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Zoë speelt jonge Rachel
Castricum - Dat hebben haar 
ouders toch niet kunnen ver-
moeden toen zij twaalf jaar 
geleden ter wereld kwam. 
Zoë Rijk heeft weer een rol 
in een grote musical; dit keer 
speelt zij de jonge Rachel Ha-
zes in de musical ‘Hij Gelooft 
in Mij’. 

Eerder speelde Zoë in The Sound 
of Music, Joseph en the Ama-
zing Technicolour Dreamcoat, 
Kruimeltje, Droomvlucht en vorig 
jaar nog de hoofdrol in de musi-
cal Annie. Zoë is leerling op het 
Jac. P. Thijsse College, 2 VWO, en 
woont in Castricum. De musical 
is te zien in het DeLaMar Thea-
ter in Amsterdam. Foto: Sandra 
Aartman. 

Claxonerende vracht-
auto’s; zegen of vloek? 
Castricum - Een ontelbare hoe-
veelheid vrachtwagens, voor-
afgegaan door originele Ame-
rikaanse politieauto’s met hun 
kenmerkende sirenes en een 
ploeg motorrijders, zorgden za-
terdag voor heel wat onrust in de 
regio. De een vond de voortdu-
rende herrie van de claxons en 
het oponthoud van het verkeer 
verschrikkelijk, anderen bleven 
zwaaien naar de chauffeurs en 
passagiers. ,,Het duurt te lang 
die herrie”, zegt een tegenstan-
der van het initiatief. ,,Het lijkt 

wel oorlog.” Opvallend veel pas-
sagiers droegen trouwens oor-
beschermers en dat was niet 
voor niets. Stichting Globetruc-
kers en de Hartekamp Groep 
vragen chauffeurs eens in de 
twee jaar kinderen met een be-
perking vrijwillig te trakteren op 
een tocht door de regio. De stoet 
reed vanaf Heemskerk richting 
Uitgeest, Akersloot, Heiloo, Cas-
tricum en Beverwijk. Nabij de 
manege in Castricum hadden de 
chauffeurs overigens een toeter-
verbod. 

AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum • Tel.: 0251-651088
 Lopend bu� et

vrijdag, zaterdag en zondag

AANBIEDING
Onbeperkt eten en drinken

(m.u.v. sterke drank)

€ 20,50 p.p.
Kinderen 4 t/m 10 jaar € 12.50 p.p.

Dit arrangement is voor 2½ uur. Geldig t/m 6 oktober.

ACTIE AFHAAL MAANDMENU SEPTEMBER
voor 2 pers. incl. witte rijst

Van € 17,- nu voor  € 14,50
Geldig t/m 30 september.

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

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Breed cursusaanbod 
voor jong en oud

U kunt nog 
inschrijven

www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Castricum
Heerhugowaard

9.95

Herfst krokant vlaai
8 personen

Met banketbakkersroom, caramel, 
mokka slagroom en merenque

Krakend lekker!

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Rookworst

2e
gratis

Vleeswarentrio

leverkaas
boterhamworst

pekelvlees
samen € 4,99
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In Akerstoot is vorige week 
woensdag ingebroken in een be-
drijf aan de Boekel. In totaal is er 
965 liter diesel weggenomen uit  
drie vrachtwagens. Onbekend is 
hoe de diesel is vervoerd. 

Diezelfde dag omstreeks 8.30 
uur is er ingebroken in een wo-
ning aan de Achterlaan in Bak-
kum. Iemand is via het slaapka-
merraam naar binnen gegaan en 
heeft de slaapkamer doorzocht. 
Er zijn enkele horloges wegge-
nomen. 

Donderdag omstreeks 22.30 uur 
is een raam vernield bij de sport-
school op het Raadhuisplein. 
Vermoed wordt dat het om een 
poging tot inbraak gaat. Een ge-
tuige heeft een man met een 
blauwe hoodie zien weglopen. 

Vrijdagmorgen heeft een winkel-
diefstal plaatsgevonden bij een 
winkel in winkelcentrum Gees-
terduin. De verdachte is er van-
door gegaan met kleding ter 
waarde van 23,97 euro. Perso-
neel meende de verdachte te 
herkennen en nadat er op inter-
net een foto van hem was ge-
vonden, werd hij ook herkend. 
Het blijkt te gaan om een 23-ja-
rige man uit Beverwijk. Hij is nog 
niet aangehouden. 

Zondag omstreeks 1.00 uur was 
er een ongeval op de Madeweg. 
Een auto was uit de bocht gevlo-
gen. De chauffeur, een 19-jari-
ge jongen uit Heiloo, had geen 
alcohol op. Zijn passagier, een 
19-jarige jongen uit Groningen, 
moest door een ambulance naar 
MCA worden overgebracht voor 
onderzoek. 

Omstreeks 1.30 uur vond er een 
in een café aan de Dorpsstraat 
een mishandeling plaats. Er was 
in het café ruzie ontstaan tus-
sen een 19-jarige jongen uit 
Heemskerk en een vriend van 
een 19-jarige inwoner van Cas-
tricum. Het slachtoffer kwam 
tussenbeide en kreeg een con-
fl ict met de Heemskerker. Het 
slachtoffer duwde de jongen uit 
Heemskerk weg en kreeg vervol-
gens een harde klap op zijn oog. 
De verdachte is aangehouden 
en naar het politiebureau in Alk-
maar gebracht. Verder was het 
een onrustige nacht in het uit-
gaanscentrum en had de poli-
tie de handen vol aan het rustig 
houden van de regelmatig ver-
hitte gemoederen. Hierbij wer-
den zij bijgestaan door de hore-
caportiers. Een aantal personen 
heeft een bekeuring gekregen. 

Op de najaarsmarkt werd zon-
dag omstreeks 12.45 uur een 
hoeveelheid valse merkkleding 
op een marktkraam, aangetrof-
fen. Eén van de verkopers ging 
er, bij het zien van de contro-
leurs, meteen vandoor. De kle-
ding werd in beslag genomen. 

Er zit leven de sloot
Castricum - Dat er van alles 
groeit en leeft in de sloot, werd 
maar weer eens duidelijk tijdens 
de Slotendag zondag 15 sep-
tember. Wethouder Portegies gaf 
het startsein bij de Eendenkooi 
waarna het onderzoek met de 
schepnetjes kon beginnen. Daar 
kwamen ruim 150 belangstellen-
den op het evenement af.
Het evenement aan de water-
kant, georganiseerd door ge-
meente Castricum en IVN, leid-

de tot hoopgevende vangsten, 
onder meer: bloedzuigers, sala-
manders, kikkers, mossels, gar-
nalen, bootsmannetjes, staaf-
wanten, stekelbaarsjes, koker-
juffers, watervlooien, schaatsen-
rijders en waterschorpioenen. 

Na een kort verblijf in een aqua-
rium aan de oever en uitleg door 
de aanwezige deskundigen, 
werd al het leven weer terugge-
zet in de sloot.

Rommelmarkt Klaverland
Castricum - Op 21 september 
viert Klaverland op de Alkmaar-
derstraatweg 1 Burendag met 
een kleine rommelmarkt. Er komt 
een springkussen voor de kinde-

ren en er is koffi e te koop met 
wat lekkers. Tegelijk wil Klaver-
land vrijwilliers werven voor de 
bewoners die een lichamelijke 
beperking hebben.  

Castricum - Er wordt vaak ge-
dacht dat een ijsvogel alleen te 
zien is bij de typische biotopen 
zoals beken en rivieren, maar 
niets is minder waar. Zeker in de 
herfst en winter komen ze ook 
voor bij tuinvijvers, grachten en 
andere kleinere waterpartijen in 
de buurt van bebouwing, soms 
wel midden in een dorp of stad. 
Dit fraaie exemplaar werd ge-
spot in het duingebied bij Cas-
tricum. Een blauwe fl its en een 
luide, fl uitende roep zijn vaak het 
eerste dat met van een ijsvogel 
te zien en te horen krijgt. Foto: 
Piet Vijzelaar. 

Gespot!

Castricum - Op 3 oktober or-
ganiseert Talent College in 
Wier&Ga op ’t Bakkerspleintje 
van 19.30 tot 21.00 uur een in-
formatieavond voor ouders met 
kinderen in de laatste fase van 
de middelbare school. Tijdens 
de avond staat centraal hoe men 
jongeren kan ondersteunen bij 
het maken van keuzes betreffen-

Talentgericht de hun toekomst. Op basis van 
vragen kunnen jongeren in een 
workshop aangemoedigd wor-
den zelf een plan van aanpak 
te maken richting een passende 
studiekeus op een manier die bij 
hen past. 
Ouders die meer willen weten 
over de workshop kunnen zich 
voor 30 september aanmelden 
via eefje@talentcollege.nl. En-
tree 7,50 euro.   

Limmen - Peter Rijs is vijftig jaar 
organist/dirigent ij de St. Corne-
liusparochie. Dat wordt gevierd 

Orgelconcerten

Jong speelt voor oud
Castricum - Op zondag 29 september geven jonge tieners een vi-
oolconcert  in zorgcentrum De Santmark, aanvang 14.30 uur. 

Zij spelen Iers, Russisch, jazz, pop en charleston. Dansstudio Funs 
verzorgt daarbij een demonstratie. Pipp, Aimee, Mieke, Megan, 
Anouk en Sam spelen viool en dansen. Manou zingt en danst en 
Zipp verzorgt het slagwerk. Jan van der Schaaf de pianobegeleiding. 

Workshop voor vrijwilligers
Castricum - Met het thema 
‘Kom erbij’, organiseert Coali-
tie Erbij voor het vierde achter-
eenvolgende jaar de Week tegen 
Eenzaamheid van 26 september 
tot en met 5 oktober. In Castri-
cum organiseert de Stichting 
Welzijn Castricum een workshop 

op maandag 30 september van 
9.30 tot 13.00 uur. Vrijwilligers 
kunnen zich nu aanmelden via 
ingridwellen@welzijncastricum.
nl, waar men tevens terecht kan 
voor meer informatie. De work-
shop vindt plaats bij ‘Dorpsstraat 
23’ in Castricum. 

Opvoeden uitdagend?
Castricum - In het Centrum 
voor Jeugd en Gezin start 30 ok-
tober de cursus Positief Opvoe-
den. Er zijn vijf groepsbijeen-
komsten en telefonische ses-
sies De cursus wordt gegeven 

in. Geesterhage en deelnamen is 
gratis voor inwoners van de ge-
meente Castricum. 
Aanmelden via het inschrijffor-
mulier op www.ggdhn.nl/cur-
sussen, 

op de zaterdagen 26 september, 
19 oktober en 16 november met 
speciale zaterdagavondvieringen 
met orgel, zang, beeld en schrift, 
Aanvang 19.00 uur.

Regio - Op zondag 22 septem-
ber gaat activiteitenclub Stap-
maatjes, voor mensen tussen 30 

Samen stappen en 55 jaar, wandelen over het 
strand van Wijk aan Zee. Op za-
terdag 29 september staat er 
fi lmbezoek gepland. Ook mee?  
Kijk dan op www.stapmaatjes.nl.  

Castricum - Een workshop   
zwarte bloemen maken, ofwel 
hanasumi, wordt aangeboden 
door Akira Matsumoto op cam-
ping Geversduin. Plantaardige 
materialen, zoals takjes, deco-
ratieve blaadjes, bloemen, no-
ten, dennenappels worden hier-
bij verkoold. Zij behouden daar-
bij hun decoratieve vorm. In Ja-
pan heet dit hanasumi. In deze 

Zwarte bloemen maken
workshop, die grotendeels bui-
ten bij een vuurtje plaatsvindt, 
leert men hoe je zelf thuis hana-
sumi kan maken.
,Aan deelnemers wordt verzocht 
ook zelf materialen mee te bren-
gen. Aanmelden via info@pa-
piermakerijdehoop.nl of telefo-
nisch: 0624601045. De work-
shop is op zondag 29 september 
van 12.30 tot 15.30 uur.

Bakkum - Op 19 september is er 
weer een volle maan klankmedi-

Klankmeditatie tatie in het Witte Kerkje op het 
terrein van Dijk en Duin. Aan-
vang 20.00 uur. Zelf deken mee-
nemen.





Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
05-09-2013: Roos Elisa, dochter 
van S.P. Bijman en M.R. Neer-
voort, geboren te Bakkum.
Wonende te Castricum:
06-09-2013: Fenna Annejet, 
dochter van M.C. Groen en A. 
de Beer, geboren te Beverwijk. 
06-09-2013: Quinn, zoon van 
H.J. Stalman en A.E. Smallegan-
ge, geboren te Beverwijk. 06-09-
2013: Pelle, zoon van H. Bouma 
en I. Rigter, geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
11-09-2013: Wessel Sem Petrus, 
zoon van G.P. Kerssens en P.C.M. 
Castricum, geboren te Limmen. 
13-09-2013: Benjamin Johannes 
Hendrikus, zoon van J. Reijn-
ders en J.C. Hollander, geboren 
te Limmen.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
06-09-2013: Gerritse, Jochem en 
Kegels, Anna M., beiden wonen-
de te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
06-09-2013: Schipper, Arno en 
Meulenbelt, Nancy E., beiden 
wonende te Obdam. 06-09-2013: 
van Groeningen, Michiel en Tie-
len, Leonie F., beiden wonende te 
Castricum. 06-09-2013: Beukers, 
Vincent en van der Meer, Sabi-
ne, beiden wonende te Alkmaar. 

