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Jimmy Hendriks 
wereldkampioen!
castricum - Afgelopen week 
heeft het wereldkampioenschap 
darts voor junioren plaatsge-
vonden in Ierland. Castricummer 
Jimmy Hendriks wist met een su-
blieme finish de wedstrijd te win-
nen met als resultaat: de wereld-
titel! Met een gemiddelde van 96 
per pijl liet Jimmy zien dat hij de 
beste jeugdspeler is van de we-
reld. Zaterdag was de grote fina-
le tegen de Duitser Max Hopp. 

De Duitser schoot uit de start-
blokken en nam een 3-0 voor-
sprong, maar Hendriks bleef rus-
tig en dat is zijn grote kracht. Na 
een 4-2 achterstand, kreeg Hopp 
meer moeite om het zeer hoge 
niveau vast te houden en Jimmy 
liet die kans niet liggen. 

Vanaf volgend jaar moet hij zich 
met de grote mannen gaan me-
ten. 

Prehistorische kano’s naar 
nieuw depot in Castricum
castricum - De prehistorische 
kano die in 2007 bij werkzaam-
heden in natuurgebied Dijkgats-
weide in de Wieringermeer werd 
gevonden, komt naar Castricum. 
Net zoals de jongere kano die in 
2003 bij werkzaamheden werd 
aangetroffen in Uitgeest. 

De eikenhouten kano uit Wie-
ringermeer, daterend van om-
streeks 3.300 voor Christus, is 
één van de oudste, meest com-
plete exemplaren die ooit in Ne-
derland werd gevonden. 

Beide kano’s liggen nu nog bij 
de Rijksdienst voor Archeolo-
gie, Cultuurlandschap en Mo-
numenten in Lelystad. Daar zijn 
ze geprepareerd, gedocumen-
teerd, geconserveerd en geres-
taureerd. 
De provincie Noord-Holland wil 
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een nieuw archeologisch depot 
bouwen. Het huidige archeologi-
sche depot Mercurius in Wormer 
voldoet niet meer aan de gestel-
de eisen. Het depot is te klein en 
voor het behoud van de vonds-
ten klimatologisch ongeschikt. 
Het nieuwe Archeologisch Infor-
matie Centrum biedt Noord-Hol-
landers in de toekomst de kans 
inzicht te krijgen in hun huidige 
woon- en werkmilieu door mid-
del van informatie over de vroe-
ge geschiedenis van het gebied.

De belangrijkste vondsten, zo-
als de 4e eeuwse vrouw Hilde 
uit Castricum, de sarcofaag van 
Etersheim en de prehistorische 
kano’s van Uitgeest en de Wie-
ringermeer zullen permanent in 
het nieuwe depot worden ge-
toond. Verder worden in het Ar-
cheologisch Informatie Centrum 

alle archeologische vondsten 
en collecties opgeslagen die de 
provincie in de loop van de de-
cennia heeft verzameld. Voor de 
bouw van het nieuwe Archeolo-
gisch Informatie Centrum is de 
keus gevallen op een bouwka-
vel op De Zanderij in Castricum. 
Deze kavel ligt tussen twee ar-
cheologisch bijzonder waarde-
volle gebieden, het Oer-IJ en het 
duingebied. Bovendien is de lo-
catie van het centrum gelegen in 
de directe nabijheid van een NS-
station, waardoor de bereikbaar-
heid en toegankelijkheid gega-
randeerd zijn. 
Op 29 september is een infor-
matiebijeenkomst over de toe-
komstplannen voor de Zanderij 
in het Clusius College, aanvang 
20.00 uur en 10 oktober in het 
nieuwe gemeentehuis, aanvang 
19.30 uur. 

21-jarige man overleden 
bij ongeval op Rijksweg

limmen - Een 21-jarige man 
uit Amsterdam overleed maan-
dagavond bij een ongeval op de 
Rijksweg in Limmen. Een 40-ja-
rige automobilist uit Castricum 
reed rond 20.20 uur over de-
ze weg vanuit Castricum in de 
richting van Heiloo. Hij wilde ter 
hoogte van Limmen afslaan en 
zag de motor, die uit tegenover-
gestelde richting kwam, over het 
hoofd. Deze motor voerde geen 
licht.
De 21-jarige man, die op de mo-
tor zat, was zwaar gewond. Hij 
werd gereanimeerd, maar over-

leed ter plaatse. De andere per-
soon op de motor rende weg na 
het ongeval. Er werd naar hem 
gezocht, maar hij werd niet aan-
getroffen. Het gaat hier vermoe-
delijk om de bestuurder van de 
motor. Het is hoogstwaarschijn-
lijk dat hij gewond is geraakt 
door de aanrijding.
Wie de bestuurder van de motor 
gezien heeft maandagavond of 
andere informatie heeft die van 
belang kan zijn, wordt verzocht  
contact op te nemen met de po-
litie in Alkmaar via telefoonnum-
mer 0900-8844.

Voorstelling Forento in bos
Bakkum - Zondagmiddag zet-
te toneelvereniging Foren-
to een vrolijke kindervoorstel-
ling neer in het bos. Het zelfge-
schreven stuk van regisseur Ma-
rie Louise, liet dankzij de impro-
visatie van de spelers en de ver-
scholen grapjes ook de volwas-
senen genieten. Muzikant Rens 

van der Linden liet de dieren en 
zelfs het publiek meezingen. Met 
zijn gitaar en pakkende teksten 
liepen de scenes vloeiend in el-
kaar over. En de sprookjesachti-
ge omgeving in de stralende zon 
deden de rest voor een onverge-
telijke theatermiddag. (Foto: Tes-
sa Böck).
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.

Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Vermist:
Dorpsstraat Castricum: cyperse 
gecastreerde kater, bruine vlek-
ken in de vacht, witte borst door-
lopend naar de nek, voor wit-
te voetjes, achter kniekousen, 
zwart bandje met witte en zwarte 
glittertjes, gechipt, 1 jaar, Noah. 

Pirola Castricum: witte gecas-
treerde kater met roodbruine 
vlekken, 1 jaar, Sieb.

Gevonden:
Zeeweg/van Oldenborghweg 
Bakkum: wit met zwarte kat. 
Bij theehuis Dijk en Duin Bak-
kum: lapjespoes met veel wit, 
blauwe ogen, cypers met oran-

je vlekken rond de ogen, cyperse 
vlek op kop, cyperse staart, wit-
te poten met op linkerachterpoot 
bruinoranje vlekje. 

In het duin bij strandopgang 
Bakkum: zwarte kat. Omgeving 
Gladiolenveld Castricum: zwar-
te ongecastreerde kater, circa 1 
jaar.

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
13-09-2011: Silvan Juriaan, zoon 
van J. Revers en M.C.M. Vree-
burg, geboren te Alkmaar. 14-
09-2011: Kris, zoon van E.J.A.G. 
Admiraal en M. de Dood, ge-
boren te Alkmaar. 14-09-2011: 
Suus, dochter van E.J.A.G. Ad-
miraal en M. de Dood, geboren 
te Alkmaar. 19-09-2011: Robin, 
dochter van R.C. Kleverlaan en 
L. van der Eng, geboren te Alk-
maar.
Wonende te Castricum:
12-09-2011: Kenji, zoon van 
S. Kaenthongjaroen, geboren 
te Beverwijk. 14-09-2011: Jilli-
an, dochter van C.H. Zijlstra en 
P. Weijers, geboren te Alkmaar. 
18-09-2011: Joe Julian, zoon van 
J.C. Meijne en B. Lugtigheid, ge-
boren te Castricum. 
19-09-2011: Bram Sjoerd Johan-
nes, zoon van M.G.R. de Vries en 
M.M.T.N. Heeringa, geboren te 
Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:

20-09-2011: Davtian, Sasoen, 
wonende te Limmen en Bagh-
dasaryan, Diana, wonende in 
Spanje.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
16-09-2011: Smit, Petrus H. en 
Oerlemans, Jacomijn, beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
17-09-2011: Borst, Anna M., oud 
86 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met B. Lute.
Wonende te Zaanstad:
16-09-2011: Förster, Ursula D.G., 
oud 78 jaar, overleden te Bak-
kum.
Wonende te Limmen:
17-09-2011: Boersma, Petronella 
B., oud 84 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met J.A. 
Mors.
Wonende te Akersloot:
17-09-2011: van der Eng, Henri-
cus J., oud 86 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
M.M. Kerssens.

Kruiden in het duin
Boswachters organiseren 
een smaakvolle excursie
Castricum - Op donderdag 29 
september organiseert de bos-
wachter van PWN een smaak-
volle excursie. “We gaan struinen 
door het duinreservaat, bessen 
proeven en blaadjes eten”, aldus 
een enthousiaste Cora Schipma, 
boswachter bij PWN. “Daarbij 
vertellen we onder andere welke 
planten eetbaar zijn, welke giftig 
en leggen ook een link met my-
thologie en natuurgeneeskunde. 
Een leuke, maar vooral ook leer-
zame excursie dus.” 
Ook vertellen de boswachters 

welke kruiden mensen goed 
kunnen telen in zijn eigen tuin. 
De excursie duurt van 13.30 uur 
tot ongeveer 15.30 uur en start 
bij Bezoekerscentrum De Hoep 
in Castricum. Deelname kost 
3,50 euro. Iedereen vanaf acht 
jaar is welkom. 

Deelname kan alleen op basis 
van aanmelding via www.pwn.nl/
activiteiten of via 0900-7966288. 
In verband met beperkt aantal 
deelnemers wordt aangeraden 
snel aan te melden. 

Castricum/Uitgeest – Van 20 
tot en met 26 november is de 
collecteweek van het Nationaal 

MS Fonds zoekt 
collectanten

MS Fonds. Voor deze collecte is 
men nog op zoek naar collectan-
ten. Voor aanmelding kan men 
bellen met Erny Sinke, coördina-
tor van de collecte in Castricum 
en Uitgeest, 0251-824162 of er-
nysinke@hotmail.com.  
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Bokkentocht van Wijk 
aan Zee op 9 oktober
Wijk aan Zee - Voor de der-
de keer opent Wijk aan Zee het 
Bokbierseizoen met de ‘schui-
mende’ en succesvolle traditie: 
De Bokkentocht. Dit jaar is dat 
op zondag 9 oktober. De tocht 
begint om 12.00 uur en duurt 
tot 18.00 uur. Van kuierend tot 
sportief. Vijftien tapperijen doen 
eraan mee en er valt een mooi en 
ambachtelijk bokbiertje te proe-
ven. De vijf verschillende routes 
zijn uitsluitend voor voetgangers 
en rolstoelen. In de Bokkenflyer 
die bij de Bokkenpas hoort, staat 
een overzichtelijke plattegrond 
met welke tapperij waar zit.  
Een Bokkenpas kost vijf euro. De 
verkoop is al gestart, zowel onli-
ne als bij alle vijftien deelnemen-
de tapperijen en bij de VVV aan 
het Julianaplein (speciaal die 
zondag open van 12.00 tot 16.00 
uur, tevens voor afhalen van on-
line gekochte passen). Elk eer-
ste bokje heeft een vriendelijke 
prijs en daarvoor krijgt men een 
stempel op de pas. Na de tocht, 
met zes verschillende stempels 
erop, stoppen de deelnemers de 

Bokkenpas, voorzien van naam 
en adres, in de brievenbus bij de 
VVV. Onder de inzenders worden 
prijzen verloot. De tapperijen die 
meedoen zijn: 1618, Strandpa-
viljoen De KuSt, Het Wapen van 
Wijk aan Zee, Hotel Restaurant 
Zeeduin, De Liefhebbers, Res-
taurant Het Zomerhuis, Hotel 
Restaurant Sonnevanck, Strand-
restaurant Het Strandhuis, De 
Sunseabar, Café De Zon, Brasse-
rie Klein Zwitserland, Duinpavil-
joen Schoos, De Horse Club, Ca-
fé Jetz, Paviljoen Sout.
Om 18.00 uur verandert een aan-
tal tapperijen weer terug in ‘res-
taurant’. Reserveren wordt op 
prijs gesteld en dat kan natuur-
lijk al tijdens de tocht of ervoor. 

‘Als de drank is in de man, is de 
wijsheid in de kan’ luidt het oer-
Hollandse gezegde. Dat weer-
houdt de organisatie er niet van 
rotsvast te geloven in de wijsheid 
van de deelnemers om de nor-
male omgangsregels te hante-
ren. Kijk voor meer informatie op 
www.debokkentocht.nl.  

Galerie Sopit presenteert vanaf 2 oktober:  
Expositie Afrikaanse reclameborden

Castricum - Overal in Afrika 
treft men kleurrijk geschilderde 

reclame-uitingen aan bedoeld 
om de aandacht van voorbijgan-
gers te trekken. Deze manier van 
reclame maken gaat verder dan 
alleen het trekken van klanten; 
veel mensen zijn analfabeet en 
de afbeeldingen laten vaak op 
humoristische wijze zien waar 
het bedrijfje voor staat. De ten-
toonstelling, die op 2 oktober 
van start gaat bij Galerie Sopit, 
is een ode aan de talrijke arties-
ten die met verf en kwast kleur 
en levendigheid brengen in hun 
dorpen en steden. 
Een groot aantal van deze kleur-
rijke borden zijn bovendien te 
koop. Kijk voor meer informa-
tie op www.sopit.nl. Het adres is 
Anna Paulownastraat 22 in Cas-
tricum. Galerie Sopit en het gra-

fisch atelier is iedere zondag van 
13.00 tot 17.00 uur geopend. De 
toegang is gratis. 

Limmen - Eric Bakker heeft sa-
men met Herman Zandsta een 
thriller geschreven: Het Dubai 
Ultimatum. Vanaf half oktober is 
het boek beschikbaar. Het ver-
haal is geschreven in de ‘sfeer’ 
van de Da Vinci code. “We heb-
ben ons laten vertellen dat de 

Verwacht van Limmense bodem: Dubai Ultimatum
schrijfstijl veel weg heeft van 
Stieg Larson”, aldus Eric. “Wel-
licht een beetje teveel eer voor 
ons als beginnende schrijvers, 
maar het manuscript is gelezen 
door circa dertig mensen en ie-
dereen was heel enthousiast.”
Het boek kent een thema waar-

in milieu, geloof en wereldpoli-
tiek samenkomen. Meer in de-
tail gaat het boek over een ar-
cheoloog (Egon Zilverberg), die 
bij toeval een ontdekking doet 
die de wereld voorgoed zal ver-
anderen. Hij besluit zijn schok-
kende ontdekking in te zetten 

om de teloorgang van het mi-
lieu en klimaat tegen te gaan. 
Om zijn doel te bereiken, gaat 
hij de strijd aan met de wereld-
leiders van de G-20 (anno 2018). 
De jacht wordt op hem geopend 
en alle middelen worden inge-
zet om hem tegen te houden. Er 
ontstaat een intrigerend steek-
spel, waarbij iedereen ten koste 

van alles probeert zijn eigen be-
langen te beschermen. Eric: “Bij-
zonder te vermelden is dat Hans 
Wiegel, bij wie de aspecten poli-
tiek, geloof en milieu prima aan-
sluiten, een leuke en positieve 
quote heeft geschreven voor ons 
boek. Deze quote zal op de ach-
terkant van het boek worden op-
genomen.” 

