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Castricum - GroenLinks is heel 
blij dat de raad de gemeente 
schaliegasvrij heeft verklaard. 
Ze vierden dit met het plaatsen 
van schaliegasvrij-borden onder 
de gemeenteborden, zoals op de 
foto is te zien. Echter, niet de ge-

meente heeft het laatste woord 
over schaliegaswinning maar het 
rijk. Vlak voor de zomervakantie 
heeft de gemeenteraad daarom 
ook de door GroenLinks opge-
stelde kritische vragen bij Minis-
ter Kamp ingediend. 

Castricum schaliegasvrij

Castricum - De gemeente 
heeft niet de goede proce-
dure gehanteerd bij het toe-
laten van strandpaviljoens 
in de winters 2010/2011 en 
2011/2012; dat is de uitkomst 
van een zaak die diende bij de 
Raad van State. 

De zaak was aangespannen door 
Jaap Jan Smit de eigenaar van 
paviljoen Blinckers. Hij eiste eer-
der 2,4 miljoen schadevergoe-
ding. Smit stelt nadeel te hebben 
ondervonden van de openstel-
ling en meent dat de gemeente 
in de betreffende twee winters 
de openstelling van de strand-
paviljoens niet had moeten toe-
laten. 

Achtergrond bij de kwestie is dat 
de gemeente bezig was om mo-

Raad van State stelt gemeente in ongelijk

Gedogen strandpaviljoens in 
de winter had niet gemogen

gelijk te maken dat strandpavil-
joens het hele jaar door open 
konden blijven in plaats van al-
leen ’s zomers. De gemeente-
raad had hiertoe in februari 2010 
besloten. Omdat de benodig-
de procedure vertraging opliep, 
koos de gemeente er in de eer-
ste winter voor om de openstel-
ling te gedogen. De winter daar-
op werd de openstelling van vier 
paviljoens geregeld in een B&W 
besluit. De rechtbank Noord-
Holland gaf de gemeente daar-
in gelijk, maar de Raad van Sta-
te oordeelde in hoger beroep an-
ders. 

Het gedogen in de eerste win-
ter had niet mogen plaatsvinden, 
omdat de besluitvorming over 
jaarrondexploitatie nog niet ver 
genoeg gevorderd was. Het B&W 

besluit voor de tweede winter 
was niet volgens de Wet alge-
mene bepalingen omgevings-
recht die inmiddels in werking 
was getreden. Zo’n besluit kon, 
anders dan voorheen, alleen na 
een aanvraag worden genomen 
en alleen Zoomers had een aan-
vraag ingediend. Voor de andere 
drie paviljoens had de gemeen-
te dus geen openstelling mo-
gen toestaan, oordeelt de Raad 
van State. Voor de huidige situa-
tie aan het strand heeft dit geen 
gevolgen. De jaarrondopenstel-
ling van vier strandpaviljoens is 
inmiddels geregeld in een nieuw 
bestemmingsplan. 
Jaap Jan Smit beraadt zich op 
vervolgstappen. 
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Nu spaaractie voor 
BIBIZA armbandjes

Zie onze superdeals 
elders in de krant
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Nieuwe oogst!
appelgabbers

4 stuks 

5,-

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum • Tel.: 0251-651088
 

AANBIEDING: Onbeperkt eten en drinken
(m.u.v. sterke drank) € 20,50 p.p.

Kinderen tot 1.30 meter € 12.50 p.p.
Dit arrangement is voor 2½ uur. 

WWW.AZIE-PLAZA.NL
WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS

Lopend bu� et Zaterdag 
en zondag

Ook geldig door de week voor groepen 
vanaf 20 personenen. Wel reserveren.

Je mavo of havo diploma halen 
op jouw manier?
novacollege.nl/vavoBurgemeester Mooijstr 29/37

Castricum

4 speklapjes gekruid 
800 gr. gek. bietjes

800 gr. gek. krieltjes

Samen € 5,99

Vleeswarentrio
€ 4,99
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

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

Geboren
18-08-2014: Roosmarijn Johan-
na Maria van der Flier, doch-
ter van Alexander van der Flier 
en Lisette T.A. van Veen. 20-08-
2014: Joep Benja Zoontjes, zoon 
van Thomas P.M. Zoontjes en 
Meryl M. Nooij. 21-08-2014: Bo-
ris Ariën Jansen, zoon van Mar-
tin Jansen en Simone J. Berk-
hout. 24-08-2014: Olivier Derek 
Clemens Borst, zoon van Theo-
dorus A. C. Borst en Ilona Witha-
gen. 25-08-2014: Jahventley Di-
naiyro Sabajo, zoon van Gaitano 
D. Sabajo en Valerie Vendel. 26-
08-2014: Janne Visjager, dochter 
van Dennis Visjager en Marina 
Limmen. 27-08-2014: Luuk An-
thonius Benjamin lemmink, zoon 
Anthonius C.G. lemmink en Leo-
noor Bloedjes.

Aangifte Huwelijk/Geregis-
treerd Partnerschap:
29-08-2014: Gerardus Johannes 

Petrus Winder en Petronella Jo-
hanna Maria Kuijper.

Huwelijk en Geregistreerd 
Partnerschap:
22-08-2014: Adrianus G.A. 
Scheerman en Simone Schou-
ten. 22-08-2014: Eugène van Es-
veld en Joyce Faas. 22-08-2014: 
Robertus A.J. van ’t Ent en Da-
niela C. Ifrim. 27-08-2014: Jo-
hannes C.M. van Thiel en Barba-
ra M. van Spanje.

Overleden:
22-08-2014: Hendrika Wijpkje 
de Jong, echtgenote van Dirk C. 
van der Woerd. 26-08-2014: Ro-
bertus Antonius Maria Vermeu-
len, echtgenoot van Cornelia 
M.E. Wouters. 27-08-2014: Hen-
dricus Gerardus van ’t Hof, echt-
genoot van Johanna M. van Die-
pen. 27-08-2014: Engelbertus 
Pieter de Vries, echtgenoot van 
Tonia J. Kitsz.

Burgerlijke Stand Castricum

Castricum - Woensdag sloeg zijn hart weer over; natuurfotograaf Peter van Renen uit Limmen zag vier 
jonge ijsvogels die net uitgevlogen waren in de broedbiotoop. ,,Dit was het derde broedsel en het laatste 
voor dit jaar. Totaal hebben vrouw en man ijsvogel negen gezonde ijsvogeltjes grootgebracht.” 

