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Open huis nieuw gemeentehuis en 
ontmoeting met de burgemeester

castricum - Het bestuur en de 
medewerkers hebben maandag 
hun intrek genomen in het ver-
nieuwde gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein. Na een kleurrijke 
act traden de medewerkers voor 
het eerst het gebouw binnen 
door de personeelsingang, de 
vroegere hoofdingang. Dezelfde 
middag gingen de deuren voor 
het publiek open. Zaterdag 8 ok-
tober wordt het gemeentehuis 
officieel heropend en is er open 
huis voor publiek. Er is ook gele-
genheid kennis te maken met de 
nieuwe burgemeester Mans. De 
officiële handeling bij de feeste-
lijke heropening wordt verricht 
door commissaris van de Konin-
gin J. Remkes, samen met oud-
burgemeester A. Emmens-Knol 
en burgemeester T. Mans. Vanaf 
11.30 uur start het open huis. Ie-
der is tot 15.00 uur welkom een 
kijkje te nemen. Er zijn rondlei-
dingen, fotopresentaties, een ex-
positie en muziek. Op het Raad-
huisplein zijn brandweerspelen 
voor de jeugd.

Motorrijder meldt zich
limmen - De motorrijder, die 
vorige week maandag verdween 
na een dodelijk ongeluk op de 
Rijksweg, heeft zich vorige week 
woensdag gemeld bij de politie. 
Het gaat om een 23-jarige Am-
sterdammer. De man reed maan-
dag zonder licht op de Rijksweg 

naar Castricum. Hij werd ge-
schept door een auto, waarbij 
zijn 21-jarige passagier overleed. 
Ook die kwam uit Amsterdam. 
Na het ongeluk ging de motorrij-
der er in shock te voet vandoor. 
De politie heeft hem aangehou-
den. 

Zware straf voor liquidatiepoging
Bakkum - De rechtbank in 
Haarlem heeft vrijdag twee Am-
sterdammers en een Utrechter 
gevangenisstraffen opgelegd tot 
vijftien jaar voor de liquidatiepo-
ging op een 28-jarige Amster-
dammer. Bewezen is volgens de 
rechtbank dat de drie op kerst-
avond 2010 op de Zeeweg in 
Bakkum het slachtoffer hebben 
geprobeerd om te brengen door 
op hem te schieten en hem in 
zijn auto in brand te steken. 
De Amsterdammer overleef-
de de aanslag. De hoogste straf 
kreeg de man uit Utrecht, die het 
slachtoffer viermaal heeft be-
schoten. Deze verdachte had ru-
zie met het slachtoffer over een 

groot geldbedrag, vermoede-
lijk verdiend met criminele acti-
viteiten. De rechtbank noemde 
de moordpoging zeer geweldda-
dig en vond het een wonder dat 
het slachtoffer de aanslag heeft 
overleefd.
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tot ziens bij

HEERLIJKE BROEDER!

 

do/vrij/za      € 3,95

Een rijk gevuld brood met rozijnen, noten,
roomboter en bruine suiker

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum  

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

Hooglander 
Hamburgers

4 halen
3 betalen
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
23-09-2011: Phoenix Jesper, 
zoon van R. Rommel en M.H. 
Ton, geboren te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
22-09-2011: Olivier, zoon van M. 
van Dijk en W. Spaargaren, ge-
boren te Alkmaar. 23-09-2011: 
Mees Simon, zoon van M. Bes, 
geboren te Alkmaar. 23-09-2011: 
Sam Mark, zoon van M. Bes, ge-
boren te Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
23-09-2011: Lammens, Sven 
E. en van Ham, Marinda, bei-
den wonende te Limmen. 23-
09-2011: de Kreuk, Bart-Jan en 
Muiste, Mari-Liis, beiden wo-
nende te Amsterdam. 24-09-
2011: Groot, Jacob, wonende te 

Oostknollendam en Nielen, Mar-
rigje, wonende te Spijkerboor.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
21-09-2011: Veldt, Immeren-
tia C., oud 86 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
L.J.A.M. Verbeek. 23-09-2011: 
Konincks, Johannes H., oud 68 
jaar, overleden te Zaanstad, ge-
huwd met H.M. Selij. 28-09-
2011: Wester, Petrus J., oud 82 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met A.H. van der 
Kolk. 29-09-2011: Scheffers, Pe-
ter G., oud 82 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met M.L. 
Schalbroeck.
Wonende te Amsterdam:
26-09-2011: Takaddoumi, Mo-
hamed, oud 21 jaar, overleden te 
Limmen.

Bij het Gemaal wordt gebikt
Akersloot - Het vroegere ko-
lenschuurtje bij het Gemaal 1879 
is al jaren een bouwval. Dank-
zij een donatie van de Rabobank 
kan er nu een begin gemaakt 
worden met het herstel. Doel 
is om het schuurtjes voor een 
groot deel in zijn oorspronkelij-
ke bouwvorm terug te brengen.
Daarvoor wil men alle stenen 
zoveel mogelijk hergebruiken. 
Enerzijds om de kosten te druk-

ken en anderzijds om het vroe-
gere uiterlijk zoveel mogelijk te 
benaderen. Daarvoor heeft men 
gereedschap nodig en wel ‘bik-
ijzers‘. Wie heeft nog een bikijzer 
liggen, die gebruikt mag worden 
of wie wil met een bikijzer mee-
helpen om de kalk van de steen 
af te bikken? 
Voor aanmelding of meer infor-
matie bel 0251-313253, 314363 
of 654142.

Stemmen levert geld op 
voor Spieren voor Spieren
Castricum/Uitgeest - Via 
www.fitnessclubvanhetjaar.nl 
kan iedereen zijn stem uitbren-
gen op zijn of haar favoriete fit-
nessclub. Voor iedere stem dra-
gen de organisatie en haar part-
ners vijf cent over aan de stich-
ting Spieren voor Spieren. De 
stichting Spieren voor Spieren 
zet zich in voor kinderen met een 
spierziekte. Bij het uitbrengen 
van een stem maakt men direct 
kans op een reis naar een zonni-
ge bestemming. Uiteraard inclu-
sief hotel met uitstekende fitnes-
sfaciliteiten.
De verkiezing gaat niet alleen om 
het aantal stemmen, maar ook 
om de waardering van de be-
zoekers van de fitnessclubs. Zij 

kunnen cijfers geven voor klant-
vriendelijkheid, de prijs/kwaliteit 
verhouding, hygiëne en sfeer/
ambiance. De provinciewinnaars 
met de hoogste gemiddelde sco-
res dingen mee naar de landelij-
ke Gouden Fitness Award. Er kan 
tot en met 30 november gestemd 
worden. Iedere fitnessclub heeft 
minimaal 200 stemmen nodig 
om een Fitness Award te kunnen 
winnen.
De Fitnessclub van het Jaar Ver-
kiezing is een initiatief van Fit-
nessfans.nl in samenwerking 
met onder meer de stichting 
Spieren voor Spieren, VakantieX-
perts Mobiel Loes Evegaars, Ve-
luwse Bron, The Vote Company 
en Drukland.

Vermist:
Pirola Castricum: witte gecas-
treerde kater met roodbrui-
ne vlekken, 1 jaar, Sieb. School-
straat Castricum: grote roodcy-
perse gecastreerde kater (main 
coon), langharige staart, gechipt, 
1 jaar, Timo.
Gevonden:
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: zwar-
te kat. Omgeving Gladiolenveld 
Castricum: zwarte ongecastreer-
de kater, circa 1 jaar.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Castricum - Vorige week 
woensdag werd omstreeks 
11.30 uur op de kruising Bloe-
men/Soomerwegh een 52-jari-

Fietsster door 
auto aangereden

ge vrouw uit Castricum op haar 
fiets aangereden door een 61-ja-
rige automobiliste uit Castricum. 
De automobiliste had de fietsster 
over het hoofd gezien en haar 
geschept. De vrouw is met ver-
moedelijk een beenbreuk naar 
het ziekenhuis overgebracht.
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Bieden op schilderij van Hans 
Goedhart voor een goed doel

Bakkum - Hans Goedhart ex-
poseert tot en met 30 oktober in 
het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin met schil-
derijen met als thema ‘Koppen 
en stillevens’.  Het publiek kan 
hier een bod doen op het portret 
Emosha, een meisje uit Addis 
Abeba, de hoofdstad van Ethio-
pië. Zij wil graag verloskundige 
worden maar kan de opleiding 

Programma 6 okt t/m 12 okt 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag  19.00 & 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag 21.00 uur 

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 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“One Day”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 
“Isabelle”

zaterdag & zondag 13.00 & 16.00 uur 
woensdag 13.00 & 16.00 uur 

“The Lion King (NL) - 3D”
zaterdag & zondag 16.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Bennie Stout”

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.00 uur 

“Sinterklaas en het 
raadsel van 5 december”

zondag 10.30 uur 
“De Smurfen (NL) 3D”

The Lion King in 3D

Een onvergetelijk verhaal, adem-
benemende animaties, geliefde 
personages en met awards be-
kroonde muziek. Een echte Dis-
ney klassieker die de avonturen 
volgt van Simba, de zoon van 
leeuwenkoning Mufasa. Simba 
is een leeuwenwelp die niet kan 

1930. Benjamin ‘Bennie’ Stout 
doet zijn naam eer aan. Samen 
met zijn zeepkist, een zelfge-
maakte trapauto, zet hij de boel 
regelmatig op stelten. Boven-
aan zijn verlanglijstje voor Sin-
terklaas staat de nieuwe glim-
mende trapauto. Maar het is cri-
sistijd en Bennie’s vader besluit 
om voorlopig in Spanje te blijven 
om extra geld te verdienen. Ben-
nie heeft nog maar één wens: 

Bennie Stout hij vraagt Sinterklaas ervoor te 
zorgen dat zijn vader snel thuis 
komt, zodat ze met de hele fa-
milie pakjesavond kunnen vie-
ren. Al snel komt Bennie erach-
ter dat het niet zo eenvoudig is. 
Hij bedenkt een list om zijn va-
der zelf op te halen. Hij schrijft 
stiekem zijn naam bij de ?stou-
te kinderen? in Het Grote Boek 
van Sinterklaas. Want als ?stout 
jongetje? moet je mee in de zak 
naar Spanje? en laat dat nu pre-
cies zijn waar Bennie het aller-
liefste naar toe wil.

Bruut! start Iskra Jazzclub
Castricum - In Iskra Jazzclub 
vormt de jonge, dynamische 
jazzband Bruut! de swingende, 
spetterende start van Iskra Jazz-
club van het nieuwe seizoen. Za-
terdag 8 oktober aanvang 20.30 
uur vindt Iskra Jazzclub nieuwe 
stijl voor het eerst plaats in de 
stijlvolle ambiance van de voor-
malige raadszaal van Hotel Het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 65. 
Het surrealisme van Quentin Ta-
rantino films, tweedehands pla-
ten en oude westerns. De sfeer 
van lavalampen, gefotoshop-
te boogaloo, de jaren zestig on-
scherp als op Youtube... 
Bruut! swingt enorm, is kleurig 
en ongepolijst, dansbaar en extra 

luisterbaar, spannend en feeste-
lijk. Superjazz! Drummer Felix 
Schlarmann (1982, Duitsland), 
voorman van Bruut!, drumde in 
diverse bands in heel Duitsland 
en won vele eerste prijzen op 
belangrijke Duitse concoursen. 
Hij verscheen op radio en tv en 
maakte tours voor concerten en 
festivals waaronder North Sea 
Jazz in Europa, USA and Azië. 
Met Folkert Oosterbeek – ham-
mond, Maarten Hogenhuis – te-
norsax, Thomas Rolff – contra-
bas.
Kaarten zijn te bestellen via 
www.iskra.nl (ook voor info over 
alle andere Iskra concerten) of 
tel. 0251 674379.

wachten om zelf koning te wor-
den. Zijn jaloerse oom Scar is het 
daar niet mee eens. Terwijl Sim-
ba van een onbezorgde jeugd 
geniet in zijn vaders koninkrijk, 
smeedt Scar samen met een 
groep hyena’s een plan om zo-
wel Mufasa als Simba uit de weg 
te ruimen en zo zelf de macht te 
kunnen grijpen. Helemaal alleen 
in de woestijn moet Simba zien 
te overleven. Al gauw komt hij 
het hilarische stokstaartje Timon 
en zijn hartelijke vriend Pumbaa 
het wrattenzwijn tegen. Samen 
gaan ze een zorgeloze levensstijl 
tegemoet, ofwel ‘Hakuna Mata-
ta’. Simba gaat zijn verantwoor-
delijkheden uit de weg, totdat hij 
zich realiseert dat het zijn lot is 
om terug te keren naar zijn ko-
ninkrijk en zijn koningschap 
op te eisen. Dit verhaal waarin 
moed, loyaliteit en hoop samen-
komen maken dit een tijdloos en 
onvergetelijk avontuur voor alle 
leeftijden.

‘Het paleis van de reiziger’
Lezing over Amsterdam CS 
Castricum - Maandag 10 ok-
tober laat Dick Keijzer het Am-
sterdamse Centraal Station zien, 
de meesterlijke schepping van 
bouwmeester Pierre Cuypers. Na 
een kort overzicht van de politie-
ke verwikkelingen die voorafgin-
gen aan de bouw van het stati-
on maakt het publiek kennis met 

de bouwmeester. Speciale aan-
dacht voor de voorgevel, ver-
sierd met honderden ornamen-
ten die uiteraard verwijzen naar 
de spoorwegen, het reizen en de 
stad Amsterdam. Het dak wordt 
virtueel bezocht, evenals de Ko-
ninklijke Wachtkamer. Hier is 
nog duidelijker te zien wat een 

Pancratius speelt de klucht 
Flat van Jet in Hotel Borst 
Bakkum - Toneelvereniging 
Pancratius brengt op vrijdag 14 
en zaterdag 15 oktober de klucht 
‘De Flat van Jet’ in Hotel Borst in 
Bakkum. Het stuk is geschreven 
door de bekende auteur Haye 
van der Heyden, die onder meer 
de tv-komedies In de Vlaamsche 
pot en Kinderen geen bezwaar 
op zijn naam heeft staan.
Jet heeft een flat in de stad waar 
ze haar minnaar Karel ontmoet. 
Maar ze wil van hem af. En de 
flat heeft ze dan eigenlijk ook 
niet meer nodig. Karel, die ook 
getrouwd is, wat Jet niet weet 
want ze is nogal jaloers. En dan 

gaat het mis… Vroeger beschik-
te Hotel Borst over een toneel-
zaal. Pancratius, door haar leden 
ook wel Pankie genoemd, heeft 
indertijd menige voorstelling aan 
de Van Oldenbarneveldtweg op-
gevoerd. Met de keuze van de 
klucht ‘De Flat van Jet’ zocht het 
bestuur van Pancratius naar een 
locatie waar men na afloop weer 
ouderwets gezellig kan ‘nazitten’. 
. Voorverkoopadressen: Boek-
handel Laan, The Read Shop 
Geesterduin en Hotel Borst Bak-
kum, entree tien euro, aanvang 
20.15 uur. Reserveren: info@to-
neelverenigingpancratius.nl.

niet betalen. De opbrengst van 
haar portret zal gebruikt worden 
voor haar opleiding. De Stich-
ting `Adopteer een Vroedvrouw` 
past de rest van het benodigde 
bedrag bij. Met een bod op dit 
schilderij geeft men Emosha de 
kans om te studeren en moeders 
in Ethiopië een veiliger bevalling.
In dezelfde periode expo-
seert Nella van Os bronzen beel-
den. 

Het Oude Theehuys is geopend 
van woensdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

schitterend bouwwerk Cuypers 
heeft neergezet: met recht een 
‘paleis van de reiziger’. Tevens 
kan men kennismaken met een 
aantal mensen die in en rond het 
station het dagelijks brood ver-
dient. De lezing vindt van 10.00 
tot 12.00 uur plaats in De Kern 
aan de Overtoom en is georga-
niseerd door het Vrouwen Con-
tact Castricum en voor iedereen 
toegankelijk. Niet-leden betalen 
4 euro waarbij inbegrepen kof-
fie of thee. 

Heiloo - Op dinsdag 11 oktober 
speelt Theatergroep Carte Blan-
che ‘Doordraaien’ voor familie 

‘Doordraaien’ en betrokkenen van mensen met 
psychische problemen. 
De theatervoorstelling begint om 
19.30 uur in het Ontmoetings-
centrum, De Olvendijk 2a in Hei-

loo. De toegang is gratis. Aan-
melden bij A. de Haan, GGZ 
Noord-Holland-Noord via tel.: 
06-51990691 of via a.dehaan@
ggz-nhn.nl.  



pagina 6 5 oktober 2011

Kennemer Sportcenter Haarlem
Amateurkunstbeurs Artistieke Handen

Regio - Zondag 9 oktober is het 
weer de dag van de amateur-
kunstbeurs Artistieke Handen,  
in  het Kennemer Sportcenter 
in Haarlem.  Honderd amateur-
kunstenaars uit het gehele land 
tonen op deze dag van 10.30 tot 
17.00 uur de werkstukken, die zij 
in de afgelopen periode vervaar-
digd hebben. Er valt, zoals altijd 
weer veel te zien en te beleven 
op deze meest creatieve mani-
festatie van het jaar.
Artistieke Handen  is een mani-
festatie die vanaf 1983 op ver-

schillende locaties in het land 
wordt gehouden. De manifesta-
tie wil amateurkunstenaars de 
mogelijkheid bieden hun werk 
aan een groot publiek te laten 
zien en te verkopen. 
Amateurkunstenaars verzorgen 
presentaties, workshops en de-
monstraties op velerlei gebie-
den. Neem bijvoorbeeld de fi jn-
schilderkunst of poppen maken, 
iets wat iedereen kan leren. Ver-
der is er natuurlijk het vertrouw-
de aanbod van keramiek, siera-
den, loodcreaties, origami, kaar-

ten, schilderijen, , houtsnijwerk 
enzovoort en de nieuwste trend: 
scrapbooking. Stands van leve-
ranciers van diverse hobbyma-
terialen vormen een mogelijk-
heid om zelf met een creatie-
ve hobby te beginnen. De deel-
nemers mogen tijdens de beurs 
hun gemaakte kunstwerken te 
koop aanbieden. Op voorwaarde 
dat het echte kunst is en geen 
seriewerk. Een regel waaraan 
ze zich maar al te graag hou-
den, al is het maar om hun goe-
de naam en die van hun colle-
ga’s hoog te houden. De verkoop 
van amateurkunst is er om weer 
fi nanciële middelen te genere-
ren om nieuwe materialen en 
gereedschappen aan te kunnen 
schaffen.Wie bij Artistieke Han-
den iets aanschaft voor thuis of 
om cadeau te geven is verzekerd 
van een uniek werk, waarvan er 
maar één bestaat. Er is geen ga-
lerie ter wereld die zoveel varia-
tie aan kunst in huis heeft; ke-
ramiek, sieraden, tiffany, origami, 
fi ligraan, houtsculpturen en nog 
veel, heel veel meer.De toegang 
bedraagt 7 euro, 65+ 6 euro, kin-
deren onder de 12 jaar, onder 
begeleiding, gratis, evenals het 
parkeren.

