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Op het juiste moment
Castricum – Vorige week was er 
een met regen, heel veel regen. 
Maar woensdagmorgen was de 
zon er weer en Karin Cijsouw 
trok naar het strand. Daar was 

tussen de middag goed te zien 
dat de zon niet zo lang meer zou 
blijven. 
Zij maakte deze adembenemen-
de mooie foto. De Castricumse 

natuurfotograaf Peter van den 
Berg heeft het al eens eerder ge-
zegd: ,,De natuur die is er altijd 
wel. Het gaat er om dat je er bent 
op het juiste moment.”

Voor de PvdA is Landal 
nog geen gelopen race
Castricum – Het haalbaar-
heidsonderzoek naar een 
recreatiepark komt er; dat 
werd donderdagavond be-
vestigd tijdens de gemeen-
teraadsvergadering. De co-
alitiepartners CKenG, VVD, 
D66 en PvdA zijn voor en 
hadden al in het coalitieak-
koord afgesproken dat er 
een onafhankelijk onder-
zoek moet komen. De op-
positiepartijen GroenLinks 
en SP zijn tegen en dat geldt 
ook voor De VrijeLijst en het 
CDA, maar die hebben wel 
aangegeven verder mee te 
willen praten. Er moet nog 
beslist worden hoe het on-
derzoek verder wordt vorm-
gegeven. De tweede ronde 
vindt donderdag over een 
week plaats.
 
De voorstanders van een haal-
baarheidsonderzoek zijn niet 
zonder meer voorstander van 
de komst van een recreatie-
park. Dave van Ooijen van de 
PvdA vertelt: ,,Onze partij is tot 
nu toe altijd kritisch is geweest 
over het voorstel van Landal. 
En de PvdA is dat nog steeds. 
De natuurwaarden zijn en blij-

ven voor ons van groot belang 
in de uiteindelijke afweging. 
Toch heeft onze fractie in het 
coalitieakkoord ingestemd met 
een haalbaarheidsonderzoek, 
omdat expliciet is afgesproken 
dat het een integraal onder-
zoek moet worden waarin alle 
voor- en nadelen worden afge-
wogen. Het betekent ook niet 
dat de PvdA heeft ingestemd 
met realisering van zo’n park in 
de voorgestelde omvang en op 
de voorgestelde plek.” Voor de 
PvdA is Landal dus geen gelo-
pen race.
,,Voor ons staat versterking van 
de recreatieve en toeristische 
rol van de gemeente voorop. 
En dat kan ook op andere ma-
nieren. Voor de fractie van de 
PvdA is het van het groot be-
lang dat indien er draagvlak 
is voor een mogelijke ontwik-
keling van recreatiewoningen 
in dit deel van Castricum, er 
sprake moet zijn van een breed 
draagvlak binnen de Castri-
cumse gemeenschap. Niet al-
leen bij ondernemers. Voor ons 
staat versterking van de re-
creatieve en toeristische func-
tie van de gemeente als geheel 
voorop.”

Zwammen langs 
Soomerwegh
Castricum - Deze prachtige 
zwammen Lucia Mooij tegen tij-
dens een wandeling langs de 
Soomerwegh. Met het zonlicht er 
zo mooi op kon zij het niet laten 
er nog een keer met de came-
ra heen te gaan. Lucia: ,,Alle ver-
keer rijdt en fietst er snel langs 
dus velen zullen dit nog niet ge-
zien hebben.” (foto: Lucia Mooij)
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

www. .nl
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Burgemeester Mooijstr 29/37
Castricum

4 kalfsworstjes
1 grote bloemkool
800gr aardappels

Samen € 5,99

Corned beef
Gebraden gehakt

Hausmacher

Samen € 4,99
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke stand Castricum
Geboorte:
18-08-2014: Yalou, dochter van 
Bartholomeus P. Schoorl en 
Angela Ligterink. 19-08-2014: 
Bjorg Jacob Kuilman, zoon van 
Bernardus T.J. Kuilman en Fleur 
de Witt Havers. 20-08-2014: 
Roosmarijn Johanna Maria van 
der Flier, dochter van Alexander 
van der Flier en Lisette T.A. van 
Veen.

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap:
16-08-2014: Iwan Escabache en 
Lisanne Tros. 22-08-2014: David 
A. Sloog en Anne M. Kok. 22-
08-2014: Simon H.W.Melis en 
Sandra W.M. Metzelaar.

Overleden:
In Castricum: 13-08-2014: Wil-
helmus Joannes Maria Fraijman. 
13-08-2014: Louisa Geertrui-
da van der Meer, weduwe van 
Johan Stoop. 14-08-2014: Hen-
drikje Pater. 16-08-2014: Petro-
nella Johanna Duijn, weduwe 
van Jacobus van Wijk. 17-08-
2014: Aleida Gerritdina Jantina 
Schapink, weduwe van Harmen 
Tromp. 17-08-2014: Anna Maria 
Afra Borst, weduwe van Arnol-
dus S. Henselmans. 20-08-2014: 
Maaike Schouten.

Elders:
15-08-2014: Geertruida Corne-
lia Apeldoorn.

Word Wakker
Nadat ik afgelopen donderdag in het gemeentehuis onze volks-
vertegenwoordigers heb gehoord heb ik er weinig hoop op dat 
we de Zanderij kunnen behouden. Het goedkeuren van een haal-
baarheidsonderzoek is wat mij betreft een “ja” “voor de bouw van 
Landal-park. Als je namelijk echt tegen de vestiging van een der-
gelijk park bent dan heb je zo’n onderzoek gewoon niet nodig. Als 
ik zie hoe Landgoed Dijk en Duin is kaalgekapt, Zanderij onder-
werp voor bebouwing is, op elke open plek een bouwbedrijf ver-
schijnt blijft er maar weinig over van de zogenaamde ‘Heerlijck-
heid’. Ik krijg steeds meer het idee dat ik woon in ‘Exploitatiemaat-
schappij Castricum. De Castricumse ondernemersorganisatie is 
positief als een dergelijk bungalowpark er zou komen. Uit onder-
zoek blijkt maar al te vaak dat mensen een recreatiepark niet af 
gaan. De winkels op het park zullen de bewoners voorzien van de 
nodige waar en de rest is van huis meegenomen. Zo zijn Nederlan-
ders nu eenmaal. Een Landal-vakantieganger gaat nu eenmaal niet 
naar Huitinga of Post om gordijnen te kopen, hooguit een krant 
bij Laan als die niet al in de parkwinkel is te verkrijgen. Castricum 
is niet meer dan een ‘Wannabe vakantiedorp’ waar het overgro-
te deel van de toeristen naar het strand gaat om daarna snel via de 
Zeeweg weer richting Uitgeest of Limmen de gemeente te verla-
ten. Het aantal mensen dat in het dorp komt draagt echt minimaal 
bij aan ons ‘vakantiedorp’. Zo zal dat ook gaan met Landal.
Men staat er te weinig bij stil dat het vakantiepark ook een flop 
zou kunnen worden vooral ook omdat er in Castricum-dorp nu 
eenmaal niet zoveel te doen is, om niet te zeggen niets. De ge-
meente Castricum heeft al moeite de eigen bevolking iets aan te 
bieden. Het wildste wat Castricum haar bewoners te bieden heeft 
is de vrijmarkt voor kinderen in de Bakkummerstraat op Konings-
dag en het Uit je bak-festival van De Bakkerij aan de Soomerwegh.
Landal is een bedrijf met Amerikaanse investeerders en het is ge-
noegzaam bekend hoe beleggers, met onvoldoende winstgevend-
heid van hun investeringen, hiermee omgaan. Ze trekken zich te-
rug, nemen het verlies en weg zijn ze. In een dergelijk situatie zijn 
wij de Zanderij al kwijt, maar mogen waarschijnlijk dan ook de 
troep opruimen en afbreken en wie gaat dat betalen? Als men op 
de site van Landal kijkt biedt men ook huisjes te koop aan aan par-
ticulieren, krijgen we dan een dorp naast het dorp waar niet-Cas-
tricummers wonen? De opbrengsten die de toeristen zouden moe-
ten opleveren zijn we de eerste jaren sowieso kwijt aan de kos-
ten om de infrastructuur aan te passen en te onderhouden, zoveel 
wordt er dus niet verdiend aan het park. Kortom het gaat Castri-
cum geld kosten, geld dat beter besteed kan worden aan de aan-
komende tekorten op de zorg van de ouderen, zieken en gehan-
dicapten. Het ter discussie brengen van een een jaar oud bestem-
mingsplan is een gotspe van de partijen die het zowel voor als na 
de verkiezingen het hier voor het zeggen hebben en hadden. Een 
grotere incompetentie kan ik me niet voorstellen. Castricummers 
kom in actie en laat ons dorp in ieder geval aan de buitenkant een 
heerlijk dorp blijven. Vergeet niet over 4 jaar welke partijen uw 
dorp ‘verkocht’ hebben.

J. van der Weiden, Castricum

Landal Limerick
Leo van Schoonhoven, zei u nou 21/8 in de Raad
Bij een win/win situatie hebben allen baat?
Dat is beide zijden veel beloven
Één kant wordt teleurgesteld, Weth. Van Schoonhoven.
Inzake Landal wint  marketingtaal het NIET van de daad.

Bas Aders

Live muziek bij 
clubMariz

Castricum -  Aanstaande vrij-
dagavond is er weer live mu-
ziek bij clubMariz. Een gezellig 
avondje uit met lekkere muziek 
om op te swingen. De clubMariz 
session band is thuis in wisse-
lende muzieksoorten en varieert 
met zangers en zangeressen. 
Aanstaande vrijdag zingt Nienke 
van den Berg, onder andere be-
kend als het gezicht van kinder-
omroep Z@ppelin en als profes-
sioneel zangeres en zangcoach 

bij de Music Academy. 
De band staat bekend als een 
session band opgebouwd uit 
zeer getalenteerde en vooral su-
per enthousiaste bandleden. Al-
leen het kijken naar de band is al 
een feestje. De band speelt iede-
re laatste vrijdag van de maand 
vanaf 22.00 tot 1.00 uur in club-
Mariz Studio. Voor die tijd is ie-
dereen welkom voor een drankje 
de clubMariz Lounge met terras 
op de Dorpsstraat nr. 72.

