het verduurzamen van je 
woning? Voor veel mensen is 
het energiezuinig maken van 
hun woning een stappenplan 
waar zij langere ti jd mee bezig 
zijn en waar veel belangri-
jke keuzes gemaakt moeten 
worden. Leonard Thierry legt 
zijn ervaring uit. 

Geen energiekosten betalen
Familie Thierry woont in een 
aardgasvrije en nul-op-de-
meterwoning in Bergen. Dit betekent dat het huis evenveel energie opwekt als dat er gebruikt 
wordt. De familie Thierry houdt zelfs energie over. “Het geeft  een enorme kick om geen ener-
giekosten meer te hoeven betalen en geen CO2 uit te stoten, omdat de natuur alles levert,” 
aldus Leonard Thierry. “Bij het ontwerp is rekening gehouden met opti male zonoriëntati e op de 
ramen, zoals zoninstraling in de winter en schaduw in de zomer. Daarnaast heeft  de woning een 
uitstekend geïsoleerde gebouwschil, is opgebouwd uit duurzame materialen en heeft  een ruim 
opgezet venti lati esysteem met warmteterugwinning. Zonnedakpannen zorgen voor de energie. 
Het was soms een beetje pionieren, maar zo integraal ontwerpen en bouwen wordt nu steeds 
meer gemeengoed.” In 2020 vervangt de Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwenstandaard (BENG) 
de huidige energielabels van nieuwbouw. “Deze BENG-standaard beloont deze integrale 
werkwijze gelukkig helemaal!” volgens Leonard Thierry.

Kom langs op 2 of 9 november
Bent u enthousiast geworden van de ervaringen van Leonard? Kom dan ti jdens de Nati onale 
Duurzame Huizenroute op zaterdag 2 en 9 november bij hem langs. Meld u daarvoor aan op 
www.duurzamehuizenroute.nl. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een woning in Castricum, in de 
regio of daarbuiten: in Nederland zijn meer dan 1.000 woningen aangemeld! Er zijn geen kosten 
aan verbonden, maar vanwege de grote belangstelling is vroeg inschrijven een aanrader.

Nu aanmelden voor Duurzame Huizenroute

In een aardgasvrije woning leven? 
‘Een enorme kick!’
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It chapter two - Halloween special
Alleen op donderdag 31 oktober!
Het kwaad vestigt zich opnieuw 
in het stadje Derry als regisseur 
Andy Muschietti in It Chapter 
Twode Losers Club weer bij el-
kaar brengt, daar waar het alle-
maal begon. Dit is de �nale van 
de grootste horror�lm allertij-
den. 27 jaar nadat de Losers Club 
Pennywise heeft verslagen, keert 
de clown terug naar het stadje 
Derry om daar iedereen weer de 
schrik aan te jagen. De Losers zijn 

inmiddels volwassen en zijn ie-
der hun eigen weg gegaan. Maar 
als er weer kinderen verdwijnen 
vraagt Mike, de enige die in Derry 
is gebleven, aan de rest om naar 
huis te komen. Getekend door 
de gebeurtenissen uit het verle-
den zullen ze hun grootste angs-
ten moeten overwinnen om Pen-
nywise voor eens en altijd te ver-
nietigen... 
Maar de clown is dodelijker dan 
ooit tevoren.

Don Giovanni 
– The Royal 
Opera
Intriges, jaloezie, humor, woede... 
en vergelding. Het nieuwe sei-
zoen van het Royal Opera House 
begint met Mozarts meeslepen-
de meesterwerk over de tijdloze 
verleider Don Giovanni: de tallo-
ze vrouwen die hij het hof maakt 

en de wraak die hem derhalve 
ten deel valt. De opera heeft haar 
tijdloze roem verworven door de 
zeer gevarieerde portrettering 
van de complexe karakters, snel-
le actie en een samenspel van 
komische en ontroerende situa-
ties. Een internationale cast van 
zangers – zowel bekende als de-
buterend bij The Royal Opera – 
brengt onder leiding van dirigent 
Hartmut Haenchen de geweldige 
aria’s en ensembles van deze ope-
rafavoriet ten tonele.

‘Spaaractie goed voor winkeliers en klanten’
Jaarlijkse kassabonnenactie van start
Castricum - Wie al zijn of haar 
kassabonnen van november 
en december bewaart en in een 
speciale spaarzak stopt, kan in 
januari kans maken op vijfhon-
derd euro. Een welkome verras-
sing na de dure feestmaand.

Zo’n 120 Castricumse onder-
nemers hebben zich bij de ac-
tie aangesloten. Van de slager 
tot de supermarkt, van kleding-
zaak tot dierenwinkel. De be-
langrijkste voorwaarde: er moet 
voor minimaal 500 euro aan bon-

nen worden ingeleverd van aan-
kopen die gedaan zijn in novem-
ber en december. ,,Dat is natuur-
lijk een hoop geld”, zegt Ingrid 
Zonneveld, betrokken bij de ac-
tie. ,,Maar je mag samen sparen. 
Dus vraag je buren, familieleden 
of vrienden hun bonnen ook te 
bewaren en lever deze samen in. 
Samen sparen, samen delen.”

De hoofdprijs is vijfhonderd eu-
ro aan contanten, voor de twee-
de plaats is dan 250 euro. ,,Daar-
naast zijn er nog meer leuke prij-

zen te winnen. Met deze actie wil-
len we mensen bewust maken 
van de Castricumse winkels. De 
actie is dus leuk voor winkeliers 
en klanten.” 
De kassabonnenactie is een initi-
atief van Ondernemersfonds Cas-
tricum.

De spaarzakken mogen uiterlijk 
6 januari ingeleverd worden bij 
Laan, Rabobank of Deen. In de 
derde week van januari worden 
de winnaars feestelijk bekendge-
maakt bij WierenGa.

De ambulante pedicure: voetverzorging 
in een vertrouwde omgeving
Castricum - Gloria Borst is gebo-
ren en opgegroeid in Ecuador. Ze 
woont sinds 1996 in Castricum. 
Na 12,5 jaar gewerkt te hebben 
bij de ING Bank raakte ze door 
de crisis haar baan kwijt na een 
reorganisatie. Omdat ze econo-
mie heeft gestudeerd in Ecuador 
besloot ze een eigen onderne-
ming op te starten. De toenmali-
ge buurvrouw was pedicure dat 
leek Gloria ook wel wat: „Ik werk 
graag met mensen”. De opleiding 
aan de Haarlemse Akademie in 
Uitgeest was best lastig voor de 
van oorsprong Spaanstalige. „Ik 
had het niet kunnen redden zon-
der de hulp van dokter den Her-
der. Ze heeft me geholpen met 
het begrijpen van de stof en zo 
heb ik in juli 2018 mijn diploma 
behaald”.
Gloria begon als ambulante pedi-
cure en behandelt zo haar klan-
ten bij hen thuis, in hun vertrouw-
de omgeving. Haar klantenbe-
stand groeit gestaag. „Mijn jong-
ste klant is 14, mijn oudste 93”. Ze 
heeft sinds 1 juli van dit jaar ook 
een praktijkruimte aan de Heem-
stederweg 38. Gloria blijft zich 
natuurlijk ook bijscholen met 

vakgerelateerde opleidingen. 
Haar laatste opleiding was een 
cursus nagelregulatietechniek. 
Hierbij leerde ze over verschillen-
de nagelproblemen, zoals schim-
melnagels en ingegroeide na-
gels. Gloria is aangesloten bij Pro-

voet. Bel 06-34873794 voor een 
afspraak of stuur een mail naar 
gloriaborst@outlook.com. Kijk 
voor meer informatie op de web-
site: https://www.pedicuregloria-
borst.nl/. (Tekst: Erika Dekker-de 
Groot, foto: aangeleverd)

Zondag bij Boekhandel Laan
Sacha Bronwasser 
vertelt over haar debuut
Castricum - Zondag 3 november 
om 14.00 uur wordt Sascha Bron-
wasser geïnterviewd door Tho-
mas Mohlmann over haar de-
buutroman Niets is gelogen. Om-
dat Sacha in Castricum woont, wil 
ze bij Kantoorboekhandel Laan 
als eerste vertellen over haar 
boek. 
Sacha Bronwasser (50) is kunst-
historicus en was twintig jaar als 
criticus verbonden aan de Volks-
krant. In haar romandebuut Niets 
is gelogen is de hoofdrol voor 
kunstcriticus Gala Versluis, die 
in Kortrijk een openingspraatje 
moet houden op de tentoonstel-

ling van de Nederlandse kunste-
nares Lisa van Staal, die haar ei-
gen lichaam tot kunst heeft ver-
heven. Een samengeraapt ge-
zelschap gaat met hem op pad 
voor een ontspannen nazit, maar 
de avond verloopt heel anders 
dan gedacht. Door een inten-
se gebeurtenis staat iedereen op 
scherp. Achteraf blijkt echter dat 
elke aanwezige het moment an-
ders heeft beleefd; de herinne-
ring is een onbetrouwbare, gril-
lige bondgenoot. Het maakt een 
precieze reconstructie onmoge-
lijk. Welke herinnering blijft over-
eind? 

De entree is gratis en de Boek-
proeverij is open. (Foto: Claudet-
te van de Rakt)

‘Babyvakbeurs’ in Geesterhage
Castricum- Vrijdag 8 novem-
ber voeren eerstejaars studenten 
van het Horizon College in Alk-
maar een project uit in Cultureel 
Centrum Geesterhage. Ze verzor-
gen dan een ‘Babyvakbeurs’ voor 
mensen die meer te weten willen 
komen over alles wat met baby’s 
te maken heeft.

De studenten van de opleiding 
Pedagogisch Medewerker niveau 
3 hebben zich twee maanden 
lang verdiept in het onderwerp 
‘Baby’. Ze volgden diverse work-
shops over de verzorging en ont-
wikkeling van baby’s. Al het ge-
leerde gaan ze presenteren tij-
dens de ‘vakbeurs’. Belangstellen-
den kunnen terecht voor infor-
matie over onder andere: com-
municatie met baby’s, bewegen 
met baby’s en muziek met ba-
by’s, maar ook over het verscho-
nen van een baby of het zelf ma-
ken van een fruithapje in plaats 
van fruit uit een potje. 
„Het verschonen van een ba-
by werd geoefend op levensech-
te babypoppen. Vorig jaar had-

den de studenten tijdens de uit-
voering van de babyvakbeurs een 
stand met geblinddoekt luiers 
verschonen”, vertelt docent Lie-
selore van Dokkum. „Ook dit jaar 
hebben ze weer iets origineels 
bedacht.” Ondanks dat de studen-
ten (nog) geen professionals zijn, 
hebben ze de nodige kennis op-

gedaan en deze willen ze graag 
delen met geïnteresseerden.
De babyvakbeurs wordt gehou-
den op vrijdag 8 november van 
12.00 tot 15.00 uur in Cultureel 
Centrum Geesterhage, Geester-
duinweg 3 in Castricum. (Tekst: 
Monique de Jager, foto: Lieselore 
van Dokkum)

Viering 75 jaar bevrijding in 2020
Castrcum - De Stichting Werk-
groep Oud-Castricum, de Histo-
rische Vereniging Oud-Akersloot, 
de Stichting Oud Limmen en de 
Vereniging Oud Uitgeest hebben 
hun krachten gebundeld om in 
het volgend voorjaar gezamen-
lijk een aantal activiteiten te or-
ganiseren in het kader van de vie-
ring van 75 jaar bevrijding van 
ons land. 

