
 
00   00 maand 2015

127 september 2016 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Nog geen opvang Antonius, 
Transitium gaat toch verhuizen  
Bakkum - Het voormalige 
Kindertehuis Antonius wordt 
voorlopig niet gebruikt als 
opvanglocatie voor vluchte-
lingen. Het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA) 
liet weten dat er nog geen 
instroom van statushouders 
plaatsvindt in Bakkum. Eer-
der ontving de gemeente een 
aanvraag van een ontwikke-
laar. Deze wilde het pand ko-
pen om er uiteindelijk een 
vakantie-accommodatie met 
zorg van te maken. Lopen-
de de bestemmingsplanpro-
cedure kon het gebouw wor-
den verhuurd aan het COA 
voor de tijdelijke opvang van 
vluchtelingen. Landelijk is de 
instroom van asielzoekers 
niet meer zo hoog en hier-
door is er nu minder behoefte 
aan aanvullende opvangloca-
ties. De komende weken zijn 

er op zowel landelijk als pro-
vinciaal niveau besprekingen 
over de instroom van vluch-
telingen in Nederland en de 
opvanglocaties. Daarna gaan 
de gemeente, het COA en de 
initiatiefnemer met elkaar in 
gesprek over het verdere ver-
volg. Het besluit van het COA 
staat los van het plan van de 
initiatiefnemer om van het 
gebouw een vakantieverblijf 
met zorgvoorzieningen te 
maken. 

Retraitehuis Bloeiplaats Tran-
sitium vertrekt hoe dan ook  
deze maand uit het pand. 
Bloeiplaats Transitium is een 
plek voor mensen in een ver-
anderproces, waar zij rust, 
ruimte en begeleiding kun-
nen vinden. Samen met de 
koper is wel naar verschillen-
de mogelijkheden gekeken 
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Bij iedere 10 euro* aan boodschappen krijg je t/m dinsdag 11 oktober 2016 een schoolpunt met een unieke code die je op 
jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt geven aan de deelnemende school van jouw keuze. Aan het einde van de actie wordt € 
5.000,- verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. Spaar je mee? 

* Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/sparenvoorjeschool

JUMBO VERDEELT
€5.000.-  IN UITGEEST EN 

OMSTREKEN

JUMBO VERDEELT €5.000.-
IN UITGEEST EN OMSTREKEN!

om de Bloeiplaats op deze 
locatie te kunnen behouden, 
maar daar kwam geen goed 
alternatief uit. Het recen-
te nieuws dat er voorlopig of 
helemaal geen asielzoekers 
komen, deed niets verande-
ren aan het besluit op zoek 
te gaan naar een permanen-
te locatie in de omgeving van 
Castricum of Egmond. 
De Bloeiplaats kreeg vo-
rig jaar april 2015 de sleu-
tel van de westvleugel van 
het pand aan de Heereweg. 
In november 2015 opende 
zij de deuren voor de eerste 
gasten. De Bloeiplaats Tran-
sitium is bedacht en geïniti-
eerd door Thomas van Kleef 
van de Stichting Jan XVII.  
Marieke Hildenbrant van De 
Bloeiplaats vertelt:  ,,De plek 
is door verschillende mensen 
gezamenlijk gerund: praktijk-

houders, zoals masseurs, yo-
gadocenten, coaches, shi-
atsu en reikitherapeuten en 
vrijwilligers. In de afgelopen 
tien maanden heeft de Bloei-
plaats Transitium honderden 
gasten ontvangen. Ondanks 
de korte periode dat de 
Bloeiplaats Transitium op de-
ze plek is gevestigd geweest, 
is het een beproefd concept 
gebleken. Waar en hoe de 
Bloeiplaats Transitium verder 

gaat, is nog niet bekend. Lo-
catietips in en om Castricum 
of Egmond van rond 200m2 
zijn daarom welkom.” Vrijdag 
9 september vanaf 17.00 uur 
is er een afscheidsborrel in 
de dan leeg geruimde Bloei-
plaats Transitium voor alle 
mensen die op een of ande-
re manier betrokken zijn ge-
weest. Locatietips en aan-
melden voor de borrel:  uit-
waaienopnieuw@gmail.com.

Famke op WK Honkbal
Castricum - Twaalf landen 
nemen van 3 tot en met 11 
september deel aan de ze-
vende editie van het we-
reldkampioenschap honk-
bal voor dames en de talent-
volle Famke Gildemacher uit 
Castricum is er bij. De wed-

strijden worden gespeeld in 
Zuid-Korea. Oranje won van 
India met 9-2 en verloor van 
Japan met 12-0. Maandag 
speelde het team tegen Ca-
nada en verloor met 7-1. Ne-
derland speelt verder om de 
zevende tot en met twaalf-

de plaats. De eerste tegen-
stander daarin wordt woens-
dag de Cubaanse nationa-
le ploeg, waartegen Oran-
je vier jaar geleden haar eer-
ste WK-overwinning boekte. 
Hierna volgen nog wedstrij-
den tegen achtereenvolgens 
de Verenigde Staten, Hong-
Kong en Pakistan.

Motie onnodige ver-
lichting gemeentehuis 
Castricum - De verlichting 
in het gemeentehuis heeft 
het gehele weekend vol-
op gebrand. En dat was niet 
de eerste keer. CKenG had 
na vergelijkbare voorvallen 
eerder om maatregelen ge-
vraagd. CKenG is de verspil-
ling zat en heeft nu een Mo-
tie van Treurnis ingediend. In 
de motie wordt de raad ge-
vraagd zijn teleurstelling uit 
te spreken over de gang van 
zaken en het college opge-
dragen om gemeentelijke 
verlichting niet meer te la-
ten branden als dat niet no-
dig is. De motie wordt op 
donderdag 15 september be-

handeld. Of het om een tech-
nisch defect gaat of om nala-
tigheid is niet bekend.

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

HOOGLANDER 
WORSTJES

30 % KORTING
Vleeswarentrio:
cervelaatworst
fi let americain
gebr. gehakt

2 provencaalse crepinett es
400 gr. ratatouille

400 gr. aardappelschijfj es
Samen €4,99

€4,99
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 15-08-2016: 
Koen en Ruben Krom, zonen 
van Roel N.J. Krom en Lin-
da E. Hoogenboom. Castri-
cum - 9-08-2016: Jilles Ni-
colaas van Amstel, zoon van 
Roel J. van Amstel en Anna 
M. Gooijer. 24-08-2016: Fen-
na Lidwina Cornelia Gijzen, 
dochter van Rogerius W.G. 
Gijzen en Lianne Posthu-
ma. 29-08-2016: Connor Nils 
Thomas Hollenberg, zoon 
van Bas Hollenberg en Ta-
mara Brouwer. 
Limmen - 7-08-2016: Ellis 
Anna Elisabeth Koet, dochter 

van Gerhard A. Koet en Ciska 
Pepping. 22-08-2016: Nanne 
Auke Boers, zoon van Sebas-
tianus P.A.M. Boers en Len-
neke A. Winder.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Akersloot - 31-08-2016: 
Mattheus R. Dekker en Ma-
ria J. Borst. Castricum - 31-
08-2016: Iwan J. van de Hoek 
en Olga V. Grishkevich.
 
Overleden
Castricum - 5-12-1925: 
Aleida J. Wiendels, weduwe 
van Petrus W. Baltus. 

PvdA en duurzaamheid met Lutz 
Jacobi en Herman Verhagen 

Castricum - Op 14 septem-
ber organiseert de PvdA-af-
deling Castricum in Ons Huis 
in Limmen een openbare bij-
eenkomst over duurzaam-
heid. Inleiders zijn Lutz Ja-
cobi, parlementariër van de 
PvdA, én Herman Verhagen, 
spreker op het gebied van 
duurzaamheid. De bijeen-
komst wordt gehouden op 
de Zuidkerkenlaan 21 in Lim-
men, start 20.00 uur. De bij-
eenkomst is zowel voor ie-
dereen die geïnteresseerd is 
in hoe inwoners, gemeen-
te en bedrijven de kernen 
van de gemeente Castricum 
duurzamer kunnen maken.

Lutz Jacobi zet zich al eni-
ge tijd in om de kust langs 
de Noordzee te beschermen 
tegen verdere bebouwing. 
Vlak voor de zomervakantie 
diende zij in de Tweede Ka-
mer een motie in waarin de 
regering wordt gevraagd om 
in een Kustpact met provin-

ciale- en gemeentelijke over-
heden bindende afspraken te 
maken over handhaving en 
bescherming van ons unie-
ke kustlandschap. Over de 
kust zegt ze: ,,Onze kuststro-
ken zijn uniek en kwetsbaar 
en moeten beschermd wor-
den. Niet bouwen daar dus. 
Omdat delen van de kust qua 
regelgeving vallen onder ge-
meenten is het belangrijk dat 
in samenwerking met ge-
meenten goede afspraken 
worden gemaakt. Dat moet 
goed, snel en bindend zijn. 
En er moet controle op uitge-
voerd worden. Om te voorko-
men dat de vele plannen die 
klaarliggen voor het bouwen 
in- en rondom het Kustge-
bied worden uitgevoerd.”

Herman Verhagen is niet al-
leen een veelgevraagd spre-
ker, maar ook inwoner van de 
gemeente Castricum. Al vijf-
endertig jaar is hij actief op 
het gebied van duurzaam-

heid. Herman Verhagen is 
voorzitter van Vereniging Mi-
lieudefensie en sinds kort se-
nior adviseur Lokale Energie 
bij de vuilverbrander HVC in 
Alkmaar. In deze functie ad-
viseert hij onder meer ge-
meenten over uitbreiding van 
de lokale energieopwekking. 
Hij is onder meer auteur van 
‘De Duurzaamheidsrevolutie’. 
Hierin beschrijft hij hoe men-
sen organisaties kunnen ver-
anderen en hoe organisaties 
de wereld kunnen verande-
ren. 

