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4 stuks €5,95 
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350 gr. sperziebonen
350 gr. krieltjes
2 gehakt cordon bleu

€4,99

samen €4,99

Castricum - Eyşan Ipek, 
leerling in groep 6 van de 
Paulusschool was er gewoon 
bij op Prinsjesdag op uitno-
diging van haar tante, Fat-
ma Koser Kaya, Tweede Ka-
merlid voor D66. Ze liep over 
de rode loper, ze  zat even op 

de stoel van de voorzitter, ze 
heeft de de minister-presi-
dent ontmoet en vele andere 
bekende politici waar ze al-
lemaal mee op de foto ging, 
Maar niet met het konings-
paar: ,,Maar ik heb ze wel van 
heel dichtbij gezien.” 

Castricum - Als er een trap-
luifel komt in plaats van stati-
onsluifel en een kiosk op het 
perron in plaats van huiska-
merkiosk, dan kan de geop-
timaliseerde dorpsvariant van 
het NS-station doorgaan. De 
tunnel kan worden verlengd, 
de trappen worden recht en 
royaal en er komt een nieuwe 
stationsbebouwing. 

In juli 2016 heeft de gemeen-
teraad een besluit genomen 
over de opwaardering van 
de perrontunnel en stations-
bebouwing. De raad had de 
voorwaarde aan hun besluit 
gekoppeld dat dat ProRail en 
NS beiden participeren in het 
project, ProRail voor 3,7 mil-
joen en NS voor 450.000 eu-
ro. Door wethouder Steeman 
werd daarna aangekondigd 
dat NS tijdens bestuurlijk 
overleg had gemeld dat hun 
bijdrage slechts 150.000 eu-
ro zou zijn. 
Gedurende de zomer hebben 
NS en ProRail nader onder-
zoek gedaan naar hun ver-
schil van inzicht over de kos-
tenraming van de varian-
ten. Gebleken is dat de kos-
ten circa 250.000 euro te laag 
waren ingeschat. Bovendien 
is bevestigd dat de NS geen 
bijdrage van  450.000, maar 
van 250.000 euro zal leveren. 
ProRail neemt ook zijn aan-
deel in de meerkosten door 

de bijdrage met 100.000 eu-
ro te verhogen. Het reste-
rende tekort van 50.000 euro 
verwacht ProRail goed te ma-
ken via een passende aanbe-
stedingsstrategie. Castricum 
draagt 1.050.000 euro bij. 
Een laatste punt van discus-
sie vormt nog de luifel die bo-
ven de trappen aan de dorps-
zijde is voorzien. Volgens de 
tekening bij de stukken komt 
die luifel alleen boven de 
trap. In eerdere plannen was 
een luifel voorzien die vanaf 
de bloemenkiosk en de NS-
kiosk tot over de trap was 
geprojecteerd. Nu ontstaat 
er tussen bloemenkiosk en 
trap een open ruimte waar-
door men direct op het per-
ron kan kijken. Volgens de 

PvdA heeft de voorgestelde 
trapluifel een aantal nadelen. 
Dave van Ooijen: ,,De direct 
boven de trap geprojecteerde 
luifel is bij regen en sneeuw 
niet bepaald een aangename 
verblijfplaats. Zo zal de trap 
bij regen de trappen con-
stant nat en glad zijn. Ver-
der zullen reizigers die staan 
te wachten de trap gaan ge-
bruiken als schuilplaats. Ze 
zullen daarbij de toegang tot 
het station blokkeren.” 
De trapluifel zorgt bovendien 
niet echt voor een station dat 
aan de dorpszijde een aan-
trekkelijk uiterlijk heeft, aldus 
Van Ooijen. De verwachting 
is dat het college op 27 sep-
tember de knoop zal door-
hakken.
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Deze week in De krant!

Prinsjesdag met Eysan 

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Castricum - Erik Hulze-
bosch komt naar Castricum. 
Hij is bekend als de verlie-
zer van de laatste Elfsteden-
tocht in 1997, maar uiteinde-
lijk is hij als winnaar tevoor-
schijn gekomen. Topsport, de 
mens daarin en de motiva-
tie om door te gaan; daarover 
spreekt Erik tijdens de net-
werkbijeenkomst van de On-
dernemers Vereniging Castri-
cum op donderdag 13 okto-
ber in Huis van Hilde.

Door zijn stotterhandicap 
werd hij vroeg van school ge-
haald. Hij kon beter maar aan 
het werk gaan. ,,Als 14-jari-
ge kreeg ik simpel werk”, al-
dus Erik.

Daarnaast deed hij succes-
vol aan fi etscross en skeele-

ren. De skeelers werden in de 
winter schaatsen en op naam 
van zijn broer reed hij in 
1985 de Elfstedentocht. Dat 
smaakte naar meer. Met ma-
rathonschaatsen maakte hij 
faam. Dat deed hij ook op an-
dere manieren nadat hij ver-
slagen werd in de eindsprint 
van de laatste Tocht der 
Tochten. Met een carnavals-
kraker begon zijn zangcarriè-
re, ondertussen trainend met 
zijn eigen marathonploeg en 
werkend voor zijn schaatsbe-
drijf Maple Skate. 

Tegen de tijd dat hij veer-
tig naderde was het genoeg. 
Het hooi op zijn vork werd 
teveel. Zijn bedrijfsaandeel 
werd verkocht, de schaatsen 
gingen de wilgen in en een 
loopbaan als motivatiespre-

ker werd gestart. In zijn leven 
heeft Erik veel gewonnen. 
Eric: ,,De prijzen zijn leuk, het 
overwinnen van het stotteren 
is geweldig, maar het beste 
wat ik ooit heb gedaan is mijn 

vrouw Jenita trouwen.” Deel-
name aan de netwerkbijeen-
komst gaat per inschrijving. 
Meer informatie via info@ov-
csastricum.nl. Tekst: Micha-
ela Wierdsma.

Praten over politiek, 
dat kan op de markt

Castricum - De PvdA staat 
vrijdag 30 september van 
10.00 uur tot 13.00 uur op de 
markt met een actieplan voor 
de gemeente Castricum. Bij 
de raadsleden en bestuursle-
den kan iedereen in met vra-
gen en opmerkingen terecht. 
Bij voorbeeld over het debat 
dat op initiatief van PvdA en 
GL op donderdag 29 sep-
tember in de gemeenteraad 
wordt gevoerd over de pro-
blemen die inwoners heb-
ben met zorgaanbieder Axxi-

com. Of over  het zwembad, 
de woningbouw, de hore-
ca, het openbaar vervoer, de 
sportvelden, het te vernieu-
wen NS-station en de be-
stuurscrisis van enige maan-
den geleden. 
De raads- en bestuursleden 
van de PvdA zijn elke laatste 
vrijdag van de maand op de 
markt aanwezig. Liever een 
persoonlijk gesprek met één 
van de raads- of bestuursle-
den? Kijk op www.castricum.
pvda.nl. 

Tijdens zonsopkomst
Castricum - Donderdagmorgen liep Karin Cijsouw te wan-
delen op het Buitendijkspad. Dat doet zij wel vaker en als 
het meezit maakt ze daar mooie foto¹s van. Deze wilde ze 
graag delen en terecht. Het is een plaatje; het buitengebied 
van Castricum tijdens zonsopkomst.

SP: ,,Werk moet lonen”
Castricum - De FNV presen-
teerde de uitslagen van de 
FNV lokale monitor 2016 en 
Castricum ontbreekt op het 
lijstje van goede voorbeelden. 
Dat meldt Petra Gazendam 
van SP-Castricum. ,,Op het 
gebied van het scheppen van 
beschutte werkplekken voor 
mensen met een beperking 
scoort Castricum bijvoor-
beeld een nul, terwijl het rijk 
hiervoor wel de middelen be-
schikbaar stelt”, zegt zij. ,,Ge-
lukkig scoort Castricum wel 
goed als het gaat om de in-
dividuele inkomenstoeslag 
en als het gaat om cliënton-
dersteuning zit Castricum in 
de middenmoot. Vergelijking 
met de maximale en mini-

male scores in de FNV-indi-
catorentabel laat zien dat de 
meeste gemeenten tussen 
de 15 en 35 punten scoor-
den. De maximale score was 
50 was en de minimale 0, dus 
dan heeft Castricum met een 
totaalscore van 10 onder de 
maat gepresteerd. Naar het 
oordeel van SP-Castricum 
kan het beleid worden verbe-
terd door meer te doen aan 
het scheppen van beschut-
te werkplekken. De gemeen-
te moet ervoor waken om on-
eigenlijke tegenprestaties te 
eisen van uitkeringsgerech-
tigden. Er moet stevig wor-
den getoetst op het verdrin-
gen van betaalde arbeid. 
Werken moet lonen.”

Poppentheater viert de herfst
Castricum - Op zondag 2 
oktober viert poppentheater 
Belletje Sterk de herfst met 
de voorstelling Appels. 
Deze gezellige familievoor-
stelling is geschikt voor kin-
deren vanaf twee jaar. Na af-
loop kunnen de aanwezigen 
appelmoes maken. Neem 

daarvoor zelf een schoon 
potje mee. De voorstelling 
vindt plaats in De Spring-
plank op de Dorpsstraat 109. 
Aanvang: 10.30 uur. Entree: 
vijf euro per kind, twee be-
geleiders gratis. Reserveren 
kan via vrijeschoolcastricum-
uitgeest@gmail.com.
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John the Revelator bij 
Grandcafe Mezza Luna 

Castricum - Zondag 2 okto-
ber is er weer een editie van 
Blues in Castricum. De le-
gendarische bluesband John 
the Revelator, die al eerder 
succesvolle optredens heeft 
verzorgd bij Blues in Bak-
kum, komt komende zondag 
zijn opwachting maken. 

Voor echte bluesliefhebbers 
behoeft deze band geen ver-
dere introductie. Deze band 
kan terugkijken op een lange 
geschiedenis met een perfect 
samenspel tussen de muzi-
kanten onderling als resul-
taat. Zondag spelen zij veel 
nummers van Peter Green’s 

Fleetwood Mac. 
Tom Huissen, zang en bas-
gitaar, is de oprichter van de 
band. Frans ten Kley speelt 
solo- en ritmegitaar, Erwin 
Ausbroeck piano en synthe-
sizer, Cor Dijkhuizen drums 
en Paul Dammers slide- en 
ritmegitaar. Het muzika-
le feest begint om 15.30 uur, 
toegang gratis en na afl oop 
is het mogelijk om een kip-
sateetje te eten tegen een 
‘bluesprijsje’. Natuurlijk is 
het ook mogelijk gerechten 
te bestellen van de gewone 
kaart. Voor meer informatie: 
www.grandcafemezzaluna.nl 
of 0251652251. 

