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Lintje voor medeoprichtster Miedema
Koninklijke erepenning Helios
Castricum - Korfbalvereni-
ging Helios werd afgelopen vrij-
dag tweemaal verrast door bur-
gemeester Mans. De burgerva-
der kwam op het vijftigjarig ju-
bileumfeest namens de Konin-
gin een mooie verrassing over-
brengen. Eerst kreeg de jubilaris 
te horen dat de club voortaan de 
Koninklijke erepenning mag dra-
gen, daarna werd een van zijn 
oprichters, Tiny Miedema–de 
Vries, naar voren gevraagd. Zij 
kreeg uit handen van de burge-
meester een Koninklijke onder-
scheiding.

Is een buurtborrel een overtreding?
Akersloot - Marian Bleijendaal 
van de VrijeLijst is verbaasd. Heel 
verbaasd. Net zoals een aantal 
inwoners van Akersloot. Want zij 
hebben een brief ontvangen van 
de gemeente over de buurtbor-
rels die tijdens het rock-’n-roll-
festival worden gehouden. Dat 
festival vond plaats tijdens het 
laatste weekend van augustus. 

De in Akersloot wonende Ble-

Omgekomen bij roofmoord
Castricum - Op 3 september is 
op de Filippijnen een oud-inwo-
ner van Castricum (64) omgeko-
men tijdens een roofmoord. Dat 
meldt het Ministerie van Buiten-
landse Zaken, die de naam van 
het slachtoffer niet prijsgeeft. 

De aanslag vond plaats in het 
huis waar de gepensioneerde 
oud-Castricummer woonde met 
zijn evenoude Filippijnse part-

ner. Zij bleef ongedeerd. Het Mi-
nisterie kan niet zeggen of de 
dader(s) gepakt zijn, maar wil 
wel kwijt dat er goederen uit het 
huis zijn weggenomen. 

Het huis maakt onderdeel uit van 
een park waar veel Europeanen 
wonen en dat wordt bewaakt. 
Dat heeft de gewelddaad niet 
kunnen voorkomen. Ondanks 
successen van de autoriteiten op 

de Filippijnen in de bestrijding 
van misdaad, komen met grof 
geweld gepaard gaande roof-
overvallen regelmatig voor. 
De in Nederland wonende fami-
lie van het slachtoffer is op de 
hoogte gebracht van het drama 
door de ambassade in Manilla. 
De man laat twee zoons en een 
kleindochter na. Het onderzoek 
naar de dader(s) wordt voortge-
zet door de Filippijnse politie.

Het op 1 augustus 1962 op-
gerichte Helios, startte op een 
grasveldje in de duinen van Jo-
hanna’s Hof met de eerste korf-
balwedstrijden. Hoofdkantoor 
was het woonhuis van echtpaar 
Miedema. Na moeilijke beginja-
ren groeide de club langzaam uit 
tot een vaste waarde in het Cas-
tricumse sportaanbod. Het eer-
ste officiële veld kwam er aan de 
Eerste Groenelaan. Naast vele 
kampioenschappen volgden ook 
de introductie van het zaalkorf-
bal en de uitbreiding van de Eer-
ste Groenelaan met kleedkamers 
en een kantine. In 2002 verhuis-
de Helios naar sportpark Noord-
End. Het nieuwe onderkomen 
betekende een groei aan leden. 
Tiny Miedema (82) is tot heden 
een van de drijvende krachten 
achter de club. Zij is benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Foto: Henk Waal.

ijendaal vertelt: “Sinds een paar 
jaar, als het weer het toelaat, zijn 
er in de tuintjes of op het gara-
gepad grenzend aan de open-
bare weg buurtborrels langs het 
parcours van de Solexrace. Van 
livemuziek is geen sprake.“

In de brief was te lezen dat de 
gemeente via de politie had ver-
nomen dat de geadresseerden  
voornemens waren om net als 

vorig jaar een standplaats in te 
nemen langs het parcours,  hier-
bij alcohol te verstrekken en live-
muziek ten gehore te brengen. 
De gemeente waarschuwde dat 
dat niet toegestaan is zonder 
vergunning. Door de politie zou 
handhavend worden opgetre-
den.
“Ik vraag mij af het college zich 
kan voorstellen hoe verbaasd de 
geadresseerden waren na het le-
zen van deze brief. De VrijeLijst 
wil weten of er aangifte is ge-
daan bij de politie van een ken-
nelijk geconstateerde overtre-
ding of misdrijf. En wat de wet-
houder van communicatie on-
dernomen heeft om de inwoners 
over de regels te informeren. 
Tot slot is de VrijeLijst van oor-
deel dat inwoners zich met recht 
en reden afvragen waarom on-
ze ambtenaren hun kostbare tijd 
hieraan verspillen.”
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De redders van EHBZ 
verkeren zelf in nood
Regio - Dave de Koning, vrij-
williger van de Eerste Hulp Bij 
Zeehonden (EHBZ) Velsen en 
de dierenambulance zit met de 
handen in het haar. De ambu-
lance waarmee de vrijwilligers 
van de EHBZ gewonde en op het 
strand aangespoelde zeehonden 
en bruinvissen redden en naar 
de zeehondencrèche in Pieter-
buren brengen is oud en kapot, 
rijp voor de sloop. Geld voor een 
nieuwe zeehondenambulance is 
er niet, zelfs niet voor een nette 
gebruikte wagen. 
Het nieuwe geboorteseizoen 
staat bij de zeehonden voor 

de deur en de verwachting is 
dat binnenkort de eerste hui-
lers (zeehondenzuigelingen die 
hun moeder kwijt zijn) aanspoe-
len. Zonder hulp overleven deze  
pups het niet. Overigens verwij-
deren de mensen van de EHBZ 
ook dode dieren van het strand, 
waarvan er velen voor onderzoek 
naar de universiteit van Utrecht 
worden gebracht. De EHBZ be-
strijkt het gebied van Zandvoort 
tot Castricum. 
Wie dat wenst kan een bijdra-
ge overmaken op rekening: 
1484.43.559 t.n.v. EHBZ-team 
Velsen. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
26-08-2012: Fabiënne Josefina 
Maria, dochter van R.A. Vels en J. 
Kaandorp, geboren te Alkmaar.
 
Wonende te Limmen:
21-08-2012: Timo Vince, zoon 
van M.Y. de Deugd en R.N.I. 
Hulstein, geboren te Alkmaar. 
22-08-2012: Fiene Anna, doch-
ter van J. Hilbers en J.A. Duin-
dam, geboren te Alkmaar. 22-08-
2012: Fabiënna Margaretha Ma-
ria, dochter van N.M.M. Been-
tjes, geboren te Alkmaar. 31-08-
2012: Saar Tilian, dochter van J. 
Bekkering en M.J. van der Vel-
den, geboren te Alkmaar.
 
Wonende te Castricum:
03-09-2012: Jill, dochter van 
M.C.T. de Ruijter en M.A. Riet-
veld, geboren te Castricum.
 
Wonende te Akersloot:
01-09-2012: Nick Robertus, zoon 
van R.P.N. Jonker en P.M. de Ko-
ning, geboren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
24-08-2012: Baars, Frank en 

Mostaard, Laura, beiden wo-
nende te Castricum. 03-09-2012: 
Verduin, Johannes H. en van 
Eeken, Cornelia E., beiden wo-
nende te Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
24-08-2012: Niemeijer, Barry en 
Dam, Johanna E., beiden wo-
nende te Castricum. 24-08-2012: 
Frens, Bart en Hüsslage, Jessica 
M., beiden wonende te Heems-
kerk. 24-08-2012: Roels, Vic-
tor en Beudeker, Maaike, beiden 
wonende te Assendelft. 25-08-
2012: de Haas, Sander J. en van 
Langen, Marjon, beiden wonen-
de te Heerhugowaard. 31-08-
2012: Kruiswijk, Michael en van 
Geuns, Eveline, beiden wonende 
te Assendelft. 31-08-2012: Zon-
dervan, Markus G. en Borst, Ma-
ria H.A., beiden wonende te Cas-
tricum. 31-08-2012: van Wijk, 
Jörgen en Verzuu, Maryse, bei-
den wonende te Leusden. 01-09-
2012: Stoffer, Jolande M. en van 
der Wijden, Mirjam, beiden wo-
nende te Haarlem.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:

24-08-2012: Klaver, Martinus M., 
oud 77 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met E.J.M. Goos-
sens. 24-08-2012: van der Werf, 
Catharina S.M., oud 71 jaar, 
overleden te Beverwijk. 27-08-
2012: Bosker, Anni T., oud 94 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met H.P. Dijk-
sterhuis. 31-08-2012: van Put-
ten, Alfred, oud 84 jaar, overle-
den te Beverwijk, gehuwd ge-
weest met J.J. van Exter. 02-09-
2012: Krems, Martin, oud 50 jaar, 
overleden te Alkmaar. 03-09-
2012: Visser, Maria C., oud 84 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met N. Kloppenborg.
 
Wonende te Limmen:
27-08-2012: de Boer, Johanna, 
oud 84 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met P.J. Bruin. 28-
08-2012: Vilier, Franciscus J., oud 
79 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met A.A. Kuijper.
 Wonende op de Woude:
01-09-2012: van der Meer, Wil-
lem C., oud 82 jaar, overleden 
op de Woude, gehuwd met J.F.L. 
Vos.
Wonende te Uitgeest:
04-09-2012: van der Eng, Jo-
hannes, oud 86 jaar, overleden 
te Bakkum, gehuwd met M.C. 
Berkhout.

Schoonste strand van Noord-Holland 

Castricum wint publieksprijs 

Castricum - NederlandSchoon 
zet al jaren verschillende mid-
delen in om de stranden schoon 
te houden. Ook organiseert Ne-
derlandSchoon de verkiezingen 
‘Schoonste strand’ en ‘Schoon-

ste paviljoen’. Dinsdag 4 septem-
ber vonden de jaarlijkse verkie-
zingen plaats waar Castricum 
werd uitgeroepen tot ‘Schoon-
ste strand van Noord-Holland’ 
en bovendien de publiekprijs 

op haar naam schreef. “Een he-
le mooie stap in de verdere ont-
wikkeling van ons ‘Greenbeach’ 
concept”, geeft Jaap Jan Smit 
aan. Smit is eigenaar van res-
taurant Blinckers en voorzitter 
van stichting de Frisse Wind. Een 
stichting waarin alle strandpa-
viljoeneigenaren vertegenwoor-
digd zijn. In deze stichting wordt 
gezamenlijk gewerkt aan de ont-
wikkeling van een duurzame 
strandbeleving die ter inspiratie 
moet dienen voor de bezoeker 
om zo op een duurzame wijze te 
gaan leven. Dankzij de inspan-
ning van gemeenten, paviljoens 
en het publiek zijn de stranden in 
de afgelopen tien jaar twee keer 
zo schoon geworden. “Vele han-
den maken schone stranden”, al-
dus de trotse winnaars. .
Wethouder Meijer en onderne-
mer Jaap Jan Smit namen de 
prijzen in ontvangst.

Indiëgangers uit Castricum: 
Film en lezing in bibliotheek
Castricum - Op donderdag-
avond 20 september vertelt Pau-
line van Vliet in de bibliotheek 
van Castricum hoe de film Indi-
egangers uit Castricum tot stand 
is gekomen. Daarna kunnen de 
bezoekers de film bekijken.
Samen met leerlingen van het 
Bonhoeffercollege heeft cineast 
en geschiedenisdocente Pauline 

van Vliet een film gemaakt over 
Castricummers die tussen 1945 
en 1950 naar Nederlands Indië 
gingen. Zij werden door de Ne-
derlandse overheid uitgezonden 
om ‘rust en orde’ te brengen in 
de kolonie. Hoe was het voor die 
Castricummers om als eenvoudi-
ge jongens plotseling aan de an-
dere kant van de wereld te moe-

ten vechten? Een documentaire 
voor jong en oud waarin oud-In-
diëgangers hun vaak emotione-
le belevenissen vertellen. De or-
ganisatie van deze avond is in 
handen van Bibliotheek Kenne-
merwaard en de Werkgroep Oud 
Castricum.
Aanvangstijd is 20.00 uur. Toe-
gang bedraagt 6,00 euro, le-
den van de bibliotheek betalen 
5,00 euro. Reserveren kan bij de  
Klantenservice in de bibliotheek, 
tel. 0251-655678 of per mail via 
castricum@bibliotheekkenne-
merwaard.nl.