06-09-2013: Oudemast, John en 
Mellema, Annelies, beiden wo-
nende te Beverwijk. 06-09-2013: 
de Vries, Maarten S. en Frit-
schij, Linda, beiden wonende te 
Akersloot. 07-09-2013: Boerma, 
Maarten W. en Argelo, Kirsten 
D.S., beiden wonende te Alk-
maar. 10-09-2013: Orelio, Vladi-
mir F.M. en Smit, Natasja M.C., 
beiden wonende te Akersloot. 
11-09-2013: Matta, Ihab en Smit, 
Stephanie J.M., beiden wonende 
te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Heiloo:
03-09-2013: van den Berg, Ma-
ria J., oud 88 jaar, overleden te 
Castricum.

Wonende te Limmen:
07-09-2013: van der Eem, Hen-
drikus P., oud 87 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd met F.J.A. 
Wulp.
Wonende te Castricum:
06-09-2013: de Waart, Ma-
ria A.P., oud 88 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met C.E.D. Julien. 09-09-2013: 
van Wonderen, Jacobus P., oud 
81 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd geweest met A.C.M. 
Hoetjes.
Wonende te Bakkum:
10-09-2013: Jacet, Cornelia 
M.H., oud 57 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met W. Lute.

Officiële opening tuin 
van De Santmark

Castricum - De tuin van De 
Santmark is recent opgeknapt. 
Er zijn bomen en bankjes ge-
plaatst en er is oefenmateri-
aal neergezet. Hier kunnen be-
woners samen met de fysiothe-
rapeut hun spierkracht op peil 
houden en lekker bewegen. De-
ze opknapbeurt is mogelijk ge-
maakt door sponsors, terwijl 
leerlingen van het Clusius Col-
lege Castricum de tuin onder-
houden. De tuin werd vorige 
week dinsdag in aanwezigheid 
van burgemeester Mans, Lucien 
van Ruth van ViVa! Zorggroep en 

sponsoren: Woonzorg Neder-
land, firma Schoenmaker, Svenks 
Gardning en het Clusius College 
Castricum geopend. Mevrouw 
Karels, bewoonster van De Sant-
mark, plantte samen met leerlin-
gen van het Clusius College een 
boom.

Na het officiële gedeelte kon-
den de (wijk)bewoners genieten 
van Oud-Hollandse spelletjes 
die door het slechte weer binnen 
werden gehouden. Als afsluiting 
van de dag werd in het restau-
rant een barbecue geserveerd. 

Castricum - In Castricum is 
woensdagochtend een inbreker 
betrapt die probeerde in te bre-
ken in een woning aan De Sant-
mark.
Rond 5.00 uur hoorde de be-

Inbreker betrapt woonster glas breken, ging kij-
ken en zag een man voor een 
kapot raam staan. 
Nadat zij de man aansprak ging 
hij er vandoor op een fiets in de 
richting van de M.H. Tromplaan. 
De man is niet in de woning ge-
weest.

Vleermuizen zijn niet 
eng, maar wel nuttig.

Avondexcursie in 
het bosgebied

Castricum - Op zaterdag 28 september organiseert IVN Mid-
den-Kennemerland in samenwerking met Duincamping Ge-
versduin een avondexcursie voor volwassenen en kinderen 
in en om de camping. Edwin Kapitein neemt  de deelnemers 
mee in het donker en vertelt over het nachtleven in het duin-
gebied. Welke dieren leven er juist ’s nachts en is een vleer-
muis eng of juist nuttig? Dit is een excursie zonder verlich-
ting, maar met spannende waarnemingen.
Aanmelden kan bij de receptie van Duincamping Geversduin. 
Vertrek om 19.30 uur vanaf de receptie. Kosten zijn 3,75 per 
persoon. 

Nieuwe plattegronden 
gemeente Castricum

Castricum - Deze week zijn 
de kunststof plattegronden ver-
nieuwd op prominente locaties 
binnen de gemeente Castricum. 
Ook online is de gemeente Cas-
tricum in kaart gebracht op ge-
meentewijzer.nl. Inwoners vin-
den hier evenementen, facilitei-
ten en lokale instellingen uit hun 
eigen gemeente. Gemeentewij-
zer wijst inwoners hiermee de 
weg in hun gemeente en houdt 
ze op de hoogte van alles wat er 
in de buurt of in een andere ge-
meente te doen is. 

Inwoners dragen zelf bij door het 
gratis toevoegen van evenemen-
ten en informatie van hun eigen 
vereniging of lokale instelling op 

het gebied van onderwijs, ge-
zondheid, sport en cultuur. Evert 
Top, directeur:  ,,Wij verwach-
ten dat Gemeentewijzer.nl de lo-
kale woonomgeving leefbaar-
der maakt. Door de interactiviteit 
wordt de betrokkenheid in de ei-
gen buurt bevorderd. Het is een 
website gemaakt voor en door 
de lokale bevolking.”

Gemeentewijzer steunt lokale 
initiatieven, waarbij mensen el-
kaar ontmoeten en samenwer-
ken, met gratis posters. Onder 
voorwaarde dat men het evene-
ment/activiteit aanmeldt op Ge-
meentewijzer.nl. Bestellen kan 
via Gemeentewijzer.nl/gratispos-
ter.

Castricum - Music-Train houdt 
op zaterdag 21 september vanaf 
9.00 uur haar jaarlijkse rommel-
markt in de Maranathakerk. Voor 
de bezoekers is er koffie of thee 
met iets lekkers en de bekende 
loterij met allerlei prijsjes.

De opbrengst is voor het koor 
Music-Train, zodat op 29, 30 no-
vember en 1 december een spet-
terende show neergezet kan 
worden in Hotel Borst in Bak-

Rommelmarkt Music-Train 
in de Maranathakerk

kum. Wie spullen voor de rom-
melmarkt heeft kan deze vrijdag 
20 september vanaf 14.00 uur 
brengen in de Maranathakerk. 

Voor meer informatie over de 
rommelmarkt kan men terecht 
bij Miranda Hardebol, tel. 0251 
–656811 of Carla Kempers, tel. 
0251 –319151.

Voor meer informatie over het 
koor zie www.music-train.nl. 
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Mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
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Maandag voor 12.00 uur
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Mobiel 06-12931800
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Frits Raadsheer
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Centrale administratie:
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OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Jubileum Iskra met Canto Ostinato

Castricum - Het nieuwe pro-
grammaboekje van Iskra is ver-
schenen met een keur aan aan-
sprekende concerten. Het eerste 
concert is een optreden van zan-
geres Niki Jacobs die gespeciali-
seerd is in Jiddische en klezmer-

muziek. In een vorig concert bij 
Iskra speelde ze met de band Ni-
kitov waarmee ze een volle zaal 
trok, nu wordt ze begeleid door 
accordionist Pieter Jan Cramer. 
Op zaterdag 28 september kan 
men deze prachtige voorstelling 
bijwonen in de Dorpskerk. 
Voor het eerst presenteert Is-
kra dit seizoen een jeugdpro-
gramma. De familievoorstelling 
Cellostorm uitgevoerd door het 
Cello8ctet Amsterdam spreekt 
wat dat betreft boekdelen. Een 
stormachtig verhaal voor kinde-
ren vanaf vijf jaar met veel ver-
rassende muzikale wendingen. 
Een onvergetelijke belevenis.
Ook onvergetelijk en heel ver-
rassend zal een nieuwe uitvoe-
ring zijn van de beroemde Can-

to Ostinato van Simeon ten Holt 
door het Cello8ctet Amsterdam. 
Oorspronkelijk geschreven voor 
piano’s speelt het Cello8ctet 
een nieuwe bewerking van Ma-
rijn van Prooijen . Beide jubile-
umvoorstellingen vinden op za-
terdag 9 november  plaats in de 
theaterzaal van het Jac. P. Thijs-
se College in Castricum.
Als vanouds zijn er jazzconcer-
ten in Hotel het Oude Raadhuis 
terwijl de klassieke recitals weer 
te  beluisteren zijn in de Dorps-
kerk. Een tiende concert als ju-
bileumtoegift is nog in voor be-
reiding. Kijk voor het hele pro-
gramma van Iskra op ww.iskra.
nl  waar tevens  de kaarten on-
line te bestellen zijn. Foto Cees 
van de Ven. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur   
Hoe duur was de suiker

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.45 uur  

zondag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 uur   

Jobs
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
zondag 19.30 uur 

maandag 20.00 uur   
dinsdag 20.00 uur   

woensdag 20.00 uur   
Smoorverliefd
maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Alceste à Bicyclette
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

We’re The Millers
vrijdag & zaterdag 18.45 uur  
zondag 15.45 & 19.30 uur  

dinsdag 20.00 uur
Blue Jasmine
zaterdag 15.45 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur
Smurfen 2 - 3D

zaterdag 15.45 uur  
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur  
Verschrikkelijke ikke 2 - 2D

Programma 19 sept t/m 25 sept 2013

Jobs, film van icoon
Ashton Kutcher kruipt in de huid 
van de iconische ondernemer 
Steve Jobs, de man achter het 
succesvolle Apple. In Jobs volgt 
het publiek het leven van Steve 
vanaf het moment dat hij stopt 
met de universiteit en uitgroeit 
tot de oprichter van één van de 
grootste en bekendste technolo-
giemerken van de wereld. Na de 
middelbare school leert hij Ste-

ve Wozniak kennen. De mannen 
delen de liefde voor innovaties 
en computers en besluiten ge-
zamenlijk Apple Computer op 
te richten. Daarna ontstond een 
technologische revolutie. Steve 
Jobs overleed oktober 2011 op 
56-jarige leeftijd. Jobs behaal-
de met Apple wereldwijd succes 
met producten als de iPod, iPho-
ne en iPad.

Hoe Duur was de Suiker vertelt 
het verhaal van twee jonge vrou-
wen in het achttiende-eeuwse 
Suriname: de blanke Sarith en 
haar lijfslavin Mini-Mini. 
Terwijl Sarith verbitterd raakt 
door het harde leven in de ko-

Hoe Duur Was De Suiker
lonie, krijgt Mini-Mini haar eigen 
kans op geluk. Kan en durft ze 
die te grijpen ten koste van haar 
meesteres? Hoe Duur was de 
Suiker is gebaseerd op de suc-
cesvolle roman van Cynthia Mc 
Leod.

Open middag Toonbeeld 
op ‘t Bakkerspleintje

Castricum - Op 21 septem-
ber, houdt Toonbeeld een open 
middag op ‘t Bakkerspleintje. 
Van 12.30 tot 16.30 uur promoot 
Toonbeeld de activiteiten. te pro-
moten. 
Er zijn optredens van leerlingen 
en docenten en cursisten geven 
demonstraties beeldende kunst. 
Informatie wordt gegeven over 
cursussen waar nog plaats is 
voor nieuwe deelnemers en de 
docenten muziek geven proef-

lessen op verschillende muziek-
instrumenten.
Docenten van de afdeling beel-
dende kunst van Toonbeeld ge-
ven een openbare les op het 
Bakkersplein. Bij mooi weer zijn 
ze vanaf 12.30 uur in actie met 
pottenbakken, schilderen met 
olieverf en boetseren naar mo-
del. Bij regen zullen ze in een 
tent werken. Kinderen kunnen 
zelf een muziekinstrument pro-
beren te bespelen. 

Spiegeling in de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Vanaf 12 septem-
ber is er een nieuwe expositie 
te zien in de ontmoetingsruim-
te van de Tuin van Kapitein Rom-
mel. Deze keer van exposante: 
Marian Frederiks. Na haar op-
leiding tot lerares basisonder-
wijs haalde ze diverse aktes op 
het gebied van textiele werkvor-

men. Met het schilderen op zij-
de maakte ze kennis in Frank-
rijk. Ze schildert zowel figuratief 
als non-figuratief. Haar werk is 
stevig van opzet en ze gebruikt 
graag diepe kleuren. Haar werk 
is ook te vinden op www.mari-
anfrederiks.nl. Op de foto ‘Spie-
geling’. 