Bakkerij en de buurt 1
Graag wil ik kort reageren op de brief van de heer/mevrouw buurtbe-
woners ‘De achterkant van de Bakkerij’, waarin mijn naam herhaaldelijk 
genoemd wordt. Het is jammer dat de briefschrijver zijn argumentatie 
baseert op aperte onjuistheden. Ik kan hem aanbevelen eens bij de Bak-
kerij langs te gaan; ze zijn daar altijd gastvrij en bereid tot het verstrek-
ken van de juiste informatie. De laatste opmerking over eigen gewin 
slaat werkelijk alles: sinds wanneer zijn vrijwilligers uit op eigen gewin? 
Overigens denk ik dat los van de feiten, de heer buurtbewoners en ik het 
niet eens zullen worden, kennelijk is hij niet blij met de Bakkerij. Ik wel, 
dat moge duidelijk zijn. Verdere discussie lijkt mij dan ook zinloos.

Teska Seligmann,

Bakkerij en de buurt 2
Wat een schandalig stuk durven de ‘buurtbewoners’ te schrijven over de 
Bakkerij. Al of niet ingekort...schrijf jullie naam eronder. Jammer, je kunt 
dit niet meer terugdraaien en het is nog wel pas burendag geweest. Bent 
u er met z’n allen wel eens geweest? De Bakkerij wordt gerund door 
jongeren, studenten (die echt studeren) en dat alles vrijwillig. Samen-
werking en vriendschap, dat is het wat de Bakkerij zo bijzonder maakt!

Wil Harff, Vriend van de Bakkerij. (Ingekort door de redactie). 

Verkeerd begrepen
Stelling GDB strandseizoen verlengen verkeerd begrepen
Helaas worden dingen die gezegd worden nogal eens verkeerd begre-
pen. Zo schreef de heer Kuijper vorige week in deze krant dat ik gezegd 
had dat het strandseizoen wat ons (GDB) betreft verlengd mag worden 
en daar sloeg hij de plank even fl ink mis. Waar het ons wel om gaat is 
dat er een apv wordt ingesteld waarmee de gemeente het verbod op 
honden en paarden op het strand kan uitbreiden. Het college wil de 
huisjesbezitters ontheffi ng geven, zodat die wel hun hond kunnen mee-
nemen. Wij noemen dat rechtsongelijkheid en het is niet te controleren. 
Wij van het GDB maken ons zorgen over de toename van onrust over 
het strand en wat men daar allemaal wil en doet. 

Kees v.d. Himst, namens het GDB.

Bakkerij en de buurt 3
De Bakkerij... Castricum lijkt te bestaan uit twee kampen als het gaat om
deze vereniging. Voorstanders prijzen het brede assortiment dat dit cul-
tuurpodium biedt. Verwijzen naar (gratis) activiteiten voor jong en oud 
op gebied van muziek, kunst en cultuur. Tegenstanders klagen over te 
hoge subsidies, overlast en een overschot aan soort gelijke locaties. Er 
zouden genoeg kroegen zijn waar je kunt genieten van muziek en ver-
enigingen zoals De Kern en Stichting Welzijn voor culturele activiteiten.
Maar uiteindelijk is het het gemeentebestuur die de subsidies bedeeld, 
en er van uit gaande dat het hier gaat om bekwame mensen die hun be-
roep goed uitoefenen, begin ik me dan toch af te vragen waarom wij als 
inwoners van Castricum dit constant moeten veroordelen. De Bakkerij 
ontvangt inderdaad subsidie waarvan het geld uiteindelijk bij de belas-
tingbetalers vandaan komt. Maar op het einde van dag gaat het om een
vereniging die draait op meer dan 100 vrijwilligers die zich met hart en
ziel inzetten voor hun doel. Het bestuur bestaat uit gedreven studeren-
de/afgestudeerde jongeren die er alles aan doen iets te creëren waar 
van zij achten dat dit nodig is in Castricum. Deze passie en inzet juich ik 
toe. Dus wilt u dat uw ‘goede zaak’ ook meer (gratis) publiciteit krijgt? 
Meer fondsen aanboren voor inkomsten? Volg het voorbeeld van De 
vrienden van de Bakkerij. Werf vrijwilligers, schakel de hulp in van omlig-
gende ondernemers, start acties om de geldstroom toe te laten nemen. 
Meteen doen zeg ik. Zet je in! Ga ervoor! Schouders er onder. Met z’n al-
len kunnen we er voor zorgen dat Castricum straks nog veel meer te bie-
den heeft. Maar kom van die stoel af, stop met klagen over anderen. Zij
wel en ikke niet? Geef jezelf een schop onder de kont en vecht voor je
doel. Maar doe dit dan met waardigheid. Hou het hoofd geheven. Val
anderen niet af, maar leer van ze! 

Een liefhebber van initiatief. (Naam en adres bekend bij de redactie). 

De dierenarts ook thuis op bezoek!

Castricum - Goed nieuws voor 
alle huisdieren in de gehele re-
gio! Zij hoeven niet meer naar 
een praktijkadres voor regulie-
re medische zorg. Gediplomeerd 
en geregistreerd dierenarts Drs. 
M.J.H. Koehorst is een mobie-
le dierenartsservice begonnen 
en komt eenvoudig langs op het 
huisadres. Goed nieuws is ook 
dat deze deskundige medische 

dierenzorg tegen scherpe tarie-
ven wordt aangeboden. Men be-
taalt alleen voor de zorg die het 
dier nodig heeft. Tot het einde 
van het jaar krijgt men boven-
dien vijftig procent korting op 
het eerste consult!
“Veel huisdieren vinden het 
heel vervelend om naar de die-
renarts te gaan”, vertelt dieren-
arts Koehorst. “Sommige men-

sen beschikken niet over vervoer 
en natuurlijk hebben de meeste 
mensen het eigenlijk te druk om 
in een wachtkamer op hun beurt 
te moeten wachten. Bij ons is het 
mogelijk een afspraak te maken 
op een tijdstip dat het beste uit-
komt.” De ThuisDierendokter is 
een nieuwe service in deze re-
gio. De mobiele dierenartsser-
vice verleent thuis de benodigde 
medische zorg. Hieronder vallen 
onder andere vaccineren, chip-
pen, (voedings-) advies, basisdi-
agnostiek en vele kleine behan-
delingen zoals ontwormen, ont-
vlooien, nagels knippen et cete-
ra. 
“Wij behandelen honden, kat-
ten, konijnen, knaagdieren en 
vogels. Daarnaast kan men bij 
ons terecht voor diverse produc-
ten, van speciale diervoeding tot 
allerlei middelen tegen vlooien, 
teken en andere ongemakken.” 
De ThuisDierendokter is actief 
in Akersloot, Alkmaar Bakkum, 
Castricum, Egmond, Heemskerk, 
Heiloo, Krommenie, Limmen, Uit-
geest en Wormer. Nieuwsgierig? 
Probeer het uit! Kijk voor meer 
informatie op www.thuisdieren-
dokter.nl of bel 06-22476621 
voor de voorwaarden en het ma-
ken van een afspraak. 

Castricum - Een 23-jarige man 
uit IJmuiden werd zaterdag rond 
14.00 uur aangehouden op de 
Eerste Groenelaan. Agenten za-

Nepwapens gen de man met zijn auto rijden 
op de Zeeweg. 

Het voertuig leek in slechte tech-
nische staat te verkeren en werd 
voor onderzoek naar het politie-
bureau  overgebracht. De 23-ja-

rige man pakte hier een plunje-
zak uit de kofferbak. Hierin za-
ten vier simulatiewapens verbor-
gen, niet van echt te onderschei-
den. De man werd aangehouden 
voor overtreding van de wet Wa-
pens en Munitie. 
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Wie houdt er niet van strand?
De laatste tijd ligt het strand onder druk. Er moet meer en vooral ook 
langer gebruik van het strand gemaakt kunnen worden vanuit verschil-
lende belangengroeperingen. Ieder heeft een ander doel/ander gebruik 
voor ogen en dat moet gezamenlijk op deze vierkante meters elkaar 
vinden. Het is m.i. te naïef om te stellen dat je hier samen wel uit komt. 
Praktijk laat ook zien dat er spelregels nodig zijn om het voor alle gebrui-
kers veilig maar ook gezellig te houden. Deze regels legt een gemeente 
vast in een algemene plaatselijke verordening (APV) vast. Deze  APV 
ligt nu aan de raad van Castricum voor. Het college stelt aanvullende 
regels voor om het voor een ieder zo goed mogelijk te regelen. En ja 
regels behoor je natuurlijk als gebruiker gewoon na te leven. Helaas 
blijkt in praktijk dat dit niet altijd gebeurd en dat hier op moet worden 
gehandhaafd. De vorige raadsperiode is daar al op vooruitgelopen door 
bij het invoeren van jaargrondexploitatie en overnachten op het strand 
de extra inkomsten voor handhaving te reserveren. Dat is dan geregeld 
zou je denken. Niets is minder waar. Deze raad (met nieuwe leden/par-
tijen) wil de discussie nog graag opnieuw voeren. Met verbazing wordt 
kennis genomen van D66 dat zelfs voorstelt helemaal geen aanvullende 
regels met elkaar af te spreken. Gelukkig heeft PvdA bij motie al wel met 
succes gepleit voor invoering van vast laad- en lostijden op het strand. 
Afspraak binnen de politiek is dat genomen besluiten dienen te worden 
gerespecteerd. Hopelijk vindt het een meerderheid in de raad om ook 
andere voorstellen van dit college over te nemen. Zo blijft het goed ver-
toeven op het mooie strand van Castricum, waar wij allen zo van houden. 
Petra Nordholt, namens PvdA Castricum (Ingekort door de redactie). 

Coachingpraktijk Alles Beter helpt HSP’ers

Hooggevoeligheid als gave
Castricum - Iemand die zeer 
gevoelig is wordt hooggevoelig 
genoemd of ook wel een HSP, 
‘Highly Sensitive Person’. Moniek 
Bets (48) is zo iemand. Zij heeft 
een praktijk waarin zij mensen 
helpt die het niet makkelijk vin-
den om als hooggevoelige in 
het leven te staan. “Een HSP is 
meer dan gemiddeld gevoelig 
voor indrukken en prikkels en 
merkt meer signalen en details 
op”, vertelt Moniek. “Wat ande-
ren normaal vinden, zoals men-
senmassa’s of harde muziek, kan 
voor HSP’s al snel te veel zijn; zij 
raken dan overprikkeld. Mis-
schien herken je je in het vol-
gende: Je kan diep geraakt wor-
den, je voelt een sfeer goed aan, 
je voelt snel aan wat een ander 
nodig heeft, je kan je opgejaagd 
voelen als je meerdere dingen 
tegelijk moet doen et cetera.” 
Ongeveer twintig procent van 
de bevolking is hooggevoelig. 
Na ruim vijftien jaar werken in 
de zorgsector op HBO-niveau, 
besloot Moniek het roer om te 
gooien. “Rond mijn veertigste 
kwam ik erachter dat ik hoogge-
voelig ben en werd ik mij steeds 
bewuster wat dat voor mij bete-
kende en hoe dat mij heeft be-
invloed in mijn jeugd en daarna. 
De jaren die daarop volgden ben 
ik hiermee aan de slag gegaan. 
Ik streefde naar bewustwording 
door coaching, opleiding, trai-
ning en ervaren.” Moniek heeft 
de opleiding NLP practitioner af-
gerond. NLP staat voor Neuro 
Liguïstisch Programmeren. Door 
gebruik te maken van taal wor-
den in het onbewustzijn nieuwe 
patronen aangelegd. “Dit is een 
uitstekende aanvulling op het 
coachingswerk. NLP helpt om je 
goed te voelen, maakt je gevoel 
bewust en leert je positief com-
municeren. Mij heeft het gehol-
pen om nog positiever in het le-

ven te staan, beter en positiever 
te communiceren en bewuster 
te leven.” Dit jaar rond ze de op-
leiding tot Levenscoach af. Deze 
opleiding richt zich meer op het 
gevoel en op de ervaring. “Tij-
dens een sessie werken we aan 
bewustwording van je hoogsen-
sitiviteit, hoe werkt dat bij jou? 
Hoe zou dat anders kunnen? Wat 
zou je graag willen, wat is je ver-
langen? Hoe kan je positief ge-
bruik maken van jouw hoogsen-
sitiviteit? Wat is je kracht? Hoe 
kan je je hoogsensitiviteit als ga-
ve ervaren?” De sessies duren 
anderhalf uur waarin gebruik 
wordt gemaakt van verschillende 
methodes. Op de website van de 
praktijk van Moniek, www.alles-
beter.eu, is het mogelijk een test 
te doen om te zien of je hoogge-
voelig bent. Ook staat daar meer 
informatie over de werkwijze van 
Moniek. En er is een gastenboek. 
Daarin is een van de reacties: 

“De onrust in mijn hoofd heb ik 
de eerste sessie omschreven als 
een kermis. Na een aantal ses-
sies kan ik zeggen dat de ker-
mis zo goed als opgebroken en 
afgebouwd is. Het is een wereld 
van verschil zoals ik me voel ver-
geleken bij een aantal maanden 
geleden; luchtiger, rustiger, op-
gelucht, lichter. Worstelen werd 
wandelen, stormvloed werd een 
kalme zee, storm werd wind, de 
kermis werd een schouwspel 
vanaf een afstand.” 

“Mijn coachingswerk kenmerkt 
zich door contact, warmte en 
positiviteit”, besluit Moniek. Bel 
voor meer informatie of het ma-
ken van een vrijblijvend en gra-
tis kennismakingsgesprek naar 
0251-831018, 06-18146028 of 
mail naar moniekbets@gmail.
com. De praktijk is in Castricum 
gevestigd aan de Dorpsstraat 
68a. 

Ongewoon humoristisch poëziefeest
Bakkum - Op zaterdagavond 15 
oktober gebeurt er iets bijzon-
ders aan het strand van Castri-
cum aan Zee. Dan houdt North 
Sea Poetry voor de eerste keer 
een poëziefeest in strandpa-
viljoen Deining onder de titel: 
Dichters Dwaasheid Deining.

Initiatiefnemer is Howard Krol als 
dichter actief onder het pseudo-
niem Arthur Lava. Hij vertelt: 
“Het wordt een feest met voor-
drachten door geestige, kleurrij-
ke dichters, originele acts, live-
muziek en onvoorspelbare mo-
menten. Raar, spannend, inspi-
rerend en vooral heel erg leuk!”

Dichters Dwaasheid Deining is 
een feest voor iedereen. Krol: 
“Grote kennis van literatuur 
heb je voor deze avond niet no-
dig, gevoel voor humor wel! Op 

de avond treden op de dichters 
Erik Jan Harmens, Sylvia Hu-
bers, Adriaan Bontebal, Marc 
van Biezen, Wineke de Boer, Bob 
van Leeuwen en Arthur Lava, 
en lachcoach Marleen Heeman. 
Muziek wordt verzorgd door de 
band Brak, Jan Cornelis Blokhuis 
en Eddy Dijkman. De presentatie 
is in handen van Dolly Bellefl eur.
De zaal open 20.00 uur, aanvang 
20.30 uur. “Voor bezoekers uit 
Amsterdam rijdt de North Sea 
Poetry Bus naar Castricum aan 
Zee en terug”, aldus Krol. “Met 
op de heenreis de North Sea 
Poetry Quiz door Wim van der 
Lee.” Toegangskaart Dichters 
Dwaasheid Deining kost 7,50 eu-
ro. Retourkaartje North Sea Poe-
try Bus: 10,00 euro. Entree alleen 
via reservering vooraf via www.
northseapoetry.nl.
De avond Dichters Dwaasheid 

Initiatiefnemer Howard Krol alias 
dichter Arthur Lava.

Deining is mede mogelijk ge-
maakt door een subsidie van de 
gemeente Castricum. 

Het nieuwe gemeentehuis
Deze week gaat het eindelijk gebeuren, bijna tien jaar na de fusie zullen 
alle afdelingen van de Gemeente Castricum onder een dak werken. Op 
8 oktober 2011 is er de offi ciële opening door de Commissaris van de 
Koningingin Noord-Holland Remkes, burgemeester Mans en oud-bur-
gemeester Emmens-Knol. Over het gemeentehuis en vooral de kosten 
daarvan is de laatste jaren veel te doen geweest. De VVD-fractie in de 
gemeenteraad heeft van meet af aan haar verantwoordelijkheid geno-
men door vast te houden aan het uitgangspunt dat het niet meer mocht 
kosten dan de voormalige twee locaties (Limmen en Castricum) samen.
De VVD is ten tijde van het fusieproces wel een voorstander geweest 
van een centrale huisvesting. Helaas is het uitgangspunt van een so-
bere variant voor de uitbreiding van het Castricumse raadhuis in de loop 
van de tijd door andere partijen in de raad steeds meer verlaten. De 
meerderheid in de raad heeft toen helaas gekozen voor extra meters, 
grotere archiefruimte, duurzaamheidmaatregelen en een ondergrondse 
parkeergarage. 
Diverse keren heeft de VVD gewezen op de fi nanciële consequenties 
van deze aanvullende wensen voor de vernieuwbouw, maar moest er-
varen dat de meerderheid van de gemeenteraad die mening niet was 
toegedaan. Hierdoor zijn de jaarlasten toegenomen van 575.000 tot  
880.000 euro. Dat was voor de VVD reden om tegen de uitbreiding te 
stemmen die nu is gerealiseerd. Uiteraard respecteert de VVD de beslis-
sing van de raadsmeerderheid voor de veel duurdere variant.
Hieruit volgt dat de huidige noodzakelijke bezuinigingtaakstelling van de 
gemeente Castricum onnodig veel hoger is uitgevallen dan bij de sobere 
variant van geen hogere lasten dan die van de voormalige locaties in 
Limmen en Castricum! De VVD zal - net als iedere kritische burger die 
zich tot ons richt - er op blijven toezien dat onnodig dure  projecten ons 
bespaard blijven.  
De VVD-fractie Castricum

Geldsmijterij
Gezien de onzekere omstandigheden en een reeks van bezuinigings-
maatregelen die boven ons hoofd hangt, kan de vlag op 8 oktober veel 
beter halfstok worden gehesen als het nieuwe gemeentehuis geopend 
wordt. Niet op de laatste plaats omdat er in Limmen een tamelijk nieuw 
en aantrekkelijk ex-gemeentehuis staat waarin meer dan voldoende 
ruimte aanwezig is om het gemeentelijk apparaat naar behoren te laten 
functioneren. Dat het volkomen misplaatst is om met een gevoel van 
euforie het gemeentehuis te openen, acht ik zonneklaar. Deze geld-
smijterij staat in schril contrast met een groot gebrek aan een belangrijke 
sociale basisvoorziening als betaalbare huurwoningen voor de fi nanciële 
zwakkeren.
Jan Res, Castricum. (Ingekort door de redactie).
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Blije winnaars van 
de ballonnenwedstrijd
Castricum - De ballon van Sam 
Dreijer vloog het verst en dat le-
verde hem honderd euro aan ca-
deaubonnen op. 
Wethouder Zonjee-Zonneveld 
reikte woensdag de prijzen uit 
van de ballonnenwedstrijd die 
traditioneel bij de opening van 
de kermis werd gehouden. Daar-
bij gingen zo’n 750 ballonnen 
de lucht in die door de wind in 

noordoostelijke richting werden 
gedreven. 
Sam’s ballon werd uiteindelijk 
gevonden in Westerbork en zijn 
geluk was dat het kaartje werd 
teruggestuurd. Er waren ook ca-
deaubonnen voor de tweede, 
derde en gedeelde vierde plek. 
Deze gingen naar Rens Draaij-
er, Lisa Haringman, Jim Hes en 
Chiel van den Berg.