Lustrum wandel twee-
daagse de Boogaert
Castricum - Op 5 en 6 septem-
ber was weer de jaarlijkse wan-
del tweedaagse van de Boog-
aert. Deze keer is de organisatie 
in het zonnetje gezet in verband 
met het vijfjarig jubileum van dit 
wandelfestijn. Met enthousias-
me en telkens leren van ervaring 
geniet iedereen van de afwisse-
lende wandeltochten. Er is een 
wandelroute voor bewoners die 
met de rollator lopen en een rou-
te voor bewoners in een rolstoel. 

Doel hiervan is om samen buiten 
in beweging te zijn. Als feestelij-
ke afsluiting heeft Emergo de lo-
pers muzikaal binnengehaald en 
is mevrouw Steeman, de organi-
satrice, gehuldigd met een ‘gou-
den medaille’. 
Daarna is er geproost met een 
drankje op een zeer geslaagde 
activiteit. Op de foto links me-
vrouw Steeman en rechts acti-
viteitenbegeleidster Carla van 
Eerd. 



pagina 4 12 september 2012

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
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Medische hulp voor toeristen
Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot 
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Wandeltocht: De 20 van Bo
Uitgeest – Een mooie wandeling 
maken in goed gezelschap en 
tegelijk bijdragen aan het verbe-
teren van de leefomstandighe-
den van kinderen met niet aan-
geboren hersenletsel? Dat kan 
op zondag 16 september. Stich-
ting Bo organiseert een wande-
ling van 20 kilometer vanaf ca-
fé ‘t Portiertje in Uitgeest. De-
ze wandeling staat in het teken 
van Bodil Smit, een elfjarig meis-
je uit Uitgeest dat vijf jaar ge-
leden getroffen werd door een 
hersenbloeding. De wandeling 
voert langs haar oude en nieu-
we huis, haar oude school en 
langs de SVA, de voetbalvereni-
ging in Assendelft waar Bodil de 
hersenbloeding kreeg. De tocht 
wordt georganiseerd door fami-
lie en vrienden van het gezin. 
Het doel van de tocht is geld in-
zamelen voor de Stichting Bo zo-
dat kinderen met niet aangebo-
ren hersenletsel financieel ge-
steund worden bij de therapieën 
die wel nodig zijn, maar niet ver-
goed worden door de zorgverze-
kering.
Op 16 september 2007 is Bo-
dil lekker aan het spelen bij 
SVA waar haar broer een wed-
strijd speelt. Dan wordt Bodil on-
wel; ze is duizelig, begint te spu-
gen en met haar oogjes te draai-
en. Direct werd 112 gebeld, am-
bulances en traumahelikop-
ter kwamen ter plekke en Bodil 
werd naar het AMC gebracht. 
Bodil was toen zes jaar oud en 
had een hersenbloeding gehad.
Door de hersenbloeding is er 
veel hersenweefsel afgestorven 
en beschadigd.

Na wekenlang intensive care en 
een verblijf op de verpleegafde-
ling in het ziekenhuis verhuist 
Bodil naar Leijpark, een centrum 
voor specialistische revalidatie-
zorg, 140 km van haar ouders en 
broertjes vandaan. Na zes maan-
den specialistische zorg moet 
Bodil Leijpark verlaten, een lan-
gere periode wordt niet vergoed. 
Zij verhuist naar verzorgings-
huis Duinoord in Bennebroek. 
Het gezin verhuist daarna naar 
een woning die aangepast kan 
worden, zodat Bodil weer thuis 
kan wonen. Met haar thuiskomst 
kwam er eindelijk weer wat rust 
in het gezin.
De ouders willen graag dat Bo-
dil in aanmerking komt voor the-
rapieën, zoals een methode met 
een laserlamp en Led-licht, maar 
die behandelingen worden niet 
vergoed omdat wetenschappe-
lijk niet bewezen is dat de the-
rapieën helpen. Maar Bodils ou-
ders merken wel degelijk effect. 
Stichting Bo is opgericht om Bo-
dil de therapieën te kunnen ge-
ven. De stichting wil groeien om 
meer kinderen te helpen en om 
dit te bereiken worden er ver-
schillende activiteiten georgani-
seerd.
Inschrijven voor de wandeling 
kan via info@stichtingbo.nl on-
der vermelding van het aan-
tal personen. Deelname kost 
7,50 euro. Dit kan overgemaakt 
worden op rekeningnummer: 
1433.75.482 ten name van Stich-
ting Bo onder vermelding van 
wandeltocht 20 van Bo. De start 
is tussen 10.00 en 12.00 uur op 
de Langebuurt 16 in Uitgeest.

Dierenbescherming op 
zoek naar collectanten
Regio - De Dierenbescherming 
afdeling Noord-Holland Noord 
(NHN) zoekt collectanten voor 
de collecteweek van 30 septem-
ber tot en met 6 oktober. 

De Dierenbescherming NHN 
heeft de opbrengsten uit de col-
lecte hard nodig om het dieren-
welzijn in de regio te bevorderen.
De opbrengst van de collecte 

wordt lokaal besteed en komt di-
rect ten goede aan dieren in de 
regio. 
Mensen die dus direct iets willen 
betekenen voor dieren in hun ei-
gen omgeving, kunnen zich aan-
melden als collectant bij de Die-
renbescherming NHN via het 
telefoonnummer 072-5143050 
of via info@dierenbescher-
mingnhn.nl.

Brand op de Rijksweg
Limmen - Zondag rond 10.30 
uur is de brandweer uitgerukt 
voor een brand in een woning 
aan de Rijksweg. Een persoon 
liep daarbij ademhalingsproble-
men op. 
De brand is ontstaan in de me-

terkast. De schade is aanzien-
lijk. De brandweer had het vuur 
wel snel onder controle. Door 
de brand hadden omwonenden, 
waaronder een ijssalon, tijdelijk 
geen stroom. Foto: Frank Brug-
geling. 



pagina 6 12 september 2012

Castricum - Vanaf donderdag-
avond is winkelend publiek weer 
welkom bij de winkeliers in de 
Torenstraat. Gezamenlijk hebben 
zij besloten de koopavond weer 
in ere te herstellen. Vooralsnog 
als proef voor een half jaar.
Steeds meer consumenten trek-
ken weg uit Castricum en meer 
winkels komen leeg te staan. Bij 
een verschraald winkelaanbod is 
niemand gebaat en dus hebben 
de ondernemers in de Toren-
straat besloten, de deuren weer 
te openen. 

Koopavond in 
de Torenstraat

Bakkum - Op maandag 17 sep-
tember wordt weer een stilte-
wandeling gehouden in de dui-
nen en  het bos. Het thema is 
dit keer ‘Uit dankbaarheid voor 
de oogst’. Rob de Wit en Mari-
anne Duijn nemen belangstel-

Stiltewandeling lenden mee voor een wandeling 
van zo’n vijf kilometer lang. Deel-
name is gratis, een duinkaart is 
noodzakelijk. Om 9.30 uur wordt 
verzameld op het parkeerter-
rein van De Hoep aan de Zee-
weg. Na afloop wordt op eigen 
kosten wat gedronken bij Johan-
na’s Hof. 

Castricum - De VrijeLijst wil dat 
Castricum het voorbeeld van an-
dere gemeenten volgt waar ver-
kiezingsposters centraal worden 
aangeleverd. In sommige ge-
meenten komt er zelfs geen pa-
pier meer aan te pas. 

Gemeenteraadslid Ron de Haan, 
voor NederlandLokaal kandidaat 
voor de Tweede Kamer, roemt de 
borden in de gemeenten die zijn 
voorzien van digitale afbeeldin-
gen, keurig op lijstvolgorde en 
allemaal in hetzelfde formaat. 

Centraal plakken 

Ted en zijn teddybeer
Ted is de nieuwe komedie van 
Seth McFarlane. Hij is de schrij-
ver van de populaire animatiese-
rie Family Guy en staat bekend 
om zijn absurde en grensverleg-
gende humor. 

Hij is de schrijver, regisseur én 

stem van Ted. Deze komedie ver-
telt het verhaal van John Bennett 
(Mark Wahlberg), een volwassen 
man die zijn leven deelt met een 
teddybeer: Ted. John mocht als 
kind een wens doen en zo kwam 
Ted tot leven. Sindsdien zijn de 
twee onafscheidelijk.

De zevenjarige Brammetje Baas 
denkt veel na over de wereld 
om hem heen. Hij heeft ont-
zettend veel zin om naar groep 
drie te gaan. Maar dan komt hij 
bij de strenge meester Vis in de 
klas. De rechtlijnige meester Vis 
heeft geen oog voor de binnen-
wereld van het bewegelijke on-
geconcentreerde jongetje en zet 
alles op alles om Brammetje in 
de pas te laten lopen. De ouders 
van Brammetje worstelen met 
de vraag in hoeverre zij van hun 
zoontje moeten verlangen dat hij 
zich aanpast zonder doodonge-
lukkig te worden. 

Brammetje Baas

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag  18.30 & 21.00 uur 

zondag &  maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 21.00 uur 

Ted
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
woensdag 20.00 uur 
De Verbouwing

zondag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 & 18.45 uur 

woensdag 18.45 uur 
Intouchables

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 
Brammetje Baas

zaterdag 15.45  uur 
woensdag 16.00 uur 

Sammy 2 (NL)
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
 Madagascar (NL) 3D

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 16.00 uur 

Brave (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 13 sept t/m 19 sept 2012

Koffie
Startpakket koffie:

 250 gram Baba Budan Ramesh India
250 gram Kopi Laki Indonesië
250 gram Tarrazu Costa Rica

250 gram Toraja Sulawesi
Van 23,90 voor de introductieprijs van  19,50        

Om zelf uw favoriete  koffiesmaak 
te melangeren:

250 gram Turquino Lavado Cuba regular
250 gram Turquino Lavado Cuba dark

0,25 ltr. Monin koffiesiroop naar keuze
Van 18,35 voor de introductieprijs van 15,00                

Om kennis te maken:
250 gram Castricum blend

Van 4,80 voor de introductieprijs van 4,00

 Thee
Startpakket aroma thee: 

Keuze uit onze 14 aroma theeën. 
Elke combinatie is mogelijk, op is op.
5 x 100 gram voor de introductieprijs 

van 17,50
Om kennis te maken: 

100 gram Afternoon blend 
Van 4,80 voor de introductieprijs van 4,00

Zolang de voorraad strekt 
Geldig van 01-09-2012 t/m 16-09-2012

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Maandmenu
Proeverij van de kaart___

 Huisgemaakt 
knoflooksoepje en 
pommodori  soepje___

Lams rack op een bedje 
van knolselderijpuree, 

aardappeltaart, 
seizoensgroente en 

honingtijmjus___
Pannacotta met een 

aardbeiencoulis en roodfruit 

  € 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zolang de voorraad strekt 
Geldig van 01-09-2012 t/m 16-09-2012

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Nieuw seizoen Blues in Bakkum

Ton’s of Blues in ‘t 
Mirakel van Bakkum 
Bakkum - Op zondag 16 sep-
tember wordt het bluesseizoen 
geopend bij ’t Mirakel van Bak-
kum onder leiding van Jos Zon-
neveld. De Bluesband Ton’s of 
Blues bijt het spits af. Deze zes-
mansformatie geniet behoorlij-
ke naamsbekendheid in Noord-
Holland. Zij spelen een men-
geling van traditionele elektri-
sche blues, bluesrock en moder-
ne stadblues van uitsluitend ou-
de zwarte blueslegendes zoals 
Robert Johnson, Junior Wells en 
Sonny Boy Williamson.
Het Hammond-pianospel van 
Chretien Felser gecombineerd 

met de bluesharp van René, is 
een geweldige goede muzika-
le keuze. Zo’n 300 jaar levenser-
varing dat op het podium staat, 
staat absoluut garant voor het 
ware bluesgevoel. Samenstel-
ling van de band: Chretien Felser 
hammond/piano, Gerard Kort-
ooms bas, Michael Rubinstein 
bluesharp, Gerard v.d. Hoorn 
drums en Fons Duin zang.
Iedereen is welkom vanaf 15.30 
uur. Vrij entree. Renato en Tiny 
zorgen voor lekker hapjes.
Daarna is het mogelijk een hap-
je eten in dit gezellige restaurant 
aan de Heereweg 36. 