Ska en stonerrock in Bakkerij

Castricum - Op woensdag 18 
september begint om 20.00 uur 

Castricum - De musical Naä-
man gaat niet door. Wie kaar-
ten heeft gekocht bij boekhandel 
Laan, kan ze daar inleveren en 
geld terugkrijgen. Wie in de ker-
ken kaartjes heeft gekocht, belt 

Naäman uitgesteld

de maandelijkse spelletjesavond 
in De Bakkerij. Entree gratis. 
Daarna vrolijke ska en reggae op 
vrijdag met De Skaggerz en The 
Soundabout vanaf 22.30 uur. De 
entree is 4,00/3,00 euro. 
Zoals elke eerste en derde za-
terdagmiddag van de komen-
de maanden is er in De Bakkerij 
een workshop muziekproductie 
van 15.00 tot 17.00 uur. Op zater-
dagavond vanaf 22.30 uur Mama 

Franko, een formatie met acht 
muzikanten die een explosie-
ve muzikale cocktail brengt. De 
entree is 3,00/2,00 euro. Op zon-
dag 22 september sluit De Bak-
kerij het weekend af met stoner-
rock. Uit Italië komt de band The 
Damned Pilots en Midnight Cul-
ture komt uit Nederland. 
The Damned Pilots speelt een 
een mix van rock, metal, doom 
en spacy. Midnight Culture 
maakt stonergrunge met een 
punky inslag en wat garage-
sfeer. Het adres: Dorpsstraat 30.

met tel. 826466 voor een terug-
gave van het geld. 
Kaartjes, die op 1 oktober niet 
zijn ingeruild, vervallen. Het geld 
wordt dan overgemaakt naar 
jeugddorp De Glind. De musi-
cal wordt nu waarschijnlijk in het 
voorjaar gespeeld.
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Pendeldienst voor het strand: 
welke ondernemer doet het?
Binnen een paar jaar tijd zijn de parkeertarieven op het strand geëxplo-
deerd. Afgelopen zomer stond de teller al op 6,50 euro. Met ruimte voor 
zo’n 2.500 auto’s levert dat de exploitant op een goede zomerdag min-
stens 16 duizend euro op. Geen slechte business, zeker als je de grond 
voor de komende jaren nog gegarandeerd in pacht hebt en je de prijzen 
zonder enige vorm van sanctie omhoog kunt schroeven. Hoogste tijd 
dus dat er wat concurrentie gaat komen. PWN is de eigenaar en die legt 
vooralsnog geen enkele beperking op aan de exploitant. Vreemd dat een 
provinciale overheid, Provincie Noord-Holland als enig aandeelhouder 
van PWN, niet nadere beperkingen kan stellen aan een pachtcontract 
in nauwe samenspraak met de gemeente Castricum. De bereikbaarheid 
van het strand tegen redelijke tarieven is immers van groot belang voor 
de ontwikkeling van Castricum als kustplaats. Belangrijkste les is dat 
PWN bij de eerstvolgende vernieuwing van het pachtcontract de belan-
gen van de bewoners en toeristen in ogenschouw neemt. De exploitant 
denkt na over het opzetten van een route voor kortparkeren. Maar dan 
mag het niet ten koste gaan van de winstgevendheid, zo stelt de exploi-
tant. Dus u en ik betalen de rekening. De enige manier om de prijzen 
naar een lager niveau te krijgen is als de vraag naar dure parkeertarieven 
afneemt. Ofwel: er moet nodig wat concurrentie komen. Waar mogelijk-
heden liggen is voor boeren in de omgeving om hun weilanden open te 
stellen voor parkeermogelijkheden, gekoppeld aan een gratis ritje met 
een pendelbus van en naar het strand. Voor zo’n 4,00 à 5,00 euro per 
auto zou dat realiseerbaar moeten zijn. Goedkoper dan het alternatief 
van de huidige monopolist. Daarnaast zouden de strandexploitanten er 
een combinatiekaartje van kunnen maken, zoals we dat ook kennen van 
de toiletten in langs de snelwegen in Duitsland. Er is dus een alterna-
tief te bedenken die het strand op betaalbare wijze bereikbaar houdt 
voor zowel de eigen bewoners als de toeristen. Op mijn tweet of de 
gemeente medewerking gaat verlenen aan een dergelijk initiatief kwam 
een politiek antwoord: ‘Als er een initiatief komt, gaan we dat bekijken.’ 
Vraag blijft echter welke ondernemer het daadwerkelijk gaat doen. Mijn 
steun hebben ze in ieder geval. Richard van den Boogaard.

Mop van kort parkeren
Ik zou willen beginnen met: ken je die mop van het kort parkeren op het 
strand? Nee? Nu, dat kan ook niet. Eerst gaat de PWN een vergunning 
afgeven voor vijftig jaar en dan gaan we eens kijken wat we met het par-
keren gaan doen. PWN en Cambium willen geen kosten hebben. Nu, ik 
heb nieuws: als er een wijziging moet komen gaat dat geld kosten. Wel 
gaat onderzocht worden of het mogelijk is om de veertien invalidenpar-
keerplaatsen voor kortparkeren te gebruiken. Veertien parkeerplaatsen 
delen? Is de wethouder wel eens op het strand geweest? Wie gaat mee 
naar een ander strand waar je gratis kan parkeren? 
Angela van Venetien.

Tineke van Roon start 
praktijk voor mesologie

Beverwijk - Tineke van Roon 
heeft een praktijk voor mesolo-
gie geopend bij het Centrum In-
tegrale Geneeswijzen (CIG). De-
ze vorm van geneeskunde, die 
een aantal natuurgeneeswijzen 
combineert met reguliere me-
dische kennis, kan voor ieder-
een van grote waarde zijn, voor-
al voor mensen met chronische 
klachten”, zegt zij. De mesoloog 
streeft ernaar het evenwicht in 
het lichaam te herstellen.
 
Tineke: ,,De mesologie integreert 

kennis van westerse geneeskun-
de met kennis van homeopathie, 
Chinese geneeskunde, ayur ve-
da en orthomoleculaire genees-
kunde. De mesoloog kijkt naar 
de hele mens en gaat niet uit 
van de klacht, maar van de die-
perliggende oorzaak. Verbanden 
tussen de klacht of klachten, de 
voeding, leefgewoonten en ach-
tergrond worden bekeken.
Voorbeelden van klachten waar-
mee men onder andere naar de 
mesoloog kan gaan zijn maag- 
darmklachten, gewrichtsklach-

ten, longproblemen, huidklach-
ten, hoofdpijnklachten, ver-
moeidheid, duizeligheid, aller-
gieën, steeds terugkerende ont-
stekingen, somberheid et cetera. 
Ook voor kinderen kan de me-
soloog veel betekenen. ,,Aan de 
behandeling gaat een uitgebreid 
onderzoek vooraf”, vervolgt Ti-
neke. ,,De behandeling kan be-
staan uit voedingsadviezen, en 
het voorschrijven van voedings-
supplementen, homeopathische 
middelen of kruiden. De me-
soloog streeft vanzelfsprekend 
naar een goede samenwerking 
met huisartsen en specialisten.”
Tineke van Roon heeft jaren-
lang ervaring, onder andere als 
verpleegkundige, in de gezond-
heidszorg. In haar werk kwam 
zij vaak situaties tegen waar-
in mensen van de ene naar de 
andere specialist werden ge-
stuurd en er geen goede oplos-
sing voor het probleem werd ge-
vonden. ,,In de reguliere genees-
kunde, die overigens zeer waar-
devol is, wordt slechts naar een 
deel van het lichaam gekeken 
en niet naar het geheel. En voor-
al bij chronische klachten is kij-
ken naar het geheel noodzake-
lijk. Dat is voor mij een belang-
rijke toevoeging van de mesolo-
gie.” Kijk op www.mesologiecas-
tricum.nl voor meer informatie of 
bel 06-18740363. 

Kunststof kozijnen mooier en beter

Open huis bij Select 
Windows/Van der Vlugt!
Regio - ,,De tijd dat kunststof 
kozijnen niet zo mooi tonen als 
houten kozijnen, ligt nu echt 
achter ons. Door goed te luis-
teren naar de opmerkingen van 
de consument, zijn wij van Se-
lect Windows aan de slag ge-
gaan met die kritiek. Dat heeft 
geleid tot verschillende product-
verbeteringen en innovaties. Die 
hebben weer geleid tot kunststof 
kozijnen die, zo op ’t oog, niet te 
onderscheiden zijn van die van 
hout.” 
De Hollandse Hoek, verdiep-
te profielen plus de verschillen-
de soorten folie, houtnerf of mat, 

en de gelijkliggende aanslag le-
veren kozijnen die even mooi zijn 
als houten kozijnen. Maar dan 
wel zonder de nadelen van hout 
en met alle voordelen van kunst-
stof. 

Beste glas
Een kozijn is niets zonder glas. 
Om het beste glas te kunnen 
bieden, heeft Select Windows/
Van der Vlugt een nieuw en 
uniek soort isolatieglas op de 
markt gebracht. Dit glas heeft 
een hogere isolatiewaarde dan 
HR++ glas en een zeer aantrek-
kelijke prijs.

Kwaliteit door samenwerking
,,Deze productverbeteringen 
hebben wij gerealiseerd door 
samen te werken met twee ge-
renommeerde partners: Schü-
co als leverancier van profielen 
voor kozijnen en Pilkington als 
leverancier van beglazing. De af-
zonderlijke kwaliteiten van onze 
partners en van Select Windows 
leveren de beste producten. En 
daar doen wij het voor!” 

Open huis
Maak van goed wonen, beter 
wonen! Bezoek op vrijdag 20 of 
zaterdag 21 september het open 
huis van Select Windows/Van 
der Vlugt. ,,Overtuig uzelf van 
de voordelen en mogelijkheden. 
Uw huis is ’t waard!” Select Win-
dows /Van der Vlugt is te vinden 
op de Vondelweg 540 in Haar-
lem, tel.: 023-5382277, www.van-
dervlugt.nl.  

Kinderen aangelijnd?
Het gebied waar honden los mogen lopen maar waar ook kinderen 
mogen spelen is het park Noord-End. Ons zoontje werd eind juli, no-
tabene op zijn negende verjaardag, met vriendjes in dit park, zonder 
aanleiding bij het kijken naar een uitlaatservice met enkele honden aan-
gevallen door een boxer. Resultaat was dat hij binnen korte tijd onder 
de schaafwonden en nagelschrammen zat,  enkele diepe bijtwonden 
en letterlijk een volle broek. We hebben vrijwel direct de gemeente van 
het ernstige incident op de hoogte gesteld en kregen begin augustus 
een automatisch ontvangstbevestiging per mail retour. Twee weken ge-
leden besloten we voor een zorgvuldige registratie aangifte/melding van 
het incident bij de politie te doen; na een kort telefoontje zouden we 
worden teruggebeld maar hebben we niets meer vernomen. Inmiddels 
begrepen wij van vele ouders dat er meerdere bijtincidenten geweest 
zijn. Ook de basisschool ligt in dit gebied evenals een kinderspeeltoestel 
van de gemeente. Na een telefoontje ruim een week geleden naar de 
gemeente hoe dit verder opgepakt zou kunnen worden om incidenten 
te voorkomen, vroeg de ambtenaar zich vooral af waarom ik bij hèm 
terecht kwam. Ik gaf aan dat zijn afdeling in de mail genoemd stond; wij 
moesten zéker niet bij hem zijn, hij zou het uitzoeken en ik zou worden 
teruggebeld; ook daarvan hebben wij niets meer vernomen. Inmiddels 
heb ik een persoonlijk onderhoud verzocht bij burgemeester Mans. Ik 
heb de foto’s er maar bijgedaan. Tsja, als ik dan toch weer eens langs de 
ingang van dit gebied loop en bijgevoegde borden zie, dan is het toch 
bijzonder dat de blije honden los mogen lopen, maar kinderen lijken 
aangelijnd te moeten zijn?! Familie E.A. Dunnebier.

Mondhygiëniste aan 
huis; nieuw bij Viva! 

Regio - Een goede mondge-
zondheid hangt nauw samen 
met de algemene gezondheid en 
het welbevinden. Omdat niet ie-
dereen beschikt over de moge-
lijkheid om naar een praktijk te 
komen zijn de ‘Thuis in Mond-
zorg’ mondhygiëniste H.M. van 
de Kommer en de VIVA-Zorg-
groep een samenwerking aan-
gegaan. 
In plaats van een bezoek aan 
een praktijk, komt de mondhy-
giëniste van ‘Thuis in Mondzorg’ 
thuis langs voor een mondhygi-

enische behandeling. Hiervoor 
hoeft men niks aan te schaffen 
of klaar te zetten, alle benodig-
de materialen worden door de 
mondhygiëniste meegenomen. 
De mobiele thuis in mondzorg 
praktijk komt overal. Er kan sa-
mengewerkt worden in overleg 
met verschillende disciplines.
Iedereen is welkom, met of zon-
der verwijzing van een tandarts, 
maar er zijn doelgroepen waar 
de mondgezondheid extra be-
langrijk is: verstandelijke en of 
lichamelijk beperkte mensen, 

ouderen, mensen met diabetes 
mellitus, mensen met reumati-
sche aandoeningen, zwangere 
vrouwen of vrouwen die zwan-
ger willen worden en angstige 
kinderen.

Leden van SENZ, de ledenser-
vice van Viva!zorggroep, kunnen 
deze service aan huis aanvragen 
via 088-9958822. SENZ-leden 
krijgen een korting van 10 eu-
ro op de voorrijkosten van 19,50 
euro. Men betaalt dus 9.50 eu-
ro voorrijkosten. De betaling aan 
de dienstverlener gaat conform 
de NZA-tarieven mondzorg .

Voor verdere informatie kan men 
kijken op www.thuisinmondzorg.
nl.
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Aquasportavond in De Witte Brug
Castricum - De donderdag-
avond is dé aquasportiefavond 
bij uitstek in zwembad De Wit-
te Brug. Op deze avond wordt er 
door twee instructeurs achter-
eenvolgens in drie verschillen-
de aquasportactiviteiten lesge-
geven. Dit zijn aquajoggen (lo-
pen in diep water met een wet-
belt om), hydrofit (fitness in on-
diep en diep water) en aquaro-

bic (aerobic in borstdiep water). 
Deze lessen kunnen afzonderlijk 
beoefend worden. Uit onderzoek 
is gebleken dat er ook behoef-
te bestaat om langer te trainen 
door meerdere lessen achter el-
kaar te volgen. 
Vanaf donderdag 3 oktober kan 
er - naast het traditionele con-
cept van één les - ook de he-
le avond gesport worden in de 

vorm van een vrije keuze-arran-
gement van drie aquasportacti-
viteiten in combinatie met heer-
lijk relaxen in de sauna. 

Dit arrangement kost 10,50 eu-
ro per keer. Daarnaast blijft de 
verkoop van losse lessen en 
de aquasportiefkaart bestaan. 
Nieuwsgierig? Kom gerust een 
keer meedoen. 

Jeugdtrainers VV Limmen 
klaar voor nieuw seizoen
Limmen - De jeugdafdeling van 
de Voetbalvereniging Limmen is 
klaar voor het nieuwe seizoen 
onder leiding van Frank Don-
ker. De C- en D-junioren spe-
len ook dit seizoen in de hoofd-
klasse en van deze talenten 
wordt veel verwacht. De andere 
teams spelen allemaal een klas-
se lager, de 1e klasse. Limmen 
werkt al jaren nauw samen met 
AZ en dat werpt zijn vruchten af. 
Er wordt door de hoofdtrainers 
veel op techniek getraind. Voor-
al het ontwikkelen van het indi-
vidu staat centraal en niet alleen 
het resultaat telt bij de jeugdaf-
deling. 
Andere belangrijke speerpunten 

van de jeugdafdeling zijn plezier 
hebben, respect hebben voor el-
kaar en zich veilig voelen. Voor 
de lagere elftallen worden DE-
MO- en circuittrainingen, alsme-
de specifieke techniektrainingen 
gehouden. 