Herman Verhagen: ,,Duur-
zame ontwikkeling is aan 
de winnende hand. Er zijn 
tal van voorlopers die van-
daag de dag de kansen voor 
morgen aan het creëren zijn. 
Meer en meer consumenten 
vragen om duurzame pro-
ducten. Hierdoor kiezen ook 
bedrijven en investeerders 
voor duurzaamheid. We na-
deren echt een kantelpunt.”

Toonbeeld laat zich zien op Bakkerspleintje
Castricum - Zaterdag 10 
september presenteert Toon-
beeld zich op het Bakker-
spleintje. Tussen 12.00 en 
16.00 uur zijn er allerlei pre-
sentaties en optredens van 
leerlingen en docenten. 

Ook kan men informatie krij-
gen over het brede aanbod, 
muziek, beeldend en toneel 
voor zowel kinderen als vol-
wassenen. Een instrument 
uitproberen kan ook of een 
afspraak maken voor een 
gratis proefl es.
De afdeling beeldend van 
Toonbeeld is van de partij om 
te laten zien wat de moge-
lijkheden zijn in de verschil-

lende cursussen. Een aan-
tal docenten zullen life aan 
het werk zijn op het plein 
met krijt, verf, klei en zelfs zil-
ver. Ze kunnen alles vertel-
len over de cursussen die in 
september van start gaan. In-
schrijven ter plekke is mo-
gelijk. Geen tijd zaterdag 10 
september? 
Kijk dan voor het aanbod op 
www.toonbeeld.tv. Online 
aanmelden kan ook. Er is nog 
plaats bij diverse cursussen, 
zoals beeldhouwen, steen-
hakken, keramiek en teke-
nen en schilderen. Nieuw in 
het aanbod is het kinderate-
lier voor kinderen tussen 4 tot 
en met 8 jaar.

Fietsersbond 
zoekt hulp

Castricum - Om de belan-
gen van de fi etsers goed te 
kunnen behartigen heeft 
de Fietsersbond hulp nodig. 
Want om dat goed te kunnen 
doen moeten de leden pre-
cies weten langs welke rou-
tes meestal gefi etst wordt en 
hoe druk het daaris. 

Binnen kort is er een lande-
lijke Fiets-telweek. Daaraan 
nam vorig jaar binnen Castri-
cum bijna geen enkele fi etser 
deel. De Fietsersbond roept 
fi etsers op om dit jaar wel 
massaal mee te doen. Niet 

alleen inwoners van Castri-
cum; deze oproep is ook ge-
richt aan iedereen uit de re-
gio die geregeld van/naar 
Castricum fi etst. Men kan 
meedoen door gebruik van 
de gratis Fiets-tel-app. Die is 
nu al te downloaden. De tel-
week is van 19 september tot 
en met 25 september. Down-
loaden van de app kan via 
defi ets-telweek-site. 

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

COLOFON

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
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
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
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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
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Regio - Klanten die ttot en 
met 11 oktober boodschap-
pen doen bij één van de Jum-
bo winkels in de regio, kun-
nen sparen voor spel- en 
leermaterialen voor lokale 
basisscholen. Voor de ‘Spa-
ren voor je School’ actie stelt 
Jumbo onder de deelnemen-
de basisscholen in Uitgeest 
een budget van 5.000 euro 
beschikbaar. 
Klanten van Jumbo ontvan-
gen vanaf woensdag 7 sep-
tember bij elke besteding van 
tien euro een gratis school-
punt met een code. Op de 
website jumbosparenvoor-
jeschool.nl kunnen klanten 
eenvoudig de punten toewij-
zen aan één van de vijf deel-

nemende basisscholen. Na 
afl oop van de actie wordt het 
beschikbare budget op ba-
sis van het aantal toegewe-
zen punten verdeeld over de 
basisscholen. De school met 
de meeste punten ontvangt 
naar verhouding het hoog-
ste bedrag. De scholen, al-
le bassischolen van Uitgeest 
doen aan deze actie mee, 
hebben voorafgaand aan de 
actie aangegeven voor wel-
ke producten zij graag spa-
ren. Scholen konden kiezen 
uit een grote collectie spel- 
en leermaterialen. Zo spaart 
bijvoorbeeld basisschool De 
Kornak voor het opknappen 
van het schoolplein en ba-
sisschool De Wissel voor een 
hekje om het voetbalveld. Op 
deze manier weten de klan-
ten van Jumbo waar zij met 
de spaarpunten aan bijdra-
gen. In november wordt be-
kendgemaakt welk bedrag 
de basisscholen kunnen be-
steden aan de spel- en leer-

Heemskerk - Hummel Kozij-
nen & Wooncomfort is exclu-
sief dealer van Deponti ter-
rasoverkappingen voor heel 
Noord-Holland. Het hele jaar 
genieten van het terras en al-
tijd droog en uit de wind zit-
ten? Hummel Kozijnen en 
Wooncomfort maakt het mo-
gelijk voor de laagste prijs!

Bij Hummel is een comple-
te terrasoverkapping van ca. 
406 centimeter breed en ca. 
250 centimeter diep verkrijg-
baar voor de ongekend lage 
prijs vanaf 1.315,00 euro (in-
cl. BTW) in de kleuren crème/
wit en antraciet. De terras-
overkapping is voorzien van 
polycarbonaat beplating en 
kan optioneel worden voor-
zien van luxe extra’s zoals 
LED verlichting, een infra-
rood terrasverwarmer, spie-
kozijnen voor de zijwanden 
en Fiano schuifglaswanden 
(veiligheidsglas), waardoor 
de overkapping geheel is af 
te sluiten. Met het wisselvalli-
ge weer in Nederland kan nu 

iedereen optimaal van de tuin 
genieten zonder zelf in de re-
gen te moeten zitten. Een fl it-
sende overgang van huis 
naar tuin, het doorzichtige 
dak versterkt de zonnestralen 
en dat maakt het al snel lek-
ker om buiten te zitten. Een 
terrasoverkapping is dan ook 
een must voor iedereen die 
van het buitenleven houdt. 
Beleef alle seizoenen, van het 
eerste voorjaarszonnetje tot 
de laatste mooie herfstdag. 
In de showroom van Hum-
mel staan diverse realistische 
opstellingen, zodat een goed 
beeld van de mogelijkheden 
kan worden verkregen. De-
ze terrasoverkappingen zijn 
eenvoudig zelf te plaatsen 
dankzij de zeer uitgebreide 
montagehandleiding, maar 
natuurlijk kan Hummel de-
ze taak overnemen tegen een 
zeer gunstig tarief. De show-
room aan de Lijnbaan 44a te 
Heemskerk is 6 dagen in de 
week geopend van 10.00 tot 
16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur.

Laagste prijs bij Hummel
Terrasoverkappingen 

van Deponti

materialen. De ‘Sparen voor 
je School’ actie sluit naad-
loos aan op het maatschap-
pelijke beleid van Jumbo. Als 
familiebedrijf en toonaange-
vende supermarktketen staat 
Jumbo midden in de samen-
leving. De supermarktke-
ten voelt zich daarom ver-
antwoordelijk voor de we-
reld om zich heen. Voor de-
ze generatie, maar ook ze-
ker voor de volgende gene-
raties. Jumbo telt momenteel 
zo’n 580 winkels, waaronder 
drie Foodmarkten. Ook zijn 
er ruim 200 Pick Up Points 
waar klanten hun online be-
stellingen kunnen ophalen 
en bezorgt de supermarktke-
ten boodschappen aan huis, 
deze bezorgdienst wordt per 
13 september ook aangebo-
den bij Jumbo Uitgeest. Dit 
is bovendien goed nieuws 
voor bedrijven en instellingen 
die van deze service gebruik 
kunnen maken.
Door de klant altijd centraal 
te zetten, is het familiebedrijf 
één van de best gewaardeer-
de supermarktketens. Niet 
voor niets is Jumbo onlangs 
voor de vijftiende keer door 
GfK uitgeroepen tot beste su-
permarkt van Nederland. 

Castricum - In sporthal De 
Bloemen is op zondag 18 
september van 10.00 tot 17.00 
uur een vlooienmarkt waar 
veel tweedehands spullen en 
kleding verkocht wordt, maar 
ook antiek en curiosa, waar-
onder huisraad en decoratie-
ve artikelen.
Een kraam huren kan ook 

Kraam huren of snuffelen op 
de overdekte vlooienmarkt 

voor 22,50 euro. Dit kan ge-
reserveerd worden via  www.
Animo-vlooienmarkten.nl of 
bel tel.: 06-39108152. 

Voor bezoekers is de en-
tree  2,50 euro, voor 65-plus-
sers 2,00 euro en kinderen tot 
twaalf jaar kunnen onder be-
geleiding gratis naar binnen.

www. .nl

www. .nl

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur 
Bridget Jones’s Baby(shower)

donderdag 20.00 uur
vrijdag 19.00 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.30 uur 
Adios Amigos

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

La Pazza Gioia
vrijdag 19.00 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Julieta
vrijdag & zaterdag  21.15 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Ben-Hur 3D
vrijdag 21.15 uur
Bad Moms

 zaterdag 19.00 uur
Absolutely Fabulous

zaterdag 15.00 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Huisdiergeheimen - 3D

zondag 13.00 uur
woensdag 15.00 uur 
Meester Kikker

zaterdag 15.00 uur
Grote Vriendelijke Reus (GVR) NL - 2D

Programma 08 sept  t/m 14 sept 2016

Bridget Jones’s Baby Shower
Renée Zellweger en Colin 
Firth zijn weer samen te zien 
in Bridget Jones’s Baby. Na 
haar break-up met Mark Dar-
cy is ze in de veertig en op-
nieuw single. Maar dan ont-
moet ze een onweerstaanba-
re Amerikaan: Jack en haar 
liefdesleven staat weer op z’n 
kop. Geheel ongepland, blijkt 
Bridget in verwachting te zijn 
en weet ze niet zeker wie van 
de twee mannen de vader is.