Koreaanse dirigent studeert af  
Castricum - Op vrijdag 30 sep-
tember studeert de Koreaanse 
Moonsook Ryu af voor haar di-
ploma directie. Dit zal zij doen bij 
het Fanfare Orkest van de Mu-
ziekvereniging Emergo uit Cas-
tricum. Eén van de onderdelen 
van dit examen, het concert, is 
openbaar en vrij toegankelijk. Dit 
vindt plaats op vrijdag 30 sep-
tember vanaf 20.00 uur in het 
Jac. P. Thijsse College.
Vanaf 1992 is de 47-jarige Moon-
sook Ryu werkzaam in de mu-
ziekwereld. In 2001 kwam zij 
naar Nederland voor haar stu-
die dwarsfluit aan het conserva-
torium van Tilburg. Nadat zij de-
ze studie had afgerond in 2005 

ging zij naar het Koninklijk Con-
servatorium van Den Haag voor 
haar studie directie HaFaBra bij 
docent Alex Schillings. Het eind-
examen wordt afgenomen door 
een vijfkoppige examencommis-
sie. Direct na het examen zal het 
resultaat door de directie van het 
Koninklijk Conservatorium Den 
Haag bekend worden gemaakt. 
Tijdens het concert wordt ook 
een werk ten gehore gebracht 
dat door Moonsook Ryu is ge-
arrangeerd. Dit is het Korean 
Mountain Mania gebaseerd op 
een Koreaans volkslied. In de-
ze bewerking is de hoofdrol toe-
bedeeld aan de Zuid Koreaanse 
mezzo sopraan Jeong Joo Lee.

Programma 29 sept t/m 5 okt 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.30 uur 
zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
“One Day” Voorpremière
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Johnny English - Reborn”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur maandag 18.30 uur

“Isabelle”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 uur 
“Crazy Stupid Love”

maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 
“A Seperation” Filmhuis

vrijdag 18.30 uur 
“Harry Potter 7 - Part 2 - 3D”

woensdag 16.00 uur 
“The Lion King (NL) - 3D”

zaterdag & zondag 16.00 uur 
woensdag 16.00 uur 
“Bennie Stout ”
woensdag 13.00 uur 

“Sinterklaas en het raadsel 
van 5 december ”

zaterdag & zondag 13.00 & 16.00 uur 
woensdag 13.00 uur 

“De Smurfen (NL) 3D”
zaterdag & zondag 13.00 uur 

“Mr. Popper’s Penguins”

V.l.n.r.: Moonsook Ryu, Erik van de Kolk en Jeong Joo Lee.

Romantisch drama One Day
15 juli 1988. Na één dag samen 
te hebben doorgebracht, ont-
staat er tussen Emma Morley en 
Dexter Mayhew een vriendschap 
voor het leven. En dat terwijl het 
tegenpolen lijken te zijn: Emma 
is idealistisch en ambitieus, Dex-
ter een rijke charmeur die het 
leven als een feest ziet. Twintig 
jaar lang kijken de filmbezoekers 
op 15 juli hoe het Em en Dex ver-

gaat en hoe hun levens met el-
kaar verwikkeld zijn. 
Hun relatie verschuift in de loop 
der jaren, totdat ze zich op een 
bepaald punt in hun leven reali-
seren dat hetgeen waar ze naar 
zoeken en op hopen, dichterbij 
is dan ze al die tijd hebben ge-
dacht. Totdat die ene dag in 1988 
voor altijd een andere betekenis 
krijgt.

Rowan Atkinson (Mr. Bean & 
Johnny English) kruipt opnieuw 
in de huid van de onverschrok-
ken Britse geheim agent. 
Johnny English moet deze keer 

Johnny English Reborn
een groep sluipmoordenaars te-
genhouden. 
De groep heeft een aanslag 
voorbereid op een belangrijke 
wereldleider...  
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Schetsen en potten-
bakken bij Toonbeeld
Castricum – Zaterdag 1 okto-
ber kunnen belangstellenden 
een proefles schetsen nemen 
bij Toonbeeld. De cursus schet-
sen wordt gegeven in tien lessen 
op zaterdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur onder leiding van do-
cent Angèle van den Thillart.
De cursus pottenbakken wordt 
op hetzelfde moment gegeven 
bij Toonbeeld. Docent potten-
bakken is Wilma Bosland. De 

cursus pottenbakken wordt ge-
geven op acht hele zaterdagen, 
een keer in de maand.
De proeflessen zijn gratis, maar 
wie zich aanmeldt voor de ge-
hele cursus betaalt de eerste les 
alsnog.

Voor  aanmelden voor een proef-
les graag even een bericht of te-
lefoontje naar tnbeeld@xs4all of 
0251-659012.

Castricum - Voor de derde maal 
is er de cursus ‘Plezier in schrij-
ven, die plaatsvindt in dorpshuis 
de Kern op zes woensdagoch-
tenden van 10.00 tot 12.00 uur. 
De eerste bijeenkomst is op 5 ok-
tober, de laatste op 9 november. 
Tijdens de bijeenkomsten schrij-
ven de deelnemers op basis van 
heldere opdrachten korte tek-
sten. Ook krijgen zij telkens een 
schrijfopdracht mee naar huis. 
Deelname kost 35 euro.  Aan-
melding: tel. 0251-656562 of in-
fo@welzijncastricum.nl.

Cursus ‘Plezier 
in schrijven’

Informatiemiddag ‘Ken 
uw rechten’ en ‘wonen’
Limmen - Tijdens de informatie-
middag ‘Ken uw rechten’ en ‘wo-
nen’ in Limmen, georganiseerd 
door Stichting Welzijn Castricum 
op 6 oktober, komen er twee on-
derwerpen aan bod. Van 14.00 
tot 14.45 zal de heer Ten Kleij van 
de afdeling Sociale Zaken van de 
gemeente Castricum meer ver-
tellen over alles rondom de so-
ciale wetgeving; waar heeft men 
zoal recht op als men een (bij-

stands)uitkering en/of pensioen 
heeft? Om 15.15 uur vertelt Ken-
nemer Wonen  alles over waar 
men mee te maken kan krijgen 
als men een huurwoning heeft 
(of wilt).  

De informatiemiddag vindt 
plaats in cultureel centrum Vre-
deburg, Dusseldorperweg 64. 
Toegang gratis. Inschrijven kan 
via Stichting Welzijn Castricum. 

Limmen - Dankzij de inzet van 
60 collectanten, die van 5 tot 10 
september collecteerden voor 
de Kankerbestrijding in Lim-
men, werd het fraaie bedrag van 
4.474,50 euro opgehaald.
Wie de collectant heeft gemist 
kan nog een gift doen op giro 
26000 t.n.v. KWF Kankerbestrij-
ding in Amsterdam.

Opbrengst collecte

Buurtfeest Dag Hammar- 
skjöldlaan groot succes!
Castricum – Dankzij een bijdrage uit het Oranjefonds werd zaterdag 
feest gevierd in de Dag Hammarskjöldlaan op de Nationale Burendag. 
Een groot feest waar zo’n honderd straatgenoten op afkwamen. Sa-
men op speurtocht door de buurt, meedoen aan een workshop groen-
decoratie, lekker eten en drinken en kletsen met bekende en onbe-
kende buurtgenoten. “Het feest heeft zeker bijgedragen aan een nog 
hechtere gemeenschap binnen de buurt”, aldus Janine Schoorl, een 
van de organisatoren. “Alle bewoners vonden het feest voor herha-
ling vatbaar.”

Castricum - Een 46-jarige 
snorfietser uit Castricum werd 
woensdagmiddag overgebracht 
naar het ziekenhuis nadat hij 
door het slechte weer was uit-
gegleden op de Rietkamp. De 
man viel en liep een hoofdwond 
op. Hij werd met de ambulance 
overgebracht naar het zieken-
huis.

Snorfietser loopt 
hoofdwond op

Clusius College zet sta-
giaires in als serviceteam
Castricum - Zes heren in uniform die dagelijks van 7.45 tot 14.00 
uur in en rondom het Clusius College Castricum te vinden zijn. Waar-
om zijn ze er en wat doen ze ? Het is het Serviceteam van het Clusius 
College Castricum. Het Clusius College Castricum biedt sinds het be-
gin van het schooljaar stageplaatsen aan zes leerlingen van de oplei-
ding Medewerker Toezicht & Veiligheid van het Horizon College Alk-
maar. Samen vormen zij het Serviceteam van het Clusius. Elke 10 we-
ken komt er een nieuw team stagiaires. De leden van het team: Ja-
son Fowler, Stefan Veldt, Myron van der Zee, Kevin van Everdingen en 
Burak Bilbal.

Perspectief start met 
basiscursus tekenen
Castricum - De komende zes 
weken start Perspectief, Ateliers 
voor Beeldende Vorming, een 
oriënterende basiscursus teke-
nen. Vanaf 29 en 30 september 
geven de docenten Fré Ham en 
Afke Spaargaren les op respec-
tievelijk donderdag van 19.30- 
22.00 uur en vrijdag van 13.30-

16.00 uur. Er wordt gewerkt met 
diverse tekenmaterialen, zoals 
potlood, zachte pastels en inkt.
Het adres is Van Oldenbarne-
veldweg 37. 

Voor meer informatie: Ton Ro-
ta, tel. 0251-659005 of www.per-
spectiefcastricum.nl.

Clip heropent in de 
bibliotheek Limmen
Castricum - Vanaf 3 oktober 
is het gemeentehuis Castricum 
weer naar het Raadhuisplein in 
Castricum terugverhuisd.
Voor de inwoners in Limmen die 
vragen hebben op het gebied 
van wonen, welzijn, zorg en in-
komen wordt daarom de Clip  in 
Limmen opnieuw geopend. 
De Clip is het Cliënteninforma-
tiepunt. Hier kunnen vrijwilli-
gers vragen beantwoorden en 
informatie geven over de voor-
zieningen waarvan gebruik kan 
worden gemaakt. Of zij brengen 
mensen in contact met de juis-
te organisatie/instelling. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.
Met ingang van 5 oktober is de 
Clip weer geopend in de bibli-
otheek Limmen, Zonnedauw 2. 

Iedere woensdagmiddag tus-
sen 15.00 en 16.00 uur kan men 
hier langskomen om persoonlijk 
de vraag te stellen. Een afspraak 
maken is niet nodig. 
Men kan ook telefonisch con-
tact opnemen met de Clip 0251-
656562 op maandag t/m vrijdag 
van 9.00–12.30 uur. Per mail kan 
men de Clip bereiken via: info@
welzijncastricum.nl. Ook in Cas-
tricum en Akersloot zijn Clips te 
vinden.
In Castricum kan men iedere 
ochtend langskomen bij  het Cli-
enteninformatiepunt bij Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5. In Akersloot is men wel-
kom op woensdagmiddag tus-
sen 15.00 en 16.00 uur in de bi-
bliotheek, Rembrandsingel 1. 

Castricum - Eveline Veenen-
daal houdt van 29 september 
tot 10 november een kleurrijke 
expositie met beelden en schil-
derijen in Klaver Vier, Dorps-
straat 45. Het thema is Boeddha. 
Naast  het begeleiden van men-
sen in het atelier bij Klaver Vier is 
zij ook zelf zeer creatief. Zij heeft 
veel ervaring met het tekenen 
van portretten en huisdieren in 
opdracht. 

Expositie bij 
Klaver Vier
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De andere kant van 
het Bakkerijverhaal
Graag willen wij reageren op de ingezonden brief in De Castricummer 
van 7 september. Teska Seligmann stelt hierin dat de Bakkerij negatief 
in het nieuws komt en dat de gemeente niet meewerkt. Erg zielig al-
lemaal, ze hebben het zo zwaar! Een horecapand op een A-locatie, een 
lening van 200.000 euro, de rente hierover is nog een als extra subsidie, 
cadeautje van de gemeente Castricum. Mevrouw zegt dat De Bakkerij 
alleen maar negatief in het nieuws komt. Nou, dan lezen wij waarschijn-
lijk andere kranten, want De Bakkerij staat veelvuldig gratis in de krant 
met hun activiteiten en ze hebben een link op de site van de gemeente 
in tegenstelling tot overige ondernemingen die moeten betalen voor pu-
bliciteit. Mevrouw Seligmann geeft aan dat De Bakkerij zichzelf prima 
kan redden. Als dat zo zou zijn dan zou die subsidie en bedelaanvragen 
bij de gemeente ook niet nodig zijn. Sterker nog, misschien moet men 
zichzelf eens de vraag stellen of er überhaupt wel interesse is voor De 
Bakkerij? Als er namelijk genoeg animo zou zijn voor dit gemeente-
geld slurpende poppodium dan hadden ze immers geen geldproblemen 
gehad. Alleen al in 2011 heeft De Bakkerij 19.000 euro subsidie voor 
activiteiten waar maar een handje vol mensen plezier aan beleeft en dit 
is de stand tot eind augustus 2011, exclusief de lening van 200.000 euro 
voor het aangekochte pand. Wellicht is het een idee om het gemeente-
geld, dat nu verspild wordt aan het redden van een kansloos zogenaamd 
jongerencentrum, te besteden aan iets waar wel alle inwoners van de 
gemeente van kunnen genieten, het zwembad bijvoorbeeld. Met die 
19.000 euro kunnen kinderen leren zwemmen in Castricum, nu en in de 
toekomst. Elke week is De Bakkerij zo goed als leeg en als er mensen 
zijn, dan staan, liggen, zitten ze voor de deur te schreeuwen. Is het niet 
zo dat er voor jongeren stimulerende activiteiten zouden moeten worden 
georganiseerd die iets toevoegen aan het bestaande aanbod? In plaats 
daarvan worden er bands en dj’s ingehuurd, volgens mij een taak die 
door de naastgelegen horeca al uitgevoerd wordt en op een veel betere 
manier. Filmavonden? Daarvoor hebben we een bioscoop. Goedkope 
locatie voor culturele activiteiten: De Kern, cursussen: Volksuniversiteit 
et cetera. Toevoeging voor het dorp? Als u daarmee het verloederende 
uiterlijk bedoelt van wat eens een statig monumentaal pand was, dan 
heeft u gelijk. De uitbouw waar iedereen het over heeft (300.000 euro 
subsidie) is nog lang niet zeker; er zijn genoeg omwonenden die het er 
niet mee eens zijn. Daarnaast moet men zich ook eens afvragen wat 
de belasting gaat worden voor de nu al overvolle Dorpsstraat; er zou 
driehonderd man in moeten kunnen en de Dorpsstraat is hier niet op 
berekend. En dan de live-bandjes die zich verplaatsen naar de openbare 
weg. Het allermooiste is nog dat De Bakkerij van tevoren precies wist 
dat het pand niet geschikt zou zijn voor live-muziek. De Bakkerij zou 
zich actief inzetten voor de samenleving, maar wie goed kijkt ziet dat ze 
alleen maar bezig zijn met zichzelf en hun eigen gewin!
Buurtbewoners. (Ingekort, naam en adres bekend bij de redactie).