Herinrichting Heereweg
Bakkum - De gemeente wil de 
inrichting van de Heereweg ver-
beteren en de verkeerssituatie 
voor fietsers veiliger maken. Dat 
wil zij doen in overleg met be-
trokkenen. Daarom komt er een 
klankbordgroep die zich buigt 
over een inrichtingsontwerp. Wie 
meer wil weten over de plan-
nen voor de weg en de klank-
bordgroep is welkom op een in-
formatiebijeenkomst, op dins-

dag 25 september om 19:30 uur 
in de Stierop-zaal van het ge-
meentehuis. Wie niet op de in-
formatieavond kan komen maar 
wel aan de groep wil deelnemen, 
kan zich tot uiterlijk 20 septem-
ber aanmelden per e-mail: joep-
vanderpeet@castricum.nl of bel-
len naar de afdeling Civiele Wer-
ken en Verkeer. Opmerkingen en 
ideeën zijn ook welkom op het e-
mailadres. 

Op nachtvlindersafari
Bakkum - In het duin treft men 
beren aan, hyena’s, witte tijgers, 
papegaaitjes, dromedarissen en 
kameeltjes. En klaverblaadjes, 
rozenblaadjes en schaapjes kun-
nen ‘s nachts vliegen. Ontdek 
deze nachtvlinders op 21 sep-
tember in de tuin van De Hoep.

De safari start om 19.30 uur en 
duurt zo’n twee uur.  Verzame-
len bij De Hoep aan de Zeeweg. 
De kosten voor deze avond zijn 
3,50 euro. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.pwn.nl/eropuit of 
bel: 0251-661066. 
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19-jarige Kayleigh 
schrijft ‘Mr. Perfect’
Uitgeest - Er zullen ongetwij-
feld 19-jarigen zijn die dromen 
van een schrijverscarrière, maar 
hoeveel jongeren van deze leef-
tijd zien die droom werkelijkheid 
worden? Dat zullen er niet veel 
zijn. Uitgeest heeft sinds augus-
tus een heuse schrijfster in huis 
in de persoon van Kayleigh Be-
steman.
Aan tafel bij haar thuis vertelt ze 
met een grote grijns in bijzijn van 
haar trotse moeder, hoe dit alle-
maal is gekomen. Haar moeder 
had wel gedacht dat ze iets cre-
atiefs zou gaan doen en dat dit in 
het schrijven van een boek zou 
eindigen, kwam niet geheel als 
verrassing.
Kayleigh vond het niet makkelijk 
toen zij in de examenklas een on-
derwerp moest kiezen voor haar 
profielwerkstuk toen haar vrien-
din achteloos riep: “Nou dan 
schrijf je toch een boek?” En zo 
gebeurde het dat Kayleigh, die al 
zo’n 7 dagboeken volschreef, ge-
woon ging zitten en begon. 
Naast het schrijven van het ver-
haal, verdiepte zij zich ook nog 
op andere manieren in het 
schrijversvak door één van haar 
favoriete schrijfsters, Astrid Har-
dewijn te interviewen en dit vast 
te leggen op film.
Omdat het examen ook aardig 
wat drukte en stress met zich 
meebracht, raffelde zij naar ei-
gen zeggen het eind een beet-
je af want ja er moest nog wel 
gestudeerd worden. “Ik kon me 
soms moeilijk concentreren op 
de studie, was in mijn hoofd heel 
erg bezig met mijn verhaal”, al-
dus Kayleigh.
Na de examens begon zij zich 
stiekem af te vragen of het boek 
potentie had om echt uitgegeven 
te worden en zond het manus-
cript naar Boekscout, waar men 

zou beoordelen of er markt voor 
was. In Soest volgde een bespre-
king en beoordeling van haar 
verhaal. Het verhaal werd als hi-
larisch en grappig omschreven, 
alleen het einde moest verande-
ren. Ze bedacht een ander ein-
de, schakelde Hilleke Crum, een 
vriendin van haar moeder in voor 
correctie en vond ook 5 leraren 
van school bereid naar spellings-
fouten te speuren. Dan vertelt 
Kayleigh tussen neus en lippen 
door dat zij dyslectisch is. Het 
feit dat dit haar niet heeft tegen-
gehouden, geeft goed aan hoe 
doortastend deze jonge schrijf-
ster is.
Dat er nog veel meer vast zit aan 
het schrijven van een boek , be-
greep zij toen ze een dag voor 
inlevering nog even een cover 
moest bedenken. 
Via  facebook deed zij een op-
roep wie er op de omslag wil-
de. “Mijn nicht en twee vrien-
den waren bereid op de foto te 
gaan en Sanne de Roos heeft dit 
prachtig gerealiseerd.”
Het onderwerp van haar boek 
‘Mr. Perfect’ zal zeker haar leef-

tijdgenoten aanspreken en gaat 
over de vraag die veel jonge 
vrouwen zich stellen ‘heb ik hier 
te maken met een scharrel of 
met de real deal?’ 
Afgelopen vrijdag was een span-
nende dag omdat Kayleigh met 
haar boek langs verschillen-
de boekhandelaren in Uitgeest, 
Heemskerk en Castricum is ge-
gaan om hen een inkijkexem-
plaar aan te bieden. Ze hoopt 
dat ze hiermee de interesse kan 
wekken voor haar boek en dat zij 
straks haar werk tussen de vele 
andere boeken ziet liggen. 
Spannend is het voor haar ze-
ker, ook omdat een schrijver 
vaak niet hoort wat de lezer er 
van vindt.
Bent u nieuwsgierig geworden 
naar de pennenvruchten van 
Kayleigh Besteman? Vraagt u 
ernaar in de boekhandel of be-
stel via www.boekscout.nl voor 
16,95, ‘Mr. Perfect’. 

En let op, wij gaan meer van de-
ze Uitgeestse horen want er zijn 
al ideeën voor een tweede boek. 
(Monique Teeling)

RESPO heeft plaats 
voor nieuwe leden
Uitgeest - Recreatiesportver-
eniging RESPO heeft bij zowel 
badminton als bij volleybal weer 
plaats voor nieuwe leden vanaf 
18 jaar. Er wordt iedere woens-
dagavond (september tot mei) 
gespeeld van 20.00 tot 22.00 uur 
in sporthal De Zien te Uitgeest. 
De sfeer is ontspannen maar 
toch sportief, de contributie zeer 
betaalbaar.  

Voor informatie over badminton 
kunt u contact opnemen met N. 
Sombroek, 0251-316626. Voor  
informatie over volleybal met R. 
Ullersma, 0251-316216. Contact 
kan ook per e-mail via Respo.
Uitgeest@casema.nl. 
Uiteraard bestaat de mogelijk-
heid om, in overleg, ter kennis-
making vrijblijvend een avond 
mee te spelen. 

Handboogschieten op 
Fort aan den Ham
Uitgeest - Zondag 16 septem-
ber is Fort aan Den Ham, gele-
gen aan de N203 bij Krommenie,  
(Busch en Dam 13 in Uitgeest)
weer geopend tussen 11 en 16 
uur. Deze zondag heeft men de 
Handboogschutters Assumburg 
uit Heemskerk bereid gevonden 
om demonstraties te houden.
U kunt natuurlijk zelf ervaren 
hoe het is om een pijl af te schie-
ten en doel te raken. 
Om 13.00 uur is er een lezing 
door Fred Braaksma over de 
Slag bij Castricum op 6 oktober 

1799. Wat was de Linie van Be-
verwijk uit 1800 en wat is er van 
over? Meer dan u denkt. U kunt 
het ontdekken in het fort. De or-
ganisatoren rekenen ook op be-
zoek van het Nederlands Gram-
mofoon Genootschap met hun 
oude pick-up geluiden.
Het fort is geheel open gesteld 
en u kunt het hele fortterrein en 
de ruïnes van de beide geschut-
torens bezoeken.
Meer informatie over het fort is 
te vinden op www.fortaanden-
ham.nl.

Tractorevenement
Regio - Op zondag 16 septem-
ber staat luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis in het teken van 
oude landbouwtractoren. Tus-
sen 10.00 en 11.00 uur verzame-
len zo’n 40 à 50 oude landbouw 
tracktoren zich op het voorter-
rein van het fort. Hier tussen be-
vinden zich enkele zeer zeldza-
me exemplaren. Om 11.00 uur 
wordt vertrokken voor een rond-
rit door de omgeving. Rond 13.00 
uur zijn de tractoren terug bij het 
museum en worden dan opge-
steld op het voorterrein van het 
fort om door het publiek te wor-
den bezichtigd, tevens worden 
dan nog enkele stationair moto-
ren opgesteld.

Om 14.00 uur zal er een lezing 
worden gehouden over luchtfo-
tografie in de Tweede Wereld-
oorlog met als titel “De bezetting 
in vogelvlucht”. Tijdens deze le-
zing worden heel veel luchtfoto’s 
vertoond waarbij zeer duidelijk 
wordt hoe goed de geallieerden 
op de hoogte waren van de ac-
tiviteiten van de Duitsers. Het is 
onverstelbaar hoe duidelijk deze 
foto’s waren en hoe herkenbaar 
de steden, dorpen en andere ob-
jecten zijn. Deze lezing wordt op 
zeer deskundige wijze verzorgd 
door Thierry van der Berg.
Thierry van der Berg is werk-
zaam in de explosieven opspo-

ring. Voor zijn werk heeft hij in 
archieven in Nederland, En-
geland en Amerika duizenden 
luchtfoto’s gezien en geïnterpre-
teerd. Hij is zeer deskundig op 
dit gebied en brengt dit prima op 
zijn gehoor over.
 
De Stichting Aircraft Recove-
ry Group doet al meer dan 25 
jaar onderzoek naar de lucht-
oorlog boven Nederland. De re-
sultaten van deze onderzoeken 
zijn samengebracht in het lucht-
oorlogmuseum Fort Veldhuis in 
Heemskerk.
Het Fort is onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. Toe-
gang: Volwassenen 3,50, kinde-
ren van 8 tot 12 jaar 2,50, kinde-
ren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis.
Openingstijden 10.00 uur – 17.00 
uur. Zie ook: www.arg1940-
1945.nl.
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En nu ik!
“Mijn grootste wens is het 
om in New York te wonen”
Limmen - Moyra Min, bijna 
16 jaar. Zit in vier VWO van het 
Jac.P.Thijssecollege en woont in 
Limmen. Afgelopen zomer be-
zocht ze samen met haar va-
der New York. “Daar heb ik ja-
ren om gezeurd en het was ge-
weldig. We zijn eerst naar Maine 
gegaan en later naar New York. 
We hebben het Empire Statebuil-
ding en nog veel andere gebou-
wen en musea bezocht. Ik wil-
de ook wel shoppen. Daar werd 
mijn vader af en toe wel gek van. 
Maar op enig moment wist ik 
ook niet meer waar ik moest kij-
ken. Er zijn zoveel winkels! Voor 
een moest ik zelfs in de rij staan.“
Als het aan Moyra ligt probeert 
ze een toekomst in de VS te rea-
liseren. Maar nu moet er gewerkt 
worden. In vier VWO volgt ze 
profiel Cultuur en Maatschappij 
met theater. Theater is een nieuw 
vak. “Ik wilde iets bijzonders 

doen en dit lijkt me breed met 
decorbouw en kostuums. Maar 
eigenlijk weet ik er nog niet ge-
noeg van want het schooljaar is 
nog maar net begonnen.”
“Mijn hobby is ballet. Ik doe nu 
vooral klassiek ballet vanwege 
de techniek. Maar jazz vind ik ei-
genlijk veel leuker. Ballet doe ik 
in Castricum bij Jacqueline Bur-
ger. Verder faal ik op sportief ge-
bied totaal. Gymmen kan ik niet 
en hard lopen evenmin. Mijn 
tweede hobby, dat is shoppen. 
Afgelopen jaar zijn we met een 
groepje van school naar Man-
chester geweest, voor het come-
niusproject. Daar was een wed-
strijd tussen scholen en landen 
onderling: Europe’s got talent. 
Daarvoor moest van alles geor-
ganiseerd worden. Wij hebben 
gewonnen! Of school leuk is? 
Hmm, niet altijd. Tijdens de pau-
zes met mijn vriendinnen wel. 