Staand v.l.n.r.: Robert Peemen 
(E-pup.), Henk Nuijens (meis-
jesafdeling), Dennis Steman (A-
jun.) en Bas Peters (D-jun.). Zit-
tend v.l.n.r.: Jacob de Groot (Kee-
pers), Frank Donker (hoofd op-
leidingen), Michel Fluri (jeugd-
voorzitter) en Roland Duin (C-
jun.). Op de foto ontbreken Ra-
mon Smit (B-jun.) en Bob van 
Draanen (F-pup.).

Castricummer is Nederlands 
kampioen triathlon!

Castricum - De 22-jarige Cas-
tricummer Bob Verhagen is af-
gelopen zaterdag Nederlands 
kampioen triathlon geworden 
in de categorie onder 24 jaar. 
Dit gebeurde tijdens de Almere 
Challenge die geldt als het offici-
ele Nederlands kampioenschap. 
In de triathlon zwemmen atleten 
eerst 3,8 kilometer, fietsen daar-

na 180 kilometer en lopen ten-
slotte een marathon van ruim 42 
kilometer. 
Na een race die werd geteis-
terd door storm, regen en wind 
finishte de Castricumse student 
in een tijd van 12 uur, 58 minu-
ten en 18 seconden. Met die tijd 
bleek Bob als Nederlandse win-
naar uit de bus te komen.  

Castricum - De tweede ron-
de in de Lotto Ereklasse is al-
weer achter de rug. De Cas-
tricumse Rugby Club deed 
wat het moest doen, wel 
moeizaam en pakte de winst 
tegen het altijd lastig te be-
spelen Amstelveense Rugby 
Club met 13-3. 

Tot twee keer toe verzuimde de 
thuisploeg de score te openen, 
maar aan het einde van de eer-
ste helft werd een fout van ARC 
genadeloos door de voorwaart-
sen van CasRC afgestraft, met 
als finishing touch een fraaie try 
van Roy Schermer (5-0). 
Vlak na de hervatting bracht 
Amstelveen de score op 5-3, 
door een slordig weggege-
ven penalty. Er kwam meer rust 

in het spel van de Duinranders 
na de rakekick van nieuwkomer 
Blake Sorensen. Het slotakkoord 
was voor de mannen van Kire en 
Hermans. 

Na veel pressie op de defensie 
van Amstelveen, werd met snel 
pass-werk captain Pieterbob 
Wierenga bereikt, die geen mo-
ment twijfelde en de eindstand 
op 13-3 bracht. Direct na deze 
try vond referee Gert Visser het 
welletjes. Het was geen oogstre-
lende wedstrijd, maar een wed-
strijd mooi van spanning, hard 
en fair. 
Zaterdag 21 september komen 
de Bosschenaren van the Du-
kes op bezoek bij de Castricum-
se Rugby Club. Kick off is 15.00 
uur. Foto: Theo Beentjes.

Peuter- en kleuterballet bij 
Balletstudio Jacqueline Burger

Castricum - De peuterlessen op 
zaterdagochtend en de kleuter-
lessen op woensdagmiddag zijn 

een goede start voor mini-bal-
lerina’s van drie, vier en vijf jaar. 
Late - fanatieke starters kunnen 

zich uitleven bij de stoomcur-
sus 12+ op donderdag. Instro-
men bij alle lessen kan het hele 
jaar door. Iedereen doet aan het 
eind van het seizoen mee aan de 
theatervoorstelling in juni. Voor 
meer informatie www.Balletstu-
dioJacquelineBurger.nl. 

Moeite Red Stars de rug te rechten
Castricum - Honkbalploeg Red 
Stars Vitesse is er zondag op-
nieuw niet in geslaagd van een 
concurrent te winnen. Na de 
miskleun tegen Sparks, bleek 
ook Vennep Flyers een maatje te 
groot: 13-3. 
De wedstrijd startte veelbelo-
vend. Red Stars dat met enkele 
honkslagen de honken vulde, en 
Vennep Flyers dat geen vat kreeg 
op de worpen van de Castricum-
se pitcher Niek Kuijs. Na drie in-
nings was Vennep Flyers er te-
gen de verhouding in geslaagd 

een 2-1 voorsprong te nemen. 
En toen ging het, zoals wel vaker 
dit seizoen, fout.
Vennep Flyers liep van 4-1 uit 
naar 6-2. Nog steeds tussenstan-
den die perspectief bieden, voor-
al omdat de slagploeg van Red 
Stars in goede vorm verkeerde. 
Maar in de laatste innings gooi-
de Vennep Flyers de wedstrijd in 
het slot en liep uit naar 13-3. Iro-
nisch genoeg werden alle Cas-
tricumse punten gescoord door 
één speler: Joost Kuijs.
Coach Bart Rebel: ,,We slagen 

er dit seizoen te weinig in na te-
genslag onze rug te rechten. Een 
paar keer lukte dat wel en levert 
het meteen een zege op. Deze 
wedstrijd zat het er ook in, we 
sloegen meer honkslagen.”
Red Stars heeft nog twee kansen 
om een mooie zege te boeken. 
Komende zondag komt koplo-
per Kinheim op bezoek. De wed-
strijd op De Puikman begint om 
13.00 uur. Het laatste duel van 
het seizoen is zaterdag 28 sep-
tember om 14.30 uur bij Double 
Stars Heiloo.

Zondag 22 september 14.00 uur:

Limmen  -  Alkmaarsche boys

balsponsor:	 sporthuis johan jansen

pupil v.d. week:	Björn Valkering (speler limmen d1)

Rugbyclub boekt kleine zege
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GAiN-kledinginzamelpunt
Castricum - Veel Castricum-
mers weten de schuur aan de 
Pimpernel 6 van Elly Berkhout 
te vinden en laten daar hun kle-
ding, speelgoed en ander klein 
materieel achter. Jaarlijks is dit 

goed voor 25.000 kilo aan goe-
deren. Elke maand wordt er vijf-
tien kuub weggehaald, gesor-
teerd en krijgt het een nieuwe 
bestemming.
Elly vertelt enthousiast over 

Roma’s krijgen goederen uitgereikt in Garbova, Roemenië.

Een balletje slaan voor Annelie

Dijk en Duin houdt 
open golfcourse 

Castricum - Dijk en Duin or-
ganiseert op 29 september een 
open golfcourse om geïnteres-
seerden te informeren over de 
ontwikkelingen op het landgoed 
Duin en Bosch. Dijk en Duin legt 
speciaal voor deze gelegenheid 
18-holes aan met unieke en ver-
rassende elementen. 
Niet in het bezit van een GVB? 
Ook dan is men welkom om een 
golfclinic te volgen.
Voorafgaand of aansluitend aan 
de open golfcourse kunnen be-
langstellenden een rondleiding 
volgen, met informatie over de 

historie van het landgoed, de 
zorg van vandaag en in de toe-
komst.
De kosten voor de golfclinic be-
dragen voor volwassenen 20 eu-
ro en kinderen 5 euro en dit is in-
clusief een hapje en een drankje.
De opbrengst komt ten goe-
de aan het Annelies Fonds. Dit 
fonds zorgt er voor dat kinderen 
van chronisch psychiatrische en 
verslaafde cliënten toch kunnen 
sporten, dansen en zingen.
Inschrijven kan via de websi-
te: www.vriendenparnassia-
groep.nl.

het verzamelen van de kleding: 
,,Binnen twee weken is vaak de 
schuur en garage vol, zo’n 300 
volle bananendozen zitten er in. 
De ontmoeting met de gevers 
vind ik leuk. Ze hebben er ver-
trouwen in dat er met hun kle-
ding iets goed gebeurt en gun-
nen hun jouw kleding. Als ik in 
mijn schuur kijk, lijkt het wel de 
Bijenkorf. Daarnaast krijg ik veel 
goederen van tweedehandswin-
kel Muttathara. We zijn blij met, 
en dankbaar voor de goede sa-
menwerking.”
Veel uitgesorteerde kleding gaat 
naar Oost-Europa waaronder 
Roemenië en de Oekraïne, maar 
ook gaat er af en toe een zee-
container naar Polen, Estland, 
Albanië, Armenië of Israël. Veel 
goederen verkeren nog in een 
goede staat en kunnen daar pri-
ma gebruikt worden.
Wie kleding, klein speelgoed, 
schoenen, tassen, zeep, dekbed-
den of klein bestek een tweede 
leven wil geven, kan dagelijks 
tussen 8.30 en 18.00 uur terecht 
bij het GAiN-kledinginzamelpunt 
op de Pimpernel 6. Voor meer in-
formatie zie www.gainhelpt.nu. 

Keep it Clean bij Forte Kinderopvang
Castricum - Vrijdag 20 septem-
ber is het nationale Keep It Clean 
Day. Forte Kinderopvang draagt 
dit initiatief een warm hart toe, 
en daarom zullen alle Forte 
BSO’s op die dag het zwerfafval 
in de buurt opruimen.
Keep It Clean Day is onderdeel 
van de mondiale WorldCleanUp 
die tussen maart en september 
over de aarde waait. Opruimac-
ties die één dag duren en waar-
aan zoveel mogelijk mensen 
deelnemen, waaronder kinderen 
die gebruik maken van de For-
te BSO’s. Gewapend met hand-
schoenen, hesjes en vuilniszak-
ken zullen zij de omgeving van 
de Forte vestigingen grondig 
schoonmaken en ontdoen van al 
het zwerfvuil.

Water lijkt op groene soep
Akersloot - Donderdag was een warme zonovergoten zomerse dag. 
Temperaturen aan het water liepen op tot ongeveer 30 graden. Voor 
begin september is dat uitzonderlijk hoog. Veel sloten nabij het meer 
waren niet aantrekkelijk voor zwemliefhebbers. Ze leken gevuld met 
groene soep. Het leverde echter wél een mooi plaatje op…(Foto: Han 
de Swart)

Start nieuwe EHBO cursus
Castricum - EHBO vereniging 
Castricum start op donderdag 
3 oktober weer met een cursus 
Eerste Hulpverlener (het EHBO 
diploma). Reanimatie en het be-
dienen van de AED (Automati-
sche Externe Defibrillator) is on-
derdeel van de opleiding.
De cursus bestaat uit 12 lessen 
en wordt op 22 januari 2014 af-

gesloten met een examen waar-
na de deelnemer zich gediplo-
meerd Eerste Hulpverlener mag 
noemen. De lessen worden ge-
geven in het EHBO-lescentrum 
aan de Koekoeksbloem 55.
Voor meer informatie en aanmel-
ding zie www.ehbocastricum.nl 
of tel. 0251-651060 ( bij voor-
keur tussen 19.30 en 21.00 uur). 

Castricum - Wie een rijbewijs-
keuring moet ondergaan, kan 
op 4 oktober terecht bij Regel-
zorg Stichting Welzijn Castri-

Voordelige rijbewijskeuring
cum. Geesterduinweg 5, gebouw 
Geesterhage. Voor informatie en 
een afspraak kan gebeld worden 
naar: 088 23 23 300. 

Castricum - Het Informatie-
SteunPunt in de eerste lijn GGZ-
ISP houdt spreekuur op woens-
dag 28 september van 15.00-
17.00 uur in Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 5 te Castricum. 

Het spreekuur is bedoeld voor 
mensen met psychosociale vra-
gen en/of maatschappelijke en 
andere rationele problemen. 

Spreekuur ISP

Limmen - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding heeft in Lim-
men 3645,28 opgebracht. 

Wie de collecte gemist heeft 
kans alsnog een gift overmaken 
op giro 26000 ten name van KWF 
Kankerbestrijding te Amsterdam.

Opbrengst 
collecte KWF

Ontmoetingsochtend 
voor slechthorenden
Castricum - Voor mensen die gehoorproblemen hebben kan het 
prettig zijn om anderen met dezelfde ervaringen te ontmoeten.  Speci-
aal voor deze  groep wordt  er één keer per maand een ontmoetings-
ochtend georganiseerd in het Rode Kruisgebouw aan het Kooiplein 
24a. Het doel is  gezellig samenzijn en ervaringen uitwisselen. 

Ook wordt er regelmatig een deskundige uitgenodigd die wat dieper 
op bepaalde thema’s kan ingaan. De ochtenden worden door enthou-
siaste vrijwilligers begeleid die allen ruime ervaring hebben met doof- 
en/of slechthorendheid.  Donderdag 19 september van 10.00 tot 12.00 
uur staat in het teken van hernieuwde kennismaking. Daarnaast kun-
nen de deelnemers aangeven welke thema’s of onderwerpen zij graag 
behandeld zouden zien. Op basis daarvan wordt het verdere program-
ma ingevuld. De kosten zijn 2,50 euro per ochtend voor koffie/thee. 

Voor aanmelden of vervoer naar het Kooiplein kan men contact opne-
men met Stichting Welzijn Castricum via 0251-656562 of info@wel-
zijncastricum.nl.

Limmen - Zaterdagavond wer-
den er twee inbraken in wonin-
gen gemeld aan de Kerkweg. Bij 
één woning werden de daders 
vermoedelijk betrapt. 

