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Politie is op zoek naar 
gemaskerde overvaller 

Castricum - De politie is op 
zoek naar getuigen van een 
beroving die plaatsvond op 
vrijdagavond in het park-
je bij de Willem de Rijkelaan. 
Omstreeks 22.40 uur zat een 
14-jarig meisje uit Castricum 
met twee jongens van 14 en 
15 jaar oud uit Limmen op 
een bankje. De drie waren 
foto’s aan het bekijken op de 
iPhone van het meisje. Plot-
seling kwam er een gemas-
kerde persoon aanlopen. Hij 
probeerde de telefoon uit 
de handen van het meisje te 
trekken. Omdat deze vast-
hield, ontstond een worste-
ling, waarbij het meisje uit-

eindelijk haar mobiel kwijt-
raakte. Beide jongens wer-
den door de overvaller te-
gen de grond gewerkt en ge-
schopt. Ook werden zij be-
dreigd en moesten zij hun te-
lefoons en geld afgeven. Zo-
ver kwam het niet, want de 
dader liep weg. Even later 
hoorden de slachtoffers een 
scooter wegrijden. 

De gewaarschuwde politie 
stelde een onderzoek in in de 
omgeving. Er werd geen ver-
dachte aangetroffen. Getui-
gen worden verzocht contact 
op te nemen met de politie 
via tel.: 0900-8844.

Jimmy Hendriks naar WK
Castricum - Afgelopen week 
heeft darter Jimmy Hendriks 
zich geplaatst voor de WK 
2017 in Engeland. Door een 
overwinning in België, het 
Open Antwerpen, pakte Jim-
my zoveel extra punten op de 
wereldranglijst dat hij zich-
zelf plaatste voor de wereld-
kampioenschappen in janua-
ri 2017. Het toernooi in Ant-
werpen begon voor Hendriks 

direct goed. Na het bereiken 
van de laatste zestien spe-
lers, kwamen de wereldtop-
pers op zijn pad. 

Hij versloeg ze allemaal: Raz-
ma uit Letland, Labanauskas 
uit Wit-Rusland en Wesley 
Harms uit Nederland. De fi-
nale was tegen Martin Atkins 
uit Engeland. Met uitstekend 
spel won Hendriks met 3-0. ‘Rock around the clock’

Akersloot - ,,Waar een klein 
dorp groot in kan zijn”, zegt 
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Nieuw bij naleving alcoholregels
Castricum - Horeca, win-
kels en sportverenigingen 
tekenen ervoor: ze zorgen 
zelf voor het naleven van de 
leeftijdgrens bij het verko-
pen of schenken van alco-
hol. Dertig alcoholverstrek-
kers hebben het convenant 
ondertekend. De deelnemers 
leggen 345 euro in en wor-
den dan driemaal per jaar 
bezocht door ‘mystery kids’. 

De deelnemer krijgt telkens 
eenderde deel van de inleg 
terug bij een goede naleving 
van de regels. De gemeente 
gaat niet zelf controleren op 
het schenken aan minderja-
rigen, dat gebeurt door Bu-
reau Horeca Bijzondere Wet-
ten. 
Burgemeester Mans: ,,Vo-
rig jaar scoorde Castricum 
slecht bij steekproeven rond 

de naleving. Inzet is om dat 
fors te verbeteren en dit con-
venant helpt daarbij.” 

Wie niet voldoet aan de voor-
waarden, is de inleg kwijt. Bij 
meerdere overtredingen ver-
valt de overeenkomst met de 
betreffende deelnemer en zal 
de gemeente daar extra gaan 
controleren en handhaven, 
met de kans op hoge boetes. 

Naar de Sprookjestuin
Castricum - Van zondag 17 
tot en met 23 juli is de Tuin 
van Kapitein weer omgeto-
verd tot Sprookjestuin. De 
vrijwilligers kunnen rekenen 
op extra inzet van vrijwilligers 
van Stichting  Straatkinderen 
van Kathmandu. 
Bij binnenkomst is er voor 
de kinderen een activiteit in 
het teken van Nepal. De op-
brengst gaat naar de straat-
kinderen. Lies Vink, opricht-

ster van deze Stichting, ver-
zorgt zondag om 10.00 uur 
de opening. Verder zullen 
vertrouwde figuren als Rood-
kapje, Klein Duimpje en Pi-
nokkio de sprookjestuin be-
volken. 
Van 10.00 tot 16.00 uur En-
tree is vier euro voor de kin-
deren, volwassenen kunnen 
gratis naar binnen. Er is een 
terras en binnen kan een ex-
positie worden bekeken. 

Zee van moties voor raad
Castricum - Donderdag-
avond behandelt de raad een 
groot aantal moties tijdens 
deel twee van de behande-
ling van de Voorjaarsnota. 
De versnelling van het plan 
voor een nieuw zwembad 
kan waarschijnlijk rekenen 
op een meerderheid. De so-
ciale woningbouw komt aan 
de orde, het strandgebied, de 
gemeentepagina in de loka-

le krant, schoonmaakonder-
steuning en hulp bij huishou-
den, cultuur en duurzaam-
heid. GroenLinks diende de 
meeste moties in, gevolgd 
door SP en PvdA.

Daarnaast wordt gestemd 
over een aantal moties 
vreemd aan de orde van de 
dag; onderwerpen waar nog 
niet inhoudelijk over is ge-

discussieerd in de raad. Het 
gaat om het regenboogze-
brapad, een wens van van 
Forza Castricum, een motie 
van D66 om het oplaten van 
ballonnen tegen te gaan en 
vijf moties van CKenG rond 
de tijdelijke huisvesting van 
statushouders in Antonius. 
Ron de Haan van De VrijeLijst 
heeft hier moeite mee. ,,Lou-
ter door een technische af-
spraak over de wijze van ver-
gaderen wordt de gemeen-
teraad van Castricum don-
derdag gedwongen om zich 
zonder voorafgaande be-
schouwing, zonder de moge-
lijkheid van een nadere kri-
tische analyse en feitenuit-
wisseling uit te spreken over 
moties die vreemd zijn aan 
de orde van de dag. Ik neem 
aan dat geen krantenlezer, 
radioluisteraar of publiek dat 
de raad kritisch volgt daar 
iets van begrijpt.”

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl
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3,95
4,95

4 PAKKEN KOEK 
HALEN 3 BETALEN

VAKANTIE-IDEE

KOKOS KLAPPER

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Knakworst
Ook lekker op de bbq 

of als hotdog!

50% korting

500 gram wokgroente
2 minute steak

Samen €5,99
Vleeswarentrio:

Gebraden gehakt
Selderie salade

Kalfsrollade

Samen €4,99

Rob Dekker trots op Twit-
ter als hij het heeft over het 

rock-‘n-roll feest van afgelo-
pen weekend in zijn woon-
plaats. Er was weer een jaar-
markt, Solexrace en oldtimer-
festival, onvervalste rock-`n-
rollmuziek, Amerikaanse au-
tomobielen, brommers, mo-
toren, petticoats, vetkuiven, 
jukeboxen, de zon scheen 
volop en er was heel veel pu-
bliek. En het belangrijkste 
was weer: iedereen had de 
grootste lol. Foto: Ger Bus.

Witte Kerkje is te koop
Bakkum - BOEi, de eigenaar 
van het Witte Kerkje, heeft 
besloten over te gaan tot ver-
koop bij openbare inschrij-
ving. BOEi is een organisa-
tie zonder winstoogmerk die 
oplossingen zoekt voor leeg-
komend erfgoed. De orga-
nisatie is in het voorjaar van 
2015 eigenaar geworden van 

het kerkje op het landgoed 
Duin en Bosch en heeft on-
derzoek gedaan naar de mo-
gelijkheden van herbestem-
ming. Geïnteresseerden kun-
nen het Witte Kerkje bezichti-
gen op maandag 12 septem-
ber tussen 9.30 en 12.00 uur 
en woensdag 21 september 
tussen 9.30 en 12.00 uur. 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

KALFS-
SCHNITZELS

30 % KORTING
Vleeswarentrio:
kalfsrollade
ontbijtspek
grillworst

300 gr. gesn. ANdIjVIE
400 gr. gesch. AARdAppEL

2 SLAVINKEN
Samen €4,99

€4,99
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Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
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Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
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Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
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Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
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Veroni Pereboom
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Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
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Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 22-08-2016: 
Noémi van der Wal, dochter 
van Freek E.H.J. van der Wal 
en Melissa Voos. 
Limmen - 12-08-2016: Kai 
Pieter Kamsma, zoon van Ar-
ne Kamsma en Nanda C. Ple-
ging.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Castricum - 24-08-2016: 
Mike Linden en Anna H. Tie-
bie. 25-08-2016: Tjallin Mel-
gers en Martine H. Welbers.

Overleden
Castricum - 22-08-2016: Ire-
ne J. Sahuleka, gehuwd met 
Nicolaas Schumacher. Lim-
men - 18-08-2016: Johan W. 
Kolmüs, gehuwd met Pru-
dencia N. Bruininga. 

Bakkum Bruist vergroot 
de samenhorigheid 

Bakkum - Onder de naam 
Bakkum Bruist organiseert 
een groep vrouwen op zater-
dag 10 september een jaar-
lijks terugkerend evenement 
voor alle inwoners van Bak-
kum en omstreken. 

De afgelopen jaren zijn veel 
nieuwe bewoners komen wo-
nen in Bakkum door onder 
andere de komst van Nieuw 
Koningsduin. Om de huidige 
kern en de nieuwe bewoners 
op een ludieke manier met 
elkaar kennis te laten maken 
is het evenement Bakkum 
Bruist in het leven geroe-
pen. Tijdens Bakkum Bruist 
worden bewoners van Bak-
kum om hun huis en met el-
kaar hun straat te laten brui-
sen door deze feestelijk aan 
te kleden met bijvoorbeeld 
lampionnen, kaarsjes, lichtjes 
en hun talenten te laten zien. 
Zo is er bijvoorbeeld een 
salsaworkshop, kunst in een 
tuin, een wijnproeverij en er 
zijn zelfs geruchten over een 
open podium. De meest brui-
sende straat wint de Straat-
prijs.
Op de avond zelf kan ieder-
een wandelen door de stra-
ten van Bakkum, een drank-
je met elkaar drinken, een 

praatje maken en genieten 
van de knusse en gezellige 
sfeer van Bakkum. Via Stich-
ting Welzijn Castricum kan 
worden gezorgd voor een be-
geleider voor senioren. Bak-
kum Bruist begint om 20.00 
uur. Vanaf dat tijdstip start bij 
Basisschool Cunera de (kin-
der)optocht door een deel 
van de straten van Bakkum. 
De optocht wordt geleid door 
de in Bakkum wonende trou-
badour Edouard. Bij het start-
punt ligt voor elk kind, dat 
deelneemt aan de optocht, 
een cadeautje klaar. Onder-
weg krijgen ze een bolletje ijs 
bij Family. 
De optocht eindigt rond 
20.45 uur op het plein-
tje bij Fase Fier/Apicius/De 
Klomp. Hier zal feestelijk de 
straatprijs uitgereikt wor-
den door Henny Huisman 
voor de straat die het meest 
en mooist bruist. Heeft u nog 
vragen, ideeën of leuke (mu-
ziek)acts? Neem dan contact 
op via de Facebookpagina 
Bakkum Bruist of Bakkum-
Bruist@gmail.com. 
Op de foto v.l.n.r.: Hanna 
Looye, Melanie Goudsblom, 
Barbara van Lodensteijn, Jo-
lijn Kerkkamp en Mireille Pie-
ters. º

Ellen wint Puikman 
Open golftoernooi

Castricum - Afgelopen za-
terdag werd op de velden 
van Vitesse ’22 het Puikman 
Open golftoernooi gespeeld. 
Onder de stralende zon had-
den golfers en toeschouwers 
een geweldige dag.  