Leerlingenvervoer
Op 30 juni 2011 heeft de raad een nieuwe verordening leerlingenver-
voer vastgesteld. In de daaraan voorafgaande raadscarrousel is geen 
woord gesproken over opstapplaatsen. Ook was er geen enkele indi-
catie vanuit het raadsvoorstel dat er sprake zou kunnen zijn van een 
besluit tot aanwijzing van opstapplaatsen door het college. Eén week 
voor het begin van dit schooljaar werden ouders opgeschrikt door een 
brief van het taxibedrijf. Daarin werd medegedeeld dat de kinderen die 
speciaal onderwijs doorlopen en gebruik maken van de mogelijkheid van 
aangepast vervoer niet meer thuis zouden worden opgehaald, maar bij 
(onveilig gelegen) centrale opstapplaatsen. De PvdA heeft direct actie 
ondernomen richting gemeente. Kennelijk geschokt door de reacties 
besloot het college kort daarop vooralsnog geen gebruik te maken van 
de zogenaamde opstapplaatsen. Excuses over de gang van zaken werd 
aangeboden door de verantwoordelijke wethouder. Ondanks dat het 
besluit is teruggedraaid, heeft dit veel impact gehad op de betreffende 
ouders en er is zelfs, bij de PvdA, een geval bekend dat ouders, door dit 
voorval, hebben besloten het kind naar een andere school te laten gaan. 
Omdat onze fractie het onbegrijpelijk vindt dat het ambtelijk apparaat 
van Castricum kennelijk dergelijke besluiten mag en kan nemen, vraagt 
de PvdA het college wat zij vindt van deze gang van zaken.
Afhankelijk van de beantwoording overwegen wij dit onderwerp via het 
presidium alsnog te agenderen voor de raad voor een interpellatiedebat.
Namens PvdA-fractie Castricum, Peter Verduin.

Grapje en leermoment
Castricum - “Wij hebben alle-
maal een bericht gekregen over 
de nieuwe vuilniswagen en dat 
de vuilnisbakken netjes op een 
rij moeten staan”, vertelt Moniek 
Beentjes die afgelopen week bo-
venstaande foto maakte. 

“Maar mijn buurvrouw had haar 

Castricum - Na twee eerdere 
ontmoetingen over het kwestie 
tussen Israël en de Palestijnen 
wordt op woensdag 5 oktober 
in dorpshuis De Kern, Verlegde 
Overtoom 15, weer een bijeen-
komst aan dit onderwerp gewijd.
Gastspreker is Hajo Meyer, pu-
blicist en auteur van diverse 
boeken over de holocaust, zi-
onisme, Israël en antisemitis-
me. Hij houdt een inleiding over 
de achtergronden van het zio-
nisme en de rol die WO II heeft 
gespeeld bij de totstandkoming 
van de staat Israël. Hajo Mey-
er, geboren in 1924 in Bielefeld 
Duitsland, vluchtte als kind van 
14 jaar alléén naar Nederland. In 
maart 1944 werd hij echter toch 
opgepakt en afgevoerd naar 
Auschwitz. Bevrijd door de Rus-
sen overleefde hij als één van de 
weinigen het kamp. Hij is onder 
andere auteur van het enigszins 
spraakmakende boek ‘Het Ein-
de van het Jodendom’. Aanvang 
20.00 uur. De toegang is vrij. 

Hajo Meijer 
spreekt in Kern

Castricum - Op zaterdag 8 ok-
tober geeft het Begeleidings-
orkest voor Noord-Holland een 
concert in de Dorpskerk, Kerk-
pad 1. Het Begeleidingsorkest 
onder leiding van dirigent Pieter-
Jan Olthof is in Castricum welbe-
kend, samen met de Castricum-
se Oratorium Vereniging geeft 
het hier al vele jaren concerten.
Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 
17,50 euro kunnen worden be-
steld bij P. Ferdinandusse, tel. 
0251-656673 en via de website 
www.begeleidingsorkestnoord-
holland.nl. 

Concert in kerk

auto heel onhandig voor die rij 
bakken geparkeerd. Om haar 
een lesje te leren hebben de 
vuilnismannen na het legen al-
le bakken om haar auto gezet. 
Een grapje dus en een leermo-
mentje voor mijn buurvrouw; die 
zal haar auto daar vast niet meer 
parkeren.” 

Neem afscheid van Tilly

Castricum - Nog een paar 
dagen,en dan zit het erop voor 
Tilly Vermeulen. Dan gaat zij ge-
nieten van welverdiende vrije 
tijd. Na ruim 35 jaar werken in 
de drogisterijbranche houdt 
ze het voor gezien. In 1976 be-
gon zij haar arbeidsjaren op de 
speelgoedafdeling van de familie 
Vaalburg. Daarna maakte zij de 
overstap naar de drogisterij van 

Vaalburg. Hier is zij uitgegroeid 
tot een bekend en vertrouwd ge-
zicht voor mensen uit Castricum 
en omgeving.
De laatste paar jaar moesten 
zij Tilly opzoeken bij Drogiste-
rij Visser in de Burgemeester 
Mooijstraat, want Vaalburg hield 
op te bestaan. Samen met haar 
collega’s ging ze aan de slag 
in een nieuwe winkel. Zij wordt 
door collega’s geroemd om haar 
collegialiteit, gezelligheid en uit-
gebreide kennis. “Wij gaan haar 
echt missen, maar gelukkig 
woont Tilly in Bakkum dus zul-
len wij haar nog regelmatig te-
genkomen.” En hoe gaat Tilly de 
vrije uren opvullen?

“Wandelen, onder andere op 
het  strand. En toneelspelen 
bij musicalgroep Horizon!” Til-
ly is woensdag 28 en vrijdag 30 
september nog aan het werk bij 
Drogisterij Visser in de Burge-
meester Mooijstraat 21. Wie haar 
nog gedag willen zeggen of een 
praatje wil maken is welkom.

Feestelijke open dag 
25-jarige Peaceplanet 
Castricum - Peaceplanet, een 
natuurvoedingsorganisatie in 
Castricum, bestaat 25 jaar! Al die 
tijd hebben Tianne en Hans den 
Hoed hun biologische produc-
ten verkocht vanuit huis, in win-
kels en op markten. En ze heb-
ben macrobiotische kookles-
sen gegeven om mensen te le-
ren biologische voeding lekker 
en gezond te bereiden. Dit wil-
len zij vieren op zondag 9 okto-
ber van 12.00 tot 17.00 uur aan 
de Brakersweg 45 in Castricum. 
Men kan gratis meedoen aan 
een macrobiotische kookles met 
pompoensoep, sushi’s, tofukro-
ketten en salade, er is een le-
zing met als onderwerp: ‘Hoe-
lang hebben we in Nederland 

nog te eten?’ Voor kinderen is er 
een workshop ‘Koekjes bakken 
zonder suiker’.  En natuurlijk is er 
van alles te proeven. Alle biologi-
sche levensmiddelen zijn te ver-
krijgen met 20% korting! Op 12 
oktober start bovendien een zes-
delige cursus macrobiotisch ko-
ken van 19.00 tot 21.30 uur. De 
lessen worden verzorgd door Ti-
anne en haar dochter Reimpje. 
Reimpje is vanaf haar geboor-
te macrobiotisch opgevoed. Met 
haar Indiase man heeft ze twee 
energieke dochters. Ze kan zeer 
goed de macrobiotische keuken 
een Indiaas tintje geven! Voor 
meer informatie kan men kijken 
op www.peaceplanet of bel tel.: 
06-50501618. 

Reimpje verzorgt samen met haar 
moeder Tianne kooklessen.
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Vrijstaat strand 
Donderdag 22 september werd in de gemeenteraad de nieuwe APV 
voor het strand besproken. Platform Ons Strand pleitte daarin voor 
maatregelen die de natuurwaarde en veiligheid op het strand moeten 
borgen. Dat vond bij een aantal partijen weinig gehoor. Jammer, maar 
dat is nu eenmaal politiek. De houding van D66 vond ik echter ontluiste-
rend. De landelijke D66 is een club intelligente mensen, die streeft naar 
een hoog bestuurlijk niveau. Bij de lokale D66 merkte ik daar weinig van. 
Op het strand gaan allerlei bevolkingsgroepen met elkaar om: onderne-
mers zoals horecabazen en vissers, huisjeseigenaren en dagjesmensen. 
En daar tussendoor meeuwen, plevieren en sterntjes. Dat is ons strand: 
leven en laten leven. 
Maar door gedogen, rondstrooien van vergunningen en gebrek aan 
regie en handhaving heeft de gemeente het strand steeds meer een 
bouwplaats en horecaplein laten worden. De balans is van natuurlijke 
recreatie verschoven naar broodwinning voor verschillend pluimage. 
Met allerlei ongewenste gevolgen. Van klein ongemak door sporters en 
paardenpoep (als je de raad zo hoort is dít het grootste probleem), tot 
grote problemen, zwaar verkeer op het strand, shovels die hele duinen 
aanleggen, feesten die tot ver op het strand en in de duinen te horen zijn. 
Dat zou reden voor de gemeente moeten zijn om een uitgebalanceerd 
stel regels op te stellen: de APV Strand. Regels die goed gecontroleerd 
en gehandhaafd moeten kunnen worden. Helaas! 
En dat is ongeveer de diepgang van D66. Die denkt dat teveel regels 
toch niet begrepen en gecontroleerd kunnen worden, en daarom net 
zo goed achterwege kunnen blijven. Maar ze gaat nog verder in haar 
betoog: al die regels zijn ook onnodig, want waarom zou je ze eigenlijk 
handhaven? Wat maakt het uit dat men maling heeft aan regels? We 
hebben daar toch geen last van? De VVD kan ik in deze discussie nog 
volgen: hoe minder regels, hoe eenvoudiger de handhaving. Want die 
ontkent tenminste niet het grote belang van regelgeving voor natuur en 
natuurbehoud. Alleen wordt daar geen gevolg aan gegeven. Wat partijen 
niet lijken in te zien, is dat hier sprake is van oorzaak en gevolg. Eerst 
wordt een oncontroleerbare situatie gecreëerd. En dan wordt geconclu-
deerd dat regelgeving hier niet gaat werken en dus maar beter achter-
wege kan blijven. De oplossing van Platform Ons Strand is heel eenvou-
dig: corrigeer die situatie! Zorg dat er niet zoveel commercieel belang 
op het strand ligt. Dring het vrije ondernemerschap terug naar waar het 
hoort: in de bewoonde wereld. Dan voorspel ik dat die regelgeving ook 
een stuk simpeler kan. 
Adrie Lute (Ingekort door de redactie). 

Vervroegde opening strand
Hoorde ik vorige week donderdag tijdens de Raadscarrousel partijverte-
genwoordiger Van der Himst een voorstel op tafel leggen om het strand 
een maand eerder open te gooien, dus in april in plaats van mei. Een 
kennelijk mooie gedachte waar andere partijen geneigd waren dit (bijna) 
klakkeloos over te nemen, maar ‘mooi’? Voor wie eigenlijk? De com-
mercie dus. Wordt het ondertussen toch niet eens tijd voor bezinning om 
andere, méér met het karakter van Castricum aan Zee overeenkomende 
standpunten in te nemen en uit te dragen? Beseft de politiek nog steeds 
niet hoe uniek het karakter van Castricum aan Zee is en ze hele andere 
waarden bezit dan bijvoorbeeld de buren Egmond aan Zee of Wijk aan 
Zee? Én dat hiermee dus anders omgesprongen dient te worden? Het 
vervroegen van de (commerciële) seizoensopening staat gelijk aan ver-
vroegde verstoring van de natuurrijke rust - waar fauna en flora uitein-
delijk het best in gedijen - en past zodoende niet aan de kenmerken van 
Castricum aan Zee. Integendeel, het staat er haaks op, is tegenstrijdig en 
het zal het natuurleven alleen maar méér geweld aan doen. Rijkswater-
staat, de Provincie, het Hoogheemraadschap, de PWN en zelfs het Eu-
ropese Natura 2000 doen de inwoners van de hele regio (én er buiten) 
beseffen hoe uitzonderlijk en tegelijkertijd hoe kwetsbaar ons Castricum 
aan Zee is. Als inwoner ga ik me zo langzamerhand schamen over hoe 
mijn gemeente (Castricum) met haar eigen ‘aan Zee’ omspringt.
P. Kuijper. (Ingekort door de redactie). 

Presentatie nieuwe cd 
van Hoed en de Rand
Castricum - “Het heeft langer 
geduurd dan we gepland had-
den, maar hij is er!” Dat zegt Jelle 
van der Meulen over ‘Zwervers’, 
de nieuwe cd van het duo Hoed 
en de Rand waar deze Castri-
cummer deel van uitmaakt. 
Jelle van der Meulen, docent 
Nederlands, begon ooit met het 
zingen van gedichten voor de 
klas, eenvoudig begeleid door 
een paar akkoorden op accorde-
on. Zijn toenmalige collega na-
tuurkunde pakte zijn gitaar er-
bij en ging meezingen. Zo ont-
stond het duo Hoed en de Rand 
dat aanvankelijk toch vooral ei-
gen liedjes zong. “Onze eerste 
cd verscheen in 1998, met vrijwel 

alleen zelfgeschreven liedjes; de 
tweede kwam in 2002 en het 
plan was om in 2006 een derde 
cd te maken.” Er kwamen allerlei 
dingen tussen, waaronder druk-
te op school gecombineerd met 
het telkens maken van nieuwe 
programma’s voor optredens van 
Hoed en de Rand. “Zo maken we 
elk jaar een poëzieprogramma 
voor de Boekenweek. We zetten 
dan gedichten op muziek die te 
maken hebben met het thema 
van de Boekenweek. Daardoor 
ontstonden er weinig nieuwe ei-
gen liedjes, maar groeide wel het 
materiaal van op muziek gezette 
gedichten. En zo besloten we op 
een gegeven moment om een cd 

te maken met alleen maar door 
ons op muziek gezette gedich-
ten.” Zo’n honderd gedichten 
hebben Jelle van der Meulen en 
Peter van der Steen inmiddels op 
muziek gezet. Uiteindelijk heb-
ben ze voor de nieuwe cd 25 ge-
dichten gekozen.
Na weken intensief repeteren zat 
Hoed en de Rand begin mei in 
de Beaufort Recording Studio in 
Bovenkarspel om onder leiding 
van Han Swagerman de gedich-
ten op te nemen. “Daarna zijn de 
nummers gemixt door Peter en 
Han en heb ik de cd-hoes ont-
worpen. We wilden heel bewust 
ook een boekje met alle teksten 
van de gedichten. Zo kun je zien 
hoe de gedichten door de dich-
ters bedoeld zijn, zonder de her-
halingen van sommige regels in 
onze bewerking.” De dichters 
hebben daarvoor hun toestem-
ming gegeven, al was het niet al-
tijd gemakkelijk om die te krij-
gen. “Vooral sommige uitgevers 
deden moeilijk,” zegt Van der 
Meulen. “Als je direct contact 
met de dichter kon maken, was 
het vaak een stuk makkelijker.” 
Op de cd staan zeer uiteenlo-
pende gedichten: serieuze, hu-
moristische, oude en nieuwe. 

De cd ‘Zwervers’ wordt 1 okto-
ber gepresenteerd in Het Oude 
Theehuys in Bakkum, bij mooi 
weer buiten op het terras. Daar-
bij zullen ook twee dichters aan-
wezig zijn van wie het duo een 
gedicht op de cd zingt: de Castri-
cumse dichter Willem Adriaansz 
en de uit Friesland afkomstige 
dichter Cornelis van der Wal. De 
Bakkumse dichter Jabik Veen-
baas zal een inleiding verzor-
gen. De presentatie in Het Oude 
Theehuys (op het terrein van Dijk 
en Duin) begint om 15.00 uur. 