Nieuw boek van Ernst Mooij over 
buitengebied gemeente Castricum

Castricum - Ernst Mooij, auteur 
van het boek ‘Het Castricumse 
landschap … een geschiedenis-
boek’, heeft een nieuw boek ge-
schreven met als titel ‘Een groe-
ne oase tussen Kaasstad en 
Staalstad’. Het is een prachtige 

aanvulling op zijn eerste boek. In 
tekst en beeld geeft Ernst Mooij 
een boeiende kijk op de verschil-
lende landschapstypen en het 
gebruik ervan.
Woensdag 28 september vond 
de presentatie van het boek 

Ernst Mooij signeert zijn nieuwe boek voor de burgemeester en zijn 
voorgangster. (foto Lia Vriend)

plaats. Mooij benadrukte hier-
bij dat zijn eerste boek wat min-
der was verkocht in Akersloot 
en Limmen, omdat daar vaak 
ten onrechte werd gedacht dat 
de inhoud alleen op het vroe-
gere dorp Castricum betrekking 
had. Om die reden worden op de 
omslag van zijn tweede boek al-
le kernen van de fusiegemeente 
genoemd. Het eerste exemplaar 
werd op een bijzondere wijze 
uitgereikt. De vroegere burge-
meester Aaltje Emmens kreeg 
namelijk van Ernst Mooij twee 
boeken, waarvan zij er weer een 
mocht overhandigen aan Toon 
Mans, de nieuwe burgemeester 
van Castricum.
Het boek is een uitgave de Stich-
ting tot behoud van natuurlijk en 
cultuurhistorische waarden in de 
Alkmaardermeeromgeving en 
Boekhandel Laan te Castricum, 
met een financiële bijdrage van 
het Coöperatiefonds Rabobank 
Noord-Kennemerland. Het is 
voor 14,95 euro te koop bij Laan 
Boek & Kantoor te Castricum en 
bij Veldt’s Toko te Akersloot.

Groen licht voor ener-
gieneutraal renoveren
Castricum - ‘Lokaal alle lich-
ten op groen’. Onder dat mot-
to wil Castricum huiseigenaren 
steunen bij energiezuinig reno-
veren. Burgemeester en wethou-
ders hebben dinsdag besloten 
om de gemeente Castricum aan 
te melden voor een landelijk ex-
periment: ‘Lokaal alle lichten op 
groen’. 
Het experiment is onderdeel van 
Energiesprong, een innovatie-
programma van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, dat ge-
richt is op het verbeteren van de 
marktcondities voor energieneu-
traal renoveren voor bestaande 
woningen. Doel is zo minimaal 

20 woningeigenaren te steunen 
bij deze renovatie. De rol van de 
gemeente is om als kwartierma-
ker particuliere en professione-
le partijen bij elkaar te brengen.
Door ervaringen te delen met 
andere huiseigenaren en ook 
bijvoorbeeld aannemers of ener-
gieadviseurs, kunnen vraag en 
aanbod in een stroomversnelling 
komen.
Het college hoopt dat de aan-
melding wordt gehonoreerd, zo-
dat op plaatselijk niveau kennis 
wordt vergroot en nieuwe oplos-
singen ontstaan. De verwachting 
is dat medio november het mi-
nisterie een beslissing neemt.

Samen eten en ontmoeten 
Castricum - Wie 55 jaar of ouder 
is en graag nieuwe mensen wil 
ontmoeten kan op donderdag 6 
oktober bij ‘Mezza Luna’ terecht. 
Voor 17,50 euro kan men genie-

ten van een voor- en hoofdge-
recht.  Aanvang 18.00 uur. Aan-
melden via Stichting Welzijn, tel. 
0251–656562 of mailen naar in-
fo@welzijncastricum.nl.

Els Klaasse Bos exposeert in 
Tuin van Kapitein Rommel   
Castricum - Bezoekers van de 
Tuin van Kapitein Rommel ko-
men daar ook kunst tegen; in 
wisselende exposities. 
Vanaf 14 oktober tot 1 december 

stelt Els Klaasse Bos-Smit een 
aantal werken ten toon. 

Zij is bekend door haar solo ex-
posities in Castricum en elders. 

Castricum - Volgend jaar gaan 
inwoners van de gemeente Cas-
tricum minder afvalstoffenhef-
fing betalen. De tarieven da-
len met zo’n zes procent. Een al-
leenstaande betaalt 207 euro in 
plaats van 222 euro, tweeper-
soons huishoudens 230 euro in 
plaats van 246 euro en gezinnen 
met meer personen 273 euro in 
plaats van 293 euro. Hondenbe-
zitters gaan wel meer belasting 
betalen: 60 euro in plaats van 45 
euro op dit moment.

Afvalstofheffing 
gaat omlaag

Herfstactiviteiten in de
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum –  Maandagmiddag 
16 oktober kunnen kinderen van 
13.30 tot 15.30 uur onder leiding 
van Marijke Verlaat van zelfhar-
dende klei en simpele materialen 
fanasierijke bewoners van het 
bos maken. De kinderen kun-
nen zelf wat materiaal uit het bos 
meenemen of een tekening ma-
ken die gebruikt kan worden al 
inspiratie. Kosten 5 euro. 
Dinsdag 18 oktober kunnen 

grootouders van 10.00 tot 12.00 
uur samen met hun (klein)kin-
deren een spannende en vrolij-
ke ochtend beleven als zij samen 
een bekend sprookje uitbeelden 
en naspelen onder leiding van 
Marlise Mantel. Kosten 4 euro 
per volwassene en één kind van 
vier tot en met zes jaar, elk vol-
gend kind 1 euro. Opgeven bij 
de Tuin van Kapitein Rommel, tel. 
0251-672356.

Castricum – In de herfstvakan-
tie organiseert De Bakkerij in sa-
menwerking met Mems Atelier 
twee workshops voor kinderen 
vanaf acht jaar. Dinsdag 18 ok-
tober wordt van 10.00 tot 12.00 
uur een mozaïekdoosje gemaakt, 
woensdag 19 oktober van 14.00 
tot 16.00 uur een schilderij van 
natuurlijke materialen. Mee-
doen kost 7,50 euro, opgeven via 
memsatelier@ziggo.nl of 0251-
670775.

Kinderworkshops

Draken en Regenbogen 
op het Alkmaardermeer
Akersloot - Komend weekein-
de, 8 en 9 oktober, organiseert 
het Comité Alkmaardermeer 
voor de vijfde maal het Draken 
en Regenbogen Evenement op 
het Alkmaardermeer. Het eve-
nement wordt georganiseerd 
vanuit de havens van de Alk-
maarsche Roei- en Zeilvereeni-
ging en Jachthaven Laamens in 
Akersloot. Het evenement is uit-

gegroeid tot een van de belang-
rijkste nationale zeilwedstrijden 
voor zeilers in de Draken en Re-
genbogenklasse. Er worden ko-
mend weekend zo’n twintig Dra-
ken en veertig Regenbogen ver-
wacht. Zaterdag wordt er om 
11.00 uur gestart voor drie te zei-
len wedstrijden. Zondag worden 
er twee wedstrijden gezeild die 
beginnen om 10.00 uur. 
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Vocal Choice op zoek 
naar enthousiaste heren
Castricum - Het bekende koor 
Vocal Choice uit Castricum is op 
zoek naar enthousiaste heren 
die haar bassen- en tenoren-
groep willen komen versterken.
Elke woensdagavond repeteert 
het koor in het Witte Kerkje op 
Dijk en Duin. 
Het koor staat sinds kort onder 
leiding van de Heemskerkse diri-

gent Chris Jobse.Vocal Choice is 
een gemengd koor van circa 50 
leden afkomstig uit de regio, on-
der andere Castricum, Akersloot, 
Uitgeest, Bergen en Heiloo. Het 
repertoire is veelzijdig en vari-
eert van licht klassiek tot musi-
cal. Twee keer per jaar wordt een 
concert georganiseerd, waarbij 
andere instrumentale en voca-

le ensembles worden uitgeno-
digd. Vocal Choice repeteert op 
dit moment voor een kerstcon-
cert welke wordt uitgevoerd op 
17 december in de Maranatha-
kerk in Castricum met medewer-
king van kamerkoor Endora uit 
Heemskerk.

Wie de uitdaging aangaat en 
komt luisteren is welkom op de 
open avond op woensdag 5 ok-
tober van 20.00 tot 22.00 uur in 
het Witte Kerkje. Graag vooraf 
aanmelden bij Lida Zonneveld, 
tel. 0251-656060.

Lezing in dorpskerk

Castricum - Op maandag 10 
oktober 20.00 uur organiseert de 
Raad van Kerken een lezing over 
het werk van Marc Chagall in de 
oude dorpskerk. Deze schilder 
van Joodse afkomst woonde en 
werkte een groot deel van zijn 
leven in  Frankrijk. De Bijbelse 
verhalen zijn voor hem een be-
langrijke bron van inspiratie. In 
1966 ontwierp Chagall een cy-
clus van 24 kleurenlitho’s bij het 
bijbelboek Exodus waarin hij zijn 
eigen (joodse) interpretatie van 
het uittochtverhaal vormgeeft.  
De serie kunstwerken, kleurrijk 
en vol contrasten, staat dit keer 
centraal in de lezing. Inleiders 
zijn ds. S. van der Zee, en ds. 
Dick van Arkel. Bijdrage 3 euro.

Maatschappelijke stages in het groen

Castricum - Woensdag zijn het 
Bonhoeffercollege en het Recre-
atieschap Alkmaarder- en Uit-
geestermeer een verbintenis 
aangegaan rond maatschappe-

lijke stages. In aanwezigheid van 
Jaap Bond, voorzitter van het be-
stuur van het recreatieschap, is 
een intentieovereenkomst ge-
tekend. De komende drie jaar 

voert een deel van de leerlin-
gen van het Bonhoeffercollege 
uit Castricum hun maatschappe-
lijke stage in het groen van re-
creatiegebied Alkmaaerder- en 
Uitgeestermeer uit. De provin-
cie Noord-Holland heeft subsi-
die gegeven voor het mogelijk 
maken van de stages.
 
Leerlingen leren dankzij de sta-
ges over natuur en landschap, 
en wat er voor nodig is om het 
mooi te houden. Zo wordt er bij-
voorbeeld gesnoeid en opge-
ruimd of worden wandelroutes 
gecontroleerd. Dit levert vanuit 
het perspectief van jeugdwel-
zijn en betrokkenheid bij de na-
tuur maatschappelijke winst op. 
Bovendien zijn ze in beweging in 
de buitenlucht en is het gewoon 
leuk.
 

Zonnebloem LinQ is op 
zoek naar vrijwilligers
Regio - LinQ is de jongeren-
tak van de Zonnebloem, die zich 
richt op jongeren met een fysie-
ke beperking in de leeftijdscate-
gorie van 18 tot 45 jaar. Er wor-
den leuke en aansprekende acti-
viteiten georganiseerd, voor jon-
geren en door jongeren. Lan-
delijk worden er ieder jaar aan-
gepaste LinQ-reizen georgani-
seerd, bijvoorbeeld naar Lon-
don, Berlijn, en tevens een aan-
gepaste zeilvakantie of camper-
vakantie.
In Noord-Holland zijn al zes ac-
tieve regio LinQ-groepen, die re-
gelmatig activiteiten met elkaar 

organiseren. De positieve ont-
wikkeling waarbij jongeren zich 
inzetten voor jongeren in regi-
onale werkgroepen maakt een 
overkoepelende werkgroep, de 
Provinciale werkgroep, nodig. De 
Zonnebloem nodigt jongeren uit 
die zich op vrijwillige basis willen 
inzetten voor en met jongeren 
met een fysieke beperking. Men 
is op zoek naar jongeren vanaf 
18 jaar tot 45 jaar met een HBO 
denkniveau.

Voor meer informatie:  06- 51 27 
27 39 of Carla de Ruyter: Carla.
deruyter@zonnebloem.nl.

Flashmob op de markt
Castricum - Heel even maar ke-
ken de trouwe bezoekers van de 
wekelijkse markt in het centrum 
van Castricum vreemd op maar 
vervolgens kwam er een gro-
te glimlach op hun gezichten. 
Wat ze zagen waren, op de hoek 
van de Torenstraat en de Dorps-
straat in het centrum van Castri-
cum, ongeveer 150 leerlingen uit 
de brugklas van het  Jac. P. Thijs-
se College die een korte tien mi-
nuten durende  uitvoering gaven 
van één van de beroemde num-
mers  uit het project ‘The Wall’ 
van de legendarische Rockgroep 
Pink Floyd.  

De groep leerlingen kwam als 
het ware uit het niets, deden hun 

ding en waren weer net zo snel 
verdwenen als dat ze gekomen 
waren. Een flashmob dus.  De 
groep brugklasleerlingen van 
het Jac. P. Thijsse College is de 
eerste lichting die dit jaar is ge-
start met tweetalig onderwijs in 
het Engels en wilde daar op de-
ze ludieke wijze  aandacht aan 
geven. Uiteraard zal het voor de-
ze groep leerlingen niet bij deze 
ene activiteit blijven want in het 
kader van hun tweetalige oplei-
ding zullen ze nog vaak zaken 
buiten de school gaan doen.
Zo stalen ze in ieder geval de 
harten van niet alleen de argelo-
ze marktbezoeker maar ook van 
de vele buurtbewoners die even 
een kijkje kwamen nemen.

Z de Toon daagt 
muzikaal talent uit
Castricum - Vrijdag 7 oktober 
19.00 uur daagt Toonbeeld op-
nieuw zijn leerlingen uit hun mu-
zikaal talent te tonen door op te 
treden in de aula aan de Jan van 
Nassaustraat. De combinatie van 
verschillende instrumenten, van 
harp, piano, cello tot keyboard 
en zang en van diverse stijlen 
van klassiek tot pop, alles kan 
daar gebeuren. Zeer prille leer-
lingen en ervaren tieners zetten 
hun beste beentje voor.

Start cursussen bij VUcas
Castricum – Bij de VUcas star-
ten de volgende cursussen waar 
men zich nog voor inschrijven 
kan.
8 oktober: Ontdek je plekje. Si-
mon l’Ami gaat weer wandelen 
langs onbekende plekken.
11 oktober: Franse chansons. 
Eduard van de Velde is een jonge 
Fransman die deelnemers met 
veel enthousiasme kennis laat 
maken op een actieve en passie-
ve manier met de wereld van de 
chansons. De cursus duurt vijf 
lessen van 1,5 uur.
24 oktober: Wereldgeschiede-
nis. In acht lessen van 1,5 uur 
geeft docent Nico Kraakman een 
overzicht zodat de deelnemers 
de verbanden zien en begrijpen 
wat er gebeurt vanuit een histo-
risch perspectief.  
25 oktober: Inntel Hotel Zaan-
dam. Een excursie naar het 
‘huisjes‘hotel in Zaandam, incu-
sief een hapje en drankje.
26 oktober: Surrealisme. Docent. 

Ria Holscher is kunsthistorica en 
een enthousiast spreker. Zij ver-
telt alle ins en outs over de stro-
ming Surrealisme in twee uur.
27 oktober: De Taalclub. Bert 
Jansen weet alles op een be-
vlogen manier te vertellen over 
de veranderingen in de Neder-
landse taal. Daarna is er discus-
sie mogelijk onder het genot van 
een drankje. De cursus duurt 
drie uur.   
30 oktober: Wijn & Spijs. In res-
taurant Rootz laat Peter Lute de 
deelnemers kennismaken met 
hapjes en bijpassende drankjes. 
3 november: Koken is een feest. 
Onder leiding van een chefkok 
leren de deelnemers een menu 
koken in het kookpand van de 
familie Wierenga.
 
Kijk voor meer excursies, work-
shops, inleidingen op www.vu-
cas.nl. Aanmeldingen via de 
website of telefonisch 0251-
670048.

Castricum - Bij het gemeente-
huis zijn nieuwe planten uit de 
perken getrokken, zowel naast 
de muur van het gemeentehuis 
aan de Soomerwegh, als uit het 
perk in de middenberm. Dit werd 
zondagmorgen omstreeks 8.15 
uur ontdekt. Het gaat om 30 tot 

Planten vernield bij 
nieuwe gemeentehuis

40 planten, die op de weg te-
recht zijn gekomen. Veel planten 
waren inmiddels kapot gereden. 
Getuigen die hebben gezien 
wie de planten vernield hebben, 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844.
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Drukte strand in oktober 
Bakkum - Een stormloop van 
strandbezoekers dit weekend 
zorgde ervoor dat reddingsbriga-
de de handen vol had. Naast het 
patrouille varen en het te voet 
bewaken van het strand, kwa-
men er verschillende meldingen 
binnen. Vrijdag viel een meisje 
van haar paard en zij werd met 
vermoedelijk nekletsel nader on-
derzocht. 