Start Clusius College Castricum 
vraagt wat flexibiliteit

Castricum - Met man en macht 
wordt er gebouwd aan de ver-
nieuwing van het Clusius Colle-
ge Castricum. In de zomer is te-
gen de klippen op gewerkt om 
de nieuwe lokalen tijdig af te 
krijgen en in een gedeelte van 
het oude deel de nodige aanpas-
singen te doen. 
Een grote ploeg schoonma-
kers heeft het gebouw flink op-
gepoetst en geboend. Maan-
dag 18 augustus was er een flin-
ke klusdag voor het hele docen-
tenteam. Kasten inruimen, loka-
len inrichten, alles klaar maken 
om de leerlingen te kunnen ont-
vangen. Lokalen zijn veranderd, 

sommige zijn er niet meer, ande-
ren zijn  nieuw. 
Al met al het  nog wel wat zoe-
ken de eerste week, voor leerlin-
gen  en docenten. Veerle Velt-
man-Kappel vertelt: Het vraagt 
wat flexibiliteit van iedereen, het 
komend (half) jaar wordt  pas-
sen en meten. Maar er wordt al-
les aan gedaan om het leerjaar 
voor de leerlingen zo rustig en 
ongestoord te laten verlopen als 
mogelijk is. 
Het heeft ook wel wat, met z’n al-
len de schouders eronder zodat 
het Clusius College Castricum 
over een paar maanden weer 
helemaal mooi, fris en nieuw is.”

Spullen gevraagd voor 
rommelmarkt Music-Train
Castricum – Overbodige spul-
len in huis die te mooi zijn om 
weg te gooien? Show- en zang-
groep Music-Train houdt op za-
terdag 27 september haar jaar-
lijkse rommelmarkt in de Mara-
nathakerk. 
De groep is op zoek naar allerlei 
spullen en boeken die de moeite 

waard zijn om te verkopen. Deze 
kunnen op vrijdag 26 september 
vanaf 14.00 uur naar de Mara-
nathakerk gebracht worden. 
De opbrengst is voor de nieuwe  
show die gepland staat voor eind 
november 2015. 
Bel voor meer informatie naar 
0251-656811.
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Schilderen bij Ida Bakker
Castricum - Elke eerste zater-
dag van de maand, kan ieder-
een schilderen bij lijstenmakerij 
Ida Bakker op eigen niveau, met 
acrylverf, olieverf of pastelkrijt. 
De inloop is voor beginners en 
gevorderden van acht tot hon-
derd jaar en staat onder leiding 
van vakdocent Mieke Rozing. Er 
is alle ruimte om van alles te ex-

perimenteren en te combineren.
Materiaal is er natuurlijk genoeg 
met de winkel onder het atelier. 
De eerstvolgende inloop is op 6 
september. Wie vier keer wil ko-
men krijgt korting. Er wordt ge-
schilderd van 10.30 tot 13.00 uur. 
Aanmelden in de winkel van Ida 
Bakker, Dorpsstraat 102, Castri-
cum, 0251-673977.

Heilige bronnen
in de Lage Landen

Castricum - In het boek ‘Heili-
ge bronnen in de Lage Landen’ 
van de Castricumse Ineke Berg-
man en anderen doen mensen 
vanuit verschillende disciplines, 
visies en achtergronden verslag 
van hun persoonlijke zoektocht 
en ontdekkingen. 
Sommigen zochten bronnen in 
het voetspoor van Maria, Wil-
librordus of Fostare. Anderen 
stroopten een stad of regio af. Het 
boek heeft als doel mensen te in-
spireren op zoek te gaan naar hun 
eigen bron.  Ineke had al vroeg 
een fascinatie voor putten, omdat 
ze iets magisch hebben, toegang 
tot de andere wereld zijn. Zij ging 
pas echt krachtplekken en bron-
nen bezoeken toen ze de godin-
nenopleiding volgde, een training 
in oude vrouwelijke wijsheid.,,Het 
element water wordt als vrouwe-
lijk gezien. Godinnen en water-
bronnen zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De put bij het 
Witte Kerkje in Heiloo is mijn eer-
ste liefde, omdat het de eerste 
bron is waar ik door de christe-
lijke laag heen de diepere lagen 
van de geschiedenis van voor die 
tijd kon voelen.” Deze put vormt 
ook het vertrekpunt voor de zoek-
tocht die Ineke in het boek be-
schrijft, de zoektocht naar de go-
din Fostare aan de hand van de 
aan haar gewijde putten.
Het onderzoek van Michiel de 
Nijs richtte zich vooral op Noord-
Holland en de plek die de arche-
ologische vindplaatsen innamen 

of innemen in het landschap. Hij 
schreef onder andere het hoofd-
stuk ‘De drie putten van Noord-
Kennemerland’ over de Adelber-
tusput bij Egmond, de Runxput 
bij de kapel Onze Lieve vrouw ter 
Nood in Heiloo en de Willibrordu-
sput bij het Witte Kerkje in Heiloo. 
,,Zoeken naar heilige bronnen, 
vooral in de omgeving waar je 
woont en leeft, is als het ware een 
zoektocht naar je eigen plek”, zegt 
hij. Niet alleen veel bronnen uit 
Noord-Holland: zoals de Broek-
polder, Onze Lieve Vrouw op de 
Keinse bij Schagen, Amsterdam-
se bronnen en bronnen op Texel 
worden in dit boek beschreven, 
maar ook een bronnenbos bij Nij-
megen, het Vrouweputje bij Goes 
in Zeeland, bronnen bij de Leme-
lerberg in Overijssel, op de Velu-
we, in Zuid-Holland tot Brusselse 
bronnen aan toe. Het boek is te 
koop bij boekhandel Laan in Cas-
tricum.

Limmen -  Vrijdag 29 augustus is 
van 19.00 tot 23.00 uur open in-
loop bij Club X-tra XL van Jonge-
rencentrum Conquista. Zaterdag-
ochtend 30 augustus van 10.30 
tot 12.00 uur is het Proefjesoch-
tend. Altijd al jaloers geweest op 
Einstein of the Nutty Professor? 
Dit is de kans om net zo te wor-
den. Je kunt de gekste proefjes 
en leukste ontdekkingen doen. 
Doe je witte jas aan en zet je vei-
ligheidsbril maar op. Deelname 
is 1 euro. Zaterdagavond 30 au-
gustus van 19.00 tot 22.00 uur is 
er Boy’s zone.. tik tik terug kom 
avond. Ben jij ook op timmerdorp 
geweest? Deze avond worden de 
filmpjes bekeken die gemaakt 
zijn en worden alle leuke herin-
neringen weer opgehaald. Wie 
zijn blauwe t-shirt aanheeft, krijgt 
wat te drinken en wat lekkers. Er 
zijn tijdens en na het Timmerdorp 
een aantal voorwerpen achterge-
bleven. Onder andere een vest-
je, hamer, koevoet en handdoek. 
Deze zijn op te halen bij Con-
quista tijdens openingsuren. Ook 
wordt er een hamer vermist. Voor 
vragen en het melden van gevon-
den/gezochte voorwerpen: Pa-
trick de Winter, patrick@conquis-
ta.nl. Voor meer info check: www.
conquista.nl. 

Conquista 
weer open

www. .nl

www. .nl

Kunst en muziek
op Bakkersplein
Castricum - Evenals vorig jaar 
opent Toonbeeld het nieuwe 
cursusseizoen met een presen-
tatie op het Bakkersplein. Op 
zaterdag 6 september kan ie-
dereen tussen 11.00 en 16.00 
uur terecht om kennis te ma-
ken met wat Toonbeeld op het 
gebied van muziek, drama en 
beeldende kunst te bieden 
heeft. 
Ter promotie van de lessen 
beeldend gaan docenten Leo 
van den Bos en Wilma Bos-
land met houten latten beel-
den uit blokken klei slaan. De-

ze worden op het plein samen-
gevoegd tot een veld beelden, 
waarbij de bokken als architec-
tonisch en de beelden als orga-
nisch deel fungeren. Natuur-
lijk wel samen met  het publiek. 
Muziekdocenten en hun leer-
lingen verzorgen optredens op 
het podium maar het publiek 
kan ook zelf een muziekinstru-
ment proberen te bespelen en 
advies aan de docenten vragen 
over de lesmogelijkheden. Ook 
bij regen zullen de activiteiten 
gewoon doorgaan in tenten op 
het plein.

Sin City: A Dame To Kill For
Vanaf donderdag is in Corso de 
spannende thriller/actiefilm Sin 
City: A Dame To Kill For te zien. 
Dit is een vervolg op de grap-
hic novel verfilming Sin City. Re-
gisseurs Frank Miller en Robert 
Rodriguez verweven vier klassie-

ke verhalen met nieuwe in het si-
nistere Sin City. In de film zie je 
de bekende koelbloedige per-
sonages als Nancy, Dwight en 
Marv terug die hun eigen pro-
blemen hebben op te lossen. Dat 
gaat niet zonder geweld...

Oorlogsgeheimen
Oorlogsgeheimen is de ver-
filming van het gelijknamige 
boek van Jacques Vriens. In de-
ze Nederlandse jeugdfilm over 
de Tweede Wereldoorlog wordt 
de vriendschap tussen Tuur en 
Lambert op de proef gesteld. 
Tuurs ouders zitten bij het ver-
zet, terwijl Lamberts familie lid is 

van de NSB. Wanneer het meis-
je Maartje een groot geheim aan 
Tuur vertelt komt de vriendschap 
nog meer onder spanning te 
staan. De film speelt in het idyl-
lische Zuid-Limburg maar ook 
in de spannende grotten in de 
buurt.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur    
vrijdag & zaterdag 21.15 uur    

zondag 19.30 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur

Sin City: A Dame to kill for
donderdag 20.00 uur    vrijdag 18.45 uur    

zaterdag 16.00 & 18.45 uur    
zondag 16.00 uur   maandag 19.00 uur

dinsdag 14.00 uur    woensdag 19.00 uur
Magic in the Moonlight

vrijdag 18.45 uur 
dinsdag 14.00 & 19.00 uur

And so it goes
vrijdag & zaterdag 21.00 uur    

zondag 16.00  uur   
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Boyhood
zaterdag 18.45 uur    
zondag 19.30 uur   

The Fault in our Stars
zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Planes 2 (NL) 2D

zaterdag 16.00 uur    
zondag 13.30 uur 

woensdag 16.00 uur   
Oorlogsgeheimen

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 16.00 uur 

Hoe tem je een Draak 2 (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur 
zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet

Programma 28 aug t/m 3 sept 2014
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Castricum – Maandag 1 sep-
tember gaat de grootste col-
lecte van Nederland van start. 
In deze week gaan in ons land 
ruim 120.000 vrijwilligers met 
de collectebus op pad om zo-
veel mogelijk geld op te halen 
voor de strijd tegen kanker. Ook 
in Castricum en Bakkum gaan 
ruim 160 gemotiveerde collec-
tanten in de week van 1 sep-
tember op pad om hun steentje 
bij te dragen aan de strijd tegen 
kanker.   Elke collectant kan 
zich legitimeren. KWF Kanker-
bestrijding is te herkennen aan 
de grijze bus met daarop het 
etiket met het rood-wit-blau-
we logo met de krab en aan het 
Keurmerk van het Centraal Bu-
reau Fondsenwerving. Wie de 
collectant mist, kan de mach-
tiging opsturen die staat afge-
drukt in de collectefolder, die 
de collectant in de brievenbus 
heeft gestopt. Een gift overma-
ken op giro 26000 t.n.v. KWF 
Kankerbestrijding kan ook. Of 
doneren door GIFT naar 4333 
te sms’n. Hiermee wordt 2 eu-
ro aan KWF gegeven. In Castri-
cum streeft de plaatselijke af-
deling ernaar om  alle huishou-
dens te  bereiken.  Voor sommi-
ge routes zijn dit jaar nog nieu-
we collectanten nodig voor on-
der andere de route A. Reyn-
vaansingel, T. Marcushof, H. 
Mercierhof en P. Voûtestraat 
en de route Laan van Alberts-
hoeve, E.Boddaerstraat, Char-
lotte Ruysstraat en H. Roland 
Holststraat. Met een paar uur-
tjes  huis-aan-huis collecte-
ren levert de collectant  een 
zeer waardevolle bijdrage aan 
de strijd tegen kanker. Vrijwil-
ligers kunnen zich aanmelden 
bij de plaatselijke secretaris:  
mevrouw Tonny Hendriks, tel. 
650547, e-mail: ajchendriks@
casema.nl. 