Tijdens de jaarlijks door Vi-
tesse georganiseerde veiling 
hebben de spelers van wat 
vroeger het roemruchte der-
de seniorenteam was, tien 
kavels ter beschikking ge-
steld aan de hoogste bieders. 
Allen verkregen zij het recht 
om met vier personen deel te 
nemen aan het prestigieuze 
evenement. 
De strijd tussen de golfers 
was hevig, maar uiteindelijk 
was het de enige vrouwelijke 
deelnemer Ellen van der Park 

(foto) die de hoofdprijs in de 
wacht sleepte. Met uitmun-
tend spel bleef ze de con-
currentie net voor. Tenslotte 
werd de dag passend afge-
sloten met een buffet.

Ondersteuning vrijwilligers 
aan vluchtelingen uitgebreid 

Castricum - Naast taalon-
dersteuning zet Welzijn Cas-
tricum nu ook vrijwilligers in 
die bijdragen aan de parti-
cipatie en praktische onder-
steuning van vluchtelingen. 
Om thuis te raken in de Ne-
derlandse samenleving is 
taal de basis, maar is ook 
meedoen belangrijk. 

Om daarbij te helpen wor-
den netwerkcoaches en het  
Maatjesproject ingezet. Net-
werkcoaches zijn door Wel-
zijn Castricum opgeleide vrij-
willigers die er voor zorgen 
dat de anderstaligen meer 
Nederlanders leren kennen. 
Het Maatjesproject zoekt 
passende maatjes voor hen 
om activiteiten te onderne-
men. Ook vrijwilligerswerk 
doen is een geweldige ma-
nier om meer Nederlanders 

te ontmoeten, maar voor hen 
vaak lastig te vinden. Daarom 
heeft Welzijn Castricum vrij-
willigers opgeleid die niet al-
leen de anderstaligen bege-
leiden bij het vinden en uit-
voeren van vrijwilligerswerk,  
maar ook aan de organisa-
ties  begeleiding bieden. 

Ook praktische zaken als 
fi etsen en administratie kun-
nen een probleem zijn. Wel-
zijn Castricum is gestart  met 
een fi etsproject en gaat in 
oktober van start met een ad-
ministratief spreekuur. 

Wie zich aan wil melden als 
vrijwilliger of gebruik wil ma-
ken van de ondersteuning, 
kan contact opnemen met 
Welzijn Castricum, Geester-
duinweg 5, info@welzijncas-
tricum.nl, tel. 0251-656562. 
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Julieta
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Ben-Hur 3D
vrijdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Café Society

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
Bad Moms

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
Jason Bourne
zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Absolutely Fabulous

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 15.00 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Huisdiergeheimen - 3D

zondag 13.00 uur
woensdag 15.00 uur 
Meester Kikker

zondag 16.00 uur
Grote Vriendelijke Reus (GVR) NL - 2D

zaterdag  15.00 uur
Finding Dory (NL) - 2D

Programma 01 sept  t/m 07 sept 2016 Heiloo - Op zaterdag 10 sep-
tember treedt de band ‘Tribu-
te To The Cats Band’ op in 
Fletcher Hotel-Restaurant 
Heiloo. Na de vele uitver-
kochte concerten door heel 
Nederland zullen de Volen-
dammers nu afreizen naar 
Heiloo waarbij alle hits van 
The Cats centraal staan. Op 
10 september gaan de deu-
ren om 20.00 uur open en 
om 21.30 uur start het con-
cert. De Tribute To The Cats 
Band speelt deze avond in 
Hotel-Restaurant Heiloo een 
avondvullend programma 
tot 1.00 uur. Deze tribute-
band vindt zijn oorsprong in 

Volendam. Nadat deze band 
in 2001 gevraagd werd of zij 
een ode wilde brengen aan 
The Cats in Volendam, is de 
band inmiddels alweer vijf-
tien jaar en zestienhonderd 
concerten verder. Tijdens 
hun wekelijkse optredens 
zorgen ‘Lea’, ‘Why’, ‘Marian’, 
‘Times were when’ en niet te 
vergeten de wereldhit ‘One 
way wind’ voor een feest der 
herkenning. Kaarten voor de-
ze avond zijn online aan te 
schaffen of telefonisch te re-
serveren via het hotel op te-
lefoonnummer 072-5052244. 
Kijk voor meer informatie op 
www.fletcherevents.nl.

Eveline Hardeman exposeert
Bakkum - Atelier voorheen 
Blinckers houdt tot en met 
september op zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 
uur Open Atelier met wisse-
lende exposities. Van 3 tot en 
met 25 sept exposeert Eve-
line Hardeman in ‘t atelier. 
Hardeman woont sinds 1991 
in Castricum en is zich pas 
op latere leeftijd gaan toe-
leggen op beeldende kunst. 

Ze heeft de kunstacademie 
Autonome Beeldende Kunst 
in Haarlem in 2011 met suc-
ces afgerond en is lid van 
de Kunstenaarsvereniging 
KZOD in Haarlem. Qua tech-
niek is zij zeer divers en kiest 
telkens wat het beste past 
bij dat wat zij wil uitdrukken. 
Eveline: ,,Mijn werk in de-
ze expositie gaat over losla-
ten van emoties en kracht om 
moeilijke situaties te pareren. 
Ik combineer kleine filmpjes, 

grote houtskooltekeningen, 
foto’s en een installatie om 
dit gevoel over te brengen.”
Op zondag 11 september 
vanaf 14.00 uur wordt de ex-
positie met het werk van Eve-
line Hardeman geopend. Bij 
deze gelegenheid bespeeld 
Harpiste Annelies Kole haar 
elektrische folkharp. 

Castricum - Zondagochtend 
4 september is er weer gele-
genheid om samen met an-
deren inzichtmeditatie te be-
oefenen. De ochtend vindt 

Meditatie plaats in het Yoga2Go, Per-
nestraat  31 te Castricum.

De tijd is 10.00 uur tot 12.00 
uur. Informatie: bvermeij@
telfort.nl en/of 0251 658851; 
06 49149542. 

Kinderen en grootouders 
schrijven samen een boek
Castricum - Alle kinderen van de groepen een tot en 
met acht van de basisschool worden gevraagd een brief 
te schrijven aan hun grootouders of grootouder. 

Ze schrijven over wat ze leuk of mooi vinden van hun 
grootouder(s). Opa en/of oma heeft daarna een wijze tip/raad 
geven. Hier wordt een boek van gemaakt. Tijdens de Kinder-
boekenweek presenteert Boekhandel Laan het boek. Inleve-
ren van teksten en foto kan tot 15 september. 

Mail de brief en een foto van kind en grootouder(s) naar in-
fo@verborgenrijk.nl. Het boek zal zo’n vijftien tot twintig euro 
gaan kosten. Meedoen is gratis.

TDR opent wegseizoen 
Castricum - Op de laatste 
zondag van augustus stond 
voor Team Distance Runners, 
net als afgelopen jaren, de 
Hemmeromloop op het pro-
gramma. In het gezelschap 
van onder andere een aantal 
Afrikaanse atleten stond TDR 
met vijf mannen aan de start 
van de 10 kilometer.
Michel Butter, Ronald 
Schröer, Edwin de Vries, Niels 

Gersonius en Edwin Sjerps 
zijn op 28 augustus uitgewe-
ken naar West-Friesland voor 
de eerste wegwedstrijd van 
het seizoen. Het parcours be-
stond uit een aanloopstuk en 
drie rondes rond de kerk van 
Hem. 
In de loop van de wedstrijd 
was Michel Butter de eni-
ge die het Afrikaanse geweld 
kan volgen. De topatleet van 

AV Castricum kwam in de 
laatste ronde net te kort voor 
een podiumplaats en eindig-
de als vierde met een tijd van 
30’16”. Ronald Schröer wordt 
zesde en zet een tijd neer van 
30’57”, nadat hij in de laatste 
ronde een gat wist te slaan 
met Edwin de Vries. De 23-ja-
rige atleet eindigde kort ach-
ter Schröer als zevende met 
een tijd van 31’11”. Deze drie 
TDR-atleten zijn daarmee ge-
lijk de beste drie Nederlan-
ders van de dag. 

Drama Julieta en Antía
Julieta is een vrouw van 
middelbare leeftijd, die sa-
men met haar achttienjari-
ge dochter Antía in Madrid 
woont. Julieta heeft onlangs 
haar man verloren en pro-
beert het verlies te verwer-
ken. De verdrietige perio-
de waar moeder en dochter 
doorheen gaan zet hun re-
latie op scherp en drijft hen 
langzaam uit elkaar. Wanneer 

Antía, zonder enige uitleg, 
wegloopt van huis, doet Ju-
lieta er alles aan haar doch-
ter te vinden. In haar zoek-
tocht naar Antía ontdekt ze 
hoe weinig ze van haar eigen 
dochter afweet. Julieta is een 
film over schuld en confron-
tatie en bespreekt de vraag 
wat mensen ertoe brengt de-
gene van wie ze houden te 
verlaten. 

Edina en Patsy beschikken, 
toepasselijk voor hun de-
buut op het grote doek, nog 
steeds over de nodige glit-
ter en glamour. Ze leven het 
luxe leven dat ze gewend zijn 
in de meest trendy hot-spots 

Absolutely 
Fabulous

van Londen. Maar als ze de 
schuld krijgen van een groot 
incident tijdens een über-
hip fashionfeestje worden ze 
het middelpunt van een me-
diaschandaal en worden ze 
meedogenloos achtervolgd 
door de paparazzi. Zonder 
een rooie cent vluchten ze 
naar de speeltuin voor de su-
perrijken, de Franse Rivièra. 
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Drie motorrijders gaan 
onderuit op A9 

Akersloot - Op zaterdag-
morgen omstreeks 3.30 uur 
kreeg de politie melding van 
een verkeersongeval op de 
A9 onder Akersloot. 
Ter plaatse trof de politie drie 
motoren aan die op het weg-
dek lagen, een van de voer-
tuigen was onder de vang-
rail geschoven.Bij het onge-
val waren drie bestuurders 
aanwezig, waarvan een na-

genoeg geen letsel had. Bei-
de andere bestuurders wer-
den voor onderzoek overge-
bracht naar het ziekenhuis. 
Het ging om Rotterdammers 
in de leeftijd van 40 en twee 
keer 35 jaar. 
Een van de betrokken be-
stuurders verklaarde dat bij 
een stuurfout een van de 
motoren was gevallen, waar-
na de anderen volgden. 