Toen de bewoners omstreeks 
22.40 uur thuiskwamen, hoorden 

Woninginbraken zij een krakend geluid. Ze heb-
ben de inbreker  echter niet ge-
zien. De inbreker was binnen ge-
komen door het openbreken van 
een kelderraam.
Bij nader onderzoek bleek er ook 
bij de buren te zijn ingebroken. 
Hier was een slaapkamerraam 
opengebroken en werd de wo-
ning doorzocht.



Limmen - De toppers  van de F5 van VV Limmen speelden afge-
lopen zaterdag tegen de kanjers van de F3 van De Meervogels uit 
Akersloot. Het was de eerste competitiewedstrijd van het pas sa-
menspelende team en ze gingen er voor. Het eindresultaat mag er 
zijn, 2-9 voor VV Limmen. En meteen staan ze bovenaan de ranglijst. 

V.l.n.r.: Koen, Thomas, Daan, Bas, Floor, Arjan (teamleider), Derek en 
liggend/hurkend: Melle, Bram, Twan.

Winst voor VV Limmen F5

Nu ook biljarten bij Onder Ons 2
Castricum - Door de toename 
van het aantal leden bij bil-
jartvereniging Onder Ons is er 
besloten om de clubavond te 
verdelen over twee avonden. 
Op de maandagavond spelen 
de leden met een moyenne 
onder de 4,0, enkele uitzon-
deringen daargelaten. Op de 
dinsdagavond spelen leden 
met een moyenne van boven 
de 4,0.

Wim Schermer startte sterk te-
gen Ber Veldt. De serie van 69 
in de eerste beurt was veelbe-
lovend. De serie kreeg in beurt 
zeven pas een vervolg. In de-
ze beurt perste Wim een se-
rie van 44 uit de keu. Toch wa-
ren er totaal vijftien beurten no-
dig om de partij te winnen. Wim 
eindigde met een moyenne van 
tien en Ber Veldt haalde amper 
een moyenne van drie. Frans Pe-

perkamp won in achttien beur-
ten van Ab Schuit. Frans kreeg 
de ballen niet goed aan de band 
waardoor een hoge serie uit-
bleef. Ab Schuit sputterde nog 
wat na in de laatste beurt, maar 
kwam uiteindelijk zeven caram-
boles tekort voor een remise. Dat 
lukte Ab wel in een bandstoten 
tegen Martin Guldemond. 
De Heemskerker had in 24 beur-
ten de benodigde zestig band-
stoten verzameld, Ab Schuit 
maakte, met nog drie te gaan, 
remise. De heren speelden met 
een gemiddelde van 2,5 en dat 
is voor een bandstootpartij lang 
niet slecht. Hans Gosselink won 
in vijftien beurten van een mooi 
spelende Wil Snel. Wil zag goed 
uitgevoerde stootbeelden op een 
haar na misgaan. Hans was met 
een gemiddelde van 8,0 tevre-
den, Wil moest met 3,5 genoe-
gen nemen.

Sterk spel bij W.I.K.
Castricum - Op de avond dat de 
hemel openging rondom Castri-
cum, kregen de spelers Hein 
Kitsz, Cor Stroet, Peter Vos en 
Gerard de Zeeuw de geest, want 
hun partijen waren binnen de 21 
beurten geklaard. 
Gerard vocht zich in een bizar-
re partij tegen Gert Lute met een 
eindschot van 12 caramboles in 
de drie laatste beurten, naar de 
overwinning. Gert bood felle te-
genstand, maar zijn slotserie 
van 20 caramboles was niet ge-
noeg voor de overwinning. Maar 
zijn partij-moyenne van 3.90 en 
een winstpunt was toch nog een 
pleister op de wonde. Cor Stoet 
zette specialist Siem Bakkum in 
amper 16 beurten aan de kant, 
terwijl ook Siem een prima partij 
speelde. Een stijgingspercentage 
voor Cor van 87% was voor Siem 

te veel, maar hij hield toch nog 
een wedstrijdpunt aan de partij 
over. De partij tussen Hein Kitsz 
tegen Jaap Frans was er een in 
17 beurten. Alles lukte Hein en 
Jaap kwam maar niet tot rui-
me series. Hein maakte indruk 
door in de laatste 7 beurten 21 
caramboles te scoren, wat hem 
een stijgingspercentage ople-
verde van 79%. In de partij tus-
sen Jan van der Zon en Peter Vos 
was Peter goed op dreef. In 20 
beurten had Peter zijn 34 caram-
boles bij elkaar terwijl Jan op 20 
bleef steken. 

Kees Baars zette zijn goede spel 
van vorige week moeiteloos door 
tegen Piet van Leur en had bin-
nen 24 beurten zijn 107 caram-
boles binnen, met een hoogste 
serie van 21 caramboles. 

Gift voor KWF Kankerbestrijding
Kim van der Horst en Ruud Vis zijn

clubkampioenen Tennisclub Bakkum

Castricum - Na een clubtitel-
strijd van twee weken, met 305 
deelnemers, 27 verschillende on-
derdelen, 31 wedstrijdschema’s 
in de categorieën 3 tot en met 8 
en alle soorten van weer, behaal-
den op de fi naledag Kim van der 
Horst en Ruud Vis de clubtitels 
in de hoogste categorie van  het 
enkelspel. 
Kim van der Horst spande de 
kroon door drie clubtitels op te 
eisen. Kim, veelvoudig clubkam-
pioene in het enkelspel, versloeg 
in de fi nale van de dames Mi-
chelle van der Loos met 6-0, 6-0. 

Samen met Marit van der Molen 
werd zij clubkampioen in het da-
mesdubbel. En zij scoorde haar 
hattrick door in het gemengd 
dubbel samen met Rudolph 
Kampers de titel te pakken.
De als eerste geplaatste Ruud 
Vis bond de titelstrijd in het he-
renenkelspel aan met Marco 
Zaal, die in de halve fi nale de 
als tweede geplaatste Arno Balk 
versloeg. Ruud pakte de clubtitel 
met 6-1,6-4. De titel in het heren-
dubbel ging naar Arno en Sjoerd 
Balk, die Stefan de Haan en Ral-
ph Knol met 7-6,6-4 de baas ble-

Tonny Hendriks van KWF Castricum neemt van de toernooileiding van 
Tennisclub Bakkum een donatie van 260 euro in ontvangst. V.l.n.r. Jan 
den Duijn, Tonny Hendriks, Wim Grosze-Nipper, Bianca Frank en Wal-
ter Beentjes.

ven. Toernooileider Bianca Frank 
en haar team kunnen terugkij-
ken op een goed verlopen toer-
nooi, waarin het weer de onbere-
kenbare factor bleek. In de eer-
ste week kon worden geprofi -
teerd van zonnig en warm weer. 
De wedstrijden liepen volgens 
planning en het was gezellig 
druk op en rond de tennisbanen. 
In week twee trokken regen en 
wind een stevige wissel op zowel 
toernooiorganisatie als spelers 
en toeschouwers. Zo moesten 
vanwege de langdurige regen, 
de resterende partijen in de ver-
liezersrondes worden geschrapt 
en de partijen in de halve fi nales 
worden ingekort om toch de fi -
nales op zondag te kunnen spe-
len. Op zaterdagavond werd alle 
verdriet om die bijna verregen-
de dag goedgemaakt met een 
feestavond, die in samenwer-
king met de Sponsorcommissie 
werd georganiseerd. Op de klan-
ken van de band Amber Roots, 
kon iedereen zich uitleven. 
De tombola met prijzen op de 
feestavond leverde een mooie 
opbrengst op, waarvan 50% 
werd bestemd voor KWF Kan-
kerbestrijding. Op de fi naledag 
werd aan Tonny Hendriks, be-
stuurslid van KWF Castricum, 
een bedrag van 260 euro over-
handigd. 

Zaalvoetbal
ZVC begint seizoen met zege!
Castricum – De Castricum-
se vijfdeklasser van ZVC is het 
nieuwe seizoen sterk begonnen. 
Het team van Jos Kuijs is dit jaar 
vrijwel ongewijzigd de zaal in-
gegaan. Vrijdag in de Europahal 
bleek Bergen 2 een stugge op-
ponent maar was de thuisploeg 
uiteindelijk niet opgewassen te-
gen de individuele klasse van de 
Castricummers.
Bergen begon sterk aan de wed-
strijd en wist een aantal keren 
gevaarlijk in de buurt van het 
doel van ZVC te komen. Doel-
man André Aslander stak ech-
ter in uitstekende vorm en voor-

kwam een voorsprong voor de 
thuisploeg. ZVC kreeg echter 
ook een aantal kansen, uit een 
daarvan was Jasper Rutgers 
succesvol: 0-1. Dat de ploegen 
elkaar niet veel ontliepen bleek 
vijf minuten later toen een kor-
te voorzet vanaf rechts door Ber-
gen knap werd afgerond, 1-1. 
Na deze treffer kreeg ZVC meer 
grip op de tegenstander hoewel 
er weinig ruimte voor combina-
ties was. Op aangeven van Luuk 
ten Broek prikte Koen ten Broek 
de bal knap in de linker kruising: 
1-2.
Na de wissel bleven de Castri-

cummers meer in balbezit maar 
creëerden weinig echte kan-
sen. Bergen kwam er zo nu en 
dan gevaarlijk uit en wist na een 
slimme steekpass aan de rech-
terkant gelijk te maken: 2-2. 
Met nog vijftien minuten te spe-
len begon ZVC iets meer aan te 
dringen. Eerst was Jasper Rut-
gers trefzeker na een assist van 
Luuk ten Broek (2-3) en twee 
minuten voor het einde rondde 
Rutgers  een individuele actie op 
rechts prachtig af: 2-4.
Bergen sputterde nog een keer 
tegen waardoor de eindstand op 
3-4 werd bepaald. 

De volgende partij voor ZVC 
is op maandag 30 september, 
Sporting S is dan de tegenstan-
der in Schermerhorn.

Vitesse’22 en Ajax 
zijn o�  cieel partners
Castricum - Een delegatie van 
Vitesse ’22 is afgelopen zaterdag 
naar Ajax geweest om het sa-
menwerkingsverband offi cieel te 
bekrachtigen. 
De afvaardiging van Vitesse be-
stond uit Koen ten Broek, Jeroen 
Smit, Paul Twisk en Ron Zonne-
veld. Na een hartelijke ontvangst 
op het trainingscomplex De Toe-

komst van Ajax vond de offi ci-
ele ondertekening plaats in De 
Arena. Namens Ajax was hoofd 
jeugdopleiding Wim Jonk, aan-
wezig om de handtekening te 
plaatsen. De samenwerking met 
Ajax is nu offi cieel gestart. Wim 
Jonk meldde dat Ajax er alles 
aan is gelegen om de samen-
werking tussen de beide vereni-

gingen succesvol te laten verlo-
pen.
 
Links op de foto Koen ten Broek 
namens Vitesse ‘22 en rechts 
Wim Jonk van Ajax
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Verlies voor FC Castricum
Castricum - HBOK, titel favo-
riet in deze klasse, begon feller 
en beter aan de wedstrijd dan FC 
Castricum. Van meet af aan werd 
Castricum onder druk gezet door 
de HBOK spelers. Dit resulteer-
de niet in echt grote kansen, me-
de te danken aan de verdediging 
onder leiding van Marius Jansen 
en Erhan Demirezen. De eerste 
treffer kwam op naam van een 
HBOK speler. In de 23e minuut 
wist deze te scoren na een ver-
keerde inspeelpass van een Cas-
tricum speler, waardoor hij alleen 
voor de keeper kwam te staan. 
Castricum rechtte de rug en be-
gon meer en meer aan te vallen. 
In de 37e minuut resulteerde dit 

in een corner op links, die per-
fect door Maarten Duivenvoorde 
en Duco de Koning werd geno-
men. Uiteindelijk kwam de pass 
van de laatste terecht bij Step-
han  Zijlstra, die de bal bij de 
tweede paal naar binnen gleed: 
1-1. In de 39e minuut, bij een 
onderschepping van een van 
de aanvallen van HBOK, kwam 
de bal terecht bij Tobias, die een 
perfecte pass gaf op de door-
gelopen Daan en beheerst af-
werkte, 1-2. HBOK gaf niet op en 
ging door op de al eerder inge-
slagen weg, richting het doel van 
Marius. In de 43e minuut lever-
de hen dit de gelijkmaker op, uit 
een vrije trap werd de bal terug-

gekopt op de geheel vrijstaan-
de spits: 2-2. In de 46e minuut 
passte Duco de bal op Daan, die 
de vrij staande Maarten wist te 
bereiken. Maarten verschalk-
te de keeper met een lobje: 2-3. 
Vlak daarna fl oot de scheids-
rechter voor de rust.
Na de rust opnieuw een beter en 
feller HBOK. Al in de 49e minuut 
wisten zij uit een vrije trap de ge-
lijkmaker te maken, door de bal 
onder de muur door langs Mari-
us te werken. FC Castricum had 
het zwaar en kreeg nog een te-
genvaller te verwerken toen de 
rechtsbuiten van HBOK een 
prachtige actie inzette, de ver-
dediging uiteen speelde, en 
voor de 4-3 voorsprong zorgde. 
Uit een afgeslagen aanval, trap-
te de keeper van HBOK een lan-
ge bal over de verdediging van 
de Castricummers en de aanval-
ler van HBOK wist de 5-3 te ma-
ken in de 88e minuut. Hartstoch-
telijk werd de aanval gezocht en 
al in de 90e minuut wist Duco de 
5-4 te maken. Nu oogde HBOK 
aangeslagen en in de extra tijd 
wist Castricum nog meer kan-
sen te creëren. Uiteindelijk fl oot 
de scheidsrechter voor het eind 
en bleven onze jongens met lege 
handen staan. 
Volgende week opnieuw een 
clash: Koploper Beursbengels 
komt naar het sportpark. 
(Foto: Hans de Koning) 

Rie Hageman wint laatste 
wedvlucht van het seizoen

Castricum - De laatste vlucht 
van het seizoen van zaterdag le-
verde een mooie overwinning op 
voor Rie Hageman.
Zaterdag was het geen goed 
vliegweer voor de duiven en 
werd er besloten de vlucht door 
te schuiven naar zondag.
Gelost om 9.00 uur in het Belgi-
sche Nijvel ( 220 km ) vloog de 
eerste duif van de postduiven-
vereniging de Gouden Wieken 
met een snelheid van bijna 80 ki-
lometer richting Castricum.
De duivin met ringnummer 
NL13-1120446 van Hageman 
landde om 11.39.49 op de klep 
en verdiende daarmee de bloe-
men voor zijn baas. Ook Cees 
de Wildt liet van zich spreken en 
klokte als tweede liefhebber.