Op het programma staat een 
�etstocht in de vier dorpen langs 
plekken en objecten uit de oor-
logsjaren. Ook richten de stich-
tingen en verenigingen in hun ei-
gen onderkomens een tentoon-
stelling in over deze periode. In 
samenwerking met de basisscho-
len vinden er educatieve activi-
teiten plaats en tot slot wordt er 
een �lm gemaakt van de diverse 
overblijfselen van de bezetting in 
de vier dorpen. Inmiddels zijn de 
voorbereidingen van het project 
gestart en beschikken de organi-
satoren al over aardig wat docu-

menten en materialen. Aanvullin-
gen daarop zijn echter van har-
te welkom, dus mensen die iets 
kunnen bijdragen aan de ten-

toonstellingen wordt verzocht 
om contact op te nemen met een 
van de historische stichtingen of 
verenigingen.

De Canadezen worden na de bevrijding van Castricum op 8 mei 1945 op 
het gemeentehuis ontvangen (foto: Oud-Castricum)

Duo Noorderwind (foto: aangeleverd)

Open podium Bakkum in Hotel Fase Fier
Castricum - Op zondagmiddag 
3 november is er weer Open Po-
dium Bakkum in Hotel Fase Fier. 
Om 15.30 uur wordt de middag 
geopend met het lij�ied “Bakkum 
aan zee”. De middag wordt gepre-
senteerd door Fons Boer. 
De volgende gasten zijn uitgeno-
digd: Ivo Bernard: gitarist en sin-
ger-songwriter, Duo Noorder-
wind: Willem (zang en kistgitaar) 
en Joep (zang en kistbas), Anne-
gien Simis uit Castricum: zingt en 
speelt piano. De middag wordt af-
gesloten door de groep Band zon-
der Toekomst: een Zaanse zesper-
soons band. 
Als de tijd het toelaat, vult pre-
sentator en verteller Fons Boer de 
overgangen tussen de optredens 
met een kort verhaal of een lied. 
Een gevarieerd programma voor 
een luisterend oor, een klein podi-
um in huiselijke sfeer.
Het open podium vindt plaats op 
zondag 3 november vanaf 15.00 
uur bij Hotel Fase Fier in Bakkum, 
de toegang is gratis.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
IT Chapter Two - Halloween special

zondag 16.00 uur
Don Giovanni - The Royal Opera

vrijdag 20.30 uur
Amazing Grace - Aretha Franklin

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur 

Portrait de la jeune fille en feu
vrijdag 13.30 uur  zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 

Fisherman’s Friends
donderdag 20.15 uur

vrijdag 20.30 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag & maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Wat is dan Liefde

vrijdag 13.30 uur
Miles Davis - Birth of the Cool

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 21.15 uur  dinsdag 20.00 uur

Joker
zaterdag 16.00 uur

Downton Abbey
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur
Everest: De jonge Yeti - 2D

zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 10.00 uur

Trouble
zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 10.00 uur
Shaun ’t Schaap: 

Het Ruimteschaap
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur

Misfit 2

Programma 31 oktober t/m 6 november
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Geesterduin in de steigers
Castricum - De verbouwing in 
winkelcentrum Geesterduin is 
in volle gang en ter gelegen-
heid hiervan hebben de onder-
nemers Bob de Bouwer uitgeno-
digd om alle kinderen te verma-
ken in het winkelcentrum. Zater-
dag 26 oktober was Bob aanwe-
zig en maakte er een onvergete-
lijk feestje van met de kinderen. 
Iedereen kon met hem op de fo-
to en deze foto werd ook direct 

uitgeprint. De foto’s zijn ook op 
de Facebookpagina van winkel-
centrum Geesterduin geplaatst, 
hierdoor hebben de kinderen en 
hun ouders een leuke en blijven-
de herinnering aan deze bijzon-
dere ontmoeting. 
Op de website www.winkelcen-
trum-geesterduin.nl staat het 
laatste nieuws over de verbou-
wingswerkzaamheden. (Foto: 
aangeleverd)

Benefietconcert 
Muziekwerkplaats
Limmen/Egmond aan den Hoef 
- Zaterdag 9 november geven de 
zangleerlingen van de Muziek-
werkplaats Limmen en Egmond 
om 16:30 uur een Bene�etcon-
cert. 

Al langer hadden de leerlingen 
van zangdocente Nienke Groe-
newege de wens om een eigen 
avond te organiseren waarin vol-
op ruimte is voor hun vocale kun-
sten. Sommigen van hen werken 
al als professionele muzikanten of 
volgen een vakopleiding. Dank-
zij de steun van Stichting Hafre 
wordt het concert in de fantasti-
sche akoestiek van Hoeve Over-

slot in Egmond aan den Hoef ge-
houden. De opbrengst wordt ge-
doneerd aan War Child en komt 
geheel ten goede aan kinderen in 
oorlog. Bezoekers kunnen zelf be-
palen hoeveel geld zij willen do-
neren.

Op het programma staan pop, 
rock en musicalnummers. In de 
begeleidende band speelt Joey 
Spijker op drums (bekend van 
The Adele Project en De Dijk Tri-
bute), Trudy Visser op gitaar (be-
kend van Cool Breeze en Girlie) 
en Thomas Hans op piano (be-
kend van het Elements Kwintet 
en de Burn Brigade)

De Nacht van het Dagboek 
en griezelen bij de Bakkerij
Castricum - Cultureel Poppo-
dium de Bakkerij staat komend 
weekend in het teken van Hallo-
ween. Met op zaterdag 2 novem-
ber: Halloween Night. De Bak-
kerij wordt omgetoverd tot een 
waar Halloweenparadijs. Bezoe-
kers worden verzocht verkleed te 
komen mee te doen aan de kos-
tuumwedstrijd. Onder begelei-
ding van spreekstalmeester Maar-
ten Mantel. De zaal gaat open om 
21.00 uur, de entree is gratis. Op 
zondag 3 november: Kinder Hal-
loween
Ook dit jaar weer een specia-
le editie van het Halloweenfeest 
voor kinderen. Op zondagmid-
dag 3 november staat een mid-
dag vol spelletjes, muziek, dan-
sen en gezelligheid op het pro-
gramma. Kom verkleed als heks-
je, prins (m/v/x) of iets anders. De 
zaal gaat open van 14.00 uur tot 
17.00 uur, de entree is gratis. 

Op zaterdag 9 november is het 
de ‘Nacht van het Dagboek’ bij de 
Bakkerij. Een dagboek als vrien-
din, spiegel, houvast. Schrijvers 
hebben uiteenlopende redenen 
om een dagboek bij te houden. 
Op deze Nacht van het dagboek 
worden fragmenten voorgedra-
gen uit gepubliceerde dagboe-
ken, omlijst door mooie verha-
lende liedjes. De lichte en zware 
teksten geven denktijd. Men kan 
zich laten meevoeren op de taal, 
de muziek of beide en na een ge-
moedelijk afzakkertje een beet-
je verlicht huiswaarts keren. Op 
zaterdag 9 november om 21.00 
uur (zaal en bar open vanaf 20.30 
uur). Cultureel podium De Bak-
kerij, Dorpsstraat 30 Castricum. 
Kaarten via vriendenvandebak-
kerij.nl.  Podiumkunstenaars die 
avond: Chris Groot, Jeltje Feen-
stra, Maarten Nijman, Wouter van 
Weers, Aleid Bos.

,,Alleen uw tevredenheid telt’’
Mooie korting bij Foto 
Loek Anderson
IJmuiden - - Foto Loek Anderson 
is al twaalf jaar gespecialiseerd 
in het digitaliseren en omzetten 
van dierbare herinneringen. Ou-
de dia’s, smal�lms of videoban-
den worden overgezet op DVD, 
USB-stick of harde schijf. Door de 
merkbare mond-tot-mondrecla-
me is de klantenkring explosief 
gegroeid. De opdrachten komen 
uit de hele regio, van Alkmaar tot 
Zwanenburg.

Pro�teer nu van een nieuwe actie 
met korting van tien tot twintig 
procent op het scannen van dia’s, 
smal�lm en videotapes. Bij een 
grote opdracht voor het overzet-
ten van dia’s geldt nu zelfs een 

korting van twintig procent! Aan 
elke opdracht wordt veel aan-
dacht besteed. Zo worden slech-
te lassen van �lms hersteld, vi-
deobanden gereinigd en de kleu-
ren verbeterd. Het zoekraken van 
dierbare beelden is uitgesloten. 
,,Alleen uw tevredenheid telt’’, 
aldus Loek Anderson. Kom ge-
rust eens langs met het materiaal 
voor een vrijblijvende o�erte. Fo-
to Loek Anderson is al 58 jaar ge-
vestigd aan de Kennemerlaan 85-
87 te IJmuiden. 
Wie van ver komt kan even bel-
len (0255 515962) of mailen (fo-
toloek.anderson2@outlook.com) 
voor een routebeschrijving. (Fo-
to: aangeleverd)

Nieuwe speelse inzichten
Workshop en theatervoorstelling 
‘Taal oefenen met taalmaatje’
Castricum - Op een leuke ma-
nier met een taalmaatje Neder-
lands oefenen? Een taalworkshop 
en een theatervoorstelling in één. 
Op donderdag 21 november van 
9.00 tot 13.00 uur organiseren de 
Vrijwilligers Steunpunten: Castri-
cum, Uitgeest, Heiloo en Bergen 
de workshop ‘Taal met heel je lijf 
en leden’ in Heiloo. Liesbeth Rood 
en Jan-Willem van Balen van the-
atergroep ‘De Koning Speelt’ ko-
men scènes spelen uit hun rij-
ke oeuvre. Er wordt genoeg in-
spiratie aangereikt om door mid-

del van eenvoudige handvatten 
leuke gesprekken met een taal-
maatje of cursist aan te gaan. Het 
wordt een leerzame en geani-
meerde ochtend. Een taalcoach 
zei na het zien van de taalwork-
shop/voorstelling: „Ik wil jullie be-
danken. Ik merk dat ik zo serieus 
met taal bezig was. Nu, door jul-
lie workshop zie ik dat ik op een 
veel lossere en creatievere manier 
met taal om kan gaan. Wat leuk!” 
Theatergroep ‘De Koning Speelt’ 
heeft meer dan twaalf jaar thea-
ter en televisie gemaakt voor Ne-

derlands lerende buitenlanders 
(Nt2). Hun sketches staan bekend 
om de eenvoud, de humor en de 
kennismaking met typische Ne-
derlandse gewoontes, zoals de 
cursist dat bij de Nederlander er-
vaart. Taalmaatjes/taalcoaches uit 
de BUCH kunnen zich aanmelden 
op www.vrijwilligersacademie.
buch.nl. Neem voor meer infor-
matie contact op met Welzijn Cas-
tricum, Steunpunt Vrijwilligers-
werk, Irene Zijlstra, telefoon 0251-
65 65 62. (Foto: aangeleverd)

Allerzielen bij Pancratiuskerk en kerkhof
Castricum - Al vele jaren worden 
in de katholieke kerk op 2 novem-
ber de overledenen herdacht. Op 
zaterdag 2 november zal tussen 
17.00 en 21.00 uur het ‘Pancratius 
kerkhof’ en de tuin gelegen ach-
ter de Sint Pancratiuskerk  sfeer-
vol in het licht worden gezet mid-

dels kaarsen en verlichting. Om 
19.00 uur is er een eucharistie-
viering, waarin de overledenen 
van het afgelopen jaar met name 
worden genoemd en samen met 
alle overledenen worden her-
dacht. De voorganger is pastoor 
Kaleab Masresha Shiferaw. Mede-

werking wordt verleend door het 
Dameskoor ‘Pancratius’ en leden 
van de Avondwakegroep. Zowel 
het kerkhof als de viering is toe-
gankelijk voor iedereen, alle ge-
zindten, ook voor degenen die 
op het kerkhof ‘zomaar’ een kijk-
je willen nemen.

Brandweer in actie door 
defecte CO-melder
Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag iets over half één 
is de brandweer uitgerukt naar de 
Willem Lodewijkstraat, omdat de 
bewoners een luid alarm af hoor-
den gaan bij de buren en ze de 
hond hoorden bla�en. 