Emowijzer, met kinderen 
praten over wat zij voelen
Castricum - Zondag van-
af 14.00 uur vertelt Yvon-
ne Franssen bij boekhandel 
Laan over de door haar zelf 
ontwikkelde Emowijze. Dit is 
een ‘tool’ om de gevoelens 
van kinderen op een gemak-
kelijke manier bespreekbaar 
te maken dat is uitgegeven 
als boek. ,,Samen praten met 
je kind over wat je voelt, kan 
lastig zijn, zowel voor opvoe-
ders als voor kinderen”, aldus 
Yvonne. De Emowijzer is een 
grote afbeelding met daarop 
zestien getekende poppetjes 
die voor kinderen herken-
bare gevoelsuitdrukkingen 
hebben. Bovenaan de Emo-
wijzer zit een klein schom-
meltje. Met dat schommeltje 
wijst het kind eenvoudig het 
gevoel aan wat het voelt.  In 
een workshop leert men hiet 
meer over. 
Inzendingen voor de ac-

tie ‘Schrijf samen een boek!’ 
zijn welkom tot 30 septem-
ber. Het adres van boekhan-
del Laan is Burgemeester 
Mooijstraat 19. 

Limmen - Tijdens CoderDo-
jo’s leren kinderen tussen de 
zeven en zeventien jaar pro-
grammeren. Wel een eigen 

CoderDojo laptop meenemen. Op 12 ok-
tober, 16 november en 14 de-
cember bij basisschool Kleu-
renorkest. De toegang is gra-
tis. Inschrijven via www.bibli-
otheekkennemerwaard.nl.

Kermis barst los in Fase Fier

Bakkum - De Bakkummer 
kermis wordt dit jaar voor 
het eerst in Fase Fier eten 
en drinken gehouden en 
het belooft zoals elk jaar 
weer een groot feest te 
worden. 

Op 7, 8 en 9 oktober openen 
Willem Borst en zijn zoon Fa-
bian weer de deuren voor ie-
dereen die zin heeft in een 
groots feest met lekkere ker-
mismuziek. 
Voor op het plein is de ker-
mis aangekleed met nostal-
gische kraampjes zoals olie-

bollen, suikerspinnen en de 
vertrouwde zweefmolen. En 
er is natuurlijk volop muziek 
van de beste kermisbands 
van dit moment. 

Vrijdag 7 oktober vanaf 21.00 
uur speelt de band  The Fuse, 
een talentvolle, zevenkoppi-
ge swingende band met een 
breed feestrepertoire. 
Zaterdag 8 oktober gaat om 
21.00 uur de kermis verder 
met een vrolijke feest-dj en-
de coverband Jukebox die 
met een unieke multimedia-
show naar Bakkum komt. 

Zondag 9  oktober om 16.00  
uur speelt de band La Stam-
pa.. Deze feest- en show-
band, speelt de allergrootste 
feestkrakers en gezellige co-
vermuziek die iedereen kan 
meezingen. 
The Barnbees treden ook 
op; de populaire rockabilly/
countryband die de zaal op 
zijn kop zal zetten met een 
breed repertoire; van Whole 
lotta Rosie tot de Folsom Pri-
son Blues. 
Iedereen wordt aangeraden 
op tijd te komen, want als 
de zaal vol is, is het alleen 
nog mogelijk buiten te staan 
maar dat is ook geen straf. 

Extra overkapping 
Evenals vorig jaar wordt het 
kermisfeest uitgebreid met 
tenten. De piramidetenten 
worden dit jaar vervangen 
door feesttenten en de weg 
wordt  overkapt. Bij slecht 
weer kan iedereen dus warm 
en droog buiten staan. De 
toegang is voor iedereen van  
achttien jaar en ouder, legiti-
matie is verplicht. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
Norma - The Royal Opera

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
maandag 19.00 uur 
dinsdag 21.00 uur 

De Held
donderdag 19.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 19.00 uur 
Florence Foster Jenkins

donderdag 21.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag 21.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 21.00 uur 
Riphagen

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 & 20.00 uur
woensdag 20.00 uur 

Bridget Jones’s Baby
woensdag 15.00 uur 

Peter en de Draak (NL) 3D
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 15.00 uur  zondag 13.00 uur
Storks (NL) 3D
woensdag 15.00 uur 
Storks (NL) 2D

zaterdag 15.00 uur  zondag 13.00 uur
Meester Kikker

Programma 29 sept  t/m 05 okt 2016

Norma - The Royal Opera
Deze nieuwe productie van 
Norma voor The Royal Ope-
ra onderscheidt zich door de 
superieure cast vol internati-
onaal bekende zangers. Bel-
lini’s klassieke bel canto ope-
ra zit vol met prachtige melo-
dieën. Maar het is vooral be-
kend door Norma’s verbluf-
fende colloratuur pronkstuk, 
‘Casta diva’.
Royal Opera Music Director 

Antonio Pappano treedt op 
met een geweldige cast; Bul-
gaarse sopraan Sonya Yon-
cheva als Norma met Jo-
seph Calleja als haar gehei-
me liefde, Pollione, Sonia Ga-
nassi als priesteres en Nor-
ma’s liefdesrivale Adalgisa 
en Brindley Sherratt als Nor-
ma’s vader Oroveso. Gezon-
gen in het Italiaans, onderti-
teld in het Nederlands.

Sara Silverstein is net met 
haar man Jacob en kinderen 
teruggekeerd uit Los Ange-
les. Als haar zoon Mich zich 
aanmeldt bij de US Mari-
nes voelt Sara zich overrom-
peld en machteloos. Juist op 
dat moment komt haar vader 

De Held Herman plotseling te over-
lijden en wordt Sara aange-
rand. Als vlak daarna het ge-
zin slachtoffer wordt van een 
gewelddadige inbraak, be-
reikt de reeks bedreigingen 
een hoogtepunt. Houdt dit 
alles verband met het mys-
terieuze oorlogsverleden van 
haar vader? 
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Team Ralph Tuijn komt aan in Amsterdam 
na 800 kilometer lange tocht over de Rijn
Castricum - Zaterdag 24 
september kwam Ralph Tuijn, 
samen met drie andere roei-
ers, aan bij het Amsterdam-
se Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Na een week lang non-stop, 
in afwisselende roeidiensten, 
de Rijn afgeroeid te hebben, 
is de tocht van 800 kilometer 
afgerond. Het team van Ral-
ph Tuijn heeft met deze tocht, 
samen met hoofdsponsor Tri-
Finance, geld ingezameld 
voor de strijd tegen de auto-
immuunziekte MS.
Er kan nog ruim een week 
gedoneerd worden via de ac-
tiepagina, zodat de aandacht 
die deze tocht genereert nog 

meer rendeert. Op 3 oktober 
wordt de totale som bekend-
gemaakt.
De TriFinance Rijn Challenge 
liep van Basel (Zwitserland) 
naar Amsterdam. Ze hebben 
hiermee een primeur te pak-
ken: dit is de eerste keer dat 
er vanaf het eerste punt dat 
de Rijn begaanbaar is tot het 
einde van de rivier 24 uur per 
dag geroeid is. Ralph Tuijn: 
,,Ik ben erg blij dat ook de-
ze uitdaging succesvol is ver-
lopen. We hebben het echt 
samen gedaan en ik ben het 
team dan ook dankbaar. La-
ten we hopen dat meer men-
sen zich bewust zijn gewor-

den van MS en ons zullen 
blijven helpen in de strijd te-
gen deze ziekte.”
Beroepsavonturier Ral-
ph Tuijn (1971) roeide ruim 
30.000 kilometer over ocea-
nen en is een van de vijf per-
sonen die meer dan 500 da-
gen over oceanen roeide. 
Hij fietste bovendien ruim 
100.000 kilometer rond de 
wereld door meer dan 80 lan-
den. Hij deed diverse Arcti-
sche expedities en trotseerde 
daarbij temperaturen van -50 
graden Celsius. Met zijn ex-
pedities haalde hij zo¹n twee 
miljoen euro op voor goede 
doelen.

De allerwarmste Amakloop
Akersloot - Ook dit jaar is 
traditiegetrouw weer op de 
laatste zondag van septem-
ber de Amakloop gehouden 
in Akersloot. Met de warmste 
25 september ooit gemeten 
was het warm, met een ste-
vige windje tegen langs het 
meer. Om 10.00 uur werd be-
gonnen met de jeugd, die on-
der aanmoediging van start 
gingen. Aan de finish kreeg 
iedereen een medaille en wa-
ren er voor de winnaars be-
kers te verdelen. Uitslagen 
jeugd: Halve mijl jongens: 1e 
plaats Thijs Oppewal, 2e Thie-
men Dekker, 3e Tim Aalders. 

Halve mijl meisjes: 1e plaats 
Guusje de Groot, 2e Caylée 
Talman, 3e Sterre Lodewijks. 
Hele mijl jongens: 1e plaats 
Max Aalders, 2e Jayden Tal-
man, 3e Thom Schoorl. He-
le mijl meisjes: 1e plaats Li-
sa van der Lee, 2e Manon van 
der Lee, 3e Lenneke.
Om 11.00 uur was het vervol-
gende beurt aan de volwas-
sen om te starten op de 5, 
10 of 15 kilometer. Uitslagen 
volwassenen:
Heren 5km: 1e plaats Ro-
wan Dekker (21:23), 2e San-
der Dekker (21:37) 3e Jeroen 
Hoogewerf (23:33). Dames 

5km: 1e plaats Esmée Bak-
ker (22:22), 2e Jolinda Lu-
te (24:00),  3e Femke Drijf-
hout (25:10). Heren 10km: 1e 
plaats Oscar Wokke (36:00), 
2e Edwin Aardenburg (37:18), 
3e Patrick Ris (39:37). Da-
mes 10km: 1e plaats Susan-
ne van den Hooff (51:26), 2e 
Mieke Min (54:44), 3e In-
grid Brasser (55:42). Heren 
15km: 1e plaats Gerard van 
der Berg (56:35), 2e Roy Frin-
king (57:09), Siem Meijne 
(1:01:31). Dames 15km: 1e 
plaats Eline Lute (1:09:13), 2e 
Nikkie Woning (1:30:06), 3e 
Madelon Seignette (1:36:40).

Toneelgroep Expressie 
zoekt nieuwe spelers

Castricum - Toneelgroep 
Expressie heeft ruimte voor 
nieuwe medespelers. Het 
gezelschap bestaat al ruim 
25 jaar en streeft er naar 
om kwalitatief hoogwaardi-
ge stukken op de planken te 
zetten. Een comedy, familie-
drama, een droge eenakter 
of een monoloog. Bij Expres-
sie gebeurt het allemaal. Op 
dit moment werkt de groep 
onder leiding van regisseur 
John van Dongen aan een 
spannend project: een dra-
mastuk dat geschreven is 
door Anke Huisman, één 
van de medespelers. De per-
sonages kwamen tot stand 
door improvisaties. Het stuk 
wordt in januari opgevoerd 
in het vernieuwde Geester-
hage. Speciaal voor dat stuk 
zoekt de groep nog een man-
nelijke en vrouwelijke spe-
ler. Spelers van andere ver-
enigingen worden ook uitge-
nodigd om zich te melden als 
ze een keer een gastrol willen 
vervullen bij Expressie. José 
Onderdenwijngaard: ,,Waar-

om het bij Expressie zo leuk 
is? We zijn serieus en altijd 
op zoek naar verdieping. Te-
gelijkertijd wordt er ook flink 
gelachen.” Het is een geva-
rieerd gezelschap qua leef-
tijd, sekse en spelervaring. 
Sommige spelers zijn al meer 
dan tien jaar lid, anderen pas 
sinds kort. Iedereen is wel-
kom, met of zonder ervaring. 
Wel wordt er altijd gekeken 
of er voldoende mogelijkhe-
den zijn voor ontwikkeling 
en of er aansluiting is met 
de groep. Om die reden wor-
den belangstellenden uitge-
nodigd om eerst vrijblijvend 
drie repetities bij te wonen. 
Ook ondersteunende leden, 
die het bijvoorbeeld leuk vin-
den om te helpen bij decor, 
kostuums, techniek of pr zijn 
welkom. Expressie repeteert 
iedere dinsdagavond van 
20.00 uur tot 22.30 uur in ba-
sisschool de Klimop aan de 
Martin Luther Kinglaan. Inte-
resse? Neem contact op met 
José Onderdenwijngaard: jo-
se@toneelgroepexpressie.nl.