KWF 
collecteert

Nieuw naambord
past bij natuurplein
Bakkum - Op donderdag 21 au-
gustus was het een feestelijke 
dag voor basisschool de Cune-
ra in Bakkum; er werd een nieuw 
naambord onthuld. Vorig school-
jaar heeft de schoolpleincom-
missie er met hulp van heel veel 
ouders voor gezorgd dat er een 
zogenaamd natuurplein werd 
gemaakt. Om het plein hele-
maal af te maken zou een nieuw 
naambord nog het laatste puntje 
op de i zijn. Juf Anneke schreef 
daarom namens de schoolplein-

commissie een naamborden-
wedstrijd uit. Meer dan twintig 
ouders en kinderen leverden een 
ontwerp in. Uiteindelijk werd het 
ontwerp van Lieke Zijp, moeder 
van een van de leerlingen, ge-
kozen als winnend ontwerp. Het 
aanbod van Lieke om het bord 
dan ook voor de school te ma-
ken werd met open armen ont-
vangen. 
Op een houten plank is nu de 
naam Cunera in graffitistijl ver-
eeuwigd.

Werelddansen bij Igram
Castricum - Bij Igram worden 
traditionele én moderne dansen 
uit alle werelddelen aangeleerd. 
Internationale dansvereniging 
Igram is een vereniging van on-
geveer honderd leden uit Castri-
cum en omgeving, jong en oud, 
man, vrouw, beginner en ge-
vorderde danser. Igram bestaat 
bijna 45 jaar. Naast de regulie-
re lessen zijn er elk seizoen spe-
ciale dansactiviteiten en work-

shops. De lessen worden door 
deskundige dansdocenten ge-
geven in de aula vanToonbeeld 
op maandagavond, dinsdag-
avond en donderdagochtend. Er 
wordt op verschillende niveaus 
lesgegeven. De lessen beginnen 
in de eerste week van septem-
ber en lopen door tot en met mei. 
Speciale schoenen of kleren zijn 
niet nodig. Voor informatie www.
igram.nl.

Vogelexcursies voor jeugd
Castricum - Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland orga-
niseert elke maand een excur-
sie speciaal voor jongeren tus-
sen tien en achttien jaar oud. El-
ke excursie of activiteit wordt be-
geleid door minimaal twee erva-
ren vogelaars van de vogelwerk-
groep. De najaarsexcursies staat 
in het teken van de vogeltrek en 
er wordt een bezoek gebracht 
aan het vogelringstation de Vin-
kenbaan. 
In de winter worden nestkast-
jes getimmerd, braakballen ge-
plozen, of worden vogels gefoto-
grafeerd of getekend. Ook wordt 
op zoek gegaan naar bosuilen. In 
het voorjaar zijn er onder andere 
een roofvogel- en een weidevo-
gelexcursie. Tenzij anders wordt 
aangegeven zijn de excursies en 
activiteiten op elke tweede zon-

dagochtend van de maand, be-
ginnen ze om 9.30 uur en eindi-
gen ze rond 12.00 uur. De plaats 
van vertrek is van achter het NS-
station Castricum. De mees-
te excursies zijn op de fiets. Om 
de vogels goed te kunnen zien is 
een verrekijker handig. Deelna-
me aan de excursies en activitei-
ten is gratis en lidmaatschap van 
de vogelwerkgroep is niet ver-
plicht. 
De eerste excursie van het nieu-
we seizoen is op zondag 14 sep-
tember. Dit keer met de auto 
naar de Zuidpier en het Kenne-
mermeer bij IJmuiden, een plek 
waar vogels voedsel vinden voor-
dat ze verder trekken naar zuide-
lijker streken. Kijk voor meer in-
formatie op www.vwgmidden-
kennemerland.nl of bel tel.: 072-
5337870. Foto: Cees Baart.

Zaalvoetbalteam gezocht
Uitgeest - Zaalvoetbalver-
eniging R.Z.V.V. Uitgeest is 
op zoek naar een team om 
de competitie te comple-
menteren. 

De vereniging organiseert een 
lokale competitie met 21 veelal 
gesponsorde teams. Een spon-
sor is niet verplicht. Hetzelfde 

tenue voor iedere speler is wel 
verplicht. De wedstrijden wor-
den wekelijks op vrijdagavond 
gespeeld in sporthal De Zien. 
In de praktijk speelt ieder team 
één keer in de twee weken. 
Een team bestaat uit acht tot 
tien spelers. Meer informatie 
via tel.: 06-13326815 of info@
rzvv.nl.

Huis van Hilde op 
de Uitmarkt

Castricum - Tijdens de Uitmarkt 
Amsterdam presenteert de pro-
vincie Noord-Holland het Huis 
van Hilde en andere cultuurhis-
torische thema’s in het Archeo-
logie Paviljoen. Topper van het 
paviljoen is een unieke 3D-teke-
ning van een opgraving. Daar-
naast kunnen bezoekers ken-
nismaken met figuren, verhalen 
en vondsten uit vroegere tijden. 
Naast archeologie kunnen be-
langstellenden de nieuwe eve-
nementen en routes ontdekken 
op de Noord-Hollandse forten 
en buitenplaatsen of meedoen 
aan een actie van Unesco we-
relderfgoed. En er is muziek op 
het kleine podium in het Pavil-
joen. Het Archeologie Paviljoen 
staat op 30 en 31 augustus op 

het Museumplein, tegenover het 
Concertgebouw, in Amsterdam. 
De provincie is sponsor van de 
Uitmarkt.
Een grote 3D tekening van een 
opgraving is uniek. Iedereen 
kan bij de opgraving een  #ar-
cheoselfie maken en deze de-
len met  Huis van Hilde. Huis van 
Hilde is het archeologisch infor-
matiecentrum van de provincie, 
dat begin 2015 geopend wordt 
in Castricum.  Voor kinderen is er 
een speciale Uit-in-Noord-Hol-
land zandbak waarin vondsten 
zijn verstopt. Ze kunnen aan de 
slag met graafmachines, die ze 
ook kunnen winnen. Samen met 
archeologen en met behulp van 
een metaaldetector wordt het 
net echt.

Nieuwe expo 
bij Kapitein 

Rommel
Castricum - Vanaf 28 augus-
tus tot 16 oktober exposeert 
Guus van der Schaaf in de ont-
moetingsruimte van de Tuin van 
Kapitein Rommel. Guus van der 
Schaaf: ‘Schilderen is voor mij 
een leuke vrijetijdsbesteding. Ik 
doe het al vrij lang, niet zo re-
gelmatig, maar wel serieus. Het 
moet in alle rust kunnen ge-
beuren, dan kan ik er van ge-
nieten. De tuin is op werkdagen 
geopend van 9.30-16.30 uur. 
Ook op zaterdag 30 augustus 
is de Tuin geopend, dan wordt 
het pompoenenconcert gehou-
den. Dit jaar ter ere van het 20 
jarig bestaan. Voor dit jubile-
umconcert is Surplus gevraagd 
om op te treden. De tuin is dan 
geopend vanaf 19.30 uur en de 
toegang is gratis.
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Er komt burgerplatform 
behoud Zanderij
Castricum - Paul Buitenhuis 
en Peter Beentjes zijn de ini-
tiatiefnemers van het Platform 
Behoud Bestemming Zande-
rij. Zij vinden het onbegrijpe-
lijk dat de gemeente zijn ei-
gen bestemmingsplan niet se-
rieus neemt en nu een haal-
baarheidsonderzoek in wil stel-
len om economische en toeris-
tische activiteiten op de Zan-
derij toe te staan. 
Het platform in oprichting wil 
dat het vastgestelde bestem-
mingsplan wél serieus geno-
men wordt en dat een haal-
baarheidsonderzoek met be-
trekking tot toeristische be-
stemming  over andere, niet 
beschermde, locaties zou moe-
ten gaan.  
Buitenhuis: ,,De Zanderij is 
nog een van de laatste stuk-
jes grond in Castricum die re-
fereert aan het oorspronkelij-
ke karakter van Castricum. In-
middels bestaat de teelt voor-
namelijk uit bloembollenteelt. 
In het bestemmingsplan Bui-
tengebied wordt de Zande-
rij als beschermd  gebied be-
schouwd. Feitelijk is er dan  
sprake van bijzondere natuur- 
en landschapswaarden, die be-
perking geven aan het gebruik 
van het gebied. Eventuele wij-
ziging van bestemming bete-
kent aantasting van een gebied 
met bijzondere natuur en land-
schapswaarden.”
Bij de start van de plannen 
werd exclusief gesproken over 
plannen van Landal op de Zan-
derij. Inmiddels wordt voorge-
steld ook andere gebieden te 
betrekken bij het onderzoek. 
,,De concentratie op het ge-
bied Zanderij roept tevens de 

vraag op of en welke belangen 
er een rol spelen die niet wor-
den benoemd”, vervolgt Been-
tjes. ,,Immers, duidelijk is dat 
het plan de nodige weerstand 
oproept bij burgers, maar ook 
bij de Provincie Noord-Holland, 
die het plan zal toetsen op de 
noodzaak in het kader van de 
Ecologische hoofdstructuur. 
Een heilloze weg lijkt het, maar 
desondanks wordt energie en 
geld gestoken in een haalbaar-
heidsonderzoek.”
De vraag die volgens de initi-
atiefnemers ook gesteld kan 
worden is hoe betrouwbaar het 
gemeentebestuur overkomt als 
zij vóór een haalbaarheidson-
derzoek toeristische ontwikke-
ling zijn, waarbij de Zanderij zo 
nadrukkelijk wordt genoemd. 
,,Immers een dergelijk besluit 
is in strijd met een eerder be-
sluit over het bestemmingsplan 
het Buitengebied, waaronder 
de Zanderij. Burgers moeten 
er op kunnen vertrouwen dat 
een dergelijk besluit waarde 
heeft voor de lange termijn en 
dat dat niet met de voeten ge-
treden kan worden vanuit bij-
voorbeeld economische motie-
ven, zoals bijvoorbeeld het bin-
nenhalen van een groter aan-
deel toeristenbelasting. Het is 
maar de vraag of Castricumse 
ondernemers veel baat zullen 
hebben bij de plannen.
,,We roepen Castricummers 
en andere belanghebbenden 
op om hun stem te laten ho-
ren tegen de plannen van het 
gemeentebestuur en zich aan 
te sluiten bij het Platform be-
houd bestemminsplan Zande-
rij.” Aanmelden kan via behoud.
zanderij@hotmail.com.