Castricum - Dick Ravenstein 
(77) uit Castricum is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau. Dat kreeg de Castri-
cummer zaterdag te horen tij-
dens het Pompoenconcert in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Bur-
gemeester Mans reikte het lint-
je bij de opening van het traditi-
onele concert uit. Dit jaar stond 
het concert in het thema van het 
twintigjarig bestaan van de ont-
moetingsplaats. Even zoveel jaar 

was Ravenstein actief als secre-
taris van de stichting. Hij deed 
correspondentie met organisa-
ties en personen, hield het ar-
chief bij en stelde de subsidie-
aanvragen op. Daarnaast was 
hij als bestuurslid ook actief bij 
de diverse evenementen die de 
Tuin organiseerde. Naast zijn 
werkzaamheden voor de stich-
ting was en is hij nog altijd ac-
tief voor de kerk. Hij is kerkrent-
meester (2005 – heden) en vrij-

Onderscheiding voor Dick 
Ravenstein en Klaas Zonjee 

Afzwemmers
Castricum - Tijdens de 
schoolvakanties van de basis-
scholen wordt er elke week in 
een zogenaamde weekcursus 
zwemles gegeven in zwem-
bad De Witte Brug. 

Deze zomer hebben 23 kandi-
daten hun zwemdiploma be-
haald. Teun van Ballegooien De 
Jong, Joey Hercegova, Hailey 
van Hove, Louise Kohlberg, Le-
vi van Wonderen, Mika Zonne-
veld, Wisse Beijering, Joachim 
Makungu, Lara Mijzen, Sanne 
Out, Daan Pekel, Daan Schreu-
der, Trijntje Verhoogt, Jim Glan-
dorf, Meis Pieters, Eline van der 
Veen en Isa Vocking en Philene 
Tammes hebben hun A-diploma 
gehaald. 
Tije Beentjes, Livia Bijlhout, Fer-
re Dijkstra, Chris Pepping en Le-
on Thomasse zijn geslaagd voor 
hun B-diploma. 

Limmen – Op zondag 7 septem-
ber tussen 12.00 en 16.00 uur 
mogen honden baantjes trek-
ken in het zwembad van Lim-
men. De entree voor de hond is 
drie euro, baasjes mogen gratis 
mee. Odisport maakt per hond 
een euro over aan Stichting ALS 
plus overige gedane donaties op 
deze dag. Bij binnenkomst ont-
vangt elke hond een verrassing. 
Er staan partytenten op het gras-

veld voor het geval het honden-
weer is. Net als vorig jaar is er 
een brede loopbrug zodat elke 
hond gemakkelijk in en uit het 
water kan lopen. Ook is er infor-
matie van onder andere: Kliniek 
Voor Gezelschapsdieren Uit-
geest, Shiva4dogs met verschil-
lende hondensporten en Dieren-
ambulance Kennemerland. Voor 
meer informatie: www.odisport.
nl.

Honden trekken baantjes 

williger bij de actie kerkbalans 
(1999 – heden) van de Protes-
tante Gemeente Castricum. 

Klaas Zonjee (83) uit Castricum 
ontving vorige week uit handen 
van burgemeester Mans een Ko-
ninklijke onderscheiding. Zon-
jee werd benoemd tot lid in de 
orde van Oranje Nassau voor 
zijn maatschappelijke en belan-
genloze bijdrage van ruim vijf-
tig jaar. Al in 1955 konden ze bij 
voetbalvereniging Vitesse ‘22 op 
hem rekenen. Maar liefst 25 jaar 
was hij actief voor de voetballers. 
Even zo veel jaar zette de Cas-
tricummer zich in voor Stichting 
Muttathara.  Bij de stichting, die 

zich inzet voor ontwikkelingssa-
menwerking in India en ande-
re derdewereldlanden, is Zon-
jee het gezicht van de kringloop-
winkel. Daar is hij minimaal twee 
maal per week te vinden. 
Ook houdt hij toezicht op de toe-
levering van de goederen. Dank-
zij de inkomsten van de winkel 
en donaties kan jaarlijks financi-
ele ondersteuning worden gebo-
den aan tientallen projecten die 
gericht zijn op scholing en ont-
wikkeling van kansarme kinde-
ren, armoedebestrijding en ge-
zondheidszorg. Zonjee werd ver-
rast op een feestje ter ere van 
zijn 25 jarig jubileum bij Mutta-
thara.

Beverwijk - Vrijdagochtend zijn 
twee personen, een 44 jarige 
man uit Castricum en een man 

In gestolen auto van 35 jaar uit Beverwijk, aange-
houden die in een gestolen auto 
reden die eerder deze maand in 
Monster was gestolen. De man-
nen zijn meegenomen naar het 
politiebureau.
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Einde Streetscape op Bakkerspleintje  
met fraai werk moeder en dochter

Castricum - Het is de aller-
laatste expositie van Street-
scape op het Bakkersplein-
tje en daar zocht organisa-
tor Saskia Steenbakker bij-
zondere exposanten voor. 
Dat is haar gelukt. Ria Ver-
gouw-Zonneveld exposeert 
prachtige stillevens uitge-
voerd in olieverf. Haar doch-
ter Marieke Vergouw laat ke-
ramiek zien. Zij maakt stijl-
volle potten,urnen en speel-
se objecten. Soms met een 
mysterieuze lading. Turquoi-
se speelt een hoofdrol in haar 
werk. 

Fijnschilderes Ria is oorspron-
kelijk uit Castricum afkom-
stig waar zij opgroeide in de 
Nuhout van der Veenstraat. Zij 
woont sinds 1965 in Zaandam. 
Zij bekwaamde zich in grafische 
technieken,werken met aquarel, 
acryl en olieverf. Zij is op zater-
dag 20 september van 13.00 tot 
17.00 uur in de galerie, samen 
met landschapsfotograaf Peter 
van den Berg, die dan net terug 
is uit IJsland waar hij het land-
schap rondom de vulkaan foto-
grafeert. De expositie van moe-
der en dochter is tot 25 septem-
ber in de etalages te zien. 

Het pand waar Streetscape in is 
gevestigd is verhuurd; er komt 
een winkel op het Bakkersplein-
tje 81. Maar Streetscape blijft ac-
tief, want Stichting Social Enter-
prise Castricum verkoopt vanaf 
eind september in hun winkel in 
de Torenstraat 52 kunst van kun-

stenaars via www.streetscape.nl 
Een deel van de opbrengst gaat 
naar de stichting. In deze nieuwe 
winkel wordt, net zoals bij Been-
tjes Interieur- en Slaapadvies op 
de Torenstraat 28, eens per twee 
maanden een nieuwe Street-
scape expositie ingericht. 

Programma Iskra start 
met jazztrio Kapok

Castricum - Iskra presenteert 
voor het komende concertsei-
zoen een uiterst veelzijdig pro-
gramma van klassiek, jazz en 
lichte muziek. Enkele prachti-
ge klassieke strijkkwartetten en 
pianisten, daarnaast swingen-
de jazz en tot slot het opvallende 
nieuwe geluid van de twee jon-
ge groepen Mannekijn en La-
dy Dandelion. Nog geen etiketje 
maar wel heel spannend.