Omdat ze zeker wisten dat er ie-
mand thuis was maar niet open 

deed na aanbellen hadden ze 
met 112 gebeld. 
Ter plaatse had de buurvrouw net 
de deur open gedaan en kwamen 
de brandweerlieden er achter dat 
het geluid van een defecte CO-
melder (koolmonoxidemelder) 
kwam. Het advies werd gegeven 
om een nieuwe melder aan te 
scha�en.

Vitesse ’22 start met walking football
Castricum - Voetbalvereniging 
Vitesse ’22 wil iedereen de moge-
lijkheid geven om te voetballen. 
Wandelvoetbal is al bij verschil-
lende verenigingen een groot 
succes. Het samen bewegen op 
het veld en de sociale interactie 
die het met zich mee brengt zijn 
de belangrijkste onderdelen. Op 
12 november biedt Vitesse ’22 
een proeftraining aan. Deze trai-
ning is op dinsdagochtend 12 no-
vember van 11.00 tot 12.00 uur 
op sportcomplex De Puikman. 
Deelname is gratis. Graag opge-
ven bij Edwin Keizer (buurtsport-
coach Castricum) via ekeizer@
teamsportservice.nl. Bij voldoen-
de interesse zal er wekelijks aan-
bod van walking footbal opge-
zet worden. Voor meer informatie 
kan telefonisch contact worden 
opgenomen met Edwin via 0251-
254740. (Foto: Hubert Habers)

Niet Haan, maar Voorwalt kraait victorie
Limmen - Op vrijdag 25 oktober 
speelden de schakers van SV Vre-
deburg de zesde ronde van de in-
terne competitie. Maar liefst zes-
tien schaakborden waren nodig.
Koploper Luc Janssen maakte zijn 
favorietenrol waar in zijn partij te-
gen ‘runner up’ Bert Hollander die 
deze keer niet aan zijn tactische 
foe�es toekwam. De man uit Mar-
graten verstevigt aldus zijn lei-
dende positie. 
De ‘match der mastodonten’, zo-
als het duel tussen de ervaren 
oudgedienden Ed Stolp en Jos 

Admiraal te boek staat, was een 
prooi voor Stolp, de witspeler. 
Hij maakte kundig gebruik van 
de ongelukkige opening van Ad-
miraal, smeerde zijn tegenstan-
der een nare dubbelpion aan 
en schoof vervolgens langzaam, 
maar zeker naar de overwinning. 
De partij tussen Marc Voorwalt en 
Ferry Haan was zeer onderhou-
dend. In het eindspel maakt Voor-
walt het verschil door een fraaie 
piono�er op de koningsvleugel, 
waarna de zwarte koning te laat 
was om op de damevleugel pro-

motie te voorkomen. 
Zo kraaide niet Haan, maar Voor-
walt victorie. 
Gijs Pouw bezorgde Harold Ebels 
een lastige avond: met een ge-
durfde koningsaanval leek Pouw 
dichtbij de overwinning, maar 
op de een of andere manier wist 
Ebels zijn koning uit de gevaren-
zone te loodsen. In het eindspel 
ging Ebels met behulp van twee 
sterke torens nog luizig naar het 
volle punt. Barry Blekemolen 
boekte een overwinning op Aart 
van den Brink.

Megakinderkoor Kids in Concert
Castricum - Het megakinder-
koor komt eraan. Bijna alle basis-
scholen uit Castricum, Limmen 
en Akersloot hebben zich aange-
meld. Meer dan 300 kinderen uit 
voornamelijk groep 7, starten in 
januari met het instuderen van 
alle songs. Het spektakel dat ge-
pland staat op 20 juni 2020 zal 
plaatsvinden in sporthal De Bloe-
men in Castricum.
De kinderen zingen voorname-
lijk moderne popsongs bege-
leid door de band Morgan. Daar-

naast zal er tijdens de avondvoor-
stelling een optreden zijn van een 
landelijk bekende artiest waar de 
kinderen ook samen mee zullen 
zingen.
De voorbereidingen zijn in volle 
gang. De website www.kidsincon-
cert.nl is online. De popsongs zijn 
uitgezocht en de muziek wordt 
momenteel op oefentapes ge-
zet. De scholen krijgen de tekst 
en muziek digitaal aangeleverd 
en kunnen er in de muzieklessen 
zelf mee aan de slag. Op zaterdag 

20 juni is er ‘s middags een try-out 
met publiek en ’s avonds het gro-
te KidsinConcert met de landelijk 
bekende artiest.
Om bij te dragen in de onkosten 
van dit megaconcert worden be-
drijven benaderd om te sponso-
ren en particulieren om te done-
ren. Aan bezoekers van het con-
cert wordt entree gevraagd. De 
netto-opbrengst gaat naar de Ne-
derlandse Cystic Fibrosis Stichting 
(NCFS), die opkomt voor kinderen 
met taaislijmziekte.
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TDR verpulvert parcoursrecords bij 
eerste AVC Strand- en duinloop
Castricum - Zondag klonk het 
startschot voor een nieuw sei-
zoen AVC Strand- en duinlopen. 
De eerste loop van deze winter 
leverde maar liefst vijf parcours-
records op.

Zo’n 360 lopers gingen op de ver-
schillende afstanden van start, 
waaronder de talenten van de 
TDR Jeugd en nagenoeg de ge-
hele selectie van TDR. Deze lo-
pers van TDR beschouwden de 
2,3 km als een lange sprint en een 

mooi onderdeel van hun training. 
Het waren deze TDR atleten die 
razendsnelle tijden liepen en de 
parcoursrecords verpulverden; 
de voor�etsers hadden er een 
�inke kluif aan. 

Bij de lange afstanden blijft de 
strandopgang bij het stille strand 
een kuitenbijter. De lopers geno-
ten desondanks van de mooie 
route via duin, strand en bos. TDR-
trainer Guido Hartensveld reikte 
op de lange afstanden de prijzen 

uit. De winnaars van de 8,8 kilo-
meter – de wedstrijdafstand van 
27 oktober – ontvingen een geld-
prijs. Voor de winnaars op de 12,4 
km was er een heerlijke ‘verwen-
bon’ voor lunch of diner, gespon-
sord door Johanna’s Hof. 

Kijk voor de volledige uitslag van 
de Strand- en Duinloop op: ht-
tps://www.avcastricum.nl. 

De volgende Strand- en duinloop 
is op 1 december.

De start van de 2,3 en 4 kilometer (foto: Bert Oudendijk)

DNF voor Jamie van Sikkelerus na 
een moeizaam weekend in Qatar
Akersloot - Jaimie van Sikkelerus 
heeft helaas zijn seizoen moet af-
sluiten met een DNF (Did Not Fi-
nish) in Qatar. Het liep moeizaam 
in de trainingen op het Losail In-
ternational Circuit. Na een slechte 
start was de MPM WILSport Race-
days coureur wel op weg naar vo-
ren toen hij in de negende ronde 
ten val kwam. Het raceweekend 
begon al op donderdag, waardoor 
de race al op zaterdag werd verre-
den. Jaimie van Sikkelerus kende 
twee moeizame trainingsdagen. 
In de tweede vrije training reed 
de coureur uit Akersloot een goe-
de stint, maar hij kon daar helaas 
geen vervolg aan geven in FP3 
en de kwali�catie. In de Super-
pole plaatste Van Sikkelerus zich 
als eenentwintigste voor de laat-
ste race van het jaar. In de negen-
de ronde kwam Jaimie ten val. Het 
voorwiel brak weg in de langzame 
bocht zes. De 22-jarige coureur 
pakte zijn motor nog wel weer op. 
Het was niet meer mogelijk om 

snelle rondetijden te rijden, waar-
door hij genoodzaakt was om naar 
binnen te komen. Jaimie van Sik-
kelerus: „Het was een moeizame 
race na een moeizaam weekend. 
Mijn start was gigantisch slecht. 
Bij het accelereren viel het toeren-
tal weg en moest hierdoor van-

af de laatste plaats terugkomen. 
Ik had een goed tempo totdat ik 
helaas ten val kwam. Ik had graag 
het seizoen afgesloten op een be-
tere manier dan dit. Ik wil mijn 
team en alle mensen die mij steu-
nen enorm bedanken voor dit sei-
zoen!” (Foto: Motorpers.nl)

Geslaagde ‘bring-a-friend’ 
dag bij FC Castricum
Castricum - De eerste ‘bring-a-
friend’ dag op Sportpark Noord-
End van FC Castricum is succes-
vol verlopen. Met in totaal zestig 
kinderen was de opkomst goed 
en een klein beetje regen mocht 
de pret niet drukken. Deze leuke 
middag voor kinderen in de leef-
tijd van vijf tot en met negen jaar 
werd mede mogelijk gemaakt 
door Rabobank Castricum en de 
Vrienden van FCC.
De bestaande jeugdleden spe-
lend bij de Minipupillen, de JO8 

of JO9 pupillen werd de moge-
lijkheid geboden om vriendjes, 
vriendinnetjes, broertjes, zusjes 
of nee�es en nichtjes uit te nodi-
gen en kennis te laten maken met 
voetbal en voetballen bij FC Cas-
tricum. Naast de jeugdpupillen 
van FC Castricum waren er vijf-
entwintig extra vriendjes aanwe-
zig en werd er fanatiek deelgeno-
men aan de diverse spelonderde-
len. Op het kunstgrasveld waren 
zes onderdelen uitgezet. Zo was 
er een sprintwedstrijd met een li-

monade en snoepstation. Uiter-
aard moesten er penalty’s wor-
den genomen en werd er een 
partijspel gespeeld. Bij de afslui-
ting in de kantine kreeg iedereen 
een mooie goodiebag met hier-
in een FC Castricum bidon, een 
cadeautje en een zakje chips. En 
vlak voordat de plezierige mid-
dag werd afgesloten werden Kim 
Zentveld en Siem Dik in het zon-
netje gezet. Kim was de winnares 
van de sprintwedstrijd en Siem 
werd uitgeroepen tot meest en-
thousiaste speler van de middag. 
Zo werd de allereerste editie van 
de bring-a-friend dag bij FC Cas-
tricum een zeer geslaagde editie. 
Wellicht het begin van een leuke 
traditie. (Foto: aangeleverd)

Vitesse naar overtuigende 
6-2 winst op Kleine Sluis
Castricum - Twee jaar geleden 
tro�en Kleine Sluis en Vitesse el-
kaar voor het eerst in de derde 
klasse. Kleine Sluis won toen op 
de Puikman met 1-3, terwijl het 
in Anna Paulowna 0-0 bleef. Een 
prima spelend en agressief Vites-
se liet er dit keer geen gras over 
groeien en declasseerde hun te-
genstander op alle fronten. Op de 
einduitslag van 6-2 viel dan ook 
niets af te dingen.
In de eerste minuut was het al 
raak. Na een snelle actie van Rik 
Beentjes over rechts zette Nick 
van de Ven Vitesse op voorsprong. 
In de twaalfde minuut werd een 
gevaarlijke aanval van de thuis-
ploeg wegens discutabel buiten-
spel afge�oten. De vrije trap werd 
vervolgens heel snel genomen, 
waarna Dion Kwast plotseling aan 
de andere kant van het veld vrij 
voor keeper Tom Laan verscheen 
en scoorde: 1-1. 
De dik verdiende voorsprong 
kwam in de twintigste minuut 
na een vlotte aanval over links. 