Tablets op
De Brug

Akersloot - Vorig schooljaar is 
er in beide groepen 6 van ba-
sisschool De Brug een pilot ge-
start met het werken met ta-
blets. 
De ervaringen waren zo posi-
tief dat De Brug heeft besloten 
dit schooljaar van groep 4 tot 
en met groep 7 met tablets te 
gaan werken. De kinderen zijn 
erg enthousiast en werken met 
plezier op hun tablet. Ieder kind 
heeft een eigen tablet. Hierop 
staat oefenstof voor spelling, 
taal, rekenen en begrijpend le-
zen. Tijdens het maken van de 
opgaven, krijgt het kind direct 
te zien of een opgave juist of 
onjuist is. Het programma past 
automatisch het niveau van de 
opgaven aan, aan het niveau 
van het kind. 
Kinderen kunnen hiernaast 
werken aan hun top tien’: bij-
voorbeeld de spellingscatego-
rieën waar ze goed in zijn. Hier-
door is het mogelijk tegemoet 
te komen aan de leerbehoef-
te van kinderen die meer (aan)
kunnen. 
Andere kinderen kunnen extra 
oefenen met categorieën die ze 
nog niet helemaal beheersen. 
Hierdoor is onderwijs op maat 
voor ieder kind gerealiseerd. 
Voor de leerkrachten betekent 
het werken met tablets een 
verandering: ze hebben terwijl 
de kinderen aan het werk zijn, 
direct overzicht over de resul-
taten van de hele groep. 
De leerkracht kan direct extra 
instructie geven aan de leerlin-
gen die dat nodig hebben. De 
leerkracht hoeft niet na te kij-
ken, waardoor er meer tijd is 
voor gerichte instructie en les-
voorbereiding.’ 
De aanschaf van de tablets is 
een forse investering. Dit is de 
reden dat de tablets gefaseerd 
ingevoerd worden. De Brug 
streeft ernaar om groep 8 vol-
gend schooljaar ook te kunnen 
voorzien van tablets.  
De school is blij dat het wer-
ken met tablets voor de kinde-
ren en leerkrachten mogelijk is 
geworden.

Castricum aan Zee - Vrijdag 29 
augustus vindt alweer de laatste 
van de vier live-muziekavonden 
bij strandpaviljoen ‘Bad Noord’ 
te Castricum plaats. 
Voor degene die wegens de va-
kantie een of meerdere optre-
dens heeft moeten missen is dit 
de laatste kans van dit seizoen. 

Na drie geslaagde optredens is 
ook deze keer ‘Bluesix’ present 
om de zomer swingend af te slui-
ten. Dus voor de liefhebbers van 
een avondje onvervalste ‘Rockin-
BluesBoogieCountryJive’ is een 
ritje naar strand zeker aan te ra-
den. De avond begint om 21.30 
uur en de toegang is gratis.

Castricum – De wedstrijd tus-
sen Red Stars Vitesse en Olym-
pia Haarlem is zondagmiddag 
niet doorgegaan. 
Door de regenval van de afge-
lopen dagen stond het comple-
te veld op De Puikman onder 
een laag water. 
De Castricumse honkballers, 
nummer 4 op de ranglijst, ke-
ken uit naar het duel tegen de 
nummerlaatst uit Haarlem. 
De eerste wedstrijd na de zo-
merstop gaat nu aanstaande 
zondag gespeeld worden. In 
Hoorn is nummer 3 Urbanus de 
tegenstander.

Honkbal 
afgelast

Expositie Meinart 
Kloppenburg 

Castricum - De Oude Keuken, 
op het landgoed Duin en Bosch 
in Bakkum, exposeert tot 26 ok-
tober schilderijen van de Castri-
cumse Meinart Kloppenburg. De 
schilderijen in acryl- of olieverf 
zijn kleurrijk, herkenbaar en re-
gelmatig ontroerend.
Meinart Kloppenburg (Zwolle, 
1953) schildert portretten, dieren 
en landschappen op een moder-
ne, vooral realistische manier. Hij 
begon te schilderen vlak voor hij 
in 1974 naar Castricum verhuis-
de, waar hij zich aansloot bij de 
kunstenaarsvereniging Perspec-
tief. Hij schildert op een los-
se wijze, met een impressionis-

tische benadering en geeft ge-
stalte aan zijn ontroering, of het 
nu gaat om een kind met speel-
goedkroontje of de voorjaars-
dans van koeien. Op de exposi-
tie in De Oude Keuken toont hij 
vrij recent werk zien over men-
sen, dieren en het landschap, in 
de regio Castricum of op vakan-
tiereizen. 
De expositie van de schilderij-
en van Meinart Kloppenburg is 
te zien van 26 augustus t/m 26 
oktober 2014 in De Oude Keu-
ken, Oude Parklaan 117 (land-
goed Duin en Bosch). Openings-
tijden: dinsdag tot en met zon-
dag 10.00-17.00 uur.

Discovery organiseert 
gratis festival Discfest
Castricum - Jongerencentrum 
Discovery houdt zaterdag 30 en 
zondag 31 augustus de tweede 
editie van muziekfestival Disc-
Fest-Musicday’s. Discovery viert 
in oktober haar tienjarig be-
staan en hierom ook een speci-
ale tweedaagse Discfest editie. 
Het jongerenwerk presenteert 
een muziekcocktail aan bands 
en dj’s met dit jaar maar liefst 
vierentwintig acts. 
Op beide dagen kun je van-
af 13.00 uur genieten van de 
volgende bands en Dj’s: Say 
Cheese, Bleu Six, Twice the Sa-
me, Sweet Empire, Barbershop 
rockets, The Flying Embryo’s, 
Shoot to kill, Samenvalko, black-
Volvo, Starfish, Avao, Sombro, 

Spanjaard, Nessek, ADHDJ, Ri-
cardos Raphie en heel veel 
meer!  Kijk op www.facebook.
com/JongerencentrumDiscovery  
voor de gehele line-up en speel-
tijden van de verschillende acts. 
Het evenement  vindt zowel bin-
nen als buiten plaats op het ge-
hele terrein van de Discovery. 
Naast alle muziek is er een 
lounge gedeelte en zijn er diver-
se lekkernijen verkrijgbaar. Het 
Festival opent om 13.00 uur en 
eindigt om 23.00 uur. 
De entree is door de inzet van 
vele vrijwilligers en goedwillen-
de acts, gratis. TJC Discovery is 
te vinden aan de Dorpsstraat 2a, 
schuin tegenover het station in 
Castricum.
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Koor Connection in rockopera 
Jesus Christ Superstar

Castricum – Connection werkt 
volgend jaar mee aan een groot-
se uitvoering van de populaire 
rockopera Jesus Christ Super-
star in de Grote Kerk in Alkmaar. 
In de periode tussen 31 maart en 
7 april zijn er tenminste zes voor-
stellingen en worden 2500 tot 
4000 bezoekers verwacht. Wie 
mee wil doen kan zich speciaal 
voor dit unieke project aanslui-
ten bij het Castricumse koor.
Het bekende werk van Andrew 
Lloyd Webber en Tim Rice wordt 
op de planken gebracht door de 
Stichting Superstar Theaterpro-
ducties, ondersteund door de 
gemeente Alkmaar, VSBfonds, 
TAQA Theater De Vest en Grand 
Café Koekenbier. Voor de ge-
legenheid wordt de Grote Kerk 
omgebouwd tot theater, com-
pleet met licht en geluidsinstal-
laties, tribune en podium, en 
staan zo’n vijftig acteurs, hon-
derd koorleden, tien bandleden 
en zestig vrijwilligers en profes-
sionals garant voor een unieke 
theaterbelevenis.
Voor dit mega-evenement is een 
koor nodig met honderd zangers 
en zangeressen en Connection 
is één van de koren die is ge-
vraagd mee te doen. Connection 
op haar beurt wil heel graag ook 
andere enthousiaste  zangers en 

zangeressen - die geen lid zijn 
van het koor - de kans geven om 
onderdeel te zijn van dit gewel-
dige evenement.
Onder leiding van dirigente Ro-
lien Eikelenboom worden de 
koorstukken vanaf januari tot 
en met half maart in ongeveer 
acht repetitieavonden ingestu-
deerd en er wordt verwacht dat 
ook zelfstandig wordt geoefend. 
De repetities vinden voorname-
lijk plaats op de zondagavond 
en waarschijnlijk twee keer op 
een zondagmiddag in Castricum.  
Het repeteren van alle koren sa-
men vindt plaats op 18, 20, 25 en 
27 maart met de algemeen muzi-
kale leider.
Wie mee wil doen betaalt een-
malig  50 euro lidmaatschap aan 
Connection en het lidmaatschap 
stopt automatisch na de laatste 
uitvoering. Er is eerst een korte 
auditie. 
Daarnaast wordt rekening ge-
houden met de balans tussen de 
stemsoorten. Wie zich wil opge-
ven kan contact opnemen met 
Rolien Eikelenboom, via 0251-
653391 of rolien.eikelenboom@
ziggo.nl.  Voor meer informatie 
kan men een kijkje nemen op 
www.superstartheaterproduc-
ties.nl en www.connection-het-
koor.nl.

Lustrumjaar Montessorischool 
geopend met dansfestijn
Castricum - Op de eerste 
schooldag werden de leerlin-
gen van Montessorischool Cas-
tricum verrast door muziek die 
uit de luidsprekers schalde. Op 
de swingende tonen van dance 
en hiphop werden de kinde-
ren verrast met een even swin-
gende workshop, verzorgd door 
professioneel danser John van 
Duin. Alle leerlingen hebben zich 
heerlijk uitgeleefd tijdens deze 
geslaagde workshop met vrolij-
ke, multiculturele muziek.
De Montessorischool Castricum 
bestaat 40 jaar en opende daar-

om het lustrumjaar op feestelijke 
wijze. “Wat er allemaal nog meer 
dit jaar gaat gebeuren, blijft 
nog even geheim,” vertelt Ar-
mand van den Eeckhout, direc-
teur van de Montessorischool. 
“We hebben allerlei feestactivi-
teiten over het jaar verdeeld. Er 
zal in elk geval veel gedanst wor-
den.” Een tipje van de feestslui-
er: “Een ieder die op Montesso-
rischool Castricum heeft gezeten 
of gewerkt, is welkom op zater-
dag 20 juni 2015 voor een dave-
rende reünie. Kortom, we maken 
er een fantastisch jaar van!” 