Kroostrijke gezinnen
Castricum - ‘Kroostrijke gezin-
nen’ bij Oud-Castricum
Castricum - Op de eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum, die gehouden 

wordt op zondag 2 oktober in 
het Historisch Informatiecen-
trum aan de Geversweg 1b, is 
een nieuwe expositie te bezich-
tigen. Het onderwerp is ‘Kroost-

rijke gezinnen’. Te zien zijn foto’s 
van verschillende Bakkumse en 
Castricumse gezinnen met veel 
kinderen. Aan inwoners wordt 
gevraagd wat hun herinnerin-
gen zijn aan deze kinderrijke ge-
zinnen? De maaltijden (koken, 
aan tafel en afwassen), slaapka-
mers, kleding voor jong en oud, 
hoe werd zo’n groot gezin ge-
leid? Reageren kan op 2 oktober. 
De Werkgroep Oud-Castricum 
hoopt op deze open dag meer in-
formatie over de grote gezinnen 
te ontvangen of namen van per-
sonen te noteren. Het idee is na-
melijk om volgend jaar nogmaals 
deze tentoonstelling met nieuwe 
gegevens te presenteren. Tijdens 
de expositie is er ook een doorlo-
pende powerpointpresentatie te 
zien over genealogie met infor-
matie over stamboomonderzoek. 
Belangstellenden zijn weer van 
harte welkom in De Duynkant 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Limmen - Op 6 oktober ligt het 
eerste boek van leraar, zenmees-
ter en healer Thom McShane in 
de boekhandels. Thom brengt 
het grootste deel van het jaar 
door in Limmen. “Het is een con-

Boek ‘Niets dan de waarheid’
troversieel boek over de werke-
lijkheid zoals die in feite is, in te-
genstelling tot de ‘werkelijkheid’ 
zoals we die hebben geleerd te 
zien.” Het boek is gebaseerd op 
de leer die Thom heeft ontwik-

keld door meer dan dertig jaar 
lang het boeddhisme en diverse 
andere religies te hebben bestu-
deerd. Het boek is bedoeld voor 
wie nieuwsgierig is naar het ant-
woord op de vraag wat het le-
ven eigenlijk is en wat het wa-
re doel van het leven is. “Door 

het boek te lezen en de oefenin-
gen te doen wordt je een menta-
le spiegel voorgehouden, vrij van 
vervormingen. Dit heldere inzicht 
schenkt je volledige vrijheid van 
alle blokkades voor je vitaliteit, 
een heldere visie en de wijsheid 
van je echte en ware persoonlijk-

heid.” Thom McShane is geboren 
in Schotland (1937). Hij was ja-
renlang de raadgever en leraar 
van Derek Ogilvie. Samen met 
Mariska Adrichem uit Limmen 
richtte hij in Nederland de Zen-
tinel Stichting op. Meer informa-
tie: www.thommcshane.com.
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Dierenambulance houdt 
open dag met activiteiten
Heemskerk - Dinsdag 4 okto-
ber is het Dierendag en de Die-
renambulance Kennemerland 
grijpt deze gelegenheid aan om 
op zondag 2 oktober een open 
dag te houden. In en rond het 
gebouw van de Dierenambulan-
ce is er van alles te beleven. Een 
greep uit de activiteiten: paard 
of pony rijden, ballonnenwed-
strijd, springkussen, schmin-
ken, poffertjes eten, glas grave-
ren, rad van prijzen, kraampjes 
van Stichting Ratjetoe, Stichting 

De Moderne Papegaai, Stich-
ting Frettig gestoord, dierenwin-
kel De Kakatoe, een dierenarts 
van DMC, er zijn schapen, slan-
gen, reptielen en spinnen, be-
langstellenden mogen een kijkje 
nemen in de ambulance, kortom 
te veel om op te noemen. Ieder-
een is zondag tussen 12.00 en 
16.00 uur welkom om de open 
dag mee te maken. Dierenam-
bulance Kennemerland is geves-
tigd aan de Kleine Houtweg 35 in 
Heemskerk. 

Een muzikale oproep  
Castricum - Donderdagavond 
verraste een vrolijke stoet de be-
woners uit de componistenbuurt 
met muziek, bonte hoeden an-
dere carnavaleske attributen. 
Het bleek een stunt van ener-

giecoöperatie CALorie die bewo-
ners wilde uitnodigen om mee 
te doen aan gezamenlijke, dus 
goedkopere isolatie van hun hui-
zen. Daarnaast zijn er initiatieven 
opgezet om samen zonnepane-

CALorie met de Claude McKay Banjo Band in de componistenbuurt

Overlevingsplan voor Bakkerij 
Vrienden zoeken vrienden
Castricum - De Vereniging 
Vrienden van De Bakkerij is 
op zoek naar ‘Vrienden van de 
Vrienden’. Er zijn honderd men-
sen nodig om het cultureel po-
dium De Bakkerij te helpen om 
de tijd tussen nu en het reali-
seren van de nieuwbouw finan-
cieel te overbruggen. De Bak-
kerij kampt met een tijdelijk fi-
nancieel probleem. De exploita-
tie van het pand aan de Dorps-
straat levert problemen op. De 
oorzaak is dat het pand niet vol-
doet aan de eisen, de geluids-
dichtheid van het pand laat veel 
te wensen over. Dat betekent 
dat er veel minder muziekavon-
den en live-optredens zijn toe-
gestaan dan gepland. Als gevolg 
daarvan zijn er minder bezoekers 

en dus minder inkomsten. Als de 
geplande nieuwe uitbouw klaar 
is, is het probleem voorbij, want 
dat nieuwe gebouw zal vrijwel 
geluidsdicht zijn. De procedu-
res om te gaan bouwen zijn ge-
start. In januari 2013 moet alles 
klaar zijn. De gemeente Castri-
cum is dan een multifunctioneel 
centrum (inclusief poppodium) 
rijk, dat volledig draait op vrij-
willigers, zonder dat daar jaar-
lijks forse subsidies voor moeten 
worden ingezet. Op dit moment 
is er een tijdelijk financieel pro-
bleem, omdat onder de huidige 
condities de exploitatie niet rond 
te krijgen is. In het eerste jaar 
werden de maandelijkse tekor-
ten opgevangen door het aan-
spreken van de reserves, maar 

Castricum - Zondag 2 oktober 
openen ruim 160 trouwlocaties 
in heel Nederland hun deuren 
voor bruidsparen die op zoek zijn 
naar een trouwlocatie. In Cas-
tricum doen restaurant Blinc-

Trouwplannen?

Castricum - Op 6 oktober wor-
den in Zaandam talent-awards 
uitgereikt aan studenten met bij-
zondere afstudeerprojecten en 
relaties van Vitea met uitzonder-

Twee talenten genomineerd

Castricum - Op vrijdag 30 sep-
tember is er weer een optreden 
in restaurant Mezza Luna aan de 
Mient in Castricum. Gasten kun-
nen eten en drinken en genieten 
van sfeervolle en gezellige live-
muziek. Regionale helden ont-
moeten elkaar op het podium 
van het grandcafé. Akoestisch 
en dus niet te hard...
De vaste huisband onder leiding 
van André Voebel varieert in re-

Live-muziek in Mezza Luna
pertoire en brengt op eigenzin-
nige wijze de allerbekendste 
songs met een intiem, klein ka-
rakter. Deze vrijdag zal Peter de 
Haas zijn prachtige stem ten ge-
hore brengen. 

Het muzikale feestje is gratis en 
toegankelijk voor iedereen. Het 
optreden begint om 20.00 uur. 
Een tafel reserveren voor een di-
ner kan via tel: 0251-652251. 

Heemskerk - In de herfstva-
kantie is er een theatercampus 
bij Teth. Op 17, 18 en 19 oktober 
kunnen geïnteresseerden op de-
ze drie aaneengesloten dagen 
zeven masterclasses volgen van 
fulltime profs en coaches uit de 
wereld van film en podiumkun-
sten. Deelnemers maken met el-
kaar de mini-hiphopmusical The 
Bronx als slotpresentatie. Voor 
wie wil ervaren of hier, on sta-
ge of backstage, zijn of haar toe-
komst ligt is als beroep of hobby, 
is deze professionele bootcamp 
een unieke en betaalbare kans. 
De theatercampus kan een pri-
ma aanvulling of voorbereiding 
zijn op lessen toneel, dans, zang, 
hiphop, tekstschrijven, graffi-
ti, organisatie et cetera die al 
gevolgd worden op de eigen 
school of club. Behalve dat men 
over de grenzen van eigen kun-

On stage of backstage?
Theatercampus bij Teth

kers en strandpaviljoen Zoomers 
mee. Het is de eerste keer in Ne-
derland dat zoveel trouwlocaties 
tegelijkertijd hun deuren openen 
voor belangstellende bruidspa-
ren. Men kan de locaties vrijblij-
vend en zonder afspraak bezich-
tigen tussen 11.00 en 16.00 uur.

die zijn nu bijna op. Nog even en 
de maandelijkse rente en aflos-
sing kunnen niet meer betaald 
worden. De Vereniging Vrienden 
van De Bakkerij en de Stichting 
Meergranen hebben samen een 
overlevingsplan voor De Bakkerij 
gemaakt. Er wordt onder andere 
gewerkt aan verbetering van de 
bedrijfsvoering en er wordt ge-
zocht naar extra geld om de tijd 
tussen nu en het gereedkomen 
van de uitbouw te overbruggen. 
Er is een bedrag van 1.000 eu-
ro per maand nodig om het tot 
januari 2013 vol te kunnen hou-
den. De Vrienden van De Bak-
kerij zijn op zoek naar minimaal 
honderd mensen met een warm 
hart voor De Bakkerij (‘Vrienden 
van de Vrienden’), die geduren-
de zestien maanden maandelijks 
een bedrag van tien euro willen 
storten. Meer informatie op de 
website: www.vriendenvande-
bakkerij.nl.

Kinderworkshop en bierproeverij
Optreden Benjamin Winter en 
Giant Tiger Hooch in Bakkerij
Castricum - Benjamin Winter 
en Giant Tiger Hooch treden za-
terdag op in De Bakkerij. Benja-
min heeft al vele harten veroverd 
met zijn op oude country, honky 
tonk, en gospel geïnspireerde in-
diefolksongs. Giant Tiger Hooch 
komt ook optreden, een Amster-
dams rhythm & bluesgezelschap. 
De zaal opent om 21.00 uur en 
de entree is vier euro. De Bakke-
rij organiseert op 28 oktober een 
bierproeverij. Het kost vijftien 

euro, aanmelden vanaf 1 oktober 
via bierproeverij@vriendenvan-
debakkerij.nl. In de herfstvakan-
tie worden er twee kinderwork-
shops georganiseerd door Frou-
kje Bangma van Mem’s Atelier. 
Op 18 oktober van 10.00 uur tot 
12.00 en op 19 oktober van 14.00 
uur tot 16.00 uur. Deelname is 
voor kinderen vanaf 8 jaar. Kos-
ten: 7,50 euro, opgeven via mem-
satelier@ziggo.nl of door te bel-
len naar 0251-670775. 

len te gaan plaatsten. De ge-
meente en CALorie organiseren 
cursussen voor buurtbewoners 
die samen werk willen maken 
van energiebesparing. Op dins-
dag 4 oktober is er een informa-
tie-avond in het Clusius College 
voor alle bewoners van de Com-
ponisten- en Zeeheldenbuurt. 
Het begint om 19.45 uur. Deel-
name is gratis en vrijblijvend. 

nen wordt gebracht, kunnen er 
vragen worden afgevuurd op de 
regisseur van de films over het 
leven van onder andere Prinses 
Juliana, Zonnetje in huis, GTST, 
ONM, Nickelodeon, een full-
time acteur in musicals als Dir-
ty dancing, Mama Mia en maker 
van de hilarische productie Nak-
ed Boys, een zangeres van ope-
ra en musical en docent aan the-
ateropleidingen, een danser uit 
de top 24 ‘So you think you can 
dance’, een freelance hiphop en 
musical dansdocent, een rap-
per uit D.R.I.E., een graffitiartiest, 
een ervaringsdeskundige en ge-
drag- en acteerdeskundige trai-
ner en coach. 
De theatercampus duurt drie da-
gen van 9.30 tot 21.00 uur bij Te-
th Talenten Educatief Theater, 
Sportcentrum Heemskerk, Kerk-
weg 221 in Heemskerk. Voor wie 
van ver komt, is het mogelijk om 
in een gastgezin te verblijven. Na 
de theatercampus starten er bij 
Teth weer wekelijkse lessen in 
acteren die leiden naar een vol-
gende slotproductie begin fe-
bruari.  

Meer informatie staat op www.
teth.nl of bel 06-30 80 6772.

lijke talenten. Voor de Manage-
ment & Office Support Award, 
voor talenten in managementon-
dersteuning, zijn Desiree da Sil-
va Passos en Marieke Rietveld 

genomineerd. Beiden werkzaam 
zijn in Castricum. 

Desiree heeft een eigen bedrijf 
in Castricum en Marieke werkt 
op steenworp afstand bij een 
communicatiebedrijf.  
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Moderne makelaar met brede ervaring

Zonneveld Makelaars 
realiseert transacties
Heemskerk - Een moderne 
makelaar met een persoonlij-
ke en transactiegerichte aan-
pak die past bij deze (internet)
tijd. Zo kan Louis Zonneveld 
van Zonneveld Makelaars het 
best omschreven worden. Zon-
neveld begrijpt wat mensen wil-
len en past zich met zijn werk-
tijden volledig aan de klant aan, 
ook ‘s avonds en in het weekein-
de. Hij heeft een jarenlange er-
varing in de vastgoedbranche, 
heeft een bouwkundige achter-
grond, is geschoold op het ge-
bied van ruimtelijke ordening en 
grondzaken en werkte voor be-
drijven en de overheid. Daarmee 
deed hij een brede financiële, 
technische en juridische kennis 
op. Louis Zonneveld is een ge-
certificeerd register makelaar 
volgens het SCVM register en 
NWWI taxateur.  

Met al deze bagage begon de nu 
41-jarige geboren en getogen 
Noord-Hollander Louis Zonne-
veld vorig jaar met zijn eigen ma-
kelaarsbedrijf. Hij heeft zich van 
tevoren goed afgevraagd hoe hij 
zich met zijn bedrijf wilde onder-
scheiden: Geen vaste kantoortij-
den, maar zeven dagen per week 
inzetbaar. Omdat Zonneveld zijn 
kantoor aan huis houdt, zijn er 
geen traditionele overheadkos-
ten. Dat voordeel geeft Zonne-
veld meteen door aan de klant 
door tegen scherpe tarieven te 
werken. 

Woonvideo’s op internet
Louis Zonneveld is een moder-
ne makelaar en doet veel met in-
ternet. Op de website www.zon-
neveldmakelaars.nl is 24 uur per 
dag het woningaanbod te zien 
en daar houdt het niet mee op. 
Van de huizen die in de verkoop 
staan, worden woonvideo’s ge-
maakt, zodat een geïnteresseer-
de zich van tevoren al een goed 
beeld kan vormen en ook een 
blik op de omgeving kan wer-
pen via videobeelden en street-
view. Zo ontstaat er een prach-
tige digitale brochure. De vind-
baarheid van een pand is boven-
dien Google geoptimaliseerd. Zo 
wordt een woning diep en breed 
aangemeld in samenwerking 
met zes sites, waaronder Funda.  