Het publiek wordt vanaf 19.15 
uur verwacht bij Corso Bios-
coop waar een glaasje bub-
bels wacht. Bij een babysho-
wer horen natuurlijk cadeaus 
voor de baby en Corso vraagt 
iedereen een cadeautje mee 
te nemen. Dit kunnen ge-
bruikte of nieuwe babyspul-
len zijn. De cadeautjes gaan 
naar Stichting Babyspullen. 
Spullen afgeven bij Corso Bi-
oscoop kan ook.

Beatrice Morandini Valdira-
na is een decadente klets-
kous, een opvallend fi guur 
in de psychiatrische inrich-
ting waar ze woont. Ondanks 
haar praatjes vindt ze wei-
nig aansluiting bij de ande-
re patiënten. Als de introver-
te, stoer uitziende Donatel-
la Morelli wordt opgenomen 

La Pazza Gioia in de inrichting, bloeit er een 
onverwachte vriendschap op 
tussen de twee. Ze besluiten 
samen te ontsnappen en ko-
men tijdens de avontuurlijke 
reis oog in oog te staan met 
hun verleden. La Pazza Gioia 
is een komisch drama over 
vriendschap en de zoektocht 
naar geluk, met het prachti-
ge landschap van Toscane 
als decor.
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Charme Castricum en 
Bakkum te zien op tv
Castricum - Presentato-
ren Bert van Leeuwen, Henk 
van Steeg, Kefah Allush, Hel-
la van der Wijst en Mirjam 
Bouwman gaan voor ‘Geloof 
en een Hoop Liefde’ op zoek 
naar authentieke dorpsver-
halen, karakteristieke stads-
gezichten en de rol van het 
christelijk geloof in gemeen-
te Castricum. Kijk van maan-
dag 19 september tot en met 
vrijdag 23 september naar 
‘Geloof en een Hoop Liefde’ 
in Castricum en Bakkum om 
17.50 uur op NPO 2.
Op de camping in Bakkum is 
Annie Wassenaar kampeer-
ster van het eerste uur. Na 
de oorlog hielp zij om de bij-
zondere camping weer op 
te bouwen. Als in 1996 haar 
man overlijdt, blijft ze terug-
keren naar hetzelfde plek-
je   hoe moeilijk dat soms ook 
is. Totdat weduwnaar Piet het 
verdriet over zijn overleden 
vrouw bij haar komt weg-
drinken met een kopje koffi e. 
Ralph Tuijn is avonturier tot 
in z’n diepste vezels. Hij roei-

de in z’n eentje al een aantal 
oceanen over, maar dit najaar 
staat de volgende alweer op 
de agenda. Henk van Steeg is 
bij de tewat

erlating van de eerste boot. 
Tieners in Noord-Holland 
kamperen graag op camping 
Bakkum en dat is niet in de 
laatste plaats vanwege de 
passie waarmee Juan Hof-
land het jongerenwerk doet. 
Waarom zet hij zich zo in voor 
jongeren? Hella ontmoet 
Hans Kramer, die al veer-
tig jaar bezeten is van opge-
voerde trekkers. De tractor-
pulling van Lochem moet een 
kroon worden op zijn jubile-
um. Waarom is deze uit de 
hand gelopen hobby zo be-
langrijk voor hem? Dit en nog 
meer verhalen uit Castricum 
in ‘Geloof en een Hoop Lief-
de’. Ook in het dagelijkse ra-
dioprogramma ‘Thuis op 5’ 
staan Castricum en Bakkum 
deze week centraal. Iedere 
werkdag van 22.00 tot 00.00 
uur op NPO Radio 5.

Dag van de scheiding bij De ScheidingsMakelaar

Vijf tips om een (echt)scheiding
in goed overleg te laten verlopen

Regio - Elk jaar is het de 
tweede vrijdag in septem-
ber de dag van de schei-
ding. Scheidingskantoren in 
heel Nederland openen hun 
deuren om mensen van ad-
vies te voorzien. Uitgangs-
punt is de maatschappelij-
ke problemen rond scheiden 
onder de aandacht te bren-
gen. Bij de ScheidingsMake-
laar is iedereen heel het jaar 
welkom voor een vrijblijvend 
adviesgesprek. ,,Wij vinden 
het belangrijk om het belang 
van scheiden in goed overleg 
op de dag van de scheiding 
te blijven onderstrepen”, zegt 
Hans van Son van De Schei-
dingsMakelaar.

,,Daarom geven we hier vijf 
tips om een scheiding in 

goed overleg te laten verlo-
pen. Doe de melding van de 
scheiding aan je partner in 
een persoonlijk gesprek zon-
der dat de kinderen daar-
bij aanwezig zijn. Vertel met 
elkaar aan alle kinderen te-
gelijkertijd dat jullie willen 
scheiden. Bereid het gesprek 
samen voor en laat het over-
komen dat jullie allebei ach-
ter deze beslissing staan. 
Wanneer er heftige ruzies 
ontstaan, probeer dan op tijd 
afstand van elkaar te nemen. 
Zoek niet voortdurend naar 
wie gelijk heeft, maar denk 
na welk aandeel jezelf in de 
ontstane problemen hebt. 
Schakel op tijd een schei-
dingsbemiddelaar in, zodat u 
op neutraal terrein onder be-
geleiding van een deskun-

dige de scheiding kunt be-
spreken.” Bel voor meer in-
formatie Hans van Son, 023-
6200989 of mail son@schei-
dingsmakelaar.nl.

Dronken de sloot in
Akersloot - Zondag 4 sep-
tember rond 12.10 uur werd 
groot alarm geslagen van-
wege een voertuig te wa-
ter langs de Boekel. Diverse 
brandweereenheden uit de 
regio, de traumahelikopter uit 
Amsterdam, politie en ambu-
lances werden gealarmeerd 
voor het ongeval. 
Ter plaatse bleek het mee te 
vallen. Twee dronken Polen 
waren met de neus van hun 
vrachtauto in een sloot be-
land op een parkeerplaats 
langs de Boekel. Vermoede-
lijk hebben de twee gestunt 

met hun wagen en zijn hier-
door in de sloot beland. De 
mannen kampeerden op de 
parkeerplaats. De parkeer-
plaats lag bezaaid met per-
soonlijke spullen. Eén per-
soon werd aangehouden. Dit 
ging niet zonder slag of stoot 
en ook in de politieauto bleef 
de man vervelend. Hij is over-
gebracht naar het politiebu-
reau. Het vrachtwagentje is 
door een bergingsbedrijf uit 
de sloot gehaald. De trauma-
helikopter is uiteindelijk niet 
ter plaatse gekomen. Bron: 
www.112-akersloot.nl.

Akersloot - Het Noord-Hol-
land pad is een wandelroute 
van ruim 270 kilometer. On-
derweg bevinden zich onder-
nemers die als ambassadeur 
zijn verbonden aan het pad. 
De wandelaar kan voor aller-
lei arrangementen terecht bij 
deze ondernemers die bin-
nenkort te herkennen zijn 
aan een welkomstbord. Het 
eerste welkomstbord wordt 
overhandigd maandagmid-
dag 12 september door ge-
deputeerde Jaap Bond bij 
molen De Oude Knegt. Sa-
men met de oprichter van de 
molen, Theo Visser bevestigt 
hij het bord.

Welkomstbord 
bij Oude Knegt

Nieuwe serie lezingen 
van Oer-IJ Academie

Castricum - Na het succes 
van vorig jaar, alle avonden 
waren uitverkocht, komt de 
Oer-IJ Academie in samen-
werking met het Huis van Hil-
de met een nieuwe serie bij-
zondere historische lezingen. 
Op 6 oktober bijt de histori-
cus Arjan Bosman het spits 
af met een verhaal over de 
aanwezigheid van Romein-
se havenforten bij Velsen, op 
plaats waar nu de tunnels 
onder het Noordzeekanaal 
liggen en 2000 jaar geleden 
het Oer-IJ stroomde.
Op 27 oktober spreekt cine-
aste Pauline van Vliet over 
de aanleg van dat Noord-
zeekanaal (1865-1876). Ze 
gaat dieper in op de enor-
me effecten daarvan voor het 
landschap, de bewoners en 

de economie. Op 17 novem-
ber komt Frits David Zeiler uit 
Bergen naar de Oer-IJ Aca-
demie. Als historicus weet hij 
alles over de oorsprong en 
achtergrond van namen die 
in Kennemerland zijn gege-
ven aan plaatsen en plekken. 
Op 8 december sluit arche-
oloog Jan de Koning de se-
rie af met een verhaal over 
de bewoningsgeschiedenis 
van het Oer-IJ gebied van 
2000 jaar voor tot 1500 jaar 
na Christus. 
De lezingen worden gehou-
den in het Huis van Hilde. 
Kaarten kunnen worden be-
steld via de website Oer-IJ.
eu . Daar is ook meer infor-
matie vinden over de lezin-
gen en de kosten om die bij 
te wonen.

Akersloot - Wim Verdonk 
heeft de winst naar zich toe-
getrokken van wedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup. 
Direct na de start werd de 
boel op gang gebracht door 
Wilfred Knegt. 
In de vijfde ronde nam Wim 
Verdonk het bevel over en 
kwam er wat meer tekening 
in de koers. Henk Louwe en 
Chris Kemp deden een po-
ging de naar de tweede plek 
teruggevallen Wilfred Knegt 
te achterhalen, maar tever-
geefs. Henk Louwe kon in 
de fi nale van de wedstrijd 
zijn derde positie behouden. 
Chris Kemp moest Henk Jan 
Verdonk senior nog voor zich 
dulden.