Zeven personen hadden kleine 
of grote snijwonden aan de voet. 
Verder kwamen schaafwonden, 
splinters en teken voorbij op de 
EHBO-post. Een aantal ouders 
raakte hun kinderen kwijt. Die 
werden allemaal teruggevonden 
dankzij de hulp van de verkeers-
regelaars boven op het strand-
plateau en door gebruik van de 
polsbandjes met het 06-nummer 

Particulieren organiseren 
bouw eigen duurzame wijk
Bakkum - Tweeëntwintig kop-
pels en gezinnen vormen sinds 
kort een collectief particulier op-
drachtgeverschap om hun ei-
gen duurzame wijk op het ter-
rein van Duin en Bosch vorm 
te geven. Afgelopen weekend 
werd de eerste offi ciële verga-
dering belegd, nadat twee we-
ken eerder de oprichting werd 
gevierd. De opdrachtgevers ho-
pen over twee tot drie jaar hun 
nieuwe huizen te kunnen betrek-
ken. Naar voorbeeld van eerdere 
vormen van collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) werd 
de afgelopen maanden een ver-
enigingsvorm opgezet onder lei-
ding van initiatiefnemers Rein-
out en Margot Holland. Met me-
dewerking van de gemeente krij-
gen zij en hun collega-CPO’ers 
nu de ruimte om hun woon-
droom te realiseren. Dat doet het 
CPO door zelf veel werk op zich 
te nemen dat normaal gespro-

ken door projectontwikkelaars 
wordt gedaan. Op deze manier 
kan het CPO veel kosten bespa-
ren en meer dan anders een huis 
realiseren dat naar ieders per-
soonlijke wens is. Het terrein van 
Duin en Bosch is eigendom van 
Parnassia Bavo Groep (PBG). 
PBG heeft de opbrengst van de 
grondverkopen nodig om, na 
sloop van de huidige verouder-
de bebouwing, elders op hetzelf-
de terrein nieuwe zorggebouwen 
te realiseren. In totaal zullen 230 
nieuwe woningen worden ont-
wikkeld op het terrein van Duin 
en Bosch in zeven ‘clusters’. Dit 
gebeurt onder strikte voorwaar-
den van behoud van de cultuur- 
en natuurhistorische waarden 
van het terrein. Die voorwaarden 
zijn door de gemeente vastge-
legd in de Structuurvisie. De vi-
sie vormt de basis voor het nieu-
we bestemmingsplan, dat naar 
verwachting begin 2012 wordt 

goedgekeurd. De gemeente 
Castricum heeft eerder bepaald 
dat minstens 15% van de te bou-
wen woningen er zal komen via 
particulier opdrachtgeverschap. 
Het CPO wil op het terrein mini-
maal één wijk ofwel cluster ont-
wikkelen. Het gaat in de beoog-
de wijk, ter hoogte van de Her-
tenlaan, om zowel rijtjeswonin-
gen als twee-onder-een-kap-
woningen en vrijstaande hui-
zen.  Belangrijk daarbij is wel 
dat alle huizen een hoge ma-
te  van duurzaamheid gaan ken-
nen. Energie-nul-woningen zijn 
het uitgangspunt. Inmiddels zijn 
al diverse werkgroepen aan de 
slag met het inventariseren van 
de mogelijkheden op het gebied 
van energiesubsidies, duurzaam 
bouwen en fi nanciering. Het 
CPO telt op dit moment het mi-
nimum aantal leden, maar er is 
nog ruimte voor een aantal be-
langstellenden. 

‘Ben ik vergeetachtig, 
of is het dementie?’  
Castricum - Op dinsdag 11 ok-
tober is er weer een Alzheimer 
Café in Castricum en het onder-
werp is: ‘Ben ik vergeetachtig, of 
is het dementie?’ 
Iedereen vergeet wel eens wat. 
Maar wat is het verschil met de-
mentie? En begint dementie al-
tijd met vergeetachtigheid? Kan 
vergeetachtigheid ook weer over 
gaan? Hoort het gewoon bij het 

ouder worden? Daarover wordt 
gesproken in dit Alzheimer Café. 
Wie geen vervoer hebt óf het  
bezoek liever niet aan familie of 
vrienden wil vertellen, kan con-
tact opnemen voor een oplos-
sing. Men kan daarvoor bellen 
met tel.: 06-29507734.  
 
Het Alzheimer Café wordt ge-
houden in servicefl at Sans Souci. 

D66 houdt van ons strand
Het strand van Castricum, van oudsher een toeristische trekpleister van 
jewelste, van oudsher een omstreden politiek dossier. Het strand is één 
van de belangrijkste pijlers onder onze lokale economie. Een strand waar 
duizenden mensen uit de hele regio naartoe komen om te genieten van 
het zand, de zee, de lucht, de natuur, de terrassen, het eten, het drinken. 
D66 wil dat strand graag zo houden en iedereen de gelegenheid bieden 
zoveel mogelijk te genieten. En dat betekent dat D66 geen voorstander 
is van de voorgestelde wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Veror-
dening, die deze week in de gemeenteraad aan de orde is. De wijzi-
gingen houden voornamelijk in dat een nieuwe lijst met extra verboden 
in de APV wordt opgenomen. Een verbod op ‘gevaarlijk’ vliegeren, op 
mountainbiken, op ‘gevaarlijk’ spelen, ‘gevaarlijk’ vissen, ‘gevaarlijk’ va-
ren, meer regels, meer onduidelijkheid, meer handhaving, meer boetes, 
meer beperkingen. Volgens D66 moet ons strand precies dat blijven: 
ons strand. Een strand van ons allemaal en niet alleen van natuurliefheb-
bers. De regels voor het strand die nu in de APV zijn opgenomen (en 
dat zijn er al erg veel) voldoen prima en kunnen wat D66 betreft zelfs 
beperkt worden tot twee: luister naar de reddingbrigade, hulpdiensten 
en strandhandhaver en heb respect voor elkaar en de omgeving. Op die 
manier kan iedereen genieten, zonder het risico te lopen een boete te 
krijgen als er een dwarrelende volleybal onverhoopt op een hoofd landt. 
mr M.C. Steeman, raadslid D66 Castricum. (Ingekort door de redactie).

Adres: Sans Souci 113 in Castri-
cum op dinsdag 11 oktober van 
19.30 tot 21.00 uur. Iedereen is 
welkom. De toegang én het eer-
ste kopje koffi e zijn gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig.

De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen. Werkgroep 
Alzheimercafé is overdag bereik-
baar onder tel.:  06-33631872.

van de ouders erop. Een loslo-
pende hond zou een aantal kin-
deren hebben aangevallen. Hier 
heeft de reddingbrigade direct 
op gereageerd door met de Toy-
ota achter het dier aan te gaan. 
Achteraf bleek de hond erg 
speels te zijn en is het baasje ge-
vonden. Maandag kwam de red-
dingsbrigade in actie voor een 
reanimatie. Politie en ambulan-
cepersoneel waren snel aanwe-
zig en namen het daarna over 
van de reddingsbrigade. 

Expositie in Streetscape
Castricum - Schilderijen van 
Diny Dijkman Mulder zijn te 
zien in Streetscape, Burgemees-
ter Mooijstraat 13. De beelden 
en glasobjecten van Tonna Lu-
cassen zijn ook nog steeds te 
bewonderen in deze tijdelij-
ke kunstgalerie. Diny blijft het 
impressionisme trouw, maar 
schuwt het abstracte niet: Het 
uitzonderlijke plezier en enthou-
siasme waarmee zij werkt, straalt 
het werk in de expositie ook uit. 
De expositie van Mireille Moya 

in Streetscape op de Pernéstraat 
31 is geïnspireerd op oceanen 
en  tropische regenwouden. Niet 
zelden gaat Mireille Moya uit van 
bestaande dieren, die ze heeft 
ontmoet tijdens haar reizen in 
Latijns Amerika. 
Een steeds terugkerend thema 
binnen haar werk zijn de paral-
lellen die te trekken zijn tussen 
de werelden onder water en bo-
ven water. Het meest opvallend 
aan het werk van Mireille is haar 
kleurgebruik. 
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Vertelvoorstelling ‘Maria’
Castricum- “Een goed verteld 
verhaal is een belevenis die raakt 
en inspireert. Verhalen  verbin-
den, voeden, vermaken, infor-
meren, verwonderen en helen”, 
aldus Pauline Seebregts en als 
professionele vertelster kan zij 
het weten.
Hoe ze dat bedoelt, kan men 
meemaken op vrijdag 7 okto-

ber 20.00 uur. Pauline Seebregts 
komt dan in Castricum met een 
bijzondere voorstelling. Het ver-
haal gaat over Maria: oermoe-
der - maar ook vrouw van nu, 
vol verhalen van geloof, twijfel, 
hoop, angst, vertrouwen, waar 
iedereen zich in kan herkennen 
– ook nu nog. De muzikale be-
geleiding is in handen van Mar-

Reünie voor medewer-
kers RKZ 1975-2000
Beverwijk - Op zaterdag 14 
april 2012 wordt door een aantal 
enthousiaste (oud-)medewer-
kers een reünie georganiseerd 
voor (oud-)medewerkers die in 
de periode 1975-2000 in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis werkten.
De reünie is bedoeld om in een 
feestelijke sfeer nog eens colle-

ga’s en vrienden van toen te ont-
moeten en herinneringen op te 
halen. 
Aanmelden is nog mogelijk tot 
eind oktober, via reunie@rkz.
nl, onder vermelding van de 
afdeling(en)en periode en dat 
men in het RKZ werkzaam is of 
werkzaam is geweest.

Beroepenmarkt Bonhoeffercollege
Castricum - Een goede voorbe-
reiding op de studiekeuze is van 
groot belang. Daarom organi-
seren de decanen van het Bon-
hoeffercollege in samenwerking 
met hun collega’s van het Jac. 
P. Thijssecollege op dinsdag 11 
oktober de jaarlijkse beroepen-
markt. Meer dan 100 mensen 
vertegenwoordigen een breed 
scala aan opleidingen waardoor 
deze markt een van de grootste 
van Noord-Holland is. De nadruk 
ligt vooral op opleidingsmoge-

lijkheden na mavo, havo en vwo. 
Maar ook voor vragen over stu-
diefinanciering kan men op deze 
markt terecht bij vertegenwoor-
digers van de Informatie Beheer 
Groep/DUO uit Groningen. 
De beroepenmarkt vindt plaats 
op het Bonhoeffercollege, Pieter 
Kiefstraat 20 te Castricum.
Het gebouw is vanaf 19.15 uur 
geopend. Voor nadere gegevens 
over de beroepenmarkt zie www.
bonhoeffer.nl onder de knop 
nieuws of agenda.

Start inschrijving voor de 
Culturele Manifestatie 2012
Castricum - Het tweede lus-
trum van de Culturele Manifes-
tatie Castricum is op zaterdag 17 
en zondag 18 maart 2012. Sport-
centrum De Bloemen wordt om-
geturnd in een theater met twee 
zalen en heel veel kleedkamers 
voor de ‘artiesten’ die het hele 

weekend optredens verzorgen 
op het gebied van zang, dans, 
muziek, toneel, poëzie en beel-
dende kunst.
Verenigingen, clubs en groepen 
uit de gemeente Castricum, die 
graag iets van hun kunnen wil-
len laten zien op cultureel ge-

bied, kunnen zich vanaf nu  in-
schrijven. Het inschrijfformulier 
is te downloaden van de websi-
te: www. culturelemanifestatie-
castricum.nl.

Evenals in 2010 worden ook 
plaatselijke schrijvers van harte 
uitgenodigd acte de presence te 
geven met hun  werk; er wordt 
aansluiting gezocht bij het the-
ma van de Boekenweek  ‘Vriend-
schap en andere ongemakken’.
Het zou helaas kunnen zijn dat 
dit tevens de laatste editie van 
de Culturele Manifestatie Cas-
tricum wordt, want - zoals bij ie-
dereen bekend - draait de ge-
meente Castricum de subsidie-
kraan van het projectenfonds 
Welzijn na 2013 helemaal dicht 
en dan wordt het heel moeilijk 
om voldoende financiën bij el-
kaar te krijgen voor een dergelijk 
grootschalig evenement.
Maar voorlopig gaan ze er nog 
voor en hopen van harte dat 
zich voor dit tweede lustrum nog 
meer deelnemers aanmelden 
dan voorgaande jaren.
Meer informatie bij Gerda van 
Buren, telefoon 0251-655360.

garet Forrester op de harp. Deze 
voorstelling wordt georganiseerd 
door de Raad van Kerken. Het is 
een bijdrage in het kader van het 
feestjaar in de R.K. parochie.
Met het oog op het speciale ka-
rakter van de voorstelling is 
de Mariakerk, Brederodestraat 
Bakkum de aangewezen plaats. 
Kaarten kosten vijf euro en zijn 
te bestellen bij het secretariaat, 
tel 0251-657848 of verkrijgbaar 
aan de zaal.

Prijsuitreiking Beleef Cas-
tricum bij Loek Anderson
Castricum - Op donderdag-
avond 6 oktober worden de win-
naars bekend gemaakt van de 
ingezonden foto’s voor de expo-
sities Beleef Castricum die door 

de historische verenigingen in 
Akersloot, Limmen en Castricum 
afgelopen zomer zijn gehouden. 
Vele inwoners en bezoekers van 
de drie woonkernen Limmen 

hebben een of meer foto’s inge-
zonden. 
In elke kern is een winnende fo-
to gekozen. De winnaars krijgen 
een afdruk van hun foto op lin-
nen, die beschikbaar is gesteld 
door fotowinkel Combi Loek An-
derson aan de Burg. Mooijstraat 
27A te Castricum. Daar vindt ook 
de prijsuitreiking plaats op don-
derdag 6 oktober om 19.30 uur.

Dansfeest 55+ in de Burgerij
Limmen - Stichting Welzijn Cas-
tricum organiseert in het ka-
der van de landelijke campag-
ne ‘Mag ik deze dans van u?’ op 

zondag 9 oktober een spectacu-
lair dansfeest voor 55+ers.  Ook 
voor mensen die slecht ter been 
zijn of liever alleen van de mu-

ziek genieten is deze middag ge-
schikt, want de spetterende ‘Big 
Swing Band’ uit Alkmaar bege-
leidt deze middag muzikaal. 

Dit 24-koppige gezelschap richt 
zich op (bigband) muziek uit de 
jaren dertig en veertig uit de vo-
rige eeuw en weet met hun aan-
stekelijke repertoire altijd een 
zeer breed publiek te trekken. 
Er worden diverse danswork-
shops en demonstraties gege-
ven: countrylinedance, rock & 
roll, Beweeg Bewust: er is voor 
ieder wat wils.

Het dansfeest vindt plaats op 
zondag 9 oktober van 14.00 tot 
16.00 uur in De Burgerij, Dussel-
dorperweg 103. De toegang is 
gratis. Voor meer informatie en 
vervoer kan men contact opne-
men met Stichting Welzijn Cas-
tricum via 0251-656562 of info@
welzijncastricum.nl.

Wethouder feliciteert 
darter Jimmy Hendriks
Castricum - Sportwethou-
der Bert Meijer heeft maandag 
jeugddarter Jimmy Hendriks uit-
genodigd in het gemeentehuis. 
De Castricumse darter won on-
langs in Ierland het wereldkam-

pioenschap darts voor de jeugd, 
nadat hij eerder al de Europese 
titel en de Winmau World Mas-
ters op zijn naam schreef. De 
wethouder feliciteerde de we-
reldberoemde Castricummer.  

Limmen - Wegens het succes 
van afgelopen keer heeft Vrede-
burg Truus Knijn weer uitgeno-
digd langs te komen. Op maan-

Paranormale 
waarnemingen

dag 10 oktober vanaf 20.00 uur 
doet zij paranormale waarne-
mingen. Entree vijf euro inclusief 
koffie/thee. De toegangskaarten 
kan men afhalen bij Dorien Kers-
sens, Molenweg 41
Limmen tel. 072-5051950. Het is 
mogelijk een foto van een over-
ledene mee te nemen.

Castricum - Een 61-jarige fiets-
ster uit Castricum raakte vrijdag-
ochtend rond 08.00 uur gewond 
bij een aanrijding op de Oran-
je-laan. Een 40-jarige vracht-
wagenchauffeur uit Castricum 

Fietsster loopt 
hoofdwond op

kwam vanaf deze laan en stop-
te bij de rotonde voor een groep-
je fietsers. 
Hij trok hierna op en hoorde een 
tik. Hij bleek de 61-jarige fiets-
ster geraakt te hebben die op het 
moment dat hij optrok voorlangs 
fietste. De vrouw had een hoofd-
wond en werd voor behandeling 
overgebracht naar het zieken-
huis in Beverwijk.
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Clusius College versiert 
gebouw Dierenambulance

Castricum - Vrijdag 30 septem-
ber hebben leerlingen van de 

vierde klas van het Clusius Colle-
ge Castricum het gebouw van de 
Dierenambulance te Heemskerk 
versierd met bloemstukken. Dit 
is gedaan om het gebouw mooi 
aan te kleden voor het jaarlijkse 
open huis voor Dierendag, 4 ok-
tober.

De Clusiusleerlingen (leerlin-
gen die eindexamen doen in het 
vak Bloemschikken op het Clu-
sius College Castricum) hebben 
vol enthousiasme diverse bloem-
stukken voor binnen en buiten 
gemaakt aan de hand van het  
thema: oerwoud.
De firma Floricultura uit Heems-
kerk heeft een aantal orchideeën 
beschikbaar gesteld om de ver-
siering nog mooier te maken.

Toonbeeld start met 
het speel-leer-orkest
Castricum – Voor kinderen tus-
sen de acht en twaalf jaar start 
op maandag 24 oktober bij Toon-
beeld het speel-leer-orkest. Het 
speel-leer-orkest is een combi-
natie van een half uur groepsles 
met aansluitend drie kwartier sa-
menspelen in een orkest. D

e lesgroepen bestaan uit maxi-
maal drie kinderen en in het or-
kest spelen alle lesgroepen sa-
men. Dit jaar wordt gestart op de 
maandagmiddag van 16.00 tot 
17.15 uur en de volgende instru-
menten kunnen meedoen: viool, 

gitaar, dwarsfluit, harp, blokfluit 
en cello.
Voor het orkest staan al diver-
se optredens gepland. Zo is het 
voor de eerste keer te beluiste-
ren tijdens het kerstconcert. Ook 
op de open dag, het ensemble-
concert en andere activiteiten 
van Toonbeeld vinden optredens 
plaats.

Inschrijven kan door middel van 
het invullen van een aanmel-
dingskaartje bij Toonbeeld aan 
de Jan van Nassaustraat 6 of via 
www.toonbeeld.tv.

Win respect en 250 
euro voor vrijwilligers
Castricum - In 2011, het Euro-
pees Jaar van het Vrijwilligers-
werk, reiken Gemeente Castri-
cum en Stichting Welzijn Cas-
tricum tijdens de waarderings-
dag op 18 november awards uit 
aan organisaties, om hun inzet te 
waarderen en onder een breed 
publiek bekend te maken.

De awards zijn mogelijk gemaakt 
door Rabobank Noord-Kenne-
merland, die ondermeer twee 
prijzen van 250 euro beschik-
baar stelt, zodat de winnende or-

ganisaties in staat worden ge-
steld iets extra’s voor hun vrijwil-
ligers te doen. 

Wie enthousiast is over de ei-
gen of een andere organisatie of 
vereniging kan deze tot 21 okto-
ber aanmelden. Inschrijfformu-
lieren zijn verkrijgbaar bij de bi-
bliotheek en bij Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5. 
Natuurlijk kan men het inschrijf-
formulier ook via de mail verkrij-
gen; stuur dan even een mailtje 
naar info@welzijncastricum.nl.

Castricum – Op donderdag 13 
oktober is er van 20.00 tot onge-
veer 22.15 uur een klankmedita-
tie in het witte kerkje van Dijk en 
Duin. Afgesloten wordt met een 
helende klankcirkel. 