Ontzorgd worden of zelf doen
Zonneveld biedt het beste van 
beide werelden. Zo kan men er-
voor kiezen om ‘compleet ont-
zorgd’ te worden. Zonneveld 
neemt de klant dan alles uit han-
den. Maar er is ook selfservice. 
Men maakt dan zelf de foto’s en 
de tekst van het object en regelt 
zelf de bezichtingen. Er is ook 
een tussenvorm mogelijk, waar-
bij Zonneveld op elk gewenst 
moment kan inspringen. 

No cure no pay
De rente is nu historisch laag en 
dat betekent dat er weer veel be-
langstellenden zijn om een huis 
te kopen. Zonneveld geeft gede-
gen advies om een woning aan-
trekkelijk op de markt te bren-
gen. Wie zijn woning realistisch 
prijst en veel zorg besteedt aan 
styling en presentatie, doet zijn 
woning opvallen binnen het aan-
bod. De chique borden in opval-
lend oranje van Zonneveld Ma-
kelaars doen de rest. Louis Zon-
neveld werkt volgens het ‘No cu-
re, no pay’ systeem, oftewel loon 
naar werken. Als er geen trans-
actie plaatsvindt dan ook geen 
courtage. 

Louis Zonneveld is zeer ervaren 

en de makelaardij houdt voor 
hem niet op bij de aan- of ver-
koop van een huis. Zonneveld 
Makelaars is het logische eerste 
aanspreekpunt voor een persoon 
of organisatie met een vastgoed-
vraag. Hij analyseert en geeft ad-
vies, weet hoe je een woning het 
beste presenteert en voert zijn 
opdrachten kundig en daad-
krachtig uit. 

Bel voor een afspraak en laat u 
vrijblijvend voorlichten over de 
vele mogelijkheden.

Zonneveld Makelaars, Schier-
monnikoog 33, Heemskerk, tel. 
0251-218027, e-mail info@zon-
neveldmakelaars.nl, website 
www.zonneveldmakelaars.nl.

Grote Houtweg 187, Beverwijk. Recent aangekocht.

Zuilenburg 27, Heemskerk. Recent verkocht.

Kuikensweg 80D, Beverwijk. Recent aangekocht.

Commandeurslaan 29, Heemskerk. Recent verkocht, onder voorbehoud

Commandeurslaan 31, Heemskerk. Recent verkocht onder voorbehoud.

Vogelven 22, Heemskerk. Recent verkocht, onder voorbehoud
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Fanfare Emergo op tv
Castricum – Op zaterdag 24 
september voerde het Fanfare 
Orkest van de muziekvereniging 
Emergo het vierde deel uit Kees 
van Baaren’s Partita uit onder 
leiding van hun dirigent Erik van 
de Kolk tijdens het jubileum van 
het 25-jarig bestaan van het Mu-
ziektheater in Amsterdam. Hans 
van Manen maakte op deze mu-
ziek de choreografie van het fa-

meuze ‘Clogs’ waarbij honderd 
dansers op klompen een oer-
Hollandse dans uitvoerden. 

Het spektakel wordt op tv uit-
gezonden bij de NTR in het pro-
gramma Podium op zondag 2 
oktober om 13.00 uur op Neder-
land 2. De presentatie van dit 
programma wordt verzorgd door 
Dieuwertje Blok.

Jazz op Castricum 105
Castricum - Op donderdag 29 
september presenteren Fred 
Timmer en Jan van Weelden 
weer vanaf 19.05 uur het pro-
gramma ‘Just Jazz’ op Castricum 
105. Deze keer wordt het wel 
zeer speciaal, want er staat één 
heel beroemd figuur centraal, 
namelijk Benny Goodman. Niet 
alleen zijn bigband neemt een 
zeer grote plaats in, maar ook 
zijn veel minder bekende sextet 

met een aantal zeer bijzondere 
muzikanten.

Toch zal niet alles Benny Good-
man zijn, want ze hebben ook 
wat grote namen uit de Neder-
landse jazzscene. Wat te den-
ken van de Millers met muziek 
uit 1966. Maar ook ‘Moments for 
Miles’ van die de Nederlandse 
jazzformatie Barksdale Jazz Mo-
ment (foto).

Speurtocht en een pool- 
competitie in Conquista
Limmen – Na de open inloop 
op vrijdagavond 30 september, is 
er zaterdag 1 oktober een pool-
biljartcompetitie in Conquis-
ta. Maar eerst gaan kinderen ’s 
morgens een speurtocht maken, 
aanvang 10.30 uur, entree 1 eu-

ro. ‘s Avonds weer een open in-
loop van 19.00 tot 22.00 uur. Voor 
iedereen van negen tot en met 
twaalf jaar is de Club op woens-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. Jon-
gerencentrum Conquista bevindt 
zich op de Kerkweg 50. 

Comfort Wonen Castricum plaatst 
zonnepanelen op 18 scholen 

Castricum - Stichting Tabijn uit 
Heemskerk heeft Comfort Wo-
nen Castricum opdracht gege-

tatief hoogwaardige en betrouw-
bare producten voor een goe-
de prijs levert, verzorgt zij ook 
een educatieprogramma voor 
de scholen. De leraren krijgen in 
een workshop kennis aangereikt 
over duurzame energie. Er wordt 
een onderzoekskoffer ter be-
schikking gesteld. Met deze kof-
fer kunnen de leerlingen experi-
menten uitvoeren en berekenin-
gen maken. Zo leren de leerlin-
gen spelenderwijs over duurza-
me energie, vertelt Eric van Wijn-
gaarden van Comfort Wonen
Ook meer weten over zonnepa-
nelen? Kijk dan op www.com-
fortwonencastricum.nl of bel met 
telefoonnummer 0251-653857. 
Mailen naar info@comfortwo-
nencastricum.nl kan ook.

Aanhouding in verband met 
schieten bij autobedrijf
Akersloot- Een 57-jarige man 
uit Assendelft meldde zichzelf 
dinsdagochtend 20 september 
op het politiebureau in Alkmaar 
in verband met het schietinci-
dent wat op maandag 5 septem-
ber plaatsvond bij een autobe-
drijf aan de Boekel in Akersloot.
Op deze maandagochtend 5 
september stopte rond 08.45 

uur een auto achter het voertuig 
van één van de eigenaren van 
het autobedrijf. De bestuurder 
die stopte kwam uit het voertuig 
en liep naar de eigenaar toe. Hij 
haalde een vuurwapen tevoor-
schijn en vuurde hiermee. De 
andere eigenaar van het bedrijf 
kwam naar buiten. Ook hij werd 
bedreigd met het wapen. Uitein-

ven voor het plaatsen van zonne-
panelen op 18 scholen. Deze ba-
sisscholen uit Castricum, Heems-
kerk, Beverwijk, Heiloo, Limmen, 
Uitgeest, Akersloot, Egmond aan 
Zee en Bergen krijgen dit jaar ie-
der 18 zonnepanelen op hun dak. 
Met deze panelen besparen zij 
circa 3200 kWh elektriciteit per 
jaar, wat circa 90% van het ge-
bruik van een gezin is.
Provincie Noord Holland open-
de in april 2011 het subsidielo-
ket voor zonnepanelen op scho-
len. Het aantal aanvragen was 
zo groot dat uiteindelijk gekozen 
is om de offertes met de laag-
ste projectkosten te honoreren. 
Stichting Tabijn viel daarbij in de 
prijzen.
Naast dat Comfort Wonen kwali-

delijk vertrok de verdachte zon-
der geld.

De politie deed onderzoek en 
kwam de 57-jarige verdachte 
op het spoor. Vermoedelijk ging 
het bij het schietincident om een 
zakelijk geschil. De verdachte 
meldde zichzelf uiteindelijk af-
gelopen dinsdag op het politie-
bureau. 
Hij is aangehouden en wordt 
donderdag 22 september voor-
geleid bij de rechter-commissa-
ris.

Cursus eerste hulp aan kinderen
Castricum - De EHBO Vereni-
ging Castricum start weer met 
een cursus Eerste Hulp aan Kin-
deren. Tijdens de cursus leert de 
cursist hulp verlenen aan kinde-
ren en krijgt men inzicht in de 
gevaren die kinderen bedreigen 
en hoe men deze kan voorko-
men.
De cursus wordt gegeven vol-
gens de eindtermen van het 

Oranje Kruis en wordt afgeslo-
ten met een toets. Als deze toets 
succesvol wordt afgerond, ont-
vangt de cursist het officiële cer-
tificaat Eerste Hulp aan Kinde-
ren. 
De cursus start op 3 november 
en bestaat uit vier lessen die 
worden gegeven op donderdag-
avond van 19.00 tot 22.00 uur in 
het lesgebouw van EHBO Ver-

eniging Castricum aan de Koe-
koeksbloem 55 te Castricum. 

Voor meer informatie of aanmel-
ding kan men contact opnemen 
met het secretariaat van EHBO 
Vereniging Castricum op tele-
foon 0251-651060 (bij voorkeur 
tussen 19.30 uur en 21.00 uur) of 
per e-mail naar info@ehbocas-
tricum.nl.

Vijf jaar open eettafel project
Castricum - Afgelopen vrijdag was het vijf jaar geleden dat Sans Sou-
ci samen met de Stichting Welzijn Castricum het open eettafel project 
startte. Wekelijks eten er zo’n 60 ouderen drie keer per week een war-
me maaltijd. De maaltijden worden geserveerd door 13 enthousiaste 
vrijwillige gastvrouwen, hier boven op de foto te zien.

Castricum - Op dinsdag 4 ok-
tober staat bij de Verhalengroep, 
een verzameling van Oud-Cas-
tricummers, van 10.00–11.30 uur 
de geschiedenis van het brood 
centraal. De Bakkumse bakker 
Kees Beerse, banketbakker En-
gel Zonneveld en roggebrood-
bakker Dick Groot van de rog-
gebroodfabriek vertellen hun 
verhalen. Ook belangstellen-
den kunnen aanschuiven in het 
museum van de werkgroep Oud 
Castricum, de Duynkant, hoek 
Geversweg/Duinenboschweg. 
De bijdrage voor de onkosten ad 
2,50 euro kan men bij aankomst 
betalen. Belangstellenden kun-
nen zich opgeven bij Stichting 
Welzijn, tel. 0251-656562, e-mail 
info@welzijncastricum.nl. 

De geschiedenis 
van het brood



28 september 2011 pagina 15

FC Uitgeest: “Knapen 
worden echte mannen”
Uitgeest - In een vooral in de 
tweede helft van de kant van Fla-
mingo’s ’54 uiterst harde wed-
strijd, heeft FCU laten zien dat 
het zich niet zomaar opzij laat 
zetten. De ploeg trachtte zijn te-
kortkomingen te camoufleren 
met intimidatievoetbal en pro-
vocaties. De uiteindelijke 2-1 op 
het scorebord was dan ook vol-
komen verdiend en toonde eens 
te meer aan dat het team van 
trainer Jurg Bosman in de twee-
de klasse groeit en zijn lessen 
ter harte neemt. Bovendien is na 
vier wedstrijden de eerste doel-
stelling bereikt, namelijk mee-
draaien in het ‘linkerrijtje’. 
FCU begon ditmaal met Sven 
de Wit weer in de basis en Bart 
Janssen weer terug van wegge-
weest in het centrum van de ver-
dediging. Al in de vierde minuut 
was het de nieuwe aanwinst 
Remco van Boxtel die met een 
goede en vooral snelle loopactie 
en na een prima pass van Bart 
Meijland, zich oog in oog met de 
keeper van Flamingo’s terugzag 
waarbij hij gelukkig besloot niet 
zelfzuchtig te zijn en de er nog 
beter voor staande Stefan Winter 
een niet te missen kans te bie-
den. Steafan zei netjes “dank u 
wel mijnheer van Boxtel” en tikte 
de 1-0 binnen. In de 19e minuut 

was het weer raak. Bij een kans-
rijke aanval voor FCU sprong 
een verdediger wel erg opzich-
tig op de voeten van Bart Mei-
land en omdat dat alles plaats-
vond in het strafschopgebied 
kon de scheidsrechter niets an-
ders doen dan de bal op de stip 
te leggen. Dat buitenkansje was 
goed besteed aan Remco van 
Boxtel die van elf meter niet faal-
de. 2-0. De tweede helft gaf een 
heel ander Flamingo’s te zien. 
De Alkmaarders hadden blijk-
baar besloten de grenzen van de 
scheidsrechter op te zoeken en 
die van de sportiviteit op te rek-
ken. Gelukkig “trapten” de spe-
lers van FCU, zij het in sommi-
ge gevallen knarsetandend, 
niet in de provocaties en toon-
den daarmee aan ook deze wet 
van de tweede klasse geleerd te 
hebben. Toen in de 93e minuut 
Flamingo’s de aansluitingstref-
fer scoorde, was de wedstrijd ei-
genlijk al gespeeld. Vlak daar-
na floot de arbiter voor het einde 
en kon FC Uitgeest de verdien-
de drie punten incasseren. Vol-
gende week wacht het team de 
eerste grote test als het op be-
zoek mag bij lijstaanvoerder FC 
den Helder. Dan zal blijken of de 
knapen echte mannen zijn ge-
worden. 

Nuclearvrije wereld in 2020, 
Mayor Mieke Baltus zet zich in 

Uitgeest - Een atoombom op 
Hiroshima en Nagasaki in Ja-
pan met vele ellendige gevolgen. 
Iets dergelijks mag nooit meer 
gebeuren. Het waren de bur-
gemeesters van deze twee ge-
noemde plaatsen, die in 1982 
‘Mayors for Peace’ oprichtten tij-
dens een zitting van de Verenig-
de Naties, die ging over ontwa-
pening.  Hun doel was burge-
meesters uit de gehele wereld 
achter hen te krijgen om in 2020 
een nuclearvrije wereld te berei-
ken. 
Burgemeester Mieke Baltus is 
één van de 4892 burgemees-
ters wereldwijd. Zij gaf don-
derdag in De Kornak een gast-
les over vrede. Nadat er op het 
schoolplein van De Kornak acht 
duiven als symbool van vrede  
waren losgelaten heette direc-
teur Hans Ploeg iedereen wel-
kom. Het waren de Vrouwen 

voor Vrede IJmond, die hem be-
naderd hadden en hem hadden 
gevraagd of hij met zijn school 
mee wilde doen aan een project 
over vrede. Groep acht bedacht 
onder leiding van de groepsleer-
krachten Henk Raspoort en Ur-
sula Konings hoe zij de aandacht 
op vrede duidelijk konden uit-
beelden. 
Nadat de Vrouwen voor Vre-
de IJmond een rap hadden la-
ten horen, sprak burgemeester 
Mieke Baltus.  De burgemees-
ter stelde allerlei vragen aan de 
kinderen, die onder meer gin-
gen over ruzie, vergeven en wel 
of niet vergeten, maar altijd leer-
zaam en andere situaties thuis 
of buitenshuis, die men door 
naar elkaar te luisteren het bes-
te kan oplossen.  “Zo kan ieder-
een zelf iets doen aan vrede”, zo 
vond zij. Geheel onverwachts en 
niet volgens de planning begon-

nen diverse kinderen vragen aan 
de burgemeester te stellen. ‘Hoe 
word je burgemeester en wat 
moet een burgemeester allemaal 
doen?’ 