Groot succes voor 
Castricumse tafeltennissers
Castricum - Zondag werden de 
jaarlijkse Afdelingskampioen-
schappen tafeltennis gehouden 
in Noord-Scharwoude voor de 
afdeling Holland-Noord. Tafel-
tennisvereniging Castricum deed 
mee aan zowel de dubbel- als de 
enkelspelen. Vooral in de enkel-
spelen zijn zij zeer succesvol ge-
weest. 
Na eerst in poules, kruisfina-
les en halve finales, te hebben 
gespeeld kwam er in de vierde 
klasse een Castricums onder-
onsje tevoorschijn. Wout Goos 
en Sandra Staring streden hier-
bij om de hoofdprijs. Uiteinde-

lijk trok Sandra in de vierde set 
aan het langste eind en mag zij 
zichzelf kampioen vierde klasse 
noemen. Ook in de vijfde klasse  
hebben twee spelers, Wendy van 
Zilt-Wokke en Bart Klomp,  een 
geweldige prestatie neergezet, 
zij werden respectievelijk derde 
en eerste.
Als  laatste  werden de meest 
succesvolle verenigingen opge-
noemd, dankzij bovenstaande 
resultaten eindigde Castricum 
op de eerste plaats. Met een tas 
vol bekers voor in de prijzenkast 
konden zij tevreden huiswaarts 
keren.

Bezoek Neptunus 
Reddingsbrigade 
Castricum aan Zee - Het weer-
bericht gaf voor afgelopen za-
terdag 23 augustus, veel buien 
aan de kust op. Zou Neptunus 
wel komen met dit slechte weer? 
Gelukkig brak de zon door en 
liep rond 14.00 uur Neptunus in 
hoogst eigen persoon, behangen 
met achtergelaten vormpjes en 
schepjes  en de bekende drie-
tand in de hand, naar de strand-
post van de Reddingsbrigade.
Hij had gehoord dat een aantal 
leden in het zonnetje gezet zou-
den worden, vanwege hun ja-
renlange inzet bij de “Strandlo-
pers”, maar ook dat er leden wa-
ren die nog toestemming nodig 
hadden om in en op zee te mo-

gen gaan. Dat ging niet zomaar, 
daar moesten de kandidaten een 
aantal proeven voor doorstaan. 
Deze stonden in het teken van 
strand, zee en samenwerken. Na 
het ‘langlaufen ‘met vier perso-
nen op twee skilatten, kwamen 
ze bij Neptunus die iedere deel-
nemer  zegende met een flinke 
plens zeepsop. Een frisse ‘duik’ 
in de golven volgde en vanaf dat 
moment mochten ze zich offici-
eel ‘onderdaan’ van Neptunus 
noemen.
Om hem een volgende keer in 
levende lijve te ontmoeten, zul-
len we moeten wachten tot de 
zomer van 2016. De uitnodiging 
is alvast in zee geworpen.

Castricum - Alzheimer Neder-
land behartigt de belangen van 
mensen met dementie. Voor de 
afdeling Midden-Kennemerland 
zoekt Alzheimer Nederland twee 
nieuwe bestuursleden: een pen-
ningmeester en een bestuurs-
lid voor de PR en beheer van de 
website. Wie interesse heeft in 
één van deze vacatures of ander 
vrijwilligerswerk, kan kijken op 
de vacaturebank: www.vrijwil-
ligerswerkcastricum.nl of con-
tact opnemen met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, tel.: 0251-
656562.

Alzheimer zoekt 
versterking

Castricum - Om mensen ver-
trouwd te maken met de ta-
blet, organiseren Stichting Wel-
zijn Castricum en de bibliotheek 
een workshop iPad op maandag-
middag 22 en 29 september en 
een workshop Android-tablet op 
woensdagmiddag 24 en 31 sep-
tember. De deelnemer dient de 
eigen tablet mee te nemen. Wie 
vertrouwd wil raken met de ge-
wone computer, kan meedoen 
met de beginnerscursus op de 
maandagochtend, die start op 15 
september. Wie meer wil weten 
over de nieuwe mogelijkheden 
van Windows 8, kan zich opge-
ven voor de workshop op maan-
dagmiddag 15 september.  Aan-
melden en betalen kan bij Stich-
ting Welzijn Castricum, Gees-
terduinweg 5, Castricum, 0251 
656562, info@welzijncastricum.
nl. Woensdag 3 september gaat 
van 11.00-12.00 de wekelijk-
se computerinloop van start uur 
en op vrijdag 12 september kan 
men tussen 14.00-16.00 uur bin-
nenlopen om een tablet uit te 
proberen. Op 10 september kan 
men tussen 14.00-16.00 uur op 
de tablet fotoapps uitproberen. 
Aanmelden is niet nodig.

Computer-
aanbod

Castricum - Donderdag 4 sep-
tember  is er weer inloop in ’t 
Praethuys. De inloop geeft men-
sen met kanker of die met kan-
ker te maken hebben, naasten 
en nabestaanden de gelegen-
heid, onder het genot van een 
kopje koffie of thee vragen te 
stellen en hun verhalen te delen.  
’t Praethuys Castricum is er voor 
diegenen die niet naar Alkmaar 
kunnen komen of voor wie de 
drempel te hoog is. ’t Praethuys 
in Castricum is geopend van 
10.00 - 12.00 uur in het prach-
tige pand van Frank Boske aan 
Dorpsstraat 23 in Castricum. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op de site: www.praethuys.
nl of 072-5113644.

’t Praethuys
op locatie
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Rock’n Roll Street met Solexrace, 
jaarmarkt en oldtimerfestival
Akersloot - Vrijdag 29, zater-
dag 30 en zondag 31 augustus 
wordt in Akersloot het jaarlijks 
terugkerende festival Rock´n Roll 
Street georganiseerd. Vrijdag 29 
augustus is de start met een gro-
te jaarmarkt met ruim 120 kra-
men vanaf 14.00 uur. De markt 
gaat door tot 21.00 uur. Natuur-
lijk is er veel rock `n rollmuziek te 
horen, zowel in de grote tent op 
het plein als in café De Vriend-
schap. Blood Sweat & Kiers, The 
Tinstars en Gold Diggin Papa 
staan op het podium. Zaterdag 
wordt vanaf 18.00 uur de tradi-
tionele Solexrace gereden; brul-
lende Solexen, dampende ben-

zineluchten, lange leren jassen, 
pothelmpjes, gele klompen, dat 
zijn de outfits die deze avond 
zullen overheersen. De strijd om 
het officiële Europese kampioen-
schap barst dan los. Er wordt in 
verschillende klassen gestreden. 
Ieder jaar wordt het parcours 
omzoomd door duizenden toe-
schouwers die genieten van de 
strijd en vooral ook van de nos-
talgie. Ook deze avond volop 
rock ´n roll in de feesttent en Ca-
fé De Vriendschap met de bes-
te bands zoals Big Caz & 4Bobs, 
Hi-Tombs (foto) en The Toot-
hpics. De keuring en de inde-
ling van de Solexen gaat ‘s mid-

dags al van start. De Akerslootse 
jeugd zal het publiek een show 
voorschotelen op kleine mini-
motoren. Zondag 31 augustus 
staat in het teken van de oldti-
mers, met glimmende Ameri-
kaanse wagens en motoren en 
brommers uit de jaren zestig, ze-
ventig. Ook op deze zondag vol-
op muziek met Slapback Johnny, 
JJ and the Fatcats, Swing Sup-
ply en The Rumble Rousers.  Het 
oldtimer festival gaat om 13.00 
uur van start. Alle activiteiten zijn 
gratis te bezoeken. Inlichtingen 
en inschrijvingen: H. Levering, 
06-5138733 of kijk op www.roc-
kenrollstreet.nl.

Mesoloog Tineke van Roon:

,,Mesologie ondersteunt 
herstel vanuit jezelf”

Beverwijk - Tineke van Roon 
heeft haar praktijk voor mesologie 
bij het Centrum Integrale Genees-
wijzen (CIG) en is erg enthousi-
ast over haar vak. ,,Deze vorm van 
geneeskunde, die een aantal na-
tuurgeneeswijzen combineert 
met reguliere medische ken-
nis, kan voor iedereen van grote 
waarde zijn, vooral voor mensen 
met chronische klachten”, zegt zij. 
De mesoloog streeft ernaar dat 
mensen hun eigen evenwicht of 
balans (her)vinden.
Tineke: ,,De mesologie integreert 
kennis van westerse geneeskun-
de met kennis van homeopathie, 
Chinese geneeskunde, ayur ve-
da en orthomoleculaire genees-
kunde. De mesoloog kijkt naar 
de hele mens en gaat niet uit van 
de klacht, maar van de dieperlig-
gende oorzaak. Verbanden tussen 
de klacht of klachten, de voeding, 
leefgewoonten en achtergrond 
worden bekeken.” Voorbeelden 
van klachten waarmee men naar 
de mesoloog kan gaan zijn maag- 
darmklachten, gewrichtsklachten, 
longproblemen, huidklachten, 

hoofdpijn, vermoeidheid, duizelig-
heid, allergieën, problemen rond 
menstruatie en overgang, steeds 
terugkerende ontstekingen, som-
berheid et cetera. Ook voor kin-
deren kan de mesoloog veel bete-
kenen. ,,Aan de behandeling gaat 
een uitgebreid onderzoek vooraf”, 
vervolgt Tineke. ,,De behandeling 
kan bestaan uit voedingsadvie-
zen, en het voorschrijven van voe-
dingssupplementen, homeopathi-
sche middelen of kruiden. De me-
soloog streeft vanzelfsprekend 
naar een goede samenwerking 
met huisartsen en specialisten.”
Tineke van Roon heeft lange tijd 
in de gezondheidszorg gewerkt, 
onder andere  als verpleegkundi-
ge. In haar werk kwam zij vaak si-
tuaties tegen waarin mensen van 
de ene naar de andere specialist 
werden gestuurd en er geen goe-
de oplossing voor het probleem 
werd gevonden. ,,In de reguliere 
geneeskunde, die overigens zeer 
waardevol is, wordt slechts naar 
een deel van het lichaam geke-
ken en niet naar de gehele mens. 
En vooral bij chronische klachten 

is het kijken naar de gehele mens, 
en naar de samenhang tussen de 
klachten noodzakelijk. Dat is voor 
mij een belangrijke meerwaarde 
van de mesologie.”
Voor meer informatie, vragen of 
een afspraak kan men contact 
opnemen met Tineke van Roon, 
tel:  06-18740363 of  www.meso-
logiecastricum.nl.  Het CIG is ge-
vestigd op de Zeestraat 112 in 
Beverwijk.