Wandelen met ‘Geloof 
en een Hoop Liefde’ 

Castricum - Vanaf maandag 
5 september start een nieuw 
seizoen van het tv-program-
ma Geloof en een Hoop Lief-
de. De wandeling vindt dit 
keer plaats in Castricum: 
door de bossen en over het 
strand. Bewoners kunnen sa-
men met Geloof en een Hoop 
Liefde-presentatrice Hella 
van der Wijst en een door-
gewinterde gids John Heide-
man meewandelen. De wan-
delingen starten om 9.30 

uur en om 13.30 uur bij het 
Hof van Kijk Uit. Bij aanvang 
krijgen de deelnemers een 
goodiebag per twee perso-
nen, een flesje water en na 
afloop is er de mogelijkheid 
om na te praten met Hella 
met koffie of thee. De kosten 
voor de wandeling zijn vijf 
euro voor EO-leden en tien 
euro voor niet-leden.  
Uitzending om 17.50 uur op 
NPO 2. Aanmelden via de 
website van de EO.

Castricum - Zondag 4 sep-
tember begint er weer een 
nieuw kerkseizoen. De eu-
charistieviering van 10.30 uur 
wordt opgeluisterd door het 
Gemengd Koor van de Pan-
cratiuskerk. Onder leiding 
van dirigent Joost Doodeman 
en onder begeleiding van or-
gelmuziek van organist Ro-
nald Schollaert zal het koor 
de Messe Brève van Gou-
nod zingen,  Tjebe Pajom van 
Bortniansky en Tantum ergo 
van Widor. 
Tijdens deze viering wordt 
speciale aandacht geschon-
ken aan de Voedselbank.  Al 
jaren is het parochiehuis een 
belangrijk afnamepunt hier-
van. Een woordvoerder van 
PCI (Parochiële Charitatieve 
Instelling) vertelt hierover.

Diverse waardevolle kerkelij-
ke attributen van de gesloten 
Maria ten Hemelopneming 
kerk in Bakkum hebben een 
nieuwe bestemming gekre-
gen. Twee beelden  zijn be-
vestigd aan twee pilaren vlak 
voor het planum in de Pan-
cratiuskerk. Een klok is ge-
schonken aan de zusters van 
het Liobaklooster. De twee-
de  klok is in een door vrij-
willigers van Boshutten Sint 
Wilfried gebouwde klokken-
toren geplaatst op één van de 
onderkomens van de Boshut-
ten op de Zanderij. De derde 
luidklok, de ‘Brandsen’ klok  
is over gebracht naar de op-
nieuw ingerichte tuin van de 
Pancratiuskerk. Daar is een 
houten constructie geplaatst, 
ook weer door diezelfde vrij-
willigers. Deze klok is enke-
le jaren na het overlijden van 
Pastor Theodorus Gerardus ‘ 
Dirk’ Brandsen  gegoten door 
de Koninklijke klokken-gie-
terij te Aarle-Rixtel als herin-
nering aan hem. Dirk Brand-
sen is van 1961 tot 1984 pas-
tor geweest in de kerk van 
Maria ten Hemelopneming te 
Bakkum. Na de viering wordt 
de klok in de parochietuin in-
gewijd door pastoor Kale-
ab. Hierna is er gelegenheid 
om in het parochiehuis, en bij 
mooi weer in de tuin, wat te 
eten en te drinken. 
Vanwege het monumenten-
weekend op 10 en 11 sep-
tember is in de Pancratius-
kerk een expositie ingericht 
met iconen van de Castri-
cumse schilder Cor Kroo-
ne. Cor heeft  menig geïnte-
resseerde les  gegeven in de 
speciale techniek die het ver-
vaardigen van iconen vereist. 
Al op 4 september kan men 
de iconen bezichtigen en 
daarna iedere vrijdagochtend 
tijdens de ‘open kerk’. 

Startzondag 
Pancratiuskerk

Plons in water bij mooiste kampvuur 
Castricum - Na een natte 
start brak de zon door voor 
de kinderen van Timmerdorp 
afgelopen week. Na een paar 
tropische dagen was het vrij-
dagavond tijd voor het mooie 

einde, de fik ging er in. Het 
hout was droog en het vuur 
greep razendsnel om zich 
heen. Kinderen zochten de 
koelte op van het water. Toen 
de toren ineenzakte was het 

voorbij, die mooie week voor 
de deelnemende kinderen, 
maar niet totdat ook alle vrij-
willigers de traditionele  duik 
in het water hadden geno-
men. Foto: Henk Hommes.   

Castricum - Volleybalver-
eniging Croonenburg is de 
eerste volleybalvereniging 
in Nederland die een Be-
weegdiploma met Nijntje 
als ambassadeur aan mag 
bieden. 

Het behalen van een be-
weegdiploma voor het jonge 
kind is nog niet zo vanzelf-
sprekend, maar belangrijk 
voor de motorische en socia-
le ontwikkeling van een jong 
kind. 
Ouders van wie kinderen de 
beweeglessen hebben ge-
volgd, zijn erg enthousiast. 
Volgens hen durft hun kind 
nu meer. Bij sommige kin-
deren gaat het fietsen met 
sprongen vooruit. Bij an-
dere kinderen is ook het 
zwemmen een stuk verbe-
terd. Op zaterdag 3 septem-
ber gaat het Funvolley/Nijn-
tje beweegdiploma weer van 
start. Van 10.00 tot 11.00 in 
de sportzaal van het Clusius-
college aan de Oranjelaan in 
Castricum. Alle kinderen van 
2,5 tot 6 jaar zijn welkom. 

Funvolley 
beweegdiploma

Trainingen van start AVC

Castricum - Er starten de-
ze week twee hardloopgroe-
pen bij AVC. Startende hard-
lopers kunnen meedoen aan 
Start to Run. Dit is een pro-
gramma waarbij ze in ze-
ven weken trainen om 25 mi-
nuten achter elkaar te kun-
nen hardlopen. De trainin-

gen starten op zaterdag 3 
september om 9.30 uur van-
af het clubhuis. Aanmelden 
via www.yakultstarttorun.nl  
De trainingen worden ge-
geven door Piet-Hein Twisk. 
Voor ervaren hardlopers is 
er de Egmondstage Erva-
ren hardlopers die zich wil-
len voorbereiden op de Eg-
mond halve marathon, kun-
nen terecht bij trainer Ari 
Smit. Vanaf woensdag 31 au-
gustus tot begin januari 2017 
organiseert de AV Castricum 
voor recreatieve lopers hard-
looptrainingen. Aanmelden 
op 31 augustus om 19.15 uur 
in het clubhuis of zaterdag 3 
september om 9.15 uur in het 
clubhuis. Vooraf aanmelden 
is niet nodig voor deze ken-
nismakingstrainingen. 
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Akersloot - Er lopen mo-
menteel twee gelukkige men-
sen rond in Hotel Akersloot. 
Willem en Sandra Franke, die 
hier zwemlessen verzorgen, 
kunnen er bijna niet over uit 
hoe mooi het allemaal is ge-
worden. ,,Dit is nu het mooi-
ste zwembad van Noord-Hol-
land!”, roept Sandra enthou-
siast. In vier maanden tijd 
werd het zwembad van Ho-
tel Akersloot compleet ge-
renoveerd. Nu komt de ope-
ning in zicht. Afgelopen week 
werd het bad gevuld met wa-
ter, maar het duurt nog heel 
even voordat het water goed 
op temperatuur is.

De zwemlessen worden 
sinds de opening van het 
eerste zwembad in 1982 ver-
zorgd door Willem Franke. 
Sinds januari 2004 zijn hij en 

zijn vrouw Sandra actief in 
het bad met hun Particulie-
re Zwemschool. Kinderen uit 
de gehele regio en daarbui-
ten hebben hier een diploma 
behaald. Sandra:  ,,Het nieu-
we zwembad is extreem luxe 
en voorzien van alle moderne 
voorzieningen en met mooie 
duurzame materialen.  Het 
hotel heeft speciaal voor de 
zwemschool diverse aanpas-
singen laten maken waar-
door de kinderen optimaal 
kunnen leren en de ouders in 
de meest luxe omstandigheid 
de les kunnen volgen. Alles is 
aangepakt; van machineka-
mer tot gescheiden kleedka-
mers en douches voor zwem-
lesklanten en hotelgasten. 
De begeleiders van de kinde-
ren die leren zwemmen, kun-
nen voortaan gebruikmaken 
van een wachtruimte waar-

in de temperatuur aanzienlijk 
lager ligt dan het zwembad 
zelf. Er is een akoestisch pla-
fond, een separate luchtbe-
handeling en dubbel geïso-
leerde buitenwanden. Maar 
ook gouden douchewan-
den met bewegingssenso-
ren en een parelmoer zwem-
badvloer. De ledverlichting is 
heel sfeervol, zowel boven als 
in het zwembad zelf. Er is een 
open haard, sauna, stoom-
cabine, rustruimte met ver-
warmde relaxbanken, fitness 
en whirlpool. En het zwem-
bad heeft een prachtige fon-
tein.”

De vloeren, wanden en rus-
truimtes zijn afgewerkt met 
mooie tegels in prachtige 
dessins. Ook is er een zoge-
naamde luie trap die schuin 
het water inloopt, aan de an-

dere kant loopt een rech-
te trap. De afmeting van het 
bad is hetzelfde gebleven. 
Het zwembad en de andere 
faciliteiten zijn exclusief voor 
hotelgasten en/of voor ieder-
een die zwemles volgt. ,,Wij 
zijn het Van de Valk concern, 
in het bijzonder Ben van der 
Valk, enorm dankbaar. Van 
der Valk heeft als particulier 
bedrijf, ongesubsidieerd, een 

zeer grote bijdrage geleverd 
aan het vergroten van de 
zwemveiligheid van vele kin-
deren uit de regio. Wij vinden 
het bovendien heel bijzonder 
dat met de investering die in 
de wellness is gedaan, zoveel 
rekening is gehouden met 
de wensen en behoeften van 
onze zwemschool.” De zwem-
lessen gaan op 5 september 
weer van start.