Sommige leraren zijn leuk an-
deren weer minder aardig. Veel 
mensen vonden dat de school 
een saai gebouw had, dus heb-
ben ze het in allemaal rare kleu-
ren geschilderd. Of ik het mooier 
geworden vind... 
“Limmen is een leuke plaats, 
maar misschien zou ik toch liever 
in Castricum wonen. In Limmen 
kent bijna iedereen elkaar. Maar 
het is ook weer niet zo dat je ie-
dereen groet. In Castricum  zit je 
dichterbij winkels en uitgaans-
dingen. Maar ja, in Limmen zit 
je weer precies tussen Heiloo en 
Castricum in. Met de fiets ben 
je in beide plaatsen in tien mi-
nuten. Ik woon met mijn ouders, 
zusje en de hond. Of ik al uitga?
Mijn ouders weten nog niet zo 
goed wat ze ervan vinden. Maar 
die keer dat we gingen ston-
den er vier politiemannen voor 
de deur. Wij hadden het gevoel 

dat we meteen betrapt zouden 
worden, omdat we nog geen 16 
zijn. Maar, ja het verschil tussen 
15 plus en 16 kunnen politie-
agenten niet zo goed zien. Met 
een clubje vriendinnen kijken we 
veel films en soms sluiten er ook 
jongens aan waarmee we be-
vriend zijn. Laatst hebben we de 
hele serie Lord of the Rings be-
keken. Echt super films. Nu kij-
ken we naar: Pirates of the Ca-
ribean, johnny Depp is echt ge-
weldig. Of ik wel eens iets raars 
mee heb gemaakt? Voortdurend 

eigenlijk. Mijn vriendinnen en ik 
doen heel veel. Gisteren zijn we 
bij de AH gaan vragen om pe-
pernoten. En na wat omzwervin-
gen bleken die er ook al te zijn, 
in het magazijn alvast voor Sin-
terklaas. We hebben erg gela-
chen. Dat ze dat Sinterklaasspul 
nu al in huis hebben. De toe-
komst? Vroeger wilde ik danse-
res worden of een dansschool 
beginnen. Maar ik vind zo veel 
dingen leuk, dat ik het zo onder-
tussen niet meer weet.” Tekst en 
foto: Marie Kiebert. 

Scheidingsbemiddelaar Suzanne Jansen:

“Scheiden doe je samen”

Akersloot - Een echtscheiding 
is één van de meest ingrijpende 
gebeurtenissen die je kan over-
komen. De emoties spelen hoog 
op terwijl er juist zoveel prakti-
sche en zakelijke knopen moe-

bemiddelaar voor de regio 
Noord-Holland Noord. “Wanneer 
je met een scheiding te maken 
krijgt, komt er enorm veel op je 
af”, weet Suzanne. 

“Er moet veel geregeld worden, 
terwijl je hoofd daar helemaal 
niet naar staat. Of er ontstaat on-
enigheid. Ik werk volledig onaf-
hankelijk voor beide partijen en 
coördineer het maken van we-
derzijdse afspraken. Mijn doel is 
in ieder geval om een scheiding 
zo harmonieus mogelijk te laten 
verlopen, zodat de partners als 
de scheiding eenmaal een feit 
is elkaar weer recht in de ogen 
aankijken en een frisse, nieu-
we start kunnen maken.” Bij de 
meeste echtscheidingen zijn ook 
kinderen betrokken. Voor hen is 
een echtscheiding een zeer on-
zekere periode. 

Suzanne: “Het welzijn van de 
kinderen vind ik enorm belang-
rijk en besteed daar tijdens het 
begeleidingstraject dan ook veel 
tijd en aandacht aan. Maar hoe 
de situatie van de partners ook 
is, onafhankelijke begeleiding 
betekent niet dat ik blind het za-
kelijke deel afhandel. Er is zeker 
ruimte voor emoties.” 

Kijk voor meer informatie over de 
echtscheidingsbegeleiding door 
Suzanne op www.scheidings-
huys-suzannejansen.nl. 

ten worden doorgehakt. Het 
ScheidingsHuys biedt daarvoor 
onafhankelijke begeleiding en 
neemt een hoop werk uit han-
den. 
Suzanne Jansen is scheidings-

Oktoberfest in Uitgeest 
Uitgeest - Op zaterdag 13 ok-
tober vindt in Bob’s Party Pala-
ce het legendarische Uitgees-
ter Oktoberfest plaats; een com-
plete feestavond op Munchener 
Wiese. Bij binnenkomst staat de 
blaaskapel al te spelen en kun-
nen de gasten meteen happen 
in een vers getapte pul bier met 
schuimende kraag. Er zijn spe-
ciale gasten uitgenodigd, Ol-
ga Lawine en Thomas Bergen, 
en de schlagers en Duitse knal-
lers ontbreken natuurlijk niet 

in de platenkoffer van dj Spin-
meister. Chefkok Waldorf zorgt 
voor uitbundige buffetten met 
Duitse lekkernijen. Verder kun-
nen de mannelijke gasten hun 
vaardigheden meten bij het na-
geln, (spijkerslaan), en hosehän-
gen (spijkerbroek hangen). Voor 
de dames is er een schöne Hei-
di make-over und jodelsalon. 
De mooiste Heidi van de avond 
wordt beloond. Het feest is van 
19.00 tot 23.00 uur. Reserveren 
kan op tel.: 0251-315150. 

Akersloot - Zondag is in de 
protestantse kerk van Akersloot 
vanaf 10.00 uur een gezamen-
lijke viering in het kader van de 
vredesweek. Voorgangers zijn 

Vredesviering dominee J. van Aller en pastoor 
J. Veld, geassisteerd door Frieda 
Houting en Gerard Berghuis. 
Het Oecumenisch Beraad no-
digt alle belangstellenden uit. De 
dienst staat in het teken van de 
vrede.
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Castricum - De raadsdiscus-
sie over de oplossingen voor 
het spoorknelpunt Beverwijker-
straatweg is uitgesteld. Op 13 
september stond een raadsacti-
viteit gepland maar inmiddels is 
gebleken dat er nog veel aan-
vullende informatie nodig is om 
een goede discussie te kunnen 
voeren. In mei werden drie va-
rianten aan raad en publiek ge-
presenteerd als oplossing voor 
het spoorknelpunt Beverwijker-
straatweg: twee tunnelvarian-
ten bij het station en een oos-
telijke randweg (inclusief tun-
nel). De vierde variant is de niets 
doen variant: de langere sluitin-
gen van de spoorovergang voor 
lief nemen. 
Veel Castricummers lieten zich 
informeren tijdens inloopbijeen-
komsten en er kwamen meer 
dan duizend reacties binnen. 
De rode draad van de reacties is 

Discussie rond spoor-
knelpunt is uitgesteld

grote bezorgdheid over aantas-
ting van natuur en woongenot 
door de randweg, maar ook gro-
te bezorgdheid over de toene-
mende hoeveelheid verkeer door 
Castricum bij de tunnelvarianten 
in de stationsomgeving. 

Momenteel onderzoeken zowel 
ProRail als de gemeente ver-
der de dichtligtijden van nu en 
straks. ProRail onderzoekt ook 
wat er technisch nog mogelijk 
is om de spoorbomen korter ge-
sloten te hebben als de trein op 
het station stopt. Voor de rand-
wegvariant is ook nader onder-
zoek nodig. In oktober een in-
formatiebijeenkomst voor zowel 
de gemeenteraad als belangstel-
lenden waarin een tussenstand 
word gepresenteerd en aanwezi-
gen met elkaar in discussie kun-
nen. De datum wordt binnenkort 
bekendgemaakt. 

Comfort Wonen Castricum
Nu nog zonnepanelen met subsidie 
Castricum - In het Lenteak-
koord is afgesproken dat con-
sumenten een subsidie van 15% 
op de aanschaf van zonnepane-
len kunnen krijgen. Er zit nu nog 
geld in de pot. De subsidie is 
eenvoudig aan te vragen. Indien 
nodig biedt Comfort Wonen alle 
hulp bij het aanvragen.

Offerte
Comfort Wonen Castricum  heeft 
jarenlange ervaring in het leve-
ren en plaatsen van zonnepane-
len en kan goed adviseren. Zij 
komen graag bij belangstellen-

den langs om de situatie te be-
kijken zodat men een op maat 
gesneden offerte krijgt.

Supervoordelige aanbieding
Comfort Wonen Castricum heeft 
nu supervoordelige aanbiedin-
gen. Zo is er al een set vanaf 
1.050 euro te koop. De set be-
staat uit drie panelen van 230 
watt piek, inclusief omvormer 
en montagemateriaal voor een 
schuin dak, exclusief monta-
ge. De set is af te halen in Cas-
tricum. De subsidie is in de prijs 
verrekent. Met deze set bespaart 

men circa. 150 euro aan stroom 
en een rendement van maar 
liefst 14% op de investering. 

Comfort Wonen Castricum raadt 
iedereen die zonnepanelen wil 
plaatsen aan om op tijd een of-
ferteaanvraag te doen. Want voor 
de subsidiepot geldt op is op. 

Meer informatie
Meer weten? Kijk dan op www.
comfortwonencastricum.nl of 
bel met tel.: 0251-653857. Mailen 
naar info@comfortwonencastri-
cum.nl kan ook. ‘ Opening wandelroute 

door het duingebied 
Castricum - Afgelopen zater-
dag is de wandelroute Tijdpad 
feestelijk geopend door wethou-
der Christel Portegies van de ge-
meente Castricum, Jan Kuiper, 
directeur van Landschap Noord-
Holland en manager Jan van 
Mourik van PWN. Bij het Hof van 
Kijk-Uit onthulden zij gezamen-
lijk een informatiepaneel over 
de route. Met de nieuwe route is 
ook een bijbehorend routeboek-
je gepresenteerd. Dit boekje is 
inmiddels de vijfde in de reeks 
‘Wandelen door de Heerlijkheid 
Castricum’ 
Twee vrijwilligers uit Castricum, 
Jan van Willigen en Rino Zonne-
veld, hebben de route ontworpen 
en uitgewerkt. Het Tijdpad is een 
historisch-geografische, aard-

kundige en archeologische ont-
dekkingstocht te voet door de 
duinen, valleien en bossen ten 
westen van het dorp Castricum. 
Dit duinlandschap, nu een goed 
toegankelijk wandel-, waterwin-
nings- en natuurgebied, heeft in 
de afgelopen 5.000 jaar vele me-
tamorfosen ondergaan. Met gro-
te gevolgen voor de lokale bevol-
king en bestuurders, die op hun 
beurt het landschap ook vorm 
gaven, evenals bezetters, duin-
ontginners en projectontwikke-
laars. 
Het  boekje is voor 3,95 euro te 
koop bij VVV, boekhandel Laan, 
Hof van Kijk-Uit, Werkgroep 
Oud-Castricum en de webwinkel 
van Landschap Noord-Holland. 
Foto: Henk Hommes.

