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Castricum - Donderdag 1 
oktober is er een raadsac-
tiviteit over de voortgang 
rond het initiatief Duyn-
Parc; het Landal Greenpark 
op de Zanderij. De bijeen-
komst is openbaar. Momen-
teel loopt er een haalbaar-
heidsonderzoek naar dit ini-
tiatief. De bijeenkomst is be-
doeld om informatie te ge-
ven over de stand van za-
ken van het haalbaarheids-
onderzoek. Er is een presen-

tatie met ontwikkelaar en ini-
tiatiefnemer Van Wijnen en 
PWN, eigenaar van gronden 
op De Zanderij. Vorige week 
werd bekend dat een parti-
culier een deel van de Zan-
derij heeft gekocht om de 
komst van het vakantiepark 
tegen te houden. De bijeen-
komst is van 19.30 tot 20.30 
uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Na de pre-
sentatie is er ruimte voor vra-
gen en discussie.
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Westerplein geopend, speciale 
zonnepanelen op fietsenstalling

Castricum - Er moest ei-
genlijk een vuur ontstoken 
worden door een prehisto-

risch figuur tijdens de offi-
ciële opening van het Wes-
terplein achter het NS-stati-

on, maar dat ging niet hele-
maal goed.  Met een druk op 
de knop heeft wethouder Leo 
van Schoonhoven toen maar 
het elektrische licht ontsto-
ken op het plein dat maan-
dagmiddag officieel geopend 
werd. De voetgangerstun-
nel onder het station moet 
nog worden aangepakt en 
er komen nog winkels op het 
plein, maar er zijn wel al vier 
eiken geplant en er liggen te-
gels met archeologische af-
beeldingen en jaartallen die 

tezamen een tijdlijn vormen 
en wijzen naar Huis van Hil-
de. De fietsenstalling bevindt 
zich nu achter het station. 
Het was een breed gedragen 
wens om de overkappingen 
terug te plaatsen. Daarop zijn 
nu zonnecollectoren aange-
bracht. De opgewekte ener-
gie wordt gebruikt in het Huis 
van Hilde. 
De Castricumse fietsenstal-
ling is een van de eerste pro-
jecten in Nederland waar 
dit wordt toegepast en is de 
eerste op deze schaal met 
op maat gemaakte panelen. 

Het gaat om een systeem 
van buigbare en flinterdun-
ne zonnepanelen  van Oran-
ge Solar. Door het toepassen 
van polycarbonaat in plaats 
van glas als drager zijn de-
ze modules licht van gewicht, 
flexibel en uitermate dun. 
De modules maken ge-
bruik van celtechnologie en 
niet van dunne film. Zo kun-
nen zij ook op gebogen op-
pervlakten net zo veel ener-
gie opwekken als traditionele 
zonnepanelen. De gemeen-
te investeert zo in duurzame 
energie. Foto: Henk Hommes. 
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Spaar nu voor
Bibiza hangers 
en oorbellen 
van Swarovski

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

HERFST-
WANDELING 
OP WESTERVELD
4 OKTOBER
14.00 UUR

Zie elders in deze krant.
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Bakkum - De Wico’s, Le-
gend, Jukebox, the Barnbees 
en La Stampa; deze bands 
zijn erbij op de kermis in Bak-
kum in hotel Borst. De groot-
ste reünie van Castricum en 
omstreken vindt plaats op 
9, 10 en 11 oktober. Willem 
Borst en zijn  zoon Fabian 
hebben er weer zin in. Op het 
plein is de kermis aangekleed 
met nostalgische kraampjes 
met oliebollen, suikerspin-
nen en meer en er staat on-
der andere een zweefmolen.

Vrijdag 9 oktober vanaf 21.00 
uur speelt Shoreline de zaal. 
Shoreline staat al jaren ga-
rant voor gezelligheid. De 
band kan putten uit een 
enorm repertoire dat staat als 
een huis. 

