
 
00   00 maand 2015

1214 september 2016 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Bakkum Bruist en hoe!
Bakkum - Hele straten ver-
sierd met lichtjes, lampion-
nen, slingers en vlaggen, be-
woners die samen eten, ge-
dichten voordragen, kunst  
laten zien of muziek maken; 
Bakkum bruiste volop afgelo-
pen zaterdagavond. Het feest 
was zo geslaagd dat de da-
tum voor de tweede editie al 
vaststaat. Op de foto de or-

ganisatie, een bewoner van 
de Eerste Groenelaan die de 
eerste prijs als meest brui-
sende straat in de wacht 
sleepte en in het midden 
Henny Huisman die de prijs 
uitreikte. 
Kijk voor het verhaal en 
mooie foto’s verderop in deze 
krant. Alle foto’s zijn van Ri-
chards Photography. 

Bikkelen tijdens Kermisrun
Limmen - Van ’s ochtends 
vroeg, toen gestart werd met 

de opbouw van de hinder-
nissen, tot aan het startsein 
om 16.00 uur gonsde het in 
Limmen; de Kermisrun vond 
plaats. De deelnemers moes-
ten modder, schuim en mod-
derige slootjes trotseren en 
er werd veel geklauterd, ge-
plonsd, gebuffeld en gela-
chen. Onderweg was er vro-
lijke aanmoediging van mu-
ziek en heel veel publiek. Aan 
het eind van elke ronde werd 
iedereen schoongespoten 

door de brandweer van Lim-
men. De eerste man die na 
drie ronden de finish bereikte 
was Boi de Moel. En ook dit 
jaar was Marion Dekker de 
snelste vrouw. Bij de teams 
won het team Kees van de 
WC’s voor het vierde opeen-
volgende jaar de hoofdprijs. 
De prijs voor de meest ludie-
ke runner ging naar de man-
nen met de roze dirndolls; 
Jac Kaandorp en zijn zoons. 
Foto: Marleen Bos.
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DEZE WEEK!!
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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!

DEZE WEEK IN DE KRANT

Alles over Heliolympics
Kerkweg 221 b, Heemskerk 

0251 - 23 11 64 • www.schimmelkroft.nl
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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
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Uitgave van:
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OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Het haar van Iris is 
voor zieke kinderen

Castricum - Het was al een 
lange tijd haar wens; haar 
haar laten afknippen voor ie-
mand met kanker. Maar Iris 
(9) moest er lang voor spa-
ren. ,,Je hebt namelijk der-
tig centimeter haar nodig 
voor een mooie vlecht voor-
dat ze het bij de Stichting 
Haarwensen accepteren”, 
vertelt haar moeder Marjo-
lein. Toen Marjolein begin 
mei kanker kreeg, stond het 
voor Iris vast. ,,Ik wilde heel 
graag mijn haar laten afknip-
pen voor mensen met kanker. 
Zo kunnen die mensen zich 
in ieder geval nog fijn voelen, 
terwijl ze toch heel erg ziek 
zijn.² Voor een pruik worden 
vijf tot tien vlechten gebruikt. 
,,Jammer”, vindt Iris. ,,Anders 
had mijn moeder mijn haar 
voor haar eigen pruik kunnen 
gebruiken en dat zou echt 
heel grappig zijn geweest.”

Natuurlijk is moeder Mar-
jolein ontzettend trots. ,,Ze 
heeft het helemaal zelf be-
dacht en dat zij haar eigen 
haar ondergeschikt maakt 
aan het geluk van andere 
mensen, dat vind ik ontzet-
tend bijzonder en een heel 
lief gebaar naar mij toe. Ze 
ziet hoe ziek ik soms ben van 
de chemo en ze wilde graag 
het verschil maken voor mij 
en voor andere mensen en 
dat doet ze hiermee. Het liefst 
ontvangt de Stichting Haar-
wensen kinderhaar, daar is 
nog niets mee gebeurd en 
is heel puur. Hier kunnen ze 
nog alle kanten mee op. Kin-
derhaar wordt vooral voor 
kinderpruiken gebruikt. Ho-
pelijk volgen nog veel meer 
kinderen haar voorbeeld, zo-
dat zieke kinderen zich toch 
weer wat beter kunnen voe-
len.”

Verordening Huishoudelijke 
Hulp niet conform uitspraak
Castricum - Uit de laatste 
Nieuwsbrief Sociaal Domein 
van de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Hei-
loo blijkt dat de
algemene verordening van 
Castricum niet voldoet aan 
de uitspraken van de Cen-
trale Raad van Beroep (CR-
vB). Op zes van de acht door 
de CRvB gestelde eisen vol-
doet de verordening niet. Dat 
zegt Dave van Ooijen van 
de PvdA. ,,Het college dat 
de verordening met terug-
werkende kracht wordt aan-
gepast aan vier van de acht 
door de CRVB gestelde voor-
waarden. Over een vijfde 

voorwaarde, dat de eigen bij-
drage niet inkomensafhan-
kelijk mag zijn, zegt het col-
lege dat de vier gemeenten 
inmiddels een onderzoeks-
vraag hebben uitgezet bij 
het kennis- en adviesbureau 
Schulinck. Wat  betreft een  
zesde punt, waarin de CRvB 
stelt dat het kunnen beschik-
ken over schoon bedden-
goed en schone kleding on-
der de Wmo valt en daarmee 
onder de algemene voorzie-
ning schoonmaakondersteu-
ning, gaan de vier gemeen-
ten nog onderzoeken of hier 
nog een voorziening moet 
worden getroffen.”

Bijzondere Castricummers op tv
Castricum - Van 19 tot en 
met 23 september zijn bijzon-
dere Castricummers te zien 
op tv in het programma Ge-
loof en een Hoop Liefde op 
NPO2 om 17.50 uur.
Heleen van Essen is een van 
hen en zij is maandag als eer-
ste aan de beurt. Heleen is, 
nadat zij zelf te maken kreeg 
met borstkanker, vier jaar ge-
leden een praktijk begonnen 
waar zij borstprotheses aan-
meet en lingerie verkoopt. 

Voor de zomer deed de EO 
een oproepje waarin Cas-
tricummers gevraagd wer-
den bijzondere plaatsgeno-
ten voor te dragen voor het 
programma. ,,Ik heb geen 
idee wie mij genoemd heeft, 
maar ik werd gebeld door de 
redactie of ik daar aan mee 
wilde werken”, vertelt Heleen. 

,,Er vonden hier twee voorge-
sprekken plaats. Ze wilden 
zo beoordelen of mijn ver-
haal geschikt was voor het 
programma en of ik het goed 
zou doen op tv. Dat bleek zo 
te zijn en er volgden twee in-
tensieve draaidagen.” Heleen 
werd gefilmd in haar praktijk, 
op het strand en met haar 
vriendinnen in de tuin.
Ook Camping Bakkum komt 
in beeld waar Annie Was-
senaar wordt geïnterviewd, 
avonturier Ralph Tuijn voert 
het woord, jongerenwerker 
Juan Hofland en Hans Kra-
mer, die al veertig jaar beze-
ten is van opgevoerde trek-
kers. Ook in het dagelijkse 
radioprogramma ‘Thuis op 5’ 
staan Castricum en Bakkum 
deze week centraal. Iedere 
werkdag van 22.00 tot 00.00 
uur op NPO Radio 5.

Felle containerbrand
Castricum - Woensdag om 
21.15 uur werd de brandweer 
opgeroepen voor een contai-
nerbrand aan de Koekoeks-
bloem. De vrijwilligers wa-
ren snel ter plaatse, maar de 

container stond al in lichter-
laaie met meters hoge vlam-
men. De brandweer kon niets 
anders doen dan de brand te 
blussen. Foto: Hans Peter Oli-
vier.
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Zaterdag open huis

Witte Uitgeest viert 
negentigjarig jubileum  
Uitgeest - Toen de grootva-
der van Jos Witte Texel ver-
ruilde voor het vaste land 
omdat hij daar meer moge-
lijkheden zag voor zichzelf 
en zijn nakomelingen, kon 
hij niet bedenken dat negen-
tig jaar later Installatiebedrijf 
Witte Uitgeest een begrip zou 
zijn tot in de wijde omgeving. 
Het jubileum wordt gevierd 
met een open huis op zater-
dag 17 september. 

De afgelopen tijd hebben Jos 
Witte en zijn zoon Angelo de 
winkel aangepast aan deze 
tijd met een showroom waar-
in alles smaakvol wordt ge-
presenteerd. Ook het kantoor 
en magazijn zijn netjes op or-
de en hiermee is alles over-
zichtelijker voor klant en het 
personeel. 
Jos: ,,Wij hebben overigens 
veel te danken aan ons kun-
dig personeel, allemaal men-
sen die hun vak verstaan en 
waar wij op kunnen bouwen. 
Sinds kort hebben wij ook 
een tegelzetter in dienst. Ie-
dereen heeft zijn kwaliteit en 
specialiteit, wij vullen elkaar 
prima aan.” Zoon Angelo is 
trots op het bedrijf dat zich 
ook tijdens de crisis staande 
heeft weten te houden en hij 
weet dat het aanwezige vak-

manschap maar ook de ge-
moedelijke sfeer onderling 
zeer belangrijk zijn voor het 
succes. 
Zaterdag aanstaande kun-
nen belangstellenden onge-
dwongen rondlopen, kijken 
en vragen stellen met een 
hapje en een drankje. An-
gelo: ,,Bij binnenkomst krijgt 
de klant een lot waar naam 
en telefoonnummer op ge-
noteerd worden en om 17.30 
uur vindt de trekking plaats. 
Te winnen valt onder ande-
ren een Nefit easy thermos-
taat die men op afstand kan 
bedienen en een waterresi-
stant Aquatune zodat men 
tijdens het douchen muziek 
kan luisteren.” Verder zijn er 
meerdere aanbiedingen en 
ontvangt men 10% korting bij 
het maken van een afspraak 
voor een toiletrenovatie. Jos 
besluit: ,,Misschien leuk om 
te weten dat de historie van 
het bedrijf zal worden belicht 
aan de hand van diverse fo-
to’s en er zullen werktuigen 
van vroeger gepresenteerd 
worden.”
Belangstellenden zijn wel-
kom zaterdag 17 september 
van 14.00-17.00 aan Middel-
weg 46 in Uitgeest. www.wit-
teuitgeest.nl. 
Monique Teeling. 