Winst voor Wim

Mindful dansen
Castricum - Vanaf vrijdag-
ochtend 9 september orga-
niseert Dans en Geniet dan-
smeditatie iedere vrijdag van 
9.45 tot 11.30 in Nieuw Gees-
terhage. Meer informatie 
paula@dansengeniet.nl, tel.: 
06-24503879.
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Vragen SP over inkoop-
beleid zorg gemeente

Castricum - De gemeente 
werkt voor de inkoop van de 
zorg samen met de Stichting 
Rijk. De SP heeft hierover 
vragen gesteld. Fractievoor-
zittter Marjo Husslage: ,,Er 
werken weliswaar ervaren 
inkopers bij deze stichting, 
maar niets duidt op ervaring 
in de zorg. De SP wil dat er 
niet alleen naar een prijs-
kaartje wordt gekeken, maar 
vooral naar de kwaliteit van 
de geleverde zorg en goe-
de arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel dat werkzaam 
is in de zorg. De SP vindt dat 
inhoudelijke kennis en er-
varing in de zorg aanwezig 
zou moeten zijn bij de inko-
pers. En is het niet eenvou-
diger en goedkoper om de-
ze kennis gewoon binnen het 
gemeentelijk apparaat zelf te 
zoeken?” De SP is niet blij  

met de huidige stand van za-
ken bij de thuiszorg. Hussla-
ge vervolgt: ,,Verbazingwek-
kend vonden we echter de 
houding van de PvdA na het 
faillissement van Thuiszorg 
Noord-Holland. GL en de 
SP wilden samen in een in-
terpellatiedebat vragen stel-
len aan de toenmalige wet-
houder van de PvdA, maar 
dat werd niet gehonoreerd. 
De SP is van mening dat, zo-
lang het aanbesteden in het 
sociale domein vooral gericht 
is op inkoop en niet op ken-
nis en ervaring in de zorg zelf, 
de kwaliteit wordt opgeof-
ferd voor een leuk prijskaart-
je.  De SP vindt dat uit de fail-
lissementenstroom van zorg-
bedrijven wel mag blijken dat 
deze prijsdruk ten koste gaat 
van kwaliteit en werkgele-
genheid in de zorg.” 

Steun bij partnerverlies
Castricum - In oktober 
wordt vanuit Welzijn Cas-
tricum een gespreksgroep 
rouwondersteuning gestart 
voor mannen en vrouwen die 
hun partner verloren hebben. 
Nel Groen en Margreet de 
Jongh gaan de groep weer 
begeleiden. Beiden zijn ge-
diplomeerd en gecertifi ceerd 
rouwbegeleider. 
Tijdens elke bijeenkomst van 
de gespreksgroep, in totaal 
negen bijeenkomsten, wordt 
een thema besproken dat 
betrekking heeft op aspecten 
van het rouwproces als onder 
meer: het leren omgaan met 
emoties, het aanvaarden van 
het verlies, het alleen ver-
der gaan en de reacties van 
de omgeving. De deelnemers 
kunnen zelf ook thema’s in-
brengen.
De gespreksgroep gaat op 
donderdag 13 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur van start in 

Castricum en staat open voor 
mensen uit de verschillen-
de kernen van de gemeen-
te. Circa tien mensen zul-
len deelnemen en de groep 
komt om de veertien dagen 
bij elkaar. Mannen en vrou-
wen van alle leeftijden die 
hun partner hebben verlo-
ren kunnen zich voor de ge-
spreksgroep aanmelden. Het 
advies is echter om niet eer-
der dan minimaal zes maan-
den na het overlijden van de 
partner aan de groep deel te 
gaan nemen. Uiteraard mag 
het ook langer zijn dan zes 
maanden geleden. 
Voor aanmelden of meer in-
formatie kan contact op-
genomen worden met Nel 
Groen, tel.: 06-23205300,  
phm.coumans@ziggo.nl of 
met Margreet de Jongh, te-
lefoon: 06 22973186, mail-
adres: margreetdejongh@
gmail.com. Foto: Nico Lute.

Castricum - Calvin Hoog-
land, Castricums snelste man 
van het moment, liep afge-
lopen vrijdag op de Track-
Meeting Utrecht weer snel-
ler dan hij ooit had gedaan. 
Met lichte tegenwind van 
0.4m/s kwam hij op de 100m 
tot 11.20s. Dat is een verbe-
tering van zijn eigen clubre-
cord op de 100m bij de Ju-
nA. Op de 200m, later op de 
avond, kwam hij tot 22.49 en 
een wind van +0.1m/s. Zoals 
wellicht bekend, is tot +2.0 
m/s toegestaan om een re-
sultaat volledig geldig te ma-
ken. Met zijn 22.49 verbeter-
de hij zijn eigen clubrecord 
(22.75) bij de senioren, wat 
hij twee weken geleden nog 
van zijn trainer Peter Wolters 
had afgepakt en stoomt hij 
de top10 op de Nederlandse 
junioren jaarranglijst binnen.
Ook trainingsmaatje San-
ne Verstegen deed iets heel 
moois, namelijk onder de 
twee minuten lopen op de 
800m. Afgelopen donderdag 
heeft de Castricumse einde-
lijk de grote stap gezet op 
de 800, die er dit jaar al aan 
zat te komen. Zij liep 1.59.29 
bij een wedstrijd in Hilver-
sum. Een dik persoonlijk re-
cord. Dit jaar waren er in Ne-
derland niemand, in Europa 
zeven en in de hele wereld 
maar negentien sneller. 

Calvin en Sanne 
steeds beter

Regio - De Kennemer Toer 
Club organiseert een fi ets-
toertocht op zondag 11 sep-
tember. De Zuidertoer met 
routes van 65 km en 125 km 
voert door mooie natuurge-
bieden aan de hand van een 
duidelijke routebeschrijving. 

De Zuidertoer wordt gefi etst 
vanuit sporthal De Zien in 
Uitgeest. Inschrijven op 11 
september van 8.30 tot 9.30 
uur voor 125 km en van 9.00 
tot 10.00 uur voor 65 km.
Nadere inlichtingen omtrent 
de club en de tochten zijn 
te vinden op   www.kenne-
mertc.nl.  

Zuidertoer

Dansende duizendpoot
De toename van het aantal zelf-
standige professionals is kenmer-
kend voor deze tijd; de zogenaam-
de zp¹ers. Velen sluiten zich aan 
bij de Ondernemers Vereniging 
Castricum. Ondernemers die hun 
talent inzetten voor het verkrijgen 
van inkomsten. Michaëla Wierds-
ma, zp’er bij www.ilovelife.nl, stelt 
ze voor en vraagt door.

Mariz, door haar ouders nog steevast 
Mariska genoemd, is van vele mark-
ten thuis. Als er maar beweging in 
zit. En dat bleek niet in haar studie 
Engelse taal en letterkunde te zitten. 
Studeren was de weg die ze insloeg 
onder invloed van het thuisfront. Zij 
kreeg de kansen die haar ouders 
niet hadden gehad: sporten, muziek en studeren. Maar Mariz wil-
de dansen. Na haar propedeuse kapte ze met de studie.

Dansen werd haar wereld
Via een bijbaantje bij de dansschool heeft ze zelf haar dansop-
leidingen gefinancierd. Haar ouders zijn onnoemelijk trots op 
Mariz. En terecht. Mariz geeft leiding aan zo¹n tien dansleraren bij 
Club Mariz, geeft zelf nog les en is actief als voorzitter juryleden 
bij de Stichting Dutch Dance Sports die dans op wedstrijdniveau 
promoot. ,,Met deze stichting brengen we de dans op een hoger 
niveau. In juni hebben we met 201 dansers Nederland vertegen-
woordigd in Tsjechië op het EK en in oktober gaan we met zo¹n 
honderd dansers naar het wereldkampioenschap in Oostenrijk. 
De invloed van televisieshows is zeker merkbaar, met name in de 
niet ballroom gerelateerde dansen.”
Mariz zit te glimmen. Al haar kwaliteiten van aanpakken, regelen, 
organiseren en delegeren kan ze op een groot podium als een 
EK of WK kwijt. Ze is perfectionistisch; een goede eigenschap met 
valkuilen zoals ze zelf zegt. ,,Goed organiseren heeft alles te ma-
ken met goede communicatie, dat is dan ook een speerpunt in 
het ondernemen.” Door goed te communiceren kan ze de ver-
antwoording nemen voor elementen die niet direct haar eigen 
inbreng zijn en dat is nodig om te groeien.
 
Lekker slapen
Ze ligt nergens wakker van. ,,Ik ben gewoon fysiek heel moe aan 
het einde van de dag, dan slaap ik gelijk.” Slechts éénmaal heeft 
Mariz wakker gelegen door zakelijke  besognes. Dat was in 2014 
toen ze naast Club Mariz, ook de Lounge aan de Dorpsstraat ging 
openen. Een grote stap in haar ondernemerschap. Niet alleen 
dansen, maar ook horeca en evenementen met andere onderne-
mers kwamen erbij. ,,Met Club Mariz Lounge ben ik ook letterlijk 
beter zichtbaar met een terras naast de ingang naar de danszalen. 
Met de OVC hebben we elke laatste vrijdag van de maand een 
borrel, op zo¹n moment ben ik mede-ondernemer.” Het mooiste is 
als een bruidspaar helemaal blij is met hun bruiloftsfeest bij Mariz. 
Dan is zij er altijd bij om alles soepel te laten verlopen. ,,In principe 
trouw je maar één keer, dat moet dan ook echt de mooiste dag 
van je leven zijn.”
Ontspannen doet Mariz onder water. Samen met levenspartner 
Luut Griffioen, met wie ze al 21 jaar samen is, gaat ze graag duiken. 
Het maken van onderwaterfoto¹s en de rust van de zee geven 
haar weer de energie om boven water volop te dansen én 1001 
andere dingen te doen. 