Inspraak windmolen-
parken in de Noordzee

Castricum - Het kabinet 
heeft nieuwe gebieden aan-
gewezen voor de bouw van 
windmolenparken op zee. 
Het gaat om twee gebie-
den binnen de zogenaamde 
12-mijlszone tussen 18,5 en 
22 kilometer uit de kust. 

De aanwijzing vindt plaats in 
de Ontwerp-Rijksstructuurvi-
sie Windenergie op Zee. Een 
van deze gebieden zal zicht-
baar zijn vanaf de Castricum-
se kust. Extra windmolens 

brengen het doel van het ka-
binet: 16% duurzame energie 
in 2023, dichterbij.
De twee extra stroken slui-
ten aan op eerder aange-
wezen gebieden buiten de 
12-mijlszone. Via een viewer 
op www.windopzee.nl kan ie-
dereen via internet een beeld 
krijgen van het zicht op zee 
bij de komst van de nieuwe 
windmolenparken. Dit kan 
bekeken worden vanuit 17 
kustgemeenten, onder ver-
schillende weersomstandig-

Ruby brengt cosplay 
naar Castricum

Castricum - Ruby, die zelf 
in Arnhem woont, heeft een 
nachtje bij haar moeder ge-
slapen in Castricum en is 
zondagmorgen om 9.00 uur 
op weg naar haar werk. Ze 
verkoopt merchandise tijdens 
de Comic Con in de RAI. 

Daar draait het allemaal om 
Hollywoodsterren, comic te-
kenaars, cosplay, gaming, 
anime, films en tv-series. Ru-
by draagt opvallende kleding 
en heeft daarbij een paar 
flinke oren op het hoofd. El-
venoren of toch van een ko-
nijn? ,,Het gaat hier om co-
splay, een vorm van perfor-
mance art”, legt Ruby uit. 

,,Het dragen van een cos-
play wordt vaak gedaan tij-
dens cosplay conventies. Sa-
men vormen we een hech-
te groep vrienden.” Het is in 
de jaren ’60 en ’70 begon-
nen in de community van 
Star Trek fans in de VS waar-
na het overwaaide naar Ja-
pan. Daar werd het massaal 
opgepikt. Op het station van 
Castricum wordt Ruby aan-
dachtig bekeken door al-
le reizigers. ,,Natuurlijk kijkt 
iedereen naar me op straat, 
maar dat maakt mij niks uit.” 
En dan begint het te regenen. 
,,Nu doe ik eerst mijn oren af, 
want die kunnen daar niet 
goed tegen.”

heden, op diverse tijdstippen 
van de dag, vanuit diverse 
zichthoeken en met twee ty-
pes windmolens. De ministe-
ries van Economische  Zaken 
en Infrastructuur en Milieu 
houden inloopbijeenkomsten 
om vragen te beantwoorden 
en informatie te geven over 
het project en de procedure. 

De bijeenkomst in deze re-
gio is van 19.00-21.00 uur op 
donderdag 30 augustus in 
Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 
Egmond aan Zee. Ter inza-
ge liggen: de Ontwerp-Rijks-
structuurvisie Windenergie 
op Zee Aanvulling gebied 
Hollandse Kust voor toevoe-
gen van stroken voor wind-

parken op minimaal 18,5 km 
uit de kust en de daarbij be-
horende planmilieueffectrap-
port (planMER) en het re-
actiedocument op zienswij-
zen en adviezen over de No-
titie Reikwijdte en Detailni-
veau voor het plan MER. De 
ontwerpkavelbesluiten Hol-
landse Kust (zuid) I en II voor 
twee windparken op meer 
dan 22,2 kilometer uit de kust 
en de daarbij behorende mi-
lieueffectrapporten (MER-
en) en vastgestelde Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau. 

De stukken zijn te in te zien 
via www.windopzee.nl en lig-
gen ook in het gemeentehuis 
ter inzage.

Limmen - Zondag 4 septem-
ber wordt de GP Classic weer 
verreden. Dit is een fietstoer-
tocht met een afstand van 
circa 100 km, georganiseerd 
door de Limmer IJsclub en 
bedoeld voor leden en do-
nateurs van de Limmer IJs-
club en het personeel van GP 
Groot. De tocht wordt gere-
den met voorrijders die een 
gemiddelde snelheid van 25-
27 km aan houden, zodat er 
voldoende gelegenheid is 
om te genieten. Halverwege 
de tocht wordt de koffie met 
gebak aangeboden. Het ver-
trek is om 8.00 uur bij de GP 
Groot Infra en engineering, 
Hoogeweg 72 op de grens 
van Limmen en Heiloo. 

Limmer IJsclub 
gaat fietsen 

Castricum - Vanaf heden 
start het trainingsseizoen 
van Croonenburg met dit sei-
zoen nu ook een damesre-
creantenteam. Iedereen kan 
een aantal proeflessen mee 
draaien om de sfeer van 
sportief, recreatief volleybal 
te proeven. Op maandag trai-
nen de heren in de gymzaal 
van het Clusius College van 
20.00 tot 21.30 uur. Op don-
derdag traint het nieuwe da-
mesteam in De Bloemen van 
19.00 tot 21.00. Voor meer in-
formatie: recreanten@croo-
nenburg.nl. 

Volleybal voor 
recreanten 



Castricum - De oudere kin-
deren weten het nog wel; in 
een samenwerking tussen 
de uitgever en basisscholen, 
ontvangen 430 kleuters in 
Castricum tijdens hun eerste 
schoolweek een exemplaar 
van het boek Borre en de op-
blaaskrokodil. 

Jeroen Aalbers (schrijver) en 
Stefan Tijs (illustrator) heb-
ben na tien jaar samenwer-
king ruim honderd Borre-
boeken op hun naam staan. 

Max Verstappen en 
strand bij Streetscape

Castricum - Max Verstap-
pen en strandtaferelen zijn 
te zien in de etalages van 
Dorpsstraat 63. Anneke van 
der Lende toont haar nieuw-
ste zee-impressies in olieverf. 
In de etalages van de galerie 
op nummer 7 zijn ook land-
schappen en een bloemen-
stilleven van haar te zien. 
Het grote schilderij van Max 
Verstappen is gemaakt door 
Twan van de Vorstenbosch. 
Hij exposeert in de galerie 
een bijzondere selectie van 
zijn schilderijen; paarden, 
koeien en Afrikaanse die-
ren. Rustiek ingetogen werk 
is gecombineerd met kleur-

rijke uitspattingen in olieverf. 
In de etalage zijn bronzen 
olifanten en een stier te zien 
van Karin Aulbers. Op 4 sep-
tember is de laatste moge-
lijkheid om de expositie van 
Huib Hogenstijn te zien. Het 
gaat om een serie schilde-
rijen van oude plekjes in het 
dorp die thans merendeels 
zijn verdwenen. Huib is van 
14.00 tot 17.30 uur aanwezig 
in de galerie en om 16.00 uur 
geeft fotograaf Carla Ellens 
een demonstratie over cya-
notypie. Geopend op donder-
dag tot en met zondag van 
14.00 tot 17.30 uur. Foto: Sa-
kia Steenbakkers. 

Loos alarm
Castricum - Afgelopen 
week zijn er diverse brand-
meldingen geweest die bij 
aankomst van de brandweer 
of nog voordat ze op pad gin-
gen loos alarm bleken te zijn. 

Dinsdagavond bij de Sant-
mark, donderdagochtend bij 
een gebouw op de Gouds-
bergen, vrijdagavond bij De 
Boogaert en zaterdagmid-
dag bij de vervolgkliniek op 
de Oude Parklaan. 

Woensdagavond is de brand-
weer naar een woning aan de 
Bartokstraat gereden omdat 
er een koolmonoxidemelder 
afging. De brandweer heeft 
een meting verricht, maar er 
werd geen gevaarlijke con-
centratie gemeten. Waar-
schijnlijk was het een tech-
nisch defect.

Plaatsen vrij bij EHBO
Castricum - EHBO vereni-
ging Castricum start op dins-
dagavond 6 september met 
de cursus Eerste Hulpver-
lener (het EHBO diploma). 
Voor deze cursus zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar. 
De cursus bestaat uit veer-
tien lessen die in het EHBO-
lescentrum aan de Koe-
koeksbloem 55 te Castricum 
worden gegeven. Reanimatie 
en het bedienen van de AED 

zijn onderdeel van de oplei-
ding. Vanaf dit jaar is ook de 
specifi eke Eerste Hulp aan 
Kinderen opgenomen in het 
lesprogramma. Op 20 de-
cember wordt de cursus af-
gesloten met een examen, 
zodat men nog voor het eind 
van het jaar het EHBO-diplo-
ma kan halen. Meer informa-
tie op www.ehbocastricum.nl 
of 06-13574935/ info@ehbo-
castricum.nl. 

Eindelijk winst 
voor Wim

Akersloot - Wim Verdonk 
heeft de wekelijkse donder-
dagavondwedstrijd op sport-
complex De Cloppenburgh 
om de KPB-mountainbike-
cup op zijn naam geschre-
ven. 
Al in de tweede ronde zag 
Wim Verdonk, bij afwezig-
heid van de rest van de fa-
milie, zijn kans schoon om de 
koppositie in te nemen. Chris 
Kemp en Henk Louwe moes-
ten strijden om de resteren-
de podiumplekken, die in het 
voordeel werd beslist door 
Louwe.

Wandelen in duinen
Regio - De maandelijkse 
IVN-wandeling op zondag 4 
september kan nog een zo-
merse tocht worden, maar er 
zullen zeker tekenen van de 
herfst te zien zijn. De wande-
ling voert door het afwisse-
lende zeedorpenlandschap 
ten noorden van Egmond aan 

Zee. Start 10.00 uur bij Sport-
centrum De Watertoren in 
Egmond aan Zee. 

Van te voren opgeven is niet 
nodig, wel zelf zorgen voor 
een duinkaart. Een donatie 
van 2,50 euro of meer wordt 
op prijs gesteld.

Limmen -  Bridgeclub Lim-
men bestaat al sinds 1979. 

Bridgen bij BC 
Limmen

Het is een club bridgers waar 
men ongeacht het niveau 
mee kan spelen. De club-
avond is op woensdag op de 
zolder van Vredeburg aan de 
Dusseldorperweg. Er wordt 
gespeeld volgens de regels, 

er zijn zelfs leden die als ar-
biter kunnen optreden. Naast 
het doel van ontspanning zijn 
er aardig wat leden die pro-
beren zichzelf te blijven ver-
beteren. In het nieuwe sei-
zoen, startend in septem-

ber, biedt Bridgeclub Lim-
men de mogelijkheid om als 
beginnende clubspelers ge-
durende zes of zeven speel-
avonden op proef en gra-
tis mee te spelen. Bij vol-
doende aanmeldingen zal 

dit plaatsvinden in een apar-
te groep waarbij men altijd 
hulp kunt inroepen. Natuur-
lijk zijn ervaren clubspelers 
ook welkom. Meer informa-
tie: Andries Jelsma, tel.: 072 
5020102.