Derde werd John Kool voor Ger-
hard Tromp. Verder waren er 
vroege duiven bij Nico de Graaf, 
Anton Tromp en Jaap Kaandorp.
De kampioen van de serie na-
vluchten werd Gerhard Tromp.
Terugkijkend op dit vliegseizoen 
was het er een met teveel verlie-
zen bij de jonge duiven.
Op de meeste hokken vliegen de 
pluimen in het rond en zijn de 
duiven fl ink aan het ruien, dit om 
volgend jaar met een vernieuwd 
verenkleed de wedvluchten weer 
aan te kunnen. De winterse ac-
tiviteiten staan ook weer op het 
punt van beginnen.
Het rijtje is bekend, vergade-
ringen, huldigingen der kampi-
oenen, tentoonstellingen en de 
fi lmavonden. 

Tennisseminar met Tjerk 
Bogtstra was groot succes

Limmen - Op zaterdagavond 14 
september was Tjerk Bogtstra, 
oud-toptennisser en voorma-
lig captain van het Nederlands 
Davis Cup-team, in het clubhuis 
van tennispark De Voetel. Hij 
hield zo’n zestig aanwezigen aan 
zich gekluisterd door het te heb-
ben over de rol van de MIND bij 
het tennis.
Het seminar had als titel: ‘Game, 
Set and … Mind! Ben jij bereid 
tot … the next step?’ Tjerk vertel-
de over zijn eigen ervaringen als 
speler, trainer en coach. Zo kwa-

men er heel wat elementen naar 
voren die wel eens roet in het 
eten kunnen gooien. De kunst is 
om er bewust van te worden en 
daarna te bepalen wat je ermee 
wilt gaan doen. 
Veel later dan gepland eindig-
de het seminar dat een initia-
tief was van TV Limmen en in 
samenwerking met trainingsin-
stituut NTI NLP werd georgani-
seerd. Met een aantal leererva-
ringen en goede voornemens rij-
ker gingen de deelnemers weer 
naar huis. 

Kruiwagen aan prijzen
Limmen - Op vrijdag 13 sep-
tember kwamen de schakers van 
Vredeburg voor de eerste keer 
na de zomervakantie weer bij-
een. Het veertigste schaaksei-
zoen ging van start met een vrije 
ronde. Clubkampioen Bob Stolp 
kreeg nu eindelijk de grote be-
ker gepresenteerd die hij in mei 
al verdiende. De Pool Walde-
mar Mroz, inmiddels alweer ver-
dwenen bij de vereniging, speel-
de in de eerste seizoenshelft zo 
sterk dat het zilver in de eind-
rangschikking voor hem was. 
Bert Hollander legde beslag op 
de derde plaats. Hollander pak-
te ook het goud bij de junio-
ren, voor de eveneens talent-
volle Hidde Ebels en Dylan de 
Vries. Bij de aspiranten waren 

de prijzen voor Remi Aafjes, zil-
ver voor Sandra Hollander en 
brons voor Allard de Vries. Bij de 
dames troefde Sandra Hollan-
der Marlies Sturk af. Omdat ook 
de snelschaaktrofee werd ver-
overd door Bert Hollander, met 
een minimale voorsprong op Ha-
rold Ebels en Bob Stolp, hadden 
broer en zus Hollander bijna een 
kruiwagen nodig om de prijzen 
huiswaarts te brengen. In de B-
groep (jeugd) was de hoofdprijs 
voor de derde keer op rij voor 
Sewints Dahi. Zij maakt de over-
stap naar de A-groep. Vanaf vrij-
dag 20 september start de inter-
ne competitie over dertig ron-
den. Op 1 oktober wacht de tra-
ditionele massakamp tegen SV 
Oppositie in Heiloo.

Wim Mandemakers is 
te snel voor iedereen

Limmen - Wim Mandemakers 
heeft na een week afwezigheid 
voor de derde keer dat hij aan de 
start stond ook driemaal de ze-
ge gepakt om de Kids and Pa-
rents Bikeschool (K.P.B.) moun-
tainbikecup. 
Dertig renners bonden met el-
kaar de strijd aan op het span-

nende parcours aan de Pagen-
laan. Milosj van Renesse, Wim 
Mandemakers en Danny Bi-
zot lieten al direct zien dat zij 
de podiumklanten wilden wor-
den door al in de eerste ron-
den een afscheiding te forceren. 
Achter het leidende trio vochten 
Jack Burgering, Dennis van Da-

len, Vincent Beentjes, Alwin Hes 
en Henk Jan Verdonk de strijd uit 
om de echte troostprijzen.  Dan-
ny Bizot wist halfkoers zijn uit-
eindelijk tweede plek al veilig te 
stellen door Milosj van Renes-
se te achterhalen en vervolgens 
op een niet meer te overbruggen 
achterstand te zetten. Wim Man-
demakers was inmiddels onbe-
reikbaar voor Bizot. De van oor-
sprong motorfanaten Dennis van 
Dalen en Alwin Hes eisten res-
pectievelijk de plekken vier en 
vijf voor zich op.

Jaimie van Sikkelerus 
eindigt in de top drie
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden heeft 
tijdens de voorlaatste wedstrijd 
om het Open Nederlands Kam-
pioenschap Supermoto in Lely-
stad een top drie plaats weten te 
behalen. 
De start van de eerste manche 
was op de opdrogende baan niet 
helemaal goed en Jaimie kwam 
pas op een zesde plaats uit de 
eerste ronde. Toch wist de rij-
der uit Akersloot zich binnen zes 
ronden op te werken naar een 
derde plaats. Vervolgens zette hij 

de aanval in op de tweede man. 
Jaimie was sneller maar kon er 
vanwege het smalle spoor niet 
voorbij komen en fi nishte daar-
door op een mooie derde plaats.
De start van de tweede manche 
was beter maar achter Jaimie 
had een rijder vanaf de tweede 
startrij een valse start gemaakt 
en die kwam Jaimie voor de eer-
ste bocht binnendoor voorbij. Dit 
had tot gevolg dat Jaimie klem 
kwam te zitten en in de achter-
hoede aan de wedstrijd moest 
beginnen. Hij begon aan een 

zinderende inhaalrace en knok-
te voor iedere positie. Vanaf het 
moment dat Jaimie aan kwam 
op een vierde plaats, had hij vrij 
baan om naar de kopgroep toe te 
rijden. Hij vocht voor alles wat hij 
waard was en reed snellere ron-
detijden dan de kopgroep. Op 
de fi nish zat hij er niet ver meer 
achter maar was de tijd verstre-
ken en moest hij genoegen ne-
men met een vierde plaats. 
Met een derde en een vierde 
plaats in de manches eindig-
de Jaimie op een vierde plaats 
in het dagklassement. Volgende 
week zal Jaimie zich voor gaan 
bereiden op het Europees Kam-
pioenschap in het zuidelijkste 
puntje van Frankrijk. Deze wed-
strijd wordt op 22 september.

Castricum - Biljartvereniging 
‘t Stetje is gestart met de com-

petitie. De vereniging wordt ver-
sterkt door een (offi cieel) nieuw 
clublid, Theo Klaver. Ook dit jaar 
onder andere op de agenda het 
eigen ’t Stetje ‘Toernooi’. ’t Ste-
tje is lid geworden van de KNBB 
en binnen de vereniging is een 

team klaargestoomd die naast 
de clubavond ook mee gaat spe-
len in de competitie. ’t Stetje 1 
team bestaat uit H. Revers, J. 
Hes, J. van de Wijst en H. Mo-
lenaar en speelt de eerste wed-
strijd op maandag 30 september.

‘t Stetje start 
competitie





Castricum - Er is iets moois gebeurd op de Torena
straat. De populaire kindermodezaak Kids en Co 
heeft de winkel vernieuwd en het assortiment aana
past. Er is geen kleding meer in de allerkleinste maa
tjes; voortaan wordt aan kinderen met maat 92 tot 
en met 176 trendy mode aangeboden. Dus modea
bewuste tieners kunnen hier uitstekend terecht. Wat 
gebleven is de kwaliteit, verkrijgbaar in verschillena
de prijsklassen.
In de winkel, die al zestig jaar gevestigd is in Casa
tricum, is het een feest rond te dwalen. Niet alleen 
voor kinderkleding; er zijn originele cadeauartikelen 

al vanaf vijftig cent. Nieuw zijn kledingmerken als 
Outfitters Nation en RAGS. Daarnaast voert Kids en 
Co de merken NameaIt, Cars, Petrol, Geisha, Tumble 
and Dry en Retour. Dankzij een regelmatig bezoek 
aan vakbeurzen en stylingdagen houdt Kids en Co 
de collectie up to date.

Kids en Co kijkt kritisch naar de kwaliteit en functia
onaliteit van de kleding voordat die worden opgea
nomen in het assortiment en werkt alleen met de 
leukste merken en de nieuwste modellen. De Blue 
Rebel jeans bijvoorbeeld, een regelrechte bestseller 
verkrijgbaar in verschillende kleuren voor zowel jona
gens als meisjes. 
Deze winter zijn er bovendien grappige lurex vesta
jes, stoere prints op broeken, en heel veel ‘hoodies’, 
de vernieuwde sweater met col. Ook heel trendy zijn 
de coll shirts voor jongens. De kleding is veelal uita
gevoerd in warme aardetinten, er zijn veel speelse 
kleurstellingen en leuke prints. Tot slot is hier ook ona
dergoed verkrijgbaar van het merk Muchachomalo.
Kids en Co biedt een maandelijks wisselende cola
lecties zodat het een aanrader is regelmatig binnen 
te lopen. Het adres is Torenstraat 38a in Castricum. 
Kijk alvast op www.kidsenco.net voor een impressie 
van de wintermode.

Castricum - Wijnrood, olijfgroen, beige, bruin-
tinten, goud, zilver en poederroze; dat zijn dé 
kleuren die de modecollectie van Twice dit na-
jaar domineren. Warme kleuren die de natuur-
lijke vrouwelijkheid onderstrepen. En dankzij het 
gebruik van verschillende materialen krijgt de 
kleding een pittig, stoer tintje.

Eigenaar Wendy Tromp is blij met de nieuwe cola
lectie die nu gepresenteerd wordt in de sfeervola
le winkel: ,,Deze winter bied ik veel mooie bloua
ses aan, warme truien en winterjassen. Pu leer is 
momenteel helemaal in. Dat is kunststof dat er uita
ziet als leer. Pu wordt verwerkt in de jurkjes bija
voorbeeld en de topjes. Ook de waxbroek is er dit 
jaar weer en de ribbroek, die heb ik hangen in caa
mel en zwart.”

Voor wie een maatje meer heeft, biedt de colleca

tie van het merk Zay van maat 42 tot en met 56 
een mooie collectie met stoere broeken en bijzona
dere truien. Ook de winterjassen zijn verkrijgbaar 
tot maat 56. Verder is de collectie van Soya, Frana
sa, Zizzy, Fancy Fridays en Yaya in de overzichtea
lijk ingerichte winkel te vinden. Wendy heeft boa
vendien een prachtige sortering tassen ingekocht. 
,,Ze zien eruit als leer, maar zijn van kunststof en 
daar is de prijs dan ook naar, heel betaalbaar. We 
hebben weer volop shawls in mooie herfstkleua
ren en bijzonder leuke kettingen om de outfit helea
maal compleet te maken. De leren broekriem zie 
je dit jaar weer terugkomen met studs en glima
mers, maar ook met dierenprintjes, heel grappig. 
En van onze prijsakwaliteitverhouding worden de 
meeste klanten heel blij.” 

Twice is te vinden op de Torenstraat 36 in Castria
cum, tel,: 0251 654221, www.twiceaclothes.nl. 

Collectie Twice vrouwelijk en stoer

Kids en Co is vernieuwd en nu ook voor tieners

Castricum - Kapsalon Samen is weer helemaal up to date. De kapa
sters hebben zich gespecialiseerd in het knippen volgens de laatste 
herfsta en wintertrends. Patricia Veldt: ,,Dit najaar gaan we de kora
te kapsels veel zien. Kort opgeknipte nekpartijen en zijkanten gea
ven dit kapsel een stoere uitdrukking. Een lange lok aan de voorzija
de zorgt ervoor dat dit korte kapsel een zachte uitdrukking in het gea
zicht geeft. Verder zien we dit najaar ook veel halflang tot lang haar 
wat zowel steil als met een romantische losse krul gedragen kan 
worden.” 
Mary Metselaar vervolgt: ,,Vlechten zijn ook nog steeds de trend, 
strakke of losse vlechttechnieken het mag allemaal dit najaar. De 
trendkleuren deze winter zijn warme tinten, denk hierbij aan kasa
tanje, koffie, chocolade  en tinten als honingblond, met daarin vera
schillende nuances verwerkt voor meer beweging in de kleur. Voor 
de mannen zien we dit najaar veel korte strak opgeknipte kapsels 
met langere lengtes in de bovenpartij. Dit kapsel kan zowel met een 
strakke scheiding als met een nonchalante kuif gedragen worden.” 
Het adres is Raadhuisplein 9 in Castricum, tel.: 0251a654871.