Michaëla spreekt OVC talent:
Mariz Tauber

Foto:  Rob Berkemeier, 
R-design4u.
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Wandelen op woensdag
Castricum - Elke woensdag, 
het hele jaar door, starten 
vanaf De Hoep om 10.00 uur 
twee wandelingen: de 3-5 km 
en 7-10 km.
Voor mensen die van lange-
re tochten houden is er de 
mogelijkheid om op de even 
weken een wandeling van 15 

km te maken vanaf het NS-
station om 10.00 uur. Er zijn 
geen kosten aan verbonden 
en men kan zonder opgave 
deelnemen. Voor informatie 
kan contact worden opgeno-
men met wandelcoördinator 
Charles Verstraete, tel: 0251-
650742.

Ontdek nachtvlinders uit 
de duinen in De Hoep

Bakkum - Nederland telt 
ruim tweeduizend soor-
ten nachtvlinders, waarvan 
ongeveer veertienhonderd 
soorten kleine nachtvlinders 
en ongeveer achthonderd 
‘grote’. 
Nachtvlinders zijn normaal 
gesproken niet zo gemak-
kelijk te zien. Dus om ze te 
spotten moeten ze gelokt 
worden. Dat doen de vlinder-
lokkers op zaterdag 10 sep-
tember tijdens de nachtvlin-
dernacht bij Bezoekerscen-
trum De Hoep. Deze nacht-
vlinderexperts richten zich 

tijdens dit evenement met 
name op de grotere exem-
plaren. Tijdens de nachtvlin-
dernacht zetten de nachtvlin-
derexperts van het Noord-
hollands Duinreservaat spe-
ciale lokmiddelen in om de 
grotere nachtvlinders te lok-
ken. Ze gebruiken hiervoor 
bijvoorbeeld lampen en zoe-
te smeer. Zo proberen ze de 
nachtvlinders tevoorschijn te 
laten komen. 
De vlinderlokkers zijn van 
20.00 uur tot 23.00 à 24.00 
uur aanwezig. De toegang is 
gratis. Foto: Luc Knijnsberg.

Speel-o-theek 
bij Sokkerwei
Castricum - Na de zomer-
sluiting én een verhuizing 
naar basisschool de Sokker-
wei was Speelotheek Castri-
cum er helemaal klaar voor 
om open te gaan  op zater-
dag 3 september. ,,Omdat we 
ook 25 jaar bestaan, hebben 
we er een openingsfeestje 
van gemaakt compleet met 
springkussen, een ballonvou-
wer en twee schminkdames”, 
vertelt Natalie van der Kolk. 
,,Voor al onze leden hebben 
we leuke speelotheekshop-
per om ons speelgoed in mee 
te nemen. De nieuwe plek 
werd offi cieel geopend door 
de directrice van de Sokker-
wei Marja Verruijt-Groen. Er 
werd een speciale speelo-
theek taart aangesneden en 
voor de kinderen was er pop-
corn.” 
De speelotheek is geopend 
op dinsdag van 9.00 tot 10.00 
uur, woensdag van 15.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 13.00 uur. Meer in-
formatie over het lenen van 
speelgoed is te vinden op 
www.sotcastricum.nl.

Informatieavond over 
auto-immuunziekten

Regio - Ziektebeelden waar-
bij het immuunsysteem op 
eigen weefsel onaange-
past reageert, worden au-
to-immuunziekten genoemd. 
Klachten presenteren zich 
vaak in spieren, gewrichten, 
huid en interne organen, zo-
als nieren, hart, longen en 
bloedvaten. 
Frank Jonkers gaat in op de 
meerdere en individuele oor-
zaken die samen tot al de-
ze ziektes kunnen leiden. Uit 
studies blijkt dat slechts 25% 
van de ziektebeelden waar-
bij auto-immuniteit een rol 
speelt wordt bepaald door 
genetica, erfelijke factoren.  
,,Omgevingsfactoren bepa-
len voor 75% het ontstaan 
van auto-immuniteit; belang-

rijke zijn voeding, darmfl ora, 
stress, toxines en infecties. 
We kunnen hier dus veel in-
vloed op uitoefenen!” De le-
zing is bedoeld voor patiën-
ten om inzicht te geven over 
de vele mogelijke oorzaken 
van auto-immuunziekten en 
om te laten zien hoe de inte-
grale aanpak bij BodySwitch 
een uitkomst kan bieden. ,,Er 
is vaak meer mogelijk dan 
men soms denkt. Door alle 
oorzaken aan te pakken is de 
slagingskans maximaal.” 
De bijeenkomst is op dins-
dagavond 20 september in 
het opleidingslokaal van 
praktijk  BodySwitch aan de 
Rijksstraatweg 55 in Heems-
kerk, van 19.30 uur tot 21.30 
uur. De toegang in gratis.
Aanmelden via  de websi-
te, www.bodyswitch.nl, per 
e-mail heemskerk@bodys-
witch.nl, of telefonisch: 0251-
234 000.

Nieuwe mediatheek in 
Jac. P. Thijsse geopend

Castricum - Een feestelij-
ke start van het schooljaar 
op het Jac. P. Thijsse College: 
de totaal vernieuwde media-
theek is gisteren in gebruik 
genomen. Onder toeziend 
oog van rector Christine  Hyl-
kema en Fred Timmermans, 
voorzitter Raad van Bestuur 
SVOK,  opende burgemees-
ter Toon Mans de nieuwe 
mediatheek. 
Een nieuwe mediatheek 
vraagt om een nieuwe naam, 
daarom is er voor de zomer-
vakantie een wedstrijd uitge-
schreven. De keuze is geval-
len op de inzending van leer-
ling Matthijs Bloothoofd: JP 
Bieb. Kort, krachtig en bo-
venal: dit is hoe veel leerlin-
gen nog altijd aan deze ruim-
te refereren. 
De JP Bieb heeft niet alleen 

qua uiterlijk een make-over 
gekregen, de ruimte is lich-
ter, opener en frisser, ook de 
functie van de mediatheek 
binnen het Jac. P. Thijsse is 
veranderd. Het is de bedoe-
ling dat de nieuwe media-
theek een plek is waar de na-
druk ligt op het delen van in-
formatie. Onder begeleiding 
van Hetty Dekker, mediathe-
caris op het JPT, worden de 
leerlingen intensiever bege-
leid bij het maken van pro-
fi elwerkstukken of projec-
ten. Tevens kunnen de leer-
lingen er terecht voor diver-
se informatievoorzieningen. 
Om samenwerken en het de-
len van informatie te stimule-
ren zijn er meer werkplekken 
gecreëerd waar leerlingen in 
groepjes kunnen werken aan 
een opdracht. 

Zonnepanelen-informatieavond
Uitgeest - Op donderdag 15 
september is er een informa-
tieavond over zonnepane-
len voor inwoners van de ge-
meenten Castricum, Uitgeest, 
Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk. Op deze avond wordt 
ondermeer gekeken naar ge-
schiktheid van daken en ver-
schillende montagemogelijk-
heden. Naast uitleg over de 
technische werking en ver-
schillen tussen bijvoorbeeld 
‘gewone’ en zwarte zonne-
panelen, wordt meer verteld 
over hoe opbrengsten worden 
verrekend. Ook de mogelijk-
heid voor particulieren om nu 
de btw terug te vragen op de 

aanschaf wordt uitgelegd. Na 
afl oop kunnen geïnteresseer-
den ook een vrijblijvend gratis 
huisbezoek aanvragen om de 

specifi eke mogelijkheden voor 
de eigen woning eens te laten 
bekijken. Aanmelden kan via 
www.greenybros.com/events
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Excursies in het Oer-landschap 
tijdens Open Monumentendagen

Castricum - Met lezingen, 
wandel- en fi etsexcursies 
met als onderwerp het Oer-
IJ gebied haakt het regio-
naal comité Kennemerland in 
op het thema ‘iconen’ van de 
Nationale Monumentenda-
gen, dit jaar op 10 en 11 sep-
tember. 
Er zal vooral aandacht zijn 
voor elementen van het oor-
spronkelijk getijdenland-
schap die tot op de dag van 
vandaag zichtbaar zijn. Het 
programma is samengesteld 
in samenwerking met de 
Stichting Oer-IJ.
Op zaterdag 10 septem-
ber begint in Castricum om 
10.00 uur een fi etsexcur-
sie met Oer-IJ gidsen van-
af Huis van Hilde achter het 
station in Castricum. Duur 2 
1/2 uur. Voor deze excursie is 

vooraf aanmelden niet nood-
zakelijk. Deelname gratis. In 
Uitgeest begint zaterdag en 
zondag om 13.00 uur een 
fi etsexcursie met Oer-IJ gid-
sen vanaf het Regthuys Kerk-
buurt 3 in Uitgeest. Duur drie 
uur. Aanmelden noodzakelijk 
via hnool@hotmail.com, on-
der vermelding van uw naam 
en telefoonnummer. Er kun-
nen maximaal vijftien deelne-
mers per keer mee. Deelna-
me gratis.
In Heiloo is zaterdag een le-
zing van Lia Vriend van 
16.00-17.00 uur in in het Wil-
librordus Businesscentrum 
aan de Kennemerstraatweg 
464 te Heiloo. Toegang gra-
tis. Een dag later is de lezing 
in de Oudheidkamer aan de 
Bergeonstraat 30 in Heiloo. 
In het Museumgemaal aan 