Blokfl uitklas bij Emergo
Castricum - Muziekvereni-
ging Emergo start in sep-
tember weer met een blok-
fl uitklas voor kinderen van-
af zeven jaar. In kleine groe-
pen wordt op een speelse 
manier les gegeven en leren 
de kinderen hun eerste no-
ten lezen en spelen. De cur-
sus is bedoeld voor kinderen 
die graag een muziekinstru-
ment willen bespelen, maar 
nog geen keuze hebben ge-
maakt. Na de cursus kunnen 
kinderen doorstromen naar 

de groepen slagwerk, bugel, 
trompet, saxofoon, hoorn, 
trombone, bariton, eupho-
nium of bas. De lessen wor-
den gegeven in het leslokaal 
van Emergo, momenteel ge-
huisvest in Nieuw Geester-
hage achter de bibliotheek. 
Afhankelijk van het aan-
tal aanmeldingen zullen de 
lessen rond 16.00 uur star-
ten. De duur van de les is 
25 minuten. Meer informatie 
op: www.emergo.org of bel 
0251-653231. 

Castricum - Liefhebbers van 
schaken kunnen terecht bij 
schaakvereniging Castricum 
die op dinsdag speelt ho-
tel Fase Fier. Op dinsdag 13 

Schaken 55+ september om 14.00 uur start 
het nieuwe seizoen. De groep 
bestaat uit 55-plussers. Meer 
informatie is te vinden op 
www.schaakverenigingcas-
tricum.nl bij de 55 plus scha-
kers.

Gratis boek 
voor kleuters

Jeugd kan gaan roeien
Regio - Speciaal voor jeugd 
tussen de tien en achttien 
jaar organiseert ARZV Roei 
op zaterdag 10 september 
een open dag. Tussen 12.30 
en 14.00 uur is iedereen wel-
kom ARZV Roei aan de Be-
verdam 1 in Alkmaar om een 
kijkje te nemen. De ARZV 

bestaat al ruim 100 jaar en is 
de grootste roeivereniging in 
het noorden van Noord-Hol-
land. Naast het roeien wor-
den er nog allerlei andere ac-
tiviteiten georganiseerd. Ie-
dere donderdagavond en in 
het weekend wordt er ge-
traind.
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Heiloo - Festival Willibror-
dus Draait Door is een drie-
daags festival op landgoed 
Willibrordus in Heiloo. Op 9, 
10 en 11 september beleeft 
het publiek hier muziek, the-
ater, films, workshops, rollen-
de keukens, verhalen, beel-
dende kunst en een bijzonder 
doordraaiend programma.

Er staan ruim vijftig artiesten 
geprogrammeerd op het drie-
daagse festival. Het openba-
re en gratis toegankelijke ter-
rein bevat meerdere podia 
waaronder de prijswinnende 
Cultuurkoepel en een sfeer-
volle binnentuin. Vrijdag tre-
den onder andere op: Ma-
ria de Fátima (fado), Skotwal 
(Westfriese country) en Frans 
van Deursen (Tom Waits tri-
bute). Zaterdag spelen on-
der meer: Mike Boddé (met 
Kim Hoorweg), Victor Posch 
(cd-premiere ‘Klein’) en Re-
my van Kesteren (harp). Op 
zondag zijn er concerten van 
Eric Vaarzon Morel, te zien 
op de foto (flamenco), Re-
ijseger, Fraanje, Sylla (Afri-
kaanse blues) en meer. Erik-
Jan Eradus speelt alle drie 
de festivaldagen op het door 
hem gerestaureerde orgel in 

de Cultuurkoepel. Het volle-
dige festivalprogramma is te 
vinden op www.willibrordus-
draaitdoor.nl.

Gezien de geschiedenis van 
de locatie beoogt het festival 
een knipoog te geven naar 
de psychiatrie. Landgoed 
Willibrordus (voorheen GGZ-
NHN) is een terrein waar 250 
mensen kort of langdurend in 
behandeling zijn in verband 
met psychiatrische klachten. 
Met als ondertitel ‘Voeding 
voor de geest’ draagt het fes-
tival actief bij aan de-stig-
matisering. Openingstijden 
festival: vrijdag 9 september 
17:00 – 23:00 uur, zaterdag 10 
september 13:00 – 23:00 uur, 
zondag 11 september 12:00 
– 20:00 uur. Het festival valt 
samen met Open Monumen-
tendag. Locaties als de ka-
pel, museum Baduhenna en 
het Noord-Hollands Tover-
lantaarnmuseum zijn zater-
dag en zondag open voor be-
zichtiging. Willibrordus Draait 
Door is een divers festival 
met rollende keukens, expo-
sities van beeldend kunste-
naars verspreid over het he-
le festivalterrein en vele acti-
viteiten en workshops. 

Heel Forte bakt op open middag
Castricum - Om ouders 
kennis te laten maken met de 
buitenschoolse opvang van 
kinderen van 4-12 jaar, orga-
niseert Forte Kinderopvang 
op maandag 12 september 
in Castricum en maandag 19 
september in Limmen een 
open middag bij haar BSO’s. 
Ouders en hun kinderen krij-
gen een rondleiding, ontvan-
gen een goodiebag en kun-
nen deelnemen aan Heel 
Forte Bakt!
Gezond eten en lekker bewe-
gen staan bij de Forte BSO’s 
hoog in het vaandel. De kin-
deren bakken regelmatig sa-
men met de pedagogisch 

medewerkers gerechten, ze 
maken niet alleen zoete bak-
sels, maar ook gezonde bak-
creaties en vitaminerijke 
fruit- en groentesmoothies. 
De meeste van deze recep-
ten komen bij de pedagogi-
sche medewerkers zelf van-
daan. Tijd dus voor een on-
derlinge wedstrijd Heel For-
te Bakt, waarbij de medewer-
kers met hun recept strijden 
om de eer van het gezondste 
en lekkerste recept, waar-
bij de kinderen meekoken en 
de winnaar kiezen. Tijdens de 
open middag kunnen ouders 
en kinderen die nog niet be-
kend zijn met de naschool-

se opvang van Forte Kinder-
opvang meedoen met Heel 
Forte Bakt. Daarnaast krijgen 
zij een rondleiding door de 
BSO. Elke bezoeker van de 
open middag ontvangt na af-
loop een goodiebag. De open 
middag van de Forte BSO’s is 
in Castricum op maandag 12 
september van 16.00-17.30 
uur. De open middag in Lim-
men is een week later, op 
maandag 19 september. Kijk 
voor een Forte vestiging in de 
buurt op www.fortekinderop-
vang.nl/vestiging. Naast de 
open middag kunnen ouders 
ook een afspraak maken voor 
bezichtiging.

Werk aan drinkwaterputten
Castricum - Drinkwaterbe-
drijf PWN voert van septem-
ber tot en met maart 2017 
werkzaamheden uit aan haar 
drinkwaterputten. De werk-
zaamheden vinden plaats bij 
het zweefvliegveld, aan de 
Hoofdweg in Castricum, in-
gang Rijksstraatweg, cam-
ping Geversduin, dat ook 
wel bekendstaat als het Wa-
tervlak. Er komt een tijdelij-
ke boorinstallatie nabij het 
zweefvliegveld. Daarnaast 
zullen bezoekers en omwo-
nenden bouwverkeer zien. 
De duinen zijn onmisbaar 
voor het Noord-Hollandse 
drinkwater uit de kraan. PWN 

pompt via injectieputten 
voorgezuiverd IJsselmeerwa-
ter in de koele zandbodem 
om bacteriën en virussen er-
uit te filteren. Na enkele we-
ken wordt het water weer op-
gepompt via winningsputten 
als schoon drinkwater. 

Op deze manier voorkomt 
PWN dat ze in de toekomst 
meer duinwater moet in-
zetten voor de toenemen-
de drinkwatervraag van de 
Noord-Hollanders. Daardoor 
zouden de duinen verdro-
gen. Een aantal putten wor-
den opgeknapt en een aantal 
worden vervangen.

Duinbrand is kampvuur
Castricum - Donderdag om 
20.10 uur kwamen er meer-
dere brandmeldingen bin-
nen bij de alarmcentrale over 
een mogelijke duinbrand na-
bij het onderkomen van de 
scouting op het Scoutingpad. 
Omdat er kleurcode geel die 
middag was afgegeven voor 
brandgevaar in het bos en 
de duinen rukte de brand-
weer massaal uit met ne-
gen voertuigen van diverse 
korpsen uit de buurt. Vanaf 
de spoorwegovergang bij de 

Vinkebaan zag de brandweer 
al een flink rookgordijn han-
gen rond het gebied. Toen de 
tankautospuit van Castricum 
als eerste ter plaatse kwam, 
kon al snel worden doorge-
ven aan de alarmcentrale 
dat het een kampvuurtje be-
trof bij het scoutinggebouw. 
Met een straal hogedruk is 
het kampvuurtje gedoofd. De 
brandweer heeft een stook-
verbod opgelegd in verband 
met de droogte in de duinen. 
Foto: Evelien Olivier.

Regio - Op woensdag 7 sep-
tember wordt door agrariërs 
uit Noord- en Zuid- Holland 
de Oogstdankdag gevierd. 
Het thema is ‘Leven en laten 
leven’. De viering vindt plaats 
in en rond de bedevaartka-
pel van Onze Lieve Vrouw 
ter Nood, Kapellaan in Hei-
loo. Voorganger is Pastoor J. 
Steenvoorden. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd 
door het koor Convocamus 
uit Schoorl. De aanvang van 
de H. Eucharistieviering is om 
10.30 uur. Om 13.30 uur is er 
Marialof en processie. Karak-
teristiek zijn de oogstgaven, 
agrarische producten die na 
de vieringen zullen worden 
geschonken aan arme men-
sen.

Oogstdankdag

Egmond - Op vrijdag 2 sep-
tember vanaf 13.30 uur kan 
iedereen bij de Abdij van Eg-
mond kloosterkruiden ont-
dekken, proeven, zien, rui-
ken. Volg een workshop bij 
Tini Brugge of Vanessa van 
Koppen, auteurs van het 
boek ‘De rijke wereld van 
kloosterkruiden’. In de work-
shop van Vanessa van Kop-
pen worden twee kruiden-
sauzen gemaakt voor thuis. 
Ook zijn er speciale rond-
leidingen door de Abdijtui-
nen. Kijk voor aanmelden op 
www.abdijvanegmond.nl. 