Vierdelige workshop 
voor (koor)zangers

Regio - Wegens succes op 
herhaling; vanaf donderdag 6 
oktober zijn koorzangers, so-
lozangers, sprekers en ver-

der iedereen die iets van de 
werking van de stem wil we-
ten weer welkom in slot As-
sumburg. In deze vierdelige 
workshop zangtechniek legt 
zangdocente Carolien Goe-
man precies uit wat je moet 
doen en hoe je moet oefe-
nen om je stem op een ge-
zonde manier te gebruiken. 
,,Heesheid, kriebel in je keel, 
pijn of spanning bij het zin-
gen zijn dingen die niet nodig 
zijn”, zet zij. ,,Ook kun je veel 
meer dan je denkt.” De zang-
methode die gebruikt wordt 
is Complete Vocal Technique 
(CVT). ,,CVT is ontwikkeld 
door de Deense Cathrine Sa-
dolin en is duidelijk en con-

creet. Want als we allemaal 
hetzelfde instrument heb-
ben zouden we er ook alle-
maal op moeten kunnen spe-
len toch?” 

De workshop bevat uitleg van 
de werking van de stem en 
gelegenheid tot oefenen met 
zangoefeningen en nummers 
uit de top 100. De lessen 
worden gegeven in slot As-
sumburg. Carolien Goeman 
behaalde in 2015 haar auto-
risatie als docent CVT. Hier-
voor studeerde zij drie jaar 
aan het complete vocal in-
stitute (CVI) in Kopenhagen. 
Zij geeft privéles op het mu-
ziekfort in Beverwijk, is vocal-
coach van popkoor Zingsati-
on en geeft regelmatig work-
shops in de regio. Meer infor-
matie via carolien.goeman@
planet.nl/www.zangschool-
caroliengoeman.com.

Opera Turandot van Puccini
Turandot; de Puccini klassie-
ker! De laatste opera van één 
van de grootste van de we-
reld. Speciaal voor de veel-
geprezen Handa Opera op de 
podiumpresentatie van Syd-
ney Harbour. Regisseur Chen 
Shi-Zheng brengt een uniek 
perspectief aan dit klassieke 
verhaal. Turandot is de prach-
tige en krachtige prinses, die 
haar vele vrijers uitdaagt tot 

drie raadsels met straf van 
de dood te beantwoorden. 
Puccini’s Turandot is één van 
de grootste opera’s ooit ge-
schreven, briljante melodie-
en voor muziekliefhebbers, 
een aangrijpend verhaal vol 
met actie en drama, een exo-
tische omgeving, veel bewe-
ging door de liefhebbers van 
theatertechniek en een visu-
ele pracht. 

Drie vrienden met een handi-
cap willen net als iedere an-
dere twintiger wel eens met 
iemand naar bed. Een van 
hen weet dat de meisjes in 
Salou het met iedereen doen, 
dus op naar Spanje! Ze rege-
len in het geheim, hun ou-
ders zien de vakantie hele-

Adios Amigos maal niet zitten, een bus-
je en gaan op pad. Losge-
rukt uit hun vertrouwde om-
geving worden ze echter al 
snel geconfronteerd met hun 
afhankelijkheid. En blijkt dat 
ze met humor hun diepste 
angsten niet kunnen verdoe-
zelen. Met iedere kilometer 
gaat de reis minder over seks 
en meer over vriendschap.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
Turandot (Puccini)

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur

zondag 16.00 & 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Bridget Jones’s Baby
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur 
Adios Amigos

donderdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur

La Pazza Gioia
vrijdag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Julieta
zaterdag 21.15 uur
dinsdag 14.00 uur
Ben-Hur 2D
vrijdag 21.15 uur
Bad Moms

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 15.00 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Huisdiergeheimen - 3D

zaterdag 15.00 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Meester Kikker

Programma 15 sept  t/m 21 sept 2016

Toveren met de natuur
Castricum - Kinderen van 
zes tot twaalf jaar kunnen al-
lerlei dingen maken met ma-
teriaal uit de natuur. elf een 
bloemstukje maken van een 

pompoen, koekjes bakken en 
de verpakking versieren met 
natuurverf, een crème maken 
met goudsbloem en/of geur-
zakje maken of in de tuin op 

zoek naar groenten voor de 
soep. 

Op woensdag 21, 28 septem-
ber en 5 oktober van 14.00 tot 
15.30 uur. Aanmelding kan 
alleen via website www.tuin-
vankapiteinrommel.nl

Rommelmarkt in De Zien
Uitgeest - Op zondag 25 
september wordt een gro-
te overdekte rommelmarkt 
gehouden in  sporthal De 
Zien in Uitgeest.

Het is een grote markt met 
zeventig kramen (4m/1.20 
m). Een kraam huren kost 
twintig euro. Reserveren is 
nu al mogelijk. Men krijgt de 
gelegenheid om alle overtol-

lige spullen te verkopen.  
De rommelmarkt wordt ge-
houden van 11.30 tot 15.30 
uur. Bezoekers betalen twee 
euro entree, kinderen kun-
nen onder begeleiding gra-
tis naar binnen. Meer in-
formatie bij Joke, tel.: 06-
40289163 of Anneke tel.: 06-
49147747. Mailen kan ook: 
joke.jurriens@xs4all.nl/an-
nekezonn@hotmail.com. 
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Praten over bebouwing kust 
Castricum - Eind vorig jaar 
besloot de ministerraad op 
voorstel van minister Schultz 
van Haegen van Infrastruc-
tuur en Milieu tot aanpas-
sing van de regels voor kust-
bebouwing. In het gemeente-
huis wordt maandag 19 sep-
tember gesproken over dit 
onderwerp en Nathalie de 
Koning van het ministerie is 
er bij. 
Het besluit van Schultz leid-
de tot veel maatschappelij-
ke en politieke onrust, inge-

geven door zorg over aan-
tasting van de vele waarden 
van de kust. De minister be-
sloot vervolgens de regels 
toch niet te wijzigen en eerst 
te willen overleggen met de 
bij het kustbeleid betrok-
ken maatschappelijke en be-
stuurlijke organisaties. Afge-
sproken is om een Kustpact 
op te stellen voor de kust in 
brede zin. Hierbij is een groot 
aantal partijen betrokken, 
van overheden tot natuur- en 
milieuorganisaties. Maar wat 

houdt het convenant nu ei-
genlijk in? Projectleider Kust-
pact Nathalie de Koning van 
het ministerie komt het ver-
tellen. Daarna zet Dirk Boon-
stra van CaanZee uiteen hoe 
het project ‘Verlichting Zee-
weg’ tot stand is gekomen 
en hoe uiteenlopende belan-
gen uiteindelijk resulteerden 
in een concreet project. De 
bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur in de raadszaal. Ie-
dereen is welkom. Foto Henk 
de Reus.

Castricum - Op woensdag 
21 september organiseert 
basisschool de Sokkerwei 
een peutermuziekworkshop 
voor kinderen tussen twee en 
vier jaar. De workshop start 
om 9.30 uur. Opgeven via ali-
ceploeg4@gmail.com. 

Muziek voor 
peutertjes

Beverwijk - Op vrijdag 16 september organiseert Me-
moria Uitvaartzorg een bijeenkomst voor nabestaan-
den van mensen die kozen voor zelfdoding. Deze bij-
eenkomst wordt professioneel door psycho-spiritueel 
therapeut, theoloog en voorganger Chantal Visser-de 
Mol. Zij zal de aanwezigen begeleiden in de verhalen, 
het luisteren naar elkaar en het verbinden in stilte, mu-
ziek en woorden.

Bij Memoria Uitvaartzorg:
Bijeenkomst zelfdoding

Memoria Uitvaartzorg is met 
dit initiatief gestart naar aan-
leiding van een eerder ver-
zorgde lezing met Marinus 
van de Berg over rouw na 
zelfdoding. 
,,Rouw heeft alles te ma-
ken met liefde. Rouw is de 
heel hoge prijs die je daar-
voor betaalt. De zelfgekozen 
dood is meestal nog moei-
lijk bespreekbaar, wegens 
een web van pijn, schaam-
te en schuldgevoel, boosheid 
en bitterheid, reddeloosheid 
en radeloosheid. Al deze ge-
voelens kunnen, soms nog 
jaren later, bij nabestaanden 
bovenkomen. De vragen zijn 
vaak talloos. Het doel van de 
bijeenkomst is om door te 
delen ook te kunnen helen.” 

Memoria Uitvaartzorg cre-
eert een veilig plek waar de 
verhalen die gedeeld worden 
tussen vier muren blijven. 