De inzet van de kinderen voor 
het vredesproject was verras-
send. Volgens de groepsleer-
kracht van groep acht, Ursu-
la Konings hadden zij zelf alles 
bedacht en uitgevoerd. Er wa-
ren powerpointpresentaties; zes 
groepjes hadden een muurkrant 
gemaakt; er was zelfs een dans/
rap en powerpointpresentatie  
en één jongen en een groep-
je hadden een gedicht gemaakt. 
Teksten gingen onder meer over 
Osama Bin Laden en de Twin To-
wers. ‘Vrede staat in je eigen ge-
dachten. Je moet zelf in vrede le-
ven’. 
In de afgelopen vredesweek 
wapperde bij De Kornak de he-
le week de veelkleurige vredes-
vlag. Ineke Meintjes, contact-
persoon van Vrouwen voor Vre-
de IJmond vertelt: “Burgemees-
ter Mieke Baltus heeft zich in 
2008 aangesloten bij de wereld-
wijde organisatie van Mayors for 
Peace”, zegt zij. “Momenteel zijn 
er burgemeesters van 4892  ste-
den in 151 landen wereldwijd bij 
deze organisatie aangesloten. 
In Nederland zijn er 55 steden, 
die meedoen. Er komen wel ie-
der jaar burgemeesters bij, maar 
eigenlijk zouden er in Nederland 
veel meer burgemeesters mee  
moeten doen. In buurland België 
zijn er reeds 300 burgemeesters 
aangesloten. (Marga Wiersma).  

Uitgeest - De kleuters van gym-
vereniging Unitas hebben in 
september in de sporthal van 

Gymnastiek voor kleuters in Wissel
Sport en Tenniscentrum Uitgeest 
gegymd. Vanaf woensdag 5 ok-
tober vindt de gymnastiek weer 

plaats in De Wissel van 13.30 tot 
14.30 uur. 
Jongens en meisjes die zin heb-
ben om op muziek te bewegen, 
te spelen met de bal, hoepel of 

blokken, parachute spelen en 
daarna zwaaien aan de ringen, 
klimmen over kasten en banken; 
die kunnen allemaal meedoen. 
Het is mogelijk eerst kennis te 

maken voordat besloten wordt 
lid te worden van Unitas. 

Voor meer informatie: erna.oo-
stra@gmail.com.

De wereld draait hardcore 
Uitgeest - ‘De wereld draait 
hardcore’ staat op het program-
ma. Op vrijdag 30 september is 
Bobs Uitgeest weer het decor 
voor een opname van het spraak-
makende nieuwe hardstyle-pro-
gramma. Het eigen feestje van dj 
Korsakoff met alle grote namen 
uit de hardcorescene. Kaarten 
zijn in de voorverkoop voor 16,50 
euro verkrijgbaar via www.bobs.
nl, Paylogic en Primera.  

60-plussers met ANBO 
naar het dolfinarium 
Uitgeest - Twee keer per jaar 
organiseert de ANBO-Uitgeest 
een busreis voor ouderen. Deze 
keer gaat de reis naar het Dolfi-
narium in Harderwijk. Veel men-
sen hebben zich al aangemeld, 
maar er zijn nog enkele plaatsen 
vrij. De bus vertrekt op 4 okto-
ber om 9.00 uur vanaf de Slimp. 

Voor ouderen is er een speci-
aal arrangement met een nieu-
we show genaamd ‘Droomwens’. 
Na een uitgebreid broodbuffet 
wachten nog zeven spetteren-
de attracties. Om een uur of zes 
is de bus terug in Uitgeest. Voor 
nadere informatie of opgeven: tel 
311570 van Ank v.d. Eng. 

Uitgeest - Van 11 tot en met  
17 september vond de jaarlijkse 

Opbrengst collecte collecteweek plaats van het Prin-
ses Beatrix Fonds. In Uitgeest 
werd ook gelopen. De vrijwilli-
gers haalden 2275,35 euro op.  

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL   

AMBACHTELIJK BEREID, DAT PROEF JE…!!
Kwaliteit met een hoofdletter, zo lekker…..
Van woensdag t/m woensdag:

EIERKOEKEN
vol energie ! van € 3,75  nu per pakje € 2,50 !!
Dit weekend:

Halve OUDHOLLANDSE TULBAND
traktatie…. van € 6,50  nu € 5,50 !!

www.bakkerijputter.nl

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426
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Na drie jaar succes, tijd voor een feestje

“Oprichting eigen stichting, 
wie had dat durven dromen!”
Uitgeest - Vier jaar geleden 
ging Maartje Bos, die geboren 
is in Uitgeest, voor ruim een half 
jaar naar Ghana als vrijwilligster. 
Deze ervaring heeft haar zo ge-
raakt dat ze vertegenwoordiger 
werd voor een Ghanese lokale 
organisatie. In maart 2011 heeft 
dit geresulteerd in het oprich-
ten van een eigen stichting, ge-
naamd Partnership Ghana. Met 
medewerking van Stichting WO-
SU Uitgeest wordt daarom een 
feestje georganiseerd. Maartje 
kwam in contact met een Gha-
nese organisatie, geleid door Ya-
kubu Iddrisu. “Ik was onder de 
indruk van de bevlogenheid en 
scherpe visie van deze man”, ver-

telt Maartje. “Ik zag dat hij men-
sen bereikt en weet wat mensen 
nodig hebben. Daarnaast had hij 
al ervaring in het leiden van pro-
jecten. Zijn achtergrond als do-
cent, boer, bijenhouder en tech-
nicus maakt hem een multita-
lent.” Terug in Nederland werd 
Maartje Europees vertegen-
woordiger van de organisatie 
met als doel fondsen en vrijwil-
ligers te werven en een netwerk 
in Nederland op te zetten. Een 
flinke taak naast haar werk en 
andere verplichtingen. Na drie 
jaar lang haar taken uitgevoerd 
te hebben als bestuurslid van 
Stichting Ghana, werd het tijd 
voor een nieuwe stap; het op-

richten van een eigen stichting. 
“Ik had een netwerk om me heen 
verzameld, maar als aanspreek-
punt en eindverantwoordelij-
ke stond ik er alleen voor. Het is 
heerlijk om nu een eigen bestuur 
te hebben en verantwoordelijk-
heden te kunnen delen.”
De projecten in Noord-Gha-
na richten zich op ontwikkeling, 
training en positieversterking 
van kinderen en vrouwen. Ver-
nieuwend is dat er gebruik wordt 
gemaakt van de krachten van 
de gemeenschappen en er een 
sterk beroep wordt gedaan op 
de eigen verantwoordelijkheid.  
In drie jaar tijd is er in totaal zo´n 
100.000 euro opgehaald en in fe-

bruari heeft Maartje de tweede 
prijs ontvangen van de Terre des 
Femmes Milieu-award, uitgereikt 
door de Yves Rocher Foundation. 
Daarnaast zijn er in totaal 22 vrij-
willigers naar Ghana gegaan. 
De bewoners van Uitgeest heb-
ben zich bewezen als een trou-
we achterban, onder andere via 
de protestantse kerk Uitgeest-
Akersloot en Stichting WOSU. 

Het feestje biedt Afrikaanse per-

cussie, Ghanese hapjes en een 
presentatie van de successen 
van afgelopen jaren. Als hoog-
tepunt worden twee korte films 
vertoond over de projecten in 
Ghana. Iedereen is welkom op 
zaterdag 1 oktober van 15.00 tot 
17.00 uur op de Langebuurt 31 
in Uitgeest. Aanmelden kan via 
Maartje Bos: maartje_bos@hot-
mail.com of bel 06-19039645. 
Meer informatie is ook te vinden 
op www.partnershipghana.com. 

Gemeentehuis in Hollandse neo-renaissancestijl
Uitgeest - Sinds minister Ien 
Dales bijna twintig jaar geleden 
het toen vernieuwde gemeente-
huis opende heeft er geen groot 
onderhoud meer plaatsgevon-
den. Het werd dus hoog tijd dat 
het gemeentehuis grondig werd 
gerenoveerd. Maandenlang is 
men bezig geweest met repa-
raties en met het schilderwerk 
binnen en buiten. Het resultaat 
is een pracht van een gemeen-
tehuis, geschilderd in de kleu-
ren wit en monumenten donker-
groen. Naar voorbeeld van oude 
foto’s heeft men de oorspronke-
lijke Hollandse neo-renaissan-
cestijl van 1895 aangehouden en 
de mooie villa van destijds Pieter 
Brasser in ere hersteld.
In het najaar van 2010 zocht de 
gebouwenbeheerder van de ge-
meente Uitgeest Dirk-Jan Was-
senaar in samenspraak met wet-
houder Arnold Sely contact met 
de bouwadviseur Wim Baltus. 
Met een budget van 107.000 eu-
ro maakte deze een renovatie-
plan. Ook het oude gebouw, de 
Pastorijhof zou een onderhouds-

UItgeest - Tijdens een swingen-
de avond waarbij het popkoor de 
leden van de katholieke vrou-
wenbeweging van de stoelen 
kreeg, werden Grad Molenaar 
en Truus Brandjes door penning-
meester Gerie Vosse in het zon-

Swingende vrouwenavond 

Uitgeest - De politie kreeg 
maandag rond 16.20 uur een 
melding van een aanrijding 
met letsel op de Provinciale-
weg N203. Een 60-jarige Al-
meerse vrachtwagenchauffeur 
was onwel geworden en met zijn 
vrachtwagen van de weg ge-
raakt. De vrachtwagen kwam te-
gen een betonnen steunpilaar 

Eenzijdig ongeval Kinderkledingbeurs in De Opmaat

Uitgeest - De tweede kinder-
kledingbeurs van de Kinderkle-
dingkast vindt plaats op vrijdag 

7 oktober van 18.30 tot 21.00 uur  
in harmoniegebouw De Opmaat 
aan de Zienlaan in Uitgeest. Men 

beurt krijgen. Baltus benader-
de aannemer Putter en architect 
en kleurenadviseur Marcel Heij-
mans. Naast de hoofdkleuren wit 
en donkergroen vallen met na-
me de forse grijze plinten aan 
de onderkant van het gebouw 
op. Toen twee wethouders deze 
kleur grijs voor het eerst zagen, 
schrokken zij enorm. Maar het is 
de oorspronkelijke kleur van het 
pand, waarvan sommige delen 
zelfs de status van monument 
hebben. Het was Jan Deckwitz, 
die als historisch kenner waar-
devolle adviezen heeft gegeven. 
Zo werden de roeden, die er 25 
jaar geleden uit waren gehaald 
weer op de ramen bevestigd en 
werden deuren vanaf een foto 
op tekening gereconstrueerd en 
vervolgens handmatig in oude 
monumentale stijl nagemaakt, 
waarna deze donkergroen wer-
den geschilderd. Na behoorlijk 
wat houtrot verwijderd te heb-
ben en zinken dakgoten te heb-
ben vervangen, konden de schil-
ders aan de gang gaan. 
Het was de burgemeester, die 

donderdag 22 september ieder-
een welkom heette in de ge-
meentehal. “Eigenlijk gaat het 
om twee zaken van gewicht en 
hebben we de derde er min of 
meer bijgesleept”, zo zei zij. “We 
zijn hier om de renovatie te vie-
ren en om de nieuwe websi-
te (www.uitgeest.nl) te introdu-
ceren. Of je de vormgeving van 
de nieuwe website mooier vindt 
dan de oude, dat is een kwes-
tie van smaak. Maar over het ge-

bruiksgemak en over het niveau 
van de dienstverlening valt niet 
te twisten.” Bij het ten doop hou-
den van de website riep de bur-
gemeester de hulp in van Kees 
den Boer, die een ontwerp had 
gemaakt voor de homepage van 
de website. Ondanks een licha-
melijke handicap maakte hij een 
mooi panorama van Uitgeest. 
Kees: “Ik heb in een zweefmolen 
25 foto’s gemaakt: 360 graden in 
het rond.” Het panorama zal ook 

worden afgebeeld op de nieuwe 
gemeentegids. Het derde nieuw-
tje, waarvan de burgemeester 
melding maakte was het nieu-
we gemakkelijk te onthouden te-
lefoonnummer van de gemeen-
te Uitgeest:140251. Mieke Bal-
tus” “Bij het binnenkomen zijn u 
vast wel de groene schuifdeuren 
opgevallen. De buitenkant is het 
visitekaartje van de gemeente. 
Houten delen van de kap en de 
timpanen zijn vervangen en het 
houtwerk van kozijnen en deur-
posten op een aantal plaatsen. 
Scheuren in muren en stucwerk 
zijn opgevuld en onzichtbaar 
weggewerkt. Deuren, raamhout, 
kozijnen, plinten en hoekblokken 
hebben een schilderbeurt ge-
kregen.” Na de openingsspeech 
vertelde Jan Deckwitz een leuk 
verhaal over Pieter Brasser, de 
rijke Uitgeester, die niet alleen 
in een prachtige villa woonde, 
maar die ook de eerste Uitgees-
ter was, die een auto bezat. De-
ze liet hij in een geklede jas en 
met een hoge hoed op ter voor-
bereiding van het starten voort-
duwen door zijn tuinman en reed 
daarna een tamelijk steil talud af.  
(Marga Wiersma). 

kan daar terecht voor mooie kin-
derkleding en -schoenen, speel-
goed en zwangerschapskleding 
die een tweede ronde kunnen 
worden gedragen. De Kinderkle-
dingkast  brengt vraag en aan-
bod bij elkaar. 

Zelf spullen inbrengen kan na-
melijk ook. De verkoper hoeft 
niet zelf achter een kraam te 
gaan staan, dat doet de organi-
satie. Mensen die kleding willen 
verkopen kunnen de voorwaar-
den opvragen via kinderkleding-
kast@gmail.com. 

Het gaat uitdrukkelijk om kle-
ding, schoenen en speelgoed 
van goede kwaliteit. 

van het viaduct onder de A9 tot 
stilstand. De bestuurder is voor 
controle meegenomen naar een 
ziekenhuis. De vrachtauto moest 
worden versleept. 

Een motorrijder werd dit week-
end op de A9 bij Uitgeest aan-
gehouden omdat hij de maxi-
mum snelheid met ruim 60 km/
uur overschreed. De politie vor-
derde direct zijn rijbewijs in.

netje gezet. Zij verzorgen de ver-
rassende maandagavond-fiets-
tochten voor de leden. 