Dansen bij clubMariz
Castricum - Een eigentijdse 
dansschool en feestlocatie waar 
jong tot oud zich wekelijks uitleeft; 
clubMariz is het adres voor dan-
sen. Voor de allerkleinsten biedt 
de dansschool Peuter-, Kleuter- 
en Mini Kids Dans voor de ba-
sisscholieren vanaf groep 3 is er 
showdance waar de leerlingen de 
eerste basistechnieken leren voor 
de rest van hun ‘danscarrière’ die 
kan bestaan uit de meest popu-
laire danssoort van deze tijd Hip-
Hop, maar ook uit breakdance, 
modern of musical. Bij musical 
komen vanzelfsprekend ook the-
atertechnieken als zang en acte-
ren aan bod. En vanaf dit seizoen 
biedt clubMariz ook lessen aan in 
Uitgeest. Voor de sportievelingen 
biedt clubMariz vijf sportlessen 
per week: Piloxing, een intensieve 
combinatie van boxen en staande 
Pilates. Ideaal voor de conditie en 
een strak lichaam. Essentrics, een 
schitterend stretching program-
ma voor lange sterke spieren. En 
Zumba, de welbekende dansfit-
nessrage. Goed voor de condi-
tie, de coördinatie en vooral heel 
erg leuk. Informeer naar het aan-
trekkelijke tien rittenkaartsysteem 
voor de sportlessen. Vanzelfspre-
kend kan iedereen ook terecht 

voor een spicy salsacursus, tien 
lessen die weer beginnen van-
af 19 september. En voor de stijl-
dansers is de zondagcursus extra 
voordelig gemaakt voor zowel be-
ginners als half- en vergevorder-
den. Voor of na de les, of gewoon 
als je er zin in hebt is het heerlijk 
ontspannen in de nieuwe clubMa-
riz lounge of op het terras. 
En iedere laatste vrijdag van de 
maand is er een clubMariz sessi-
onband die van 22.00 tot 1.00 uur 
speelt. Entree gratis. Voor meer in-
fo of inschrijven: info@clubMariz.
nl of bel 06 53192461.

Open dag Plusactiviteiten 
Castricum - Op zondag 31 au-
gustus organiseert Plusactivitei-
ten in het Bonhoeffercollege op 
de Pieter Kieftstraat 20 een open 
dag van 11.00 tot 14.00 uur. Het 
cursusaanbod varieert van leren 
en ontwikkelen tot ontspannen 
en ontmoeten en is bedoeld voor 
jong en oud. Er zijn computerles-
sen, het aanleren van talen, cre-
atieve cursussen, educatie komt 
aan bod, de gezondheid, koken, 
muziek, sport, er zijn lezingen en 
workshops. Kom alles te weten 
over digitale fotografie, leer beter 
Nederlands schrijven of praten in 
het openbaar. Er zijn trainingen 
effectief communiceren, men kan 
meer te weten komen over be-
lastingaangifte, het starten van 
een eigen zaak of erfrecht. Wo-
nen en interieur geeft praktische 

tips voor veranderingen in huis of 
leer een ontwerp te maken voor 
de tuin.Onder educatief valt NLP, 
psychologie, kunstgeschiedenis, 
spirituele ontwikkeling, astrologie 
et cetera. Cursisten kunnen zich 
stijlvol leren kleden, basistechnie-
ken opmaken volgen of haar le-
ren knippen en vlechten. Naast 
een groot aantal creatieve cur-
sussen zijn er praktische cursus-
sen zoals energie besparen, leren 
stofferen, opruimen of behaal het 
vaarbewijs. 
Bij de workshops draait het om 
transfertechniek, collages, gra-
fische technieken, zilveren sie-
raad maken, Japans papier, blik-
lichtjes, mozaïeken, vilten, bloem-
schikken en kerststukjes. Zie ook 
www.plusactiviteiten.nl. Informa-
tie: 0251-671837.

Schoolvakantie? 
Kinderworkshops!
Uitgeest - In creatief atelier ‘By 
Mirjam’ worden gedurende al-
le schoolvakanties dagelijks cre-
atieve activiteiten georganiseerd. 
Van mozaïeken, keramiek beschil-
deren, papier maken, zeep maken 
en intuïtief schilderen tot aan im-
provisatietheater. Er is voor ieder 
kind wel iets leuks te doen! Da-
gelijks zijn er wisselende ochtend- 
en middagactiviteiten met de mo-
gelijkheid tot overblijven. Kijk op 
www.bymirjam.nl voor de agenda. 
Deze workshops zijn ook te boe-
ken als invulling voor een kinder-
feestje! Creatief atelier ‘By Mirjam’ 

is gevestigd aan de Melis Stokel-
aan 2 in Uitgeest. Bel voor infor-
matie: 06 55865165.



Castricum - Op zaterdag 30 au-
gustus organiseert IVN Afdeling 
Midden Kennemerland een na-
tuur- en landschapsexcursie in 
Castricum.  De natuurgids ver-
telt over het ontstaan van de dui-
nen, het Oer-IJ, de slag bij Cas-
tricum, de Tweede Wereldoorlog, 
maar ook over de bomen, planten 
en dieren in dit gebied. Er wordt 
verzameld om 9.45 uur op de par-
keerplaats aan de achterkant van 
station Castricum, bij het toekom-
stige Archeologisch informatie-
centrum ‘Huis van Hilde’. De ex-
cursie start om 10.00 uur en duurt 
tot 12.00 uur. Aanmelden kan via 
excursieivnmk@gmail.com.

Natuurexcursie

Rugbyers naar België
Castricum - Vorig week za-
terdag ontving de Castricumse 
Rugby Club het Engelse Bury St 
Edmunds, waarmee de opening 
van de oefencampagne voor sei-
zoen een feit was. De nog niet 
geheel complete Duinrandse se-
lectie delfde het onderspit met 
10 – 31. 
Zaterdag 23 Augustus vertrekt 

de Castricumse Rugby Club met 
haar eerste en tweede  team 
richting Brussel voor het vervolg. 
Het plaatselijke ASUB is de te-
genstander van de dag.  Oude 
tijden herleven met deze wed-
strijd; er werd in de ING-cup 
menig robbertje op het groene 
rugbylaken uitgevochten tussen 
beide clubs. 

Castricum - Vorige week zater-
dag werd op de velden van Vi-
tesse ’22 voor de zevende maal 
in successie het Puikman open 
golftoernooi gespeeld. 
Tijdens de jaarlijks door Vites-
se georganiseerde veiling heb-
ben de spelers van wat vroeger 
het roemruchte derde senioren 
team was negen kavels ter be-
schikking gesteld aan de hoog-
ste bieders. Allen verkregen zij 
het recht om met vier personen 
deel te nemen aan het prestigi-

euze evenement. Nadat de deel-
nemers rond 12.30 uur welkom 
waren geheten door het orga-
nisatiecomité konden ze zich op 
de driving, chipping en putting 
range opwarmen, daarbij voor-
zien van tips gegeven door de 
pro’s.  Daarna konden de spe-
lers zich opmaken voor de ron-
de van elf holes die was uitgezet. 
Enkele mooie holes waren ou-
de bekende voor de deelnemers 
die al eerder aanwezig waren op 
het toernooi, zo ontbrak de af-

slag van de Papenberg uiteraard 
niet. Echter, ditmaal had de or-
ganisatie ook weer wat nieuwe 
elementen toegevoegd. Vierma-
lig winnaar Ad van der Park ont-
brak ditmaal op het appel, zo-
dat er sowieso een nieuwe win-
naar zou komen. De strijd tussen 
de golfers was hevig, maar uit-
eindelijk was het Ruud van Duy-
venvoorde die de hoofdprijs in 
de wacht sleepte. Met uitmun-
tend spel bleef hij de concurren-
tie net voor.  

Fietsdag
Castricum - Voor het derde 
jaar hebben boswachters van 
PWN in samenwerking met Uni-
vé verzekeringen een verrassen-
de fietsroute uitgestippeld in het 
Noordhollands Duinreservaat. 
De PWN-Univé fietsdag wordt 
gehouden op zondag 31 augus-
tus. De tocht is 25 kilometer lang 
en laat de mooiste plekjes zien 
in het natuurgebied. Starten kan 
tussen 11.00 uur en 15.00 uur op 
drie opstappunten. Er is ook een 
mogelijkheid om een kortere va-
riant te nemen. Deze staat apart 
aangegeven op de routekaart. 

De officiële start van de fiets-
dag is om 11.00 uur bij Bezoe-
kerscentrum De Hoep in Bak-
kum en de afsluiting is aan het 
eind van de dag om 16.00 uur 
bij openluchttheater De Duinpan 
op camping Bakkum. Hier wor-
den verschillende kunstuitingen 
uitgevoerd door jong talent van 
Kunstbende. Download de rou-
tekaart en -omschrijving van de 
website van PWN. €

Castricum - Is praten in de Ne-
derlandse taal soms moeilijk? 
Ga dan naar SamenSpraak in de 
Bieb. 
Op vrijdag 29 augustus  wordt 
met elkaar koffie gedronken en 
gepraat over het het thema ‘le-

SamenSpraak ren door te spelen’ en komt de 
Speel-o-theek naar de bijeen-
komst. 

Anderstaligen zijn welkom van 
10.00 tot 11.30 uur in de Bibli-
otheek, Geesterduinweg 2.  De 
kinderen kunnen meekomen en 
aanmelden is niet nodig. 

Steenhakken bij Perspectief
Bakkum - Bij Perspectief start maandag 1 september een week 
steenhakken. Gedurende vijf ochtenden van 9.30 tot 12.30 uur 
kunnen zowel beginners als gevorderden onder leiding van Ada 
van Wonderen in steen hakken. Het thema en het materiaal wor-
den vooraf met de groep besproken. Echter aan beginners wordt 
geadviseerd om een  eerste keer voor Vaalser kalksteen te kiezen.   
Na de laatste vrijdagochtend is er een gezamenlijke lunch en een 
uitgebreide nabespreking. Inlichtingen en aanmelden bij Maarten 
Geerdes, tel.: 06-54942799.

Puikman Open golftoernooi succes

Ontsnapt omgeving Haagsche-
weg Bakkum-Noord: zwart/
bruine Bengaal, kater, gecas-
treerd, gechipt, 5 jaar. Inlich-
tingen: Vermiste en gevon-
den dieren: 0251-658504. Kan-
toor: 072-5150071. Knaagdie-
rencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Vogel-
asiel: 075-6213737. Dierenambu-
lance: 0251-215454. Dierenasiel: 
072-5114861. Stichting Zwerf-
dier: 072-5612482. 