Kapsalon Samen presenteert 
nieuwe najaarstrends voor 

dames en heren

NAJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY

SPORT





Loliyo bestaat 
vijf jaar 

en trakteert 
de klanten

Uitgeest - Het is vijf jaar geleden dat Helma Lute haar modewin-
kel Loliyo opende en daarom worden de klanten getrakteerd. Tot 
en met 28 september staat er een feestelijk drankje klaar in de 
winkel op de Koningin Wilhelminastraat 1, hoek Middelweg en 
krijgen klanten tien procent korting op de gehele collectie én krij-
gen zij een presentje mee naar huis.

De najaarscollectie van Loliyo laat trendy modekleuren zien; bor-
deaux natuurlijk, donker-, leger- en olijfgroen, donkerblauw en 
rood. Vrouwen en meisjes met een grotere maar kunnen kiezen uit 
de collectie van Zhenzi die mooie kleding maakt tot en met maat 
54. Helma verkoopt ook kleding van Blue Seven, tot en met maat 
48, en veel andere betaalbare merken. ,,En elke week komt er nieu-
we kleding bij”, zegt zij. Het is sowieso de moeite waard om hier re-
gelmatig binnen te lopen, want de vele accessoires die hier worden 
verkocht zijn origineel en toch heel betaalbaar. Leuk om cadeau te 
doen of lekker zelf te houden! 

Opvallend is dat de kleding, de laarsjes, tassen, sjaals, riemen en 
sieraden heel betaalbaar zijn en dat is goed nieuws voor iedereen 
die zich in het nieuw wil steken, maar tegelijk op de kleintjes moet 
letten. ,,We hebben veel broeken voor 29,95 euro en tops al vanaf 
15,00 euro. Er zijn natuurlijk weer veel spijkerbroeken, skinny, recht, 
hoog en laag model, licht en donker gekleurd voor meisjes en vrou-
wen in de maten 34 tot en met 52. 

Ze hebben een uitstekende pasvorm. Van beroep ben ik coupeu-
se, dus daar let ik goed op bij de inkoop. Voor maar vijf euro kort 
ik broeken in.” Wie regelmatig klant is bij Loliyo profiteert van ex-
tra korting. Bij elke tien euro die wordt besteed ontvangt men een 
stempel. Een volle stempelkaart met 25 stempels levert maar liefst 
tien euro korting op. De winkel is open van dinsdag tot en met za-
terdag vanaf 10.00 uur/www.loliyo.nl..

‘Mooi voor jezelf, Mooi voor een ander’
Castricum - Hoewel de herfst officieel nog moet 
beginnen, is Mooi Castricum al druk bezig met de 
feestdagen. Welke geuren zullen er dit jaar hoog 
op de verlanglijstjes staan? 

Geuren en andere cosmeticaproducten zijn als ca-
deauartikel onveranderd populair, zowel bij dames 
als heren. Het is raadzaam al in deze periode stil te 
staan bij de mensen om wie men geeft. Mooi Castri-
cum helpt graag bij het samenstellen van het perfec-
te kerstgeschenk.

Mooi Castricum biedt een uitgebreid cadeau-as-
sortiment met producten in verschillende prijscate-
gorieën, al vanaf acht euro. Denk bijvoorbeeld aan 
cadeausets van merken als Rituals, Riverdale en 
L’Occitane. Naast bestaande sets kunnen de mede-
werkers van Mooi Castricum aan de hand van per-
soonlijke wensen een prachtige set samenstellen 
met geurproducten, make-up, huidverzorging en/
of nagellak van ieder merk uit het Mooi assortiment: 
Chanel, Dior, Estée Lauder, Lancôme, Clinique en nog 
vele andere merken. 

Bovendien is het mogelijk hierin zelf aangeleverde 
items te verwerken. Lastig om een keuze te maken? 
Dan is er natuurlijk een alternatief: de Mooi cadeau-
bon. Voor welke optie ook gekozen wordt, bij Mooi 
Castricum maken ze er graag een feestje van en de 
medewerkers pakken de cadeauartikelen extra fees-

telijk in. Mooi Castricum is te vinden in winkelcentrum 
Geesterduin.

Bij Nice2Have in winkelcentrum Geesterduin
Heart to Get, 

cadeau met lieve boodschap
Castricum - Nice2Have heeft een mooi merk toe-
gevoegd aan het toch al zo uitgebreide assortiment 
sieraden. Heart to Get is een trendsetter op het ge-
bied van fijne sieraden. 
Ontworpen door twee Nederlandse vrouwelijke 
designers, Marieke Clement en Brigitte Brus, biedt 
Heart to Get een bijzonder sieraad voor iedere gele-
genheid. Want elk sieraad is voorzien van een lieve 
boodschap. ‘Love, hope en protection’ bijvoorbeeld, 
‘You are always on my mind’ of ‘Celebrate life!’Dat is 
nog eens leuk om cadeau te doen! Er zijn kettingen, 
armbanden, ringen en oorbellen.
Elk sieraad is handgemaakt, dus uniek, en verpakt 
in een prachtige cadeauverpakking. Strikjes, hart-
jes, klavertjes, kruisjes, sterretjes, lieve woordjes; 

de sieraden zijn op allerlei wijze versierd. De oor-
hangers bevatten stenen die voor een boodschap 
staan, zoals gezondheid, vertrouwen en zo meer. 
Moest men eerst naar de Bijenkorf om deze siera-
den te kopen; vanaf nu is Hard to Get gewoon te 
koop bij Nice2Have in winkelcentrum Geesterduin. 
Nice2Have is een eigentijdse winkel met heel veel 
keuze in sieraden, trendy tassen, riemen, sjaals 
en andere damesmodeaccessoires. Het aanbod 
wordt regelmatig aangevuld waardoor het leuk blijft 
hier uitgebreid rond te snuffelen. Mi-moneda, Mela-
no, Josh armbanden Sari en Biba zijn in het assorti-
ment opgenomen, de tassen zijn van Eastpak, Con-
verse, Paul Frank, Pip-studio en Sticks and Stones en 
de horloges van Oozoo en IKKI.
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‘Design your body’ bij Hypoxi
Een mooier en 

gezonder lichaam
Castricum - Al ruim zeven jaar is Hypoxi een begrip in Castricum en 
omstreken. In deze smaakvolle studio kan men onder andere terecht 
voor lady’s fitness, (kunst)nagelbehandelingen en natuurlijk de suc-
cesvolle afslankbehandelingen van Hypoxi voor vrouwen én man-
nen.
Deze afslankmethode is het alternatief voor liposuctie en is al jaren 
‘het geheim’ van sterren als Madonna en Robbie Williams. Met Hy-
poxi kan men met minimale inspanning afvallen op juist die plek-
ken waar dat nodig, is de zogenaamde probleemzones. Door het 
gerichte resultaat verliest men niet alleen kilo’s, maar ook veel cen-
timeters op de juiste plaatsen. Het resultaat is sneller een mooier fi-
guur dan na een normale training. Met Hypoxi is het mogelijk bin-
nen twee weken meer dan twintig centimeter verliezen te van buik, 
billen en benen.
In het fitnesscircuit van Hypoxi worden binnen dertig minuten alle 
spiergroepen getraind. De fitness is exclusief voor dames en de leef-
tijd ligt iets hoger dan die in de gemiddelde sportschool. De sfeer is 
ontspannen en de koffie of thee gratis. Men kan de fitness gratis uit-
proberen. Tevens biedt Hypoxi een ruim assortiment afslankonder-
steunende producten aan.

De personal coaches maken graag tijd voor iedereen die gratis wil 
kennismaken met Hypoxi. ‘Design you Body’is het motto van de stu-
dio die te vinden is op de Burgemeester Mooijstraat 24c in Castricum 
Meer informatie via info@hypoxistudiocastricum.nl of tel.: 0251-676 
516 en kijk op www.hypoxistudiocastricum.nl.

Mylogenics; bij blessures 
en chronische klachten

Castricum - ,,Een man heeft schouderklachten en 
de eerste stap is naar de huisarts. Die heeft hem 
ontstekingsremmers voorgeschreven. Die medi-
cijnen hielpen de symptomen te bestrijden, maar 
namen de oor-
zaak van de klacht 
niet weg. Uitein-
delijk belandde de 
cliënt bij de ortho-
peed. Hier werd hij 
behandeld met in-
jecties met even-
eens tijdelijk resul-
taat. Rust had ook 
geen effect, want 
wie het probleem 
ontwijkt, zal de 
oorzaak niet op-
lossen.” Willem de 
Boer van Myloge-
nics kon het pro-
bleem wel ver-
helpen. ,,De man 
kwam vervolgens 
op mijn spreek-
uur. Na drie spier-
testen vond ik een 
disfunctie in een 
schouderstructuur. 
Na de eerste be-
handeling ervoer 
hij meteen vijftig 
procent verbete-
ring. De oorzaak 
werd behandeld. Na een tweede behandeling 
was de man zo goed als klachtenvrij!”
Mylogenics maakt voor het testen van functies en 
disfuncties gebruik van onder meer spier-, provo-
catie-, en lengtetesten. Hierdoor kan de behande-
laar snel en effectief de oorzaak van de klacht be-
handelen. De Boer: ,,Veel specialisaties doen aan-
names voor klachten en richten zich op de klacht 

zelf. Bijvoorbeeld pijn of bewegingsbeperking. Dit 
is slechts het gevolg van de oorzaak. Bij Myloge-
nics wordt behandeld wat niet goed functioneert. 
En dat kan van alles zijn. Mylogenics is een com-

binatie van on-
derzoek en be-
handeling.” Maar 
waarom is Mylo-
genics zo effec-
tief? ,,Mylogenics 
maakt gebruik van 
verschillende ef-
fectieve behandel-
technieken, zoals 
die van ‘active re-
lease’, gecombi-
neerd met ‘mus-
cle activation’ en 
‘functional stret-
ching’ en meer. Ie-
dereen is verschil-
lend en per indi-
vidu wordt onder-
zocht hoe behan-
deld moet wor-
den. Enkele voor-
beelden van klach-
ten die behandeld 
kunnen worden 
met Mylogenics 
zijn slijmbeursont-
steking, bekkenin-
stabiliteit, tennis/
golfarm, carpa-

le tunnelsyndroom en klachten in de nek, schou-
der, lage rug, heup, knie en enkel. Doelen van 
Mylogenics zijn preventie, behandeling en presta-
tieverbetering.” De sessies worden in de praktijk 
aan huis op de Dorpsstraat 118 of in sportschool 
Sports4me gegeven. Voor meer informatie, tel.: 
06-49104827/info@reactivated.nl/www.reactiva-
ted.nl.

Klaver 5 heet de herfst en winter welkom
Uitgeest - Qua mogelijkheden op het gebied van 
mode is het herfst- en winterseizoen toch het leuk-
ste. En wat is er veel moois dit najaar! De modetrends 
bestaan uit contrasten en invloeden uit het verleden, 
er zijn elegante of comfortabele kledingstukken in de 
collectie van Klaver 5 opgenomen of een combina-
tie van die twee.
Het komende seizoen biedt een rijk kleurenpalet. 
Bruin komt terug en vormt samen met bordeauxrood 
en karameltinten een warme wintercombinatie. Het 
blauw van de zomer is er dit najaar weer, maar de-
ze kleur wordt meegenomen in enkele toonaarden 
donkerder. Superchic en mooi te combineren met 
zwart. Zwart is overigens ook weer helemaal terug.
Er zijn dierenprints, veel bosdieren als vossen, uilen 
en vogels zijn terug te zien in de collectie. Kleding is 
gemaakt van mooie materialen met veel glans. Soe-
pel vallende stoffen en bijzondere prints bieden veel 
draagcomfort en maken de outfit opvallend. Bont-
details doen daarnaast weer volop mee. Bontkra-
gen geven de winterjassen, verkrijgbaar in diver-
se kleuren, een rijke uitstraling. De jassen zijn modi-
eus, en vooral draagbaar. Tassen met bont en bon-
tsjaals leuken elke look op. ‘Leather touch denim’ is 
dit seizoen vooral veelvuldig terug te vinden in de 
jeans. Gecombineerd met een mooie blouse wordt 
dit stoer en vrouwelijk. Ook leuk is het stoere bikerjas-
je dat echt een klassieker blijkt te zijn. Combineer het 
bij een jeans of bij een vrouwelijk jurkje voor een min-
der tuttige look.

Bij Klaver 5, aan de Middelweg 81-A in Uitgeest staat 
een professioneel team  klaar om een nieuwe outfit 
samen te stellen. Bezoek www.klaver-5.nl om op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws.
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In de laatste week van augustus konden de deelnemers behalve 
aan het  jeugd clubkampioenschap ook meedoen aan verschillende 
spelactiviteiten, zoals de Prijzenslag.

Zaterdag 28 september van 10.00 tot 15.30 uur

Chiropractie Castricum viert 
12,5 jarig jubileum met open huis

Castricum - Het is 12 ½ jaar geleden dat Vismai en Jyoti Schonfelder chiropractie introduceerde in 
Castricum, gebaseerd op hun holistische, vitalistische en humanistische visie. Vismai, Jyoti en hun 
twee kinderen hebben ondertussen hun levensreis voortgezet naar Bali, waarna Australië volgt. Vis-
mai: ,,Jyoti gaat een bestaande chiropractiepraktijk in Bali versterken en ik leg mij toe op de stichting 
Go Kiss the Earth, ‘s wereld’s eerste filantropische gezondheidsbeweging. Wij hebben er alle vertou-
wen in dat Marty, samen met Sunitha en Gordon en met de ondersteuning van Annemieke, Jane en 
Antoinette, de praktijk op een goede wijze voortzet.”