Zaterdag 10 oktober om 21.00 
uur gaat het feest verder met 
in het café De Wico’s met een 
feestrepertoire. In de zaal kan 

iedereen genieten van de co-
verband Jukebox. Het reper-
toire, bestaande uit meer dan 
200 nummers en medleys in 
alle stijlen, is voorzien van vi-
deobeelden die synchroon 
met de muziek meelopen. 
Dit maakt het meezingen en 
meedansen voor de feeste-
lingen nog leuker. 
Zondag 11 oktober om 17.00  
uur gaat Duo de Wico¹s weer 
verder met waar ze gebleven 
waren. In de zaal wordt het 
feest met La Stampa (foto) en 
de The Barnbees. La Stam-
pa verstaat de kunst van het 
feestvieren als geen ander. 
The Barnbees spelen rocka-
billy en country. Net zoals vo-
rig jaar wordt het kermisfeest 
uitgebreid met tenten en er 
komt een overkapping over 
de weg, zodat bij slecht ie-
dereen warm en droog bui-
ten kan staan. Toegang is 
achttien jaar en ouder, legiti-
matie verplicht.

Gratis naar Poetry Slam
Castricum - Op vrijdag-
avond 9 oktober vindt in de 
nieuwe zaal van cultuurpo-
dium De Bakkerij de North 
Sea Poetry Slam plaats. Dit 
is een voordrachtswedstrijd 
waarbij poëzieperformers de 
strijd met elkaar aangaan en 
het publiek een belangrij-
ke stem heeft in het bepalen 
van de winnaar. Poetry Slams 
zijn momenteel populair in 
Nederland, omdat het zul-
ke bruisende poëzieavonden 
zijn. Dat geldt zeker voor de-
ze avond, die De Bakkerij en 

North Sea Poetry gezamenlijk 
hebben opgezet. In de line-
up zitten dichters die eerder 
in de finale van het NK Poe-
try Slam stonden, de stads-
dichter van Tilburg, de voor-
malig stadsdichter van As-
sen en anderen met een ste-
vige reputatie in poëzievoor-
dracht. Muziek is door sin-
ger-songwriter Hebe Vrijhof. 
Presentatie: muzikant-schrij-
ver Jaap Boots. Entree: gratis. 
Aanvang: 20.30 uur. Op za-
terdagavond 10 oktober is er 
nóg een poëzieavond in Cas-

tricum: de North Sea Poe-
try Show, met o.a. Bart Cha-
bot. Meer info en reserveren: 
www.northseapoetry.nl. Op 
de foto dichter Fred de Vries.

Inloopspreekuur Happy Homework
Castricum - Vanaf oktober 
houdt Happy Homework  in-
loopspreekuren in de biblio-
theek. Tijdens deze inloopu-
ren kunnen ouders, leerlin-
gen en studenten de meest 
uiteenlopende onderwijsvra-
gen stellen. 
Een bezoek aan de inloop-
spreekuren en een advies 
zijn geheel kosteloos. Het 
eerste inloopspreekuur is op 

12 oktober. Happy Home-
work biedt vanaf dit school-
jaar professionele educatie-
ve begeleiding aan in de bi-
bliotheek Kennemerwaard. 
Vanuit de bibliotheek onder-
steunt Happy Homework kin-
deren uit zowel het basison-
derwijs als voortgezet on-
derwijs met diverse begelei-
dingsprogramma’s. Happy 
Homework is een professio-

neel scholingsinstituut. Het 
instituut verzorgt voor leerlin-
gen uit het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs huis-
werkbegeleiding, bijles, ci-
to/nio-training, rekentrainin-
gen en meer. De inloop is van 
19.00 tot 19.30 uur. 