Rik Beentjes leek uit de daaruit 
volgende voorzet simpel te kun-
nen binnentikken, maar het laat-
ste zetje was uiteindelijk van Jort 
Kaandorp. In de 41e minuut werd 
het 3-1 toen Rik Beentjes door 
een dieptepass alleen op de kee-
per af mocht gaan en vervolgens 
beheerst binnentikte.
Ook na rust bleef de thuisploeg 

het publiek vermaken met goed 
aanvallend voetbal met vele kan-
sen. Binnen twintig minuten was 
het al 5-1. Het laatste wapenfeit 
was voor de bezoekers toen Di-
on Kwast pro�teerde van een mo-
ment van onachtzaamheid bij de 
verdedigers. Met zijn tweede tref-
fer bracht hij de eindstand op 6-2. 
(Foto: aangeleverd)

Hij deed jarenlang ervaring op 
in de meubelbranche en speciali-
seerde zich uiteindelijk in de ver-
koop van keukens. Ben Pot staat 
sinds 2009 aan het roer bij Inter-
design op de Castricummerwerf. 
,,We leveren keukens in elke stijl.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Ben Pot van 
Interdesign 

Keukens

‘Als mĳ n klant tevreden is ben ik dat ook’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Ben Pot van Ben Pot van Ben Pot van 

Ben Pot wilde altijd al ‘iets doen in de 
meubel- of keukenbranche’. Hij be-
haalde meerdere diploma’s binnen de 
sector en kende alle voor- en nadelen 
van de materialen. ,,Keukens hadden 
net iets meer mijn interesse. Daar 
wilde ik me in verdiepen.” In 2006 
komt Ben bij Interdesign terecht: een 
bloeiend bedrijf met een breed assor-
timent. ,,Ik zat er direct op mijn plek 
en had het erg naar mijn zin. Toen de 
eigenaar zijn zaak in 2009 wilde verko-
pen, heb ik mijn kans gegrepen.” Ben 
neemt het bedrijf over, maar de stap 
naar een eigen onderneming gaat 
hem niet in de koude kleren zitten. 
,,Nee, dat was geen gemakkelijke tijd. 
Maar door goed samen te werken met 
mijn leveranciers en creatieve oplos-
singen te bedenken voor bestaande 
problemen heb ik die jaren achter me 
kunnen laten.” Ben heeft een vaste 
groep zzp’ers die hem helpen om de 
keukens te plaatsen. ,,We willen stuk 
voor stuk kwaliteit leveren.”

Klanten kunnen bij hem terecht voor 
de meest uiteenlopende stijlen en 
ontwerpen. ,,Van modern tot klas-

siek: wij leveren het allemaal. Er is 
genoeg keuze uit materialen, frontjes 
en aanrechtbladen.” Door zijn kennis 
en ervaring weet Ben overal wel een 
oplossing voor te vinden. ,,Ik weet 
heel goed wat er allemaal mogelijk is. 
Zo kan ik ook hele specifi eke wensen 
uitvoeren. Op die manier creëren we 
voor elke klant zijn of haar droomkeu-
ken.” Ben hecht veel waarde aan de 
mening van zijn klanten. ,,Als zij tevre-
den zijn, ben ik dat ook.” Persoonlijke 
aandacht staat hoog in het vaandel bij 
Interdesign. ,,Dat is onze kracht. We 
verzorgen een uitgebreide offerte 
vooraf, zodat er geen verrassingen 
zijn na installatie.”
 
Ben is getrouwd en heeft twee doch-
ters (12 en 17) en een 21-jarige zoon. 
,,Zij weten niet beter dan dat ik altijd 
druk ben met de zaak. Maar de zon-
dagen houd ik vrij, dan ga ik graag 
varen of vissen. Daar haal ik mijn ont-
spanning uit.” Ben is blij met zijn keuze 
voor het vak en het ondernemerschap. 
,,Hoewel het niet makkelijk was, ben ik 
blij dat ik de stap heb gezet naar een 
eigen zaak. Ik zou het zo weer doen.”
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De populaire en met de Gou-
den Stuiver 2017 bekroonde 
tv-serie ‘Burgklas’ nu met eigen 
musical in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk, 19.30 uur. Kaar-
ten via www.kennemertheater.nl. 
(foto: artwork)

Hehobros On Tour in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.30 
uur. Succesvolle online comedy-
serie nu ook in het theater. Kaar-
ten via www.kennemertheater.nl. 
(foto: Casper Koster)

1 NOVEMBER
Start verkoop kaartjes wel-
komstfeest Sinterklaas in de 
Pancratiuskerk bij de intocht van 
Sinterklaas op zaterdag 16 no-
vember in Castricum. Van 13.00 
tot 15.00 uur te koop in Winkel-
centrum Geesterduin voor de In-
tertoys. Ook zaterdag.

Vriendenbock Bierfestival, De 
Grote Kerk, Koorstraat 2, Alkmaar. 
1, 2 en 3 november om 16.00 
uur. Kaarten: www.grotekerk-alk-
maar.nl/agenda.

Soep-café, De Tuin van Kapitein 
Rommel, Castricum. 18.00 uur. 
Soep en toegang gratis, een bij-
drage voor de huur is welkom.

Transitie-Café, De Tuin van Ka-
pitein Rommel, Castricum. 19.30 
- 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur). Toegang gratis, een bijdra-
ge voor de huur is welkom. 

De Alex Klaasen Revue – Show-
ponies 2, TAQA Theater De Vest, 
Canadaplein 2, Alkmaar. 1 en 2 
november, 20.15 uur. Kaarten: 
www.theaterdevest.nl. (Foto: 
Mark Engelen)

Kirsten van Teijn - Nobel, Dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 5, Uit-
geest. 20.15 uur. Kaarten: www.
dezwaancultureel.nl of, indien 
nog beschikbaar, aan de zaal. (Fo-
to: Saskia Kerkho�)

Patrick Nederkoorn – Ik betreur 
de ophef, TAQA Theater De Vest, 
Canadaplein 2, Alkmaar. 20.30 
uur. Kaarten: www.theaterdevest.
nl. (Foto: Tom Cornelissen) 

Jan Keizer & Anny Schilder, ´The 
Original Voices of BZN´ nog één 
keer in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. Kaarten via 
www.kennemertheater.nl. (foto: 
Lukassen Produkties)

2 NOVEMBER

Landelijke Natuurwerkdag, 
meerdere locaties. Aanmelden: 
www.natuurwerkdag.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Verkoop kaartjes welkomst-
feest Sinterklaas in de Pancrati-
uskerk bij de intocht van Sinter-
klaas op zaterdag 16 november 
in Castricum. Van 13.00 tot 15.00 
uur te koop in Winkelcentrum 
Geesterduin voor de Intertoys. 
Ook zaterdag.

Allerzielen bij Pancratiuskerk en 
kerkhof. Pancratiuskerk, Castri-
cum. Tussen 17.00 en 21.00 uur.

Ghost Stories, theatrale acht-
baan vol spanning en huivering-
wekkende momenten in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. Kaarten via www.kennemer-
theater.nl. (foto: Annemieke van 
der Togt)

▲

Lieven Scheire - Live in Nerd-
land: DNA (16+), TAQA Theater 
De Vest, Canadaplein 2, Alkmaar. 
20.30 uur. Kaarten: www.theater-
devest.nl. 

Halloween Night. Cultureel Pop-
podium de Bakkerij. De zaal gaat 
open om 21.00 uur, de entree is 
gratis. 

3 NOVEMBER

Laatste publieksdag van het 
seizoen op Forteiland IJmui-
den. De vertrektijden van de Ko-
ningin Emma zijn: 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Kaarten (12,50): www.
ijmuidensrondvaart.nl of 0255-
511676 of aan boord. Vertrek-
punt: Sluisplein 80 in IJmuiden. 
(foto: aangeleverd)

Vest in de Stad - gratis voorstel-
lingen in de leukste winkels van 
Alkmaar, Alkmaarse binnenstad. 
13.00 - 17.00 uur. Toegang gra-
tis. Informatie: www.theaterde-
vest.nl.

Kinder Halloween. Cultureel 
Poppodium de Bakkerij. De zaal is 
open van 14.00 - 17.00 uur, de en-
tree is gratis. 

Rock ‘n Roll dansparty met 
DJ Swinging Rocking Daddy. 
de Vriendschap, Kerklaan 18 in 
Akersloot. 15.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Niets is gelogen - Sacha Bron-
wasser, Kantoorboekhandel 
Laan, Burgemeester Mooijstraat 
19, Castricum. 14.00 uur. Entree 
gratis, Boekproeverij is open. (Fo-
to: Claudette van de Rakt)

Angela Schijf op stap met Mo-
zart – Kleine Nachtmuziek (6+), 
TAQA Theater De Vest, Cana-
daplein 2, Alkmaar. 14.30 uur. 
Kaarten: www.theaterdevest.nl. 
(Foto: Govert de Roos)

Open podium Bakkum, Hotel 
Fase Fier, van Oldenbarneveld-
weg 25, Castricum. 15.00 uur. 
Toegang gratis. (Foto: aangele-
verd)

The Frogs Ltd, Heeren van Lim-
men, Dusseldorperweg 103, Lim-
men. 16.00 uur. Entree gratis. (Fo-
to: aangeleverd)

TangoArt - Tango Salon Las Cam-
panas, Plein Zaal, TAQA Theater 
De Vest, Canadaplein 2, Alkmaar. 
Ingang via Grand Café klunder. 
19.00 - 22.30 uur. www.theater-
devest.nl. 

4 NOVEMBER
Stiltewandeling. Verzamelen op 
de parkeerplaats bij het informa-
tiecentrum ‘De Hoep’ aan de Zee-
weg te Bakkum. 9.30 uur. Wande-
ling start om 9.45 uur.

5 NOVEMBER

Cursus Klik & Tik – Het Internet 
op, Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Castricum, Geesterduin-
weg 1, Castricum. 5, 12, 19 en 26 
november en 3 december. 9.30 
tot 10.30 uur. Deelname gratis. 
Aanmelden noodzakelijk: www.
bibliotheekkennemerwaard.nl. 
(Foto: aangeleverd)

6 NOVEMBER

Allerzielen Alom, Begraafplaats 
Onderlangs, Onderlangs 3, Cas-
tricum. 17.00 - 21.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

7 NOVEMBER
DOX - Wat me niet breekt, maakt 
me niet noodzakelijk sterker 
(12+), Joachim Robbrecht, TAQA 
Theater De Vest, Canadaplein 
2, Alkmaar. 19.30 uur. Kaarten: 
www.theaterdevest.nl.

Kaartverkoop Intocht 
Sinterklaas van start
Castricum - Vrijdag 1 november 
start de verkoop van de kaartjes 
voor het welkomstfeest in de Pan-
cratiuskerk bij de intocht van Sin-
terklaas op zaterdag 16 novem-
ber in Castricum. In Castricum is 
het inmiddels traditie dat Sinter-
klaas na de intocht verwelkomd 
wordt in de Pancratiuskerk, waar 
hem een groot welkomstfeest 
wordt aangeboden. Vanwege de 
populariteit en daarmee de grote 
aanvraag voor kaartjes vindt het 
feest wederom twee keer plaats. 
Er worden twee shows achter el-
kaar gegeven. Bij het eerste feest 
gaat na a�oop iedereen direct de 
kerk uit. Bij het tweede feest is 
er een half uur extra tijd, waarbij 
kinderen Sinterklaas een hand-

je kunnen geven en/of met hem 
op de foto mogen gaan. De Pie-
ten dansen nog even door en de 
kinderen kunnen meedoen.
Helaas ontkomt de organisa-
tie er niet aan om de prijzen van 
de kaartjes te verhogen tot 1,50 
per stuk. Iedere bezoeker, ou-
der of kind heeft een kaartje no-
dig. De kaartjes gaan vanaf vrij-
dag 1 november in de voorver-
koop. Vrijdag 1 en zaterdag 2 no-
vember zijn de kaartjes van 13.00 
tot 15.00 uur te koop in Winkel-
centrum Geesterduin voor de In-
tertoys en het eventuele restant 
is verkrijgbaar op vrijdag 8 en za-
terdag 9 november  van 13.00 tot 
15.00 uur bij Club Mariz aan de 
Dorpsstraat.