Woonadviseurs gezocht
Castricum - De ‘Huistest 
van Mijn Huis Op Maat’ is 
een test waarmee ouderen 
hun eigen woning kunnen 
checken op mogelijke ver-
beterpunten om daar zo lang 
mogelijk te kunnen blijven 
wonen. De test kan online op 
www.mijnhuisopmaat.nl wor-
den ingevuld of samen met 
een vrijwilliger via een huis-

bezoek. Na het invullen van 
de test krijgt de bewoner een 
woonadviesrapport met al-
le verbeterpunten en concre-
te oplossingen op een rijtje. 
Welzijn Castricum is op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om op huisbezoek te 
gaan bij  ouderen in de ge-
meente Castricum. Het doel 
is om hen te informeren over 

woningaanpassingen. Hier-
voor zijn vragenlijsten be-
schikbaar vanuit de Huistest. 
Voor de start van het project 
krijgt men een training. Een 
huisbezoek duurt ongeveer 
een uur,  het opstellen van 
het advies duurt ook een uur. 
Verwacht wordt dat per vrij-
williger hooguit twee huis-
bezoeken per maand zullen 
plaatsvinden. Aanmelden via 
0251-656562, mail vcc@wel-
zijncastricum.nl.





 
 8    28 september 2016

Week van de Huidtherapie

,,Samen maken we 
werk van uw huid”

Regio - Vroeg of laat krijgt 
iedereen wel met huid-
problemen te maken. Ge-
lukkig kan een huidthera-
peut er vaak iets aan doen. 
Tijdens de Week van de 
Huidtherapie, van 1 tot en 
met 8 oktober, kunt ieder-
een met alle vragen over 
huidproblemen bij diverse 
huidtherapeuten terecht 
voor een gratis advies.

Huidtherapeut Nike Rama-
ker en haar collega’s Nan-
cy Schipper en Sabine Piro-
vano zijn werkzaam bij Cen-
trum Oosterwal in Alkmaar 
en Heerhugowaard. Cen-
trum Oosterwal is een kliniek 
met bijna dertig jaar ervaring 
op het gebied van huidaan-
doeningen en spataderen. Er 
wordt persoonlijke zorg ge-
boden van hoge kwaliteit in 
een prettige omgeving. Men 
kan er terecht voor alle huid-
problemen.
De huidtherapeuten van 
Centrum Oosterwal werken 
nauw samen met dermato-
logen. Nike Ramaker: ,,Dat 
gaat gemakkelijk, aange-
zien wij op dezelfde locatie 
als de dermatologen spreek-
uur houden. Dit vind ik een 
enorm pluspunt.” Het komt 
geregeld voor dat cliënten bij 
zowel de dermatoloog als bij 
de huidtherapeut onder be-
handeling zijn. ,,Het behan-
delplan wordt gezamenlijk 
opgesteld voor een zo effi -
ciënt mogelijke behandeling. 
Bij de behandeling van bij-
voorbeeld acne werken we 
veel samen. Als huidthera-
peut kan ik de huid intensief 
reinigen en het herstel van de 

huid stimuleren. De huisarts 
of dermatoloog kan medica-
tie voorschrijven. Zij sturen 
patiënten naar mij door voor 
acnetherapie, voor advies 
over huidverzorging of voor 
het camoufl eren en verwijde-
ren van puistjes en littekens.”
Naast acne en littekens kan 
men bij de huidtherapeut 
terecht voor overbeharing, 
lymf- en lipoedeem, tepelta-
toeages en voor cosmetische 
huidverbeterende behande-
lingen bij couperose (vaataf-
wijkingen), pigmentvlekken, 
huidveroudering en andere 
oneffenheden. ,,Huidaandoe-
ningen kunnen een grote im-
pact hebben op iemands le-
ven. Het geeft een goed ge-
voel als je wat voor mensen 
kunt betekenen.”
Huidproblemen hoeven het 
leven niet te beheersen. Ont-
dek wat de huidtherapeut 
kan doen tijdens de Week 
van de Huidtherapie. Ga naar 
één van de inloopspreek-
uren bij de huidtherapeutes 
van Centrum Oosterwal voor 
meer informatie.

Voor een vrijblijvend per-
soonlijk gesprek met de 
huidtherapeut  voor advie-
zen over de huid kan men te-
recht op vrijdag 7oktober van 
13.30 tot 16.00 uur in Cen-
trum Oosterwal in Alkmaar. 
Het adres is Comeniusstraat 
3, tel.: 072 5157744. Zaterdag  
8 oktober van 11.00 tot 14.00 
uur in Centrum Oosterwal in 
Heerhugowaard, Stations-
plein 49, tel.: 072 5157744. 
Kijk op www.centrum-oos-
terwal.nl voor meer informa-
tie.

Indrukwekkende openings-
ceremonie tweede Heliolympics
Regio - Op grootse wij-
ze werd vorige week don-
derdag het evenement He-
liolympics geopend. Twee 
weken lang kunnen kinde-
ren, jongeren en volwas-
senen met een beperking 
deelnemen aan 23 ver-
schillende sporten op lo-
caties in de hele provin-
cie. De tweede editie van 
Heliolympics levert een 
bijdrage aan de integra-
tie van deze groep mensen 
in de sportwereld en heeft 
tot doel iedereen, onge-
acht de beperking, in zijn 
kracht te zetten.
 
In 2012 werden de Heliolym-
pics voor het eerst georga-
niseerd. Precies vier jaar la-
ter, geheel volgens de traditie 
van de Olympische spelen, is 
nu de tweede editie een feit. 
De openingsceremonie vond 
plaats in de sporthal van He-
liomare in Wijk aan Zee. Om 
klokslag 10.00 uur zorgden 
de opzwepende ritmes van 
de Brasil Earthquake Brass-
band voor de juiste sfeer. 
De 12-jarige Sterre van Box-
tel, ex-fi naliste van het tele-
visieprogramma Superkids, 
zong het openingslied ‘Laat 
Het Los’ uit Disney’s anima-
tiefi lm Frozen. Aansluitend 
gaf professor dr. Erik Scher-
der, bekend zijn van colleges 

bij het televisieprogramma 
De Wereld Draait Door, een 
korte uitleg over wat spor-
ten doet met het brein. ,,Het 
hart is de essentie in de ko-
mende dagen. Mijn hart gaat 
sneller kloppen als ik zie wat 
hier gebeurt, maar ook door 
te sporten gaat ons hart let-
terlijk sneller kloppen. Daar-
door neemt de doorbloeding 
van ons brein toe en dat is 
geweldig voor de verbindin-
gen in het brein. Dat geldt 
juist voor de mensen die een 
extra inspanning moeten ver-
richten¹¹, lichtte hij toe. Na 
het hijsen van de vlaggen 
en het symbolisch ontsteken 

van het Heliolympisch vuur 
verzorgde O’G3NE een kort 
optreden. Met een korte toe-
spraak van Patricia Esveld, 
de nieuwe voorzitter van de 
Raad van Bestuur bij Helio-
mare, kwam een eind aan de 
door Toine van Peperstaten 
gepresenteerde openingsce-
remonie. De Heliolympics du-
ren tot en met 6 oktober. Kijk 
op www.heliolympics.nl voor 
meer informatie. (Bos Me-
dia Services). Op de foto Jet-
ze Plat, winnaar van een gou-
den en een bronzen medail-
le bij de Paralympics, ontstak 
symbolisch het Heliolympisch 
vuur op het podium.

Week van de Acupunctuur 
Gratis intake van half uur 
bij praktijk Hanneke Visser

Uitgeest  - De Week van de 
Acupunctuur is van 3 tot en 
met 7 oktober en staat dit 
jaar in het teken van pijn.  
,,Veel mensen leven met pijn, 
en zijn afhankelijk van me-
dicatie om nog enigszins te 
kunnen functioneren”, vertelt 
Hanneke Visser. ,,Acupunc-
tuur is een mooie, niet be-
lastende manier om de pijn-
klachten te verminderen.” In 
haar praktijk werkt Hanneke 
daarnaast met Bioresonan-
tietherapie. ,,Deze moderne 
geneeswijze ondersteunt het 
lichaam bij het afvoeren van 

afvalstoffen, waardoor de vi-
taliteit toeneemt, en er letter-
lijk meer ruimte komt. En dat 
is een verademing! Ook bij 
andere gezondheidsklachten 
zijn acupunctuur en Bioreso-
nantietherapie vaak effectief. 
Op www.acupunctuuruit-
geest.nl kunnen belangstel-
lenden hier meer over lezen.” 
Hanneke geeft graag advies. 
Voor een gratis intake in de 
Week van de Acupunctuur 
kan men zich aanmelden 
bij de Praktijk Hanneke Vis-
ser via www.acupunctuuruit-
geest.nl of tel.: 06-18224671. 

Castricum - Zondag om-
streek 11.45 uur vond er een 
eenzijdig ongeval plaats op 
de Beverwijkerstraatweg. 
Een jongen van tien jaar oud 
fi etste in de richting van Cas-

Jongen (10) helpt na  ongeval
tricum en werd ingehaald 
door een man op een race-
fi ets. Daarbij raakte hij ver-
moedelijk de berm of stoep-
rand. 
De racefi etser sloeg vervol-

gens over de kop en beland-
de half in de greppel. De jon-
gen belde hierop direct 112 
en stelde de fi ets van de 
racefi etser vervolgens vei-
lig. De racefi etser is overge-
bracht naar het RKZ in Be-
verwijk.
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Win reis naar Ibiza voor twee personen!
Spannende finale kanskaartenactie 

Castricum - Op zaterdag 1 
oktober  vindt de finale plaats 
van de succesvolle kanskaar-
tenactie ‘Win een reis naar 
Ibiza’. Om 13.00 uur vindt de-
trekking plaats in het winkel-
centrum nabij de Vomar. 