Gevonden en
vermiste dieren

Welke ondernemer 
verdient een prijs?
Castricum - Op maandag 3 no-
vember is voor de vijfde keer het 
Ondernemerscongres Castri-
cum. Het thema is dit jaar ‘Soci-
aal Ondernemerschap’. Volgens 
traditie reikt een vakkundige ju-

ry tijdens het congres de Onder-
nemersprijs uit aan de meest on-
derscheidende ondernemer in 
de gemeente Castricum. 
Dit jaar voegt de jury daar een 
aanmoedigingsprijs voor een on-

dernemer met een jonge onder-
neming aan toe. Daarnaast reikt 
de Rabobank de jaarlijkse Lef-
penning uit. De jury vraagt al-
le inwoners en ondernemers om 
kandidaten voor te dragen. Dit 
kan door een e-mail te sturen 
naar ondernemersprijs@castri-
cum.nl. Vermeld daarbij uw mo-
tivering voor de nominatie. Voor-
dragen kan nog tot 17 septem-
ber.

Boswachterspreekuur

Castricum - Boswachter zijn 
is een spannend beroep, dat 
tot de verbeelding van kinde-
ren spreekt. PWN wil kinde-
ren graag kennis laten maken 
met het werk van de boswach-
ter. Op woensdag 27 augustus 
is in de Hoeptuin bij Bezoekers-
centrum De Hoep weer een bos-
wachterspreekuur van 14.30 tot 

15.30 uur. Kinderen van alle leef-
tijden kunnen hier met hun vra-
gen over de natuur terecht bij de 
boswachter. 
Maar ze kunnen ook hun vonds-
ten laten zien en samen uitzoe-
ken wat het is. Aanmelden is niet 
nodig. De toegang is gratis. Kijk 
voor meer informatie op www.
pwn.nl/eropuit.

Castricum - Speciaal voor on-
dernemers die actief zijn in toe-
risme en recreatie gaat in okto-
ber de IVN-cursus ‘Ambassadeur 
van het Oer-IJ’ van start, over cul-
tuurhistorie, het landschap en de 
ongedachte natuur-recreatieve 
mogelijkheden van dit bijzondere 
groene kustgebied in de driehoek 
Haarlem, Alkmaar, Zaanstad. IVN 
geeft de cursus op verzoek van 
de stichting Oer-IJ. De deelne-
mers kunnen zo kennis over het 
gebied opdoen, daarmee de kwa-
liteit van hun gastheerschap ver-
groten en tegelijkertijd in con-
tact komen met branchegenoten. 
De stichting Oer-IJ wil de waarde 
en kwetsbaarheid van het Oer-IJ 
onder de aandacht van een gro-
ter publiek brengen. Een van de 
eerste activiteiten is de recrea-
tieondernemers daar bij te be-
trekken. Het Oer-IJ, was voor de 
jaartelling een uitgestrekt land-
schap met strandwallen, kwel-
ders en kreken. De meest noord-
westelijke vertakking van de Rijn 
(het Oer-IJ) stroomde hier door-
heen en mondde bij Castricum 
uit in Zee. Het Oer-IJ is nog on-
bekend, maar biedt fascineren-
de informatie en verhalen over 
de vroege geschiedenis van de 
provincie en over de cultuur van 
de mensen die er woonden. Voor 
wie dat weet, is daarvan nog veel 
in het landschap terug te zien. 
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten. Voor meer informatie en 
aanmelden www.ivn.nl.

Cursus 
ambassadeur 

Oer-IJ
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Uitgeest - Na de succesvolle 
edelstenen armbandjes spaar-
actie, die Jumbo voor de zomer-
vakantie heft gehouden, komt de 
supermarket nu met een nieuwe 
spaaractie. 
Vanaf volgende week kan men 
sparen voor  Bibiza-armband-
jes, die erg populair zijn bij zo-
wel jongere- als minder jonge 
dames.
De spaaractie werkt als volgt: 

bij elke 5 euro aan boodschap-
pen ontvangt men een spaarze-
gel. Met tien zegels is de spaar-
kaart vol. En deze geeft een zeer 
aantrekkelijke korting  op vier 
verschillende damescollecties 
armbandjes met 18 verschillen-
de soorten en een speciale kids-
collectie met zes verschillende 
soorten armbandjes.
Jumbo Uitgeest is te vinden aan 
Melis Stokelaan 1-3. 

Punk en Repair Café
Castricum - Vrijdag 29 augustus: 
The Sky We Scrape (USA) + Frank 
Doesburg (Heemskerk)
Op vrijdag 29 augustus staat er 
weer een mooie avond gepland 
voor de Bakkerij. Wederom met 
een internationale top act en een 
even zo kwalitatieve lokale act. 
Om te beginnen komt local Frank 
Doesburg de avond openen met 
een intieme akoestische set. Laat 
je meeslepen door de prachtige 
zang en het kabbelende gitaarspel 
van de beste man. 
Hierna is het tijd voor wat ruiger 
werk van de Amerikaanse band 
The Sky We Scrape. Doordach-
te melodieën worden aangevuld 
met een doordreunende beat en 
veel gitaarwerk. Alle ingrediënten 
voor wederom een mooie avond 
in de Bakkerij. Deuren gaan om 9 
uur open en de entree bedraagt 4 
euro.

Zaterdag 30 augustus: Repair 
Café
Heb je kleding met versleten plek-
ken en wil je weten hoe je dat op 

een hippe manier kunt repare-
ren? Zit er een naadje los bij een 
broek? Hoe repareer je kapotte 
broekzakken? En wat te doen met 
je kapotte koffieapparaat of lekke 
fietsband?
Op zaterdag 30 augustus vindt 
er weer een Repair Café plaats 
in De Bakkerij in Castricum. Je 
kunt langskomen voor verschil-
lende reparaties, bijvoorbeeld tex-
tiel. De textielvrijwilligers vinden 
het ook leuk om adviezen te geven 
bij haak- of breiwerk. Verder hel-
pen we kleine elektrische en huis-
houdelijke apparaten te repareren. 
Ook kun je komen voor advies over 
het repareren van fietsen en voor 
kleine computerproblemen. Naast 
gerepareerde spullen brengt een 
Repair Café ook veel gezelligheid. 
Je kunt wat drinken aan de bar 
van De Bakkerij. Het Repair Café 
vindt plaats op zaterdag 30 augus-
tus van 14.00 tot 17.00 uur in De 
Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. De entree is gratis (gif-
ten zijn welkom). Je betaalt alleen 
voor eventuele materialen.

Vriendinnen 
organiseren 
feest in Bobs

Uitgeest - Voor de tweede maal 
wordt er een ‘Bobs Next Girls 
Night Out’ georganiseerd door 
Claudia en Karin, twee vrien-
dinnen uit Heemskerk. Dit keer 
vindt het feest plaats op woens-
dag 1 oktober. ,,Na het waanzin-
nige succes van de afgelopen 
keer in maart, pakken we het 
nog grootser aan”, zegt Claudia. 
Dit keer zijn er honderd shops 
met hot items, schoenen, siera-
den, tassen, kleding, woonac-
cessoires, beautyproducten en 
nog veel meer met allemaal fan-
tastische aanbiedingen. Het be-
looft weer een supergezellige 
avond te worden om met je zus-
sen, vriendinnen, familie of colle-
ga’s te genieten van een heerlijk 
diner in het Grand Café en Ches-
terbar of gezellig een drankje te 
drinken. Ook is er weer een mo-
deshow en zijn er demonstraties 
te zien. Vanaf 19.00 uur wordt 
het winkelfeest gehouden in de 
nieuwe A9 studio’s in Bob’s. De 
entree is vijf euro, met de en-
treekaart maakt men automa-
tisch kans op een weekend voor 
twee personen naar Maastricht. 
Gasten kunnen reserveren voor 
een arrangement vooraf, inclu-
sief goedgevulde ‘goodie bag’. 
Voor reserveringen en prijzen 
kan men bellen met Bobs Party 
& Events 0251-315150.

Etalage expositie 
van Trudy Keyzer
Regio - Tijdens de maanden au-
gustus en september exposeert 
Trudy Keyzer in de etalages van 
het leegstaand pand van voor-
heen M.J.L. Ruitersport aan de 
Westerweg 279 in Heiloo. Daar 
is een overzicht van haar werk 
te zien, die zij in het afgelopen 
decennia heeft vervaardigt. Tru-
dy hanteert een uiteenlopende 
stijl, dat blijkt uit haar schilderij-
en die in diverse technieken zijn 
uitgevoerd. De op IJsland ge-
inspireerde schilderijen nemen 
de bezoekers mee in het grillige 
landschap en kunnen zo in een 
handomdraai een abstract ver-
beelden. Haar zandschilderijen 
heeft zij met Egmonds zand ge-
schilderd waarin de sfeer van het 
strand is te proeven. Het zand 
heeft zij gekleurd met pigmenten. 
De portretten vertonen geheim-
zinnige blikken van karakters, al 
of niet in stof gehuld of zijn ver-
stild op de achtergrond aanwe-
zig. Haar beelden  van brons en 
van keramiek spelen zo hun ei-
gen spel,  terwijl de stenen fanta-
sieën een innerlijke rust schijnen 
te bezitten. Zo weet Trudy Keyzer 
een fascinerend en evenwichtige 
etalage-expositie voor te schote-
len in verschillende stijlen.
Het is zeker de moeite waard om 
een kijkje in de etalages te ne-
men in de buurt van de Wester-
weg in Heiloo. 

Seniorenkoor wil 
koor uitbreiden
Castricum – Seniorenkoor Cas-
tricum wil het koor uitbreiden. 
Ervaring met koorzang is niet 
vereist, alleen een leeftijd van 
55+ en plezier in zingen. 
Seniorenkoor Castricum wil 
graag het (vierstemmige) koor 
uitbreiden. Alle vier de stem-
soorten zijn welkom, maar bij 
de alten en tenoren (mannen en 
vrouwen) wordt met name ver-

sterking gezocht. Belangstel-
lenden kunnen vrijblijvend een 
paar repetities komen meezin-
gen. Deze worden gehouden op 
maandagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur in De Kern in Castri-
cum. Meer informatie is te vin-
den op www.seniorenkoorcas-
tricum.jimdo.com of telefonisch 
bij mevrouw Dijkstra (0251-
653616).