Fielkerweg 4 in Akersloot is 
zaterdag en zondag een ex-
positie te zien waar met af-
beeldingen, kaarten en foto¹s 
waarmee een beeld wordt 
geschetst van de ontstaans-
geschiedenis van het land-
schap in de regio en de pro-
minente rol die het Oer-IJ 
daarin heeft gespeeld. Open 
van 13.30 tot 16.30 uur. En-
tree een euro. Op zondag is 
in Limmen om 13.00 en 14.00 
uur een wandelexcursies met 
Oer-IJ gidsen vanaf ‘de mu-
seale hoek’ Schoollaan 1 in 
Limmen. Duur drie kwartier. 
Voor deze excursie is vooraf 
aanmelden niet noodzakelijk. 
Deelname gratis.
Ook dit jaar is naar aanlei-
ding van de Monumenten-
dagen voor de gemeenten 
Bergen, Beverwijk, Castri-

Openstelling 
Dorpskerk

Castricum - Op zaterdag 
10 september is de oude 
Dorpskerk open. Het oudste 
monument in het dorp is ve-
le eeuwen oud en heeft een 
bouwkundig boeiende ge-
schiedenis. De kerk is ge-
opend tussen 10.00-16.00 
uur. Van 14.30-15.00 uur 
zingt het gemengd AMC-ka-
merkoor. Ze zingen Middel-
eeuwse, Keltische en heden-
daagse liederen. ‘s Morgens 
is het liturgiekoor met repeti-
ties bezig.De toegang is gra-
tis.

Open monumentendagen 
bij het Gemaal 1879

Akersloot - Op zaterdag en 
zondag 10 en 11 september 
worden de monumentenda-
gen gehouden. In Akersloot 
is het Gemaal 1879 geopend, 
op beide dagen van 10.00 uur 
tot 16.30 uur. 

Het gemaal is een indrukwek-
kend gebouw, dat een staal-
tje van oude techniek bevat. 
Veertig jaar na de stichting 
ervan werd het omgebouwd 
van stoom- naar elektrisch 
gemaal, waarbij handig ge-
bruik werd gemaakt van de 
grootte van het pand.
Gedurende het Monumen-

tenweekend zal het geheel 
regelmatig in werking wor-
den gesteld. Daarnaast is er 
in het gebouw nog een in-
teressante tentoonstelling te 
bezichtigen. Enerzijds is het 
een kijk op het Oer-IJ ge-
zien door de ogen van Lia 
Vriend, die tal van opnamen 
heeft gemaakt in het het om-
ringende gebied. Anderzijds 
wordt de tentoonstelling ge-
completeerd met keramiek 
van Jaqueline Fluitman. 

Het adres is de Fielkerweg 4 
in Akersloot, een zijweg van 
de Geesterweg.

cum, Heemskerk, Heiloo en 
Uitgeest weer een uitgebrei-
de brochure samengesteld 
waarin per gemeente een be-
schrijving is opgenomen van 
het iconische karakter van de 
dorpen met aansluitend een 
overzicht van historische ge-
bouwen en locaties. Veel van 

de gebouwen zijn voor de ge-
legenheid voor het publiek te 
bezichtigen. Het boekje is 
gratis verkrijgbaar op de di-
verse gemeentehuizen, bij 
historische verenigingen en 
bij de VVV-kantoren. Kijk ook 
op de website openmonu-
mentendagen.nl.

Schaatsen uit het vet; 
maak lichaam winterklaar

Castricum - Vanaf 24 sep-
tember start bij Vereniging 
Kennemer IJsbaan een nieu-
we activiteit voor actievere 
sporters van 25+ die hun li-
chaam weer winterklaar wil-
len maken voordat er ijs ligt. 
De activiteit bestaat uit een 
trainingsprogramma van zes 
weken voor actievere spor-
ters die goed voorbereid aan 
het nieuwe schaatsseizoen 
willen beginnen. De trainin-
gen zijn bedoeld voor vol-
wassenen.  Het programma 
is een mix van bootcamp-, 
hardloop- en circuittraining 
en schaatsspecifi eke oefe-

ningen. Het speciaal samen-
gestelde programma bestaat 
uit onder andere uit schaats- 
en uitvalpassen, buikspieroe-
feningen, rompstabiliteit  en 
gedoceerde hardloopsessies. 
Het programma bestaat uit 
een training op zaterdag van 
9.30-11.00 uur onder leiding 
van een gediplomeerde trai-
ner van de vereniging. Naast 
het gezamenlijke program-
ma op de zaterdag krijgen 
de deelnemers een trainings-
programma mee voor de rest 
van de week.
Kijk voor extra informatie en 
aanmelding op www.vkij.nl.

Schaap te water, brand-
stichting en loos alarm

Castricum - Woensdag rond 
20.45 uur is de brandweer 
naar het Jan Miessenlaantje 
gereden in Bakkum om een 
schaap uit het water te ha-
len. Een voorbijganger hield 
ondertussen zijn kop boven 
water, maar kon het beest er 
niet in zijn eentje uittrekken. 
Nadat een paar brandweer-
mannen te water waren ge-
gaan, konden zij het schaap 
weer snel op het droge krij-
gen. 

Diezelfde avond om 21.30 
uur is de brandweer uitge-
rukt naar het grote speelveld 
bij de Dorcamp waar brand 
was gesticht. Jongeren had-

den een kleine prullenbak, 
een fi ets en tafeltennistafel 
in brand gestoken. Bij aan-
komst van de brandweer was 
de tafel en de fi ets al geblust 
door de aanwezige politie. De 
brandweer maakte het klus-
je af. Afgelopen week waren 
er weer diverse brandmeldin-
gen die bij aankomst van de 
brandweer of nog voor dat 
ze op pad gingen loos alarm 
bleken te zijn. Dit was het ge-
val op woensdag om 7.35 uur 
bij het Huis van Hilde, zater-
dag om 15.25 uur bij de Sant-
mark, zondag om 11.20 uur 
bij Koekoeksduin op de Dui-
nenboschweg en om 13.05 
uur weer bij de Santmark.

Allerlekkerste tuinen
Castricum - Op vrijdag 2 
september is de trofee De 
Lekkerste Tuin van Castricum 
uitgereikt aan de winnaar(s) 
van de talentenjacht. Er wa-
ren vier tuinen genomineerd 
voor de talentenjacht die te 
vinden zijn in de Eerste Groe-
nelaan (Moniek Bets), de 
Burgemeester Mooijstraat 
(Hester Jonk), de Cieweg 

(José Vormer) en op Tulpen-
veld (Eva Drenth). Er is een 
gedeelde eerste plaats en 
een gedeelde tweede plaats. 
Op de tweede plaats zijn ge-
eindigd Moniek en Hester. 
De winnaars van 2016 zijn: 
José en Eva. Een korte im-
pressie van de genomineer-
den tuinen zijn op www.
ttcastricum.nl te zien.
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Castricum - Op zondag 11 
september houdt muziekver-
eniging Emergo een veiling-
bij-opbod in gymzaal Waling-
stuin vanaf 14.00 uur. Van-
af 13.00 uur kunnen de kavels 
worden bekeken en start het 
uitreiken van de kopersnum-
mers. 
Om de vier jaar vindt in Kerk-
rade het Wereld Muziek Con-
cours (WMC) plaats. Uit wer-
kelijk de hele wereld komen 
blaasorkesten, show- and mar-
chingbands naar Nederland 
om een gooi naar het offici-
euze wereldkampioenschap te 
doen. Tijdens het WMC2013 is 
het Fanfare Orkest van Emergo 
met ruim 92 punten, op de vijf-
de plaats in de eerste divisie) 
geëindigd. Volgend jaar gaat 
Emergo de vijfde plaats ver-
dedigen, maar iedereen hoopt 
uiteraard op een hogere ran-
king. Met name op het finan-
ciële vlak staan er een aantal 
flinke uitdagingen te wachten, 
want deelname kost veel geld. 
Er worden daarom diverse ac-
tiviteiten, waaronder deze vei-
ling, georganiseerd.  
Er kan geboden worden 

op: optredens van diverse 
Emergo-ensembles, kunst-
voorwerpen, waaronder 
een schilderij en een kera-
miek van Pé en Truus Zon-
neveld, diner- en waarde-
bonnen, lampen en een 
Bluetooth geluidsbox ge-
maakt van oude blaasin-
strumenten, een culinaire 
avond voor meerdere perso-
nen, een emmertje schoon-
gemaakte haring, een his-
torische wandeling door de 
Oosterbuurt met aanslui-
tend een barbcue, bierbrou-
wen, workshop kaarsen ma-
ken, een vat bier (50 liter), 
de beroemde ‘Pollos Herma-
nos’ van Dennis Poel, fles-
sen Brass Beer et cetera. Tij-
dens de drie rondes, van elk 
vijftien kavels worden loot-
jes verkocht waarna er een 
trekking plaatsvindt met als 
klapper de derde ronde, 
want dan is de prijzenpot 
dubbel gevuld. Het is moge-
lijk om vooraf te bieden. In 
dat geval kan men contact 
opnemen met de veiling-
meester via mgjb11@gmail.
com of 06-49994201.