Uit alle ingeleverde kanskaar-

ten, van de afgelopen vier ac-
tieweken, wordt de gelukkige 
winnaar getrokken. Hij of zij 
wint een cheque ter waarde 
van 1.500 euro. Er zijn echter 
een aantal voorwaarden om 
kans te maken op deze prijs. 
De winnaar moet zelf aanwe-
zig zijn tijdens de trekking en 

Kunststof kozijnen 
winnen aan populariteit

Heemskerk - Heemskerk - 
Steeds meer mensen overwe-
gen de aankoop van kunst-
stof HBI-kozijnen wanneer de 
oude kozijnen aan vervanging 
toe zijn. De twijfels over de uit-
straling ten opzichte van hou-
ten kozijnen zijn zo goed als 
verdwenen. Zelfs wie erg goed 
kijkt, kan meestal niet aange-
ven welke kozijnen van hout 
en welke van kunststof zijn ge-
maakt.
Bij de aanschaf van nieuwe 
kozijnen kijken huiseigena-
ren in eerste instantie naar het 
uiterlijk van het materiaal en 
daarna naar onderhoudsge-
voeligheid, duurzaamheid en 
kwaliteit. De lage onderhouds-
gevoeligheid van kunststof ko-
zijnen wordt beschouwd als 
het voornaamste pluspunt ten 
opzichte van houten kozij-
nen, maar er zijn meer voor-
delen. De milieuvriendelijk-
heid van kunststof kozijnen is 
niet minder dan die van hou-
ten kozijnen. Dat heeft niet al-
leen te maken met het zorgvul-
dige productieproces en het 
feit dat kunststof kozijnen niet 

meer geschilderd hoeven te 
worden maar ook met de lan-
ge levensduur van ongeveer 
75 jaar. Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort levert bovendien 
kunststof kozijnen die zeer in-
braakbestendig zijn. Ze wor-
den geleverd met veiligheids-
beslag volgens het politiekeur-
merk. De inbraakgevoeligheid 
van de woning neemt hierdoor 
met ruim 90 procent af.
Hummel is ook specialist in het 
plaatsen van dakkapellen. Zol-
derverdiepingen zijn vaak klein 

en donker, ze worden daarom 
vaak onbedoeld gebruikt als 
opslagruimte. Het plaatsen van 
een dakkapel duurt slechts 
één dag en uiteraard wordt 
vervolgens ook desgewenst de 
betimmering binnen in de wo-
ning verzorgd. Hummel Ko-
zijnen is een klantvriendelij-
ke onderneming met veel ken-
nis en vakmanschap. Ga eens 
langs in de showroom aan de 
Lijnbaan 44a te Heemskerk. 
Kijk op www.hummel-kozijnen.
nl voor uitgebreide informatie.

Excursie Slag bij Castricum
Castricum - Op zaterdag 
8 oktober om 10.00 uur ne-
men boswachter Jan Zijlstra 
en ‘soldaat’ Cor Prins belang-
stellenden mee op een wan-
deltocht door het duingebied. 

In 2013 ontdekte amateur-
archeoloog Cor Prins een 
gesneuvelde Russische sol-
daat in de duinen. Deze sol-
daat was in 1799, tijdens de 

Slag van Castricum, omge-
komen. Tijdens de wandeling 
vertelt Cor hierover. Aanvang 
10.00 uur bij het Hof van Kijk 
Uit. De wandeling is geschikt 
voor iedereen vanaf zes jaar. 
Er is een beschikbaarheid 
van maximaal dertig perso-
nen. Bij extreem slecht weer 
kan de tocht niet doorgaan. 
Vooraf aanmelden via www.
pwn.nl/activiteiten. 

zichzelf kunnen legitimeren
Deelnemen aan deze actie 
kan alleen vanaf achttien jaar
De feestelijke finale zal om-
kleed worden met gezelli-
ge muziek en daarnaast is er 
een gratis loterij met prijzen 
die beschikbaar zijn gesteld 
door de winkeliers. 

Castricum - Op de oogst-
markt zondag 2 oktober in de 
kasteeltuinen bij Slot Assum-
burg in Heemskerk zijn de 
kwekers van Uitheemskerk.nl 
aanwezig met bloembollen. 

Bezoekers kunnen zelf zakjes 
vullen met een breed scala 

Opbrengst bloembollen 
naar Mariette’s Child Care

aan bloembollen. De bloem-
bollen zijn beschikbaar ge-
steld door de kwekers en de 
gehele omzet wordt gedo-
neerd aan de stichting Ma-
riëtte’s Child Care uit Castri-
cum. Van 11.00 tot 17.00 uur 
op de Tolweg 9a, entree gra-
tis.

Twijfels bij voorstel vier miljoen 
euro extra in ICT te investeren 

Castricum - De VrijeLijst en 
PvdA hebben grote twijfels 
bij het voorstel van het colle-
ge om vier miljoen euro extra 
in ICT te investeren. De ambi-
tie bestaat om BUCH tot één 
van de beste dienstverlenen-
de ambtelijke organisaties 
van Nederland te maken. De 
vier miljoen komt bovenop de 
vijf miljoen die de ICT de vier 
gemeenten momenteel al per 
jaar kost.

In het voorstel blijft het vol-
gens de PvdA onduidelijk 
wat het concreet betekent 

om één van de beste dienst-
verlenende gemeenten van 
Nederland te zijn. Het is bo-
vendien onduidelijk op wel-
ke plaats de vier BUCH-ge-
meenten momenteel op het 
gebied van ICT in de ranglijst 
van Nederlandse gemeenten 
staan én op welke plaats de 
vier BUCH-gemeenten ko-
men te staan als wordt be-
sloten om extra te investeren. 
Door de onduidelijkheid over 
de te behalen normen en cri-
teria blijft onzeker of de ex-
tra investering ook tot verbe-
tering van de dienstverlening 

zal leiden, volgens de partij. 

Ron de Haan van De Vrij-
eLijst: ,,Hoe kan het dat de 
hier gevraagde vier miljoen 
euro niet eerder in beeld zijn 
gekomen? De VrijeLijst is be-
zorgd over de laconieke en 
weinig inspirerende hou-
ding bij BUCH wanneer wij 
de weg naar bestuurlijke fu-
sie willen verkennen. Ik pleit 
voor een burgerraadpleging, 
aangezien de inwoners toen, 
nu en ook hierna de rekening 
betaalden, betalen en ook 
zullen blijven betalen.”
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Maand van de Grafiek bij Sopit
Castricum - Galerie en gra-
fisch atelier Sopit doet mee 
aan de Maand van de Gra-
fiek. Het doel van de Maand 
van de Grafiek is om de gra-
fiek als kunstvorm in al zijn 
diversiteit een stevige impuls 
te geven door middel van een 
landelijke manifestatie in de 
maand oktober 2016, ge-
richt op zowel een breed pu-
bliek als ook op een professi-
onele groep van liefhebbers, 
kunstenaars en kunsthande-
laren. 
De exposerende kunstenaars 
bij Sopit zijn Dick Beren-

des, Frans Lieshout en Harm 
Noordhoorn. De tentoonstel-
ling start zondag 2 oktober 
om 14.00 uur.

Naast het exposeren van ei-
gen werk maken de kunste-
naars op de zondagen 9, 16 
en 23 oktober een gezamen-
lijk typografisch kunstwerk 
waar de bezoeker aan kan 
deelnemen. Dit wordt ge-
drukt op verschillende an-
tieke hoogdrukpersen in het 
Grafisch atelier van Sopit. 
Zondag 23 oktober zal de 
laatste drukgang plaatsvin-

den en tegen een kleine ver-
goeding kan een uniek ge-
signeerde A3 prent worden 
meegenomen. In dit kunst-
werk zijn verschillende tradi-
tionele grafische technieken 
en de hedendaagse compu-
tergrafiek samengebracht. 
De gratis Maand van de Gra-
fiek infokrant is verkrijg-
baar bij Boekhandel Laan en 
Sopit. Van 2 tot en met 23 ok-
tober op de Anna Paulowna-
straat 22 in Castricum. 
Openingstijden zondags van 
14.00 - 17.00 uur en op af-
spraak 06-51285404.

Paardenpoep kleinigheidje
Graag zou ik als paardenbe-
zitter willen reageren op het 
artikel: Actie regen paarden-
poep op straat op de voor-
pagina vorige week. Ik be-
grijp dat mensen het niet fijn 
vinden als er door het dorp 
mest ligt, want het zijn geen 
kleine boodschapjes. Daar-
om hebben wij in Akersloot 
met meerdere stallen afge-
sproken dat als we de straat 
op gaan we de mest oprui-
men of in het buitengebied 
aan de kant schuiven. Om-
dat je natuurlijk geen mest-
schep te paard mee kan ne-
men, ligt het er even voor de 
ruiter weer terug is en het op-

ruimt. Ik denk dat het meren-
deel van de ruiters welwillend 
is om onze gemeente schoon 
te houden, als ze daar ook de 
kans toe krijgen en niet met-
een worden aangevallen. Wat 
ik me ook afvraag is of deze 
Peter Paul Bruin eerst in ge-
sprek is gegaan met stallen in 
de buurt. Naar mijn mening 
bereik je daar meer mee dan 
een actie starten en zelfs hon-
denbezitters vragen hun hon-
denpoep te laten liggen. On-
begrijpelijk!
Ga dus een praatje maken en 
dan geloof ik dat dit kleinig-
heidje opgelost kan worden.
Leonie Buur, Akersloot.

Meer aandacht brand-
veiligheid senioren

Castricum - Het college is 
bereid is te investeren in ver-
betering van de brandveilig-
heid van seniorenwoningen. 
Dat heeft B en W eerder laten 
weten na een aantal vragen 
van de PvdA. Met de brand-
weer is onder andere afge-
sproken dat zelfstandig wo-
nende senioren als specifie-
ke doelgroep bij de brand-
preventie worden betrokken.
Nu organiseert Brandweer 
Nederland, de Brandwon-
denstichting en het Insti-
tuut Fysieke Veiligheid van 
1 tot en met 31 oktober op-
nieuw de jaarlijkse Nationa-
le Preventiedagen. Deze da-
gen richten zich op het geven 
van voorlichting aan burgers 
om het brandveiligheidbe-
wustzijn te vergroten, in het 
bijzonder bij de doelgroep 
thuiswonende senioren.

Dave van Ooijen, fractievoor-
zitter van de PvdA: ,,De ver-
antwoordelijkheid voor het 
toezicht op de brandveilig-
heid ligt bij het college dus 
wij willen weten of er met 
de brandweer tijdens de Na-
tionale Preventiedagen ex-
tra aandacht aan deze doel-
groep wordt besteed. Thuis-
zorgmedewerkers en mede-
werkers in zorginstellingen 

kunnen tijdens de Nationale 
Preventiedagen extra bewust 
gemaakt worden wat te doen 
in geval van brand. Daar-
naast zou  een whatsapp-
buurtgroep op het gebied 
van brandpreventie gestimu-
leerd kunnen worden om de 
brandveiligheid van woon-
omgevingen te verbeteren. 
Deze whatsapp-buurtgroe-
pen moeten worden voorzien 
van kennis en vaardighe-
den om snel te reageren als 
er sprake is van brand.” Van 
Ooijen wil bovendien we-
ten hoe het gesteld is met de 
rookmelders. ,,Uit onderzoek 
blijkt dat in 70 procent van 
alle woningen een rookmel-
der hangt, maar dat slechts 
in 45 procent de rookmelder 
het ook daadwerkelijk doet. 
In 35 procent van alle wonin-
gen doet de rookmelder het 
daadwerkelijk en hangt deze 
op de juiste plaats, namelijk 
in de hal en op de overloop. 
Wij willen weten of het col-
lege bereid is, als er onvol-
doende werkende rookmel-
ders zijn, samen met de ou-
derenbonden tijdens de Nati-
onale Preventiedagen speci-
aal aandacht te besteden aan 
het belang van goed werken-
de rookmelders in onze ge-
meente.”