Op zaterdag 13 september opent 
Iskra Jazzclub haar concertserie 
met het dynamische jazztrio Ka-

pok ‘the unusual jazztrio’ zoals zij 
zichzelf noemen. Met een onge-
bruikelijke bezetting van hoorn, 
gitaar en drums gaat het drietal 
op zoek naar eigentijdse klanken 
en ritmes. Trio Kapok van hoor-
nist Morris Kliphuis, gitarist Ti-
mon Koomen en drummer Rem-
co Menting vormt een zeer ver-
rassende en aparte jazzband. 
Hotel het Oude Raadhuis is de 
ambiance voor dit gezelschap. 
Kaartverkoop via www.iskra.nl  
of aan de kassa. Het adres is 
Dorpsstraat 65, Castricum , aan-
vangstijd 20.30 uur.

Zomaar een Zondagmid-
dag en meer in De Bak 

Castricum Zomaar een Zon-
dagmiddag begint weer op 7 
september in De Bakkerij en bur-
gemeester Mans komt een kijkje 
nemen. De Zwikband treedt op, 
er worden gedichten voorgedra-
gen door het Wijker Dichtersgil-
de en tussendoor is er onder an-
dere een popquiz. De zaal is om 
14.00 uur open en en is geen en-
tree 

Vrijdag 5 september speelt The 
Lucky Dice (foto) bluspop in De 

Bakkerij. Ron ‘Grandpa Death’  
Goudie was al eerder solo te be-
wonderen in De Bakkerij, maar 
heeft ditmaal zijn complete band 
meegenomen die bestaat uit in-
ternationaal gelouterde muzi-
kanten die soft punk spelen. 
Zaal open 21.00 uur, entree vier 
euro. Zaterdag 6 september is  
de albumpresentatie van Sweet 
Empire met support van Social 
Distrust  The Beatsteaks en Dif-
ferent Homes. Zaal open 21.00 
uur, entree vier euro. 

Castricum - Donderdag heb-
ben de lokale omroepen van 
Bergen, Castricum en Heiloo 
een samenwerkingsintentie ge-
tekend. Door samen te werken 

kunnen de omroepen beschik-
ken over meer radio- en tv-pro-
gramma's, maar ook de kwaliteit 
en professionaliteit verder ver-
beteren. 

Omroepen werken samen

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur    
vrijdag 16.00 & 21.15 uur   

zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
A most wanted man

vrijdag 18.45 uur   zaterdag 16.00 uur   
zondag 19.30 uur   

Sin City: A Dame to kill for
donderdag 20.00 uur 

 vrijdag 16.00 uur   
zaterdag 18.45 uur  
zondag 16.00 uur   
dinsdag 14.00 uur   

Magic in the Moonlight
vrijdag & zaterdag 21.00 uur    

zondag 16.00  uur  
maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 & 20.00  uur   
woensdag 20.00 uur

Boyhood
vrijdag & zaterdag 18.45 uur    

The Fault in our Stars
zaterdag 13.30 uur  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

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet

Programma 4 sept t/m 10 sept 2014

A Most Wanted Man
In A Most Wanted Man, geba-
seerd op de bestseller van John 
le Carré, volgt het publiek een 
Tsjetsjeense moslim die illegaal 
naar Hamburg vlucht. Al snel ko-
men de autoriteiten achter zijn 
komst en die zijn vastbesloten uit 
te zoeken wie de man is. Wan-
neer de idealistische advocate 
Annabel Richter lucht krijgt van 

het verhaal, zet ze alles op alles 
om de Tsjetsjeen te beschermen. 
Ze krijgt echter tegenwerking uit 
onverwachte hoek. 
A Most Wanted Man is geregis-
seerd door de Nederlandse top-
fotograaf en regisseur Anton 
Corbijn, met een hoofdrol voor 
de recent overleden Philip Sey-
mour Hoffman.

Koop nu kaarten voor de Ladies 
Night van Pak van mijn Hart en 
krijg als eerste de titelsong van 
Nick & Simon. En als Corso Bios-
coop als eerste de Ladies Night 
van Pak van mijn Hart uitver-
koopt wacht er een nog grotere 
verrassing! 
Het kaartje inclusief koffie of 

Ladys Night: Pak van mijn Hart
thee met iets lekkers voor de 
voorstelling, wijn, rosé, bier of 
een frisdrank en lekkere hapjes 
aangeboden door Corso Uit Eten 
tijdens de pauze. Samen kost dat 
vijftien euro. 

Pak van mijn Hart is dé feelgood-
film voor de feestdagen. 
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Bakkum - Vorig schooljaar heb-
ben twee leerlingen uit groep ze-
ven van de Cunera, Naomi van 
Eijsden en Annika Burgmeijer,
de klas opgegeven voor op-
names van de Kids Top 20 van 
Zapp. Monique Smit is de pre-
sentatrice van dit muziekpro-
gramma speciaal voor kinderen.

Op dinsdag 2 september kwam 
de filmploeg langs met BN-er 
Monique om opnames te maken. 
Omdat de crew altijd per draai-
dag twee afleveringen opneemt, 

heeft de Cunera er nog een 
school bij gevraagd, de Augus-
tinus. Afwisselend werden een 
‘klassenoverval’ en de afleve-
ring opgenomen. De groepen 6, 
7 en 8 mochten bij de opnames 
in de gymzaal zijn. Het program-
ma met de Cunera wordt op za-
terdag 6 september om 8.10 uur 
uitgezonden op NPO 3. De afle-
vering met de Augustinus staat 
gepland op zaterdag 13 septem-
ber. Zondagmiddag rond 15.00 
uur wordt het programma her-
haald.

Kinderen Cunera en 
Augustinus op tv

Castricum - Tijdens het Open 
Monumentenweekend organi-
seert de Stichting tot behoud 
van natuurlijke en cultuurhisto-
rische waarden in de Alkmaar-
dermeeromgeving op zondag 
14 september een twee uur du-
rende wandelexcursie. Als 'Pa-
rels aan de rand' bevinden aan 
de oostzijde van landgoed Duin 
en Bosch de voormalige dokters-
huizen en een intiem woonwijk-
je voor voormalige personeels-
leden. Landschappelijke en cul-
tuurhistorische waarden gaan in 
dit mooie stukje Bakkum samen.
 