In de pauze werd de website 
www.vrouwenbeweginguitgeest.
nl gepresenteerd. 
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Afzwemmers in juli en augustus
Castricum - In juli en augus-
tus hebben 77 kandidaten hun 
zwemdiploma behaald bij zwem-
bad de Witte Brug.
Op dinsdag- en woensdagmor-
gen wordt er peuterzwemles ge-
geven, waarbij de ouder het ei-
gen kind helpt bij het leren van 
de eerste vaardigheden in het 
water en later, na veel oefenen 
en herhalen, ondersteunt. Voor 
de ouders en peuters, die het 
willen, wordt er een aantal ke-
ren per jaar afgezwommen voor 
de Jip-diploma’s. Bij deze diplo-
ma’s worden de basisvaardighe-
den getoetst, die één-, twee- en 
driejarigen met hulp kunnen uit-
voeren. Op dinsdag 5 juli hebben 
Janna Dekker en Cis de Wildt 
voor het eerste Jip-diploma af-
gezwommen, voor Jip-diploma 
twee deden Valentijn la Croix en 
Noa Rijs erg hun best en Wou-
ter Scheerman liet alles zien voor 
Jip-diploma drie en Mees de 
Wildt heeft de reeks Teddyberen-
diploma’s compleet met het Ted-
dybeer Goud-diploma.
Op woensdag 6 juli is er door vijf 
kandidaten voor het C-diploma 
afgezwommen. Leri Huijser, Mir-
te Kaandorp, Elise Knippen, Fee 
Lute en Kjell Tijsen hadden het 
hele zwembad voor zichzelf en 
konden heel goed al hun vaar-
digheden aan hun supporters 
laten zien. Op woensdag 13 ju-
li was een introductieles gepland 

voor de kinderen  - en hun ou-
ders - , die binnenkort op zwem-
les voor het A-diploma gaan.
Op vrijdag 15 juli, tijdens de 
snorkelles, is er door twaalf leer-
lingen voor drie verschillen-
de Snorkeldiploma’s afgezwom-
men. Larissa Boon en Max van 
Genderen hebben laten zien dat 
ze de basis voor het snorkelen 
beheersen en kregen hun eerste 
Snorkeldiploma. Voor snorkelen 
twee zijn de eisen iets moeilijker, 
maar deze werden goed afge-
legd door: Robin Boots, Rachel-
la Brand, Lisanne van Huisste-
de, Maaike Jongejan-Escar, Tim 
Jonkman, Savannah Klein Schip-
horst, Siebe Tolsma en Iris Ver-
voort. Snorkelen drie is het laat-
ste diploma voor snorkelen en 
dit is behaald door: Sanne Könst 
en Luna van Wonderen.
Woensdag 20 juli heeft een gro-
te groep van 32 kandidaten het 
A-diploma gehaald. Joey Al-
gra, Julia van Assema, Bodi-
ne Baltus, Luuk Belleman, Hu-
go Blankestijn, Wim Blokpoel, 
Sienna de Boer, Cheyenne Cu-
riel, Noa Dekker, Bas Duinmeijer, 
Anouk de Graaf, Sylvain Grog-
niet, Devin Huisman, Niek Jans-
sen, Floor Kornblum, Devin Lam-
mers, Ivo Lind, Yelte van Nooien, 
Parisa Rezai, Floor Sannes, Eli-
se Schermer, Resa Schoenma-
ker, Daan Schuit, Anna Sloog, Li-
sa Stengs, Sofie Themmen, Bram 

Verhoogt, Jip Vogelvang, Max 
Vromans, Boaz Wesselius, Jill de 
Wit en Myrthe de Wit mogen nu 
in elk zwembad in het diepe bas-
sin zwemmen.
Tijdens de schoolvakanties 
wordt er zwemles gegeven in zo-
genaamde weekcursussen. En 
steeds aan het einde van zo’n 
week in de zomervakantie wordt 
er door een aantal kinderen op 
vrijdagochtend afgezwommen 
voor het A- of B-diploma. In de 
eerste zomervakantieweekcur-
sus werd er zowel voor het A- 
als het B-diploma geoefend en 
mochten op vrijdag 29 juli Max 
van Kessel en David Snelder 
voor A afzwemmen. En Kris Bal-
tus, Yoni Bas, Bram de Jager, De-
ven Knaapen, Jade Koning, Timo 
Reimert, Anaïs Spaan, Suus Val-
kering, Iris de Winter, Noah de 
Winter hebben tegelijkertijd het 
B-diploma gehaald. In de vijfde 
week van de zomervakantie is 
er voor het A-diploma geoefend 
en mochten vier kandidaten op 
27 augustus afzwemmen. Niek 
Doornenbal, Vera de Graaf, Indy 
Kik en Emauel Statie hebben aan 
alle eisen voldaan. Ook aan het 
einde van de zesde week moch-
ten zes kandidaten afzwemmen 
op 3 september. Rowan Dek-
ker, Emma Elzinga, Jessie Ge-
vers, Nora Lont, Susan Veldman 
en Marlotte Vliene zijn geslaagd 
voor hun A-diploma.  

Tebbens toont vechtlust
Limmen - Vrijdag 23 septem-
ber speelde schaakvereni-
ging Vredeburg de eerste ron-
de van de interne schaakcom-
petitie. Direct was er sprake van 
een aantal spetterende partij-
en. Zo voerden Barry Blekemo-
len en Bert Hollander een spek-
takelstuk op, waarbij eerst Hol-
lander de winst leek te kunnen 
grijpen en daarna Blekemolen 
op weg leek naar een overwin-
ning. Uiteindelijk werd een re-
mise genoteerd, omdat Bleke-
molen het eindspel met een pion 
meer niet wist uit te spelen. Je-
roen Tebbens toonde weer eens 
zijn vechtlust: in zijn partij tegen 
Kees Aafjes stond hij continu 
onder druk, maar wist alle aan-
vallen te overleven en sleepte 
laat op de avond de welverdien-
de remise in de wacht. Voorzit-
ter Jos Admiraal trok in zijn par-
tij tegen secretaris Harold Ebels 
te onstuimig ten aanval en kreeg 
een dodelijke tegenstoot te ver-
werken. Met enkele krachtzetten 
pakte Ebels de aanval over en 
dreef de zwarte koning op veld 
f7 in een matnet. Bob Stolp ver-

sloeg Gertjan Hafkamp met be-
hulp van een prachtig kwali-
teitsoffer, waar ‘de man met de 
pet en zonnebril’ niet van terug 
had. Jan de Graaf, die een inge-
sleten voorkeur heeft voor snel-
le remises, werd veroordeeld tot 
een zeer lange zit tegen Robert 
Termes. Het wekte geen verwon-
dering dat het uithoudingsver-
mogen van Termes de doorslag 
gaf. Jaap Limmen liet zich voor 
een speler van zijn niveau iets te 
makkelijk verslaan door de aler-
te Niels Hageman, die een mooie 
aanval over de damevleugel or-
ganiseerde. In zijn partij tegen 
Cees Dinkla wist Dirk Aafjes een 
prachtige paardpenning in de 
stelling te vlechten. Dinkla stond 
muurvast en werd langzaam over 
de rand geduwd. De beide Vre-
deburg-dames Sandra Hollander 
en Marlies Sturk besloten snel 
tot remise. Ook de partij tussen 
Jan Levering en Hidde Ebels ein-
digde in remise. Gijs Pouw trof 
een lichtzinnige Jan Brantjes te-
genover zich: Brantjes blunder-
de zomaar een stuk weg, waarna 
Pouw een eenvoudige klus had.

Jasmin Garden verwent  
Vrienden FC Castricum
Castricum - Tijdens de jaarver-
gadering op donderdag 29 sep-
tember van de Vrienden van FC 

Castricum wordt voor de der-
de keer de ‘Vriend van de Vrien-
den’ gekozen. Ook dit jaar weer 

gaat de prijs, een heerlijk diner 
voor twee personen bij Jasmin 
Garden naar iemand die veel,  
ja heel veel doet voor FC Castri-
cum en met name voor de jeugd. 
Daarna organiseren de Vrienden 
een feestavond, waarop ieder-
een welkom is. 
Chi Keung Wu van Jasmin Gar-
den belooft zijn gasten een top-
avond. Mijnheer Wu is jury-
lid van het prestigieuze genoot-
schap World Association of Chi-
nese Cuisine. Dit internationale 
gezelschap bestaat uit 66 Chine-
se topkoks die overal ter wereld 
op basis van hun ervaring en re-
putatie worden geselecteerd. 
Met behoud van de authentie-
ke smaak van de Chinese keu-
ken streeft de World Associati-
on of Chinese Cuisine naar meer 
kwaliteit en een groter aanbod 
van gerechten. Chi Keung Wu: 
“Wij vinden het erg leuk om voor 
de ‘Vriend van de Vrienden’ de 
heerlijkste gerechten te bereiden 
en wensen FC Castricum het al-
lerbeste.” (Foto: Han de Swart)

Judoclub Groefsema 
wint Heiloose derby
Limmen - Dit weekend haal-
den de oudere judoka’s van Ju-
doclub Groefsema hun judopak 
weer uit de kast. De West-Frie-
se judocompetitie stond namelijk 
op de agenda. Dit is een compe-
titie voor alle judoclubs uit deze 
regio. Het toernooi startte met-
een met een Heiloose judoderby, 
Judoclub Groefsema, promoven-
dus, tegen Dojo ’t Loo. De eer-
ste in de geschiedenis. Het be-
vatte alle ingrediënten die men 
zou verwachten bij een derby; 
fanatiek (thuis)publiek, zenuw-
achtige koppies en spectaculai-
re worpen. Tot de laatste minuut 
bleef het spannend. 
De eerste drie wedstrijden wer-
den gewonnen door Dojo’t Loo, 
daarna wisten Max Ahlers, Le-
on Borgsteede en Wesley Groef-
sema de stand gelijk te trek-
ken namens Judoclub Groefse-
ma. De daarop volgende wed-

strijd tussen Jeroen van de Zwet 
en Kars Zoon was een spannen-
de. Aanvallen over en weer. De 
winst ging na scheidsrechterlij-
ke beslissing naar Kars van Do-
jo ‘t Loo. Dit betekende dat San-
der Groefsema en Rick Kaan-
dorp hun wedstrijd met vol punt 
moesten winnen, wilde Judoclub 
Groefsema de eerste Heiloose 
judoderby op haar naam zetten. 
Sander en Rick slaagden in hun 
opdracht en daarmee zegevierde 
Judoclub Groefsema. 
Met een goed gevoel begon Ju-
doclub Groefsema aan de rest 
van de competitie. Zowel de 
tweede wedstrijd tegen Budo-
centrum Julianadorp als de der-
de wedstrijd tegen Ebi Sports uit 
Noord-Scharwoude werd ge-
wonnen. De volgende ronde is 
op 12 november. Voor een film-
pje van de wedstrijden, zie Judo-
clubGroefsema.nl.

Sander Groefsema heeft net zijn tegenstander op zijn rug geworpen.

Gratis kabalen zelf 
invullen op internet
Castricum - De meeste gra-
tis kabalen komen bij deze krant 
binnen per e-mail. Reden om 
een speciale pagina in het le-
ven te roepen op internet, waar  

mensen hun kabaal zelf kunnen 
invullen. Deze digitale moge-
lijkheid is per 1 november 2011 
operationeel via www.castricum-
mer.nl. Met ingang van deze da-

tum is het niet meer mogelijk 
om gratis kabalen in te leveren 
bij De Roset in de Burgemees-
ter Mooijstraat. Inleveradres Ver-
spreidnet op de Castricummer-
werf 39-41 in Castricum blijft 
wel bestaan. Hier kan men te-
vens terecht voor spotjes en de 
betaalkabalen. Natuurlijk kan 
men kabalen ook opsturen naar 
het kantoor aan de Zeeweg 191, 
1971 HB in IJmuiden. 



pagina 22 28 september 2011

De Nederlandse Techniek 
Kampioenschappen bij AVC
Castricum - De Termeer Voet-
balschool stunt door 10 eu-
ro retour te geven bij deelname 
aan het evenement Nederland-
se Techniek Kampioenschappen, 
dat gehouden wordt bij de atle-
tiekvereniging AVC op de Zee-
weg op dinsdag 18 oktober. De 
inschrijvingen kunnen plaats-
vinden via de website van www.
sportpartners.nl.
Deelnemers betalen 40 euro 
voor de gehele dag. Daar krijgt 
men het volgende voor aange-
boden: De Moves & Skills aan-
leren van Rene Meulensteen, as-

sistent van Manchester United, 
een voetbal en voetbalshirt, een 
lunch, Goal-magazine, NTK me-
daille en als slot een diploma. 
Het retourbedrag ontvangt men 
tijdens het begin van het evene-
ment in de kantine van FC Cas-
tricum.

Programma
9.15-9.45 uur Inloop deelnemers.
9.45-10.00 uur Welkomstwoord 
en teamindeling.
10.00-11.00 uur Blok 1 Techniek 
training circuit.
11.00-11.10 uur Drinkpauze.

11.10-12.10 uur Blok 2 Techniek 
training in spelvorm.
12.10-13.00 uur Lunchpauze.
13.00-14.00 uur Blok 3 Techniek 
training circuit.
14.00-14.10 uur Drinkpauze.
14.10-15.10 uur Blok 4 Techniek 
training in wedstrijdvorm.
15.30-16.00 uur Prijsuitreiking en 
einde evenement.

De bedoeling van het evenement 
is dit elk jaar in de CAL-gemeen-
te te houden. Wie nog vragen 
heeft, kan contact opnemen met 
Daan Termeer, tel. 06-83122544.

FC Castricum voert 
show op tegen ZOB
Castricum - Met een wervelen-
de show heeft FC Castricum be-
wezen de terechte koploper in 
de tweede klasse te zijn. In eigen 
huis werd runner-up ZOB met 5- 
vernederd. “We hebben vrij goed 
gespeeld”, constateerde coach 
Radjin de Haan tevreden. “Maar 
we kunnen nog beter.” 
Binnen 28 minuten werd duide-
lijk dat het gevecht om de kop-
positie in de tweede klasse een 
formaliteit zou worden. In tech-
nisch en tactisch opzicht was 
FC Castricum een klasse be-

ter dan de gastheren uit Zuid-
Oost Beemster. Nadat Thijs Dra-
per, die vorige week tegen AMVJ 
het Doelpunt van het Jaar scoor-
de, zijn ritme had gevonden, be-
gon de voetballes. Met zijn flu-
welen rechterbeen gaf Draper 
een panklare voorzet. Van dicht-
bij kogelde Niels Popping de 
0-1 achter doelman Erik Slaaf, 
die alleen het net hoorde bollen. 
Daarmee was de beer los. Thijs 
Draper, Stefan Zijlstra en Niels 
Popping kregen riante kansen, 
waarna Maarten van Duiven-

voorde met twee fraaie goals de 
verdiende 0-3 op het scorebord 
toverde. ZOB maakten nog wel 
1-3. Niemand die zich daar ech-
ter druk over maakte, met uit-
zondering van Louis Jansen. Op 
slag van rust kroop FC Castricum 
door het oog van de naald toen 
ZOB een strafschop versierde 
en miste.  Na de pauze dender-
de de blauw witte trein gewoon 
door en schitterde de onnavolg-
bare Niels Popping als vanouds. 
De man die FC Castricum twee 
jaar terug naar de tweede klas-
se schoot benutte eerst stoïcijns 
een strafschop om even later de 
eindstand op 1-5 te bepalen. 
De polonaise was toen allang 
begonnen. Niet alleen was de 
onverdiende nederlaag van vorig 
seizoen weggepoetst, maar wat 
vooral telde was de teampresta-
tie van FC Castricum, die zonder 
meer als uitstekend kan worden 
omschreven. Dat moet zo blijven. 