Districtsfinale driebanden

Castricum - Afgelopen 
week is bij biljartvereniging 
Onder Ons de districtsfina-
le driebanden 2e klasse ge-
houden. Aanvankelijk stond 
Sjon Koelman van Onder Ons 
als reserve opgesteld, maar 
doordat  een van de andere 

deelnemers was verhinderd 
kon Sjon meedoen en dat 
was maar goed ook. De laat-
ste twee  rondes  van deze fi-
nale werden op zaterdagmid-
dag  gespeeld.
Sjon kon, na zes speelron-
des, nog steeds op de eerste 

plaats komen. Koploper An-
tonio Havelaar uit Wormer-
veer won echter zijn laatste 
partij van Marcel Dröge uit 
Heerhugowaard. Sjon Koel-
man  won van Cees Stam uit 
Zaanstad.
De eindstand werd: 1: Anto-
nio Havelaar  2: Marcel Drö-
ge en  3: Sjon Koelman. Anto-
nio gaat door naar de gewes-
telijke finale. Peter Groenen-
dal van biljartvereniging Wik 
had het hoogste moyenne  en 
promoveerde bovendien naar 
de eerste klasse.
Op de foto v.l.n.r.: staand:  
Marcel Dröge, Dennis Kar-
stens, Cees Stam, Siem v.d. 
Gragt, Paul Tuinman, Peter 
Groenendal, Firat Kapci, Gert 
Jonkman, Cees Liefting. On-
der: Marieke Schigt v. Duin, 
Sjon Koelman, Rob Koning, 
Jan Lammers, Joop Hage-
man, Ab Schuit.

Koor De Straatklinkers is dertig jaar
Castricum - Het dertigste 
verjaardagsfeestje van De 
Straatklinkers is op zaterdag 
8 oktober vanaf 14.00 uur 
met een optreden in De Bak-
kerij op Dorpsstraat 30. De 
toegang is gratis en het pu-
bliek krijgt een drankje en 
iets lekkers aangeboden. 
Het koor De Straatklinker 
bestaat uit ongeveer twin-
tig mensen. Oorspronkelijk is 
het koor opgericht om acties 
te ondersteunen en om op te 
treden op allerlei manifesta-

ties zoals demonstraties, vre-
desbetogingen, milieumark-
ten, 1 mei-vieringen en bij 
Wereldwinkels en het Nivon. 
Het repertoire bestaat voor-
al uit maatschappijkritische 
liederen. Veel liederen zijn 
door leden van het koor zelf 
geschreven en gaan over de 
maatschappij, de politiek, het 
milieu, de vluchtelingen, de 
zorg en nog veel meer. Voor-
al Frank Edam, de muzikale 
leider, zorgt voor teksten en 
muziek.

Egmond - Op vrijdag 30 sep-
tember neemt Anky Floris be-
langstellenden om 13.00 uur 
mee vanaf de Abdij van Eg-

Stiltewandeling 
door de duinen

mond voor een stiltewan-
deling door de duinen van 
Egmond. Onderweg krijgt 
men verdiepingsopdrachten. 
Meer informatie is te vinden 
op www.abdijvanegmond.nl. 
Het adres is Vennewatersweg 
27a, Egmond-Binnen. 
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Kater Vitesse
na 0-1 verlies

Castricum - In de topper 
thuis tegen medekoploper 
HSV was er maar één ploeg 
die recht had op de drie pun-
ten en dat was Vitesse. Maar 
de vijf á zes grote kansen 
waren deze middag niet be-
steed aan de thuisploeg en 
door een min of meer lucky 
goal van Cas Kaandorp ging 
de ploeg uit Heiloo er met de 
drie punten vandoor.

Vitesse begon uitstekend 
aan het duel tussen de bei-
de koplopers. HSV werd met 
de rug tegen de muur ge-
zet en eigenlijk had de thuis-
ploeg al binnen het eerste 
kwartier door Mats  Laan 
op voorsprong gezet moeten 
worden. Omdat de verdien-
de treffer uitbleef kreeg HSV 
geleidelijk aan de kans om te 
laten zien dat het ook over 
een goede ploeg beschikt. 
Na een half uur spelen kwam 
een van hun spitsen oog in 
oog te staan met de kee-
per toen bij een aanval over 
rechts een bal verkeerd werd 
ingespeeld. Maar Tom Laan 
wist Vitesse met een prima 
redding in de race te hou-
den. Niet veel later leek Jas-
per Rutgers alleen op doel af 
te gaan en werd daarbij aan-

getikt door twee verdedigers. 
Voor een echte prof dé gele-
genheid om een penalty te 
versieren, maar Jasper ging 
onverdroten door en kwam 
niet verder dan een corner. 
Tot de rust bleef de 0-0 op 
het scorebord staan.

Geheel tegen de verhouding 
in nam HSV in de 63e mi-
nuut de leiding. Weer vorm-
de knullig balverlies net over 
de middenlijn de aanleiding. 
Meteen werd Cas Kaandorp 
in de diepte aangespeeld. 
Die wist zich vervolgens te 
ontdoen van enkele verde-
digers en liet vanaf twin-
tig meter een nog geen eens 
zo harde schuiver van zijn 
schoen vertrekken. Geholpen 
door de wind en de ver voor 
zijn doel staande Tom Laan 
verdween de bal in de krui-
sing: 0-1. Vitesse was even 
aangeslagen door die plot-
selinge tegenslag maar pak-
te daarna de draad weer op. 
Wederom ontstonden enkele 
grote kansen op de gelijkma-
ker maar het zat Vitesse ook 
dit keer niet mee. Het laatste 
fl uitsignaal van de scheids-
rechter zal dan ook als mu-
ziek geklonken hebben in de 
oren van HSV. 

Glasfusion bij Perspectief
Bakkum - Bij Perspectief is 
het mogelijk op vrijdag 7 ok-
tober van 13.30 tot 17.00 uur 
kennis te maken met de be-
ginselen van het werken met 
glas. Glaskunstenaar Ma-
rie-Louise Hebly uit Haarlem 
komt vertellen hoe men vei-
lig glas kan snijden en hoe 
daarna een glazen kunstwerk 
kan ontstaan. Er wordt uit-
sluitend met gekleurd Bulls-
eye-glas gewerkt wat bij Per-
spectief te koop is. Na afl oop 
wordt de glasoven gestookt 

en uw glasfusion-kunstwerk 
afgebakken. Op 4 november 
en op 2 december wordt de 
bijeenkomst herhaald. Wie 
lid is van Perspectief kan na 
het volgen van de basiscur-
sus niet alleen elke dinsdag-
avond de glasfusion-groep 
bezoeken maar ook de diver-
se andere werkgroepen. 

Inlichtingen en/of aanmel-
den bij Joanne Vetter, 0251-
655183 of via www.perspec-
tiefcastricum.nl.

Nog een keer expositie Grenzen
Castricum - Op de eerst-
volgende open dag van de 
Werkgroep Oud-Castricum 
op zondag 2 oktober is voor 
de tweede en laatste keer 
de fototentoonstelling te be-
zichtigen met als onderwerp 
‘Grenzen’. 
Hiervoor is gekozen, omdat 
dit ook het thema is van ok-
tober, de maand van de ge-
schiedenis. De tentoonstel-
ling laat niet alleen gren-
zen in ruimte zien, zoals ge-
meentegrenzen, maar ook 
natuurlijke landschapsgren-
zen. Daarnaast wordt aan-
dacht besteed aan ‘onzicht-

bare’ grenzen. Denk aan de 
scheidslijnen in sociale klas-
sen en tijd. Naast het bezoe-
ken van de tentoonstelling is 
er gelegenheid om met een 
gids langs grenzen 
in het Oer-IJgebied te fi et-
sen. De excursie start bij De 
Duynkant om 14.00 uur. De 
afstand is circa 10 km, die in 
ongeveer twee uur kan wor-
den afgelegd. Inschrijving 
vooraf via email: excursie@
oudcastricum.com of tele-
foon: 0251-654748. De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b 
is op zondag 2 oktober open 
van 12.00 tot 17.00 uur. 

Kracht van Kleur
Castricum - Kunstschilder 
Jean-Paul van Boxtel komt 
op zaterdag 22 oktober naar 
Perspectief in Bakkum om 
de workshop De Kracht van 
Kleur te geven. Als medewer-
ker van het magazine Atelier 
schreef hij vele artikelen over 
de techniek en het toepassen 
van schildersmaterialen. Ook 
heeft hij een tweetal boeken 
op zijn naam staan waaron-
der De Kracht van Kleur. Over 
dit onderwerp komt Jean-
Paul bij Perspectief vertellen 
waarbij theorie en praktijk af-
gewisseld worden. De work-
shop is inclusief lunch. In-
formatie en/of aanmelden bij 
Joanne Vetter, 0251-655183.

Tafeltennissers gaan goed
Castricum - Afgelopen vrij-
dag hebben de tafeltennis-
teams gestreden om de pun-
ten voor de najaarscompeti-
tie. Het was de eerste thuis-
wedstrijd die op de Gobat-
straat gespeeld werd. Het 
eerste team moest punten 
halen om aansluiting bij de 
middenmoot te behouden. 
Alle top- en backspinballen 
van Frank Walrave (foto) sor-
teerden het juiste effect en 
maakten de tegenstanders 
van Amsterdam’78 uit Am-
sterdam radeloos. De volle-
dige winst was voor Frank; 
een hattrick. Met een winst-
partij van Kay Tan erbij maak-
te dat tot een  eindresultaat 

van 4-6.
Het tweede team voert  na 
vrijdag de ranglijst aan na-
dat zij met 8-2 gewonnen 
hadden. Alleen in de dub-
bel waren de HBC-ers dui-
delijk sterker. Het derde team 
boekte winst tegen ASSV uit 
Duivendrecht, einduitslag : 
6-4. Philip Hogema scoorde, 
net als Frank, een hattrick. Bij 
het vierde team werden twee 
punten gemaakt tegen Spor-
ting SDO uit Hillegom dank-
zij Cees Pennings en Jos Stet. 
Het duoteam kon de positie-
ve lijn van vorige week niet 
voortzetten, maar hebben 
het Uitgeest, de koploper, erg 
moeilijk gemaakt.

Castricum - Vorige week 
maandag werden de spuit-
gasten van Akersloot op-
geroepen om een meting 
te verrichten aan de Simon 
Pauwelslaan. Woensdag rond 
17.15 uur werd om assistentie 
gevraagd door de ambulan-
cedienst om met behulp van 
de hoogwerker  een persoon 
via het raam naar beneden 
te hijsen aan de Dag Ham-
marskjoldlaan. Zaterdag om 
14.30 uur moest de brand-
weer uitrukken naar het duin 
bij de Sifriedstraat waar twee 
jongentjes diverse kleine 
brandjes hadden gesticht. De 
jongetjes werden aangehou-
den. Later op de middag was 
er nog een brandmelding bij 
het vervolgkliniek aan de Ou-
de Parklaan. Deze was afge-
gaan door een klein brandje 
op de afdeling.