Klankmeditatie
in witte kerkje

Deelnemers dienen zelf een 
zacht matje, deken of slaapzak, 
sloffen of dikke sokken, eventu-
eel kussentje mee te nemen. 
De kosten bedragen 20 euro en 
dit is inclusief (kruiden)thee. 

Voor meer informatie en opgave: 
Joke Welboren sakagaweea@
hotmail.com en www.sakaga-
weea.nl.

Cursus ‘Zin in vriendschap’
Castricum - De cursus ‘Zin in 
Vriendschap’ biedt vrouwen de 
gelegenheid  hun ervaring met 
vriendschap op een rij te zet-
ten en deze met anderen uit te 
wisselen. In de cursus richt men 
zich op vrouwen boven de 55 
jaar die zich bewust worden dat 
er iets in hun vriendschappen 
ontbreekt. Vaak zijn dit vrouwen 
die hun leven lang op hun gezin 
gericht zijn geweest of vrouwen 
die afscheid hebben genomen 
van een drukke baan en nooit 
de tijd hebben gehad om een 
vriendschap te onderhouden. 
Ook is er een groep alleenstaan-
de vrouwen die weduwe zijn ge-
worden en altijd veel activiteiten 
met hun man ondernamen, maar 
ook onder getrouwde vrouwen 

Bezoek uit Zuid-Afrika op Visser ‘t Hooft
Castricum - Afgelopen vrijdag 
heeft de Visser ’t Hooftschool 
bezoek gehad uit Zuid-Afrika. 
Meester Vlam nam een kijk-
je in de bovenbouwgroepen en 
heeft de kinderen verteld over 
het schoolleven op zijn school. 
Zelf geeft hij les op Laerskool 
‘Klein Ovies’ in Caledon (West-
Kaap). Het bezoek is voortgeko-
men uit een uitwisselingsproject 
tussen de Visser ’t Hooftschool 
en ‘Klein Ovies’. 
Op de foto meester Vlam te mid-
den van de leerlingen van groep 
8. 

Ensemble bespeelt blokfluiten tot drie meter groot

Optreden van The Royal 
Wind Music in Slotkapel
Egmond aan den Hoef – The 
Royal Wind Music staat vrijdag 7 
oktober garant voor een storm-
achtige start van een nieuw con-
certseizoen in de Slotkapel in 
Egmond aan den Hoef. Het inter-
nationaal toonaangevende en-
semble bestaat uit dertien mu-
sici uit acht verschillende lan-
den en speelt op een instrumen-
tarium van 45 renaissanceblok-

fluiten, variërend van een vijftien 
centimeter kleine sopranino tot 
een drie meter lange subcontra-
basblokfluit. “Je komt werkelijk 
ogen en oren tekort”, zegt orga-
nisator Mark Doorn. “Alle voor-
oordelen over de blokfluit wor-
den in één adem weggeblazen.”
In Egmond presenteert het ge-
zelschap haar nieuwe program-
ma Sweete Musicke of Sundrie 

Kindes, met daarin veel Engelse 
consort muziek uit de zestiende 
en zeventiende eeuw van com-
ponisten als John Dowland, Wil-
liam Byrd en Anthony Holborne.
Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 
17,50 euro (inclusief consump-
ties) zijn vanaf 19.30 uur verkrijg-
baar in de Slotkapel of reserve-
ren via telefoon: 072-5065973, e-
mail: info@slotkapel-egmond.nl. 

zijn vrouwen die vriendschap-
pen missen en zich hierdoor al-
leen voelen.

De cursus ‘Zin in vriendschap’  
wordt aangeboden door St. Wel-
zijn Castricum en Socius maat-
schappelijke dienstverlening 
Midden Kennemerland en is be-
doeld voor inwoners uit de om-
geving van Castricum. De kos-
ten bedragen 25,00 euro, exclu-
sief koffie/thee. 

De cursus wordt gehouden in 
de Tuin van Kapitein Rommel en 
bestaat uit acht dagdelen, start 
eind oktober. Voor aanvang van 
de cursus krijgt ieder een per-
soonlijk kennismakingsgesprek. 
Aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel. 0251-65 65 
62 of bij Greeth Heijne, tel. 088-
8876900.
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Regionaal zilver voor 
Lisanne Schoonebeek
Castricum - Bij de finale van de atletiekcompetitie van de regio Noord 
en West wist Lisanne Schoonebeek onlangs een tweede plaats te be-
halen. De 11-jarige pupil uit Castricum kwam in Den Helder in de stro-
mende regen tot een hoogtesprong van 1.35m, een kogelstoot van 
7.96m en een sprinttijd van 9.15s op de 60 meter. Gezien de slechte 
weersomstandigheden was de eindscore van 1738 punten een fraaie 
prestatie. Ze bleef daarmee de 42 atletes voor die zich via de voorron-
des ook voor de finale hadden geplaatst. Lisanne (r.) poseert samen 
met de andere prijswinnaars.

Rugbyclub wint topper in Naarden
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft vriend en vij-
and verrast afgelopen zaterdag. 
Net als vorig jaar wisten de Cas-
tricummers in Naarden te win-
nen van ’t Gooi. Ditmaal met gro-
tere cijfers, namelijk 10-38. Met 
de verdiende bonus wordt de 
aansluiting behouden op de top 
van de ereklasse. 
Hilversum, the Dukes, Diok en 
Den Haag deden wat verwacht 
werd en wonnen hun wedstrij-
den tegen Utrecht, the Hookers, 
REL en Eemland. De top zes on-
derscheidt zich inmiddels van de 
overige vier teams, waarbij moet 
worden aangetekend dat nieuw-
komer the Hookers zich tot lasti-
ge tegenstander  ontwikkelt.
De Castricummers zetten van-
af het eerste moment de Gooi-
se defensie onder druk en waar 

druk is worden fouten gemaakt. 
Eamon Lane zette de eerste pun-
ten op het scorebord door een 
penalty te benutten (0-3), maar 
CasRC gaf ook penalty’s weg, 
dus de 3-3 was snel bereikt. De 
Duinranders beseften al snel 
dat er op de helft van de tegen-
stander gespeeld moest worden 
om een score van de gastheren 
te voorkomen en dit plan lukte. 
Henk Jan Hogewerf, weer in de 
basis, drukte zijn eerste try van 
het seizoen die geconverteerd 
werd door Lane. Werd er in de 
afgelopen tijd meestal gescoord 
door de voorwaartsen, zaterdag 
deden de centers en de fullback 
van zich spreken. Sven Berg en 
James Simon Makea waren de 
try-makers waardoor de rust-
stand op een comfortabele 3-22 
voorsprong stond. Lane verzil-

Regio - Op zondag 16 okto-
ber organiseert de Kennemer 
Toer Club haar laatste vrije toer-
tocht van het seizoen 2011, de 
Sluizentocht. Deze aantrekke-
lijke tocht van circa 65 kilome-
ter voert over en langs zeker ne-
gen sluizen en sluisjes die men 
wellicht nog niet kent. Halverwe-
ge even opsteken in het Zaanse 
Pannenkoeken Paleis bij de Wil-
helminasluis in het centrum van 

Sluizentocht Zaandam is bijna een must. De-
ze tocht is voor iedereen prima 
te rijden aan de hand van een 
uitstekende routebeschrijving 
die bij de inschrijving uitgereikt 
wordt. 

Deelnemers kunnen zich tussen 
10.00 en 11.00 uur inschrijven in 
het clubhuis van de IJsclub Kees 
Jongert in Park Assumburg in 
Heemskerk. Voor meer informa-
tie H. van der Laan, tel. 0251-
656254 of www.kennemertc.nl.

verde nogmaals een penalty, 
waarna Makea nog een duit in 
het zakje deed met een try. Met 
deze voorsprong kon Winkels 
zich veroorloven wat wissels toe 
te passen. ’t Gooi maakte dank-
baar gebruik van het wennen 
van Castricumse zijde door een 
geconverteerde try te drukken: 
(10-30). Eamon Lane liet zien dat 
hij een uitstekende kicker is met 
een dropgoalscore waarna Berg 
de eindstand op 10-38 bepaal-
de. Castricum RC gaf de nieuwe 
shirtsponsor Van Riet waar voor 
zijn geld en schotelde de mee-
gereisde supporters voor waar-
toe het team in staat is. Zaterdag 
8 oktober staat er weer een top-
per op het programma. De Cas-
tricumse Rugby Club ontvangt 
dan koploper RC Hilversum op 
Wouterland. Aanvang 15.00 uur.       

Trainer judoclub Groefsema 
wint brons op de World Cup
Castricum– Sinds deze zomer 
verzorgt Groefsema judolessen 
in Castricum. Deze lessen wor-
den gegeven door Mikos Salmi-
nen. Mikos judoot op hoog ni-
veau en heeft afgelopen zater-
dag in Liverpool zijn eerste me-
daille op een World Cup behaald. 
De 24-jarige judoka opende het 
toernooi met zeges op de Duit-
ser Danny-Paul Kiel en de Bra-
ziliaan Felipe Kitadai, de Pan-
Amerikaanse kampioen. De Slo-
veen Matjaz Trbovc bleek vervol-

gens te sterk in de kwartfinale. 
Via een Ipponzege op de Marok-
kaan Yassine Moudatir bereikte 
Mikos de strijd om brons tegen 
de Fransman Issam Nour. Ook in 
deze confrontatie bleek Mikos, 
op yuko, de sterkste.

Wie ook les wil krijgen van de-
ze internationale topper, kan een 
keertje langskomen om mee te 
doen. Voor meer informatie kan 
men kijken op www.judoclub-
groefsema.nl.

Helios door het oog van de naald
Castricum - In Purmerend heb-
ben de korfballers van Helios in 
een zeer matig duel tegen Pur-
mer de punten mee naar Cas-
tricum genomen. De overwin-
ning van 9-10 werd met meer 
geluk dan overtuigend veldspel 
binnengehaald. Helios start-
te de wedstrijd heel slap en niet 
scherp. Een aantal spelers oog-
den niet fit met als gevolg dat 
Helios binnen twintig minuten 
achter kwam te staan met 4-0. 
Helios wist in de eerste helft 
geen enkele velddoelpunt te ma-
ken. Dankzij twee strafworpen 
werd met veel pijn en moeite een 
ruststand van 5-2 bereikt. Na de 
rust knokte Helios zich terug in 
de wedstrijd. Met hard werken 
kwamen de Castricummers te-
rug tot 6-6 en 8-8. In de slotfase 
dreigde het alsnog mis te gaan. 
Purmer kwam voor met 9-8 en 
dreigde Helios een pijnlijk ne-
derlaag te moeten incasseren. 

Twee minuten voor het eindsig-
naal benutte echter  Frank Bra-
kenhoff een vrije bal. In de slot-
minuut kreeg Helios dankzij een 

mooie loopactie van Jet Beentjes 
nog een strafworp die door Su-
zanne Stuifbergen feilloos werd 
afgemaakt. Een uiterst gelukkige 
einduitslag van 9-10.
Coach Sebas Leegwater was 
na afloop van de wedstrijd ‘not 
amused’. “Ik ben teleurgesteld 
in de wedstrijdinstelling van een 
aantal spelers. Na de uitsteken-
de wedstrijd van vorige week te-
gen Apollo leek het wel of wij 
weer terug bij af zijn. Purmer is 
geen wereldploeg en onder nor-
male omstandigheden zet Heli-
os hen zonder veel moeite aan 
de kant. Gelukkig konden we 
ons terugknokken in de tweede 
helft en hebben we met alle ge-
luk van de wereld deze wedstrijd 
gewonnen.” Helos speelt zon-
dag de laatste thuiswedstrijd van 
het veldseizoen tegen Cresendo. 
De wedstrijd op sportpark Noor-
dend begint om 14.30 uur. Foto: 
www.willemklopper.nl.

Cees Burgmeijer uitschie- 
ter in het libre bij WIK
Castricum - Op de vierde speel-
avond libre, was wederom ‘drie-
banden specialist’ Cees Burg-
meijer die de show stal. Tegen 
de gerenommeerde tegenstan-
der Henk Stengs speelde Cees 
de sterren van de hemel en was 
in 18 beurten klaar met zijn par-
tij, wat hem weer vier punten op-
leverde. Henk keek er naar en 
probeerde van alles maar het 
lukte maar niet om de ballen in 
de juiste posities te krijgen en te 
houden. De strijd tussen Cynthia 
Slinger en Klaas Jongeneel werd 
winnend afgesloten door de da-
me. In 26 beurten kon zij fier 
de tafel verlaten, met vier pun-
ten in de zak, terwijl Klaas toch 
nog loon naar werken kreeg en 

een punt kon bijschrijven aan 
zijn totaal. Voor Kees Baars had 
de wedstrijdleider twee partij-
en ingeroosterd. Zijn eerste par-
tij tegen Gert Lute werd welis-
waar gewonnen, maar 33 beur-
ten was te veel om de maxima-
le winst  te pakken en moest hij 
genoegen nemen met drie pun-
ten. Zijn tweede partij tegen 
nieuw lid Frans Lute, ging hem 
beter af. In een prima partij kon-
den beide spelers na 26 beur-
ten tevreden hun keu opber-
gen, Kees vier punten en Frans 
een punt rijker. Jan Kamp pak-
te zijn derde overwinning op rij 
en staat op een keurige vierde 
plaats met het maximale aantal 
punten van 12. Zijn tegenstander 

Hein Kitsz bood goede tegen-
stand, maar kon een geconcen-
treerd spelende Jan niet bedrei-
gen, die uiterst content de wed-
strijdtafel verliet met vier punten. 
Gerard de Zeeuw speelde ook 
weer een gedegen partij tegen 
Cor Stroet, die tot op heden zijn 
vorm nog niet gevonden heeft. 
Gerard maakte de wedstrijd uit 
in 28 beurten, wat hem wederom 
vier punten rijker maakte. Met 
de maximale score van 16 pun-
ten uit vier wedstrijden is Ge-
rard de trotse koploper van de-
ze competitie. Siem Bakkum was 
laatste speler die maximale winst 
van vier punten behaalde tegen 
zijn tegenstander Hans Kooiman 
in 29 beurten. 
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FC Castricum is effectie-
ver dan Monnickendam
Castricum - FC Castricum toon-
de tegen Monnickendam niet al-
leen attractief, maar ook effec-
tief te kunnen voetballen. Bij de 
eerste de beste kans was het na-
melijk direct raak voor de thuis-
ploeg. Duco de Koning sloeg ge-
nadeloos toe uit een corner van 
Maarten van Duivenvoorde (fo-
to), 1- 0. De goal was een streep 

door de rekening van Monnic-
kendam, dat bij voorkeur op de 
counter speelt. De bezoekers 
moesten vanwege de achter-
stand meer uit hun schulp ko-
men en deed dat ook. Mari-
us Jansen moest gestrekt naar 
de hoek op een lastige schui-
ver van Robin Schaaf. Op slag 
van rust scoorde Tobias de Ko-

ning en ook deze treffer was van 
grote schoonheid. Terwijl ieder-
een opgelucht ademhaalde na 
een sterke ingreep van Marius 
Jansen werd het spel razend-
snel verplaatst. Roberto Orte-
ga schatte de loopactie van To-
bias de Koning op juiste waarde 
en de twintigjarige middenvelder 
rondde bekwaam af, 2- 0. Thijs 
Draper kon  Castricum zelfs naar 
3- 0 te schieten, maar de rechts-
buiten raakte de bal volkomen 
verkeerd! 
Met de comfortabele 2- 0 rust-
stand voor Castricum, moest 
Monnickendam in de  tweede 
helft risico’s nemen. Monnic-
kendam kreeg meteen een gro-
te kans, maar Nick Rensen kopte 
op het lichaam van Louis Jansen. 
Uit de tegenstoot kreeg ook FC 
Castricum een grote kans. Duco 
de Koning mikte echter op de 
kruising na een sterke actie van 
Maarten van Duivenvoorde. De 
wedstrijd kreeg steeds meer een 
open karakter, waardoor beide 
ploegen kansen kregen. Zo bleef 
de spanning in de wedstrijd en 
bleef Monnickendam de aanval 
zoeken. In de slotfase ging Mon-
nickendam opportunistisch spe-
len, maar grote problemen kreeg 
FC Castricum niet meer. (foto: 
Han de Swart).

Strand- en duinloop bij AVC
Castricum - Op zondag 9 ok-
tober vindt bij AV Castricum 
de eerste loop van het seizoen 
plaats. Op het programma staan 
de 2,3 km voor de jeugd, de 4 km 
voor de jeugd en volwassenen 
door de bossen en de 10,5 km 
en de 15,0 km over het strand en 
door de duinen.
De start van de 2,3 km en 4km is 
om 10.15 uur. Om 10.45 uur is de 
start van de 10,5 km en 15 km. 
De start is bij AVC aan de Zee-
weg.
Bij deze loop is de afstand van 
10,5 kilometer de wedstrijdaf-
stand bij de dames en heren. 
Hoe de diverse routes precies lo-
pen is te zien op de routekaarten 
de website www.avcastricum.nl. 
Alle routes gaan in het duinge-
bied over zowel verharde als on-
verharde paden.

Voorinschrijven is tot 25% goed-
koper ten opzichte dan het na-
inschrijven en kan nog tot vrij-
dag 7 oktober 24.00 uur op de 
site. Bij het inschrijfgeld is toe-
gang tot het duinreservaat inbe-
grepen en na afloop krijgt elke 
deelnemer bij de finish een ver-
frissing.

De start en finish zijn bij het AV 
Castricum terrein aan de Zee-
weg, parkeren kan onder andere 
bij Camping Bakkum en bij be-
zoekerscentrum De Hoep.
De volgende lopen zijn op zon-
dag 4 december, zaterdag 31 
december en zondag 5 februari 
2012 (cross loop). De langere af-
standen van de decemberlopen 
zullen beiden door de duinen en 
over het strand gaan. De laatste 
afstand door de bossen.

Henk Revers pakt de punten
Castricum - Vrijdagavond heeft 
Henk Revers bij biljartvereniging 
‘t Stetje de laatste plaats op de 
ranglijst verlaten dankzij twee 
mooie overwinningen. Eerst won 
Henk van Cees Brouwer in 27 
beurten en later had koploper 
Rien Emmerik niets in te bren-
gen tegen Henk; hij ging in 24 
beurten de boot in. Hans Mole-
naar versloeg eerst Joop van der 
Wijst in 27 beurten en hij speel-
de tegen Jan van de Kerkhof 
een geweldige wedstrijd. In het 
begin ging het gelijk op, maar 
Hans maakte het in de zestien-

de beurt netjes uit. Harm Regts 
won weer twee keer, van Jaap de 
Boer in 25 beurten en tegen Jo-
han van Venetiën in vijftien beur-
ten. Jos Hes won beide partijen 
in 27 beurten, eerst tegen Cees 
Brouwer en later Jaap de Boer. 
Dat betekent voor Jos weer zes 
punten. 
Ook Siem Castricum kon zes 
punten bijschrijven. Eerst ver-
sloeg Siem Jeroen van de Kerk-
hof en later Kees Rörik. Rien Em-
merik staat op nummer een ge-
volgd door Harm Regts en Johan 
van Venetiën.