De duinen kunnen niet 
zonder vrijwilligers
Castricum/regio - PWN doet 
mee aan de landelijke Natuur-
werkdag op zaterdag 2 novem-
ber. Er wordt gewerkt op drie ver-
schillende plekken in het duin. 
PWN boswachters laten zien hoe 
balans in de natuur tot stand 
komt en dat de hulp van vrijwil-
ligers hierbij onmisbaar is. Mede 
dankzij deze hulp blijft het land-
schap veerkrachtig en rijk aan di-
verse plant- en diersoorten. Aan-
melden voor een van de Natuur-
werkdagen kan via www.natuur-
werkdag.nl. In totaal doen er on-
geveer 50 locaties in Noord-Hol-
land mee.
 
Zonnige plekjes in Castricum-
se duin
Ook insecten houden van een 
zonnetje. Waar het zonlicht de 
bosbodem raakt bruist het van 
het leven. Door tijdens de Na-
tuurwerkdag opschietende strui-
ken langs de bosranden te verwij-
deren blijft er ruimte voor bloei-
ende kruiden. Het zijn juist de-
ze zonnige randen waar vlin-
ders, maar ook vogels en kleine-
re zoogdieren van pro�teren. Ze 
fungeren als verbindingszone en 
vormen een bron van voedsel.

Ruimte voor duinheide in Ber-
gen
Ter hoogte van Bergen verandert 
het duinlandschap. Hier gaat de 
kalkrijke bodem over in kalkarme 
grond. De bodem is hier zuurder 
en dat zorgt ervoor dat duinheide 
zich kan ontwikkelen. Deze waar-
devolle natuur wordt snel over-
woekert door boomopslag. Tij-
dens de Natuurwerkdag worden 
struiken en boomvormers verwij-
dert uit de velden met duinheide 
in Bergen.
 
Verwijderen Amerikaanse vo-
gelkers in Overveen
Amerikaanse vogelkers is een in-
vasieve exotische soort die gaat 
woekeren en – vaak letterlijk – de 
rest van de duinbewoners over-
schaduwt. PWN, maar ook Na-
tuurmonumenten en Staatsbos-
beheer, halen deze soort in het 
hele duin weg met verschillende 
methodes. Hoewel het om een 
grote inspanning vraagt geeft 
PWN de voorkeur aan het hand-
matig verwijderen, om zo de im-
pact op de overige natuur zo 
klein mogelijk te houden. Vele 
handen maken licht werk. (Foto: 
aangeleverd)

Soep-café met 
aansluitend Transitie-Café
Castricum - Een team mensen 
van Transitie Castricum geeft vrij-
dag 1 november een positieve 
draai aan verspilling van voed-
sel. Groente en brood wordt op-
gehaald bij Castricumse onderne-
mingen. Eten dat anders wegge-
gooid zou worden, wordt omge-
toverd in heerlijke gratis soep. Ie-
dereen is welkom.

Aansluitend is er vanaf 19.30 
uur Transitie Café. Met als thema 
Transitie Wonen. Klein en Duur-
zaam Wonen (KDW) heeft zich 
het afgelopen anderhalf jaar be-
zig gehouden met een project 
voor Tiny Houses in Castricum. 
Hier zal kort over worden gespro-
ken. Vervolgens zullen alle aan-
wezigen worden uitgenodigd 

deel te nemen aan ‘het spel over 
de lijn’. Onder leiding van Micha-
ela Wierdsma en Tanja Beentjes 
zullen de deelnemers geprikkeld 
worden te denken over waar en 
hoe zij staan tegenover vergroe-
ning van de Castricumse woning-
markt.
 
Het Soep-café is vrijdag 1 novem-
ber om 18.00 uur en van 19.30 tot 
21.00 uur is het Transitie-Café (in-
loop vanaf 19.00 uur) in de Tuin 
van Kapitein Rommel. Soep en 
toegang zijn gratis, een vrijwillige 
bijdrage voor de huur is welkom. 
Het soepteam zoekt nog helpen-
de handen voor volgende keren. 
Op woensdag 20 november om 
14.00 uur is het eerstvolgende 
soep-café.
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Ontstaan
De eerste nederzetting ontstaat rond het jaar 1000. In 
1129 laat de heer van Stenvorde een waterburcht bou-
wen, het huidige Slot Steinfurt. Rondom deze burcht groeit 
een marktnederzetting, die in 1338 ‘Stat to Stenvorde’ ge-
noemd wordt. De stadsrechten worden echter pas door de 
stad Münster verleend in 1347, die meteen de aanzet vor-
men tot de bouw van de stadsmuren en vestingwallen. Na 
1721 verdwijnen deze geleidelijk aan en wordt hier over-
heen gebouwd. Steinfurt heette van 1886 tot 1975 Burg-
steinfurt, een residentiestad voor de graven van Bentheim-
Steinfurt. Door te fuseren met de nabijgelegen gemeente 
Borghorst, ontstaat in 1975 de huidige Kreisstadt Steinfurt. 
Het stadje raakte gehavend door de vele bombardementen 
in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog is alles in de oor-
spronkelijke staat teruggebracht en gerestaureerd.

Steinfurt: een fraai openluchtmuseum 
De verschillende historische huizen in diverse stijlen en his-
torische bezienswaardigheden die je tijdens de wandeling 
in het oude stadcentrum op je pad komen, doen de tijden 
van weleer als grafelijke residentiestad herleven. Veel huizen 
werden gebouwd door invloedrijke rijke families en grafe-
lijke ambtenaren, die hun welgesteldheid daarmee niet on-
der stoelen of banken staken. Ze zijn stuk voor stuk een lust 
voor het oog en sprookjesachtig mooi. Steinfurt is wat dat 
betreft echt een fraai openluchtmuseum. Een greep uit de 
vele bezienswaardigheden.

Slot Steinfurt
Het Slot Steinfurt, dat in 1129 werd gebouwd op een kunst-
matige heuvel, was een van de machtigste waterburchten in 
het Münsterland. Het immense en indrukwekkende bouw-
werk wordt omringd door prachtige grachten die gevoed 
worden door het water van de Steinfurter Aa. De oudste 
gebouwen van het complex op de hoofdbrug zijn de dub-
belkapel, de Ridderzaal en de fraaie Kemenade (geriefelijk-
ste woonkamer in burcht met schouw). Het slot wordt te-
genwoordig privé bewoond en kan derhalve niet worden 
bezichtigd. Aan het slot grenst het grote openbare groene 
park Bagno, dat toegankelijk is voor het publiek voor recre-
atieve doeleinden. 

Slotmolen
Tegenover het slot bevindt zich de opvallende en sierlijke 
Slotmolen met watermolenrad, thans een restaurant. Hier 
stond de oudste molen uit de stad, uit 1352. De watermo-
len diende om de waterstand van de grachten van het slot 
Steinfurt op peil te houden. Het fraaie vakwerk van het huis 
dateert uit 1923, naar het ontwerp van prinses Victoria zu 
Bentheim und Steinfurt.

Het oude raadhuis
Midden in het oude stadscentrum op de Markt van Burg-
steinfurt staat het oude witte raadhuis, dat als middelpunt 
direct opvalt. Het wonderschone gebouw dateert uit 1561 
en heeft door de eeuwen heen verschillende functies ge-
had. Natuurlijk als zetel voor de gemeenteraad, maar ook 
als stadswaag waar goederen werden gewogen. Een stads-
waag stond alleen in een stad met verleende stadsrechten. 
Het oude raadhuis kenschetst het zelfbewuste karakter van 
de destijds opkomende burgerij. Tegenwoordig is in het ou-
de raadhuis het toeristenbureau gevestigd.

Hubertshuis
In de Wasserstrasse treffen we het Hubertshuis aan, dat op-
valt door zijn prachtige voorgevel met vele ramen en voor-
portaal met trap. Dit huis werd in opdracht gebouwd door 
de grafelijke gerechtsschrijver Gerhard Huberts, in 1609.

Burgerhuis
Het minstens zo fraaie 
Burgerhuis is gebouwd 
in 1584, zoals te lezen is 
op het muuranker. Het 
is de woning geweest
van de invloedrijke fami-
lie Beifang, in de bloeitijd 
van Steinfurt.

Amtenarenhuizen
Goddaeus en Kestering
Op de Kirchstrasse staan 
twee bijzondere ambte-
narenwoningen te prij-
ken. Links op de foto het 
huis Goddaeus, dat in de 
late middeleeuwen een 
wijnhandel was. In 1614 
woonde hier rechter en 
professor Goddaeus, die 
opdracht gaf voor de 
bouw van de huidige façade aan de voorgevel. Rechts op de 
foto is het ambtenarenhuis Kestering te zien, met markan-
te trapgevel. Dit huis werd door professor Kestering na het 
einde van de 30-jarige oorlog rond 1648 gebouwd. Keste-
ring was een tijd in Nederland geweest en was onder de in-
druk geraakt van de vele trapgevelhuizen die hij daar had 
waargenomen. Hij liet daarom zijn huis in dezelfde stijl op-
trekken.

Er zijn nog vele andere huizen en kerken te bewonderen in 
het fraaie Steinfurt, te veel om op te noemen. De omgeving 
van de stad leent zich ook goed voor een mooie fi etstocht 
door de prachtige groene natuur van het Münsterland.

Kijk voor alle informatie op de toeristische website (ook in 
het Nederlands): https:// www.steinfurt-touristik.de/nl/.
 
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Bron: Steinfurt Touristik.

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Slot Steinfurt vanaf gracht gezien.

Burgerhuis

Koffi  estop in Steinfurt:
een heerlijke historische ontdekking

Een dagje toeren met de auto in Duitsland en onder-
weg een korte koffi estop maken om even de benen 
te strekken, dat was het plan.
Zo gezegd, zo gedaan: de auto wordt geparkeerd 
in het Duitse Steinfurt, ongeveer 40 kilometer van
Enschede. De koffi estop mondt echter uit in een heer-
lijke en verrassende stadswandeling door het pitto-
reske Steinfurt, dat een sympathiek stadje blijkt te 
zijn. Met in zijn mars een lan-
ge doch boeiende geschiede-
nis. Ook de weergoden zijn 
ons gunstig gestemd, dus
camera in de aanslag voor 
wat leuke pics. En die willen 
wij u niet onthouden. 

Oude raadhuis. Hubertshuis.

V.l.n.r. Beamtenhaus Goddaeus en Kestering.

Beeldhouwwerk Steinfurtse Gezichten 
door Jupp Ernst uit 1990.

Burgerhuis.





Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Surinaamse dansceremonie 
Toen wij onlangs een uitvaart 
verzorgden op begraafplaats 
De Nieuwe Ooster in Am-
sterdam, mochten wij getui-
ge zijn van een Surinaamse 
dansceremonie met de kist. 
Swingend en zingend kwa-
men de dragers met de over-
ledene op de schouders de 
begraafplaats op. Ze droe-
gen dezelfde kleding met 3 
sterren op de revers, strepen 
op de mouw, paarse sjerpen 
om en allemaal dezelfde 
karakteristieke hoed op. Ze 
werden begeleid door een 
trompettist. De voorloper gaf 
daarbij breed lachend, met 
stampende voeten en zwaai-
ende armen de maat en het 
bewegingsritme aan. Het 
ritme veranderde voortdu-
rend. Soms werd traag met 
de voeten gesleept. Soms 
gingen ze over in een suk-
keldrafje en dan werd weer 
enige minuten halt gehou-
den. De ene keer maakten 
ze een rituele danspas voor-
waarts, dan achterwaarts en 
regelmatig werd de kist ook 
in zijwaartse richting bewo-
gen.

Oorspronkelijk was het de 
opzet van deze ceremonie 
om de geest van de dode op 
een dwaalspoor te brengen, 
zodat die niet meer in staat 
zou zijn de weg naar de ge-
meenschap terug te vinden. 
Nu is de betekenis vooral 
een vorm van rouwbetoon. 