Het thema van Open Monumen-
tendag 2014 is: Op reis. Heel 
vroeger was de Schulpvaart een 
belangrijke vaarweg en ooit had 
Castricum drie railverbindingen; 
de spoorwegverbinding tussen 
Alkmaar en Uitgeest, de tram-
verbinding tussen Alkmaar en 
Haarlem en voor de bouw van 
de psychiatrische inrichting Duin 
en Bosch werd in 1904 een rail-
verbinding vanaf het station van 
Castricum aangelegd. Na vol-
tooiing van het ziekenhuis werd 
de railverbinding gebruikt voor 

aanvoer van steenkolen. Omdat 
voor zowel personeelsleden als 
bezoekers Duin en Bosch nogal 
afgelegen lag, werd vanaf 1914 
het personenvervoer met twee 
paardentramrijtuigen verzorgd. 
Later werd een van de rijtuigen 
omgebouwd tot een elektrische 
tram en de tramlijn van een bo-
venleiding voorzien. Het geëlek-
trificeerde tramrijtuig werd in 
1920 in dienst gesteld.
Met de tram komen kan niet 
meer want in 1938 is de dienst 
voor personenvervoer gestaakt 
en de trambaan is omstreeks 
1970 opgebroken. Wel zal op 
weg naar een bijzondere plek 
op het terrein het tracé van de 
trambaan worden gekruist. De 
wandeling begint om 14.00 uur 
en het startpunt is vanaf de par-
keerplaats aan de Van der Mij-
leweg, tegenover hotel café res-
taurant Borst. Deelname is gra-
tis. Omdat het aantal deelnemers 
vastgesteld is op 25 personen is 
aanmelden noodzakelijk. Dat 
kan per mail naar mooij63@kp-
nmail.nl, of via tel.: 0251-654977. 
Op de foto: De tram naar Duin 
en Bosch.  

Wandelexcursie nabij Duin en Bosch

‘Parels aan de rand’
Castricum - De SportFair op 7 
september wordt geopend door 
Bibian Mentel. Zij heeft bij de 
paralympics in Sotsji dit jaar een 
gouden medaille gewonnen met 
snowboarden. Zij is om 11.00 
uur aanwezig bij de opening. Om 
12.30 uur geeft zij een presen-
tatie over het Sport-MEE pro-
gramma. Tussendoor kan ieder-
een met haar in gesprek gaan en 
natuurlijk neemt zij haar gouden 
medaille mee.
 Bibian Mentel verloor op 27-ja-
rige leeftijd haar onderbeen door 
kanker. Zij was toen topspor-
ter en stond op het punt zich 
te plaatsen voor de Olympische 
Winterspelen in Salt Lake City, 
USA (2002). Vier maanden na 
haar amputatie stond ze weer op 
haar snowboard en zeven maan-
den later was ze weer Neder-
lands Kampioen bij de validen. 
Ondanks dat de kanker vijf keer 
terugkwam bleef zij snowboar-
den. Zo werd ze onder ande-
re Wereldkampioen snowboar-
den 2010 en 2012. Nu snow-
boarden een officieel onderdeel 
van de Paralympische Winter-
spelen is geworden, iets waar 
Bibian ruim zeven jaar voor ge-
vochten heeft, heeft zij haar kans 
op goud in 2014. Bibian Men-
tel vindt sport belangrijk: ,,Min-

Gouden medaillewinnaar 
Bibian Mentel opent SportFair 

der validen kunnen meer dan 
zij denken, ze moeten er alleen 
meer voor doen. De Menteli-
ty Foundation is er voor sporters 
die kijken naar mogelijkheden in 
plaats van beperkingen, het gaat 
om mentaliteit.”
Bibian is uitgenodigd om te sti-
muleren dat ook mensen met 
een beperking mee kunnen 
sporten of als vrijwilliger be-
trokken worden bij sportvereni-
gingen. De stichting SportFair 
werkt hiervoor samen met MEE 
Noordwest-Holland en Sportser-
vice Kennemerland. Om 12.30 
uur zijn hierover presentaties op 
het hoofdpodium van de Sport-
Fair en zullen sportverenigingen 
in Castricum/Uitgeest de inten-
tie uitspreken zich in te zetten. 
In de speciale Sport-MEE tent is 
ook informatie te krijgen.
Op de SportFair kunnen mensen 
kennis maken met veel sporten 
in de gemeenten Castricum en 
UItgeest. Dit vindt plaats op het 
voetbalterrein van voetbalver-
eniging VItesse aan de Puikman 
in Castricum. Er zijn veel spor-
ten, er is een podium met optre-
dens van dansgroepen, er is een 
markt, Forte kinderopvang heeft 
een heel programma voor kinde-
ren en er is een straatvolleybal-
toernooi. Genoeg te zien, doen 

en beleven. De SportFair wordt 
voor de derde keer georgani-
seerd en heeft als doel om de 
inwoners van Castricum en Uit-
geest kennis te laten maken met 
alle sporten die er in hun omge-
ving zijn.
 

Castricum – ,,De discussie over 
het initiatief Landal-park op de 
Zanderij is aan het begin van 
dit jaar voor de verkiezingen ge-
start. Het onderwerp domineer-
de de verkiezingen in maart. De 
coalitie die nu is gevormd heeft 
de realisering van het Landal-
park hoog op de agenda. Op dit 
moment is een voorstel aan de 
raad voorgelegd om te besluiten 
tot een haalbaarheidsonderzoek 
voor realisering van het Landal-
park op de Zanderij. Het onder-
werp trok bij de eerste bespre-
king op 21 augustus een over-
volle raadszaal. Het is echter een 
verkeerd voorstel.” 
Dat zegt Fer Wilms namens de 
CDA-fractie.

In 2013 is na het bestemmings-
plan Buitengebied door de raad 
vastgesteld. Daarin is het gebied 
Zanderij als open gebied veran-
kerd. Landal wil daar echter mi-
nimaal 120 huizen plus bijbeho-
rende voorzieningen gaan bou-
wen en de raad wordt nu ge-
vraagd een haalbaarheidsonder-
zoek te doen starten. Wilms: ,,De 
volgorde van de besluitvorming 
moet ons inziens anders. Drie 
vragen dienen eerst beantwoord 
te worden. Mag het gebied voor 
dit doel bebouwd gaan worden? 
Is het realiseren van een groot-
schalig recreatiepark positief 
voor Castricum? Zo ja op wel-
ke plaats kan dan zo’n park het 
beste worden gerealiseerd? Wij 

denken dat min of meer perma-
nente verblijfsrecreatie goed kan 
zijn voor de Castricumse econo-
mie in brede zin. Daar moet Cas-
tricum dan wel randvoorwaarden 
aan verbinden. Een uitgewerkte 
en integrale visie voor deze toe-
ristische impuls is dan eerst no-
dig. In die visie moet staan op 
welke wijze Castricum zijn recre-
atieve en toeristische beleid gaat 
invullen. Pas als deze uitwerking 
er is en een recreatiepark daarin 
hoog scoort, dan komt de vraag 
aan de orde of het open gebied 
Zanderij de geschikte en ge-
wenste locatie is. Het bestem-
mingsplan is op dit moment lei-
dend. Het CDA zegt dan ook nee 
tegen het voorgelegde besluit.”