Aan deelname (maximaal 
tien personen) zijn geen kos-
ten verbonden. De bijeen-
komst duurt twee uur en 
vindt plaats op vrijdag 16 
september om 14.00 uur in 
Afscheidscentrum Memoria 
aan de Plesmanweg 400 te 
Beverwijk. Na afl oop wordt 
geïnventariseerd welk ver-
volg er aan de bijeenkomst 
gegeven kan worden. Aan-
melden voor deelname kan 
telefonisch (0251 254135) of 
per e-mail(info@memoriauit-
vaartzorg.nl). Er is nog ruimte 
voor twee personen.

18.989 euro voor KWF

‘Dichter bij dementie’
Castricum - Op 21 septem-
ber wordt wereldwijd aan-
dacht besteed aan demen-
tie op Wereld Alzheimer Dag. 
Het thema van de dementie-
week is ‘Dichter bij demen-
tie’. Om het ziektebeeld on-
der de aandacht te brengen 
zullen in de dementieweek 
op diverse plekken in Mid-
den-Kennemerland gedich-
ten over dit thema tentoon-
gesteld worden. Bij het pro-
ject zijn veertien dichters uit 
deze regio betrokken. Foto-
graaf Michel Mulder uit Be-
verwijk heeft samen met de 
deelnemers foto’s gemaakt 
bij alle gedichten.

In Castricum is de opening 
op 19 september om 17.00 
uur voor genodigden bij Wier 
& Ga. De expositie wordt 
geopend door wethouder 
Rood. Een van de dichters 

zal zijn gedicht voordragen. 
In De Santmark is een denk-
sportactiviteit in het restau-
rant. In De Boogaert is er el-
ke dag in deze week wat te 
doen. Op maandag 19 sep-
tember yoga, woensdag 21 
september zitdansen, don-
derdag ‘meer bewegen voor 
ouderen’, 23 september 
denksport. Op woensdag 21 
september is er van 12.00 tot 
13.00 uur lunch voor part-
ner mantelzorger en de cliënt 
met dementie. 
Kijk op www.vivazorggroep.nl 
voor het programma. 
Op 21 september organi-
seert Alzheimer Nederland 
een boottocht voor mensen 
met dementie en hun man-
telzorgers die zal vertrekken 
vanuit Akersloot. De wethou-
ders van de verschillende ge-
meenten zullen vanaf de ka-
de de boot uitzwaaien.

Met de klas naar lezing?
Castricum - Van 10 tot en 
met 14 oktober komt Hel-
ma Camp vertellen over haar 
boek, het Verborgen Eiland, 
bij Boekhandel Laan. Dit is 
een spannend kinderboek 
dat ook verfi lmd is. Kinde-
ren worden door de boek-
handel opgeroepen hun 
onderwijzer(es) te vragen of 
de klas op excursie mag tij-
dens de kinderboekenweek. 
De lezing duurt een uur en is 
gratis toegankelijk.
Het thema van de Kinderboe-
kenweek is Grootouders en 
kleinkinderen en duurt van 
5 tot en met 16 oktober. Hel-
ma Camp is ook grootouder, 
maar ze is geen doorsnee 
oma. Niet omdat ze al twee 
landelijk bekende kinder-

boeken op haar naam heeft 
staan. Helma Camp heeft 
veel van de wereld gezien. 
Alleen of met vrienden liftend 
trok ze van land naar land, le-
vend van allerlei baantjes die 
ze onderweg vond of levend 
in de natuur. Inmiddels woont 
ze in Bergen en heeft ze be-
sloten haar avonturen te ver-
werken in spannende boe-
ken. Ze vertelt over het Ama-
zonegebied in Peru. Ze laat 
fi lmpjes en foto’s zien en ver-
telt over haar ervaringen en 
avonturen in dat gebied.  
Op www.helmacamp.nl staat 
de fi lmtrailer en meer in-
formatie over haar boeken. 
Stuur de voorkeursdatum 
en voorkeurstijd van de klas 
naar info@verborgenrijk.nl.

Castricum - Dankzij de 
grote inzet van de ruim 
230 collectanten die vori-
ge week in Castricum/Bak-
kum, Akersloot en Limmen 
huis-aan-huis collecteerden 
voor KWF Kankerbestrijding, 
werd het  mooie  bedrag van 
18.989 euro bijeengebracht. 
Wie de collectant heeft ge-

mist en alsnog KWF fi nanci-
eel wil steunen kan een stor-
ting doen op rekening NL-
23RABO033377999 ten na-
me van KWF Kankerbestrij-
ding in Amsterdam. 

Eenmalig 3,00 euro schenken 
kan ook door KWF naar 4333 
te sms’n.

Uitgeest - In de nacht van 6 
op 7 september werd vanaf 
een afgesloten erf aan de La-
gendijk in Uitgeest een trac-
tor, merk Landini 5500, kleur 
blauw met cirkelmaaier ont-
vreemd.

Tractor weg

Uitgeest - Donderdag rond 
16.45 uur sloeg een fi etser 
over de kop op de Geester-
weg in Uitgeest. De val werd 
veroorzaakt door een kuil in 
het wegdek. Het slachtoffer 
liep letsel op aan het gezicht 
en gebit. Hij werd per ambu-
lance voor onderzoek over-
gebracht naar het ziekenhuis.

Over de kop
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Uitgeest - Zondag hebben 
23 kinderen hun A, B of C di-
ploma gehaald! Afgelopen 
week waren de laatste zwem-
lessen in zwembad De Zien. 
Vanaf begin mei hebben de-
ze kanjers in weer en wind, 
met regen, kou en tropische 
temperaturen geoefend met 
juf Els. Het was een heerlijk 
feestje. Zowel in het water als 
langs het bad werd genoten 
van de stralende zon.
’s Middags was de eerste 
editie van De Zien Games 
een groot succes. Er werd fa-
natiek geploeterd in en rond 
het vierde bad. Voor zowel 
jongere kinderen als voor 
ouderen waren er uitdagen-
de opdrachten. Er werd naar 
hartenlust genoten van deze 
sportieve middag.
Zondag is de laatste dag van 
het zwemseizoen van 2016. 
Kom deze week nog lekker 
langs voor een frisse duik en 
houdt de website en face-
bookpagina in de gaten voor 
activiteiten en openingstij-
den.

Zondag laatste dag zwemseizoen

Diplomazwemmen en 
Zien Games in zwembad

Uitgeest - Zaterdag was het 
open dag in het Lees Lokaal 
in Uitgeest. Deze ontmoe-
tingsplek waar iedereen kan 
komen lezen, kijken en an-
deren ontmoeten, heeft een 
half jaar na opening de uit-
straling van een echte bibli-
otheek. Voor 10 euro per ka-
lenderjaar wordt men Vriend 
van Lees Lokaal en heeft men 
keuze uit goede en interes-
sante boeken. 
Wies de Wit, een van de ini-
tiatiefnemers: “Nieuwkomers 
zijn vaak verbaasd over de 
mooie boeken en denken dat 
hier alleen maar oude rom-
mel staat maar dat is beslist 
niet waar.” Meteen toont zij 
een stelling waar gloednieu-
we boeken prijken die net zijn 
aangeschaft. Wies: “Waar wij 
bijvoorbeeld nog wel behoef-
te aan hebben, zijn groot-
letter boeken. Dus mochten 
mensen die kwijt willen, mits 
in goede staat, dan houden 
wij ons aanbevolen.”
Buiten het ruilen van boe-
ken zijn er nog tal van an-
dere mogelijkheden. Zo is er 
gratis wifi, voor 0,50 cent kan 
men koffie of thee pakken en 
mocht je niet weten wat je ie-
mand voor een verjaardag 
moet geven dan kun je die-
gene voor 10 euro vriend van 
Lees Lokaal maken.

Met veel zorg en aandacht 
heeft Lees Lokaal een herfst-
programma gemaakt waar 
alle leeftijden zich in zul-
len kunnen vinden. Zo is er 

15 september van 10.00 tot 
11.30 uur kleuren voor vol-
wassenen, een steeds meer 
voorkomend tijdverdrijf dat 
zo langzamerhand zelfs hip 
te noemen is. Wel dient men 
zelf een kleurboek mee te 
brengen. Tijdens de kinder-
boekenweek van 5 tot en met 
14 oktober is er een work-
shop Verhalen Schrijven door 
Paulien van Tol voor de leef-
tijd 8 tot 11 jaar. Voor kin-
deren vanaf 9 jaar is er een 
goochelshow door Guyllau-
me Wibowo. logopediste An-
toinette Govaers is aanwezig 
op 12 oktober en geeft een 
cursus ‘Taal leren? Zonder u 
lukt ’t niet’. Voor 2 euro kun-
nen ouders, opa’s en oma’s 
zich inschrijven om te leren 
over het belang van voorle-
zen. Eind oktober zullen er 
schaaklessen voor de jeugd 
plaatsvinden op de donder-
dagmiddag. Wies: “Voor in-
formatie over de juiste tijden 
kan men het beste even bin-
nenlopen of de website in de 
gaten houden.” Dat Lees Lo-
kaal zeker geen gelegen-
heid uitsluitend voor oude-
ren is, bewijst peuter Jasmine 
die aan de hand van haar va-
der binnenwandelt. Met een 
verrukt gezichtje pakt zij een 
mooi plaatjesboek uit de kast 
en laat zich met haar knuf-
fel in de gezellige kinder-
hoek door haar vader voorle-
zen. Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst! Meer informa-
tie: www.leeslokaal-uitgeest.
nl. (Monique Teeling)

Interessant herfstprogramma
Geslaagde open dag 
Lees Lokaal Uitgeest

Fietsendieven slaan weer toe
Uitgeest - Tussen 5 en 10 
september werd vier keer 
aangifte gedaan van de dief-
stal van een fiets in Uitgeest. 
Drie keer sloegen de die-
ven toe op het Stationsplein: 
maandag 5 september werd 
een blauwe Batavus dames-
fiets meegenomen, woens-

dag 7 september een zwar-
te damesfiets van het merk 
merk Popal Elize en donder-
dag 8 september een zilver-
kleurige RIH Sigma dames-
fiets. Een grijze herenfiets 
van het merk Sensa Superli-
te werd zaterdag  gestolen op 
de Kruiskamplaan.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan 
Stormvogels-icoon Riet de Bruin

Uitgeest - Zondag was voor 
Stormvogels de start van het 
seizoen. Er wachtte met-
een een zware tegenstan-
der na de promotie naar de 
derde klasse, namelijk het 
uit de tweede klasse gedre-
gadeerde Haarlem. De oppo-
nent had voor aanvang uit-
gesproken wel even over de 
Uitgeesters heen te walsen, 
maar Stormvogels gaf niets 
cadeau. Het leidde tot een 
enerverend duel.
Voor aanvang van de par-
tij werd een minuut stilte ge-
houden, ter nagedachte-
nis aan het onlangs overle-
den clubicoon Riet de Bruin.  