Naast verdriet om het ver-
lies is het ook een uiting 
van blijdschap, omdat men 
gelooft dat de dode terug-
keert naar het paradijs. Daar 
zingen ze over als ze met de 
kist rondgaan. Zo kondigen 
ze de komst van de dode bij 
de engelen aan. Het stam-
pen is vooral bedoeld om de 
geestenwereld te melden dat 
er een dode op komst is.

Er ontstaat vaak een uitge-
laten stemming en wie de 
liederen kent zingt luidkeels 
mee. Dragers van droefe-
nis, met plezier maar plech-
tig. Dat is het motto van de 
Surinaamse draaggroep Wi 
Kan Doe. “Zo wil ik het ook.” 
hoor ik mijn collega zeggen. 
Dit van oorsprong Surinaams 
rouwritueel is er voor ieder-
een die op deze manier af-
scheid wil nemen. Het voelt 
voor mij als uitbundig, het 
stemt vrolijk, als het letter-
lijk vieren van het geleefde 
leven.

De oudste fotozaak aan de 
Kennemerlaan 85 - 87 IJMUIDEN 

60 JAAR
Foto Loek Anderson

Van analoog naar digitaal 
Uw oude films - video of dia’s overzetten naar

DVD of USB Stick.
Ook voor ontwikkelen en afdrukken

van analoog en digitaal foto’s
Open Dinsdag - Woensdag - Vrijdag en Zaterdag

van 12:00 tot 17:00 uur
Tel: 0255 515962

Sterren 
schitteren  

in huis
Zijn volksnaam dankt Poinsettia aan de stervor-
mige bloemen en aan de periode waarin ‘ie in 
veel interieurs te vinden is: kerstster. De kamer-
plant bloeit echter al vanaf eind oktober. Haal de 
kleurrijke kamerplant lekker vroeg in huis en laat 
‘m overal opduiken. Behalve de kerstrode zijn er 
namelijk ook soorten in warme najaarskleuren. 
Mooi in een herfstcreatie op tafel of in een kleur-
rijk boeket. Sterren schitteren in huis!

Herfstcombi
Poinsettia heeft donkergroene bladeren waaruit de op-
vallende ‘sterren’ tevoorschijn komen. Met name in no-
vember is de kamerplant in najaarskleuren verkrijgbaar: 
wijnrood, dieproze, warm wit, zalm, paars maar ook 
tweekleurig. De Poinsettia is goed te combineren met 
ander groen, bijvoorbeeld met hangplanten. Maar je 
maakt ook een sfeervolle herfstcreatie met sierappel-
tjes, dennenappels of kastanjes. En… in een handom-
draai geef je het een decemberuitstraling: vervang de 
herfstelementen door glitters of kerstballen.

Veelzijdig
Voor veel mensen is december de ideale feestmaand voor gezelligheid waarbij kerststerren graag geziene gasten zijn. Verras 
dit jaar eens door ze als tafeldecoratie te gebruiken en om de kerstboom extra sfeer te geven met mini-sterren van zo’n 10 
cm hoog. Of maak een moderne kerstkrans van eucalyptus- of dennentakken en een Poinsettia in het midden.

Kleurrijk boeket
Hoe graag we ook toeleven naar de kerstperiode, met het aanbreken van een nieuw kalenderjaar ruimen we de decora-
ties vaak snel op. Een Poinsettia kan echter tot in april nog volop bloeien maar je kunt er ook een vrolijk boeket van maken. 
Knip de ster (met steel) uit de plant, combineer met andere snijbloemen en… je hebt een vrolijk boeket. Ton-sur-ton of ex-
tra kleurrijk zodat een eventueel winterdipje geen kans krijgt!

Verzorging
Met een beetje verzorging kan de kerstster met gemak drie maanden kleur brengen in huis. De aandachtspunten zijn:
– Zet de plant op een plek met voldoende daglicht. Poinsettia kan zelfs in de volle zon staan. 
– Geef regelmatig een royale scheut water. Als de potgrond lichtvochtig aanvoelt, is dat voldoende. 
– Vermijd tocht of een zeer warme plek (bijvoorbeeld pal naast kachel, verwarming of open haard)

Kerststerren zijn verkrijgbaar vanaf begin november bij tuincentra, bloemisten en supermarkten. Kijk voor meer informatie 
op www.facebook.com/kerstster. Je vindt er tot en met eind december elk weekend een leuke DIY! (foto: Stars for Europe)

Deze week heeft Albert Verlinde in Utrecht 
bekendgemaakt dat de zeer talentvolle Nya-
ssa Alberta de hoofdrol van Tina Turner in de 
gelijknamige musical gaat spelen. De eerste 
voorstelling van TINA – De Tina Turner Musi-
cal wordt gespeeld op 1 februari 2020 in het 
Beatrix Theater in Utrecht. De afgelopen tien 
jaar woonde en werkte Nyassa in Duitsland 
waar ze vele hoofdrollen in grote musicals 
heeft gespeeld. Algemeen directeur en pro-
ducent van Stage Entertainment Nederland 
Albert Verlinde: ,,Het is hoog tijd dat Neder-
land deze veelzijdige artieste leert kennen. 
Nyassa zal iedereen versteld doen staan.’’ 

Albert Verlinde heeft ook de andere namen van 
hoofdrolspelers van TINA – De Tina Turner Musical 
bekendgemaakt. Juneoer Mers is Ike Turner, Gaia 
Aikman kruipt in de rol van Alline Bullock (Tina’s 
zus), Marianne Kloeze speelt Rhonda Graam (Ti-
na’s eerste manager), Terence van der Loo speelt 
de manager Roger Davies, Aisa Winter is Zelma 
Bullock (Tina’s moeder) en Jeannine la Rose ver-
tolkt GG, de oma van Tina die meer een moeder 
voor Tina is geweest dan haar eigen moeder.

Het script vanTINA – De Tina Turner Musical is geschreven door Katori Hall in samenwerking met Frank Ketelaar en Kees Prins, 
die in Nederland eerder musicals als Hij Gelooft In Mijen De Tweeling schreven. De choreograaf van TINA is Anthony van Laast 
en de regisseur is de internationaal geprezen Phyllida Lloyd. Anthony en Phyllida verzorgden ook de choreografie en regie bij al-
le producties van MAMMA MIA! wereldwijd. 

Nyassa Alberta is gekozen uit vele auditanten. Voor veel musicalactrices is de rol van Tina Turner een van de meest felbegeerde 
rollen om te spelen. Nyassa is trots dat zij is gekozen: ‘Het is een droom om in de huid van Tina Turner te mogen kruipen. Zij is 
een wereldberoemde ster, maar ook een inspirerende en zeer krachtige vrouw. Een waanzinnige eer om haar te vertolken.’ Sinds 
maart van dit jaar is Nyassa in Hamburg de alternate voor de rol van Tina in de Duitse versie van TINA – De Tina Turner Musi-
cal. Nadat zij afstudeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten, startte haar carrière in de eerste Nederlandse Dis-
ney’s The Lion King, waarna ze vertrok naar Duitsland voor grote hoofdrollen in The Lion King, We Will Rock You, Hairspray, Ai-
da en Sister Act. Ook speelde ze Rachel Marron in The Bodyguard. Als soliste toerde ze verschillende keren door heel Duitsland.           

Een productie van Stage Entertainment
TINA – De Tina Turner Musical is een eigen productie van Stage Entertainment, oorspronkelijk geproduceerd door Stage Enter-
tainment in nauwe samenwerking met Tina Turner. De musical is door Tina Turner geautoriseerd als de enige musicalproductie 
over haar leven. De voorstelling beleefde zijn wereldpremière in april 2018 in het Aldwych Theatre in Londen. De show brak ver-
volgens alle box officerecords van het Aldwych Theatre en speelt nog steeds voor uitverkochte zalen op het West End. De Broad-
wayproductie van TINA – De Tina Turner Musical gaat 7 november in première. TINA – De Tina Turner Musical gaat op 9 febru-
ari 2020 in het Beatrix Theater Utrecht in première. (foto: Roy Beusker)

Nyassa Alberta is Tina Turner in TINA 
– De Tina Turner Musical
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Organisatie zoekt nog helpende handen
Sfeervolle viering 
Allerzielen Alom
Castricum - Op woensdag 6 no-
vember wordt tussen 17.00 en 
21.00 uur voor de twaalfde keer 
Allerzielen Alom georganiseerd 
op begraafplaats Onderlangs in 
Castricum. De organisatie zoekt 
nog vrijwilligers: mensen die op 
5, 6, of 7 november samen met de 
huidige vier vrijwilligers ervoor 
gaan zorgen dat het weer een ge-
slaagde avond wordt met licht, 
muziek, klankschalen en rituelen.
Op 6 november worden vanaf 
17.00 uur gedichten voorgedra-
gen en staan er diverse marktkra-
men waar passende artikelen ver-
kocht worden. Er is een sfeervol-
le wandelroute, die voert langs 
plekken met gedichten en mu-
ziek op het ‘oude’ gedeelte van de 
begraafplaats. Wie wil, kan kaar-
sen neerzetten op een centrale 
plek langs de route. Zo kan ieder-
een ook dierbaren gedenken die 
elders begraven zijn.
Tussen 17.00 en 21.00 uur is de 
aula open om onder het genot 

van een kopje ko�e of thee op te 
warmen of even te praten met de 
gastdame van Uitvaartverzorging 
IJmond. 

De viering kan dit jaar weer 
plaatsvinden dankzij de steun 
van Associatie Uitvaartfonds, en-
kele middenstanders, gemeente 
Castricum en Uitvaartverzorging 
IJmond. De organisatie is deson-
danks erg blij als bezoekers giften 
willen doen, hiervoor staat een 
collectebus bij de ingang.

Hulp is heel welkom
De organisatie heeft dringend 
behoefte aan helpende handen 
op dinsdag 5 november bij het 
vullen van de 1500 fakkels, op 
woensdag 6 november de gehe-
le dag bij de opbouw, en op don-
derdag 7 november in de och-
tend bij het opruimen. 
Aanmelden en meer informatie: 
lyddeleur@gmail.com. (Foto: aan-
geleverd)

,,Het is leuk dat je naast het proeven ook nog iets over Bockbier leert”
Eerste Bokkentocht smaakt naar meer

Stempels
Het is net 14.00 uur als kleine 
groepjes vrienden �etsend of lo-
pend voor een eerste proefsessie 
op pad gaan naar de eerste van 
de acht locaties.
Fase Fier blijkt voor de meeste 
deelnemers een geschikte loca-
tie voor de aftrap. Frank de Wil-
de laat zich, samen met zijn part-
ner en enkele vrienden, de Bock-
bier goed smaken. Nadat hij zijn 
stempelkaart voor € 2,50 heeft 
aangeschaft en een Bockbier 
heeft besteld, weet hij dat hij nog 
vijf stempels nodig heeft om het 
felbegeerde Bokkentocht-glas in 
ontvangst te mogen nemen. Hij 
moet dan nog wel enkele ande-
re locaties opzoeken die op de 
stempelkaart vermeld staan. Al-
le locaties schenken verschillen-
de soorten Bockbier. ,,Genoeg te 
kiezen dus”, zegt Frank. ,,We �et-
sen straks naar het dorp, zetten 
de �ets daar ergens neer en gaan 

lopend verder”. Een goed plan als 
je onderweg niet het risico wilt lo-
pen om te moeten blazen. 
Iets verderop zit Daan Dreijer aan 
een tafel met acht twintigers. 
Daan kan zich ervaringsdeskun-
dige noemen, want hij deed de 
Bokkentocht al een paar keer eer-
der in omliggende plaatsen. ,,Ik 
vind vooral de sfeer van ‘lekker 
proeven’ leuk en de hapjes wil-
len er ook wel in. We zijn bewust 
vroeg bij het verste punt begon-
nen, omdat het dan nog rustig is. 
Ik ben blij dat je mij nu interviewt, 
want tussen 18.00 uur vandaag 
en morgenochtend 12.00 uur ben 
ik waarschijnlijk niet meer aan-
spreekbaar”, laat hij de verslag-
gever weten. Een duidelijk be-
wijs dat Bokkentochten tot meer 
zelfkennis leiden. Intussen is Fase 
Fier gevuld met zo’n 35 Bockbier-
liefhebbers, die het naar hun zin 
lijken te hebben.
Later op de dag laat Ron Does van 

het horecabedrijf weten dat de 
eerste Bokkentocht een enorm 
succes is. Tegen de avond zijn er 
ongeveer 300 tot 400 bezoekers 
geweest. De 50 stempelkaarten, 
die elke horecaondernemer voor-
af kreeg, bleken al gauw te wei-
nig. De animo voor het gebeu-
ren blijkt achteraf veel groter dan 
vooraf werd gedacht. 