CDA zegt nee tegen voorgelegde besluit

,,Haalbaarheidsonderzoek 
Zanderij verkeerd voorstel”

3 september 2014

Het Leger des Heils zoekt collec-
tanten in Castricum voor de jaar-
lijkse deur-tot-deurcollecte. De 
collecte wordt gehouden van 24 
tot en met 29 november. Ga naar 
www.legerdesheils.nl/collectan-
ten of bel met 036-5398175 voor 
aanmelding.

Leger des Heils
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Castricum - Vanaf zaterdag 13 
september zet Toonbeeld, cen-
trum voor de kunsten in Castri-
cum, haar deuren open. Het is 
goed gebruik bij Toonbeeld om 
nieuwe cursisten de gelegen-
heid te geven een eerste les vrij-
blijvend te komen meedoen om 
kennis te maken met de docent, 
hun werkwijze en de medecur-
sisten. Deze les wordt alleen be-
taald als men besluit zich aan te 
melden voor de hele cursus.
Er zijn nog enkele plaatsen bij de 
cursus steenhakken op zaterdag. 
De eerste les is op zaterdag 13 
september vanaf 10.00 uur. Re-
ken op een hele dag intensief 
aan de slag met steen en beitel. 
Maandag 15 september om 9.30 
uur start van de cursus Kalligra-
fi e. De cursist leert technisch 
schrijven, verschillende soorten 
schrift maar ook op een creatie-
ve manier expressief vorm ge-
ven aan inhoud van tekst. Maan-
dag om 13.30 uur beeldhouwen. 
De cursus bestaat uit twee de-
len. Een aantal lessen werken 
naar model en een beeld ma-
ken onder een thema. Op een 
nabij Toonbeeld gelegen loca-

tie wordt een dier geboetseerd. 
Maandagavond 15 september 
starten de nieuwe keramiekcur-
sussen. De lessen vinden plaats 
om de twee weken. Men kiest 
voor draaien of handvormen, ie-
der zeven lessen, met de moge-
lijkheid om de andere week gra-
tis vrij te werken. De eerste les 
keramiek handvormen is op 15 
september, de eerste les kera-
miek draaien is op 22 september. 
Op woensdag 17 september de 
nieuwe kindercursus Druktech-
nieken en keramiek voor kin-
deren vanaf acht jaar. Er wor-
den stempels gemaakt van lino 
en klei en die worden op papier 
en klei gedrukt. Aanvang 16.00 
uur. Woensdagavond 17 septem-
ber gaat ook tekenen en schilde-
ren van start. Dit jaar is het the-
ma werken met contrasten. Bui-
ten de openlessenweek om gaat 
op 25 oktober het maandelijkse 
pottenbakken op zaterdagcursus 
van start, alleen voor de draaiers. 
Aanmelden voor de openlessen 
kan via een mail naar tnbeeld@
xs4all.nl of bel 0251-659012. Kijk 
voor meer informatie op www.
toonbeeld.tv.

Toonbeeld start seizoen 
met de openlessenweek

Reünie Jac. P. Thijsse College 
Castricum - Het is het examen-
jaar van het schooljaar 2001- 
2002 op het Jac. P. Thijsse Col-
lege in Castricum. Een groepje 
leerlingen van 5 havo en 6 vwo 
breekt in een pauze zijn hoofd 
over de invulling van de aanko-
mende examenstunt. Het was 
Danny Bakkum die ‘Eureka’ riep, 
de naast hem zittende Sjoerd 
Balk aanstootte en de legenda-
rische woorden sprak: ,,We gaan 
een Rock and Roll Band oprich-
ten.” De rest is geschiedenis. 
Bob Maarse werd gevraagd te 
zingen, Danny zou bassen, Rob 
Kaan had een drumstel, Siebe 
Meijer kon wel aardig saxofoon 
spelen, Piet Tromp had weleens 
op een keyboard gespeeld en 
Sjoerd Balk had tenslotte al tien 
gitaarlessen gehad. Bob and the 
Blue Band was geboren.
Het is vrijdag 31 oktober 2014. 
Het Jac. P. Thijsse College be-
staat  dit schooljaar zestig jaar. 
Om dat te vieren wordt er een 
grote reünie georganiseerd in 
de Bobs in Uitgeest. Geen on-
bekende locatie want voor veel 
oud-leerlingen de plaats waar 
ze gedurende hun schoolcar-

rière mooie schoolfeesten heb-
ben meegemaakt. Bij binnen-
komst worden de oud-leerlin-
gen via allerlei schermen verwe-
zen naar zalen waar de leerlin-
gen van het examenjaar zich be-
vinden. Uit de geluidsinstallatie 
komen de klanken van de mu-
ziek uit de tijd van toen en op de 
schermen komen foto’s voorbijk 
van het kamp in Meerssen, mis-
schien oude schoolfoto’s of wel-
licht die onvergetelijke reis naar 
Verdun. Op het grote podium in 
de Bobs wordt ondertussen al-
les in gereedheid gebracht voor 
een spetterend optreden van 
Bob and the Blue Band. Kaar-
ten voor de reünie van het Jac. P. 

Thijsse College op vrijdag 31 ok-
tober  in de Bobs te Uitgeest  zijn 
verkrijgbaar via de site van de 
school namelijk www.jpthijsse.nl 
of via www.bobs.nl . De aanvang 
is 20.00 uur. Let op: kaarten zijn 
uitsluitend in de voorverkoop te 
verkrijgen.

Red Stars wint met 
ruime cijfers van rivaal

Castricum - Red Stars Vites-
se heeft de uitwedstrijd tegen ri-
vaal Urbanus met 5-17 gewon-
nen. Dankzij de zege namen de 
Castricumse honkballers de der-
de plaats weer over van datzelf-
de Urbanus.
Niets wees er zondag op dat de 
ploegen normaal gesproken aan 
elkaar gewaagd zijn. Red Stars 
pakte in de eerste inning al een 
0-3 voorsprong en bouwde dat 
gestaag uit. Pas bij een 0-6 stand 
scoorden de Hoornse gastheren, 
die lang kort werden gehou-
den door werper Bart Oorthui-
zen, hun eerste puntjes. Via 2-6 
en 5-7 liepen de foutloze Castri-
cummers uit naar een overtui-
gende 5-17 overwinning. Net als 
bij de heenwedstrijd (12-2 winst) 
gebeurde dat in 7 innings. Uit-

blinkers an slag waren Jeroen 
Groenendal, Thomas Meulen-
broek en Martijn Zondervan met 
ieder drie honkslagen. De honk-
balploeg heeft weer een stijgen-
de lijn te pakken, waar de eer-
ste seizoenshelft nog werd af-
gesloten met een teleurstellen-
de nederlaag tegen laagvlieger 
Double Stars. Die is inmiddels 
weggespoeld. ,,De hoogtepun-
ten volgen elkaar op dit seizoen”, 
zei coach Alwin Esser in een op-
perbeste stemming. ,,Onze Ge-
zellen en Vennep Flyers zijn een 
maatje te groot gebleken, maar 
dat we achter deze ploegen der-
de staan is fantastisch. Als je de 
cijfers bekijkt, staan we daar ook 
terecht.” Vrijdagavond wacht de 
zware uitwedstrijd bij RCH/Pin-
guïns, dat vijfde staat.