Schilders op straat
Castricum - In vele dorpen in 
Frankrijk is het een jaarlijks te-
rugkerend evenement: Peintres 
dans la rue’. In navolging van de-
ze traditie biedt Perspectief in 
Castricum dit jaar voor het eerst 
de mogelijkheid om deel  te ne-
men aan de eigen versie:  ‘Schil-
ders  op straat’. 
Bij de aftrap voor het nieuwe sei-
zoen, tijdens Open Monumen-
tendag op zondag 14 septem-
ber, stelt Perspectief zijn atelier 
aan de Van Oldenbarneveltweg 
open  voor  schilders en teke-
naars die met het thema van dit 
jaar, Op reis, of een eigen onder-
werp, aan de slag willen.
Iedereen die wel eens een pot-
lood of kwast ter hand neemt om 
wat te tekenen of te schilderen, 
wordt van harte uitgenodigd  om 
aan dit evenement deel te ne-
men.
Alle deelnemers worden om 10 
uur verwelkomd in de ateliers 
van Perspectief en ontvangen 

naar keuze teken- of aquarelpa-
pier of een schildersdoek. Ver-
volgens kunnen zij met hun ei-
gen materiaal in de omgeving 
van Perspectief of op een zelf te 
bepalen plek aan het werk gaan. 
Om 16 uur worden alle deelne-
mers met hun kunstwerken in 
het atelier terug verwacht waar  
alle werkstukken door een pro-
fessionele kunstenaar worden 
besproken. Voor de maker van 
het meest originele exemplaar 
stelt Perspectief een aardige ver-
rassing beschikbaar.  Daarna zijn 
onder het genot van een hap-
je en een drankje alle werken te 
bewonderen. Kortom een gezel-
lige afsluiting van deze bijzonde-
re dag. 
Om de kosten van deze dag te 
dekken wordt van alle deelne-
mers een bijdrage van 5 euro 
gevraagd. 
Inlichtingen bij Joanne Vetter, 
0251-655183, of op de website 
perspectiefcastricum.nl.
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Voetbaltalenten-
toernooi 
Castricum - Zondag 31 augus-
tus wordt er een voetbaltalenten-
toernooi gespeeld bij FC Castri-
cum voor F-pupillen. Een toernooi 
dat FC Castricum organiseert in 
samenwerking met de stichting 
VTT. Op dit toernooi zijn er tickets 
te verdienen voor het Nederlands 
kampioenschap F-pupillen dat la-
ter dit seizoen wordt gespeeld. De 
sportiefste ploeg maakt ook nog 
kans op een ticket voor het NK. 
Daarnaast staat de stichting VTT 
voor de gezonde sportkantine. 
Het toernooi begint met een de-
fi lé om 9.30 uur.

Filmmiddag fort Veldhuis
Regio – Zondag 31 augustus 
is er in het luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis een nostalgische 
fi lmmiddag met 16 mm fi lms uit 
onder andere de Tweede We-
reldoorlog. De fi lms worden af-
gespeeld op een originele 16 
mm fi lmprojector. De fi lmmiddag 
begint om 14.00 uur en duurt on-
geveer anderhalf uur. De spreker 
is Willem Kleijn, amateur foto-
graaf en fi lmer, diein het is bezit 
gekomen van deze oude 16 mm 
fi lmprojector met de genoemde 
fi lms. De Stichting Aircraft Re-
covery Group doet al meer dan 
25 jaar onderzoek naar de lucht-

oorlog boven Nederland. De re-
sultaten van deze onderzoeken 
zijn samengebracht in het lucht-
oorlogmuseum Fort Veldhuis te 
Heemskerk. Het Fort bij Veld-
huis is onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam. Het Fort is ge-
legen aan Genieweg 1, 1967 PS 
Heemskerk. Toegang: volwasse-
nen 3,50 euro, kinderen van 8 
tot 12 jaar 2,50, kinderen jonger 
dan 8 jaar gratis en houders van 
een veteranenpas gratis. Ope-
ningstijden 11.00 tot 17.00 uur. 
Informatie: 06-20298691, info@
arg1940-1945.nl of zie www.
arg1940-1945.nl.

Italiaans leren 
op alle niveaus
Castricum – Italiaanse taal-
school La dolce lingua is klaar 
voor het nieuwe seizoen met 
cursussen op alle niveaus, van 
begin-ners tot vergevorderden. 
Italiaans 1 is bedoeld voor men-
sen die nog geen of een klein 
beetje kennis hebben van het 
Italiaans. In de lessen ligt de na-
druk op het leren begrijpen en 
spreken van het Italiaans. Luis-
ter- en spreekvaardigheid wor-
den actief geoefend, zowel klas-
sikaal als in kleine groepjes. De 
cursist bouwt een basiswoor-
denschat op waarmee hij in het 
Italiaans gesprekken over da-
gelijkse onderwerpen kan voe-
ren. Naast de lesstof is er aan-
dacht voor Italiaanse cultuur. 
Er wordt geluisterd en er wor-
den oefeningen gedaan met Ita-
li-aanse liedjes en gekeken naar 
Italiaanse fi lm- en tv-fragmen-
ten. In de beginnerscursus wordt 
gewerkt met de lesboeken van 
Con Piacere 1, een nieuwe me-
thode met een duidelijke op-
bouw en een uitnodigende Ita-
liaanse sfeer. Thuis herhaalt de 
cursist de lesstof met oefenin-
gen uit het werkboek en op cd. 
De oude-rejaars groepen wer-
ken met Con Piacere 2 en 3. De 
cursussen Italiaans bestaan uit 
30 lessen van anderhalf uur. Het 
lesgeld bedraagt 315 euro. Al-
le cursussen worden gegeven 
in basis-school de Sokkerwei 
in Castricum. De lessen begin-
nen in de week van 1 september. 
Aan het einde van de cursus is 
er de mogelijkheid om, direct na 
de laatste lesweek in april, mee 
naar Italië te gaan voor een stu-
dieweek in Florence. ‘s Ochtends 
wordt er les gevolgd bij een klei-
ne Italiaanse taalschool, met Ita-
liaanse docenten en ‘s middags 
is er een cultureel of culinair pro-
gramma. De cursisten verblijven 
bij Italiaanse families waar ze ‘s 
avonds ook kunnen meeëten. In-
schrijven kan via www.ladolce-
lingua.nl. Italiaans 1 op dinsdag 
van 20.40-22.10 uur, Italiaans 2/3 
maandag 20.40-22.10 uur, Itali-
aans 4 maandag 19.00-20.30 uur, 
Livello Avanzato dinsdag 19.00-
20.30 uur.

Speedy Pliss; dé oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Hummel Kozij-
nen heeft dé oplossing in huis 
voor binnenzonwering in com-
binatie met kunststof kozijnen: 
Speedy Pliss. Monteren zonder 
te schroeven of boren en geen 
problemen meer met gordijnrails 
of -cassettes die voor het raam 
hangen. De Speedy Pliss wordt 
direct op de glaslatten geplaatst 
met een fraai aluminium frame, 
dat is voorzien van een mag-
neetstrip en in elke gewenste 
RAL-kleur kan worden geleverd. 
Ook het plissédoek is in diverse 
soorten verkrijgbaar, naar keu-
ze luchtdoorlatend, verduiste-
rend, zonwerend of refl ecteren. 
Bij Hummel Kozijnen is ook een 
compleet assortiment voorzet-
rolluiken verkrijgbaar, zowel met 

PVC- als aluminium lamellen 
en zowel elektrisch als handbe-
diend. Liever buitenzonwering? 
Het windvaste screen Zip X ver-
hoogt het levenscomfort doordat 
sotrende lichtinval wordt voorko-
men en het interieur wordt be-
schermd. De screens zijn wind-
vast en verkrijgbaar in verschil-
lende kleuren en patronen. 
Breng een bezoek aan de show-
room of maak een afspraak voor 
een geheel vrijblijvend bezoek 
aan huis. Hummel Kozijnen is 
gevestigd aan de Lijnbaan 44a 
en geopend op vrijdag  van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur. Telefoon: 
0251 234484 / 06 10273172. Uit-
gebreide informatie is op www.
hummel- kozijnen.nl te vinden.

Speedy Pliss; dé oplossing Speedy Pliss; dé oplossing 

Ballet bij Balletstudio 
Jacqueline Burger

Castricum - Sinds 1995 is Bal-
letstudio Jacqueline Burger in 
het centrum van Castricum het 
vertrouwde adres voor klassiek 
ballet en jazz dance. 
De Kleuter- en Peuterlessen op 
woensdagmiddag zijn een goe-
de start voor Mini-Ballerina’s. 
Langzamerhand raken de kinde-
ren vertrouwd met de basisele-
menten van Klassiek Ballet door 
middel van kinderliedjes en een-
voudige ritmes. Late - fanatieke 
starters kunnen zich uitleven bij 
de Stoomcursus op donderdag 
ter voorbereiding op audities. Elk 
seizoen worden er leerlingen bij 

dansopleidingen aangenomen. 
Balletles voor leerlingen van 3 
tot 12 jaar is op de woensdag-
middag. 
Voor het voortgezet onderwijs 
zijn er lessen op dinsdag, don-
derdag en vrijdag. Instromen kan 
het hele jaar door. Iedereen doet 
aan het eind van het seizoen 
mee aan de theatervoorstelling 
De Nachtgalerij in theater De 
Beun op 16 maart 2015. 
Zie www.BalletstudioJacqueli-
neBurger.nl   of bel voor infor-
matie naar 023 - 5361009 in de 
ochtenduren of mail naar info@
BalletstudioJacquelineBurger.nl .

Open wedstrijden
bij AV Castricum

Castricum - Na de grondige ver-
bouwing van de accommoda-
tie in het voorseizoen, kon op 24 
augustus eindelijk de eerste gro-
te jeugdwedstrijd van dit seizoen 
georganiseerd worden. 
AV Castricum was vertegenwoor-
digd met een grote en enthousi-
aste groep van veertig pupillen en 
een tiental CD junioren. En ook 
van andere omliggende atletiek-
verenigingen was er voldoende 
animo. Zelfs de weergoden waren 
deze dag goed gestemd.
Opvallende prestaties waren er 
bij de jongste pupillen van 7 jaar; 
zowel Sepp Schulte bij de jongens 
als Sanoe Penha bij de meisjes 

haalden hier een tweede plaats 
op de meerkamp. Bij de iets ou-
dere meisjes pupillen B ging 
Franka Holland er met een zil-
veren medaille op de meerkamp 
vandoor, én een gouden plak op 
de 1.000 meter was ook voor haar, 
met een mooie tijd van 3.58 min. 
Bij de oudste pupillenjongens was 
er voor Tobias Vrolijk een bronzen 
medaille op de meerkamp.
Ook de junioren van AV Castri-
cum waren van de partij. Daan 
Nooteboom, talent uit de TDR se-
lectie, wist met overmacht de 800 
meter te winnen in een tijd van 
2.10 min.  (foto: Tobias Vrolijk en 
Sepp Schulte)

Voorlezen aan peuters
Castricum – Woensdag 3 sep-
tember wordt er voorgelezen in 
de bibliotheek van Castricum van 
10.30 tot 11.15 uur. 
Ouders/verzorgers en hun peuter 
kunnen weer gezellig komen kij-
ken en luisteren naar een vertel-
programma met een verhaaltje en 
een liedje. Samen een boekje le-
zen: plaatjes aanwijzen, geluiden 
maken en verhaaltjes vertellen 
is niet alleen leuk voor ouder en 
kind. Het is ook heel belangrijk. 
Kinderen die van jongs af aan 
regelmatig worden voorgele-
zen kennen meer woorden, le-

ren makkelijker lezen en doen 
het beter op school. De toegang 
is gratis.
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