Nieuw Koningsduin 
met 230 koopwoningen 
Bakkum - Landgoed Duin en 
Bosch in de gemeente Castricum 
verandert de komende jaren van 
een zorglocatie in een stukje 
dorp. Op het oostelijke deel van 
het landgoed aan de rand van 
het Noord-Hollands Duinreser-
vaat worden circa 230 woningen 
gerealiseerd in de vorm van vrije 
kavels (zelfbouw), projectwonin-
gen en woningen voor Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap. 
Het nieuwe woongebied is 
verdeeld in vijf woonclus-
ters die samen één geheel vor-
men. Het woongebied krijgt de 
naam: Nieuw Koningsduin. Op 
zaterdag 22 september organi-
seert Nieuw Koningsduin tus-
sen 10.00 en 17.00 uur een spe-
ciale WoonWensDag voor be-
langstellenden op de toekomsti-
ge woonlocatie. Bezoekers be-
kijken de verschillende bouwlo-
caties en de verschillende woon-

concepten. De ontvangst en de 
presentatie vinden plaats in het 
Badhuis, centraal gelegen op 
het landgoed. Belangstellenden 
kunnen zich registreren en een 
WoonWensen-formulier invul-
len. Gedurende de dag worden 
meerdere rondleidingen ver-
zorgd. 
De informatiedag valt samen met 
het Open Huis dat zorginstelling 
Dijk en Duin organiseert voor 
medewerkers, omwonenden en 
andere belangstellenden Naast 
de komst van nieuwe woonloca-
ties wordt een deel van de zorg-
voorzieningen vernieuwd of ge-
renoveerd. Het open huis be-
staat uit een buitenmarkt, rond-
leidingen langs verschillende 
paviljoens, kunst- en fotoexpo-
sitie, informatie over de historie 
en activiteiten voor de kinderen.
Kijk ook op www.nieuwkonings-
duin.nl. 

Castricum - Op zaterdag 15 
september presenteert de Bak-
kerij dj Tess en dj Snies. De zaal 
gaat om 21.00 uur open en de 
entree is gratis. De Bakkerij is 
te vinden aan Dorpsstraat 30 te 
Castricum. 

Dj’s in de Bak

‘Frankie goes to...! Bigband’
Limmen - Zondag 16 septem-
ber begint het veertiende sei-
zoen van de Jazz Session Club 
Vredeburg in stolpboerderij de 
Vredeburg.  
Op het programma staat een 
gastoptreden van een bigband 
met de illustere naam ‘Frankie 
goes to...! Bigband’.  Het reper-
toire bestaat uit goed dansbare 

bigband klassiekers, maar ook 
moderne funky en latin stuk-
ken worden niet geschuwd. Al-
le leden van het orkest hebben 
workshops improvisatie bij de 
musicus Jan Doedens gevolgd, 
met het gevolg dat er heel wat 
gesoleerd wordt bij een optre-
den. Aanvang 16.00 uur, toegang 
gratis.

Castricum - Vanaf maandag 17 
september is het uitleendepot 
van ViVa! Zorggroep in Castri-
cum geopend. Dat betekent dat 
iedereen die dat makkelijk vindt 
terecht kan op locatie de Sant-
mark, Santmark 1 te Castricum, 
bij de receptie tussen 14.00 en 
16.00 uur. Artikelen uit voorraad 
die geleend kunnen worden zijn 
onder meer elleboogkrukken, 
rolstoelen, looprekjes, rollato-
ren, wandelstok, badplank, bed-
verhogers, dekenboog, rugsteun, 
draaischijf, douchestoel, wind-
ring, ondersteek, toiletstoel, toi-
letverhoger. Andere uitleenarti-
kelen die niet op voorraad staan, 
zoals een hoog/laag bed, zijn wel 
te bestellen bij het depot en wor-
den dan de volgende dag gele-
verd bij de cliënt thuis. 

Iedereen die een hulpmiddel no-
dig heeft en dat komt lenen bij 
het depot moet zich kunnen le-
gitimeren. Uitleen van deze hulp-
middelen is gratis voor een peri-
ode van maximaal 26 weken.
De thuiszorgwinkel van ViVa! 
Zorggroep in Heemskerk blijft 
gewoon geopend. Daar kan men 
naast de uitleen ook hulpmid-
delen kopen. Het adres is Mal-
tezerplein 35 Heemskerk, boven 
de Dekamarkt

Uitleendepot
hulpmiddelen
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Rugby is ook voor meiden
Castricum - Momenteel zijn er twaalf stoere meiden in de leeftijd van 
zes tot twaalf jaar die rugby spelen bij Cas RC. Voor het team is men 
nog op zoek naar meer enthousiaste meisjes. De trainingen zijn op 
dinsdag van 18.00 tot 19.30 uur op Wouterland. Wie interesse heeft, 
kan drie keer vrijblijvend meetrainen. Op de foto de trainsters en een 
aantal meiden van de Benji Babes. 

Jaimie van Sikkelerus geselecteerd 
voor de Supermoto of Nations

Akersloot - De vijftienjarige 
coureur Jaimie van Sikkelerus 
is gevraagd door de Koninklij-
ke Nederlandse Motor Vereni-
ging om voor Nederland uit te 

komen tijdens het Wereldkam-
pioenschap Supermoto voor lan-
denteams.
Deze wedstrijd vindt plaats in 
Portimão te Portugal op 6 en 7 

oktober. Tijdens deze wedstrijd 
strijden alle landen met hun drie 
beste coureurs om de WK ti-
tel. Nederland komt uit met De-
von Vermeulen, Jaimie van Sik-
kelerus en teammaat van Jai-
mie, Maik Voorwinden uit Berkel 
en Rodenrijs. Dit is voor Jaimie 
een grote eer en een beloning op 
de inspanning en inzet die tot nu 
toe geleverd is.
Jaimie: ,,Dit is natuurlijk een 
droom die uitkomt om voor je 
land uit te mogen komen en ik 
zal alles geven om zo’n goed 
mogelijk resultaat neer te zetten. 
Voor mijn team en de sponsoren 
is dit natuurlijk ook goed. Twee 
rijders uit een team die worden 
uitgezonden’’.
Verder is de laatste wedstrijd om 
het NK in Lelystad op 30 sep-
tember.  

FC Uitgeest G-Team
Sportieve spelers voor opmer- 
kelijk voetbalelftal gezocht
Uitgeest - FC Uitgeest beschikt 
als een van de weinige clubs 
in de regio over een bijzonde-
re voetbalselectie met een spe-
ciaal jeugdteam (8 tot 16 jaar) en 
twee senioren G-teams. Vallen 
ze bij reguliere sportverenigin-
gen (net) buiten de boot, bij FC 
Uitgeest zien ze de kinderen en 
(jong)volwassenen graag in een 
van de teams spelen.

G-voetbal is speciaal voor kids 
en volwassenen met een licha-
melijke en/of verstandelijke be-
perking. Maar ook spelers met 
een vorm van autisme, adhd of 

soortgelijke aandoening zijn 
welkom in het team. 
Elke G-voetballer wordt als indi-
vidu benaderd en daarbij wordt 
rekening gehouden met zijn/
haar specifieke mogelijkheden 
en beperkingen. Want met en-
kele aanpassingen kunnen ook 
zij écht voetballen. G-voetbal-
lers maken al jarenlang deel uit 
van de voetbalfamilie bij FC Uit-
geest. Deze sectie is volwaardig 
lid en heeft de beschikking over 
alle mogelijke faciliteiten binnen 
de vereniging.
Elke maandag van 18.00 tot 19.00 
uur wordt onder leiding van en-

thousiaste begeleiders een trai-
ning gegeven. 
De jeugd speelt de ene zaterdag 
een officiële wedstrijd en de an-
dere zaterdag wordt er getraind 
van 11.30 tot 12.30 uur. De seni-
oren trainen eveneens op maan-
dagavond van 18.00-19.00 en 
hebben in principe elke zater-
dag een wedstrijd (wisselende 
tijden).

FC Uitgeest is nog op zoek naar 
spelers. Voor meer informatie en 
aanmelding: Mariska Huising, 
tel. 06–40289310 of www.fcuit-
geest.nl.

Jubileumjaar voor FC 
Castricum is gestart
Castricum - De opening van het 
jubileumjaar van FC Castricum 
was één groot feest. In tien jaar 
tijd is de kersverse eersteklas-
ser een begrip geworden in Cas-
tricum en omgeving. FC Castri-
cum groeide uit tot een gezonde 
voetbalclub met 1.000 leden en 
300 medewerkers. Het komende 
feestjaar wordt met allerlei acti-
viteiten en evenementen gevierd. 
Voorzitter Martin Vaalburg, op de 
foto rechts: “De afgelopen tien 
jaar heeft veel moois gebracht. 
Het ledental werd verdrievou-
digd, het mini-WK zag het le-
venslicht, het kunstgrasveld 
werd gerealiseerd en het eerste 
promoveerde afgelopen seizoen 
naar de eerste klasse. Dat was 

de kroon op het werk van velen 
die hier niet bij naam worden ge-
noemd, maar die dag in dag uit 
voor de club in touw zijn. Om al 
die  mensen te bedanken gaan 
wij van het komende jaar een 
groot feest maken.”

Sportwethouder Bert Meijer, 
op de foto links, die het eer-
ste exemplaar van de Presen-
tatiegids ontving, haakte hier-
op in: “De gemeente is trots op 
FC Castricum. In tien jaar tijd is 
hier heel veel bereikt. Ga zo door 
en wie weet: misschien wordt FC 
Castricum wel een keer kampi-
oen in de eerste klasse.” (Foto: 
Han de Swart).

Castricum- Zondag 16 septem-
ber organiseert Hengelsportver-
eniging Castricum een baars-
wedstrijd. Het vertrek is om 7.15 
uur vanaf de Geesterduinweg. 

Baarswedstrijd Er wordt gevist in Heiloo, vijf 
keer 25 minuten. Het inleggeld 
voor deze wedstrijd is drie eu-
ro. Geldige visdocumenten mee-
nemen. Aanmelden voor vrijdag 
14 september bij Piet Veldt: tel.: 
0655736861, pietveldt@ziggo.nl.

Winnaars ballonnenwedstrijd Vitesse’22

Castricum - Afgelopen zondag 
heeft de prijsuitreiking plaats-
gevonden van de ballonnen-
wedstrijd voor de jeugd in het 

kader van het 90-jarig bestaan 
van Vitesse’22. Tijdens het jubi-
leum werden 180 ballonnen de 
lucht ingelaten met een kaart-

je en het verzoek om deze terug 
te sturen naar Vitesse’22. Uitein-
delijk werden er zestien kaart-
jes geretourneerd en de ballon 
die het verst kwam eindigde in 
Havixbeck Duitland. De ballon 
had een tocht van 249 kilometer 
overbrugd. 
Op de kaartjes stonden de na-
men vermeld van de jeugdleden 
van Vitesse’22 en de ballon van 
Nick Koet kwam het verste. Vlak 
voor de aftrap van eerste thuis-
wedstrijd van het eerste elftal 
werden door bestuurslid Fons 
van Dongen de winnaars letter-
lijk en figuurlijk in het zonnetje 
gezet. Nummer twee was Brady 
Baltus en de nummer drie Thijs 
van Unen. De drie winnaars kre-
gen onder andere een gesig-
neerde bal met de namen erop 
van de eerste elftalspelers van 
Vitesse’22.
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Castricumse rugbyers pakken vijf punten
Castricum - De tweede ron-
de van de Lotto Ereklasse is af-
gesloten met een overwinning 
voor de Duinranders. Amstel-
veen, nieuwkomer in de Erek-
lasse, werd met 20-32 verslagen. 
Hiermee pakken de Castricum-
mers de volle vijf punten. Castri-
cum staat nu gelijk met Hilver-
sum, waarbij moet worden aan-
getekend dat RCH een beter 
doelsaldo heeft.

De Amstelveense RC is een 
aanwinst voor de ereklasse. De 
niets-te-verliezen tactiek van 
ARC werkte prima en ontregelde 
het spel van de Castricummers. 
Met onbenutte kansen over een 
weer leek de wedstrijd met een 
0-0 stand op de rust af te steve-
nen. Een aantal mis-tackles aan 
Castricumse kant en het goed 
doorstappen van ARC gaf de in-
tentie van de thuisploeg aan met 
een mooie geconverteerde try. 