Kloosterkruiden

Castricum - Op zaterdag 3 
september wordt in de biblio-
theek van 14.00 tot 16.00 uur 
weer een CoderDojo georga-
niseerd. Tijdens deze Dojo le-
ren kinderen tussen de ze-
ven en zevenntien jaar pro-
grammeren in een gezelli-

CoderDojo! ge sfeer. Scratch komt voor-
bij, Code.org, OzoBot, Dash 
& Dot, Raspberry Pi en nog 
veel meer. Op www.doderdo-
jo-kennemerwaard.nl staat 
meer informatie. Wel een lap-
top meenemen. Inschrijven 
via de Klantenservice in de 
bibliotheek of via www.bibli-
otheekkennemerwaard.nl. De 
toegang is gratis.  



Castricum - Het wordt een 
bijzonder jaar bij Igram. De 
vereniging bestaat 45 jaar 
en het belooft een extra leuk 
dansseizoen te worden met 
een feestelijke openings-
instuif op 18 september, de 
geboortedag van Igram, en 
een dansdag met workshops, 
lekker eten en een bal met 
dansorkest Sultan op zater-
dag 18 maart 2017. Volwasse-

nen die willen beginnen met 
werelddans kunnen terecht 
op dinsdagavond en donder-
dagochtend.  Jongeren kun-
nen een cursus van tien les-
sen volgen op maandag van 
19.00-20.00 uur. Er wordt ge-
danst in de aula van Toon-
beeld. 
Kijk op www.igram.nl of bel 
0251-655148. Foto: Nico Lu-
te. 

Kanskaartenactie Geesterduin

Win een reis naar Ibiza 
voor twee personen

Castricum - Vanaf zater-
dag 3 september organiseert 
winkelcentrum Geesterduin 
een kanskaartenactie. Klan-
ten ontvangen bij besteding 
vanaf vijf euro een kanskaart. 
Deze kaart moet men inge-
vuld deponeren in één van 
de vier actiebussen die in 
het winkelcentrum staan. El-
ke week vindt een trekking 
plaats en maken de deelne-
mers  kans op een prijs. Hoe 
meer kanskaarten men inle-
vert, des te groter de kans op 
een prijs.
De trekking vindt tijdens drie 
opeenvolgende zaterdagen 
plaats. De prijswinnaars wor-

den op maandag gebeld en 
kunnen hun cadeaubonnen 
afhalen bij Jamin Castricum. 
Tevens wordt de trekking ie-
dere week via de website, Fa-
cebook en andere media ge-
communiceerd. De weekprij-
zen bestaan uit waardebon-
nen ter waarde van 10, 25 
en 50 euro te besteden bij 
de winkels in Geesterduin. 
De hoofdprijs bestaat uit een 
reis naar Ibiza ter waarde van 
1.500 euro.
De start van de actie op za-
terdag 3 september gaat ge-
paard met entertainment en 
acties van de ondernemers. 
Op de fi naledag zaterdag 1 

oktober om 13.00 uur wordt 
de hoofdprijs getrokken uit 
alle kanskaarten. Maar... de 
hoofdprijswinnaar moet wel 
van de partij zijn, achttien 
jaar of ouder zijn en in het 
bezit van een geldig legitima-
tiebewijs. Het aanwezige pu-
bliek maakt bovendien kans 
op extra prijzen van het win-
kelcentrum. 
In de supermarkten worden 
de kaartjes alleen bij de ser-
vicebalies verstrekt. Er wor-
den maximaal 100.000 kans-
kaarten verspreid. De ac-
tievoorwaarden zijn te vin-
den op www.winkelcentrum-
geesterduin.nl.

Regio - Kennemer Wonen 
plaatst zonnepanelen op 
haar huurwoningen zonder 
huurverhoging. Een gigan-
tisch groen en geldbespa-
rend cadeau voor de huur-
ders en het milieu. De huur-
ders profi teren direct omdat 
de lagere energielasten zor-
gen voor lagere woonlasten. 
Afhankelijk van de ruimte op 
het dak worden er maximaal 
zes zonnepanelen geplaatst. 
Door grondgebonden wonin-
gen en hoogbouwcomplexen 
te voorzien van zonnepane-
len zet Kennemer Wonen een 
forse stap op het gebied van 
betaalbaarheid en beschik-
baarheid van huurwoningen 
voor de sociale doelgroep. 
Daarnaast leidt deze maatre-
gel tot een fl inke verminde-
ring van de uitstoot van CO2 
voor een bijdrage aan een 
beter milieu.
Directeur-bestuurder Dick 
Tromp is trots dat zijn wo-
ningcorporatie dit gebaar 
kan maken. ,,Voor onze huur-
ders hebben wij betaalbaar 
wonen hoog in het vaandel 
staan. Dat betreft niet alleen 
de huurprijs, maar ook de 
woonlasten. Het is moeilijk 
in te schatten hoeveel een 
huishouden kan besparen. 
Dat hangt af van het gebruik. 
Maar het kan zomaar tus-
sen de twee- en vierhonderd 
euro per jaar schelen. Dan 
ga je dus richting een halve 
maand huur. Maar ook het 
duurzame karakter van de-
ze geste past bij Kennemer 
Wonen. Het is de bedoeling 
dat in 2022 de woningen van 

Kennemer Wonen gemiddeld 
energielabel B hebben. Het 
plaatsen van de zonnepane-
len versnelt het behalen van 
dit doel. Met vierduizend wo-
ningen bespaar je 2,6 miljoen 
kg CO2 per jaar, wat neer-
komt op de uitstoot van 870 
personenauto’s.”

In vier jaar tijd verwacht Ken-
nemer Wonen vierduizend 
woningen van zonnepanelen 
te voorzien. De woningen en 
hoogbouwcomplexen waar 
het meeste energie te bespa-
ren valt zijn het eerst aan de 
beurt. Het komende half jaar 
wordt in kaart gebracht wan-
neer welke woningen worden 
voorzien. Begin 2017 start het 

project. Het plaatsen van de 
zonnepanelen wordt uitge-
voerd door derden. De ver-
wachting is iedere werkweek 
25 installaties te verrichten. 
Het plaatsen van een instal-
latie met maximaal zes zon-
nepanelen duurt gemid-
deld één dag. Huurders wor-
den vroegtijdig geïnformeerd 
door Kennemer Wonen over 
wanneer zij aan de beurt zijn 
en wat zij kunnen verwach-
ten. Voor woningen die een 
ongunstige ligging hebben 
voor zonnepanelen gaat Ken-
nemer Wonen op zoek naar 
een alternatief zodat ook de-
ze huurders straks kunnen 
profi teren van lagere ener-
gielasten. 

Yoga 50+
Limmen - Vanuit de SWOL 
wordt wekelijks in de Vreden-
burg hatha yogalessen voor 
50-plussers gegeven. De les-
sen bestaan uit staande, zit-
tende en liggende oefenin-
gen, evenwichtshoudingen 
en verschillende ontspan-
ningstechnieken. Tijdens de 
oefeningen wordt veel aan-
dacht besteed aan de adem 

en concentratie zodat de 
drie-eenheid adem, lichaam 
en denken in balans kan wor-
den gebracht. Op deze ma-
nier bevordert yoga de ge-
zondheid. De lessen vinden 
plaats op maandag en dins-
dag van 9.00 tot 10.00 uur en 
van 10.15 tot 11.15 uur. 

Voor meer informatie: E. 
Tiers, tel.: 0251-658736 of 06-
29280490 of mail naar www.
hatha-yogacastricum.nl. 

Nieuw: instuif Mahjong
Castricum - Op maandag-
middagen van oktober tot 
en met maart en te beginnen 
op 10  oktober van 13.30 tot 
16.30 uur wordt een instuif 
Mahjong gehouden in De 
Kern Overtoom 15. Wie graag 
met een bekende aan dezelf-
de tafel wil spelen, geeft dat 
bij het aanmelden. De overi-
ge spelers worden afwisse-
lend ingedeeld. Voor begin-
ners is er een speciale ta-

fel, waar les gegeven wordt. 
Mahjong is een spel dat 2000 
jaar oud is en wordt met vier 
personen gespeeld, dus niet 
zoals men op de computer 
kan spelen. Drie informatie-
lessen zijn te vinden op You-
Tube: jelte rep mahjongles.
Het gaat om Hongkongmah-
jong volgens het boek van 
Jelte Rep. Opgeven bij Cootje 
Koomen, tel.: 0251-651669, 
koomen65@hetnet.nl. 

Collectanten zijn schaars
Limmen - Fonds Verstande-
lijk Gehandicapten vergroot 
de wereld van mensen met 
een verstandelijke beperking. 

Op maandag 26 september 
start de organisatie met de 
landelijke collecte en vraagt 
daarbij aandacht en fi nanci-
ele steun voor de positie van 
mensen met een verstande-

lijke beperking. Het fonds fi -
nanciert projecten die hun 
leven veraangenamen en 
hun wereld vergroten.

Voor diverse straten in Lim-
men wordt gezocht naar col-
lectanten. Het collecteren 
duurt ongeveer twee uur. 
Aanmelden bij Annemiek 
Schouten, 06-10567541.
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Troubadour André Uitgeest 
speelt in De Oude Keuken
Bakkum - Zondag 4 sep-
tember treedt André Uitgeest 
op in De Oude Keuken. Eind 
jaren ’70 begonnen als  zan-
ger/gitarist, maakte hij ze-
ventien jaar lang deel uit van 
de folkgroep Haddock, die 
zelfs in de Verenigde Staten 
speelde. En hij is al eenen-
twintig jaar leadzanger en gi-
tarist van Dockside, de Ierse 
folkgroep uit Heemskerk. Als 

troubadour André luistert hij 
talloze evenementen op met 
sfeervolle muziek waarbij hij 
put uit een breed akoestisch 
repertoire in het Iers, Schots, 
Engels, Frans, Nederlands, 
Spaans en Duits. Van folk tot 
pop, van jazzy tot bluesy, van 
Brel tot Boudewijn de Groot.
Zondag 4 september om 
14.00 op het terrein van Dijk 
en Duin in Bakkum.

BN-ers naar Limmen Cultuur
Limmen - Het nieuwe pro-
gramma 2016-2017 voor het 
komend seizoen van Limmen 
Cultuur is klaar. Het is een 
zeer gevarieerd programma 
geworden met bijna iedere 
maand een optreden. In ok-
tober het Westfries Collec-
tief in Vredebrug. Een avond 
vol sfeer, sketches en muziek. 
In november komt schrij-
ver/bioloog Midas Dekkers 
naar Limmen en in februari 
2017 schrijver/muzikant Nico 
Dijkshoorn. 
Beide heren, bekend van ve-
le boeken en televisieoptre-

dens, zullen op eigen wijze 
de bezoekers verrassen met 
hun verhalen. In december 
een kerstconcert met de Ta-
ta Big Swingband in Vrede-
burg. De band gaat het pu-
bliek alvast in de kerststem-
ming brengen met swingen-
de muziek. In januari 2017 
staat de Ierse folk-band 
O’Branons op het program-
ma, een middagvoorstelling 
met een verrassend verloop. 
Op 2 april eindigt het seizoen 
met het Leids Barok Ensem-
ble. Dit ensemble speelt in de 
PKN kerk.