Stormvogels, derhalve spe-
lend met rouwbanden, open-
de fel en kwam op voor-
sprong door een treffer van 
Sebastiaan van den Bosch. 
Haarlem liet vervolgens hun 
klasse zien door vrij snel uit 
te lopen naar 1-4 maar de 
Uitgeesters lieten zich niet 
van de wijs brengen. Door 
treffers van Eveline Noote-
bos en Jord Betjes(2) kwa-
men onze dorpsgenoten zo-
waar langszij en lieten zij zich 
geenszins afbluffen. Haar-
lem had weliswaar het betere 
van het spel, maar kon geen 
grote afstand nemen. Bij rust 
keek Stormvogels slechts te-

gen een kleine achterstand 
aan (7-9) en zou er misschien 
een stunt in de lucht kunnen 
hangen. Bij aanvang van de 
tweede helft hadden de Uit-
geesters het momentum; Ge-
rard Valkering scoorde twee 
keer op rij en de stand was 
weer gelijk. Niet veel later 
nam Stormvogels brutaal het 
initiatief over en kwamen zij 
op voorsprong; 12-10. Helaas 
kon de ploeg niet doordruk-
ken, Haarlem bleef pressie 
spelen en vertaalde dat naar 
doelpunten daar waar Storm-
vogels scorend niet kon bij-
blijven. De krachten vloeiden 
zoetjes aan weg na ruim drie 
kwartier spelen en Haarlem 
leunde op een 13-17 voor-
sprong. Jord Betjes, die een 
goede wedstrijd speelde, liet 
zijn individuele klasse nog-
maals zien en bracht zijn 
team terug naar 15-17 door 
twee treffers op rij, maar in 
de slotfase was het Haarlem 
dat er met de punten van-
door ging. Eindstand 15-19. 
Trainer/coach Ton van Duijn 
keek tevreden terug. “De-
ze nederlaag was ingecalcu-
leerd, maar ik heb voldoende 
aanknopingspunten gezien 
om de competitie vol vertrou-
wen tegemoet te gaan.”
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Tennisjeugd Limmen 
start najaarscompetitie 

Limmen - Voor twee van de 
tien jeugdteams van tennis-
vereniging Limmen begon 
de najaarscompetitie met 
een thuiswedstrijd op zon-
dagmorgen. Op zeven ba-
nen werd in twee catego-
rieën gespeeld. Voor de bij-
na vijftig kinderen uit de ge-
hele regio op sportpark De 
Voetel was het een zeer ge-
slaagde ochtend. TV Limmen 

is de najaarscompetitie voor 
de jeugd goed begonnen. De 
gehele jeugd is in een nieu-
we competitieoutfi t gestoken 
met dank aan sponsoren Ro-
nald Wit van Sunco en Marc 
Niesten van Sporthuis Johan 
Jansen. Nieuwe leden zijn 
welkom. Neem contact op 
met de jeugdcommissie via 
jc@tvlimmen.nl voor meer in-
formatie.

Concert van zeven 
organisten en zangeres

Castricum   Op vrijdag 24 
september vindt in de Pan-
cratiuskerk een bijzonder or-
gelconcert plaats. Zeven or-
ganisten en één zangeres 
geven samen een orgelcon-
cert. De organisten zijn Wim 
Boerstoel, Dirk van Egmond, 
Theo Bijlenga, Iwan van Am-
sterdam, Ronald Schollaart, 
Katalin Somogyi en Wen-
dy Leonards. Verdere mede-
werking wordt verleend door 

de zangeres Ank van Baar. Er 
worden werken gespeeld van 
Krebs, Galluzzi, Widor, Lang-
lais, Gigout, Rota, Alain, Ber-
gamo, Saint-Saëns, Pierné en 
Bach. 
Het concert begint om 20.00 
uur. Er is een pauze met kof-
fi e en thee. De toegang is 
gratis. Na afl oop van het 
concert is er een deurcollec-
te. Meer informatie op www.
degoedeherdercastricum.nl.

Jazz Session 
Club van start
Limmen - Zondag 18 sep-
tember start het nieuwe 
seizoen van Jazz Session 
Club Vredeburg met een 
gastoptreden van T-Race 
and the Old Dix. 

In 2008 begonnen als kwar-
tet, nu uitgegroeid tot een 
volwaardig dixielandorkest 
met een dame en zeven he-
ren. Het repertoire bestaat 
uit dixielandmuziek in de stijl 
van de Dutch Swing College 
Band. 

De toegang is gratis, maar 
als steun kan men lid worden 
voor zeven euro voor het ge-
hele jaar. Aanvang 16.00 uur.

Zoetwaterspecialist vertelt
Castricum - In 1854 kocht 
de familie Dil de visrechten 
op het Alkmaardermeer van 
de stad Alkmaar en nog altijd 
heeft Dilvis het alleen-vis-
recht op het Alkmaardermeer. 
Een meer van ruim 600 hec-
tare dat grenst aan Akersloot 
en Uitgeest. In 1884 vestigde 
Dilvis zich in Akersloot om te 
beginnen met de binnenvis-
serij. De Verhalengroep Oud-

Castricum heeft Hein Dil uit-
genodigd hierover te ko-
men vertellen op 20 septem-
ber. Geïnteresseerden kun-
nen op dinsdag 20 septem-
ber van 10.00 tot 11.30 uur bij 
de Verhalengroep aanschui-
ven in gebouw De Duynkant 
van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum op de hoek Gevers-
weg/Duinenboschweg.  En-
tree 2,50 euro.

Fotoserie Jan Breetveld 
te zien bij Streetscape

Castricum - Galerie Street-
scape geeft Jan Breetveld 
de gelegenheid zijn fotose-
rie uit Gambia te exposeren. 
Door het kopen van een fo-
to sponsort men kinderen in 
Kajabang uit Gambia. Het is 
ook mogelijk een rugzakje te 
laten vullen met schoolspul-
len. Boekhandel Laan stelt 
voor een kleine prijs school-
artikelen beschikbaar, deze 
zijn te zien bij deze expositie 
in de toonkamer van de gale-
rie. Jan Breetveld ging de af-
gelopen drie jaar naar Gam-
bia, leefde daar steeds een 
maand tussen de bevolking 
in het vissersdorp Kajabang 
en zag hoe de mensen op 
een eenvoudige manier le-
ven. Hij zag daar de tekorten 
aan goede voeding, materia-
len, schoenen, meubels, zelfs 
speelgoed en schoolmateri-
alen ontbreken in het dorp. 
Jan werd bij de mensen thuis 

uitgenodigd bijvoorbeeld bij 
de geboorte van een baby en 
mocht foto’s maken van het 
gezin. De portretfoto’s zijn tot 
en met 9 oktober te zien bij 
galerie Streetscape, Dorps-
straat 7 in Castricum. Ope-
ningstijden: donderdag tot 
en met zondag van 14.00 tot 
17.30 uur. Jan is er steeds op 
zaterdag en zondagmiddag 
om de foto’s toe te lichten en 
belangestellenden deelge-
noot te maken van zijn bele-
venissen in Kajabang. 

Zondag 18 september wordt 
het workshopaanbod gepre-
senteerd in de galerie en om 
16.00 uur is de opening van 
de expositie van edelsmid 
Ping-An Brouwers. Wie zelf 
een zilveren sieraad wil ma-
ken kan deelnemen aan zijn 
workshop Zilverklei op za-
terdag 29 oktober van 10.15-
14.15 uur. 

Drie ton 
voor postduif
Castricum - In de VPRO-do-
cumentaire Dagboek van een 
postduif wordt het wel en 
wee gevolgd van een post-
duif uit Groningen die ver-
kocht wordt aan een multi-
miljonair uit China en daar 
een nieuwe carrière begint. 
Welk bedrag er is betaald 
wordt niet vermeld. De duur-
ste duif ooit, vernoemd naar 
sprinter Usain Bolt, van de 
Belgische topspeler Leo He-
remans, werd in 2013 ver-
kocht voor 310.000 euro aan 
Mr Gao Fuxin. Vooral in Azië 
wordt veel geld uitgegeven 
aan duiven uit Europa. Het 
geeft status aan de eige-
naar, maar het is ook verbon-
den aan het gokcircuit. Voor 
de liefhebbers in Limmen en 
Castricum is het in de eer-
ste plaats hun hobby. Genie-
ten van terugkerende duiven 
die zaterdag werden gelost in 
het Franse Quievrain. De eer-
ste duif, van Gerhard Tromp, 
arriveerde al na twee uur en 
drie en twintig minuten. Plek 
twee en drie waren voor An-
ton Tromp en Cees de Wildt.