Uitgeesterweg gaat 
acht weken op slot

Limmen - De Uitgeesterweg 
in Limmen is van 5 september 
tot 31 oktober volledig afgeslo-
ten voor al het verkeer. De ge-
plande werkzaamheden aan de 
brug Schulpvaart worden in die 
periode in één keer uitgevoerd. 
Dit is nodig omdat de brug ver-
ouderd is en niet meer aan de 
huidige eisen voldoet. De brug 
Schulpvaart ligt in de Uitgees-

terweg tussen de Startinger-
weg en de N203 nabij Limmen 
in de gemeente Castricum. De 
brug is in november 2011 geïn-
specteerd om de kwaliteit van de 
constructie te bepalen. Uit de in-
spectie bleek dat de brug dus-
danig verouderd is dat levens-
duur verlengende maatregelen 
niet meer mogelijk zijn. De burg 
wordt daarom vervangen voor 

een nieuw exemplaar. Het ver-
keer dat normaal gebruik maakt 
van de brug zal worden omge-
leid door middel van omleidings-
routes.

Op reis is thema Monumentendag
Castricum - Het jaar 2014 is 
‘het Jaar van Mobiliteit en Mo-
biel Erfgoed’. Dit is mede de aan-
leiding voor de Stichting Open 
Monumentendag om dit jaar 
voor het thema ‘Op reis’ te kie-
zen. Ook in de gemeente Castri-
cum is van alles te zien en te be-
leven rond dit thema. Open Mo-
numentendag vindt plaats op za-
terdag 13 en zondag 14 septem-
ber. 
Tal van monumenten in de ge-
meente zijn op zaterdag en/
of zondag te bezoeken. Diver-
se monumenteigenaren hou-
den extra activiteiten. In de bi-
bliotheek van Akersloot is een 
fototentoonstelling te bezoeken 
met historische foto’s over rei-
zen en vervoer uit de regio. Bij 
de St. Pancratiuskerk in Castri-
cum is het thema ‘de laatste reis’ 
in woord en beeld gebracht op 
de gerenoveerde, oude begraaf-
plaats. In het kleine woonhuis 
van een voormalig keuterboertje 
aan de Westerweg 6 Akersloot  

een expositie van moderne archi-
tectuur. Kunstliefhebbers kunnen 
ook de gehele zaterdag terecht 
in de voormalig Duinrandschool 
in Bakkum bij het open atelier 
van kunstenaarsvereniging Per-
spectief. Op zondag is daar een 
open schilderdag. Op de websi-
te van de gemeente, www.cas-
tricum.nl staan foto’s en verha-
len, herinneringen aan vroeger 
dagen toen het vervoer er nog 
heel anders uitzag. Het Regio-
naal Comité Open Monumenten-

dag Noord-Kennemerland heeft 
een brochure samengesteld met 
een overzicht van alle te bezoe-
ken monumenten, activiteiten en 
tijdstippen. De brochure is ver-
krijgbaar bij onder meer bij de 
bibliotheken, op de campings 
Geversduin en Bakkum, de VVV 
en het gemeentehuis van Castri-
cum. De brochureis ook te vin-
den op www.castricum.nl. Op 
de foto een open autobus met 
toeristen richting strand. Foto: 
Stichting Oud-Castricum.
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Limmen – Op 22 november 
vindt de Limmen Music Night 
plaats. De voorbereidingen voor 
dit muzikale spektakel zijn in vol-
le gang. Er wordt door iedereen, 
zowel voor als achter de scher-
men, hard gewerkt om er een 
onvergetelijke avond van te ma-

ken. Om deze Music Night mee 
te maken, zijn er vanaf 1 sep-
tember kaarten te koop  bij AH 
in Limmen en bij de leden van 
Harmonie Excelsior. Om alvast 
een beetje in de stemming te ko-
men: tijdens de kermisrun op 13 
september, zullen harmonie en 

Kaartverkoop Music Night van start

Castricum - Op zaterdag 6 sep-
tember viert Evangeliegemeente 
Castricum haar 25-jarig bestaan. 
Het zilveren jubileum wordt ge-
vierd van 14.00 tot 17.00 uur op 
het parkeerterrein van Geester-
hage. Iedere zondag om 10.00 
uur komen de leden bijeen in 
Geesterhage om te zingen, te 

bidden en te luisteren naar on-
derwijs uit de Bijbel. De kinderen 
hebben hun eigen bijeenkomst; 
iedere tweede zondag van de 
maand is er een bijeenkomst 
voor de tieners en op zondag-
avond is er een jeugdavond. Een 
belangrijk onderdeel van de zon-
dagse dienst is het koffiedrin-

Zilver voor Evangeliegemeente

Limmen - Op zondag 7 sep-
tember begint om 10.00 uur een 
kerkdienst in de protestantse 
kerk met als thema ‘Talent in de 
kerk’. Als illustratie bij het the-
ma is in de kerk een expositie 
ingericht van veelzijdige, zicht-
bare talenten, van schilderkunst 
tot bloemkweek en van borduur-
kunst tot archeologische vond-
sten et cetera. 
De expositie is ook op zaterdag 
6 september te bezoeken van 
14.00 tot 15.30 uur. In historische 
kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 
is ook een permanent tentoon-
gestelde verzameling te zien van 
met de hand gemaakte model 
kathedralen uit vele landen. De 
toegang is gratis.

Talent 
in de kerk

Erfgoedstichtingen 
bundelen krachten
Regio - De stichting Oer-IJ en 
de stichting Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest, die beiden 
de cultuurhistorie van Kenne-
merland meer zichtbaar en be-
leefbaar willen maken voor een 
breed publiek, gaan waar moge-
lijk samenwerken. 
Een overeenkomst daarvoor 
is maandag op het erfgoed-
park De Hoop bij het Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer gete-
kend door de voorzitters Evert 
Vermeer en Cees Hazenberg. De 
stichting Oer-IJ houdt zich voor-
al bezig met de hoge aardkundi-
ge, archeologische en natuurwe-
tenschappelijke waarde van het 
landelijk gebied in de driehoek 
Haarlem, Alkmaar en Zaanstad.  
Daar ligt het Oer-IJ, een noor-
delijk aftakking van de Rijn, die 
uitmondde in zee bij Castricum. 
Een binnen-delta waarvan, voor 
wie dat weet, nog veel in het 
landschap is terug te zien.   
De stichting Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest wil een his-

Met autoschade naar 
Autoschade DeVri!