Op 27 november is er de jaar-
lijks terugkerende Sinter-
klaasvoorstelling. Op 11 en 
12 maart 2017 de jaarlijks ex-
positie Limmen Artistiek en 
Creatief, waar kunstenaars 
uit de omgeving hun werk 
kunnen tonen aan de vele 
bezoekers. Op de site www.
limmencultuur.nl staat alle 
informatie over tijden, loca-
ties en toegangsprijzen. Lim-
men Cultuur is op zoek naar 
vrijwilligers die leuk vinden 
om deel uit te maken van het 
bestuur. Bezoek de site, bel 
of laat een bericht achter.

Grenzen en excursies 
nu bij Oud-Castricum

Castricum - Op de eerst-
volgende open dag van de 
Werkgroep Oud-Castricum 
op zondag 4 september is 
een nieuwe fototentoonstel-
ling te bezichtigen met als 
onderwerp ‘Grenzen’. Hier-
voor is gekozen, omdat dit 
ook het thema is van oktober, 
de maand van de geschiede-
nis. Grenzen markeren, ver-
binden en verdelen en zijn 
bedoeld om mensen buiten 
of binnen te houden, om af 
te schrikken en veiligheid te 
bieden.

De tentoonstelling laat niet 
alleen grenzen in ruimte 
zien, zoals gemeentegrenzen, 
maar ook natuurlijke land-
schapsgrenzen. Ook wordt 
toegelicht hoe particulieren 
hun eigen terrein begrens-
den en hoe men in de negen-
tiende eeuw  op tollen stuit-
te. Daarnaast wordt aan-
dacht besteed aan onzicht-
bare grenzen. Denk aan de 
scheidslijnen in sociale klas-
sen en tijd. Dit uit zich bij-

voorbeeld in de huizenbouw: 
het grote verschil tussen de 
woningen van het gewone 
personeel en de heren dok-
toren van Duin en Bosch.

Naast het bezoeken van de 
tentoonstelling is er gelegen-
heid om met een gids langs 
grenzen in het Oer-IJge-
bied te fietsen. De excur-
sies starten bij De Duynkant 
om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. 
De afstand is circa 10 km, 
die (inclusief diverse stops) 
in ongeveer twee uur kan 
worden afgelegd. Deelname 
kost vijf euro per persoon. In-
schrijving vooraf is gewenst 
via email: excursie@oudcas-
tricum.com of telefoon: 0251-
654748. Daarbij wordt men 
verzocht  een voorkeurstijd 
en een tweede keus op te 
geven.  De minimumleeftijd is 
twaalf jaar en een goede fiets 
is noodzakelijk. 
Ook tijdens de open dag op 
2 oktober is het mogelijk om 
deel te nemen aan deze ex-
cursie. De expositie ‘Grenzen’ 

is ook op die dag nog te be-
zichtigen. De Duynkant aan 
de Geversweg 1b is op zon-
dag 4 september open van 
12.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang voor donateurs is gratis 
en overige bezoekers betalen 
een euro entree. 

Castricum - Tropische tem-
peraturen, files naar zee, veel 
mensen hadden behoefte 
aan een koele duik. Dat laat-
ste geldt ook voor veel dieren 
en zeker voor vogels. Dui-
ven zijn dol op baden, zelfs 
op mooie dagen in de winter. 
Regenwater op een plat dak 
of een bak water in de ren is 
al voldoende. Een soort pie-
renbadje. Als duiven in de 
stemming zijn, duiken ze er 
met zijn allen in. Lekker bad-
deren, met water spetteren 
en dan lui in het zonnetje op-
drogen. Relaxen, de dag na 

een wedvlucht, is een goe-
de zaak. 

Ook, zoals het afgelopen 
weekend, na een makkelijke 
vlucht voor zowel jonge als 
oude duiven uit Minderhout. 
De jonge duiven van De Gou-
den Wieken vlogen de oude 
onder tafel, en de winnaar, 
zowel in de vereniging als in 
het hele rayon, was Gerhard 
Tromp. Die draait een topsei-
zoen. Anton Tromp en Arie 
en Rie Hageman, tweede 
en derde, kwamen nog het 
dichtst in de buurt. 

Castricum - Na een langere 
vakantie dan gepland door de 
verhuisperikelen van de om-
roep naar Geesterhage wor-
den vier populaire program-
ma’s weer opgestart. Zondag 
4 september tussen 14.00 en 
17.00 uur is de eerste afleve-
ring van het nieuwe seizoen 
van 105 Sport Live te beluis-
teren. Hierin live verslagen 
van de voetbalvelden en in-
terviews met trainers, spelers 
en andere vertegenwoordi-
gers van diverse sporten. 

Zondag 28 augustus is een 
van de langst draaiende pro-
gramma’s op Radio Castri-
cum 105 de Flash Back Show 
met Johan Vermeer weer be-
gonnen. Hierin is elke zon-
dag tussen 17.00 en 19.00 uur 
het allerlaatste politienieuws, 
brandweernieuws en nieuws 
uit het duin te horen. 
Maandag 5 september start 
Nieuw Castricums Peil. El-
ke maandag tussen 16.00 
en 18.00 uur ontvangt Wil-
lem Seignette gasten in zijn 

programma, die iets te ver-
tellen hebben over hun 
activiteit(en) op velerlei ge-
bied in Castricum. Twee-
maal per maand komt chef-
kok Michiel Bakker van res-
taurant ‘t Eethuysje langs met 
een recept met een bijpas-
send wijnadvies. Eenmaal per 
maand geeft Michelle Arend-
sen diëtist van De Voedings-
tuin een advies voor een ge-
zonde leefstijl.  
Cross Country gepresen-
teerd door Martin Meijer 
start maandag 5 september 
en is elke week te beluisteren 
van 18.00 tot 20.00 uur. In dit 
programma de allernieuwste 
countrymuziek en muziek dat 
er dicht tegen aan ligt. 
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Hulp bij administratie?
Castricum - Het betalings-
verkeer kan lastig zijn. De 
vrijwilligers van het thuisad-
ministratieproject van Welzijn 
Castricum bieden ondersteu-
ning in een rustig tempo en 
met persoonlijke aandacht. 
Het kan gaan om eenmalige 
hulp, maar ook om hulp die 

regelmatig terugkomt. Ook 
kunnen zij helpen bij het in-
vullen van formulieren van 
instanties en het indienen 
van de belastingaangifte.

Meer informatie bij Welzijn 
Castricum, tel. 0251-656562, 
info@welzijncastricum.nl, 

Vrijwilliger bij Oud-Castricum, 
vluchtelingen of Zonnebloem? 

Castricum - Door de PR-
groep van Werkgroep Oud 
Castricum wordt gezocht 
naar een vrijwilliger met af-
fi niteit voor de historie van 
Castricum die persberichten 
wil schrijven betreffende ac-
tiviteiten van de werkgroep 
voor publicatie in de plaatse-
lijke en regionale nieuwsme-
dia. Tevens houdt zij de web-
site up-to-date. 
Welzijn Castricum is op zoek 
naar vrijwilligers die vluch-
telingen willen helpen bij 
de administratie tijdens het 
spreekuur op woensdag-
middag van 13.00-14.30 uur. 
Vluchtelingen kunnen tij-
dens het spreekuur langsko-
men met voor hen onbegrij-
pelijke brieven en mails, on-
dersteund worden bij de af-
handeling daarvan en gehol-
pen worden bij het ordenen 
van hun administratie.

De Zonnebloem organiseert 
regelmatig uitjes voor ou-
deren die door lichamelij-
ke beperkingen niet meer al-
leen kunnen. Gezocht wor-
den vrijwilligers die de gas-
ten willen brengen en halen 
met de eigen auto. Maximaal 
tien keer per jaar en de uitjes 
zijn meestal in een straal van 
twintig kilometer rond Castri-

cum.  Wie interesse heeft in 
dit werk of zich wil laten in-
formeren over de vele moge-
lijkheden in het vrijwilligers-
werk kan langsgaan, of een 
afspraak maken bij de Vrij-
willigers Vacaturebank tel.: 
0251-65 65 62. De vacatu-
rebank is ook te vinden op 
www.vrijwilligerswerkcastri-
cum.nl.  

Akersloot - Op zondag 9 ok-
tober vanaf 16.00 uur wordt 
door handbalvereniging 
Meervogels ‘60 het evene-
ment ‘Waar schijt de geit?’ 
georganiseerd bij ‘t Boshuis. 
Het handbalveld wordt hier-
voor afgezet en in kavels 
verdeeld. Binnen de afzet-
ting wordt een geit losgela-
ten. Het is de bedoeling dat 
de geit op een van de kavels 
een grote boodschap doet. 

De kavels zijn gekoppeld aan 
lootjes, die voor aanvang van 
het evenement worden ver-
kocht. Het lootje dat gekop-
peld is aan de kavel waarop 
de geit poept, wint 250 euro. 
Ook de kavels die direct aan 
de winnende kavel grenzen 
winnen een bedrag. De op-
brengst van dit evenement 
komt ten goede aan Meervo-
gels ‘60. De kaartverkoop be-
gint eind augustus.

Kanonschoten en fi etsen 
bij start Rondje Stelling

Regio - De fi etstoertocht 
Rondje Stelling wordt ko-
mende zaterdag weggescho-
ten door een ouderwets ka-
non. De offi ciële start is op 
Fort aan de Drecht. Naast 
het rijden langs de histori-
sche Stelling van Amster-
dam, die dit jaar haar 20-ja-
rig jubileum op de UNES-
CO-werelderfgoedlijst viert, 
staat de toertocht ook in het 
teken van aangepast fi etsen. 
De fi etsers dragen met hun 
deelname bij aan de realisa-
tie van het aangepaste fi et-
sennetwerk van de Raisin 
Hope Foundation Nederland 
(RHF), die daarmee mensen 
met hersenletsel de moge-
lijkheid wil bieden weer spor-
tief te bewegen.
RHF-ambassadeur Jelle Lug-
ten is samen met twee duo-
fi etsers en een driewiellig-
fi etser bij de start aanwezig. 
Zij rijden ter promotie van het 
goede doel van Rondje Stel-
ling de afstand van Uithoorn 
naar Wheelerplanet Spaarn-
woude, dat samen met  Fort 
aan de Ham in Uitgeest het 
trio startlocaties van Rondje 
Stelling vormt.  
Op de locaties Uithoorn en 
Uitgeest verzorgen dj’s de 
hele dag muziek om de fi et-
sers te verwelkomen. Op 

Wheelerplanet Spaarnwou-
de worden zij onthaald door 
presentator Jeroen Engeln. 
Op deze locatie is tevens 
een loterij voor de RHF met 
mooie fi etsprijzen, kunnen 
deelnemers op de wielerbaan 
tijdens de Handbike Challen-
ge ervaren hoe het is om op 
een aangepaste fi ets te rijden 
en doet het voor de Paralym-
pische Spelen 2020 trainende 
tandemduo Tom Gakes-Roel 
Scheij rond 13.00 uur een 
aanval op het parcoursrecord 
van Niki Terpstra op Wheeler-
planet. In Uithoorn zijn er om 
11.00 en 13.00 uur rondlei-
dingen op en over het fort en 
is er om 14.30 uur een wijn-
proeverij.
Rondje Stelling vindt plaats 
op zaterdag 3 september. Er 
kan worden gestart op zes 
verschillende afstanden op 
drie locaties. Dit zijn Whee-
lerplanet Spaarnwoude (30, 
85, 120 en 170 km), Uithoorn 
(45, 85 en 170 km) en Uit-
geest (60, 120 en 170 km). 
Alle informatie is te vinden 
op de website www.rondje-
stelling.nl. De toertocht gaat 
door Kennemerland, Zaan-
streek, Waterland, Amster-
dam, Rijn en Venen, Amstel-
land en Haarlemmermeer. 
Foto Frits van Eck.