Briljante torenzet Harry Levering
Limmen - Met de enerveren-
de massakamp tegen schaak-
vereniging Oppositie nog in de 
benen, speelden de schakers 
van Vredeburg vrijdag de twee-
de ronde van de interne com-
petitie. Er was sprake van een 
flink aantal knallende partijen. 
De broederstrijd tussen Nico en 
Chiel Pepping ging lang gelijk 
op, maar werd uiteindelijk in het 
voordeel van Nico, de oudste, 
beslecht. Harry Levering is een 
avontuurlijke speler die soms 
heel knap wint, maar soms ook 
hopeloos onderuit gaat. Zijn par-
tij tegen de sterke Barry Bleke-
molen was er duidelijk één van 
de eerste soort: met een briljante 
torenzet wist Levering de dame 
te veroveren en het volle punt te 
noteren.
Zijn broer Jan Levering is een 
meer solide speler die graag 

vanuit een gesloten verdediging 
opereert. Maar hij had de pech 
dat tegenstander Bert Hollan-
der met een slimme combinatie 
het metselwerk rond de zwar-
te koning wist te slopen. Jos Ad-
miraal speelde zijn geliefde Ita-
liaanse opening en kreeg me-
dewerking van Marc Voorwalt 
die met de matige pionzet h6 
het noodlot over zich afriep. Al-
lard de Vries speelde sneller dan 
het weerlicht en daar had Mar-
lies Sturk het knap lastig mee. 
Maar toen de stofwolken waren 
opgetrokken, was het toch Sturk 
die de winst greep. Paul de Ruij-
ter gaat steeds sterker spelen, 
maar tegen de doorgewinterde 
Jaap Limmen was hij toch niet 
opgewassen. Limmen drong de 
zwarte stelling binnen op de ze-
vende rij en bouwde een mooie 
mataanval. Bij de partij tussen 

de toppers Harold Ebels en Niels 
Hageman werd het evenwicht 
nooit doorbroken. Even leek het 
erop dat Ebels een scherpe aan-
val op de zwarte koning kreeg, 
maar met zijn gebruikelijke de-
fensieve denkwerk wist Hage-
man de dreigingen te weerleg-
gen, met remise als logisch re-
sultaat. De kersverse vader 
Robin Rommel liet zien, ondanks 
de gebroken nachten, over vol-
doende scherpte te beschik-
ken om Sandra Hollander gede-
cideerd te verslaan. Robert Ter-
mes greep de kop van de rang-
lijst met een keurige overwinning 
op de ervaren Piet van der He-
ijdt. De B-groep speelde de eer-
ste ronde van de interne com-
petitie. Regerend kampioen Se-
wints Dahi bewees haar klas-
se met een overwinning op Ke-
vin Hes.

Groenland/Croonenburg 
Heren 1 pakt eerste punten
Castricum - Het eerste heren-
team van Croonenburg heeft met 
een 3-2 verlies tegen vv Amster-
dam zijn eerste punten van het 
seizoen gepakt. In een wedstrijd 
met ups en downs werd in de 5e 
set nipt verloren. 
Croonenburg ging voortvarend 
van start. Spelverdeler Raymond 
Wentink kon iedere aanvaller 
bedienen. Amsterdam speel-
de goed mee waardoor de eer-
ste set gelijk opging. In de twee-
de helft van de eerste set hadden 
de passers echter last van het 
zogenaamde ‘ketser-syndroom’. 

Ballen gingen overal naar toe, 
behalve naar de spelverdeler 
of enig ander teamlid. Zeker 10 
punten heeft Amsterdam hier-
mee gescoord. Een aantal wat 
niet meer in te halen was: 25-21.
De tweede set liet Castricum het 
betere van het spel zien. De-
ze set werd degelijk uitgespeeld 
en eindigde in het voordeel van 
Croonenburg: 18-25.
De derde set liet hetzelfde beeld 
zien als de eerste set. Onzeker-
heid in de pass kostte de Castri-
cummers teveel punten. De in-
valbeurt van Tobias van der Stelt, 

die een goed debuut maakte, 
kon de punten niet aan Croo-
nenburgse zijde krijgen: 25-18.
Een goede pass  in de vierde set 
maakte het voor Wentink moge-
lijk het spel onnavolgbaar te ver-
delen. Regelmatig stonden de 
aanvallers voor een eenmans-
blok, waardoor er vrolijk op los 
gebeukt werd. Met duidelijke 
overmacht werd de set met 12-
25 binnengehaald. De beslissen-
de vijfde set ging gelijk op. Zo-
wel Amsterdam als Croonenburg 
maakte aanspraak op de winst. 
De wissel van Van der Stelt voor 
Beentjes leek zijn vruchten af te 
werpen, want de heren kropen 
naar 13-13. Door twee blokken 
van Amsterdamse kant werd de-
ze set net aan verloren: 15-13.

Castricum – De algemene le-

Ledenvergade- 
ring bij de VKIJ

denvergadering van de Vereni-
ging Kennemer IJsbaan vindt 
dit jaar plaats op woensdag 19 
oktober in het clubhuis aan de 
Zeeweg vanaf 20.00 uur. Alle le-
den zijn welkom.

Zondag 9 oktober 14.00 uur:

Limmen - WSV’30

balsponsor:	 Dennis beentjes KeuKen en interieurbouw

pupil v.d. week:	 Quentin AKer (speler vAn limmen D1)
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Castricum - Op maandagmid-
dag wordt in de Kern, Over-
toom 15, schaakles gegeven. 
De jeugd kan terecht van 16.00-

Schaakles voor 
jong én oud

Tenniskids bij TC Bakkum
Bakkum - Ook dit jaar start TC 
Bakkum weer een cyclus ten-
nislessen voor de jongste jeugd. 
Kinderen van zes tot tien jaar 
kunnen deelnemen aan de cur-
sus ‘Tenniskids’. 
Het programma biedt een basis 

voor kinderen om zich motorisch 
te ontwikkelen en om zich het 
tennisspel eigen te maken. Bin-
nen de speelse lessen staan de 
ontwikkeling en scholing van de 
algemene coördinatie, de oog-
handcoördinatie, de ruimtelij-

ke oriëntatie en tennisspecifieke 
technieken centraal. 
De lessen staan onder leiding 
van trainster Marieke Klijn. Ma-
rieke heeft naast haar CIOS-
opleiding tennisleraar B, diver-
se specifieke opleidingen bij 
de KNLTB gevolgd met betrek-
king tot trainen van kinderen en 
loop- en conditietrainingen. Te-
vens heeft zij een aantal jaren 
ervaring als bondstrainster van 
de KNLTB en is ze medeverant-
woordelijk voor de jeugdoplei-
ding van TC Bakkum. 
Voor de komende winter zijn 
er op dinsdag van 16.00 tot 
18.00 uur en vrijdag van 15.00 
tot 18.00 uur nog enkele plaat-
sen beschikbaar. De lessen du-
ren veertig minuten en bestaan 
uit een reeks van twintig lessen 
die worden gegeven in Sporthal 
de Bloemen. 

Voor meer informatie: Marieke 
Klijn, 06-23517948 of mail naar 
mariekeklijn@gmail.com.

42 jaar Keep-Fit in de duinen
Castricum - Al 42 jaar verza-
melen iedere zaterdagochtend, 
in alle vroegte, de mannen van 
conditiegroep ‘Keep-Fit’ zich op 
de parkeerplaats aan de Gevers-
weg aan de rand van de Cas-
tricumse duinen. Weer of geen 
weer, winter of zomer; iedere za-
terdag om kwart voor acht trek-
ken zij de duinen in voor hun we-
kelijkse conditietraining en par-
tijtje voetbal. Sinds 1998 staan 
de trainingen onder vakkundige 
leiding van fysiotherapeut Erik 
Ekkelenkamp. Het eerste uur van 
de training bestaat uit een geza-
menlijke warming-up, waarna de 
groep wordt opgesplitst in een 
wandel- en een hardloopgroep. 
Beide groepen treffen elkaar 
weer op een afgesproken plek in 
de duinen om daar weer samen 
verschillende spierversterkende- 

of conditionele oefenvormen uit 
te voeren. Vervolgens gaan bei-
de groepen wederom in eigen 
tempo op weg naar het Jan Wie-
gersveld, alwaar men elkaar treft 
voor een drie kwartier durend 
partijtje voetbal. Voor velen het 
hoogtepunt van de ochtend. 
Uitgangspunt van conditiegroep 
‘Keep-Fit’ is dat iedereen, hard-
loper of wandelaar, voetballer of 
geen voetballer, op zijn eigen ni-
veau mee kan sporten en er ple-
zier aan moet kunnen beleven, 
zodat iedereen, moe maar vol-
daan rond tien uur weer terug 
op de parkeerplaats is.
Wie 35 jaar of ouder is en inte-
resse heeft kan zich voor meer 
informatie wenden tot Michel 
de Ridder, tel. 06-53833975 na 
19.00 uur of Erik Ekkelenkamp, 
ekkelenkamp@casema.nl.

Tennis Vereniging Limmen 
wint het ABCL-toernooi
Akersloot - Vorige week woens-
dag werd het ABCL-tennistoer-
nooi gehouden. De gastheer was 
dit jaar TV Akersloot. Dit toer-
nooi is voor jeugdspelers die 
niet meedoen met een competi-
tie maar het toch leuk vinden om 
een toernooi te spelen.

Bakkum, Castricum en Lim-
men traden om 13.30 uur aan 
in Akersloot. Drie meisjes dub-
bel teams en drie jongens dub-
bel teams van ieder dorp streden 
om de eer van de ABCL-cup. De 
eerste ronde was voor de mei-
den. Na een half uur spelen wer-
den de standen doorgegeven en 
waren de jongens aan de beurt.
Er werden zes rondes van een 
half uur gespeeld met tussen-
door een bekertje limonade, een 
ijsje of een zakje chips. Tijdens 

de vijfde ronde begon het te re-
genen en tijdens de zesde ron-
de werd het nog spannend of de 
wedstrijden uitgespeeld konden 
worden vanwege de slechtge-
zinde weergoden. De nodige pa-
raplu’s werden uit de auto’s ge-
haald en een paar wedstrijden 
waren zo spannend dat ze toch 
werden uitgespeeld tot de laat-
ste minuut ondanks de regen.

Na een leuke middag met span-
nende wedstrijden, enthousias-
te kinderen en veel publiek werd 
Tennis Vereniging Limmen eer-
ste, Tennis Vereniging Akersloot 
tweede, Tennisclub Bakkum der-
de en Tennis Vereniging Castri-
cum vierde. 
Met een prijsje en een vaantje 
werd het ABCL-toernooi afge-
sloten.

17.00 uur. Er is al een gezellige 
groep gestart op 26 september. 
Ook volwassenen kunnen te-
recht voor schaakles, op ieder 
niveau, maandagmiddag van 
14.00-16.00 uur. Kom vrijblijvend 
eens proberen. Info bij Wim Pool 
tel. 653970, of Jan van Riel tel. 
655778.

NK halve marathon

Ereplaatsen voor Monique 
Arkenbout en Michel Butter
Castricum - Bij de Nederlandse 
kampioenschappen halve ma-
rathon hebben twee atleten van 
AV Castricum het podium be-
reikt. Bij de heren senioren be-
haalde Michel Butter de twee-
de plaats, terwijl bij de vrouwen 
Monique Arkenbout in haar ca-
tegorie zelfs de titel veroverde. 
Het kampioenschap vond plaats 
tijdens de 26e editie van de Sin-
gelloop in Breda.

Onder haast tropische omstan-
digheden, bij een temperatuur 
van zo’n 26 graden, waren top-
tijden op voorhand al uitgeslo-
ten. Het ging dan ook louter om 

de ereplaatsen. Bij de titelstrijd 
bij de senioren haakte Hagenaar 
Choukoud na de start meteen 
aan bij een groep van zes snel-
le Kenianen. Michel Butter koos 
voor een wat rustiger aanvangs-
tempo en moest de latere win-
naar dan ook al snel laten gaan. 
Bij de doorkomst op 5 kilome-
ter na 15.26 bedroeg zijn achter-
stand op Choukoud 16 secon-
den. In het verloop van de strijd 
kwam de Castricummer nog wel 
dichterbij, maar bleef steken 
op zo’n 10 seconden. Uiteinde-
lijk moest Butter een minuut op 
de nieuwe Nederlandse kampi-
oen toegeven en finishte hij na 

1.05.28. De atleet van AV Cas-
tricum had berekend gelopen 
en was niet tot het uiterste ge-
gaan. Zijn hoofddoel is name-
lijk de marathon van Amsterdam 
die over twee weken op het pro-
gramma staat.
Bij de vrouwen leverde Moni-
que Arkenbout een uitsteken-
de prestatie. In een prachtige tijd 
van 1.27.48 won de Limmense 
atlete van AV Castricum overtui-
gend de gouden medaille in haar 
categorie vrouwen masters 45. 
De algehele winst op de halve 
marathon ging naar de Keniaan 
Philip Langat die een winnende 
tijd van 1.01.58 uur liet noteren. 

Burgemeester Mans opent 
bij FC Castricum mini-wk
Castricum - “Voor mij als bur-
gemeester is het heel bijzonder 
dat ik hierbij mag zijn. Deze offi-
ciële opening is één van de eer-
ste daden die ik verricht. Dat doe 
ik met heel veel plezier. Mijn dag 
kan niet meer stuk.” 
Met een subtiele voetbeweging 
heeft de nieuwe burgemeester 
Mans het negende ABN-AM-
RO mini-wk van FC Castricum 
geopend. Rob Kramer, hoofd 
jeugdopleidingen: “Elke zondag-
ochtend spelen hier 56 kinderen 
hun toernooi. Wie mee wil doen, 
is welkom. In feite is dit een 
groot voetbalfeest, dat wij dank-
zij de ondersteuning van 25 me-
dewerkers kunnen vieren.” (Foto: 
Han de Swart).
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‘Eigen haard is goud waard’

De Schouw is al kwart 
eeuw specialist in sfeer!
Egmond aan den Hoef -  Steeds meer mensen verrijken het interieur 
van hun woning met een gezellige haard. Niet zo gek, want haarden 
zijn helemaal in. Als sfeerobject, als warmtebron of als blikvanger in 
de woonkamer. In de showroom van De Schouw in Egmond aan den 
Hoef vindt men een uitgebreide collectie haarden, schouwen, kachels 
en meubels. Van trendy en strak tot tijdloos klassiek. 
Haardenspecialist De Schouw is een begrip in de regio en ver daarbui-
ten. Het is een erkend bedrijf dat al 25 jaar gespecialiseerd is in haar-
den en dealer is van alle bekende merken. Het familiebedrijf is aange-
sloten bij het Sfeerverwarmingsgilde en heeft kennis, kwaliteit en klant-
vriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Door de aanwezige ervaring 
en expertise is de klant er dan ook zeker van dat er tot in lengte der ja-
ren kan genoten worden van deze investering. Want De Schouw biedt 
niet alleen een unieke collectie, maar ook een unieke service. Bovendien 
zijn alle medewerkers niet alleen verbonden met het bedrijf, maar zijn 
ook nog eens familie. Zo blijft alles in eigen hand, veilig en vertrouwd.
 
Van klassiek tot modern
Wie de showroom van vijfhonderd vierkante meter instapt, kijkt zijn ogen 
uit. Hier vindt u een breed aanbod aan haarden, schouwen, kachels en 
meubels in alle soorten en stijlen. Van sfeervolle romantiek tot strak de-
sign. Hoewel houtgestookte en gasgestookte haarden populair blijven, 
is er ook steeds meer vraag naar haarden die werken op elektriciteit, 
bio-ethanol of gel. Een absolute aanrader voor wie geen rookkanaal 
heeft of opziet tegen een verbouwing. De mogelijkheden zijn legio. Vast 
of fl exibel inzetbaar. Het verkoopteam in de showroom vertelt graag al-
les over de voor- en eventuele nadelen van de diverse mogelijkheden. 
Voor iedere woonsituatie en woonwens is er een passend product.
 
Meubels op maat
Een sierlijke schouw om de haard is prachtig. Bij De Schouw vindt men 
een uitgebreide collectie schouwen uitgevoerd in diverse materialen. 
Van natuursteen, graniet, marmer en kalksteen tot MDF en alle hout-
soorten. Maar het kan nog mooier. Wat te denken van een haard geïn-
tegreerd in een boekenwand? Of een eettafel van hetzelfde materiaal? 

In het eigen meubelatelier worden schouwen gemaakt, kasten en meu-
bels op maat. Zo is men geheel vrij in maat, materiaal en gewenste 
functionaliteit. Het is bijvoorbeeld mogelijk de audio en het tv-scherm 
mooi weg laten werken. Geniet van de soepel lopende lades en geïnte-
greerde verlichting op de plekken waar men dat wenst. Ga eens langs 
voor een vrijblijvend gesprek en leg alle ideeën bij deze vakmensen op 
tafel voor een optimaal ontwerp met een unieke uitstraling. Kijk voor 
meer informatie op www.deschouwhaarden.nl. Het adres is Lamoraal-
weg 69 in Egmond aan den Hoef, tel.: 072-5064133.

Klussenier Ab Jansen: ‘Vertrouwd verbouwen’
Heemskerk - De klanten denken bij De Klussenier 
nog te vaak aan een klusjesman die een schilderij-
tje komt ophangen of een stopcontact op de muur 
schroeft. De Klussenier Ab Jansen uit Heemskerk 
weet wel beter. ,,Ik plaats complete keukens, in-
stalleer badkamers, terwijl ook een aanbouw geen 
verrassingen oplevert. ,,Doe je dat ook?’’ hoor ik 
dan van klanten. Vandaar dat we landelijk met De 
Klussenier ‘Vertrouwd verbouwen’ introduceren om 
te laten weten dat wij veel méér in onze mars heb-
ben. In Heemskerk en omgeving zijn ze bij mij aan 
het goede adres.’’