Bakkum - Aad de Vries is sinds 
1981 zeer goed in het herstellen 
van autoschade, maar een ex-
pert wil hij zichzelf niet noemen.
,,Een expert is iemand die al-
les behoort te weten en je weet 
nooit alles, ik leer nog elke dag!”  
Deze ondernemer zit ondertus-
sen niet stil en blijft investeren 
in een optimale dienstverlening. 
Onlangs heeft hij een zelfgecon-
strueerde professionele grote 
straalcabine geplaatst voor het 
vakkundig, fijn, stralen van on-
derdelen. Daarnaast kan ieder-
een bij Autoschade DeVri terecht 
voor het schuren en spuiten van 
de auto of motorfiets, reparaties 
van autoschade, taxaties en de 
afhandeling van de schade met 
een schade-expert.
Aad vertelt: ,,Bij ons bent u ook 
aan het goede adres voor las-
werk, vervangen van banden, 
monteren van uitlaten, remmen,
remdelen en kleine reparaties, 
bijvoorbeeld voor een APK-keu-
ring. En dus sinds kort ook voor 
het stralen van onderdelen. Bo-
vendien verzorg ik nieuw plaat-

werk en de meeste andere beno-
digde onderdelen, zoals koplam-
pen, uitlaten. Alleen van elektro-
nica heb ik geen kaas gegeten, 
dat is zo’n ingewikkelde materie, 
met dure machines, daar waag 
ik mij niet aan. Ook nemen wij 
afgekeurde auto’s of sloopauto’s 
in uiteraard met een RDW vrij-
waring.”
 
In de werkplaats staan allerlei 
materialen op voorraad, waaron-
der een verfmengmachine, want 
hier wordt niet alleen door Aad 
aan auto’s gewerkt, het is ook 
mogelijk om zelf een spuitklus 
te klaren. De spuit/moffelcabi-
ne kan worden gehuurd, ook op
zaterdag en in de avonduren, 
maar wel alleen op afspraak. 
Voor gedegen advies staat Aad 
klaar, hij heeft immers al zo’n 33 
jaar ervaring. Autoschade De-
Vri is gevestigd aan de Stetweg 
68a in Bakkum/Castricum. Bel 
voor meer informatie naar: 0251-
670989 of kijk voor alle informa-
tie op: www.autoschade-devri.
vpweb.nl.  

Paard uit water gered
Akersloot - Zondag aan het 
einde van de middag heeft de 
brandweer van Akersloot een 
paard uit het water gered aan 
het Klein Dooregeest. Met man 

en macht werd gewerkt en met 
behulp van brandslangen lukten 
het de mannen uiteindelijk het 
dier weer op het droge te bren-
gen. Foto: Evelien Olivier.

torisch houtzaagmolencomplex 
op het erfgoedpark De Hoop re-
aliseren; met een houtzaagmo-
len en een werkplaats waar ook 
aandacht zal zijn voor het ver-
haal van Cornelis Corneliszoon, 
die in de 17e eeuw bedacht hoe 
met behulp van windkracht ma-
chinaal bomen tot planken en 

balken konden worden gezaagd. 
De uitvinding was van grote be-
tekenis voor de economische 
ontwikkeling van Nederland in 
die tijd. Bij de beoogde samen-
werking moet met name gedacht 
worden aan het ontwikkelen van 
fiets- en wandelroutes in het ge-
bied. 
Ook wordt contact gezocht met 
andere initiatieven zoals de Hol-
land Route, het archeologisch 
informatiecentrum Huis van Hil-
de in Castricum en de Stelling 
van Amsterdam en het Noord-
Hollandpad. 

ken en gelegenheid voor ont-
moeting. In 1989 begon een klei-
ne groep mensen met het hou-
den van diensten in Dorpshuis 
de Kern. Na enige jaren werd 
het dorpshuis te klein, dus toen 
verhuisde de Evangeliegemeen-
te naar Geesterhage. Tijdens het 
feest zijn er attracties voor kin-
deren, gratis popcorn, hotdogs 
en drankjes en een optreden van 
het gospelkoor Chosen. 

slagwerkgroep aanwezig zijn en 
zij geven bij het Stet een concert 
terwijl de deelnemers aan de run 
hardlopend voorbijkomen. ,,Op 
deze wijze proberen wij hen een 
beetje wind mee te geven.” Als 
het slecht weer is gaat het optre-
den niet door.
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Mavo- of Havo-diploma 
op eigen manier halen
Regio - Een Mavo of Havo-di-
ploma halen, maar wel op de 
eigen manier. Dat kan op het 
Nova College Vavo op de Lau-
rens Baecklaan 25 in Bever-
wijk. 

Dit schooljaar is daar het aan-
bod exacte vakken vmbo-t uit-
gebreid voor wie zich wil voorbe-
reiden op een beroepsopleiding 
in de techniek. Wie die vakken 
volgt, kan bovendien tegelijk het 
vak mechanica in het mbo van 
het Nova College volgen. Bij veel 
andere vakken is ook nog plaats, 
aanmelden is dus nog mogelijk.
Het Nova College Vavo verzorgt 

vrijwel alle reguliere vakken 
mavo/vmbo-t, havo en vwo. Het 
gaat om deeltijdonderwijs (vavo) 
voor iedereen die alsnog een di-
ploma of certificaat wil behalen. 

Leerlingen volgen alleen de vak-
ken die ze nodig hebben voor 
hun diploma en/of hun vervolg-
opleiding en ze krijgen voldoen-
de persoonlijke aandacht en be-
geleiding. Iedereen die zich aan-
meldt, krijgt een persoonlijk in-
takegesprek om het meest pas-
sende studieprogramma en vak-
kenpakket te bepalen. 
Zie novacollege.nl/vavo voor 
meer informatie.







Castricum – Oecumenische Ba-
sisschool Visser ’t Hooft viert dit 
schooljaar haar 40-jarig bestaan. 
Dit jubileum wordt gevierd  met 
verschillende activiteiten voor 
de leerlingen, leraren en ou-
ders verspreid over het  gehele 
schooljaar. 