Workshop zen en reiki 
kalligrafi e met lunch

Castricum - Fokke Brink 
verzorgt op zondag 2 okto-
ber van 10.00 tot 18.00 uur 
een workshop kalligrafi e die 
in het teken staat van zen en 
reiki. Deze workshop vindt 
plaats in de Tuin van Kapitein 
Rommel.
Iedereen kan deelnemen, 

dus een reiki-inwijding is 
niet noodzakelijk. Fokke: ,,De 
penseel kan niet liegen en zal 
ons de waarheid mededelen. 
Er wordt samen geluncht bij 
Bistro a Gogo. Aanmelden bij 
Yvonne Mellink-Fust, Yvon-
ne@Mellink-Fust.nl, tel.: 06-
53972763.
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,,EHBO is onze passie”
Schalkoort Training & Advies 

geeft trainingen op maat
Castricum - Geen tijd om 
een volledige EHBO-cursus 
te volgen, maar wel willen 
weten wat te doen bij nood-
situaties? Schalkoort Training 
& Advies biedt preventieme-
dewerker/EHBO/BHV-trai-
ningen en workshops in de 
breedste zin van het woord. 
Voor in het bedrijf, voor thuis 
en voor op school, met een 
diploma, een certificaat of 
een bewijs van deelname; 
het kan allemaal. Natuurlijk is 
de certificering volgens Ro-
de Kruis, Oranje Kruis, NIK-
TA, Nederlandse reanimatie-
raad. ,,Wij organiseren work-
shops of lezingen waarbij al-
le onderwerpen mogelijk zijn, 
zoals EHBO, reanimatie en 
AED-gebruik, sportletsels, 
EHBO bij kinderen en seni-
oren, water- en duikonge-
vallen, wandelletsels en pre-
ventie en veiligheid in het 
algemeen.²Aan het woord is 
Louise Schakoort van Schal-
koort Training & Advies.
,,De trainingen worden bij 
ons op locatie gegeven, in 
het bedrijf of in kleine groe-
pen bij de cursisten thuis. De 
BHV trainingen kunnen wij 
ook op maat maken. Dan be-
handelen wij de onderwer-
pen die voor het bedrijf be-
langrijk zijn. Ook bieden wij 
de brand- en ontruimings-
module aan. De trainingen 
worden gegeven door en-
thousiaste instructeurs, zijn 

interactief, laagdrempelig en 
worden gebracht met een 
tikkeltje humor. Het accent 
ligt op de vaardigheden, het 
doen en het mag ook leuk 
zijn!” De instructeurs zijn er-
varen en hebben ook prakti-
sche ervaring doordat ze ac-
tief zijn als vrijwilliger bij on-
der andere het Rode Kruis, 
reddingsbrigade, de brand-
weer of ervaring hebben als 
BHV-er in een bedrijf. De 
workshops op maat zijn ook 
geschikt als onderdeel van 
een teambuilding voor het 
personeel. En het is ook mo-
gelijk om een workshop te 
combineren met een geza-
menlijke activiteit of etentje. 
Meer weten? Louise Schal-
koort is te bereiken via 06-
29437224 of louise@schal-
koort.net. Kijk voor meer in-
formatie op www.schalkoort-
advies.nl.

Paardentrainer Irwin 
geeft gratis demonstratie 
Castricum - De Canade-
se paardentrainer Chris Irwin 
komt weer naar Nederland. 
Het weekend van 9, 10 en 
11 september verzorgt hij op 
Nederlands grootste paarden 
evenement ‘Horse Event’ cli-
nics en daarna komt hij weer 
naar Castricum om lessen te 
geven. Bij Irwin staat steeds 
de vraag ‘Wat heeft mijn 
paard van mij nodig om te 
kunnen doen wat ik van hem 
vraag’ centraal.  
De afgelopen maanden pu-
bliceerde Bit Magazine een 
reeks artikelen van zijn hand, 
waarbij hij laat zien hoe je het 
jonge paard stressvrij onder 
het zadel kunt krijgen. Op 5 
en 6 oktober staan twee les-
dagen helemaal in dit thema. 
Op zaterdag 17 en zondag 18 
september, donderdag- 29 
en vrijdagmiddag 30 septem-
ber en zaterdag 1 en zondag 

2 oktober zijn lessen te zien 
in zowel grondwerk als rij-
den, van beginners tot verge-
vorderde ruiters.
Op donderdag 15 septem-
ber geeft Chris Irwin samen 
met Erica van Leeuwen een 
gratis demonstratie waarin 
zij de werkwijze aanschou-
welijk maken. Rust, ontspan-
ning, empathie en wederzijds 
respect zijn de bouwstenen 
voor een goed bewegend en 
met plezier werkend paard, 
zo wordt gesteld. De demon-
stratie is gratis toegankelijk.
De bijeenkomst is van 19.30 
tot 22.00 uur bij Stal Duin-
veld, Jan Miessenlaan 5 in 
Castricum. Aanmelden via 
erica@debuitenkans.com. 
Op de lesdagen zijn toe-
schouwers welkom; zij kun-
nen zich aanmelden via het 
formulier dat te vinden is op 
www.paardenbewustzijn.nl.

Expositie Lia Kooijman

Regio - De Castricumse 
kunstenares Lia Kooijman 
exposeert tijdens de borst-
kankermaand in ‘t Praethuys 
aan de Westerweg 50 in Alk-
maar. Lia heeft tien jaar ge-
leden de stichting ‘Hart voor 
Borstkanker’ opgericht en 
maakt schilderijen, pastelte-
keningen en sieraden waar 
een omgekeerd hart als the-
ma terugkomt. Zelf kreeg zij 
in 2006 te maken met borst-

kanker. In dat jaar kregen zij 
en haar moeder gelijktijdig 
deze ziekte. Haar creatieve en 
artistieke achtergrond bood 
Lia de gelegenheid om het 
verdriet en de machteloos-
heid om te zetten in iets po-
sitiefs, zij heeft inmiddels al 
20.000 euro over kunnen ma-
ken naar KWF Kankerbestrij-
ding ten bate van borstkan-
keronderzoek. Normaal gaat 
de gehele opbrengst van haar 
werk naar KWF Kankerbestij-
ding, maar voor ‘t Praethuys 
maakt zij een uitzondering. 

De opbrengst van de sie-
raden die daar te zien zijn, 
stelt zij ter beschikking aan 
‘t Praethuys vanwege hun in-
zet voor mensen die te maken 
krijgen met kanker. Lia’s ver-
haal is te lezen op www.hart-
voorborstkanker.org. Donder-
dag 29 september om 16.30 
is de officiële opening van de 
expositie.

De kinderactiviteiten 
Toonbeeld van start

Castricum - De komende 
weken gaan er weer vele kin-
deractiviteiten van start bij 
Toonbeeld. Nu nog in het ou-
de pand aan de Jan van Nas-
saustraat, maar binnenkort in 
het nieuwe onderkomen in 
Nieuw Geesterhage.

Voor de muzikanten zijn er 
oriënterende cursussen zoals 
Muziek voor Jonge Kinderen 
en Van Muziekspel tot Noot-
jes. Beide cursussen vinden 
plaats op de woensdagmid-
dag. Voor de iets oudere kin-
deren zijn er de schakelklas-

sen. Ik kleine klasjes wordt 
gestart met gitaar- of key-
boardlessen. Naast deze cur-
sussen zijn er nog vele ande-
re muziekinstrumenten zo-
als dwarfluit, saxofoon, drum, 
klarinet en harp waarop les-
sen kunnen worden gevolgd.
Vanaf juni is er een nieuwe 
docent Kinderkoor bij Toon-
beeld; Sanne Mallant, be-
kend van de Voice of Hol-
land. Sanne gaat met het kin-
derkoor aan de slag op de 
donderdagmiddag en kinde-
ren in de leeftijd van zes tot 
en met tien jaar zijn welkom 
om mee te komen zingen.

Het kinderatelier is op de 
woensdagmiddag van 16.00 
tot 17.30 uur en staat in teken 
van allerlei kunstvormen zo-
als lino, tekenen, schilderen, 
druktechnieken en keramiek. 
Op de vrijdagmiddag is er to-
neel onder leiding van San-
ne Himmelreich. Op www.
toonbeeld.tv staat informatie 
over tijden en tarieven of bel 
0251- 659012.

Limmen - Het nieuwe muzi-
kale seizoen begint voor Ex-
celsior op zaterdagavond 17 
september met het eerste 
Lichtjesconcert. Bij het Stet 
zullen te midden van honder-
den lichtjes de Harmonie, on-
der leiding van Liesbeth Zon-
neveld, en de Slagwerkgroep, 
onder leiding van Floris van 
Tol, een gevarieerd muzikaal 
programma ten gehore bren-
gen. Dit Lichtjesconcert be-
gint rond 20.00 uur, als het 
begint te schemeren. Neem 
een stoel mee en kaarsjes in 
een glazen potje. Bij slecht 
weer gaat het concert niet 
door. Ook de muzieklessen 
gaan weer van start. Muziek-
vereniging Excelsior heeft er-
varen docenten die les geven 
op onder andere de trom-
pet, hoorn, bariton, trombo-
ne, fluit, klarinet, saxofoon of 
het slagwerk.

Lichtjesconcert 
van Excelsior

Regio - Van 21 tot en met 
26 november organiseert het 
Nationaal MS-Fonds de lan-
delijke huis-aan-huiscollecte. 
Over Multiple Sclerose is nog 
veel onbekend. Een avond-
je collecteren kost maar twee 
uur. De collecte-coördinator 
gaat ongeveer tien uur aan 
de gang. Kijk op de website 
www.mscollecte.nl voor meer 
informatie.