Assumburgloop
Regio - IJsclub Kees Jon-
gert houdt op zondag 4 sep-
tember de Assumburgloop. 
De te lopen afstanden zijn 2,5 
km voor de jeugd tot en met 
15 jaar en de 10 km voor 16 
jaar en ouder. De lopers van 
de tien kilometer lopen twee 
ronden door park Assum-
burg, daarna de Zuidermaat-
weg richting de Broekpolder. 
Hier wordt een kleine lus ge-
lopen. Daarna lopen ze weer 
terug naar het park en de fi -
nish op het ijsbaan terrein van 
waar ook gestart is. Speciaal 
voor de jeugd is er een loop 
over 2,5 km Het parkoers van 
de 2,5 km bestaat uit een ron-
de door het park met ook de 
start en fi nish op het ijsbaan-
terrein. De inschrijving is van-
af 9.30 uur in het clubgebouw 
van de ijsclub aan de Ade-
laertlaan nr 5 in park Assum-
burg te Heemskerk.
De start van de 10 km is om 
10.30 uur en de start van de 
2,5 km is om 10.45 uur.
Voor meer informatie: fam.en-
thoven@ziggo.nl of Tel: 0251-
658778.

Juliana van Stolberg start 
met vernieuwd schoolplein 
Castricum - Na een jaar van voorbereidingen treffen, 
overleggen met de leerlingen, met Jantje Beton, Stichting 
IVN en de uitvoerder is erbegonnen met de vernieuwing 
van het plein van de Juliana van Stolberg. 
De leerlingen hadden grootse plannen en die zullen voor 
een groot deel gerealiseerd worden. De werkzaamheden 
vinden ook plaats gedurende het schooljaar, waaronder 
het aanbrengen van drie Cruijffcourts. In de loop van het 
schooljaar is de offi ciële opening.





 
18   31 augustus 2016

Castricum - Tijdens de 
schoolvakanties van de ba-
sisscholen wordt er elke 
week zwemles gegeven in 
zwembad De Witte Brug. El-
ke doordeweekse dag krij-
gen de leerlingen op een vast 
uur les op het eigen niveau. 
En steeds wordt er door een 
aantal kinderen op vrijdag-
ochtend afgezwommen voor 
het A- of B-diploma. Maar 
voor het zover was heeft  
maandag 6 juni Milan Snel 
afgezwommen voor zijn A-di-
ploma. 
Op de eerste dag van de zo-
mervakantie, maandag 18 ju-

li, heeft Daniël van der He-
ijden zijn zwemdiploma ge-
haald. Op vrijdag 22 juli heb-
ben achttien kandidaten af-
gezwommen. Voor A heb-
ben Guido Dekker, Sarah van 
den Ham, Mia Heimens, Ju-
lie Kire, Damian Kooistra, Isa-
belle Liefting, Liv Neve, Jordi 
van der Pouw, Myrthe Schip-
per en Liz Wijker en voor B 
hebben Bo Dekker, Jara van 
der Hoeven, Anne Hoffer, 
Mees Koot, Sten Out, Marie-
ke Swanink, Florine van Til 
en Lynn van Til. In de vijfde 
week en zesde week van de 
vakantie is er op alle niveaus 

Vaders pakken met 
zonen de keu op 

Castricum - Afgelopen za-
terdagmiddag vond in Biljart-
centrum Castricum het va-
der/zoontoernooi van ’t Stee-
gie plaats. Tien koppels stre-
den om de eerste plaats on-
der belangstelling van vrien-
den en familie. Na een span-
nende finale kwam het kop-
pel  Jan Beerse en zoon Tim 

als winnaar uit de strijd. Nico 
Scheerman eindigde met zijn 
zoon Martijn op een tweede 
plaats. Na afloop werden de 
prijzen uitgereikt door spel-
leider Bert Zonneveld.
Op de foto v.l.n.r.: Martijn 
Scheerman, Bert Zonneveld, 
Nico Scheerman, Tim en Jan 
Beerse. Foto: Giel de Reus. 

Egmond - Op maandagmid-
dag 26 september start in Eg-
mond aan den Hoef een cur-
sus beeldhouwen in spek-
steen. Er is nog plaats voor 
twee cursisten. De cursus 
is geschikt voor mensen die 
nog geen of weinig ervaring 
hebben met beeldhouwen en 
wordt gehouden in de Meu-
belmakersvakschool aan 
de Lamoraalweg 59 op acht 
middagen van 13.30 tot 16.00 
uur. Informatie via: www.han-
nykracht.nl.

Beeldhouwen 
in speksteen 

voor het A-diploma geoefend 
en mochten Cloe Brown, Olaf 
Flikkema, Sven Hemmer, Le-
vi van Klaveren, Lennart Kra-
mer, Carmen Pineda, César 
Wijker-Winder en Jayden van 
Zandwijk op 19 augustus af-
zwemmen. Op vrijdag 26 au-
gustus hebben twaalf jon-
ge kandidaten hun vaardig-
heden laten zien en zijn Luke 
Bakker, Sepp Fransen, Adam 
Makken, Marjolein van Ma-
ris, Noël Witbaard en Mat-
thijs van Zuilekom op deze 
vrijdagmorgen geslaagd voor 
hun A-diploma en hebben 
Yassine Anwar-Ali, Deborah 
Hoogwerf, Evan Klene, Julia 
van de Kooi en Lotte Weber 
hun B-diploma gehaald. 

Castricum - Paula Smit 
stelt iedere tweede donder-
dag van de maand  van 20.00 
tot 21.00 uur haar huiska-
mer open om mensen de ge-
legenheid te geven mee te 
doen aan ‘Stads(dorps)ver-
lichting’. 
Dat gebeurt in meer dan 
achthonderd huiskamers in 
Nederland. Er wordt gemedi-
teerd. De eerstvolgende keer 
is op donderdag 8 septem-
ber. 
Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Na afloop is er ge-
legenheid wat te drinken en 
ervaringen met elkaar te de-
len. Aanmelden kan via www.
stadsverlichting.nu. 

Meditatie in 
de huiskamer

HomeStart: hoe opvoeden 
weer leuk kan worden

Regio - De bel gaat. Twee 
vrolijke jochies doen ver-
wachtingsvol de deur open, 
daar komt Marja aan! Marja 
is Home-Start vrijwilliger bij 
Karin, moeder van  zoontjes 
Bram (6) en Eric (4). Ruim 
een half jaar geleden  heeft 
zij contact opgenomen met 
het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Het gezin was  net 
verhuisd en het werd Ka-
rin allemaal een beetje te-
veel thuis alleen met de kin-
deren. De jeugdverpleegkun-
dige adviseerde haar Home-
Start. Marja komt sindsdien 
een keer per week een paar 
uur over de vloer en dat geeft 
heel veel rust.
Moeder Karin: ,,Ik zag er al-
tijd tegenop om in m’n een-
tje met twee ondernemen-
de kinderen naar buiten te 
gaan, ze waren zo druk. Maar 
met Marja erbij is het juist 
leuk. Natuurlijk weet ik dat 
het ooit een keer overgaat 
en dat Marja ooit weer weg 
gaat. Daar ben ik op voorbe-
reid. Maar nu is Marja voor 
mij echt mijn steun en toe-
verlaat.”
Marja vervolgt: ,,Als vrijwil-
liger groei je met een ge-
zin mee. Als je eenmaal ge-
accepteerd bent, word je 
omarmd met alles erop en 
eraan. Samen met het gezin 
probeer ik hun eenzaamheid 
te doorbreken, contacten te 
leggen. Dat gaat niet van-
zelf, maar steeds weer ben 

ik verrast over wat mogelijk 
is. Ik ben zo trots op wat Ka-
rin de afgelopen tijd allemaal 
heeft weten te bereiken, dat 
geeft mij echt voldoening. 
Door dit alles ben ik ook per-
soonlijk heel erg gegroeid. Ik 
ben bij Home-Start al heel 
veel mooie mensen tegenge-
komen en ben er meer voor 
open gaan staan.”
Voordat vrijwilligers aan de 
slag gaan, krijgen ze eerst 
een gedegen training, zodat 
zij gezinnen goed voorbereid 
kunt ondersteunen. Men ont-
vangt professionele begelei-
ding van de coördinator die 
bovendien themabijeenkom-
sten organiseert. Tijdens de 
terugkombijeenkomsten wis-
selen de vrijwilligers ervarin-
gen uit met de andere vrij-
willigers. Humanitas Noord-
Kennemerland is voor de di-
verse locaties op zoek naar 
vrijwilligers m/v voor het pro-
ject Home-Start. Home-Start 
is er voor gezinnen met kin-
deren in de leeftijd van 0-14 
jaar die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. De vrijwil-
liger is gemiddeld een jaar 
lang, wekelijks een paar uur 
bij een gezin. De  vrijwilligers-
training  van zes bijeenkom-
sten gaat van start in okto-
ber/november op de donder-
dagochtenden op het kan-
toor van Humanitas in Alk-
maar. Voor informatie: Hen-
riette Onnes: 06 28969095 of 
kijk op www.home-start.nl.

Oude boom opgeruimd
Castricum - Op de hoek 
Breedeweg en de Rolerus-
straat voor het huis van de 
familie De Wildt is maandag 
een ongeveer 120 jaar oude 
boom verwijderd. Heel jam-

mer, zo vonden de omstan-
ders, maar de boom was ziek 
en levert daarmee een gevaar 
op voor de omgeving. 

Foto: Peter Savenije.






	35_ed12_pag03
	35_ed12_pag05
	35_ed12_pag07
	35_ed12_pag13
	35_ed12_pag14
	35_ed12_pag15
	35_ed12_pag17
	35_ed12_pag19
	35_ed12_pag20