Op 1 maart 2009 startte de allround vakman Ab 
Jansen zijn eigen onderneming als De Klussenier. 
Het was een opmerkelijke stap want wie op zijn vijf-
tigste en in die tijd van recessie nog de stap neemt 
om zelfstandig te worden, kan de nodige lef niet 
ontzegd worden. Zeker niet als je meer dan twee 
jaar later nog ‘on the move’ bent. 
Ab Jansen is niet de enige Klussenier die tegen dit 
beeld aanloopt. Zijn meer dan 235 collega’s in den 
lande ervaren dat ook. Vandaar dat de franchise-
gever van De Klussenier in 2008 een campagne 
startte om ‘Vertrouwd verbouwen’ onder de aan-
dacht bij de consument te brengen. Ab Jansen: 
,,In de praktijk is het moeilijk om een aannemer te 

krijgen omdat deze zich helemaal richt op nieuw-
bouw- en renovatieprojecten. De Klussenier kan 
vanuit zijn vakman schap het hele gebied invullen 
tussen de klusjesman en de aannemer. De klant 
krijgt dezelfde zekerheden, bijvoorbeeld garantie, 
terwijl wij ook bij brancheorganisaties zijn aange-
sloten. Daarnaast kunnen we klanten misschien 
nog wel beter bedienen als het gaat om de inkoop 
van materialen. Ons netwerk is veel groter omdat 
wij de inkoop samen met 235 Klusseniers gebun-
deld hebben en van die scherpe conditie profi teert 
de klant. Voor een badkamer kan ik met de klant 
naar professionele toonzalen waar ze ideeën kun-
nen opdoen. Ik lever dan de materialen en verzorg 
de installatie. Ook van het actuele nieuws ben ik 
goed op de hoogte. Zo kan ik bijvoorbeeld schilder-
werk voor u verzorgen met 6% btw tarief ipv 19%. 
Dit heeft de regering vorig jaar ingesteld. Volgens 
mij is ‘Vertrouwd verbouwen’ dan ook op het lijf van 
De Klussenier geschreven.’’ Al met al reden genoeg 
en voldoende waarborgen voor klanten om ook de 
grotere klussen aan een veelzijdig vakman als Ab 
Jansen toe te vertrouwen. Ab werkt vanuit zijn huis 
aan de Marie Jungiusstraat 22 te Heemskerk. Hij 
is bereikbaar onder telefoonnummer 0251-242017, 
mobiel 06-41129645 of via de website www.klus-
senier.nl.

In oktober hoge kortingen!
Brandpreventieweken bij De Sleutelkoning
Castricum - De Sleutelkoning is niet alleen specia-
list in het buiten houden van ongewenst bezoek en 
een erkend Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
bedrijf. Ook voor brandpreventie is men hier op het 
juiste adres. In de maand oktober ontvangen klan-
ten elke vrijdag kortingen op de aanschaf van ap-
paratuur die een woning brandveiliger maakt.

Met kraam op markt
Tijdens de weekmarkt heeft De Sleutelkoning een 
kraam buiten staan waar iedereen terecht kan voor 
advies en de aanschaf van bijvoorbeeld rookmel-
ders. “Nog steeds zijn niet alle woningen voorzien 
van een rookmelder”, vertelt Bob bij de kraam die 
de aandacht trekt dankzij een levensgrote brand-
weermanpop. “Mensen realiseren zich kennelijk 
niet hoe belangrijk het is preventieve voorzorgs-
maatregelen te nemen. Het kan werkelijk levens 
sparen! Het is daarbij natuurlijk wel belangrijk dat 
men kiest voor kwaliteit. Wij leveren uitsluitend 
goedgekeurde producten.” 

Inbraakpreventie
Daarnaast kan men zich in de winkel laten advi-

seren over alles wat maar te maken heeft met in-
braakpreventie. “Je hoeft er alleen maar de krant 
voor open te slaan en je ziet dat inbraak schering 
en inslag is. Bij woningen met een PKVW-certifi caat 
neemt de kans op inbraak met maar liefst 95% af. 
Een veilig huis zou vanzelfsprekend moeten zijn, 
maar dat is het niet. Wij raden aan om niet te wach-
ten tot het te laat is en er bij ingebroken wordt.”

Ondertussen is het een komen en gaan in de win-
kel. De een loopt binnen voor het bij laten maken 
van een sleutel, een ander laat zich uitgebreid advi-
seren over hang- en sluitwerk. Bij De Sleutelkoning 
kan men ook terecht voor kluizen en elektronische 
beveiliging. Wie ook op zoek is naar veiliger wonen 
kan een vrijblijvende afspraak maken met een van 
de gedegen opgeleide adviseurs van De Sleutelko-
ning. Deze bezoekt de woning, brengt alle verbe-
terpunten in kaart én de bijbehorende kosten. De 
Sleutelkoning is te vinden op de Dorpsstraat 58 in 
Castricum, tel.: 0251-652524. Mail voor meer infor-
matie naar castricum@desleutelkoning.nl of kijk op 
de website www.desleutelkoning.nl. 
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Ook vrijetijdskleding

Oude Woonstal klaar 
voor najaar en winter!
Castricum - Terwijl de zon de afgelopen week volop scheen, is er in 
De Oude Woonstal hard gewerkt om de nieuwe wintercollectie zo 
aantrekkelijk mogelijk te presenteren. “De complete wintercollectie 
voor de ruitersport en voor wonen is binnen’, vertelt Astrid Beentjes. 
“Mooie windlichten, prachtige kroonluchters, leuke decoraties; alles 
wat je nodig hebt om je huis gezellig te maken tijdens de donkere 
dagen die in aantocht zijn.”
Er zijn verschillende huiselijke zithoeken gerealiseerd die inspireren 

tot een verandering van het inte-
rieur. “Wij omschrijven onze stijl 
als landelijk, maar alle meubel-
stukken op zich passen in ieder 
interieur”, vervolgt eigenaar Fred 
de Ridder. “Begin oktober komt 
nog de nieuwe lederen banken-
collectie binnen, waar we erg blij 
mee zijn.” Bij deze banken is het 
mogelijk om te kiezen voor een 
ledersoort die het beste past bij 
het interieur. Bovendien is het 
mogelijk de meubelstukken op 
verschillende wijze te combine-
ren. Fred: “Niet geheel onbelang-
rijk is dat deze banken honderd 
procent Nederlands fabrikaat 
zijn. Dit betekent dat de banken 
naast het mooie uiterlijk voorzien 
zijn van een degelijk frame en 
een eersteklas ledersoort.”

Naast de verrassende en fan-
tasierijke woonafdeling, be-
schikt De Oude Woonstal over 
een complete ruitersportafde-
ling. Ook hier is de wintercollectie 
compleet. Astrid: “Het dekenas-
sortiment is uitgebreid met Ram-
bo, Rhino en Amigo van het be-
kende merk Horseware en de 
hele leuke snowboots van het 
nieuwe merk Campus zijn bin-
nen. Deze snowboots kunnen 
ook casual gedragen worden, 
omdat ze heel hip zijn! Wij heb-
ben veel vraag naar casual kle-
ding en schoenen, die heel ge-
schikt zijn voor het gure Neder-
landse weer. Daarom hebben 
we onze outdoorhoek fl ink uit-
gebreid met leuke winterjas-
sen, waxjassen, outdoorlaarzen 
en leuke mutsen. Het is echt de 
moeite waard om even een kijk-
je te komen nemen.” Meer infor-
matie is te vinden op www.deou-
dewoonstal.nl. De Oude Woon-
stal is gevestigd op de Castri-
cummerwerf 16 in Castricum, tel.: 
0251-673639.

Energie besparen 
met zonneboiler van 
Lammers Toepoel 
Installatietechniek!
Castricum - Wie kiest voor een zonneboiler bespaart maar liefst 60% 
energie op warm water. Een slimme keuze, gezien de hoge energie-
prijzen en de behoefte aan duurzame oplossingen. Alle reden om 
nú contact op te nemen met de zonneboilerspecialist van Castricum, 
Rob Monteban van Lammers Toepoel en kijk op www.lammers-toe-
poel.nl onder de knop zonneboiler.
In Nederlandse huishoudens gaat een steeds groter deel van de 
energiekosten naar de warmwatervoorziening. Woningen zijn steeds 
beter geïsoleerd, zodat er minder energie nodig is voor de centrale 
verwarming. Maar aan de andere kant stellen mensen hogere eisen 
aan warmwatercomfort. Het wordt steeds gewoner om een luxe bad 
of een stortdouche in huis te hebben. En hoe hoger het warmwater-
verbruik, hoe meer gas een zonneboilersysteem bespaart.

Duurzame zonne-energie is niet alleen prettig voor de energiereke-
ning. Het milieu profi teert mee. Wie een zonneboilersysteem aan-
schaft, bespaart zo’n dertig jaar lang 60% energie op warm water en 
stoot in die tijd bijna 12.000 kilo minder van het broeikasgas CO2 uit. 
Dat is niet niks; 400 bomen zouden die dertig jaar moeten groeien 
om deze hoeveelheid te compenseren! Vandaar dat Monteban hoog 
opgeeft over zonneboilersystemen.
Hij vertelt: “Als we de rendementen van een investering in aandelen 
en in zonne-energie naast elkaar leggen, dan wint in veel gevallen 
de laatstgenoemde. Het fors lagere risicoprofi el van zonne-installa-
ties, geeft bovendien aan dat dit ook op de lange termijn stand kan 
houden. De vraag is waarom fi nancieel adviseurs nog geen zonne-
energie adviseren.”

“Momenteel zijn wij in Egmond aan Zee bezig om een HRS 200D 
zonneboilerinstallatie te monteren. De letter D staat daarin voor dub-
bele spiraal. Hier word zonnewarmte gebruikt om sanitair water te 
verwarmen, maar ook om een laagtemperatuur cv-systeem te voe-
den, dus de woning duurzaam te verwarmen. Hierbij zorgen de drie 
collectoren op het platte dak voor de warmte in het boilervat. Hier-
mee bespaart men niet alleen energie op warm water maar ook op 
de centrale verwarming.” 

Een zonneboilersysteem bestaat uit een één of meerdere collectoren, 
een Solar boiler en een HR-ketel. “De gezinssamenstelling bepaalt 
het aantal collectoren en de inhoud van de boiler en dus het zonne-
boilersysteem”, legt Rob Monteban uit. “Wij installeren doorgaans sy-
stemen met één, twee of drie zonnecollectoren. Dat is bij de meeste 
huishoudens genoeg om maximaal te profi teren van de zon.”

“Tussen zonneboilersystemen onderling zijn er grote verschillen. 
Wij adviseren altijd de HR Solar, de Itho Solior of de Nefi t Solarline. 
Dat zijn veruit het meest verkochte zonneboilersysteem van Neder-
land, want deze hebben een aantal unieke voordelen, zoals de bes-
te prijs-prestatieverhouding en de meeste plaatsingsmogelijkheden. 
We kunnen het toepassen op praktisch elke woning en het systeem 
werkt ook bij vrieskou. Onze klanten profi teren dus het hele jaar door 
van gratis zonne-energie.” 

Maarten Admiraal Tuinvorming 
combineert beroep met hobby
Uitgeest - Maarten Admiraal Tuinvorming is een jong, enthousiast en 
deskundig bedrijf uit Uitgeest. De persoonlijke wensen van de klant 
staan hier geheel centraal. Met het voorjaar voor de deur begint de be-
groeiing in de tuin uit te lopen. Wie niet in staat of in de gelegenheid 
is om het onderhoud van de tuin zelf bij te houden, schakelt de vakbe-
kwame hoveniers van Admiraal in. Ook als de tuin hard toe is aan een 
een opknapbeurt of een gehele herinrichting. Maarten: “Nu is het de 
juiste tijd om de boel eens fl ink aan te pakken zodat er straks alleen 

nog genoten kan worden. Wij zul-
len er persoonlijk zorg voor dra-
gen dat de tuin er weer fris en ver-
zorgd bij komt te liggen. Het re-
sultaat is dat niet alleen het huis, 
maar ook de tuin een plek is waar 
men zich werkelijk thuis kan voe-
len.” 
Het bedrijf richt zich op diverse 
aspecten van het hoveniersvak-
manschap. Denk dan aan archi-
tectuur, aanleg, sierbestrating en 
onderhoud. 
“Dit zijn de aspecten die wij met 
liefde en plezier uitvoeren, om-
dat het werk in de tuin nu een-
maal in ons hart zit. Beroep en 
hobby gaan zo hand in hand en 
dat blijft de beste basis voor kwa-
liteitswerk!” 
Bel 06- 23750198 voor meer in-
formatie, mail naar maartenad-
miraal@ziggo.nl of kijk op www.
maartenadmiraal.nl. 
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Breng rijkdom aan weelde in huis!
Voor warmte en comfort naar 
meubelstoffeerderij Dijkstra
Uitgeest - Het najaar en de winter staan weer voor de deur en ie-
dereen richt zich op het creëren van warmte en comfort in huis. De 
trends van dit najaar sluiten daarbij aan; warme kleuren en stoffen 
brengen een rijkdom aan weelde in huis. Verrassend is het aanbod 
aan warme, rijke stoffen en comfort die men aantreft in de show-
room van meubelstoffeerderij Dijkstra.
Het opnieuw stofferen van stoelen, banken en bootkussens is bij 
Meubelstoffeerderij Dijkstra in goede handen. De bekleding kan wor-
den afgestemd op elke gewenste smaak of sfeer. Ook voor repara-
tiewerkzaamheden kan men terecht op Hoorne 8a in Uitgeest. “We 
hebben een zeer uitgebreide collectie stoffen in onze showroom en 
we verkopen nieuwe meubelen, onder andere van de merken Raga 
en Schou Andersen. Deze produceren allerlei soorten relaxfauteuils 
van de allerbeste kwaliteit.” Voor wie vooruit denkt, is er de mogelijk-
heid de boot opnieuw te laten stofferen. “De meeste mensen denken 
daar pas aan als het nieuwe vaarseizoen voor de deur staat en dan 
is er zo’n grote toeloop aan opdrachten dat de wachttijd erg lang 
wordt. Wij hebben een grote collectie buiten- en binnenstoffen spe-
ciaal voor de scheepsstoffering die waterafstotend en bestand is te-
gen vocht.” Dus wie slim is laat de stoffering van de boot nu vast uit-
voeren. Voor meer informatie kan men een kijkje nemen op de web-
site www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl, of langsgaan in de show-
room op Hoorne 8a in Uitgeest, tel.: 0251-317270.De tuin winterklaar?

Tuinrenovatie met beperkt budget Casafi x biedt meer dan 
uitsluitend schilderwerk!

Isoleren in één dag?

Comfort Wonen biedt de oplossing!
Castricum – Wie echt geld wil besparen op zijn 
energierekening laat zijn huis isoleren. Wie zijn 
spouwmuur bijvoorbeeld laat isoleren, kan al snel 
honderden euro’s in zijn zak houden. De werk-
zaamheden worden snel en vakkundig uitgevoerd. 
Binnen een dag is de woning geïsoleerd. Comfort 
Wonen Castricum komt graag bij belangstellenden 
langs om advies te geven en geheel vrijblijvend 
een offerte te maken. Er wordt dan ook een be-
rekening gemaakt van wat de besparing kan zijn.
“Er zijn nog steeds subsidiemogelijkheden”, vertelt 
Eric van Wijngaarden, adviseur van Comfort Wo-
nen. “Naast de zes procent btw-maatregel die voor 
het isoleren geldt, zijn er momenteel nog twee mo-
gelijkheden. Comfort Wonen is partner van Meer 
met Minder en zij geven voor het energie bespa-
ren van een woning maximaal 750 euro subsidie. 
De hoogte van het bedrag is afhankelijk hoe ener-
giezuinig je woning wordt. Ook geeft de provincie 
nog subsidie van 500 euro voor woningeigenaren 
die minimaal 2.000 euro investeren in het energie-
zuinig maken van hun woning.”
 
Comfort Wonen geeft de garantie dat een investe-
ring een goed geïsoleerd en comfortabel pand op-
levert en een energierekening die beduidend lager 

uitvalt. Uiteraard vertelt CWC ook welke maatrege-
len precies voor subsidie in aanmerking komen en 
wat de terugverdientijd is. Wie meer wil weten kan 
kijken op www.comfortwonencastricum.nl of bel-
len met tel.: 0251-653857 Mailen naar info@com-
fortwonencastricum.nl kan ook.

Castricum – Wie met een beperkt budget een groot 
effect wil bereiken in de tuin, zou kunnen denken 
aan tuinrenovatie. Het team van hoveniersbedrijf 
Metzelaar kan door het toepassen van betrekke-
lijk kleine ingrepen een tuin met achterstallig on-
derhoud omtoveren tot een klein paradijsje. Ook is 
het mogelijk om op simpele wijze af te komen van 
wateroverlast in de tuin. Momenteel zijn de hove-
niers druk met het winterklaar maken van tuinen.

Ben Metzelaar vertelt: “Een mooie tuin is een ver-
lengstuk van het huis en past bij de omgeving en 
de bewoners van het huis. Wij hebben ons gespe-
cialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van tui-
nen in samenspraak met de klant en wij verzorgen 
het onderhoud.” Wie niet over een onbeperkt bud-
get beschikt en zich toch graag wil laten omringen 
door een fraai stuk natuur, kan Metzelaar inscha-
kelen. “Bij tuinrenovatie moet je denken aan een-
voudige ingrepen zoals het schoonmaken van de 

bestrating en het snoeien van de beplanting waar-
door de tuin er in een mum van tijd weer uitziet 
als nieuw.” 
Het team van dit bedrijf bestaat uit drie deskundige 
hoveniers. Zij hebben zich toegelegd op alles wat 
maar met tuinen te maken kan hebben. De bestra-
ting, tuinmuren, schuttingen, carports, veranda’s, 
vlonders, vijvers, kunstgras, verlichting; eigenlijk is 
bij dit bedrijf alles mogelijk op dit gebied. Ook voor 
biologisch tuinieren heeft dit team alle kennis in 
huis. Wie meer wil weten kan bellen voor een vrij-
blijvend, oriënterend gesprek. Het hoveniersbedrijf 
besteedt veel zorg aan offertes zodat men nooit 
voor onverwachte verrassingen komt te staan. 

Hoveniersbedrijf Metzelaar is aangesloten bij de 
branchevereniging VHG. Kijk voor prachtige voor-
beelden van uitgevoerde opdrachten op www.ho-
veniersbedrijfmetzelaar.nl. Bel voor informatie naar 
0251-655283 (na 18.00 uur) of  06-17910940. 

Castricum - Ook last van opruimkriebels? Dat is het moment om de 
woning eens fl ink onder handen te nemen! Casafi x Totale Woningaf-
werking, een onderdeel van Van Zandwijk Schilderwerken, is er voor 
iedereen die de woning eens fl ink wil aanpakken en daar zelf de tijd 
of kennis niet voor heeft. Woningbezitters die de boel eens lekker wil-
len opfrissen en aanpassen zijn hier aan het juiste adres. Ook voor 
wie net een huis heeft gekocht of verhuisplannen heeft biedt Casafi x 
de oplossing. Naast schilderwerk verzorgt het bedrijf diverse andere 
werkzaamheden, zowel binnen als buitenhuis. Denk dan aan stoffe-
ren, stukwerk en klein timmerwerk. Casafi x Totale Woningafwerking 
biedt het gemak van één aanspreekpunt voor het plannen en rege-
len van de hele klus, van opname tot oplevering. Of het gaat om de 
zolder, de woonkamer, een trap of het hele huis; Casafi x kan het tot 
in de puntjes verzorgen. Het team plaatst deuren en ramen, brengt 
gipsplaatplafonds aan, vensterbanken en plinten, verzorgt het stuk-
werk van wanden en plafonds, legt tapijt en laminaat en hangt zon-
wering, gordijnen en vitrage op in combinatie met schilderwerk. Mot-
to van het bedrijf is: ‘De afwerking is waar het om draait! Casafi x 
maakt alle woonwensen en plannen waar.’
Bel of mail vrijblijvend: tel.: 0251-658614/06-53242562 of info@vz-
schilderwerken.nl. 
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Will Glorie enthousiast over evohome

“Besparen was nog 
nooit zo comfortabel!”
Castricum - “Een woning bestaat uit diverse ruim-
tes. Toch hebben de meeste mensen maar één 
thermostaat in huis. En dat terwijl in elke kamer 
een andere temperatuur gewenst is. Een warme 
woonkamer, een behaaglijke badkamer en een 
frisse slaapkamer bijvoorbeeld. Bovendien varieert 
de temperatuurbehoefte per dag. De oplossing 
voor een onbezorgd en optimaal woon- en werk-
klimaat biedt evohome.”