Quiz
Het terras bij BALU is rond een 
uur of vier �ink volgelopen. Aan 
een van de tafeltjes hebben 
Shanny de Goede en Jeremy We-
vers (afkomstig uit Limmen, res-
pectievelijk Uitgeest) hun eerste 
date. Jeremy legt uit: ,,De moe-
der van Shanny is een collega van 
mij. Twee weken terug was ze 25 
jaar getrouwd. Ik was uitgeno-
digd voor het feest en Shanny en 
ik zagen en spraken elkaar toen 
voor het eerst. We hadden een 
klik en spraken af om vandaag 
samen de Bokkentocht te doen. 
Het is dus ons eerste uitstapje sa-
men.“ Voor hen ligt een A-viertje 
met vijf quizvragen die betrek-

king hebben op Bockbier. De win-
naar van de quiz ontvangt een ca-
deau, beschikbaar gesteld door 
BALU. Shanny: ,,Het is leuk dat je 
naast het proeven ook nog iets 
over Bockbier leert.” Beiden heb-
ben ervaring met Bokkentoch-
ten elders. Jeremy omschrijft het 
als een trektocht van de ene naar 
de andere �jnproeverij, waarbij je 
kennismaakt met minder beken-
de soorten Bockbier en in alle rust 
kunt proeven en genieten.

Intussen komt Frans Ruiter, van 
organisator ‘De Bierverbinding’ 
voorbij. Hij loopt alle Bokken-
tocht-locaties af om zelf te zien of 
het initiatief in Castricum enthou-
siast wordt ontvangen. Ruiter is in 
2013 in Heiloo/Limmen met het 
initiatief van start gegaan. ,,Wa-
ren er toen nog acht café’ s die 
meededen – goed voor 150 be-
zoekers - , nu doen er 13 cafe’s 
mee en bedraagt het bezoekers-
aantal 1200. Voor een eerste Bok-
kentocht in Castricum ben ik heel 
tevreden over de opkomst”, aldus 
Ruiter. 

Collegiale dienst
Rond 18.00 uur arriveert er een 
gemeentelijke delegatie van 
raadscommissieleden bij Club 
Mariz. Als Hans Min in pole po-
sition bij de bar aankomt roept 
hij dat zijn club ‘Bockologie’ stu-
deert, alles over Bockbier wil we-
ten en het vooral wil proeven. Hij-
zelf en de andere commissiele-
den komen net bij My Way van-
daan en willen hun collega Mariz, 
die ook aan een raadscommissie 
verbonden is natuurlijk niet over-
slaan. Hoewel je het van de plaat-
selijke politiek niet gewend bent, 
wordt er dit keer, weliswaar onder 
tijdsdruk, snel een beslissing ge-
nomen, want er zijn nog zes loca-
ties te gaan. Het wordt een Duin-
dauw Bockbier. 
José van den Berg lift met het 
groepje mee. Ze heeft gemerkt 
dat je met een Bokkentocht een 
bepaalde generatie aantrekt. ,,Ik 
hoop dat het ook in Castricum 
een succes wordt”, zegt José. Ze 
heeft nog een tip. ,,Betrek er vol-
gende keer ook een bandje bij. 
Dat doen ze in Limmen en Heiloo 
ook. Het wordt dan nog gezelli-

ger. Ook zouden de locaties meer 
verspreid kunnen zijn, waardoor 
je tussendoor wat meer op de 
�ets stapt.”

Het wordt een latertje voor Club 
Mariz, want de laatste Bockbier-
klanten komen om 0.30 uur bin-
nen. 

Aan het eind van de avond zegt 
Mariz dat de eerste Bokkentocht 
een succes was. ,,Iedereen wil-
de de plaatselijke vier Bockbier-
soorten proeven, waarbij ‘Brakke 
Bock’ uiteindelijk winnaar werd. 
Ik ben ruimschoots door de 300 
ingeslagen hapjes heen. Dit bete-
kent dat het aantal bezoekers be-
duidend hoger moet hebben ge-
legen.” Ze heeft alleen maar posi-
tieve reacties gehoord.

De eerste Bokkentocht moet nog 
worden geëvalueerd, maar gelet 
op de opkomst en het alom aan-
wezige enthousiasme is één ding 
wel zeker. De Bokkentocht wordt 
vanaf nu een vaste traditie in Cas-
tricum. (Tekst en foto’s: Henk de 
Reus) 

Castrcum - In de omliggende gemeenten is de ‘Bokkentocht’ al ja-
ren een bekend fenomeen. De aftrap in Castricum vond afgelo-
pen zaterdag plaats. In acht horecagelegenheden kon men diver-
se soorten Bockbier proeven. Het initiatief werd enthousiast ont-
vangen.

Jeremy en Shanny bezig met de quizvragen over Bokbier

Gezelligheid troef bij de Bockbierproevers op het terras van BALU

Daan Dreijer (l) en z’n vrienden vinden vooral de hapjes en de sfeer van 
het proeven gezellig

Mooi begin van de zondag 
met het Belinfante Quartet
Uitgeest - Zondag 10 novem-
ber om 11.30 uur treedt het Bel-
infante Quartet op in Dorpshuis 
De Zwaan in Uitgeest. Dit ener-
gieke strijkkwartet geeft gevari-
eerde concerten met als doel hun 
passie voor muziek te delen met 
een divers publiek. Van intieme 
huiskamerconcerten tot grote za-
len. Een combinatie van bekende 
en minder bekende werken die 
evenveel liefde en aandacht ver-
dienen.
Olivia Do�ein (viool), Fiona Ro-
bertson (viool), Sophie Vroegop 
(altviool) en Pau Marquès i Oleo 
(cello) vormen sinds 2016 het Bel-
infante Quartet, een jong en dy-
namisch strijkkwartet. De kwar-
tetleden hebben elkaar ontmoet 
nadat ze hun studietijd in diverse 
landen hadden afgerond.
Sinds hun debuutconcert heb-
ben ze al op veel podia gestaan 
in Spanje en Nederland, waar-
onder in de Kleine Zaal van het 

Concertgebouw en het Muziek-
gebouw Frits Philips. Ook heb-
ben zij live gespeeld op Radio 4 in 
het programma Opium. Ze wer-
den geselecteerd om deel te ne-
men aan het Jong Talent Kamer-
muziek Festival op Schiermonnik-
oog in maart 2019.
Met hun naam Belinfante Quartet 
zingen ze een ode aan de celliste 
Frieda Belinfante, die ook lerares 
en de eerste professionele vrou-
welijke dirigente van Europa was. 
Haar oprechtheid, doorzettings-
kracht en wil, zowel in muziek als 
in andere aspecten van haar le-
ven, zijn voor hen een prachtige 
bron van inspiratie.
Meer informatie: www.belinfan-
tequartet.com.

Het ko�econcert begint om 
11.30 uur. Kaarten zijn online te 
koop op www.dezwaancultureel.
nl of, indien nog beschikbaar, aan 
de zaal. (Foto: Foppe Schut)

In Akersloot
Rock ‘n Roll dansparty
Akersloot - Zondag 3 november 
is er in de Vriendschap weer een 
gezellige rock ‘n roll vrijdansmid-
dag met muziek van DJ Swinging 
Rocking Daddy. Rock ‘n roll is in 
op dit moment en dat is te mer-
ken aan het grote aantal rock ‘n 
roll dansscholen die op dit mo-
ment ontstaan. Deze DJ  staat ga-
rant voor een middag dansba-
re rock ‘n roll nummers en  laat 
de bekendste rock `n roll hits ho-
ren. Nummers van Chuck Ber-
ry, Elvis Presley, Buddy Holly, Jer-
ry Lee Lewis, Ricky Nelson, Carl 
Perkins, Fats Domino en Johnny 
Cash komen allemaal aan bod op 
deze dansmiddag. De aanvang is 
15.00 uur en de toegang is gratis. 
Zondag 3 november in de Vriend-
schap, Kerklaan 18 in Akersloot. 
(Foto: aangeleverd)

Webinar: ‘Hoezo te veel?’
Regio - Op donderdag 7 novem-
ber organiseert Brijder Jeugd pre-
ventie een webinar voor fami-
lie en naasten. Het webinar vindt 
plaats van 20.00 tot 21.00 uur en 
is gratis te volgen op computer, 
tablet of telefoon. 
Op het moment dat iemand een 
verslavingsprobleem heeft, dan 
kan dit ook voor de naasten pro-
blematisch zijn. Vragen als: - Wat 
kan ik doen om de ander te la-
ten stoppen? - Moet ik alle mid-
delen weggooien? - Welke grens 
kan ik trekken? - Kan ik de ander 
nog vertrouwen? - Hoe ga ik om 
als hij/zij ontkent dat er een pro-
bleem is? 
In dit webinar wordt informa-
tie gegeven hoe omgegaan kan 
worden met deze vragen en hoe 

daarbij eigen grenzen en belan-
gen bewaakt kunnen worden. 

Wat is een webinar? 
Een webinar is een live online uit-
zending waaraan iedereen kan 
deelnemen, vanaf elke gewens-
te plek via pc, laptop of tablet. 
Tijdens de webinar kan men via 
een chat vragen stellen aan ex-
perts van Brijder Jeugd en pre-
ventie. De vragen worden zoveel 
mogelijk tijdens de webinar be-
antwoord. 

Meedoen 
Deelnemen is gratis en eenvou-
dig te regelen door aan te mel-
den via de link op de website 
www.brijderjeugd.nl/webinar-fa-
milie-en-naasten. 
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Limmen verslaat 
koploper Purmerend
Limmen - Limmen begon fel aan 
de wedstrijd. Uit een corner kreeg 
Wouter Koot een mooie kans, 
maar deze bal werd tot corner 
verwerkt. Even daarna kroop Lim-
men door het oog van de naald. 
Scheerman redde bekwaam en 
de paal bracht redding. Limmen 
kreeg een veldoverwicht en Sem 
Winter kwam oog in oog met de 
keeper maar weer geen goal. Die 
viel aan de andere kant na bal-
verlies van Wouter Koot. Na de-
ze fout werd de bal onhoudbaar 
ingeschoten Even daarna een 
kans voor Rens Min. Uit een cor-
ner schoot hij geheel vrijstaand 
hoog over. Ook Paul zeeman faal-
de oog in oog met de keeper. Dat 
deed Jan Welboren even later be-
ter. Tussen de benen van de kee-
per schoot hij raak. 

Na de rust weer een mooie aan-
val. Jan Welboren tikte binnen 
echter de scheids keurde deze af 
wegens buitenspel. Twintig mi-
nuten voor tijd was het wel raak. 
Een goede voorzet van Zeeman 
werd door Welboren keurig afge-
rond. 1-2. 
Een wedstrijd waar elke suppor-
ter niet kon begrijpen dat dit een 
wedstrijd was tussen de nummer 
één en de laatste uit de poule. 
Limmen was gewoon beter. Pur-
merend mocht nog van geluk 
spreken dat een overtreding op 
Boris de Boer niet met een straf-
schop werd beloond. 