ARC verzuimde door te drukken, 
ook toen de gasten met veer-
tien man kwamen te staan door 
een gele kaart voor James Ma-
kea. Een gekeerde penalty met 
een gewaagde actie van Ales-
sandro Vennozzi lanceerde cap-
tain PieterBob Wierenga die uit-
eindelijk de verdiende try scoor-
de. De conversie werd benut 
door Rob Molenaar. Doordat aan 
beide kanten een penalty werd 
benut was de ruststand 10-
10. Na de herstart van de wed-
strijd leek Castricum het lek bo-
ven te hebben en volgden diver-
se aanvallen richting vijandelijk 
gebied. Een foutieve pass in de 
lijn werd genadeloos afgestraft 
door Amstelveen en weer keken 
de gasten tegen een zeven pun-
ten achterstand aan. Het duur-
de ruim tien minuten alvorens 
het duo Valerio Gentile en Mole-
naar na een goede doorloop ac-
tie van Mark Wokke de stand ge-

Allemaal winnaars op 
Mini WK FC Castricum
Castricum - Vince Dalman, Yo-
sef Nurye en Teun van Balle-
gooyen (v.l.n.r.) zijn super ge-
concentreerd voor de aftrap van 
het ABN AMRO Mini WK, dat af-
gelopen zondag bij FC Castricum 
werd geopend. Ruim vijftig mi-
ni’s beleefden op het hoofdveld 
van de eersteklasser de ochtend 
van hun leven. Mexico liet een 

goede indruk achter en ook Ar-
gentinië speelde sterk. Maar het 
allerbelangrijkste was het plezier 
van al die jonge voetballertjes, 
hun ouders en supporters. 
Het Mini WK wordt elke zondag-
ochtend gespeeld. Iedereen is 
van harte welkom om dit voet-
balfeest eens van dichtbij mee te 
maken.  (Foto: Han de Swart)

Tropische eerste SportFair

Castricum - Afgelopen zater-
dag werd er in samenwerking 
met de Stichting SportFair, Forte 
Kinderopvang, Healthcenter Full 
of Life en Stichting MEE voor 
de eerste keer een SportFair in 

Castricum georganiseerd. Onder 
een heerlijke nazomerzon open-
de wethouder Meijer de Sport-
Fair, waar verschillende sport-
verenigingen zich presenteerden 
met stands en demonstraties.

Vitesse ’22, CSV-handbal, Aqua-
fit, tafeltennis, judo, Tai Chi, on-
derwatersport, spinning, dans en 
fitness waren allemaal vertegen-
woordigd op de SportFair. Jong 
en oud konden de sporten be-
kijken, maar natuurlijk ook mee-
doen. N
aast alle sportclinics was er een 
Forte Kinder Funpark aanwe-
zig, met een sport- en spelpar-
cours, klimtoren, springkussen 
en snoezelruimte voor de klein-
tjes. Bij en rond de Fortetent wa-
ren verder een Waka Waka dans-
workshop en een yogaworkshop 
te volgen, die goed werden be-
zocht. De zon en tropische tem-
peraturen maakten het sport-
feest compleet.

lijk trokken. Een onbezonnen ac-
tie van Robert van Trigt bezorgde 
hem een gele kaart en werd er 
van de situatie optimaal gepro-
fiteerd. Andretti van Riet en Ma-
kea scoorden beide een mooie 
try in de uiterste hoek, waardoor 
Molenaar beide conversies niet 
benutte. ARC kwam met een pe-
nalty nog terug tot 20-27, waar 
men een bonuspunt aan zou 
overhouden. Rob Dirkson maak-
te aan die droom een eind door 
een late game try in weer de ui-
terste hoek van het in-goal  ge-
bied, waardoor Robert Penris 
geen kans zag de bonus te ver-
zilveren. Gelijk floot referee Se-
an Mallon voor het eind van de 
wedstrijd. Utrecht, de winnaar 
in de wedstrijd tegen Hilversum 
wordt de volgende tegenstander 
van de Castricummers. 
Zaterdag 15 september wordt de 
run voor de top zes vervolgd op 
Wouterland om 15.00 uur.

Puikman Open golftoer- 
nooi daverend succes!
Castricum - Op 1 september 
werd op de velden van Vitesse 
’22 voor de vijfde maal in suc-

cessie het Puikman open golf-
toernooi gespeeld. Onder de 
stralende zon hadden golfers 

Amakloop
Akersloot – Op zondag 30 sep-
tember organiseert de Amak 
weer de traditionele trimloop 
door en rondom Akersloot, waar-
bij men dit jaar weer terug is op 
het oude nest bij de handbal aan 
de Boschweg. Voor de atleten is 
de mogelijkheid te kiezen voor 
de vijf, tien of vijftien kilome-
ter en voor de jeugd, die dankzij 
trouwe sponsors nog steeds gra-
tis kan deelnemen, is de keuze 
voor een halve of een hele mijl.
Aan de start van de vijf kilome-

Castricum - Afgelopen zater-
dag stond voor de Castricum-
se duiven de laatste vlucht van 
dit jaar op het programma vanuit 
het Belgische Nijvel, een afstand 
van 220 km. 
Gelost om 9.45 uur met een 
kalme zuidenwind en onder-
weg draaiend naar west kwa-
men de duiven nog redelijk snel 
naar huis. De overwinning ging 
naar Anton Tromp. Goede twee-

Laatste wedvlucht de werd Gerhard Tromp die Arie 
Hageman enkele seconden voor 
bleef.

Lute en Van Gennip zomerkampioenen
Castricum - Nu de zomercom-
petities driebanden en libre bij 
biljartvereniging WIK zijn uitge-
speeld, met overtuigende kampi-
oenen, Gert in het driebanden en 
Ferry de titel in het libre, is men 
dinsdag 4 september weer ge-
start met de wintercompetitie.
Op deze eerste speelavond wa-
ren er drie spelers die hun partij-
en in minder dan 20 beurten uit-
maakten. De kersverse zomer-
kampioen Gert Lute bond Jan 
Kamp in 17 beurten aan zijn ze-
genkar met een formidabel moy-
enne van 5.17 en een hoogste 
serie van 17 caramboles en gaf 

hiermee meteen zijn  visitekaart-
je af. Peter Groenendal wilde 
hier beslist niet voor onderdoen 
en maakte met zijn eigen groot 
spel in 16 beurten een einde aan 
de partij tegen Klaas Jongeneel. 
Klaas moest lijdzaam toekijken 
hoe Peter zijn 81 te maken ca-
ramboles in 16 beurten bij elkaar 
had getikt, met een hoogste se-
rie van 13 caramboles. Ook Wim 
van Duin zal dit jaar weer een 
goede kandidaat zijn voor één 
van de ereplaatsen. Tegen Pe-
ter Vos, die duidelijk weer moest 
wennen aan zijn minst favoriete 
spelsoort, maakte hij in 20 beur-

ten zijn partij uit, met een goed 
moyenne van 1.65. 

Ook winnaars binnen 30 beur-
ten en de daarbij behorende vier 
punten waren Hein Kitsz tegen 
Willem Baltus, Frans Lute tegen 
Jaap Rumphorst, Ferry van Gen-
nip tegen Kees Baars, Gerard de 
Zeeuw tegen Hans Kooiman en 
Piet van Leur tegen Jaap Frans. 
Peter Ent en Cor Stroet pak-
ten wel de winst in hun partij-
en tegen respectievelijk Jan van 
der Zon en Jörgen Bolten, maar 
moesten genoegen nemen met 
drie punten.

en toeschouwers een geweldige 
dag. De strijd tussen de golfers 
was hevig, maar uiteindelijk was 
het Aad van der Park die voor de 
derde keer de hoofdprijs in de 
wacht sleepte. 

Met uitmuntend spel bleef hij de 
concurrentie ruimschoots voor. 

Vredeburg start schaakseizoen
Limmen - Vrijdag 14 september 
komen de borden weer uit de 
kast en de stukken uit de doos 
bij schaakvereniging Vrede-
burg. Er wordt gestart met een 
vrije ronde. Tevens wordt deze 
avond benut om de prijzen aan 
de kampioenen van het afgelo-
pen seizoen uit te reiken. Bob 
Stolp neemt de kampioensbeker 
in ontvangst. Verder zijn er be-
kers voor juniorenkampioen Bert 
Hollander, dameskampioen San-
dra Hollander en jeugdkampioen 

Sewints Dahi. De B-groep start 
om 19.15 uur. 
In de B-groep kunnen ook de 
kinderen die afgelopen seizoen 
geslaagd zijn voor hun stap 1- of 
stap 2-diploma mee gaan doen.  
De A-groep start om 20.15 uur. 
Traditiegetrouw wordt het eer-
ste half uur van de eerste speel-
avond van de A-groep be-
nut voor een Algemene Leden-
vergadering. Maar al snel kun-
nen de spelers daadwerkelijk de 
schaakstukken ter hand nemen.

ter staat in ieder geval twee le-
den van Amak die vanaf juni dit 
jaar als beginnergroep zijn opge-
leid en hebben getraind om de-
ze vijf kilometer te kunnen lopen.
Inschrijven kan op zondag 30 
september vanaf 9.00 uur in de 
kantine van handbalvereniging 
Meervogels aan de Boschweg 
3. Voorinschrijving is ook moge-
lijk via de website: www.inschrij-
ven.nl. Starttijden: Jeugd hal-
ve mijl 10.00 uur, hele mijl 10.15 
uur en de vijf, tien en vijftien ki-
lometer om 11.00 uur. Voor meer 
informatie: Hans Meijne, tel. 06-
24674367 of www.amak.nu.
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Blokkers wint verdiend bij Vitesse: 2-3

Castricum - Op de Puikman 
was Blokkers zowel voor als na 
rust de betere ploeg. Zelfs een 
plotselinge 2-0 achterstand vlak 
voor rust bracht hen niet uit ba-
lans, en door drie doelpunten na 
rust nam de ploeg uiteindelijk 
toch wel verdiend de drie punten 
mee terug naar Blokker.
Zowel fysiek als speltechnisch 
was Blokkers beter dan Vites-
se. Vooral achterin had de thuis-
ploeg het moeilijk en met kunst 
en vliegwerk wist men voor rust 
een tegendoelpunt te voorko-
men. De rust leek aan te bre-
ken met een 0-0 stand, maar een 

verre pass op de snelle Robin 
Bakker bracht hem vrij voor kee-
per Niels Pool en hij scoorde be-
heerst: 1-0. Direct na de aftrap 
leed Blokkers balverlies en voor-
dat ze het in de gaten hadden, 
wist Lennert Beentjes mede door 
goed doorzetten van Luuk ten 
Broek keeper Pool voor de twee-
de keer te passeren. Zodoende 
kon Vitesse tegen de verhouding 
in met een 2-0 voorsprong gaan 
rusten.
Na rust was het echter meteen 
Blokkers dat aanzette en na een 
perfect uitgespeelde aanval werd 
al in de 47e minuut de aanslui-

tingstreffer gescoord: 2-1. Ook 
daarna bleef Blokkers de boven-
liggende partij, maar gaande-
weg wist ook Vitesse aanvallend 
weer mogelijkheden te creëren. 
Uit een daarvan kwam Vitesse 
zelfs op 3-1 door Mark Kokkel-
koren maar de verder prima flui-
tende scheidsrechter blunder-
de toen het vlagsignaal van de 
grensrechter overnam. Die vlag-
de voor de buitenspel staan-
de Lennert Beentjes, maar om-
dat die geheel niet aan het spel 
deelnam had de scheidsrechter 
de van achter opgekomen Luuk 
ten Broek nooit mogen terug-
fluiten. Achteraf had de grens-
rechter van Blokkers daardoor 
een groot aandeel in de uitein-
delijke zege van zijn ploeg. Hal-
verwege de tweede helft scoor-
de Blokkers de gelijkmaker en 
een minuut of acht voor het ein-
de volgde ook nog de winnende 
treffer: 2-3. 
Vitesse was nog wel enkele ke-
ren dicht bij een 3e treffer maar 
diverse doelpogingen gingen of-
wel net over of men vond Niels 
Pool op hun weg. Maar gezien 
het vertoonde spelbeeld was ie-
dereen het er over eens dat de 
beste ploeg gewonnen had.