Collecteren 
voor MS-Fonds 



Afscheidsconcert 
ensemble in Dorpskerk

Castricum - De Kennemer-
kring, onder leiding van Joost 
Doodeman, is een vocaal en 
instrumentaal ensemble dat 
bestaat uit zangers en instru-
mentalisten uit de regio Ken-
nemerland. Het ensemble 
bestaat bijna dertien jaar en 
heeft zich altijd toegelegd op 
uitvoering van muziek uit de 
16e  en 17e eeuw. 
Op zondag 18 september zal 
de Kennemerkring een op-
treden verzorgen in de Her-
vormde Kerk te Castricum, 
Kerkplein 1. Het concert be-

gint om 15.00 uur. Toegang 
is gratis, na afloop wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om de kosten te dekken.
Voor het concert is een se-
lectie gemaakt uit de zo-
genaamde ‘Parijse  Liede-
ren’. Deze stroming was ac-
tief tussen 1520 en 1560 met 
Clement Janequin en Claude 
de Sermisy als de bekendste 
componisten. Voor de Ken-
nemerkring is dit het laatste 
concert. Het is tijd om weer 
over nieuwe muzikale avon-
turen na te denken. 

Hulp kerken in 
Midden-Oosten 
Limmen - Tijdens een vie-
ring op zaterdag 17 septem-
ber vanaf 20.00 uur in de Pro-
testantse Kerk aan de Zuid-
kerkenlaan wordt stilgestaan 
bij kerken in Syrië en Liba-
non. Via www.kerkinactie.nl/
actieweek is een livestream 
te volgen van de viering in de 
Oude Lutherse Kerk in Am-
sterdam, een kerk in Syrië 
en een kerk in Libanon. De 
kerken in het Midden-Oos-
ten houden de deuren open 
en bieden mensen hulp met 
voedselpakketten en onder-
dak, maar de rek lijkt eruit. 
Veel meer vluchtelingen kun-
nen kerken niet bergen. Van 
17 tot en met 25 september 
vindt daarom de Actieweek 
voor de kerk in het Midden-
Oosten plaats. 

Vitesse speelt gelijkspel

Castricum - Na de overtui-
gende 2-7 winst op De Rijp 
vorige week waren de ver-
wachtingen voor het eerste 
thuisduel tegen OSV redelijk 
positief. En dat bleek de eer-
ste twintig minuten aardig te 
kloppen. Vitesse speelde pri-
ma en het wachten was op 
de openingsgoal. Maar die 
viel dit keer niet en ondanks 
vele grote mogelijkheden 
wist Vitesse ook in het ver-
volg van het duel geen tref-
fer te scoren.
De grootste kans viel vlak 
voor rust te noteren toen Jort 

Kaandorp alleen voor de kee-
per verscheen, maar zijn ge-
plaatste inzet ging rakelings 
over de kruising. Na rust was 
het eerst OSV dat het initi-
atief nam. Na een kwartier 
spelen was het gebeurd met 
OSV en was het Vitesse dat 
de lakens uitdeelde. De aller-
grootste kans was eerst voor 
Rik Beentjes die op snelheid 
alleen voor keeper Kevin Ber-
revoets verscheen maar de 
kans niet wist te verzilveren. 
Vijf minuten voor tijd leek 
OSV zelfs geheel tegen de 
verwachting in te gaan sco-
ren toen een van de spitsen 
op wat gelukkige wijze oog 
in oog met keeper kwam te 
staan. Maar zijn inzet werd 
met een prima reflex door 
Tom Laan tot corner verwerkt. 
Kort daarna wist Kevin Berre-
voets nog een pegel van Jas-
per Rutgers uit een ingestu-
deerde corner uit zijn doel te 
ranselen en ook de rebound 
leverde geen doelpunt op. 
Het laatste fluitsignaal van 
scheidsrechter Van Schepen 
klonk voor OSV dan ook als 
muziek in de oren.

Castricum - Piet Veldhuis 
verzorgt op donderdag 22 
september een lezing in de 
bibliotheek over rozen. Het 
is zijn specialiteit. Maar ook 
andere planten of facetten 
van de tuin passeren de-
ze avond de revue. Aanvang 
20.00 uur op de Geester-
duinweg 1. Aanmelden voor 
deze lezing kan bij de klan-
tenservice in de bibliotheek 
of via www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl.

Alles over rozen

Castricum - Op 19 septem-
ber kan iedereen kennisma-
ken met badminton. BCCas-
tricum  organiseert open huis 
tijdens de Week van het Bad-
minton. Iedereen die gra-
tis en vrijblijvend een shut-
tle wil slaan, is welkom in 
sporthal De Bloemen. Jonge-
ren tot achttien jaar van 17.30 
tot 18.30 uur en senioren van 
20.00 tot 22.30 uur. Het nieu-
we shuttelkanon staat opge-
steld. Aanmelden via info@
bccastricum.nl.

Open huis bij 
de badminton

Castricum - Praktijk Reacti-
vated maakt gebruik van de 
nieuwste anamnesetechnie-
ken, lichaamstaal- en loop-
patroonobservaties. ,,Met 
deze informatie kunnen we 
zeer gericht spierfunctietes-
ten uitvoeren en kijken waar 
de zwakke schakel in het li-
chaam zit”, zegt Willem de 
Boer van Reactivated. 
Het doel van de meting is 
het vaststellen van functie of 
disfunctie. ,,Zonder de oor-
zaak van een probleem vast 
te stellen blijft het raden. Re-
gelmatig worden we afgeleid 
door de gevolgen van een 
disfunctie. Er wordt gefocust 
op symptomen zoals pijn, 
verminderde bewegingsuit-
slag et cetera. Terwijl deze 
slechts het gevolg zijn en niet 
per definitie de oorzaak aan-
geven.”  

‘‘Een goede vergelijking is 
bijvoorbeeld een niet goed 
uitgelijnde auto. Het stuur zal 
gaan trillen. Door volledig te 
focussen op de klacht, het 
trillen van het stuur, en on-
ze behandeling toe te spitsen 
op de klacht, bijvoorbeeld het 
vervangen van het stuur, zul-
len we merken dat de klach-
ten niet verdwijnen. Het tril-
lende stuur is immers het ge-
volg van de niet goed uit-
gelijnde banden! Zolang we 
blijven proberen de klacht op 

te lossen door keer op keer 
het stuur te vernieuwen zul-
len de klachten blijven be-
staan. We moeten dus een 
systeem hebben waarmee 
we disfuncties kunnen vast-
stellen; disfuncties die ver-
antwoordelijk zijn voor de 
problemen. Tijdens de scan 
word er gebruikgemaakt van 
spierprovocatie, en lengte-
testen. Gebruikelijke thera-
pie is vaak het niet meer uit-
voeren van de de specifieke 
beweging in de hoop dat het 
beter zal gaan. Hierdoor ne-
men ontstekingsverschijnse-
len wel af, maar de oorzaak 
blijft bestaan. Bij het hervat-
ten van de specifieke bewe-
gingen zullen deze dan ook 
direct weer klachten geven.”

,,Door het behandelen van de 
oorzaak kan men spectacu-
laire resultaten verwachten. 
Vaak worden diverse klach-
ten binnen twee tot vijf be-
handelingen verholpen. Een 
behandeling is zelfs niet uit-
gesloten. Voor een behan-
deling kunt u eventueel aan-
sluitend een afspraak ma-
ken.” Een gratis scan/me-
ting is mogelijk elke woens-
dag tussen 8.30 uur  en 10.00 
uur. Reserveren bij praktijk 
Reactivated, Oude Parklaan 
111 (kamer 0.36), tel.:  06-
49104827/www.reactivated.
nl. 

Gratis scan/meting 
prefentief of bij klachten

balsponsor:  Keurslager snel

pupil v.d. week: mees duinmeijer (speler Limmen JO13-1)

Zondag 18 september 14.00 uur:

Limmen  -  D.T.S.
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Castricum - Op 25 sep-
tember opent de band Folq-
World het nieuwe seizoen 
van Concert op zondag in de 
aula van Toonbeeld. De naam 
Folq-World van de uit vier le-
den bestaande band dekt de 
lading volledig. Hun repertoi-
re bestaat uit diverse genres 
volksmuziek van over de he-
le wereld. Van vrolijke Klez-
mer tot melancholische Ar-
gentijnse tango’s, van Fran-
se musettes tot Ierse drink-
liedjes. 
Dit alles gespeeld op een 
veelheid van instrumenten. 
Het vaste bestand van accor-
deon, gitaar, strijkbas en kla-
rinet wordt regelmatig inge-
wisseld voor een alt- of so-
praansax, viool, mandoline 

en fluit. En op instrumentale 
nummers volgt van tijd tot tijd 
een welluidend lied. Op 23 
oktober is The Bradley Bunch 
met Irisch foulk te gast en op 
20 november zigeunerorkest 
Lincan.
Zodra in het nieuwe jaar de 
concertzaal in Nieuw Gees-
terhage gereed is, komt klas-
sieke muziek aan bod. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal, bij de Readshop, mu-
ziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan, Vivant Rozing, 
via www.toonbeeld.tv of tel. 
0251 659012. 
Het adres is Jan van Nas-
saustraat 6, aanvang 15.30 
uur. Op de foto v.l.n.r.: Rico 
Linders, Paul Hondius. Hans 
Peter Pluim en Kees Rood.