Dinsdag 9 september gaat de 
hele school op schoolreis. In ok-
tober wordt er in de hele school 
hard gewerkt aan een eigen 
schoollied. Ook wordt er onder 
eigen beheer een feestboek uit-
gegeven en een ‘lipdub’-filmpje 
gemaakt. Van 28 april tot met 1 

mei 2015 vindt er een feestweek 
plaats om het jubileumjaar op 
gepaste wijze af te sluiten. Dins-
dag 28 april wordt deze week 
op officiële wijze geopend met 
een taartje en een cadeau. De 
feestweek wordt afgesloten met 
een veiling van eigen gemaakte 
kunst en een uitgebreide speel-
dag voor alle leerlingen met een 
spetterende verrassing. Direc-
teur Fred de Wildt over het jubi-
leumprogramma: “Door de acti-
viteiten in dit jubileumjaar loopt 
een rode draad: ontdekken wie 
je bent en wat je kunt. Visser ’t 
Hooft staat namelijk voor onder-

Visser ’t Hooft viert jubileum
nemend onderwijs.  Voorbeelden 
van ondernemende activiteiten 
tijdens het jubileumjaar zijn: sa-
men kunst maken voor de vei-
ling op onze feestavond, uitzoe-
ken hoe andere culturen en ge-
loven feest vieren, en een film-
pje maken van script tot uitvoe-
ring met hulp van alle kinderen 
in de school. Samen werken aan 
een idee, een plan en de uitvoe-
ring. Onze leerlingen creëren 
met hulp hun eigen jubileumac-
tiviteiten.” Dinsdag 28 april is er 
een feestavond vanaf 19.00 uur; 
iedereen die de school een warm 
hart toedraagt is welkom.

Castricum - Dit schooljaar 
bestaat basisschool Paulus 
op de kop af vijftig jaar jaar. 
In de loop der jaren heeft de 
school verschillende naams-
veranderingen ondergaan, 
onder andere door het sa-
mengaan met andere scho-
len. De Petrus- en Paulus-
school bijvoorbeeld. De Ge-
rardusschool is in de Paulus-
school opgegaan, net als de 
Maria kleuterschool.

De school kende de afgelopen 
jaren veel feestelijke momenten. 
Het veertigjarig jubileum werd 
uitbundig gevierd met een feest-
week en een grote reünie, even-
als het 45 jarig jubileum. Basis-
school Paulus zit nu voor het 
derde jaar in een nieuw gebouw. 
Bij de sloop van het oude ge-
bouw, werd er opnieuw een gro-
te reünie gehouden. Alle oud-

leerkrachten en -leerlingen kon-
den toen nog eenmaal de oude 
school bezoeken, voordat in ju-
li 2011 de sloper aan het werk 
ging. Het nieuwe schoolgebouw 
kwam op de plek van de oude 
speelplaats. Er is dit keer voor 
gekozen om geen feestweek te 
organiseren, maar om de activi-
teiten meer te verspreiden over 
het hele jaar. 

De steunstichting van de Paulus 
sponsort de schoolreizen voor 
alle groepen, zodat de boven-
bouw- kinderen volgende week  
naar de Efteling gaan en de 
jongste kinderen naar Sprook-
jes Wonderland in Enkhuizen. 
Bovendien is er voor alle ouders 
een feestavond met muziek op 
vrijdag 5 september, waarbij ook 
de bovenburen en de oud-leer-
krachten van de laatste tien jaar 
uitgenodigd zijn.

Basisschool Paulus 
is halve eeuw oud

Castricum - Het sterk verjongde 
FC Castricum heeft in het beker-
duel tegen dorpsgenoot Vites-
se’22 keihard toegeslagen. Met 
maar liefst 6-3 werden de Duin-
randers naar huis gestuurd. FC 
Castricum begon met de jeugd-
spelers Jordy Dansik en Elario 
Zweet en Lars Beukers als nieu-
we keeper.  
Met een sterker Vitesse’22 in de 
eerste helft kwam FC Castricum 
toch op 1-0. Maarten van Dui-
venvoorde was niet zelfzuchtig 
en passte keurig op tijd naar Ela-
rio Zweet. De debutant tikte rus-
tig zijn eerste doelpunt binnen. 
FC Castricum zakte daarna even 
weg. Met twee tegendoelpunten 

als gevolg. In de pauze gaf trai-
ner Charles Loots de opdracht 
om meer de ruimtes te benut-
ten die Vitesse achterin weg gaf. 
Kasper Melis kwam in het veld 
voor de licht geblesseerde Fa-
rid Boularas. FC Castricum bloei-
de op en speelde Vitesse soms 
zoek. Al snel werd het 2-2 door 
Maarten van`Duivenvoorde, de 
3-2 kwam van de sterk spelende 
aanvoerder Joris Schekkerman 
en daarna was het de beurt aan 
Peter Hes (foto) die 2 x beheerst 
scoorde. Ook invaller Justo van 
de Werf mocht nog een goaltje 
mee pikken. Uiteindelijk werd de 
eindstand bepaald op 6-3. Foto: 
Jacob de Maar.

FC Castricum op schot 
tegen Vitesse’22: 6-3

Castricum - Zaterdagmiddag 
vond in Biljartcentrum Castri-
cum voor de tweede keer het 
vader-zoontoernooi van Bil-
jartvereniging ’t Steegie plaats. 
Twaalf koppels streden in een 
spannende strijd om de eerste 
plaats voor een groot publiek. 
Na een spannende finale kwam 
het koppel  Nico Veldt en zoon 
Eric als winnaar uit de strijd. Het 
koppel Bert Zonneveld en zoon 
Aris eindigde op een tweede 
plaats, gevolgd door Jan Beerse 
met zoon Tim. 

Vader Nico en 
zoon Eric beste

Castricum - Zondag 7 septem-
ber zijn mensen met en zonder 
beperking welkom in Discovery. 
Er is een uitstapje naar de Sport-
fair op de  Puikman voor liefheb-
bers; verzamelen tussen 14.00 en 
14.15 uur op de Dorpsstraat 2a 
te Castricum.

Uit met De Soos

3 september 201415

Limmen - Voor de 34e keer 
houdt de Limmer IJsclub tijdens 
de kermis de traditionele Kater-
loop. De loop op zondag 14 sep-
tember staat open voor wed-
strijdlopers en recreanten. Ook 
de jongeren kunnen weer laten 
zien dat er aan de conditie wordt 
gewerkt. De route gaat dwars 
door het dorp en er kan vijf of 
tien kilometer gelopen worden. 
Voor vele lopers is dit een ide-
ale voorbereiding op de Dam 
tot Damloop die een week later 
plaatsvindt. Inschrijven kan van-
af 9.30 uur in Sporthal d´Enterij, 

Katerloop Limmer IJsclub

waar ook kleed- en douchege-
legenheid is. De start is aan de 
Middenweg, nabij de sporthal, 
om 10.30 uur. Voor de basis-
schooljeugd is er vooraf aan de 
Katerloop de Parkloop. 
Kinderen tot en met acht jaar lo-
pen één maal een ronde om het 
park en de kinderen van negen 
tot en met twaalf 12 jaar twee 
maal. Deelname is gratis en na 
afloop is er voor ieder een aar-
digheidje. De start voor deze 
Parkloop is om 10.00 uur, wel 
een kwartier van tevoren aanwe-
zig zijn. 
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