Veiling bij Emergo

Ook meezingen met 
kerstconcert Projectkoor?
Regio - Projectkoor Castri-
cum is bezig met de voor-
bereidingen voor een kerst-
concert. Gewoonlijk wordt 
dit projectkoor gevormd door 
ruim 75 deelnemers uit de 
hele regio. 
Steeds worden bijzonde-
re klassieke en lichtvoeti-
ge composities geselecteerd 
die in zes weken worden in-
gestudeerd. Pianist is Gijs 
Braakman, de vaste begelei-
der. Dirigent is Cees Brug-
man. Aan dit kerstconcert 
wordt medewerking verleend 
door twee landelijk bekende 

solisten: Ineke Baksteen, so-
praan en Walther Deubel, te-
nor. Repetities vinden plaats 
vanaf zaterdag 12 november 
in de protestantse kerk Lim-
men van 10.00 tot 12.30 uur. 
Het kerstconcert is op zon-
dag 18 december 14.30 in de 
Maranathakerk Castricum. 
Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via www.
projectkoor-castricum.nl. 
Aanmelden voor 1 oktober. 
Eventuele verdere informa-
tie: Aad Zonneveld 0251-
656907/aadentinus@hot-
mail.com.

Castricum - Vrijdag 9 sep-
tember wordt in jongeren-
centrum Discovery een mu-
ziek- en dansavond gehou-
den voor jongeren met een 
beperking. 

Dj Mytrem draait een mix van 
popmuziek, house, dance, 
Nederlandstalig en gouwe 

ouwe. Meezingen kan op het 
podium. Van 20.00 tot 22.00 
uur. De entreekosten zijn 
drie euro inclusief twee con-
sumpties. Ook jongeren zon-
der beperking zijn welkom. 
Het is de bedoeling dat de 
discoavond elke tweede vrij-
dag van de maand gehouden 
wordt op de Dorpsstraat 2A.

Botdichtheid-
meting

Castricum - Op 14 septem-
ber is het mogelijk een bot-
dichtheidsmeting te laten 
doen om de mate van bot-
ontkalking te testen. Botont-
kalking begin al vanaf 35 jaar 
en jaarlijks breken meer dan 
80.000 mensen boven vijf-
tig jaar een bot ten gevol-
ge van botontkalking. Tijdig 
onderzoek en preventie kan 
veel klachten en botbreuken 
door botontkalking voorko-
men. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door OsteoCon-
trol. Men krijgt direct de uit-
slag en een persoonlijk ad-
vies ter preventie van botont-
kalking. Er is geen sprake van 
productverkoop. Het onder-
zoek wordt meestal vergoed. 
Kijk voor informatie hierover 
op www.osteocontrol.nl. In-
schrijven kan bij: Ben Riet-
dijk Sport.nl, De Bloemen 71, 
Castricum , 0251-658 325.

Bourgondisch genieten 
tijdens netwerkevenement

Castricum - Op dinsdag 
20 september organiseert 
Goed Contact een evene-
ment, waarmee een nieuw 
netwerkjaar wordt geopend. 
Dit jaar komen de vrouwen 
samen in Le Moulin aan de 
Dorpsstraat. 

In een modern-klassiek inte-
rieur wordt een bourgondi-

sche, eigenwijze, herkenba-
re keuken geserveerd. Er is 
geen programma tijdens het 
smakelijk evenement en ie-
dereen kan ongestoord nieu-
we gezichten ontmoeten en 
bijpraten met oude beken-
den. Aanvang 17.00 uur. Be-
zoek de website voor meer 
bijzonderheden en aanmel-
den: www.goed-contact.nl.

Weg dicht na ongeval
Castricum - Vorige week 
maandagavond heeft de 
brandweer geassisteerd bij 
een ongeval tussen drie per-
sonenauto’s op de N203. De 
automobilisten moesten rem-
men vanwege filevorming, 
maar een bestuurder zag dat 
te laat. 
De brandweer heeft een van 
de auto’s met blokken gesta-

biliseerd en de airbag afge-
schermd zodat de bestuurder 
veilig uit de auto kon worden 
gehaald. De gewonde man 
is overgebracht naar het zie-
kenhuis. 
De weg was enige tijd af-
gesloten tussen Uitgeest en 
Castricum om de hulpdien-
sten de ruimte te geven. Fo-
to: Evelien Olivier.

Castricum - Zondag 11 sep-
tember om 14.00 uur geeft 
John Heideman een lezing 
bij bij Boekhandel Laan. Hij 
praat over zijn twee boeken 
die hij schreef over hoe WO 
II rondwaarde in Castricum 
en Bakkum. De totale serie 
zal drie boeken beslaan. De 
toegang is gratis. John Hei-
deman is in 1965 geboren 
in Bakkum. Al in zijn jeugd 
ontstond zijn interesse voor 
de Tweede Wereldoorlog. Hij 
raakte gefascineerd door de 
gekte die een oorlog voedt.  
In de duinen rond Castricum 
heeft John een grote hoe-
veelheid voorwerpen gevon-
den uit de oorlog en de af-
gelopen jaren is hij bezig ge-
weest om zo veel mogelijk in-
formatie te vinden over de 
Tweede Wereldoorlog rond 
Castricum en zijn geboor-
tedorp Bakkum. De tweede 
boeken zijn voor een speciale 
prijs te koop tijdens de lezing. 

Lezing John 
Heideman 

Castricum - In het kader van 
de dag van de diëtist die jaar-
lijks op 19 september plaats-
vindt, hebben de diëtisten 
van ViVa! Zorggroep een win-
actie opgezet. 

De diëtisten verloten vijf keer 

Winactiedag 
van de diëtist 

koffie met gebak voor twee. 
Via de facebookpagina kun-
nen bewoners van zorgcen-
tra opgegeven worden om 
mee te dingen voor deze 
prijs. Daarnaast verloten de 
diëtisten drie maal een voe-
dingscheck of BIA-meting. 
Iedereen kan meedoen. Like 
de diëtistenpagina op Face-
book via www.facebook.nl/
dietistvivazorggroep.
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Vitesse haalt uit in de Rijp: 2-7
Castricum - Voor het eer-
ste competitieduel moest 
Vitesse in De Rijp aantre-
den tegen de plaatselijke 
voetbalclub die het vorige 
seizoen nog overtuigend 
kampioen was geworden 
in de vierde klasse. 
Dus op voorhand leefde 
bij menigeen al het ge-
voel dat het wel een las-
tige wedstrijd kon gaan 
worden. 

Maar die angst verdween 
gaandeweg de eerste helft 
omdat Vitesse vooral voor de 
rust uitermate effectief was. 
De ruststand werd 1-5 en 
die grote voorsprong werd 
na rust vrij eenvoudig ge-
consolideerd. Al in de eerste 
minuut was de eerste grote 
kans voor Rik Beentjes, die 
de keeper wist te omspelen 

maar zijn iets te zachte in-
zet door een verdediger ge-
keerd zag worden. Kort daar-
op kreeg eerst De Rijp nog 
een grote kans die werd ge-
mist en vervolgens was het 
de beurt aan Robin Bakker. 

Die kwam vanaf links naar 
binnen, passeerde wat spe-
lers en schoot van net buiten 
het strafschopgebied de bal 
knalhard over de grond bin-
nen: 0-1. 

Na zo’n 25 minuten spelen 
was het eerst opnieuw Robin 
Bakker die bij de tweede paal 
scoorde na een voorzet van 
rechts die door iedereen voor 
doel gemist werd. Vervolgens 
was de beurt aan spits Nick 
van der Ven die door alert 
handelen ook twee goaltjes 
meepikte. Intussen had De 

Rijp door hun snelle spits al 
een verdiende tegengoal ge-
maakt, maar Rutger Balm te-
kende voor een royale rust-
stand toen hij de bal uit een 
afgeslagen aanval in de voe-
ten kreeg gespeeld: 1-5. 

De tweede helft werd eigen-
lijk een formaliteit. In de 52e 
minuut werd de 2-5 binnen-
geschoten na een moment 
van onachtzaamheid in de 
verdediging. Pas in de slotfa-
se drong Vitesse nog wat aan 
en dat leidde tot doelpunten 
van Jort Kaandorp na goed 
doorzetten en Menno Peters, 
die van dichtbij een bal kon 
binnentikken.  

Al met al een prima compe-
titiestart voor het team van 
nieuwe trainer Everard Luij-
ckx.

Modevakschool Ria Mooij-
Hoogeboom bestaat 25 jaar

Limmen - Al voor de 25e 
keer starten in september 
de lessen kleding maken 
bij modevakschool Ria 
Mooij-Hoogeboom. 

Vele leerlingen hebben in de 
loop van de jaren hun vaar-
digheid in het kleding maken 
hier opgedaan. Er is in die 
tijd wel veel veranderd. ,,In 
tegenstelling tot vroeger, is 
kleding maken nu een hobby 
geworden, net als breien en 

haken”, vertelt Ria. De lessen 
zijn bedoeld voor iedereen 
die kleding wil leren maken 
of dit beter wil leren beheer-
sen, dus beginners en gevor-
derden zijn welkom. 
Voor elke leerling is een ma-
chine beschikbaar en de 
groepen van maximaal vijf 
personen worden zoveel mo-
gelijk op leeftijd/interesse 
samengesteld. Iedereen ver-
vaardigd een kledingstuk op 
eigen niveau naar eigen keu-

ze: dames-, heren- of kinder-
kleding. Ook haak- en brei-
technieken zijn mogelijk als 
extra les. De lestijden zijn 
van 9.30 uur tot 11.30 uur en 
19.30 uur tot 21.30 uur. 

Net als voorgaande jaren 
gaan de cursisten in okto-
ber desgewenst samen naar 
een lappenmarkt. Bel voor 
meer informatie naar Ria 
Mooij-Hoogeboom, tel.: 072-
5053174.

Regio - Op zaterdag 10 en 
zondag 11 september con-
troleert duinbeheerder PWN 
weer extra op het bezit van 
duinkaarten, ook bij hardlo-
pers. 