Wildlife bij Atelier 
voorheen Blinckers

Bakkum - Fotografe en 
beeldhouwer Marina Pronk 
werd 1 maart 1962 in het 
Brabantse dorpje Gerwen 
geboren, waar ze als één 
van vijf kinderen opgroeide 
in een boeren gezin. Pronk: 
,,We hadden geen grote 
luxe, gingen nooit op vakan-
tie, maar hadden veel fysie-
ke vrijheid en kregen respect 
voor al wat leeft met de pap-
lepel ingegoten. Misschien 
is het daarom dat ik me zo 
thuis voel tussen het wild.”
In 2010 maakte Pronk een 
reis door een deel van Tan-
zania en Kenia om ‘Wildlife’ 
te beleven. ,,Het was een on-
gelofelijke ervaring. Ik zag en 
beleefde ‘The great migra-
tion’ waarbij anderhalf mil-
joen gnoes, 300.000 zebra’s, 
300.000 Thomson gazellen 
en ongeveer 30.000 Grant 
gazellen zich verplaatsen op 
zoek naar vers gras. Ik was 
erbij, keek ernaar, hoorde en 
rook... er zijn geen woorden 
voor de indruk die deze er-
varing op mij heeft gemaakt. 
In 2014 reisde ik naar Zuid 
Afrika waarbij ik in het Krü-
gerpark getuige was van veel 
momenten met wilde dieren; 

een nest van twaalf spelende 
wilde honden, een enorme 
olifant die zich op vier me-
ter bij mij vandaan aan een 
boom schuurt, drie cheeta’s 
die besluiten om tien meter 
bij mij vandaan te pauzeren 
en ga zo maar door.” Pronk 
wist precies wat ze wilde 
vastleggen en hoe ze dat la-
ter zou presenteren. Gewa-
pend met haar canon 5D met 
onder andere een 600 mm 
lens wachtte ze geduldig op 
de mooiste momenten. Het 
resultaat is een serie prachti-
ge zwart-wit foto¹s van wild-
life afgedrukt op grote pla-
ten geborsteld aluminium. 
De beelden neigen naar ab-
stractie met een bijna ma-
gisch 3-dimensionaal effect.
Geïnspireerd op wildlife 
maakte kunstenaarscollec-
tief CAKtwo bestaande uit 
Peter Rijke, Berend Wijers 
en Marina Pronk, in 2015 
een enorme leeuwenkop van 
oud ijzer en gejutte materi-
alen. Leeuwendeel was drie 
maanden te zien in de beel-
dentuin van het Haags Ge-
meentemuseum en maakt 
nu onderdeel uit van deze 
expositie op het Castricum-
se strandplateau. De reste-
rende twee weekenden van 
september zijn de laatste ge-
legenheid om de exposities 
bij Atelier voorheen Blinc-
kers te bezoeken. Naast de 
serie Wildlife en leeuwen-
deel is ook de installatie van 
gastexposant Eveline Harde-
man en ander werk van kun-
stenaarscollectief CAKtwo te 
zien. Geopend op zaterdag 
en zondag van 12.00 tot 17.00 
uur.

Open lessen 
bij Toonbeeld
Castricum - Zaterdag was 
Toonbeeld met veel tamtam, 
muziek, verf en klei op het 
Bakkerspleintje, nu zijn er 
open lessen in aantocht. 

Op dinsdag 13 september 
vanaf 19.30 uur keramiek met 
Wilma Bosland. Men kan le-
ren draaien op de pottenbak-
kersschijf of alle andere mo-
gelijkheden met klei ontdek-
ken. Op woensdagmiddag 14 
september kinderatelier voor 
kinderen negen tot en met 
twaalf jaar. Nieuw is dat het 
atelier openstaat voor jonge 
kinderen vanaf vier jaar. Af-
wisselend gaan beide groe-
pen aan de slag met verf of 
klei. 

Op woensdagavond 14 sep-
tember schilderen met An-
gele van den Thillart. In deze 
cursus krijgt men elke les een 
gerichte opdracht. Op dezelf-
de avond geeft ook Anja Vos-
dingh Bessem beeldhouw-
lessen. Beginnende cursis-
ten komen op deze avond te-
recht in een groep met deel-
nemers van diverse niveaus 
die al langere tijd bezig zijn 
met allerlei vormen van ruim-
telijk en plastisch werken. 
Aanmelden tel.: 0251659012 
of tnbeeld@xs4all.nl met ver-
melding van de cursus. Aan-
melden voor de hele cursus 
kan ook: zie www.toonbeeld.
tv.

Starmont speelt indiepop

Bakkum - Zondag 18 sep-
tember treedt Starmont op in 
De Oude Keuken. Starmont is 
een akoestische band uit Be-
verwijk met eigen indiepop 
oftewel alternatieve poplied-
jes. Dat betekent zoete tran-

sistororgel klanken en sticky 
percussie, rammelende sna-
ren en teksten die rijmen. 
Er mag uit de maat gedanst 
worden. Vanaf 14.00 uur op 
het terrein van Dijk en Duin 
in Bakkum.

Kennemer Wonen stelt 
MijnEnergie app beschikbaar

Regio - Sinds deze maand 
heeft Kennemer Wonen, als 
eerste corporatie in Neder-
land, de MijnEnergie app be-
schikbaar gesteld voor haar 
huurders. De MijnEnergie 
app is speciaal ontwikkeld 
voor huurders en geeft in-
zicht in het energieverbruik. 
Handige grafieken laten di-
rect zien wanneer een huur-
der veel energie verbruikt. 
Maar ook welke invloed bij-
voorbeeld het weer heeft op 
het energieverbruik. En die 
inzichten zorgen ervoor dat 
een huurder precies weet 

wat hij kan besparen. Tevens 
kan het verbruik vergeleken 
worden met een soortgelijk 
huishouden.
In september ontvangen alle 
huurders van Kennemer Wo-
nen een brief met meer infor-
matie. Hierin staat informatie 
over de app en over de Woo-
nEnergie adviseur, die in de 
maanden september en ok-
tober langs kan komen om 
vrijblijvend een energietest 
af te nemen. Als het nodig 
is, kan de adviseur ook hel-
pen met het installeren van 
de app.

Schaatslessen van start
Castricum - Kinderen kun-
nen bij Vereniging Kenne-
mer IJsbaan vanaf 15 okto-
ber starten met schaatsles-
sen. De vereniging wil kinde-
ren van zes tot en met twaalf 
jaar kennis laten maken met 
de schaatsbeweging en de 
techniek van het schaatsen. 

De kinderen schaatsen op 
kunstijsbaan de Meent in 
Alkmaar op zaterdag van 
10.00 tot 11.00 uur. De groe-
pen worden ingedeeld op ni-
veau en hebben elk een pro-
fessionele trainer, die ge-
durende twintig lessen gaat 
werken aan de beginselen of 

de verdere ontwikkeling van 
de techniek. 
Naast de lessen zijn er regel-
matig ontspannende activi-
teiten. Al het voldoende heeft 
gevroren gaat de eigen na-
tuurijsbaan aan de Zeeweg 
open. Dan zullen de lessen 
daar in de buitenlucht wor-
den gegeven. Voor meer in-
formatie en opgave www.vkij.
nl.



Castricum - Op voorspraak 
van de pr-sponsorcommissie 
hebben de eerste elftal spe-
lers die onder coach Everard 
Luijckx zijn gedebuteerd het 
hertjespeldje ontvangen. 
De spelers ontvingen het na 
de eerste thuiswedstrijd van 
dit seizoen in de bestuurska-
mer uit handen van voorzitter 
Hans Kaandorp. Een enkeling 
riep dat hij er 28 jaar over ge-
daan had om eindelijk het 
begeerde speldje te mogen 
ontvangen, terwijl een ander 
alleen maar hoefde in te lo-
pen. Toch waren alle spelers 
zichtbaar blij en konden zij 
deze geste wel waarderen.

Speldjes hertje 
voor spelers

Thuiswedstrijd AVC jeugd
Castricum - Zondag 11 sep-
tember organiseerde AV Cas-
tricum een wedstrijd voor pu-
pillen en CD-junioren. De ei-
gen jeugd van AVC heeft 
voor het eerste record van de 
dag gezorgd, door met maar 
liefst 58 AVC pupillen en 13 
junioren aan de start te ver-
schijnen. Naast eigen jeugd, 
waren de clubs uit de regio 
goed vertegenwoordigd. 
Opvallende prestaties waren 
er van de jongens minipu-
pillen Mats Venselaar en Ili-
as van Heeringen, met res-
pectievelijk bronzen medail-
les op de meerkamp en de 
600 meter. Bij de meisjes mi-
nipupillen was er goud op de 
meerkamp voor Liz Pieters en 
daarnaast behaalde zij een 
zilveren medaille op de 600 
meter. Bij de jongens pupillen 
C Koen Spelbos goed voor 
een derde plek op de meer-
kamp, en een tweede plek 
op de 600 meter. De bron-
zen medaille op de 600 me-
ter ging naar Melle Bernhard.