Damclub ‘De Broeikas’
Akersloot - Het seizoen 
2012/2013 van damclub ‘De 
Broeikas’ gaat binnenkort van 
start. Deze bloeiende vereniging 
heeft thans 21 spelende leden, 
die deelnemen aan een inter-
ne competitie en een bekertoer-
nooi. Daarnaast speelt het eerste 
team nog in de (externe) compe-

titie van de Kennemer Damkring. 
De vaste clubavond is op dins-
dag in het clubgebouw aan de 
Julianaweg 47, vanaf 20.00 uur.

De Broeikas staat tot ver bui-
ten Akersloot bekend als een 
club waar een gezellige en on-
gedwongen sfeer heerst. De club 

Parcoursrecords sneuvelen 
bij de Limmer Katerloop
Limmen - Op 9 september is de 
traditionele Katerloop op de zon-
dagmorgen van de  Limmer ker-
mis gelopen. Dit keer uitzon-
derlijk mooi zomers weer. Mis-
schien wel  iets te warm om 
te gaan hardlopen. Toch ston-
den er meer dan 100 deelne-
mers aan  de start voor de vijf en 
tien kilometer. Ook bij de park-
loop voor de jeugd tot acht jaar 
(een1 rondje) en acht tot twaalf 
jaar (twee rondjes) veel enthou-
siaste deelnemers die allemaal  
na afloop een munt voor de dis-
cotrein op de kermis ontvingen. 
Winnaar op de tien kilometer bij 
de heren was Peter Hopman met 

een nieuw parcoursrecord. De 
tien kilometer bij de dames werd 
gewonnen door Eileen Groen-
land. Hieronder de uitslagen bij 
de jongste jeugd. Zie www.lim-
merijsclub.nl voor verdere infor-
matie en de start van het winter-
seizoen. Parkloop meisjes tot en 
met acht  jaar: 1. Romeé Bloed-
jes, 2. Kim Tervoort, 3. Danique 
Glorie. Jongens tot en met acht 
jaar: 1. Jeroen de Groot, 2. Jur 
Hollenberg, 3. Syd Schoorl. Meis-
jes tot en met twaalf  jaar: 1. Me-
rel Houweling, 2. Carmen Bras-
ser. Jongens tot en met twaalf 
jaar: 1. Jacco de Jong, 2. Jesse 
Glorie, 3. Fynn Wijnker.Open dag Rugbyclub Castricum

Castricum – Op zaterdag 15 
september is er vanaf 12.30 uur 
een open dag bij de Castricum-
se Rugbyclub Cas RC op sport-
park Wouterland, Van Haerlem-
laan 29. Bij Cas RC jeugd wordt 
getraind vanaf de guppen (vier 
jaar) en worden wedstrijden ge-
speeld vanaf de turven (zeven en 
acht jaar) tot en met de Colts (17 
en 18 jaar). Cas RC heeft heeft 
veel meisjes onder de jeugd en 
heeft als eerste van Nederland 
een echte meidengroep samen-
gesteld. Zaterdag is het mogelijk 
om zelf een keer te proeven van 
de sport rugby. Er worden clinics 
gehouden van 13.00 tot 14.30 
uur. Voor meer informatie: www.
casrc.nl.

Open dag Vitesse’22 
voor de mini-pupillen
Castricum - Op zaterdag 15 
september is er een open dag 
bij Vitesse’22 voor de mini-pupil-

len van vier tot en met zes jaar. 
Op een laagdrempelige manier 
kunnen kinderen kennismaken 

wat het voetbal bij de mini’s van 
Vitesse’22 te bieden heeft. Het 
programma speelt zich in zijn 
geheel af op het hoofdveld op de 
Puikman.
Voor meer informatie kan men 
terecht bij John Baltus via e-mail 
mini-pupillen@vitesse22.nl of 
telefonisch 06-53666911.

kan nog wel enkele nieuwe le-
den gebruiken. Wie belangstel-
ling heeft kan langskomen op 
een van de clubavonden om zich 
geheel vrijblijvend te oriënteren. 

Het damseizoen loopt van be-
gin september tot uiterlijk half 
april. Voor aanmelding kan men 
terecht bij Wil Broersen, tel. 
314114 of Jan van Dijk, tel. 072-
5315276.

Bijzondere prestatie voor 
Leonie met pony Palusha
Akersloot - Een bijzondere 
prestatie was er dit weekend in 
Velsen Zuid. Tijdens een sub-
top wedstrijd reed Akerslootse 
Leonie Buur- de Rooij met haar 
pony Buur’s Palusha de laatste 
punt bij elkaar in het ZZ-Zwaar 
zodat zij nu startgerechtigd is in 
de Lichte Tour. Het bijzondere er 

aan is dat Palusha een pony van 
1.50 meter is en zij het dus moet 
opnemen tegen de grote paar-
den.

Met een mooie vijfde plaats met 
61.14% van de 28 deelnemers 
mag Leonie nu de slipjas aan, 
een aanzien in de paardensport.

Limmen - Net als voorgaande 
jaren wordt er ook dit seizoen 
op maandagavond in de voet-
balkantine van VV Limmen kla-
verjassen (met koppel) georga-
niseerd met prijzen. De opzet is 
dit jaar iets anders. De organi-
satie wil nu ook de totalen van 
de wedstrijden bij elkaar optel-
len om zo aan het einde van het 

Klaverjassen en keezen
seizoen, de seizoenskampioe-
nen met prijzen naar huis te la-
ten gaan. 
Op vrijdagavond is het mogelijk 
om het spel Keezen te spelen. 
Ook dit gaat per koppel.  Aan-
vang telkens 20.00 uur in de kan-
tine van VV Limmen op Damp-
hegeestlaan 2. De eerstvolgende 
speelavond is 21 september.
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Bij La dolce lingua 
Italiaans op alle niveaus
Castricum - Italiaanse taal-
school La dolce lingua is klaar 
voor het nieuwe seizoen met 
cursussen op alle niveaus, van 
beginners tot vergevorderden. 
Italiaans 1 is bedoeld voor men-
sen die nog geen of een klein 
beetje kennis van het Italiaans 
hebben. In de lessen ligt de na-
druk op het leren begrijpen en 
spreken van het Italiaans. Luis-
ter- en spreekvaardigheid wor-
den actief geoefend, zowel klas-
sikaal als in kleine groepjes. De 

cursist bouwt een basiswoor-
denschat op waarmee hij in het 
Italiaans gesprekken over da-
gelijkse onderwerpen kan voe-
ren. Naast de lesstof is er aan-
dacht voor Italiaanse cultuur en 
gebruiken en Italiaanse muziek. 
In de beginnerscursus wordt ge-
werkt met de lesboeken van Al-
legro 1, een uitnodigende me-
thode. Thuis herhaalt de cursist 
de lesstof met oefeningen uit het 
werkboek en op cd-rom. De ou-
derejaarsgroepen werken met 

Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenza-
ken. Deze maand vertelt hij u 
meer over de autoverzekering.

Met de blijvend stijgende benzine-
prijzen, waarbij deze week een 
hoogterecord is bereikt, is het 
goed om eens te kijken waar u als 
automobilist op kunt besparen. Zo 
is het bijvoorbeeld altijd verstandig 
om uw (auto-)verzekering en te 
vergelijken. De prijzen schomme-
len vaak en de verschillen tussen 
verzekeraars zijn groot. En wist u 
dat een autoverzekering met een 
uitstekende dekking niet altijd 
duur hoeft te zijn?

Altijd de beste keuze
Bij een autoverzekering sluit u 
een eenjarig contract. Na dit jaar 
wordt het contract automatisch 
verlengd. Maar wist u dat u na 
verlenging de verzekering dage-
lijks kunt opzeggen met één 
maand opzegtermijn? Door re-
gelmatig uw verzekeringen te 
vergelijken  bent u altijd in de 
gelegenheid om de beste verze-
kering te hebben. Het vergelijken 
van verzekeringen is echter niet 
eenvoudig. Naast de prijs is het 
misschien nog wel belangrijker 
om de dekking te bekijken. Als 
stelregel verzekert u een nieuwe 

auto All-Risk, een auto vanaf 4 
jaar WA-plus  en bij tweede-
hands auto’s volstaat meestal 
een WA-dekking. Maar wat vindt 
ú belangrijk en wat wilt u wel of 
juist niet verzekeren?

Voorkom dubbele dekkingen
Ook de aanvullende dekkingen 
bij een autoverzekering verdie-
nen aandacht. Zo overlapt de 
schade inzittendenverzekering 
de ongevallen inzittendenverze-
kering. Het is dus niet nodig om 
beide aanvullende dekkingen af 
te sluiten. En denkt u eens aan de 
verschillende mogelijkheden 
voor pechhulp in het buitenland. 
Er kan dekking zijn via de auto-
verzekering, de reisverzekering 
of via de ANWB of Route Mobiel. 
En heeft u een gezinsrechtsbij-
stand verzekering waarbij ver-
keersschade is meegenomen? 
Dan is het niet nodig om een 
rechtsbijstanddekking als aan-
vulling op uw autoverzekering af 
te sluiten. Door kritisch naar de 
aanvullende dekkingen te kijken, 
kunt u al snel enkele tientallen 
euro’s besparen.

All Risk voor iedere 
portemonnee
Onderzoeksbureau MoneyView 
heeft onlangs 51 volledig casco 
(all risk) autoverzekeringen on-
derzocht. Univé komt hierin als 
winnaar uit de bus op het onder-
deel ‘Prijs’ met All Risk Budget en 

op het onderdeel ‘Kwaliteit’ met 
All Risk Optimaal. Voor beide va-
rianten krijgen wij de maximale 
score van vijf sterren. Dit blijkt uit 
de op 11 mei 2012 door Money-
View bekendgemaakte onder-
zoeksresultaten. Met Budget en 
Optimaal kunnen wij nog beter 
inspelen op uw wensen en kun-
nen wij voor iedere portemonnee 
een geschikte All Risk dekking 
aanbieden. 
 
Meer weten? 
Wilt u weten of uw autoverzeke-
ring nog voldoet aan uw wen-
sen? Kom dan bij ons langs. Wij 
helpen u graag verder. Univé 
Noord-Kennemerland is te vin-
den in Heemskerk aan de Mae-
relaan 6, tel. (0251) 65 70 75 en in 
Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Uw autoverzekering onder de loep

Limmen - Stichting Welzijn Cas-
tricum houdt op zondag 7 okto-
ber een dansfeest voor senioren. 
Er wordt vrij gedanst, net als de 
dansfeesten van vroeger. Ook 
mensen die slecht ter been zijn 
of liever alleen van de muziek 
genieten kunnen hun hart op-
halen, want bigband The Swing-
masters onder leiding van André 
Elders, zorgt voor een nostalgi-
sche muzikale omlijsting. Om de 
spieren warm te maken kan men 
deelnemen aan een korte work-
shop Beweeg Bewust, gegeven 
door ‘meer bewegen voor oude-
ren’ specialist Desmond Niles. 
Op vrijdag 14 september staat 

Vrij dansen voor 65+
Stichting Welzijn Castricum op 
de Castricumse markt, waar men 
in de voorverkoop voor 4,50 euro 
een kaartje kan kopen.
Het dansfeest vindt plaats van 
14.00 tot 16.00 uur in De Bur-
gerij, Dusseldorperweg 103. 
Kaartjes kosten op de dag zelf 
5,00 euro. Kaartjes zijn verkrijg-
baar bij Stichting Welzijn Castri-
cum, Geesterduinweg 5, Stich-
ting Welzijn Ouderen Akersloot, 
Mozartlaan 1a en De Burgerij in 
Limmen. Voor vervoer kan men 
contact opnemen met Stich-
ting Welzijn Castricum via 0251-
656562 of info@welzijncastri-
cum.nl. 