Brandweer
in actie

Castricum - De Golem is 
een multimediale voorstel-
ling waarin op bijzondere wij-
ze oude bioscooptijden her-
leven. 
Trio Wilde Eend speelt in deze 
voorstelling klezmer- en Bal-
kanmuziek, composities van 

Ernest Bloch en John Zorn, 
aangevuld met improvisaties. 

Op zaterdag 1 oktober in de 
Maranathakerk van 20.00 tot 
21.30 uur. Geschikt voor vol-
wassenen en kinderen vanaf 
twaalf jaar. 

Trio Wilde Eend met De Golem

balsponsor:  Aluminium lAsbedrijf vAn der velden

pupil v.d. week: jesse buur (speler Limmen D1)

Zondag 2 oktober 14.00 uur:

Limmen  -  SVW’27
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Plannen om recreatie 
Akersloot aan te pakken

Akersloot - Op initiatief 
van Rob Dekker van de VVD 
werd vorige week donderdag 
gesproken over het recreëren 
in Akersloot, want dat is niet 
bepaald ideaal. Er zijn wel 
ligweides, oevers en kades, 
maar een goede mogelijk-
heid om pootje te baden of te 
zwemmen is er niet. De keu-
ze aan terrassen is bovendien 
beperkt. 
Het Alkmaardermeer is één 
van de laatst overgebleven 
grote wateroppervlakte in 
Noord-Holland. Met ruim 660 
hectare vinden veel water-
sportliefhebbers de weg naar 
de gemeente. Aan de oevers 
van dit uitgerekte meer zijn 
slechts enkele plekken waar 
door inwoners en dagrecre-
anten gerecreëerd kan wor-
den. 
De meest geschikte plek-
ken voor zwemrecreatie lig-
gen nu in Uitgeest. De be-
staande recreatieplekken in 
Akersloot zijn nu gesitueerd 
bij de Uiterdam, De Hoor-
ne en de Woudhaven. Alleen 
De Hoorne is geschikt voor 

zwemrecreatie. Deze laat-
ste locatie kan met aanpas-
singen aan de dijk, of ande-
re steigers een breed publiek 
bedienen. Met de een brain-
stormsessie donderdag-
avond wil de VVD de menin-
gen van raadsleden en ande-
re geïnteresseerden peilen. 
Rob Dekker ,,Een open dis-
cussie hoe wij gezamenlijk de 
oostgrens van onze gemeen-
te kunnen herinrichten. Wij 
hebben hierover onze idee-
en, maar willen graag komen 
tot een breed gedragen plan. 
Tijdens behandeling van dit 
onderwerp, zijn onze plannen 
gepresenteerd en zijn we in 
gesprek gegaan over de mo-
gelijkheden en onmogelijk-
heden. Wanneer we als raad 
tot visie op dit gebied kunnen 
komen, zouden we graag het 
RAUM, die het gebied in be-
heer heeft, uitnodigen om in 
gesprek te gaan over onze 
ideeën. Ook kunnen we wet-
houder Rood, lid van het AB 
van het RAUM, vragen deze 
visie uit te dragen in het be-
stuur van het RAUM.”

CasRC start groep met kleuters
Castricum - Afgelopen za-
terdag speelden de jeugd van 
de Castricumse Rugby Club  
haar eerste thuiswedstrijden 
op de sportvelden van Wou-
terland. Daar trainden de 

guppen (5-6 jaar) en speel-
den de turven (6-7), benja-
mins (8-9) en de mini’s (10-
11) wedstrijden tegen Rug-
by Club ‘t Gooi en de combo 
AAC Rugby/RC Zaandijk. Za-

terdag 1 oktober start de Be-
ren Rugby, dit is een nieuwe 
jeugdgroep voor jongens en 
meisjes van drie en vier jaar. 
Start van de training is 9.45 
uur. Foto: Theo Beentjes.

Castricum - Op 30 septem-
ber start de cursus tekenen 
naar model. Onder leiding 
van Angèle van den Thil-
lart kan men zes keer op de 
laatste vrijdag van de maand 
modeltekenen. Er komt on-
der andere een professio-
neel naaktmodel  en er kun-
nen portretten gemaakt wor-
den met wisselende teken- 
en schildertechnieken.

Op 4 oktober start de cur-
sus ‘Tekenen met de rechter-
hersenhelft’ voor mensen die 
denken dat ze niet kunnen 
tekenen en doorgewinterde 
tekenaars. Met dit tekensy-
steem leer je over te schake-
len naar de zienswijze van je 
creatieve rechter hersenhelft. 
Aanmelden kan via de websi-
te van Toonbeeld www.toon-
beel.tv.

Limmen - Zondag om-
streeks 10.35 uur vond 
een verkeersongeval met 
letsel plaats, op de krui-
sing Burgemeester Nieu-
wenhuijsenstraat/Hoge-
weg tussen een personen-
auto en een fi etser. 

De bestuurder van de per-
sonenauto werd door de zon 
verblind en heeft de fi etser, 
die van rechts kwam, niet ge-
zien. De fi etser is met de am-
bulance naar het ziekenhuis 
gebracht en bleek een ge-
broken heup te hebben. Ge-
tuigen vertelde dat de be-
stuurder van de auto niet te 
hard reed, maar langzaam de 
kruising op kwam. 

Ongeval na 
verblinding zon 

Limmen   Dinsdag om-
streeks 18.20 uur vond er 
een ongeval plaats tussen 
een bromscooter en een 
personenauto op de krui-
sing Rijksweg met de Uit-
geesterweg. 

De personenauto, bestuurd 
door een vijftigjarige in-
woonster van Akersloot, wil-
de vanaf de Rijksweg rechts-
af de Uitgeesterweg op rij-
den. Hierbij zag zij de acht-
tienjarige bestuurder van een 
bromscooter uit Heiloo, over 
het hoofd. De scooter reed 
op het fi etspad rechtdoor en 
kwam met de voorzijde te-
gen de rechterfl ank aan van 
de personenauto aan. De 
bestuurster van de scooter 
kwam ten val en is ter contro-
le meegenomen naar het zie-
kenhuis. Het letsel viel mee. 
De personenauto moest wor-
den weggesleept.

Aanrijding Carla & Friends op 
podium Oude Keuken

Bakkum - Carla Martens, 
sinds jaar en dag deel van de 
crew van De Oude Keuken, 
zingt jazz. En dat ze dat kan 
heeft ze al vaker laten ho-
ren. Zondag 2 oktober is ze 
weer te horen met haar vaste 
begeleidingsband: drie jon-
ge muzikanten op bas, gitaar 
en percussie waaronder haar 
zoon. Veel bossa nova, jazz, 

swing en ook nummers van 
de Beatles, Stevie Wonder en 
Johhny Guitar Watson komen 
voorbij. ,,Ik ben een soort van 
zingende moeder, een ouwe 
jazzcat met jonge streken. 
Het is een feest om tussen 
dat jonge spul te staan”, al-
dus Carla. Vanaf 14.00 uur op 
het terrein van Dijk en Duin, 
ingang Zeeweg.

Castricum - Zondag rond 
4.50 uur zag de politie een 
bromfi etser wegrijden ter 
hoogte van voetbalvereni-
ging Vitesse. Ter hoogte van 
de sportschool  zagen ze dat 
de bromfi ets  gedumpt werd 
in de bosjes en dat er twee 

Diefstal personen wegrenden. Sa-
men met een hondengelei-
der werden de twee vijftien-
jarige verdachten aangehou-
den. Inmiddels bleek dat de 
eigenaar van de bromfi ets 
zijn bromfi ets al als gestolen 
had aangegeven. Even later 
kwam de politie langs met de 
brommer op de aanhangwa-
gen van de politieauto.

Auto tegen woning buren
Limmen - Dinsdag is op de 
Dusseldorperweg een au-
to tegen een woning aan-
gereden. Er was geen spra-
ke van letsel, maar wel van 
een enorme schade aan het 
huis. De auto stond met de 
achterzijde tegen de woning 
aan. Aan de buitenzijde van 
de woning waren meerde-
re scheuren zichtbaar. De 
bestuurster, een 88-jarige 
vrouw uit Limmen, verklaar-

de dat zij haar personenau-
to vooruit, een beetje schuin, 
in de garage had geparkeerd. 
Bij het achteruit rijden raak-
te ze de regenpijp van de 
woning. Door plotseling het 
stuur om te gooien reed ze 
tegen de hoek van de wo-
ning van de buren. Het rij-
bewijs van deze bestuurster 
is ingenomen en een onder-
zoek naar haar rijvaardigheid 
volgt.



Wisselende prestaties bij Wik
Castricum - Op de vierde 
speelavond van de winter-
competitie libre bij Wik wa-
ren Jan van der Zon en Wim 
van Duin die er een spannen-
de partij van maakten met als 
uiteindelijke winnaar Jan. 
Kees Baars pakte een pri-
ma overwinning op Gerard 
de Zeeuw. Kees scoorde in 
de partij twee series van bo-
ven de 20 caramboles en 
was daarmee ook de spe-
ler met de hoogste score van 
de avond met 22 carambo-
les. In het kielzog van de pri-
ma partijen, liet ook Jörgen 
Bolten zich niet onbetuigd, in 
zijn partij tegen Piet Zonne-
veld. Terwijl Jörgen regelma-
tig zijn caramboles bij elkaar 
tikte, krabbelde Piet moei-
zaam zijn benodigde caram-
boles bij elkaar, wat net in de 

laatste beurt lukte. Ferry van 
Gennip herhaalde zijn succes 
van vorige week, om de twee 
partijen in ruime winst om te 
zetten. Bij Siem Bakkum wil-
de de ballen maar niet doen 
wat hij graag wilde, behalve 
in de twaalfde beurt, waarin 
hij een serie van 18 carambo-
les scoorde. Na de 25 beur-
ten stapte Ferry als winnaar 
van de tafel en de 12 winst-
punten waren voor hem. Te-
gen zijn tweede tegenstan-
der van de avond Peter Vos 
ontspon zich een spannen-
de partij, waarin beide spe-
lers een prima resultaat neer-
zetten, met als winnaar Fer-
ry. Stand: 1. Jörgen Bolten 43 
punten, 2. Jaap de Boer 43 
punten, 3. Ferry van Gennip 
42 punten.