Bij de jongens pupillen B was 
het Sepp  Schulte  die een 
derde plaats op de meer-
kamp wist te behalen. En op 

zijn favoriete onderdeel, de 
1000 meter, snelde hij in een 
supertijd van 3.34,75 minuten 
naar een eerste plek, waar-
mee bovendien het uit 2008 
stammende baanrecord uit 
de boeken is. Bij de jongens 
A1 pupillen wist Sil de Ridder 
een zilveren medaille te be-
halen op de 1000 meter, ge-
volgd door Thomas Matthe-
ws op de derde plek. Bij de 
meisjes A1 pupillen was all-
round atlete Deirdre Groot 
goed voor twee bronzen me-
dailles, voor zowel meerkamp 
als 1000 meter. 
Hoogspringster Mathilda 
Way behaalde een mooi per-
soonlijk record van 1,41 me-
ter bij de meisjes junioren D.  
En stootte Pipp Pauzenga in 
deze leeftijdscategorie de ko-
gel naar een tweede plaats in 
7,49 meter. Voor Bernou van 
Dam was er een mooie twee-
de plaats bij het verspringen 
in precies 4,00 meter. Kick 
Castricum tot slot, wist bij de 
oudste junioren de 800 meter 
op zijn naam te schrijven in 
2.22,58 minuten. Foto v.l.n.r.: 
de meisjes junioren D: Pipp 
Pauzenga, Bernou van Dam 
en Mathilda Way. 

Junioren landelijk tweede

Castricum - De Castricum-
se Lisanne Schoonebeek en 
Marjet Groen uit Uitgeest 
hielpen afgelopen zondag 
hun atletiekvereniging Lycur-

Helios pakt overwinning
Castricum - In het tweede 
competitieweekend van de 
veldcompetitie was DKV Vic-
toria uit Diemen de tegen-
stander van de Castricum-
se korfballers. Het afgelopen 
zaalseizoen speelden bei-
de ploegen ook al tegen el-
kaar in de competitie, waar 
Helios destijds twee keer 
haar meerdere moest er-
kennen in DKV Victoria. He-
lios was gebrand op revan-
che en met een aantal tac-
tische afspraken werd ge-
tracht hun schutters in be-
dwang te houden. 
Helios nam na het start-
signaal direct het voortouw 
door twee snelle treffers te 
maken. Het duurde niet lang 
voor DKV Victoria deze ach-
terstand goed maakte, waar-

na beide ploegen om en om 
scoorden. Na twintig minu-
ten spelen wist DKV Victo-
ria zich echter los te wur-
men van de Castricumse de-
fensie en wisten zij een gaat-
je van vier punten te maken. 
Vlak voor rust scoorde Helios 
via Frank Brakenhoff en Ma-
rije Wendt nog twee belang-
rijke treffers, waardoor met 
een stand van 7-9 de kleed-
kamers werden opgezocht. 
In de tweede helft werd ge-
vochten voor wat beide ploe-
gen waard waren. Bij een 
tussenstand van 17-17 mis-
te DKV Victoria een straf-
worp, waarna Helios de win-
nende treffer kon maken. 
Eindstand: 18-17. Volgende 
week treedt Helios aan tegen 
Haarlem, om 14.30 uur. 

Castricum - Bij FC Castri-
cum zzijn vijf meiden- en 
vrouwenteams actief. Deze 
teams kunnen nog wel wat 
versterking gebruiken. 

De trainingsdagen- en tij-
den zijn voor meisjes onder 
13 op maandag en woens-
dag van 17.00 tot 18.15 uur, 
meisjes onder 15 op maan-
dag en woensdag van 18.30 
tot 19.45 uur, meisjes onder 
17 op maandag en woensdag 
van 18.30 tot 20.:00 uur en 
de vrouwen op maandag en 
woensdag van 20.00 tot 21.30 
uur. Aanmelden of vragen? 
Mail naar iris_nr4@hotmail.
com. FCC speelt op sportpark 
’Noord-End, De Bloemen 71-
A in Castricum. 

Voetbal voor 
meisjes en 
vrouwen 

gus uit Krommenie naar de 
tweede plaats bij de landelij-
ke finale voor clubteams.
In het sterke veld van atle-
tes onder de twintig jaar liep 
Lisanne (16) naar een per-
soonlijk record op de 400m 
(59.46) en een achtste plaats 
op de 100m horden (15.56). 
Met het estafetteteam ein-
digde zij als zesde. Mar-
jet (19) startte aanvallend in 
haar race op de 1500m. Ze 
eindigde als vierde in 4.45.84, 
en bleef daarmee slechts een 
paar seconden van haar pr 
verwijderd. 
De twaalf beste clubs van 
heel Nederland uit de voor-
rondes kwamen samen in 
Rotterdam voor de finale. De 
twee voorrondes werden in 
het voorjaar gehouden. Ly-
curgus moest daarbij een 
aantal atletes missen en reik-
te toen tot de achtste plaats. 
Met de behoorlijk sterkere 
opstelling van zondag was 
een podiumplek vooraf een 
reële optie. Toch bleef het tot 
het eind spannend en was 
het verschil met de nummer 
1, PAC uit Rotterdam, slechts 
dertig punten op een totaal 
van 8300. 

Commotie rond het 
verwijderen van ganzen
Castricum - De Parnassia 
Groep heeft eind augustus 
elf ganzen laten verwijderen 
vanaf het landgoed Duin en 
Bosch en dat is een aantal in-
woners in het verkeerde keel-
gat geschoten. Zij waren ge-
hecht aan de dieren en had-
den graag mee willen denken 
over een nieuwe woonomge-
ving voor de ganzen. Dat zou 
ook zo afgesproken zijn. Eer-
der kwamen de beesten in 
het nieuws toen zij moesten 
verhuizen op het terrein van-
wege woningbouw.

,,In de periode sinds de ver-
huizing is de populatie gan-
zen steeds meer overlast 
gaan veroorzaken”, schrijft 
Parnassia op de website. ,,De 
ganzen kregen veel brood 
van dierenliefhebbers, waar-
door ook wilde ganzen en 
andere dieren werden aan-
getrokken. Soms verbleven 
naast de elf tamme ganzen 
tot wel vijftig wilde ganzen in 
de vijver. Daardoor ontstond 
overlast, zoals vervuiling van 
de vijver en de voetpaden er 
omheen, gevaarlijke situaties 
door fietsers die plots moes-
ten uitwijken, en soms agres-
sieve bejegening van voorbij-
gangers door de ganzen. Par-

nassia Groep heeft als eige-
naar en beheerder van de vij-
ver, de ganzen en de paden 
en wegen in de omgeving het 
besluit genomen dat het be-
ter is als de ganzen ergens 
anders wonen.”

Een gecertificeerd bedrijf dat 
is gespecialiseerd in fauna-
beheer in Zuid-Holland heeft 
de ganzen opgehaald en ze 
ondergebracht op een op-
vanglocatie, zo wordt ge-
steld. Maar daar blijken maar 
zes ganzen geplaatst te zijn. 
De overige zouden bij parti-
culieren zijn ondergebracht. 

Ondertussen speelt CKenG 
de zwarte piet toe aan wet-
houder van dierenwelzijn 
Marcel Steeman. Volgens de 
partij had de wethouder een 
bemiddelende rol moeten 
spelen in deze kwestie. Stee-
man ontkent dat en noemt 
het geen gemeentelijke aan-
gelegenheid. 

Op het landgoed Duin en 
Bosch komt een nieuwe die-
renweide met nieuwe dieren. 
Ook zullen enkele dieren te-
rugkeren die tijdelijk in Hei-
loo verblijven sinds de slui-
ting van de hertenkamp.
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Bakkum Bruist en hoe!
Bakkum - Bijna alle bewo-
ners van Bakkum waren za-
terdagavond buiten en ieder-
een genoot van de bruisende 
straten met lichtjes, lampion-
nen, slingers en vlaggen, er 
was kunst en muziek. De eer-
ste editie van Bakkum Bruist 
was een ongekend succes. 
,,Een droomscenario”, aldus 
Melanie  Goudsblom, die 
deel uitmaakt van de orga-
nisatie. ,,Het weer was per-
fect en iedereen was in een 
feeststemming door alle ge-
zelligheid.” 

Samenhorigheidsgevoel
Mireille Pieters, één van de 
andere vijf organisatoren, 
lacht: ,,Wij zijn ontzettend blij. 
Het doel van Bakkum Bruist 
is om diverse bewoners groe-
pen met elkaar te verbinden. 
We durfen wel te zeggen dat 
dit zaterdagavond gelukt is. 

Zoveel mensen op straat, zo-
veel blije gezichten, zoveel 
leuke reacties en wat een op-
komst.”

Optocht
Tijdens de optocht liepen 
ruim driehonderd volwasse-
nen en kinderen mee. Kin-
deren waren feestelijk ge-
kleed en versierd met lichtjes 
en voor iedereen kind had de 
organisatie een mooi lichtge-
vend armbandje. 
Een vrouw die naar de op-
tocht kijkt zegt enthousiast: 
,,Er zijn zoveel ontzettend 
veel mensen buiten,  er wordt 
geborreld, gedanst, gezon-
gen; mensen ontmoeten en 
ontdekken elkaar, een ge-
weldig initiatief!” De optocht 
eindigde op het pleintje in 
Bakkum, waar de uitreiking 
plaats vond voor de meest 
bruisende straat.

Eerste Groenelaan wint
Na ruim beraad van de des-
kundige jury, reikte Henny 
Huisman de prijs uit aan de 
Eerste Groenelaan. De laan 
was, zoals de straat naam al 
doet vermoeden, helemaal in 
het groen versierd en de be-
woners hadden het gevoel 
van saamhorigheid helemaal 
te pakken. Een bewoonster 
van de Eerste Groenelaan 
vertelt: ,,We zijn supertrots in 
de straat, veel bewoners heb-
ben meegeholpen. Het con-
tact was al goed in de straat, 
maar heeft het nog meer ver-
sterkt.” Konigsduin behaalde 
de tweede plaats. 

Is het initiatief voor herhaling 
vatbaar? De volgende edi-
tie van Bakkum Bruist staat 
al vast: zaterdag 9 september 
2017. Foto’s: Richards Photo-
graphy.
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