Fatsoenlijke prijs?
Ik las dat de CDA-fractie van onze gemeente bij monde van de heer 
Hans Huis in ’t Veld een idee heeft geopperd om op het terrein van 
het voormalige tafeltennisgebouw aan de Marshallstraat  zes of zeven 
seniorenwoningen te bouwen met een fatsoenlijke prijs en een fatsoen-
lijk grondoppervlak. Gedacht wordt aan een prijsklasse van 250.000 
euro met een oppervlakte van 100m2. Ik heb begrepen dat hiermee 
doorstroming voor jonge gezinnen wordt beoogd. Maar ik vraag me af 
hoe die doorstroming kan worden bevorderd als de verkoopwaarde van 
eengezinswoningen in Castricum, waarin heel wat senioren wonen die 
best willen doorstromen, momenteel lager is dan de genoemde prijs van 
250.000 euro. Het is maar de vraag of senioren, gezien de huidige onze-
kerheid in pensioenland, zich die meerprijs met alle verdere bijkomende 
kosten kunnen/willen permitteren. Is er over dit CDA-voorstel serieus 
nagedacht? Of is het een leuk CDA-ballonnetje in verkiezingstijd?
A. Hendriks, Castricum.

Beloning (2)
Hoe kan het, dat, als we iets vinden het niet meer naar het politiebureau 
brengen? Denk je: wat  een geluk dat ik dit vind? Maar de eigenaar dan? 
Ja, het is stom iets te verliezen of iets vergeten mee te nemen, maar dat 
kan gebeuren. Het kan voor de eigenaar een emotionele waarde hebben 
of een financiële strop. Ook wij bieden vindersloon aan voor het terug-
brengen van een splinternieuwe leesbril, zó van de opticien en nooit mee 
thuis gekomen.  Waarschijnlijk gevallen bij het in- of uitstappen van de 
auto bij de opticien of bij die ene boodschap in Geesterduin. Maak ons 
blij. Bel 0251-655697.

Concert met tien organisten

Castricum - Tijdens de vierin-
gen van het honderdjarig be-

staan van de Pancratiuskerk in 
2011 werd ondermeer een bij-

Castricum - Music-Train houdt 
op zaterdag 22 september haar 
jaarlijkse rommelmarkt in de 
Maranathakerk vanaf 9.00 uur. 
Voor de bezoekers is er koffie 

Rommelmarkt van Music-Train
of thee met iets lekkers en een 
loterij. De opbrengst is voor het 
koor Music-Train. Er is plaats 
voor nieuwe koorleden. Informa-
tie: www.music-train.nl.

Allegro 2, Allegro 3 en Magari.
De cursussen Italiaans 1 tot en 
met 5 bestaan uit 25 lessen van 
anderhalf uur. 
Alle cursussen worden gegeven 
in basisschool de Sokkerwei in 
Castricum. De lessen beginnen 
in de week van 17 september.
Op de website staat meer cur-
susinformatie. Inschrijven kan 
via www.ladolcelingua.nl of tele-
fonisch 0251-674324.
Italiaans 1 maandag 20.40-22.10 
uur, Italiaans 2 maandag 19.00-
20.30 uur(vol), Italiaans 3/4 don-
derdag 19.00-20.30 uur(vol), Ita-
liaans 5 dinsdag 19.00-20.30 uur, 
Livello Avanzato dinsdag 20.45-
22.00 uur 

zonder orgelconcert gegeven 
met medewerking van de tien 
aan deze kerk verbonden orga-
nisten.  Op veelvuldig verzoek 
organiseert het Orgel Comité 
van de Pancratiuskerk opnieuw 
dit bijzondere concert waarbij 
de organisten weer andere or-
gelstukken ten gehore brengen. 
Er is een aantrekkelijk program-
ma samengesteld waarbij ook de 
zang niet is vergeten. 
Op vrijdag 14 september om 
20.00 uur kan men dit concert 
beluisteren in de Pancratiuskerk, 
Dorpsstraat 115, Castricum. Toe-
gang gratis. 
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Club Sunday in Castricum
Castricum - Wie zin heeft in een 
gezellige middag is op zondag 
16 september welkom bij Club 
Sunday in Grand-Café Mezza 
Luna in Castricum. Alleengaan-
den, maar ook mensen met een 
partner, worden uitgenodigd in 
het café aan de Mient 1 in Cas-
tricum (schuin tegenover het 
station). De aanvangstijd is 14.00 
uur. Op het speciale Club Sun-
dayterras bij mooi weer of bin-
nen in de zithoek midden in het 
restaurant met minder weer, kan 
men onder het genot van een 
drankje anderen ontmoeten en  
een praatje maken. Club Sunday 
wordt elke derde zondag van de 
maand georganiseerd en is een 

initiatief van een groepje actie-
ve mensen dat, in samenwerking 
met de Stichting Welzijn Castri-
cum, graag ontmoeting én ge-
zelligheid wil combineren in het 
weekend. Men wil zich richten 
op de leeftijd 45 tot circa 65 jaar 
(een paar jaar jonger of ouder 
maakt natuurlijk niet uit). Deel-
name is kosteloos, consumpties 
zijn voor eigen rekening.  Be-
langstellenden zijn zonder opga-
ve welkom. 
Voor meer informatie kan con-
tact op worden genomen met de 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251-656562. Het mail-
adres is: info@welzijncastricum.
nl. 

Laatste drukte op het 
strand van dit jaar?
Castricum - Waarschijnlijk het 
laatste mooie zomerse weekend 
werd druk bezocht door mensen 
op het strand van Castricum. Na 
een aantal weken minder weer 
mocht de Reddingsbrigade weer 
aan de bak. Het materiaal en de 
boten werden gereed gemaakt 
voor de dienst. Met het patrouil-
leren, zowel te voet als in het wa-
ter, werd er toezicht gehouden 
op het strand met als doel pre-
ventief te werk te gaan. Het pre-
ventieve werk dat de Reddings-
brigade ook dit weekend weer 

uitvoerde, had als resultaat dat 
dit weekend zonder problemen 
is verlopen. Dit op twee vermis-
te kinderen na, die vrijwel direct 
weer werden terug gevonden. 

Al met al een druk bezocht 
weekend, maar ook een heerlijk 
weekend waarop de vrijwilligers 
van Castricumse Reddingsbriga-
de ook konden genieten van het 
zomerse weer en bij konden ko-
men van een drukke zomer. Een 
drukke zomer waarbij de cijfers 
de noodzaak van toezicht door 

de reddingsbrigade onderstre-
pen. 
Veel mensen denken dat de hulp 
door de Reddingsbrigade van-
zelfsprekend is, maar weten niet 
dat het voor 95% vrijwilligers-
werk is door professioneel opge-
leide mensen die nog contribu-
tie betalen om dit te mogen doen 
ook. Ze werken vrijwel dagelijks 
samen met brandweer, politie 
en ambulancedienst en staan 
het hele jaar klaar voor eventu-
ele overstromingen of zoekacties 
naar drenkelingen. 

Kort geding PWN
Castricum - PWN spant een 
kort geding aan tegen het Ame-
rikaanse bedrijf Globaltap. Het 
kort geding gaat over de nieu-
we, milieuvriendelijke watertap 
die PWN ontwikkeld heeft. De 
eerste twee tappunten zijn ge-

Nieuwe overlevings-
strategieën; Bushcraft

Castricum - Bushcraft is de 
techniek van leven in de na-
tuur. Eeuwenoude kennis en 
vaardigheden worden ingezet 

heid om twee dagen deel te ne-
men aan de Bushcraft cursus. 
Via www.campinggeversduin.nl 
wordt dit avontuur bereikbaar.
Voor meer informatie en aan-
melding kan men terecht bij de 
receptie van Kennemer Duin-
camping Geversduin. Zij zijn te 
bereiken via telefoonnummer 
0251-661095 of per e-mail ge-
versduin@kennemerduincam-
pings.nl.
De Bushcraft vindt plaats op 15 
en 16 september en kost 75 eu-
ro. Dit is inclusief eten, drinken 
en een overnachting.
Tijd: Zaterdag 10.00 uur tot zon-
dag 16.00 uur. Leeftijddeelname:
Minimale leeftijd vanaf 18 jaar of 
met begeleiding (ouder dan 21 
jaar) vanaf acht jaar.

Regio - Kinderen uit groep 7 en 
8 starten op woensdag 26 sep-
tember met de verkoop van kin-
derpostzegels en kaarten om 
kwetsbare kinderen een veilig 
thuis te geven.

Verkoop kinderpostzegels
Dit jaar staan de drie prinsesjes 
op de kinderpostzegels. Stich-
ting Kinderpostzegels heeft het 
afgelopen jaar meer dan 1,1 mil-
joen kwetsbare kinderen in bin-
nen- en buitenland gesteund.

Diagnose; handvat of stempel?
Castricum - Tijdens het autica-
fé geeft Frank Zutt, psychiater 
bij Triversum, uitleg over de ver-
schillende diagnoses en de ver-
anderingen die op komst zijn. 
Vervolgens is er een gesprek 
over hoe als ouders om te gaan 

met diagnoses. Het auticafé is 
een initiatief van een groepje ou-
ders van kinderen met ASS1. De 
bijeenkomst wordt vier keer per 
jaar gehouden en er staat steeds 
een thema centraal.
De eerstvolgende is dinsdag 18 

september vanaf 20.00 uur in de 
Juliana van Stolbergschool, Juli-
ana van Stolbergstraat 3, Castri-
cum. Toegang gratis. 

Bij voorkeur aanmelden bij 
Hansje Veen: tel 0251-679333 of 
via auticafecastricum@hotmail.
com.

om de vrijheid van het overle-
ven te ervaren. Een eigen schuil-
plaats maken, water zuiveren en 
voedsel vinden in de natuur. Tij-
dens de tweedaagse cursus leert 
men verschillende technieken 
om vuur te maken, welke plan-
ten men wel of niet kan eten en 
hoe men veilig overnacht in het 
wild. Ook wordt er aandacht ge-
schonken aan het lopen met een 
kompas.
In de Noord-Hollandse duinen 
is er in september de mogelijk-

Rommelmarkt 
Music-Train
Castricum - Music-Train houdt 
op zaterdag 22 september haar 
jaarlijkse rommelmarkt in de 

Maranathakerk vanaf 9.00 uur. 
Voor de bezoekers is er koffie of 
thee met iets lekkers en een lo-
terij. 
De opbrengst is voor het koor 
Music-Train. Er is plaats voor 
nieuwe koorleden. Informatie: 
www.music-train.nl.

Castricum – Dankzij de inzet 
van de 150 collectanten , die vo-
rige week huis-aan-huis collec-
teerden voor KWF Kankerbestrij-
ding, werd het mooie bedrag van 
14.452 euro opgehaald. 

Opbrengst collecte

Vleermuisexcursie
Castricum - Op zaterdag 15 
september organiseert IVN Mid-
den-Kennemerland in samen-
werking met Duincamping Ge-
versduin een avondexcursie voor 
volwassenen en kinderen in en 
om de camping. 
Edwin Kapitein neemt deelne-
mers mee in het donker en ver-
telt over het nachtleven in het 
duingebied. Welke dieren leven 
er juist ’s nachts en is een vleer-
muis eng of juist nuttig? Als men 
aan het donker gewend is, ziet 
het duingebied er heel mooi en 
spannend uit. Men hoort de die-
ren met elkaar communiceren en 
wellicht ontmoet de groep een 
paar echte ‘nachtbrakers’. Dit 

is een excursie zonder verlich-
ting, maar met spannende waar-
nemingen. Tip: laat de zaklamp 
maar thuis, trek warme, onop-
vallende en geluidsloze kleding 
aan.

Aanmelden bij de receptie van 
Duincamping Geversduin. Ver-
trek om 19.30 vanaf de receptie. 
Kosten 3,75 euro.

plaatst in de gemeente Alkmaar. 
Globaltap is een producent van 
watertaps. PWN is door Glo-
baltap in verband gebracht met 
schending van intellectuele ei-
gendomsrechten van Globaltap. 
PWN eist rectificatie.  Het kort 
geding dient op 11 september in 
Haarlem.