,Chiropractie is een geneeswijze waarbij de oor-
zaak van vele ziekten in de wervelkolom gezocht 
wordt”, vertelt opvolger chiropractor Marty. ,,De 
wervelkolom beschermt het ruggenmerg, dat sa-
men met de hersenen het centraal zenuwstelsel 
vormt. Bij stoornissen in de wervelkolom, heeft dat 
ook effect op de doorstroming van de zenuwimpul-
sen door het ruggenmerg en de daaruit aftakken-
de zenuwen. De chiropractie stelt dat een storing 
in het zenuwstelsel het lichaam het vermogen ont-
neemt zichzelf gezond te houden. Hierdoor neemt 
de weerstand af en krijgt een ziekteproces de kans 
zich te ontwikkelen.” Het werk van Chiropractie 
Castricum is gebaseerd op drie pijlers: veilig, zacht 
en effectief.
Tijdens de open dag wordt van 10.00 tot 11.00 uur, 
van 11.30 tot 13.30 uur en van 14.00 tot 15.00 uur 
een gratis kort persoonlijk onderhoud aangeboden 
waarbij het draait om de vraag wat chiropractie 
voor iemand kan betekenen. Om 11.00 en om 13.30 
uur wordt een lezing van een half uur aangeboden 
over gezondheid. En om 15.00 uur wordt ingegaan 
op de vraag wat de opleiding en het beroep chiro-
practor precies inhoudt. Marty: ,,Vismai en zijn fa-
milie komen in december rond de feestdagen drie 

weken naar Nederland. Vismai neemt dan de prak-
tijk waar. We zijn bovendien bezig met de voorbe-
reiding van lezingen over voeding. Want vandaag 
investeren in je gezondheid, levert buitengewoon 
veel op in je toekomst!” 

Reserveren voor de activiteiten tijdens de open dag 
is gewenst. Dat kan aan de balie op de Stations-
weg 19 Castricum of bel tel.: 0251-651020.

Leuke aanbiedingen 
bij jubilerend DAMode

Heemskerk - Glanda Mode heet nu DAMode. Ma-
riska Dam vond het na vijftig jaar tijd om de win-
kel een eigentijdse naam te geven. Half janua-
ri 2014 vindt de verhuizing plaats van het noodon-
derkomen op de Maerelaan naar het schitterende 
nieuwe pand aan het Haydnplein. Een nieuwe win-
kel, een nieuwe naam. Verder blijft alles hetzelfde. 
Het assortiment, de service en de kwaliteit. DAMode 
is uniek in zijn soort. Veel mensen weten dat en de 
grote klantenkring komt dan ook uit de wijde regio.  
DAMode verkoopt merken die je bijna nergens 
meer kunt krijgen. Hollandia ondergoed en Robson 
herenpyjama’s bijvoorbeeld. Er is dames- en baby-
mode (tot en met maat 86) in prachtige kleuren en 
modellen. Dameskleding is verkrijgbaar tot en met 
XXXXL. In ondermode en nachtmode voor dames, 
heren en kinderen is DAMode gespecialiseerd. Er is 
een zeer uitgebreide collectie ondergoed voor da-
mes en heren. Voorts kan men voor babykleertjes 
leuk terecht bij DAMode.  
Behalve onder- en bovenmode zijn de kleinvakarti-
kelen erg populair. Garen, ritsen, noem het maar op 
en het is verkrijgbaar. 
Al vijftig jaar is de service van DAMode bekend. Men 
kan bijvoorbeeld kleding op zicht mee krijgen en in-
dien gewenst is er persoonlijk advies en hulp bij het 
passen.

Vanwege het vijftigjarig jubileum zijn er regelmatig 
leuke aanbiedingen. Parkeren is geen probleem. 
DAMode, tijdelijk aan de Maerelaan in Heemskerk, 
dichtbij de rotonde.

Tennisclub Bakkum, 
tennis- plezier 
op elk niveau

Bakkum - ,,Al bijna negentig jaar staan bij TC Bakkum het beleven 
van plezier aan de tennissport en een gezellige clubsfeer hoog in 
het vaandel. Zowel de prestatiegerichte speler, als de puur recrea-
tief ingestelde tennisser wordt een ruime keus aan tennismogelijk-
heden geboden. Aan het woord is Tonny Hendriks die de communi-
catie verzorgt voor de tennisclub.

De thuisbasis van TC Bakkum is Tennispark Vinkebaan aan de Si-
friedstraat. Een accommodatie met negen verlichte gravelbanen en 
een gezellig clubhuis met verhoogd terras. Voor de jeugd is er een 
minitennisbaan met aparte oefenmuur. Tonny vervolgt: ,,Bij TC Bak-
kum wordt op verschillende niveaus door zowel senior- als jeugd-
leden aan de voorjaarscompetities van de KNLTB (de Nederland-
se tennisbond) meegedaan. Competitiespelen kan zowel door de 
week als op zaterdag en zondag. 

Het eerste zondagteam speelt eerste klasse. Gekwalificeerde trai-
ners verzorgen tennistrainingen voor zowel competitiespelers, re-
creatiespelers als jeugdleden. Een actieve commissie organiseert 
voor alle jeugdleden van zes tot en met zeventien jaar tal van activi-
teiten. Er is veel aandacht voor een goede tennisopleiding. Zowel in 
de zomer als in de winter worden tennislessen gegeven. In de laat-
ste week van de zomervakantie wordt de oergezellige Van Keeken 
Jeugdweek georganiseerd met de jeugdclubkampioenschappen en 
een scala aan sport- en spelactiviteiten, inclusief een gezellige bar-
becue met discofeest.” 

Ook voor de recreatiespeler biedt TC Bakkum voldoende moge-
lijkheden om aan zijn trekken te komen. Het vrij spelen gaat met 
een geautomatiseerd baanreserveringssysteem. De speeltijd is drie 
kwartier. Elke maandagavond is er voor seniorleden een inloop on-
der leiding van de baancommissaris. Daarnaast worden geduren-
de het seizoen verschillende onderlinge wedstrijden georganiseerd. 
,,Jaarlijks zijn er twee belangrijke open toernooien”, besluit Tonny. 
,,Het Bakkum Dubbeltoernooi dat ook wel het gezelligste toernooi in 
de regio wordt genoemd. Internationaal jeugdtennis op wereldtop-
niveau is te zien tijdens het jaarlijkse Biesterbos Open.” 

Meer informatie via Michelle Meijer, tel.: 06-13780778 of ledenadmi-
nistratie@tcbakkum.nl.
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Gemeente heroverweegt 
uitbreiding blauwe zone

Castricum - ,,Een massaal on-
dertekende petitie en een ge-
sprek met actiecomité Cas-
tricum Blauw Nee heeft wet-
houder Meijer op andere ge-
dachten gebracht over de uit-
breiding van de blauwe zone 
in de Oranjebuurt”, meldt het 
comité blij. 

Maandagavond overhandigde 
het actiecomité de petitie Blau-
we zone Nee met 202 handteke-
ningen aan de wethouder. ,,De 
bezwaren van de bewoners von-

den een gewillig oor bij de wet-
houder. Hij zegde toe de uitbrei-
ding van de tweede fase blauwe 
zone te heroverwegen om aan 
de zorgen van de bewoners te-
gemoet te komen. De optie om 
de uitbreiding voor onbepaalde 
tijd uit te stellen lijkt nu door de 
wethouder als voorstel te wor-
den overgenomen. Wij houden 
de komende tijd de vinger aan 
de pols bij de wethouder.” 

De petitie is in korte tijd, met na-
me in de Oranjebuurt massaal 

ondertekend. De bewoners ma-
ken de volgende bezwaren: de 
blauwe zone drukt de auto naar 
de omliggende straten waardoor 
daar overlast gaat ontstaan en 
opnieuw een blauwe zone nodig 
is; de maatregel kost de bewo-
ners en de gemeente extra geld 
voor vergunningen en handha-
vers, de bewoners ervaren op dit 
moment geen parkeerprobleem 
waar een dergelijke rigoureuze 
oplossing voor nodig is, de ge-
meente stelt slechts één ont-
heffing per gezin beschikbaar, 

de bewoners vrezen dat deze 
maatregelen onvermijdelijk lei-
den naar de invoering van be-
taald parkeren en de bewoners 
zijn er niet van overtuigd dat de 
gemeente de problematiek vol-
doende onderzocht heeft. In een 
open gesprek met de wethouder 
heeft het Comité suggesties ge-

daan voor alternatieven. De wet-
houder heeft deze in ontvangst 
genomen en gaat ze bestuderen. 

Maandag maakt de wethouder 
zijn voornemens met betrekking 
tot de blauwe zones bekend in 
het college. Op de foto het comi-
té met wethouder Meijer.

Eerste stap naar Zorro de 
Musical gezet door The Cast

Castricum - Musicalgroep The 
Cast heeft tijdens de eerste re-
petitie van het seizoen op fees-
telijke wijze met champagne en 
gebak de aftrap gegeven van 
Zorro de Musical. 

Opnieuw is The Cast er als eer-
ste amateurgroep in geslaagd 
de rechten van Zorro de Musi-
cal te bemachtigen. Op 15, 16 en 
17 mei is de bekende produc-
tie te zien in het Kennemer The-
ater in Beverwijk. De rollen zijn 
verdeeld en de eerste flamenco- 
en schermlessen zitten er al op. 
Voor de zomervakantie zijn audi-
ties gehouden voor Zorro. Deze 
keer is er een grote rol wegge-

legd voor het ensemble dat bij-
na voortdurend op het toneel zal 
staan. In het voorjaar is daar-
om al begonnen met schermles-
sen en flamencoworkshops. Het 
artistiek team heeft er een he-
le kluif aan gehad om de twee 
vrouwenrollen en de vier gro-
te rollen voor de mannen in te 
vullen. De kwaliteiten lagen zo 
dicht bij elkaar dat het tot het 
eind spannend bleef wie de rol-
len zouden krijgen. 

De nieuwe regisseur Marc-Pe-
ter van der Maas is na het hef-
fen van de glazen het seizoen 
voortvarend gestart. Samen met 
choreograaf Mirjam Spijker is de 

opening van Zorro-de Musical al 
stevig in de grondverf gezet. Het 
muzikale gedeelte is bij Ruud 
Luttikhuizen, de vaste repetitor, 
in vertrouwde handen. Het ver-
haal is geïnspireerd op het boek 
van Isabel Allende over de eerste 
echte gemaskerde held.
Musicalgroep The Cast speelt 
sinds 1990 bekende musicals 
zoals Fame, Joe, Copacabana 
The Wiz, Aida en Beauty and the 
Beast, alsmede eigen produc-
ties. De semi-professionele ver-
eniging heeft ongeveer vijftig le-
den uit heel Noord-Holland. The 
Cast wordt ondersteund door 
een groep trouwe donateurs en 
sponsors. 

Start beeldende cursussen 
Castricum - Vanaf vrijdag 20 zet 
Toonbeeld, centrum voor de kun-
sten, haar deuren open. Het cur-
susseizoen gaat van start. Het is 
goed gebruik bij Toonbeeld om 
een eerste les vrijblijvend te ko-
men meedoen. De les dient al-
leen betaald te worden, als men 
zich voor de cursus aanmeldt. 
Vrijdag en zaterdag 20 en 21 
september vanaf 10.00 uur 
steenhakken. Maandag 23 sep-
tember 9.30 uur kaligrafie en om 
13.30 uur beeldhouwen. Woens-

dag 25 september vanaf 19.30 
uur tekenen en schilderen. Don-
derdag 26 september 16.00 uur  
kunnen ouders met kinderen, óf 
kinderen alleen, pottenbakken 
vanaf 16.00 uur. Leeftijd vanaf 
acht jaar. Vanaf 19.30 uur kan er 
zowel gedraaid worden als met 
de hand gevormd. Op 5 oktober 
gaat de maandelijkse pottenbak-
ken op zaterdag van start. Aan-
melden voor de open lessen kan 
door een mail te sturen naar tn-
beeld@xs4all.nl. 

Internationale Dag van 
de Vrede in De Bazaar

Regio - Op 21 september wordt 
de Internationale Dag van de 
Vrede wereldwijd gevierd, ook in 
de IJmond. 
Dit jaar krijgt Vrouwen voor Vre-
de IJmond medewerking van 

De Bazaar, het koor Songs for 
You en Barbers on Tour met een 
voorstelling. Geoffy G. is hierbij 
gastspeler. Te zien en te horen 
van 13.00 uur en 14.00 uur in hal 
30 van De Bazaar. 

Einde zomer gevierd met waterballet
Castricum - Op basisschool 
de Sokkerwei is de zomer vrij-
dag 6 september met een gewel-

dig waterballet afgesloten. Voet-
gangers bleven stilstaan om de 
kinderen te zien spelen. Het was 

dan ook een vrolijk schouwspel. 
Vervolgens vertrokken de kinde-
reren kletsnat naar de klas.

Concert dankzij fancy fair
Limmen - De fancy fair met 
kunstmarkt, georganiseerd door 
gemengd koor De Vredeburgers, 
was een groot succes. Vele be-
zoekers wisten de weg naar het 
protestantse kerkje 

Dankzij de enorme inspanning 
van de leden en hun partners 
bedroeg de uiteindelijke op-
brengst van de fancy fair 2700,00 
euro. Hierdoor kan het koor op 
zondagmiddag 3 november weer 
een concert met solisten en en-
semble geven. 
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