Mooi wedstrijdseizoen 
voor Gouden Wieken

Castricum - Het wedstrijd-
seizoen voor de duiven zit 
er weer op en de prijzen zijn 
verdeeld. Als vereniging kan 
De Gouden Wieken terugkij-
ken op een goede periode, 
want er zijn ook in groot ver-
band regelmatig sterke pres-
taties neergezet. De te klop-
pen liefhebbers waren dit 
jaar Gerhard Tromp en An-
ton Tromp op de program-
mavluchten met daarnaast 
podiumplaatsen in de diver-
se eindstanden voor Nico de 
Graaf, Arie& Rie Hageman, 
Sander de Graaf, en Cees de 
Wildt. De kampioensduif was 
zowel bij de oude duiven als 
bij de jonge duiven van Ger-
hard Tromp. Top tien klasse-

ringen in het grote Rayon A 
waren er voor Gerhard zelfs 
op alle disciplines, en op de 
midfond ook voor Anton, 
Sander en Nico. Daarnaast 
pakte Anton in het rayon A 
de eerste plaats in de eind-
stand aangewezen natoer. 
Bijzondere prestaties ook 
van de marathonspelers: top 
tien plekken in de eindstand 
op de lange afstandsvluchten 
voor Wim Glas en Cor Scher-
mer, terwijl Frans Glas zelfs 
nationaal de tweede snelste 
duif klokte vanaf het Franse 
Bergerac. Tevreden gezich-
ten dus, ook bij Ad van de 
Reep, wiens duif meermalen 
in de prijzen vloog bij de zo-
genaamde eenhoksraces.

Ook bridgen in Akersloot?
Akersloot - De bridgeclub 
Akersloot heeft elke dinsdag-
avond haar clubavond in het 
Achterom aan de Kerklaan. 
Op dit moment zijn circa 85 
mensen liden nieuwe leden 

zijn welkom. Gerard Berghuis 
van het secretariaat vertelt: 
,,Via de vereniging kunnen 
wij eventueel een bridgecur-
sus aanbieden, waarbij men 
in enkele maanden de basis 

Castricum - Vrijdag 30 sep-
tember organiseert Dans en 
Geniet de vaste wekelijkse 
dansmeditatie. Deze ochtend 
staat in het kader van de rug. 
Iedere week staat een li-
chaamsdeel in de danssessie 
centraal. De mindful dansbij-
eenkomst is van 9.45 – 11.45 
uur in Centrum Nieuw Gees-
terhage/toekomstig Kultuur-
huis. Meer informatie en op-
geven: www.dansengeniet.
nl/nieuws of mail naar be-
geleider  Paula Bakx:  pau-
la@dansengeniet.nl, tel.: 06-
24503879.

Mindfull dansen

Castricum - Zondagochtend 
2 oktober is er weer gelegen-
heid om samen met ande-
ren inzichtmeditatie te beoe-
fenen. De bijeenkomst wordt 
begeleid door Bianca Verme-
ij en Anneke Breedveld en 
vindt plaats in het Yoga2Go, 
Pernestraat  31 te Castricum.
Van 10.00 tot 12.00 uur. De 
eerstvolgende meditatie op 
zondag is 6 november. Infor-
matie: bvermeij@telfort.nl of 
tel.:  06 49149542.

Mediteren

Kunst met hoog ADHD-gehalte
Castricum - Erlinde Step-
hanus exposeert tot en 
met 30 oktober kleurij-
ke schilderijen in Galerie 
Streetscape op de Dorps-
straat 7. 

Kunst met humor om te 
koesteren op het netvlies of 
om met een glimlach van oor 

tot oor mee naar huis te ne-
men. Opvallend zijn de ogen 
van haar (dieren) portret-
ten die werkelijk als bezield 
zijn vastgelegd.  Volgens Er-
linde hebben haar schilderij-
en een hoog ADHD-gehalte; 
ze zijn levendig en behoorlijk 
aanwezig. In haar werk zijn 
intense contact momenten 

met dieren te zien maar ook 
emotionele hoogtepunten in 
het leven zoals Gooaal!’. Met 
deze expositie toont Erlinde 
haar zienswijze: ‘Geniet van 
het leven en pluk de dag.’ 
Galerie Streetscape is ge-
opend op donderdag tot en 
met zondag van 14.00 – 17.30 
uur. 

Jaimie wint laatste NK 
Supersport 600 in Assen

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus heeft de laatste wed-
strijd om het Nederlands 
Kampioenschap Supersport 
600 in Assen weten te win-
nen. 

De rijder uit Akersloot kwam 
in de eerste manche net iets 
tekort waardoor hij genoe-
gen moest nemen met een 
tweede plaats. In de twee-

de manche revancheerde hij 
zich en reed hij met een strak 
tempo naar de zege!  
Jaimie stond aan het einde 
van de dag trots op hoog-
ste schavot en heeft hier-
mee laten zien wat hij in zijn 
mars heeft. Volgend weekend 
neemt hij deel aan de British 
Superbike wedstrijd in Assen 
en zal hij uit komen in de su-
persportklasse.

onder de knie krijgt. Met ver-
volgcursussen is het mogelijk 
de bridgevaardigheid verder 
te verbeteren. Het is moge-
lijk te kiezen om één keer per 
veertien dagen of elke week 
te bridgen.” Meer informatie 
via piet.kerkvliet@quicknet.nl 
of tel.: 06-50696266. 

Castricum - Zaterdag 1 ok-
tober worden in zo¹n 35 lan-
den in Europa de trekvogels 
geteld; de Euro Birdwatch. 
In Nederland gebeurt dit op 
circa honderd plaatsen. Ook 
in Castricum wordt geteld, 
in de duinen aan het ein-
de van de Grote Veldweg, bij 
de strandopgang Bad-Noord 
zijn leden van de vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-
land vanaf ongeveer 7.15 uur 

present. Iedereen is welkom 
om mee te genieten van het 
fenomeen vogeltrek. De tel-
post is strategisch gekozen; 
veel vogeltrek concentreert 
zich namelijk in de strook 
vlak direct aan de kust. Hier 
is de kans op mooie waarne-
mingen dan ook het grootst. 
Opgeven is niet nodig. De tel-
post is in principe tot onge-
veer 13.00 uur bezet maar bij 
sterke vogeltrek langer.

Samen trekvogels tellen

Limmen   Dinsdag omstreeks 
18.20 uur vond er een onge-
val plaats tussen een brom-
scooter en een personenau-
to op de kruising Rijksweg 
met de Uitgeesterweg. De 
personenauto, bestuurd door 
een vijftigjarige inwoonster 
van Akersloot, wilde vanaf 
de Rijksweg rechtsaf de Uit-
geesterweg op rijden. Hierbij 

Aanrijding zag zij de achttienjarige be-
stuurder van een bromscoo-
ter uit Heiloo, over het hoofd. 
De scooter reed op het fiets-
pad rechtdoor en kwam met 
de voorzijde tegen de rech-
terflank aan van de perso-
nenauto aan. De bestuurster 
van de scooter kwam ten val 
en is ter controle meegeno-
men naar het ziekenhuis. Het 
letsel viel mee. De personen-
auto moest worden wegge-
sleept.
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Weer grote overwinning
Castricum - Als laatste te-
genstander in de eerste 
speelronde stond Obelix stu-
dentenrugbyclub uit Nij-
megen zondag op het rug-
byveld tegenover de Ladys 
van Cas RC. In een poule 
van  vier  zijn de tegenstan-
ders uit Nijmegen de enigen 
die de Duinranders  behoor-
lijk tegenstand zouden moe-
ten kunnen bieden. Laura 
Stokx  stond als fl anker voor 
het eerst in het veld maar 
ontwikkelde zich meteen als 
een sterke aanwinst voor het 

team. Met stevig tacklewerk 
en enkele breaks  speelde 
ze alsof ze nooit anders had 
gedaan. Maar liefst vijf tries 
in de eerste helft van Linde 
v.d. Velde en evenzovele be-
nutte conversies van Miriam 
v.d. Veen brachten de stand 
met de rust op 33-12. Ook na 
rust bleef de machine draai-
en. De Ladys schroefden het 
puntenaantal op naar 94-
22. Weer  vijf tries van Linde 
v.d. Velde  (geselecteerd voor 
Nederlands team), twee van 
Hiske  Blom en nog een van 

Sophie Touber  en van Marti-
ne Mooij  en weer acht goe-
de conversies door Miriam 
v.d. Veen zorgden voor deze 
monsterscore 

Op zondag 23 oktober start 
de competitie weer. Dan be-
ginnen de return-wedstrijden 
waarbij Thor uit Delft als eer-
ste tegenstander naar Cas-
tricum komt. Wie geïnteres-
seerd is in damesrugby gaat 
vrijblijvend naar de trainings-
avonden op dinsdag en vrij-
dag  om 19.30 uur . 

Grote brand bij GP Groot
Akersloot - De brandweer 
van Akersloot is zondag om 
14.15 uur ingezet om een 
grote brand te blussen bij 
afvalverwerkingsbedrijf GP 
Groot aan de Boekelerdijk 
in Alkmaar. Tijdens de blus-
werkzaamheden was de Boe-

kelerdijk afgesloten voor het 
verkeer, omdat er water uit 
het Noord-Hollands Kanaal 
werd gepompt om de brand 
te kunnen blussen. Rond de 
klok van 16.00  uur was het 
sein brandmeester. Foto: 
Hans Peter Olivier.

De winter start bij VKIJ
Castricum -Bij Vereniging 
Kennemer IJsbaan (VKIJ) 
wordt weer vanaf 15 oktober 
geschaatst. En het is nog mo-
gelijk deel te nemen aan de 
verschillende activiteiten op 
het ijs. De vereniging biedt 

activiteiten aan voor kinde-
ren, jeugdschaatsen, wed-
strijdschaatsen en recreatie-
schaatsen. 
Voor meer informatie en op-
gave kan men terecht op 
www.vkij.nl. 

Castricum - De schilderclub 
van de Boogaert exposeert in 
het raadhuis van Castricum. 

De bewoners van zorgcen-
trum De Boogaert, kunnen 
deelnemen aan verschillende 
activiteiten, waar kunstschil-
deren er een van is. Een aan-
tal  bewoners  is  al geruime 
tijd actief bezig op de woens-
dagochtend. Daarnaast is het 
voor mensen van buitenaf 
ook mogelijk om deel te ne-
men. 
Het resultaat is te zien in 
het atrium van het raadhuis 
van 7 tot en met 21 okto-
ber. Wie ook wil schilderen in 
De Boogaert neemt contact 
op met Uitbureau de Boog-
aert, tel.: 088-9957550 mail 
S.Charles@vivazorggroep.nl.

Expositie in 
raadhuis

Helios met schrik vrij
Castricum - Waar Helios vo-
rige week onnodig de koppo-
sitie aan korfbalclub Haarlem 
gaf, stond afgelopen week 
een andere Haarlemse ploeg 
op het programma. Helios 
had het gevoel zich te willen 
revancheren voor het verlies 
van vorige week, waardoor 
coach Martijn Kerkstra alle 
spelers op scherp probeer-
de te zetten. Helaas was hier 
in de eerste helft nog weinig 
van terug te zien. 
Er werd wel gewerkt voor el-
kaar en er werden genoeg 
kansen gecreëerd, maar de 
zorgvuldigheid in de afron-
ding ontbrak volledig. De ver-
dediging stond aardig, waar-
door Aurora bij het rustsig-
naal maar vijf keer gescoord 
had. De oogst van de Castri-
cummers was beschamend: 
slechts twee maal hadden ze 
het gat van de korf gevon-
den. Reden genoeg om de 
boel tijdens de rust fl ink op te 
zwepen. Verdedigend stond 

het prima, maar de afronding 
moest stukken beter. Geluk-
kig werkte dit en leefde He-
lios na rust meteen op. Au-
rora had tijdelijk niks meer in 
te brengen en Helios scoor-
de goal na goal. De achter-
stand van drie doelpunten 
werd omgezet naar een voor-
sprong van vijf punten. Vanaf 
dat moment liet Helios ech-
ter de touwtjes weer slor-
dig vieren, waardoor Auro-
ra dichterbij kroop. Met een 
paar minuten te gaan stond 
het 13-12. Aurora kreeg nog 
een paar goede aanvallen 
met een aantal geplaatste 
schoten, maar kon gelukkig 
geen vuist meer maken. Heli-
os wint met 13-12 en zet zich 
naast Haarlem aan kop in de 
poule, nadat Haarlem in Pur-
merend verloor en zo twee 
belangrijke punten verspeel-
de. 
Volgende week speelt Helios 
thuis tegen Stormvogels om 
14.30 uur.