Aan het woord is Will Glorie, van het gelijkgenaam-
de loodgieterbedrijf. Hij werkt met de kwaliteitspro-
ducten van Honeywell. “Honeywell biedt drie ma-
nieren om energie te besparen”, vervolgt hij en-
thousiast. “Een maximale energiebesparing, tot 
wel dertig procent, is te halen met het evohome-
systeem van Honeywell. Hiermee is het mogelijk 
acht verschillende temperatuurzones in te scha-
kelen! Per ruimte wordt niet meer energie ge-
bruikt da nodig is. Met evohome kan men radiato-
ren én vloerverwarming regelen. Naast een mooi 
design en een eenvoudig te bedienen thermos-
taat met touchscreen geeft evohome dus warm-
te waar het nodig is en besparing waar het kan. 
En natuurlijk geheel draadloos, dus geen hak- en 

breekwerk bij het installeren.” Duurzame energie-
effi ciëntie, optimaal gebruiksgemak en draadloze 
bewegingsvrijheid; evohome combineert dus alles 
in één. Meer dan 55% van de energiekosten in een 
gemiddeld Nederlands huishouden gaat op gaat 
aan verwarming. Will: “De eenvoudigste manier 
om fl ink te besparen is door de centrale verwar-
ming te laten regelen door een Chronotherm klok-
thermostaat van Honeywell. Men kan dan onder 
andere een automatische nachtverlaging instellen. 
En met de draadloze versie, Chronotherm Wireless 
bespaar je ook nog eens op de installatiekosten. 
Met het Chronotherm Zone-regelsysteem kan men 
nog meer besparen omdat de ruimtes die niet re-
gelmatig worden gebruikt op een andere tempe-
ratuur kunnen worden ingesteld dan de woonka-
mer. Chronotherm Zone stuurt namelijk de radiato-
ren rechtstreeks aan. Bovendien werkt dit systeem 
volledig draadloos, wat weer scheelt in de instal-
latiekosten. Er zij geen ingrijpende verbouwingen 
nodig om het energieverbruik aanzienlijk lager te 
krijgen.” 

Kijk voor meer informatie op www.wglorie.nl of bel 
tel: 0251-656250.

André Weda restaureert 
en conserveert in eigen 
atelier
Castricum - Op de Culinaire Lifestylebeurs was het al te zien; het 
pronkstuk van André Weda. En nu hangt het bij het Lijstenatelier in 
de etalage. Het gaat over een schilderij. Bijzonder aan dit doek is dat 
het precies laat zien wat schilderijrestauratie kan doen. In eigen ate-
lier restaureert Weda olieverfschilderijen en andere werken. Vaak zijn 
dit stukken met een hoge fi nanciële of emotionele waarde. Weda 
brengt het werk vakkundig in oorspronkelijke staat terug. 

Soms is het voldoende om het werk te conserveren. Oorspronkelij-
ke schoonheid mag gezien worden. Dat is het uitgangspunt van We-
da en dit geldt zeker voor kunstwerken. Als olieverfschilderijen wor-
den schoongemaakt, komen de oorspronkelijke kleuren weer voluit 
tot leven. Sprankelende kleuren worden weer zichtbaar, maar ook de 
wolken verschijnen weer aan de hemel. Dan pas blijkt hoe vuil een 
doek kan worden na een aantal jaren. Details die onzichtbaar zijn 
geworden, verschijnen opeens weer in volle glorie. Eerst wordt het 
doek schoongemaakt. Dan wordt, indien nodig, de vernislaag verwij-
derd. Eventueel beschadigde delen van het schilderij worden bijge-
kleurd. Scheuren worden op deskundige wijze gerepareerd. Als laat-
ste wordt het doek voorzien van een nieuwe vernislaag. 

Prenten, foto’s en andere afbeeldingen op papier kunnen in de loop 
der jaren vergelen. Vaak gaat het om afbeeldingen die een persoon-
lijke waarde hebben. Weda: “Diploma’s en foto’s van vroeger zijn 
voorwerpen die we willen uitstallen en tegelijk willen beschermen. 
Als deze werken niet met UV-werend glas zijn ingelijst, vergelen ze in 
de loop van de tijd. De vergeling kan worden verwijderd, net als wa-
terkringen of bruine vlekken.” Ook beschadigingen, zoals scheuren, 
kunnen vrijwel onzichtbaar worden gerepareerd. “Oude tekeningen 
en landkaarten zijn vaak bros geworden. Soms zelfs zodanig dat ga-
ten ontstaan. Na het uitwassen worden de papiervezels weer gro-
tendeels hersteld. Gaten worden met papierpulp ingevuld en daar-
na eventueel in kleur bijgewerkt. Ook kan het papier met een ontzu-
ringsvloeistof worden behandeld. Verdere achteruitgang wordt dan 
voorlopig tegengehouden.” Bij het conserveren van werken worden 
deze niet teruggebracht in oorspronkelijke staat. De werken worden 
dan zodanig ingelijst dat ze blijven zoals ze zijn. Wordt een nieuw 
kunstwerk conserverend ingelijst, dan zal de aantasting na jaren dus 
minimaal zijn. 

Bij conserverend inlijsten worden zuurvrije materialen gebruikt. We-
da gebruikt sowieso zuurvrije materialen. Om het werk nog be-
ter te behouden kan men kiezen voor UV-werend glas. Licht heeft 
dan minder invloed op het kunstwerk. Voor Weda overgaat tot het 
schoonmaken van het werk, wordt eerst de precieze vervuiling be-
paald waarna een geschatte prijsopgave gedaan wordt. Indien no-
dig wordt, met goedkeuring van de klant, hulp van buiten ingescha-
keld. Belangstellenden zijn welkom in de winkel aan de Torenstraat 
38 in Castricum voor een persoonlijk advies. Contact opnemen via in-
fo@andreweda.nl is ook mogelijk. 

Open Huizen Dag een groot succes! 
Belangstelling voor alle woningen
Castricum - Het was een mooie dag voor Van Am-
sterdam Garantiemakelaars afgelopen zaterdag 1 
oktober. Traditiegetrouw sloten zij zich weer aan bij 
de landelijke Open Huizen Dag van de NVM, net 
zoals de andere makelaarskantoren van Garan-
tiemakelaars. Door het ongedwongen karakter 
van de landelijke Open Huizen Dag was het een 
groot succes. In tegenstelling met de landelijke be-
richtgeving zijn bij alle deelnemende woningen 
van Van Amsterdam Garantiemakelaars bezoe-
kers geweest. Zonder afspraak konden kijkers bin-
nenlopen en binnen een aantal uren de sfeer van 
meerdere woningen proeven. Ideaal voor de druk-

bezette woningenzoekende die doordeweeks wei-
nig tijd heeft om woningen te bezichtigen. 

Dick van Amsterdam: “De Open Huizen Dag was 
een unieke kans om op één dag bij diverse wonin-
gen binnen te kijken. Door de drastische verlaging 
van de overdrachtsbelasting profi teert de koper op 
dit moment enorm.  Een groot pluspunt van een 
landelijke Open Huizendag is dat de kijker in een 
korte tijd meerdere woningen met elkaar  kan ver-
gelijken. Hierdoor kan een weloverwogen beslis-
sing genomen worden bij de keuze van een nieu-
we woning.”   
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Afzwemmers school-
zwemmen 2010-2011
Castricum - Alle leerlingen van 
de basisscholen uit Castricum 
en Akersloot krijgen gedurende 
twee leerjaren onder schooltijd 
schoolzwemmen in zwembad 
‘De Witte Brug’ met de mogelijk-
heid om aan het einde van het 
schooljaar, vlak voor de zomer-
vakantie, af te zwemmen voor 
het A- of B-diploma.
Voor 34 leerlingen van de ba-
sisscholen uit Castricum en 
Akersloot vond het afzwemmen 
voor het A- en B-diploma plaats 
op vrijdagmiddag 8 juli onder 
schooltijd. 
Voor het A-diploma hebben Mi-
lan Chang van de Montessori, 
Samuel Kocis van de Sint Johan-
nes en Fatuum Mohamed Has-
san van de Visser ’t Hooft afge-
zwommen.

En voor het B-diploma: Samira 
Nuijens, Sem Pala, Quinty Oos-
terbaan en Tristan Terwal van de 
Augustinus, Morris Xenakis van 
de Cunera, Matthias Koole, Do-
ra Kruistum en Femke Pet van 
de Juliana van Stolberg, Carisia 
Botero van de Klimop, Eva van 
der Kraan, Jippe Kuijs en Da-
vid Tromp van de Montessori, 
Laura Boots, Sterre Deijlen, Stef 
Goossens, Luna Ruijter en Im-
ke Storm van de Rembrandt, Tijn 
van Aalzum, Megan Castricum, 
Maud Kuilboer en Bas Zoeteman 
van de Sokkerwei, Tarik Been-
tjes, Tim Dam, Bryan Graas, Eske 
Lascoris, Noa Looijenga, Rose-
marijn Opdam, Mandy Renckens 
en Jeffrey Vriend van de Toerma-
lijn en Shanti Raghosing en Lars 
de Winter van de Visser ’t Hooft.

Cubs winnen in Friesland

Castricum - Na het verlies van 
vorige week en twee zware trai-
ningen later, hadden de Cubs 
van CasRC hun zelfvertrouwen 
teruggevonden. Met slechts 
twaalf spelers vertrokken ze naar 
Gorredijk in Friesland. Omdat de 
tegenstander ruim in de reser-
vespelers zat, werden er twee 
noordelingen toegevoegd aan 
het Castricumse team.
Tim Beentjes opende al snel de 
score en met een dropkick con-
verteerde hijzelf zijn try. Deze 

snelle score gaf CasRC moed 
en met een snel uitgespeelde 
bal kwam via de driekwartlijn 
de bal bij Jan van Zon en bracht 
de stand op 0-14. Hoewel trai-
ner/coach Arjen Talens Van Zon 
liever niet had zien opgesteld 
vanwege een ribblessure, was 
het juist Jan die gedurende de-
ze wedstrijd een belangrijke rol 
zou gaan spelen. Hij drukte in 
de eerste helft drie try’s, waar-
van Tim Beentjes er slechts een 
van wist te converteren. Ook aan 

Jan van Zon op weg naar zijn vierde try. (foto Theo Beentjes)

de tweede try van Beentjes in de 
eerste helft konden geen twee 
extra punten toegekend worden. 
Het combinatieteam Noord wist 
in de eerste helft drie keer tegen 
te scoren, maar miste wel alle 
conversions.

Doordat de voorwaartsen van 
het Noordse combinatieteam 
echt uit de kluiten waren getrok-
ken, was het een goede keuze 
om zoveel mogelijk over de snel-
le driekwartlijn te spelen. Direct 
na de kick off waren het eerst 
de Noordelingen die met een try 
dichterbij kwamen (20-29). Twee 
slimme crosskicks van fly-half 
Beentjes leverde try’s op voor 
Jan van Zon en Martijn Smit, 
waardoor CasRC weer kon uitlo-
pen. Maar met nog drie tegen-
try’s gaf Noord zich nog steeds 
niet gewonnen. Uiteindelijk wa-
ren het nog twee try’s van Jan 
van Zon die voor een 35-51 eind-
zege voor de Cubs zorgde. Van 
Zon nam hiervan 32 punten voor 
zijn rekening. 

Komende zaterdag spelen de 
Cubs thuis tegen Amstelveen. 
Dit team voert de ranglijst aan. 
De Castricumse Cubs kunnen 
dan wel weer beschikken over 
de lang geblesseerde spelers Fa-
bio Fillipi en Max Kastanje.

Klaverjassen voor KIKA
Akersloot- Op zaterdag  8 ok-
tober wordt in café De Vriend-
schap in Akersloot de traditione-
le klaverjasdrive georganiseerd.  
Een geweldige prijzentafel ken-
merken deze drives, prijzen zoals 
Senseo koffiemachines, reiskof-
fers, levensmiddelenpakketten, 
paling en radio‘s. Naast het kla-
verjassen natuurlijk ook een su-
perverloting met daarin dezelfde 
prijzen als met het klaverjassen. 
Een deel van de opbrengst gaat 

naar de Stichting KIKA die de 
belangen van kankerpatiëntjes 
behartigt. Vanwege het 30-jarig 
jubileum van de familie Levering 
in De Vriendschap hebben zij 
besloten deze stichting in 2010 
en 2011 te steunen. Deelnemers 
kunnen zich van tevoren tele-
fonisch opgeven via tel. 0251-
312866 om zeker te zijn van een 
plaatsje. De kosten van deelna-
me bedragen 5 euro. De aan-
vang van deze drive is 20.00 uur.

Hockey D-kamp zit er weer op
Castricum - 100 kinderen, 50 
tentjes, 400 pannenkoeken, 
heel veel hockey... vorig week-
end vond het jaarlijkse D-kamp 
plaats op Wouterland. Een twee-
daags kamp voor alle jongens en 
meisjes die dit seizoen in de D 
spelen. 
Het was even puzzelen maar 
op zaterdagmiddag stonden al-
le tentjes, haring aan haring, op 
de smalle stukjes gras naast de 
velden. Na het D-kamp dinner 
stond een flinke delegatie van 
Heren 1 en Dames 1 klaar voor 
het geven van een hockey-cli-
nic. De D-jeugd was razend en-
thousiast en ging er volop tegen-

aan. Natuurlijk volgde ter afslui-
ting een partij tussen alle kin-
deren en de heren en dames, 
stand: 0-0. Na de clinic stond 
Mariska van dansschool Mariz 
uit Castricum op het veld om de 
kinderen een hip-hop/streetdan-
ce les te geven. Dat was een ge-
weldige opwarming voor de dis-
co. MHCC tenue uit, disco kle-
ding aan en dansen maar of ge-
woon lekker blijven hockeyen 
op het veld. Na een kort nacht-
je stond er in de vroege och-
tend voor alle kinderen en bege-
leiders een heerlijk ontbijt klaar. 
Het D-kamp werd afgesloten 
met een gezellig toernooi.

Vitesse verliest van Zaanlandia
Castricum - Waar Vitesse ver-
leden week nog op inzet won 
van VVW werd er zondagmiddag 
kansloos verloren van nieuwko-
mer Zaanlandia. Op een zon-
overgoten Puikman vergat Vites-
se in de eerste helft te voetbal-
len. De ploeg uit Zaandam kwam 
beter uit de startblokken en hoe-
wel zij feller speelde dan Vites-
se kregen zij in de eerste helft 
geen enkele kans om de sco-
re te openen. Vitesse daarente-
gen kreeg welgeteld één kans 
en deze werd prima benut door 
spits Lennert Beentjes, 1-0. Drie 
minuten voor rust echter kreeg 
Zaanlandia ten onrechte een pe-
nalty toegewezen door de ove-

rigens verder goed fluitende 
scheidsrechter Van Kampen. De 
penalty werd onberispelijk inge-
schoten en beide ploegen gin-
gen met 1-1 op scorebord rus-
ten.
Na rust kwam Vitesse beter uit 
de kleedkamer en zat er weer 
voetbal in de ploeg. Het was 
echter Zaanlandia dat op voor-
sprong kwam, en wederom werd 
duidelijk dat Vitesse een aan-
tal vaste spelers door blessures 
achterin mist. De ploeg uit Zaan-
dam kwam een tiental minuten 
later zelfs op 1-3. Hierna zet-
te Vitesse aan en via een aantal 
goede combinaties was het Jort 
Kaandorp die de 2-3 mocht aan-

tekenen. Wie dacht dat de ploeg 
hierna op zoek ging naar de ge-
lijkmaker kwam echter bedro-
gen uit. Vele passes van achter-
uit kwamen niet aan en doordat 
het middenveld vaak werd over-
geslagen konden er geen goe-
de combinaties opgezet worden, 
zodat regelmatig balverlies een 
feit was. Zaanlandia kreeg we-
derom een, ditmaal terechte pe-
nalty en deze maal ging de bal 
over het doel zodat Vitesse nog 
kans had op de gelijkmaker. Het 
mocht echter niet zo zijn en in de 
blessuretijd wist Zaanlandia de 
2-4 binnen te schieten.
Volgende week moet Vitesse 
naar Uitgeest.

Opnieuw verlies dames Croonenburg
Castricum - De dames van 
Croonenburg speelden dit week-
end in de rumoerige Blauwwit-
hal, de thuishaven van Amster-
dam. Na het verlies van Croo-
nenburg tegen Tevoco vorige 
week, waren de dames er op ge-
brand deze zaterdag een goed 
resultaat neer te zetten. De eer-
ste set begon goed met een 
mooie servicereeks van Rebec-
ca Boonman waardoor Amster-
dam werd overdonderd. Maar 
na de eerste schrik hervatte Am-
sterdam zich langzaam en kwam 
langszij waarna zij de set met 25-
20 binnenhaalden.

In de tweede set voerde trainer-
coach Ruben Nijhuis twee wis-
sels door Jasmin Luijcks voor 
de spelverdeling en Ivanka van 
Vliet mocht zich verdienstelijk 
maken op de passer-loper posi-
tie.  Het mocht echter niet baten, 
want ondanks dat de pass rede-
lijk tot goed was, werden servi-
ces en smashes net uitgeslagen 
en leverden ze niet de gewens-
te punten op. Deze set werd met 
14-25 verloren. De derde set 
kende teveel communicatiefou-
ten en de opdrachten in de aan-
val werden niet goed genoeg 
uitgevoerd. Hierdoor konden de 

dames van Amsterdam niet ont-
regeld worden, waardoor deze 
set voor Croonenburg opnieuw 
verloren ging met 14-25.
De vierde set was alles of niets 
voor de Castricumse dames. De 
druk was verdwenen wat resul-
teerde in meer scherpte waar-
door meer verdedigd werd en 
de geslagen ballen nu wel net in 
het veld vielen. Het team uit Cas-
tricum streed voor wat ze waard 
was, maar uiteindelijk werd deze 
set toch nipt verloren met 23-25. 
Volgende week mag Croonen-
burg, thuis in Castricum, tegen 
Keistad laten zien wat zij kan.