Eerste winst dus voor het sterk 
spelende Limmen. (foto: Spelers 
van Limmen vieren het winnende 
doelpunt – Willem Koot)

Gevoelige tik voor FC 
Castricum tegen koploper
Castricum - FC Castricum heeft 
zaterdag onnodig verlies gele-
den tegen koploper vv IJmuiden 
(1-2) en zakt naar de subtop. FC 
Castricum kwam al snel op voor-
sprong. In de 13de minuut werd 
Bas v/d Werf aangespeeld bin-
nen de zestien meter door Max 
Lodewijks en maakte dit prima af. 
Het betere spel in de eerste helft 
was toch wel voor FC Castricum, 
vv IJmuiden had het hier moeilijk 
mee. Net voor rust wist Raoul v/d 
Bergh met een listig schot te sco-
ren en bracht de ruststand op 1-1. 
In de tweede helft begonnen bei-
de teams aanvallend, eerst was 
het FC Castricum die de lat raak-
te en zeven minuten later is het 
vv IJmuiden dat op de lat schoot. 

In de 70ste minuut, kwam er een 
aanval over rechts van vv IJmui-
den, Ahmed Ohtman raakte met 
een verwoestend schot de paal 
en in de rebound schoot Milan 
van Essen in. De zorgen voor Je-
roen Kroes worden in de 74ste 
minuut nog erger wanneer Bart 
Kornblum geblesseerd het veld 
moet verlaten. FC Castricum zet 
alle zeilen bij om er toch mini-
maal een gelijkspel uit te slepen, 
dat ze gezien de hele wedstrijd 
toch wel verdienden. 

Maar het was Tom Hoogendijk 
die vv IJmuiden de overwinning 
bezorgde door verschillende red-
dingen in het laatste kwartier van 
de wedstrijd. (Foto: Sandy Klaver)

Kennismaken met 
handbal bij CSV
Castricum - Bij CSV handbal kun-
nen kinderen al vanaf 6 jaar mee-
spelen met de leukste sport die er 
is. Kinderen van 6 jaar en ouder 
mogen 3 keer gratis meetrainen. 
Daarna kunnen ze besluiten om 
lid te worden of voor twee maan-
den gratis lid worden en wedstrij-
den meespelen. De trainingen 

zijn (buiten de schoolvakanties 
om) op de dinsdagen om 17.30 
uur bij Sporthal ‘De Bloemen’. 

Voor meer informatie of aanmel-
den voor een training kan wor-
den gemaild naar: jeugdcommis-
sie@csvhandbal.nl of langsko-
men tijdens de training.

Geslaagd jeugdtoernooi  
bij TTV Castricum
Castricum - Zondag 27 oktober 
werd er een jeugd tafeltennis-
toernooi gehouden bij de tafel-
tennisvereniging Castricum op 
de Gobatstraat 12 A. Aan dit toer-
nooi deden kinderen tussen de 8 
en 14 jaar uit Alkmaar, Limmen en 
Castricum mee. Er werden eerst 
poules gespeeld,  waar al goed te 
zien was dat er aardig wat tafel-
tennistalentjes rondlopen in deze 
regio.  Na de poules werd er in de 

�nales gestreden  om de podium-
plaatsen. Er werd geprobeerd el-
kaar op allerlei manieren de loef 
af te steken met de mooiste ser-
veerballen en schuifslagen. Hier-
door werden er lange rally’s ge-
speeld. Jascha Bellis van Ping 
Pong Alkmaar won bij de jonge-
ren en Lucas Mens van tafelten-
nisvereniging Castricum won bij 
de gevorderden. (Foto: aangele-
verd)

Mountainbike
Wim Verdonk maakt klus af
Akersloot - Wim Verdonk uit Eg-
mond aan den Hoef heeft na een 
lange tijd van afwezigheid de we-
kelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbike cup op zijn palmares 
kunnen bijschrijven. 

In de geneutraliseerde aanloop-
ronde, ingelast door tijdelijke 
aanpassingen in het parcours, ke-
ken Wout Bakker (Heiloo), Wim 
Verdonk en Castricummer Vin-
cent Beentjes elkaar met vra-
gende blikken aan. Er was een 
vreemd geluid bij de drie op kop 
rijdende mannen hoorbaar, maar 
het was onduidelijk van wie het 
afkomstig was. Niemand van de 
koplopers voelde zich aansprake-
lijk voor het vreemde ge�uit. Tot-
dat uiteindelijk Wim Verdonk bij 
het losgaan van de wedstrijd al-
leen op kop kwam en nog steeds 

dat rare gepiep hoorde, het was 
dus zijn materiaal die de onrust 
veroorzaakte. 
Na eenmaal genoeg afstand van 
de anderen genomen te hebben, 
wist Verdonk rijdende voort zijn 
steek-as te overtuigen dat dit niet 
de bedoeling was. Op dat mo-
ment had Wim Verdonk een voor-
sprong die nog te overbruggen 
leek voor Vincent  Beentjes, maar 
na een opmerking vanaf de kant 
dat Verdonk een spelletje speel-
de en er met de handrem op reed, 
kreeg hij de prikkel te laten zien 
wie nu toch echt de sterkste was 
en dit resulteerde in een toch nog 
afgetekende zege. 

Uitslag: 1. Wim Verdonk Egmond 
aan den Hoef 2. Vincent Beentjes 
Castricum 3. Wout Bakker Hei-
loo 4. Henk Jan Verdonk senior 
Egmond aan den Hoef 5. Marcel 
Koekoek Heemskerk.

Mooi resultaat Jaap de Boer 
in wintercompetitie WIK
Castricum - Na weken van kwak-
kelen, kon Jaap terugkijken op 
een puike partij tegen Siem Bak-
kum. Deze partij leek te gaan �-
nishen met een hoge score, want 
beide spelers hadden al 50 pro-
cent van hun te maken caram-
boles vergaard in de eerste tien 
beurten. Jaap de Boer eindigde 
met een serie van acht carambo-
les in de laatste beurt. Met dit re-
sultaat boekte Jaap de winst met 
een stijgingspercentage van 50 
procent en kwam Siem negen ca-
ramboles te kort om zijn moyen-
ne te halen. 
In de partij met wisselende kan-
sen, tussen Cees Burgmeijer en 
Cor Stroet, zat het venijn in de 
staart, want het leek, na 22 beur-
ten, een verloren zaak voor Cor. 
Hij moest nog tien caramboles bij 
elkaar sprokkelen om zijn moyen-
ne te halen. Hij kreeg  de geest en 
stelde met een serie van acht en 
negen caramboles niet alleen de 
winst veilig, maar pakte ook nog 

extra punten door een stijgings-
percentage te laten noteren van 
achttien procent.
In een gelijk opgaande partij tus-
sen Wim van Duin en Joop van de 
Wijst, was het Wim die met een 
stijgingspercentage van dertien 
procent de winst pakte, terwijl 
Joop net één carambole te kort 
kwam om zijn moyenne te ha-
len. Joop maakte de partij in de 
laatste zeven beurten nog even 
spannend door een grote achter-
stand weg te werken, maar slaag-
de er net niet in om Wim te ver-
schalken. 

Koploper Piet Zonneveld trof een 
naar zijn vorm zoekende Ferry 
van Gennip als tegenstander, die 
pas in de slotfase van de partij, 
wat terug kon doen aan zijn op-
gelopen achterstand. Deze ople-
ving was niet genoeg om Piet te 
verontrusten, want hij besloot de 
partij met een winstpercentage 
van tien procent. 

Lorenzo van Riet sluit 
seizoen af met knappe zege
Castricum - Het raceduo Loren-
zo van Riet en Thijmen Nabuurs 
beleefde een mooi raceweekend 
op het TT Circuit in Assen. Op de 
baan waar ze twee maanden ge-
leden hun eerste overwinning 
boekten in de Supersport 1-klas-
se van de Supercar Challenge, 
gingen ze in de eerste race op za-
terdag weer met de overwinning 
aan de haal. En dus leek een on-
mogelijk geachte overwinning 
in het eindklassement plotseling 
weer haalbaar. In de tweede race 
streden beide heren voor wat ze 
waard waren, maar ze strandden 
op een handvol punten van hun 
concurrenten en teamgenoten 

Stan van Oord en Dennis de Borst. 
Toch overheerste bij de 20-jarige 
Castricummer Lorenzo de trots.

Een volgend seizoen met Thij-
men als teamgenoot ligt voor Lo-
renzo voor de hand, maar zo ver 
is het nog niet. „Ik heb voor vol-
gend seizoen nog geen concrete 
plannen. We moeten eerst kijken 
wat we met het budget kunnen 
doen en wat binnen onze moge-
lijkheden ligt. Daar gaan we nu op 
ons gemak naar kijken. En ik weet 
niet wat de plannen van Thijmen 
zijn, ook daar hangt het natuur-
lijk vanaf.”  (Foto: Johan Vis/RaceX-
press.nl)

Stiltewandeling op 
maandag 4 november
Castricum - Maandag 4 novem-
ber wordt in stilte gewandeld, 
met de herfst als thema.
In stilte lopen door de prachtige 
herfstkleuren is een wonder van 
de natuur in deze tijd van het jaar. 
De wandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur, vijf à zes kilometer 
in het duingebied. Er wordt ver-
zameld rond 9.30 uur op de par-
keerplaats bij het informatiecen-

trum ‘De Hoep’ aan de Zeeweg 
te Bakkum, waarna de wande-
ling om 9.45 uur start. Deelname 
is gratis, een geldige duinkaart is 
wel noodzakelijk.
Na a�oop is er gelegenheid om 
gezamenlijk, voor eigen reke-
ning, een kop ko�e of thee te 
drinken bij Johanna’s hof en na te 
praten. Voor verdere informatie: 
0251–654064.

Een ‘verloren avond’ voor 
Bakkum in de KNSB beker
Castricum - De uitslag van de be-
kerwedstrijd op 22 oktober stond 
al vast. Schaakclub Bakkum speel-
de tegen het veel sterkere en am-
bitieuze Waagtoren uit Alkmaar 
dat zo’n zes klassen hoger en aan-
sluiting probeert te vinden bij de 
landelijke top. Waagtoren had het 
serieus aangepakt. Sterke scha-
kers waren ingevlogen, zelfs een 
internationaal schaakmeester. En 
zo had Waagtoren op papier bij-
na meer dan 1500 rating pun-
ten. Bakkum met Fred Kok, Henk 
van der Eng, Fons Vermeulen en 
Arno Schlosser bood echter ste-
vig weerstand. Vermeulen moest 
zich het eerste gewonnen geven.
De partij van Van der Eng leek te 
verzanden in remise  tot onge-
noegen van zijn tegenstander, 
die ook had gehoopt op een snel-
le avond in Bakkum. Aan bord 

één poogde Kok de drukstelling 
te overleven, maar moest het 
bekende onderspit delven. 0-2 
dus en de bekerstrijd was al be-
slist. Aan bord vier nam Schlos-
ser brutaal het initiatief en wist 
een prachtige aanval op te zet-
ten, die naar een winst had moe-
ten leiden. Terwijl Van der Eng 
ongelukkig in tijdnood bezweek, 
moest Schlosser plotseling nog 
vechten voor remise. Zijn tegen-
stander wilde echter niets we-
ten van remise. Nog vele zinloze, 
herhaaldelijke zetten volgden tot 
er alleen nog twee poedelnaak-
te koningen op het bord rond-
zwierven. Nog een half lichtpunt-
je op een verloren maar leerzame 
avond voor Bakkum. 
(Foto: Linksvoor Arno Schlosser in 
actie tegen Ruud Adema – aange-
leverd)
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