Duinkaart mee

Neptunus zegent nieuwe 
leden Reddingsbrigade

Bakkum - Het is zaterdag-
middag 14.00 uur als de wa-
terscooter vanaf het strand 
naar zee wordt gereden om 
daarna met volle kracht over 
de golven weg te varen. Wat 
is er aan de hand? Heeft ie-
mand iets gehoord of gezien?
Wanneer een aantal leden 
naar de waterlijn is gelopen 
om assistentie te kunnen ver-
lenen, blijkt dat het om twee 
bijzondere personen gaat.
Neptunus en Ketelbinkie 
worden aan land gebracht en 
lopen samen met de redders 
naar de strandpost.
De beschermheilige van de 

zee heeft een speciale missie 
vandaag.
Nieuwe leden die aan het 
strand hun diensten gaan 
vervullen, zullen hiervoor 
eerst de zegening van Nep-
tunus moeten ontvangen.
Dit gaat echter niet zomaar. 
Zij zullen eerst een aantal 
lastige opdrachten moeten 
uitvoeren, zoals een zeep-
helling en een kruiptocht on-
der het dekzeil van een met 
water gevulde vlet. Daarna 
wacht hen de zegening door 
zijne heiligheid. Nade inze-
ping kunnen zij zich gaan af-
spoelen in zee. 

Een nieuw wedstrijdpak 
voor postduiven

Castricum - Eenmaal per 
jaar ruilen vogels hun versle-
ten verenkleed in voor een 
nieuw pak. Dat is geen jasje 
uit  jasje aan, maar een pro-
ces dat parallel loopt aan de 
hoeveelheid voedsel dat als 
bouwstof beschikbaar is in 
de natuur. In de periode au-
gustus/september is dat het 
geval. Het ruien van veren 
betekent dat niet alle dui-
ven inzetbaar zijn voor wed-
strijden. Minder duiven dus, 
wel lossingen, ook voor De 
Gouden Wieken. Afgelopen 
zaterdag, vanuit Asse Zellik, 

won Anton Tromp, die met-
een maar het hele rayon A 
klop gaf. En ook de duiven 
van Gerhard Tromp, Arie Ha-
geman en Cees de Wildt gin-
gen hard.

balsponsor:  KLAAS BRAAK  KERMISEXPLOITANT

pupil v.d. week: BENJAMIN  KUUS (keeper Limmen D2)

Zondag 11 september 14.00 uur:

Limmen  -  De RIJP



Praten over autisme en 
verstandelijke beperking
Castricum - Op dinsdag 20 
september houdt Autica-
fé Kennemerland de twee-
de bijeenkomst dit jaar. The-
ma deze avond is autisme en 
een verstandelijke beperking. 
Sprekers tijdens deze bij-
eenkomst zijn; Cecile Blans-
jaar (orthopedagoog/autis-
mespecialist), Monica Blok-
ker van MaatjeZ en Arianne 
Zandbergen van STG. De bij-
eenkomst wordt gehouden 
op dinsdag 20 september van 
20.00 tot 23.00 uur in de Juli-
ana van Stolbergschool. Toe-
gang is gratis.
Monica Blokker van MaatjeZ 
en Arianne Zandbergen van 
de Stichting Thuiszorg Ge-
handicapten (STG) spreken 
over mantelzorg. Mantelzorg 
is uiterst belangrijk. Hier-
in vervullen MaatjeZ en STG 
een heel belangrijke schakel. 
Zorgen voor elkaar, samen 
met mantelzorgers, fami-
lie, het netwerk, gemeenten 
en samen met andere part-
ners.  Of het leveren vrijwil-

lige ondersteuning thuis zo-
dat kinderen en/of (jong) vol-
wassenen met een beperking 
zo lang mogelijk zelfstan-
dig kunnen blijven wonen en 
kunnen deelnemen aan ac-
tiviteiten in de eigen omge-
ving. Drs. Cecile Blansjaar 
(De Waerden) houdt hier-
na een inleiding over autis-
me en een verstandelijke be-
perking.  Uiteraard is er ge-
legenheid tot het stellen van 
vragen. Tevens is er veel in-
formatie verkrijgbaar over 
autisme en alle aanverwante 
zaken. Ook aanwezig is Emiel 
van Stiphout van Topaas Trai-
ningen. Hij geeft daar infor-
matie over veilig omgaan met 
spanningsgedrag en agres-
sie van jongeren met een 
verstandelijke beperking en/
of autisme. 
Vooraf aanmelden is gewenst 
en kan via email info@auti-
cafekennemerland.nl. Meer 
informatie is te vinden op 
www.auticafekennemerland.
nl 

Lezing over bijzonder 
archeologisch onderzoek
Castricum - André Numan 
belicht op 7 september in 
Huis van Hilde de resultaten 
van het archeologisch onder-
zoek dat in de vorige eeuw is 
uitgevoerd in en om de En-
gelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Het is de eerste van een 
serie lezingen waarin des-
kundigen vanuit verschillen-
de invalshoek vertellen wat 
we weten over de adellij-
ke familie Van Brederode en 
over Willem en Hillegonda in 
het bijzonder. 
Er zijn resten aangetrof-
fen van een kapel met en-
kele stenen grafkisten. In 
de kisten lagen de skeletten 
van twee personen die be-
hoord hebben tot het adel-
lijke geslacht Van Bredero-
de. Zijn Willem van Bredero-
de en Hillegonda van Voorne 
hier begraven? En de ridder 

en de vrouw op de grafzerk; 
zijn dit ook Willem en Hille-
gonda? André M. Numan is 
archeoloog en conservator 
van het KathedraalMuseum 
van de Nieuwe Bavo in Haar-
lem. De lezingencyclus wordt 
georganiseerd in het kader 
van de tentoonstelling ‘Mys-
terie Brederode’ die nog tot 
en met 25 september te zien 
is. Woensdag 28 september 
komt Jean Roefstra: Mysterie 
Brederode. 
Woensdag 2 november Con-
stance van de Linde met Het 
fysisch antropologisch on-
derzoek naar de Van Brede-
rodes en woensdag 30 no-
vember Carla van den Bergh. 
Zij spreekt over Yolande van 
Lalaing (1422-1497); de laat-
ste bewoonster van kasteel 
Brederode. Aanvang 20.15 
uur.

Jeugdkampioenen TVC
Castricum - Van 26 tot en 
met 28 augustus zijn op het 
sportpark Berg en Bal de 
jeugdclubkampioenschap-
pen van TVC gehouden. 

Op zondagmiddag vond de 
prijsuitreiking plaats met 
mooie medailles voor de 
kampioenen van de rode en 
oranje groep. Liz Willems 

werd kampioen bij de meis-
jes rood en Damien van der 
Valk bij de jongens. Vico Lin-
deman werd  kampioen van 
de oranje groep, 
Tess Willemse bij de meisjes 
tot en met veertien jaar en 
een kampioensbeker voor de 
categorie meisjes tot en met 
zeventien jaar werd uitgereikt 
aan Quinty Boontje.  

Castricum - De korfballers 
van Helios zijn weer gestart 
met de competitie. Na de de-
gradatie uit de tweede klas-
se wordt er dit seizoen weer 
meegedaan om de promotie-
plaatsen. De terugkomst van 
Koen Brakenhoff, hij speelde 
twee seizoenen in de eerste 
klasse bij Rapid in Haarlem, 
is een versterking voor de 
ploeg. Helios heeft in Mar-
tijn Kerkstra een nieuwe trai-
ner die direct kan terugkijken 
op een mooie overwinning in 
Amsterdam. Sporting West is 
één van de mede titelkandi-
daten en werd met 11-12 ver-
slagen. 
De eerste helft kwam Heli-
os op een voorsprong. Maar 
Sporting West kwam terug. In 
het rustsignaal scoorde Koen 
Brakenhoff een belangrijke 
aansluitingstreffer. De rust-
stand was 9-8 voor Spor-
ting West. In de tweede helft 
stond de verdediging stevig 
en konden de Amsterdam-
mers geen vuist maken. He-
lios domineerde de wedstrijd 
maar was niet gelukkig in de 
afwerking.  Na een periode 
zonder goals kwam de ploeg 
van Martijn Kerkstra vijf mi-
nuten voor het eindsignaal 
op een 11-11 gelijke stand. 
De rust bleef in de ploeg en 
in de laatste fase trok Heli-
os aan het langste eind. Zon-
dag 11 september speelt He-
lios om 14.30 uur op Sport-
park Noord-End tegen DKV 
Victoria.

Helios wint

Muzikaal kampavontuur AVC 
Castricum - In het weekend 
van 3 en 4 september kam-
peerden 32 pupillen van AV 
Castricum een nachtje op het 
atletiekterrein. 
Het weekend startte met een 
uurtje trainen onder leiding 
van trainers Kees, Sten, en 
Marijn. Na de training wer-
den de tenten opgezet en in-
gericht, en de luchtbedden 
opgepompt. 
De zaterdag stond bol van 
activiteiten; zo was de stee-

plechase bak omgetoverd tot 
zwembad voor de nodige wa-
terpret, er konden voetbalcli-
nics en boksclinics gevolgd 
worden, was er een avond-
spel in het takkenbos, en 
er zijn veel windlichtjes ge-
knutseld die ’s avonds bij het 
kampvuur brandden. Bijzon-
der was dat de pupillen on-
der leiding van een muziek-
docent een eigen kamplied 
musiceerden: een lied van vijf 
coupletten en een pakkend 

refrein dat gedurende het 
hele kamp vaak luidkeels te 
horen was. Na een nacht met 
heel veel regen, was de zon-
dagochtend weer droog. De 
pupillen gingen op bezoek bij 
de buren op Camping Bak-
kum waar het animatieteam 
van de camping voor hen het 
spel Levend Stratego in petto 
had. De zondagochtend werd 
afgesloten met broodjes bak-
ken op de vuurplaats van de 
camping. 
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