Rome aan het Oer-IJ
Castricum - Het Oer-IJ bij 
Velsen was 2000 jaar geleden 
korte tijd de noordgrens van 
het Romeinse Rijk. Waar nu 
de tunnels onder het Noord-
zeekanaal doorgaan, lagen 
toen Romeinse militairen ge-
legerd. Ze voerden een he-
vige strijd tegen de Frie-
zen. Hoe dat er aan toe ging 

komt Arjen Bosman vertellen 
in een lezing die hij op don-
derdagavond 6 oktober geeft 
voor de Oer-IJ Academie in 
het Huis van Hilde te Castri-
cum. Na jaren van onderzoek 
is veel nieuw feitenmateriaal 
beschikbaar gekomen. Kijk 
voor kaarten en meer infor-
matie op de website oer-ij.eu.

Verdonken stelen de show
Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft na enkele weken 
droog te hebben gestaan, 
weer de wekelijkse donder-
dagavondwedstrijd op de 
Cloppenburgh op zijn naam 
geschreven. 

De strijd om de KPB moun-
tainbikecup stond al direct in 
het teken van de familie Ver-

donk met de jongste Wim en 
oudere broer Henk junior in 
zijn wiel. Vader Henk Jan Ver-
donk wist na enkele ronden 
zijn bekende sprong naar het 
front te maken. 
Het optreden van Fem-
ke Mossinkhoff baarde op-
zien door in het wiel te ko-
men en te blijven van Henk 
Louwe en daardoor de eerste 

plaats bij de vrouwen te be-
machtigen. Dat de jeugd er 
aankomt of waar al rekening 
mee moet worden gehou-
den bewijzen Bram Houtkoo-
per en Hidde Buur. De fi nale 
bracht geen verassing door-
dat Henk junior zijn jongere 
broer Wim Verdonk op ach-
terstand had gereden. Vader 
Henk Jan Verdonk stoomde 
daarna nog op naar plek drie 
en maakte daarmee het fami-
liepodium compleet.



Aantrekkelijke activiteiten 
Vrijwilligers Bedankt

Castricum - Inwoners van 
de gemeente Castricum die 
actief zijn als vrijwilliger krij-
gen van 5 tot en met 12 no-
vember een bedankje voor 
hun inzet. De vrijwilligers- en 
welzijnsorganisatie Welzijn 
Castricum organiseert sa-
men met de gemeente Cas-
tricum tal van gratis work-
shops, rondleidingen en een 
voorstelling. Vanaf 1 okto-
ber kunnen vrijwilligers zich 
inschrijven voor een activi-
teit via www.vrijwilligers-be-
dankt.nl. Wanneer digitaal in-
schrijven niet mogelijk is kan 
telefonisch aangemeld wor-
den via tel.: 0251 656562 of 
van 9.00 tot 12.30 uur op de 
Geesterduinweg 5.
Op zaterdag 5 november kan 
van 13.30 tot 15.30 uur deel-
genomen worden aan een 
sieradenworkshop verzorgd 

door docente Lia Kooijman 
in Cultureel Centrum Vrede-
burg in Limmen. Vrijwilligers 
kunnen op dinsdag 8 novem-
ber in Dorpshuis De Kern in 
Castricum van 10.00 tot 12.30 
uur kennismaken maken met 
de bediening van een Ipad. 
Workshopbegeleider Rob 
Karssen leert deelnemers de 
fijne kneepjes. Aan een cre-
atieve workshop ‘Vogelkrans 
maken’ kan in Akersloot, in 
Scoutinggebouw De Strand-
wal, worden meegedaan op 
8 november van 14.00 tot 
16.00 uur met bloemiste Jan-
ny Dubbeld. Ook op 8 no-
vember, van 19.30 tot 21.30 
uur, wordt dezelfde work-
shop aangeboden in Restau-
rant Fase Fier in Bakkum.
Een spectaculaire Djembé-
workshop in Discovery wordt 
door Joey Spijker van Spij-

Overvolle ondergrondse 
papiercontainer vat vlam

Castricum - Zondagavond 
om 20.15 uur is de brandweer 
uitgerukt voor een container-
brand op het parkeerterrein 
van winkelcentrum Geester-
duin. 
Het betrof een ondergrond-
se papiercontainer die over-
vol was. Het advies van de 

brandweer is om het oude 
papier weer mee retour te 
nemen of in een andere con-
tainer te stoppen als er een 
container vol is. Door het pa-
pier weer mee retour te ne-
men kan brandstichting en 
zwerfvuil worden voorkomen. 
Foto: Evelien Olivier. 

De kop is eraf bij Vredeburg

Limmen - Op vrijdag 23 sep-
tember speelden de scha-
kers van Vredeburg de eer-

ste ronde van een nieuw sei-
zoen. Het 43e in de clubge-
schiedenis. Jos Admiraal re-

ker Drums voor jonge vrij-
willigers georganiseerd op 
donderdag 10 november van 
20.00 tot 21.45 uur. Wie van 
wandelen én historie houdt, 
kan op vrijdag 11 november 
tussen 14.00 en 16.00 uur 
deelnemen aan de veelzij-
dige Zeeveldwandeling, van 
circa 3 kilometer, in Bakkum. 
De wandeling wordt bege-
leid door boswachter Evert-
Jan Woudsma van PWN. Een 
nazit is in restaurant het Rui-
terhuys.
Een optreden van ‘Simon & 
Garfunkel’ vindt plaats op 
vrijdag 11 november van 
20.00 tot 22.15 uur en wel in 
Fase Fier in Bakkum. Joost 
Botman en Niels van der Gul-
lik zingen en vertellen aldaar 
in hun geanimeerde theater-
programma ‘Sound of Silen-
ce’ het verhaal van Simon & 
Garfunkel. Wie graag culi-
nair in de weer gaat, is op za-
terdag 12 november tussen 
10.30 en 12.00 uur welkom bij 
Wanda Beerepoot van Wan-

nabite in Castricum. Zij gaat 
samen met u aan de slag om 
(suikervrije) zoete delica-
tessen te maken. Een twee-
de workshop met dit thema 
wordt in de middag op 12 
november door Wanda gege-
ven van  13.30 tot 15.00 uur. 
Tot slot wordt op zaterdag 12 
november van 11.00 tot 12.30 
uur een presentatie en rond-

leiding in Archeologiecen-
trum ‘Huis van Hilde’ in Cas-
tricum verzorgd met als titel 
‘De interessante bewoners-
geschiedenis van de streek: 
het Oer-IJ gebied’. In muse-
umcafé Hildes Heerlykhyd 
wordt het bezoek afgesloten. 
Meer informatie over de acti-
viteiten is te vinden op www.
vrijwilligers-bedankt.nl.

kende met enige moeite af 
met Gertjan Hafkamp. Even 
leek Jan de Graaf te stunten 
tegen de sterke Barry Bleke-
molen. Hij won een stuk te-
gen twee pionnen, maar in 
het eindspel blunderde De 
Graaf een toren weg en delf-
de alsnog het onderspit. Tars 
Wanders profiteerde van een 
onzorgvuldigheid in het ope-
ningsspel van Marlies Sturk 
en bouwde het voordeel keu-
rig uit naar winst. De twee 
oudste leden van SV Vre-
deburg, Jan Borst (83) en 
Kees Aafjes (77), speelden 

een leuke partij, waarin vol-
gens de grappende win-
naar de ervaring de door-
slag gaf. Jaap Limmen gooi-
de wel erg snel het bijltje er 
bij neer toen hij in het vroe-
ge middenspel van zijn par-
tij tegen Hidde Ebels een pi-
on verloor en zijn defensieve 
stelling zag verzwakken. Het 
altijd leuke affiche van Remi 
Aafjes tegen zijn vader Dick 
leverde een spannende pot 
op. Senior bleek in het eind-
spel de scherpste en won een 
stuk. Harold Ebels en Theo Al 
speelden een Spaanse partij 

waarin Ebels eerst een pion, 
later een loper en daarmee 
het volle punt won. Niels Ha-
geman gaf Jan Brantjes geen 
kans op tegenspel en wik-
kelde af naar een gewonnen 
eindspel met een pion meer. 
Gijs Pouw was afwezig zon-
der afbericht en bezorgde zo 
zijn papieren tegenstander 
Jan Levering een reglemen-
tair punt. Bert en Sandra Hol-
lander versloegen respectie-
velijk  Adri Beentjes en Ni-
co Pepping en kandideerden 
zich voor de plekken hoog op 
de ranglijst. 

Lezing over mysterie 
rond de Van Brederodes
Castricum - Over Willem 
van Brederode (1244-1285) 
en zijn echtgenote Hillegon-
da van Voorne is inmiddels 
best wat bekend, maar heel 
veel ook niet. Recentelijk 
werden de resten van moge-
lijk drie kinderen onderzocht, 
die zijn aangetroffen in hun 
graf. Jean Roefstra belicht op 
28 september dit onderzoek 
en de vragen die het oproept. 
Ook het raadsel van de Ruïne 
van Brederode komt aan bod.
In 2011 zijn, na langdurig on-
derzoek, de gezichtsrecon-
structies van Willem van Bre-
derode en Hildegonde van 
Voorne onthuld. Ze staan 
nu in vol ornaat in Huis van 
Hilde; als blikvangers voor 
de middeleeuwen in Hol-
land. Tijdens het meest re-
cente onderzoek werden res-
ten van mogelijk drie kinde-
ren aangetroffen. Welk per-

soonlijk drama heeft dit echt-
paar tijdens hun leven getrof-
fen? Fysisch antropologisch 
onderzoek kan een tipje van 
de sluier oplichten. Roefstra 
belicht ook de geschiede-
nis van de Ruïne van Brede-
rode. Willem van Brederode 
wordt vaak gezien als grond-
legger ervan. Archeologi-

sche vondsten lijken dit ech-
ter tegen te spreken Er wa-
ren geen archeologen be-
trokken bij het ontgraven van 
de ruïne vanaf 1862. En deze 
is later naar de toen gelden-
de inzichten en romantische 
ideeën gerestaureerd. Voor 
bouwhistorici en archeolo-
gen blijft de ruïne echter een 
groot raadsel. Wat is nu echt 
en wat is fantasie? 
In Huis van Hilde, aanvang 
20.15 uur. Voor inschrijving 
lezing: backoffice@huisvan-
hilde.nl.
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