Zaterdag wacht op Sportpark 
Noord-End de topper tegen 
Monnickendam. Vorig jaar werd 
FC Castricum in eigen huis met 
1-6 in de pan gehakt. Zover zal 
het zaterdag niet komen. “We 
hebben  nog wat goed te ma-
ken,” klonk het na afloop van 
het duel tegen ZOB strijdlus-
tig. “Tegen Monnickendam staat 
er nog een rekening open. Het 
wordt tijd dat die wordt terugbe-
taald. Het liefst met de steun van 
heel veel publiek.” (Foto: Han de 
Swart)

Sportinstuif Limmen voor de 
jonge ouderen uit de omgeving 
Limmen - De sportinstuif voor 
55-plussers vindt plaats op 
woensdagmiddag in sporthal de 
Enterij in de periode van septem-
ber tot eind april van 14.00 tot 
15.30 uur met uitzondering van 
de schoolvakanties. Het is een 
gezellige groep dames en he-
ren die anderhalf uur met elkaar 
ontspannen door inspanning. Na 
het sporten kan men even bij-
praten onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

Waar bestaat zo’n middag spor-
ten uit?  Allereerst het lichaam 
wat opwarmen door even te 
badmintonnen. Dan wordt er 
een uur bodyfit gegeven onder 
de actieve leiding van Lea Dam. 
Dat houdt het volgende in: Al-
lereerst verschillende loopvor-
men, gecombineerd met coördi-
natieoefeningen. Daarna spier-
versterkende oefeningen voor 
benen, buik, billen en armen en 
tot besluit vijf minuten  ontspan-

ningsoefeningen. Ook wordt re-
gelmatig gebruik gemaakt wor-
den van hulpmiddelen zoals 
elastische banden, gewichtjes, 
ballen, stokken. De warming- up 
wordt ondersteund door inspi-
rerende muziek. Het laatste hal-
ve uur wordt er gevolleybald/ge-
lijnbald of tennis gespeeld met 
foamballen..

Wie nieuwsgierig geworden is 
kan rustig een keer meedoen. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, 
voor vooral damesleden.
Voor meer informatie: Lea 
Dam tel: 072-5052768, e-mail 
leadam@quicknet.nl.

Noa Prijs met Mastwood Black-
berry dressuurbelofte 2011
Castricum - De tienjarige Noa 
Prijs is met haar pony Mastwood 
Blackberry afgelopen weekend 
in Ermelo tijdens de New Fo-
rest sportdag verkozen uit een 
zeer groot deelnemersveld tot 
dressuurbelofte 2011. Het was 
een spannende dag voor Noa, 
want er deden niet alleen zeer 
veel pony’s mee, maar ook he-
le goede. Na de gehele middag 
gewacht te hebben kwam dan 
eindelijk de einduitslag, waarbij 
haar naam en die van Mastwood 
Blackberry bovenaan prijkte. 
Noa heeft begin dit jaar de po-
ny overgenomen van grote zus 
Chiara, die de New Forest pony 
de afgelopen vier jaar heeft ge-
reden. Met haar heeft hij diver-
se successen gehad op interna-
tionale wedstrijden en nationale 
competities. 
Noa heeft hem nu zeven maan-

den onder het zadel en het gaat 
fantastisch. Ze heeft een ech-
te klick met hem. De combina-
tie is erg mooi om te zien en dat 
resulteert in hoge punten van 
de proeven. Zo reed Noa vorige 
week in Houten nog zes winst-
punten bij elkaar in de M2. Nu 
is Noa Z1 startgerechtigd en ze 
verwacht dit jaar nog Z2 te zijn. 

De kleine tienjarige heeft een 
duidelijk doel voor ogen. Ze wil 
zo snel mogelijk internationaal 
gaan starten en deelnemen aan 
de KNHS dressuurcup. In 2012 
kan dit al, want Noa wordt op 
15 december twaalf jaar. Noa 
heeft net als zus, Chiara twee 
paspoorten, Italiaans en Neder-
lands. Voor welk land ze straks 
wil uitkomen weet ze nog niet 
zeker, maar licht favoriet is toch 
wel Nederland.
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Puzzel mee en win leuke Prijzen

Stuur de oplossing van de puzzel voor 17 oktober 2011 naar De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en vermelD Uw telefoonnUmmmer. 

Gratis 1 maand 
sporten

De oPlossing van De vorige Puzzel was: krantenartikeltje. De Prijswinnaars van Deze Puzzel zijn:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest
Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

Burg. Mooijstraat 21
1901 EP Castricum
tel. 0251-650068

4 x waardebon  
t.w.v. 12,50 euro

Raadhuisplein 3, Castricum
www.sport4me.nl

W. Teerenstra, Castricum: 1 Uur bowlen bij Bobs Party Palace. S. Spoelstra: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest. B. Mews, Castricum: 
Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. A.J. Kramer, Akersloot: Tulband af te halen bij Putter’s Specialiteiten Bakkerij in Uitgeest. 
P. v. Liempt, Camping Bakkum: 2 Vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. T. van der Heijden, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groen-
te en fruit in Uitgeest. A. de Jong, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij Nice 2 Have in Castricum. J. Bakker, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te 
halen bij Drogisterij Parfumerie Visser in Castricum. L. Mooij, Castricum: Gratis maand sporten bij Sport4me in Castricum. J.M. v. Oost, Akersloot, E. Geels, Uitgeest, 
R. Putter, Uitgeest, N. Heijenga, Akersloot: Waardebon t.w.v. 12,50 euro van Riesch Mode in Alkmaar.

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562 
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 
Uitgeest, Middelweg 113, tel. 0251-312426 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Schoutenstraat 26, 
Alkmaar

2 vrijkaarten

dekker
groente&fruit

Oudhollandse 
Spijsbrood

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Geesterduin 50, 
Castricum

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

1 uur gratis 
bowlen

KRUISWOORDPUZZEL
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Maarten de Ruijter, tegen Pirates weinig succesvol zoals zijn hele 
team, eindigde het seizoen met het meeste homeruns en het op een-
na-hoogste slaggemiddelde. (Foto: Jeroen de Ruijter)

Seizoen Red Stars ein-
digt met koude douche

Castricum – Red Stars Vites-
se heeft de slechte smaak van 
de tweede seizoenshelft zondag 
niet weg kunnen spoelen. Titel-
kandidaat Pirates was in de laat-
ste wedstrijd met 0-14 veel te 
sterk.
De Amsterdammers sloegen 
sterk, getuige de twee home-
runs. Opvallend was dat Red 
Stars er aan slag niets van bak-
te. In zeven innings kwamen 22 
spelers aan slag, wat betekent 
dat maar één keer het eerste 
honk werd bereikt.
Door deze nederlaag is Red Stars 
als vierde geëindigd in de derde 
klasse. Na de zomerstop won-
nen de Castricumse honkballers 
geen wedstrijd meer. Coach Jas-

per van Schoor: “Een logische 
stand. De teams boven ons wa-
ren beduidend sterker. Het is al-
leen wennen, omdat we de afge-
lopen tien jaar altijd tot het ein-
de meestreden om de titel. Sinds  
2000 zijn we altijd in de top-3 be-
land.”

Red Stars leek  na de 6-5 over-
winning op Flying Petrels, be-
gin juli, dik in de race voor het 
kampioenschap. Daarna volg-
den nederlagen tegen hekken-
sluiter Olympia Haarlem, Dou-
ble Stars, Flying Petrels (28-1) en 
twee keer Pirates. ‘Behalve het 
verlies tegen Olympia, kan dat 
gebeuren tegen sterkere teams. 
We eindigden met een zwaar 

Tegenvallend aantal 
deelnemers Amak-loop
Akersloot - Afgelopen zondag 
is onder verrassend warme na-
zomerse omstandigheden de al-
weer 27ste editie van de AMAK-
loop gehouden. Ondanks een 
voor de organisatie ietwat tegen-
vallende opkomst, was het toch 
weer een gezellige bedoeling op 
en om het parcours en was ie-
dereen te spreken over het ver-
nieuwde parcours. Rond de klok 
van 10 uur startte de jeugd van 4 
t/m 6 jaar voor de 500 m, daarna 

waren de kinderen t/m 9 jaar aan 
de beurt voor de 1 km en werd 
afgesloten met de 2 km voor de 
oudere jeugd t/m 13 jaar. Onder 
luide aanmoediging van familie, 
buren en vrienden werd er en-
thousiast gestart. Aan de finish 
kreeg iedereen een medaille en 
waren er voor de winnaars nog 
bekers te verdelen. 

Uitslagen:
500 meter jongens: 1. Mats Dek-

Raymond Chin-A-Loi wint 
moeilijk dame-eindspel
Castricum - In de vierde ron-
de interne competitie van de 
Schaakvereniging Castricum 
speelde Raymond Chin-A-Loi 
met wit tegen Peter Smit.
Het werd een lange partij waar-
bij het evenwicht langdurig in 
stand werd gehouden. Toen bei-
de heren op een dame-eind-
spel afkoersten, kreeg Raymond 
een vrijpion op de zevende rij en 
dreigde te promoveren. Het eni-
ge wat Peter nog restte waren 
wat schaakjes en hij had remi-
se in handen als hij de koning 
van Raymond op zijn eigen ter-
rein vasthield.
Dat deed Peter niet en hij joeg 
de koning van Raymond het hele 
bord over met als resultaat, dat 
wit uiteindelijk kon schuilen ach-
ter een vijandelijke pion. Peter 
kon promotie niet meer voorko-
men en toen hij ook nog eens de 

eigen dame moest afruilen we-
gens schaak was het over en uit. 
Een bijzondere overwinning van 
Raymond die de kansen in het 
eindspel uitstekend aangreep.  
Nieuwe koploper is Wouter 
Beerse, die de kans om de da-
me van Henk van der Eng, na 
enig voorbereidend werk, in de 
penning te zetten niet liet schie-
ten. Een winstpunt voor Wou-
ter. Guido Bos heeft duidelijk 
niet stilgezeten in de zomerstop 
want hij boekte in een Siciliaan-
se partij tegen Egbert Kooiman 
een mooie overwinning. Na een 
vroeg loperschaak op b5 kwam 
zwart al wat gedrukt te staan en 
het viel op dat Guido met nauw-
keurige zetten het voordeel ver-
der uitbreidde. Op het laatst wer-
den de dreigingen Egbert te veel 
en hij verloor de partij van Gui-
do die nu een 100% score heeft!

Castricum - Nadat de zomer 
voorbij is geregend, is er toch 
feest bij de Cas RC op 1 oktober. 
Heel veel vrijwilligers en sommi-
ge in het bijzonder hebben zich 
het afgelopen voorjaar en zomer 
de blaren op de handen gewerkt 
aan het vergroten en vernieuwen 
van het clubhuis op Wouterland 

Feest bij CasRC

ker, 2. Luc Visser, 3. Jelle Bot. 
500 meter meisjes: 1. Manouk 
v.d. Lee, 2. Franka Holland, 3. 
Maxime van Zijp. 1 km jongens: 
1. Thom Schoorl, 2. Pieter Hac-
quebard, 3. Mike Schouten. 1 
km meisjes: 1. Femke Drijfhout, 
2. Kikie Zijp, 3. Femke Wabeke. 
2 km jongens: 1. Jeroen Bakker, 
2. Martijn Bakker, 3. Jeroen Kies. 
2 km meisjes: 1. Carlien Wabeke, 
2. Bente Gooier, 3. Esmee Bakker
Om 11.00 uur was het vervolgens 
de beurt aan de volwassenen om 
te starten op respectievelijk de 5, 
10 of 15 kilometer. Ook hier wa-
ren er op de verschillende af-
standen prijzen te verdelen voor 
de heren en dames, waar dan 
ook hard voor werd gestreden.

Uitslagen:
5 km heren: 1. Martijn van Staal-
duinen, 2. Loek Zoon, 3. Guido 
Klaassen. 5 km dames: 1. Fem-
ke v.d. Pal, 2. Jeske v.d. Pal, 3. 
Tiny Woning. 10 km heren: 1. 
Rob Berger, 2. Arie Visser, 3. Erik 
Strikker. 10 km dames: 1. Marij-
ke de Wijs, 2. Erna Hopman, 3. 
Nellie Kies.15 km heren: 1. Cees 
van Leenen, 2. Milo Hacquebard, 
3. Dirk Klaasen. 15 km dames: 1. 
Judith Tanis, 2. Agnes Scheringa, 
3. Angelique Leek.

Castricum. Nadat de eerste wed-
strijden gespeeld zijn, kan men 
gebruikmaken van de accom-
modatie met elkaar als club en 
ieder die dit feest wil meemaken. 
Het feest is in de sfeer van het 
‘Oktoberfest’, wat bij de Duit-
se buren standaard is. Verzocht 
wordt om daardoor in passende 
kledij te komen. Aanvang 20.00 
uur.

programma. Maar het is jammer 
dat we, behalve de winst op Pe-
trels, niet hebben kunnen ver-
rassen. En treurig om de com-
petitie te eindigen met een wed-
strijd waarin we nul honkslagen 
slaan.’ Het zijn Pirates en Flying 
Petrels die volgend weekend in 
een onderling duel om de titel 
mogen strijden.
Arjan van der Kort en Maarten 
de Ruijter waren dit seizoen de 
beste slagmannen met een slag-
gemiddelde van .381 en .362. 
Zeven andere spelers sloegen 
.300 of hoger. Rick Zonneveld 
(64 procent) en Jeroen Groe-
nendal (60) hadden het hoogste 
on base percentage. De Ruijter 
sloeg in de competitie twee van 
de vier homeruns.
Verdedigend waren Daan Kuij-
per (fielding percentage van 99 
procent in 70 innings) en Bart 
Oorthuizen (100 procent in 18 
innings) solide. De pitching was 
onder de maat en voelde het ge-
mis van Joost Kuijs. Sander van 
Lubeck (82 innings), Niek Kuijs 
(26), Van der Kort (25) en De 
Ruijter (4) kregen gemiddeld 
meer dan tien punten tegen per 
wedstrijd.

Red Stars reist komend week-
end af naar Nijmegen voor een 
vriendschappelijk meerdaags 
toernooi op de velden van De 
Hazenkamp. Tegenstanders zijn, 
naast de gastheren, Quick Am-
sterdam, Allrounders en Rad-
boud Rangers.

Meisjes winnen The 
Battle van Z@appsport
Castricum - De meisjes van 
groep 8 van OBS de Sokkerwei 
in Castricum hebben donderdag 
22 september het programma-
onderdeel The Battle van Z@pp-
sport gewonnen. Iedere afleve-
ring gaan Ron Boszhard en Vi-
vienne van den Assem op zoek 
naar een antwoord op de vraag: 
‘zijn jongens of meisjes beter in 
sport?’ Uiteindelijk bleken de 
meisjes na een spannende rug-
bybattle sterker te zijn.
Bij de meisjes wisten Noortje, Isa 
en Tony zich ’s ochtends te kwa-

lificeren voor het team van Vivi-
enne van den Assem en bij de 
jongens mochten Damian, Jan 
en Fabian meedoen.

Voor de finale werd uitgeweken 
naar de Castricumse Rugby Club 
op sportpark Wouterland. Onder 
aanmoediging van de leerlin-
gen van groep 5 t/m 8 van OBS 
de Sokkerwei waren de meisjes 
toch net iets sterker dan de jon-
gens op het onderdeel rugby. Zij 
mochten de felbegeerde beker 
in ontvangst nemen.