De volgende inloopspreek-
uren vinden plaats op 26 ok-
tober en 7 december.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 10.00 uur
Romeo And Juliet - Royal Opera House

woensdag 20.00 uur
Ja, ik wil! - Ladies Night

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

Holland Natuur in de Delta
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.15 uur

45 Years
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 16.00 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 3D

vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Mia Madre

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

  Schone Handen
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 16.00 uur

Amy
woensdag 15.00 uur   
Pan - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Keet & Koen

zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur   

Hotel Transsylvania 2 - 3D (NL)
zaterdag 16.00 uur   

woensdag 15.15 uur   
Hotel Transsylvania 2 - 2D (NL)

Programma 1 okt t/m 7 okt 2015

Romeo and Juliet
De beroemde versie van Ken-
neth MacMillan van Shake-
speare’s romantische tra-
gedie op Prokofievs mag-
nifieke muziek keert te-
rug als opening van het sei-
zoen 2015/2016 van het Roy-
al Opera House Live Cinema. 
Deze Romeo and Juliet is rijk 
aan het zwierige straatleven 

van Verona en aan zwaard-
gevechten en feesten, maar 
MacMillans focus is altijd ge-
richt op de complexe emo-
ties van de jonge geliefden - 
vooral op die van Juliet, van 
het uitzinnige geluk van haar 
eerste liefde tot de schok-
kende, volwassen gewaar-
wording van haar noodlot. 

Dracula en zijn vrienden zijn 
weer terug voor een mon-
sterlijk grappig avontuur in 
Hotel Transsylvanië 2. Alles 
lijkt op rolletjes te lopen in 
Hotel Transsylvanië. Achter 
gesloten kisten maakt Dra-
cula zich echter zorgen dat 
zijn schattige kleinzoon Den-
nis, een half-mens/half-vam-

Hotel Transsylvanie 2
pier, nog geen tekenen laat 
zien dat hij een vampier is. 
Terwijl Mavis samen met Jo-
nathan voor het eerst op be-
zoek gaat bij haar menselij-
ke schoonouders, schakelt 
Vampa Dracula zijn vrienden 
in om Dennis een ‘monster-
in-opleiding’ training te ge-
ven. 

Topartiesten in A9Studios
Uitgeest - Zaterdag 26 sep-
tember is het concertpro-
gramma van dit seizoen in de 
A9Studios geopend met een 
uitverkochte show van de 
Edwin Evers band. Het vol-
gende concert is van René 
Froger, Jeroen van der Boom 
en Gerard Joling op zaterdag 
10 oktober. Deze drie heren 
worden vergezeld door de 
muziekformatie Gents. 
Zondagmiddag 18 oktober 
komen ruim veertig Neder-
landstalige topartiesten in 
de A9 Studios. Tussen tus-
sen 14.00 en 18.00 uur ver-
schijnen zij voor de camera’s 
verschijnen van het intussen 
populaire tv-programma Top-
pers van Oranje met weke-
lijks ruim 700.000 kijkers, in 
de A9 Studios in Uitgeest.
Vinzzent, Helemaal Hol-
lands, Tino Martin, Sieneke, 
Peter Beense, Jaman, Alex, 
John de Bever, Mick Har-
ren, Billy Dans, Wesly Bronk-
horst, Hans Steiger, Ronnie 
Ruysdael, Gino Graus, Jef-
frey Heesen  en vele ande-
ren zijn van de partij. Langer 
genieten voor de fans van 
Tino Martin (foto) en Wesly 
Bronkhorst wordt het omdat 
met deze beide toppers een 

mini-special zal worden op-
genomen.
Iedereen die vooraf één of 
meerdere tickets online be-
steld maakt kans op één van 
de bungalowvakanties met 
de hele familie of vrienden-
groep in één van de Euro-
parcs-parken in Nederland. 
Surf hiervoor naar de web-
site van Toppers van Oranje, 
www.toppersvanoranje.tv.

Later dit seizoen komen 
Van Dik Hout, Waylon, Miss 
Montreal of Trijntje Ooster-
huis naar Uitgeest. Kaarten 
hiervoor zijn al in de verkoop 
op www.a9studios.nl en bij 
de vestigingen van Primera.
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Doe-middagen 
Technisch College Velsen
IJmuiden - Op woensdag 
7 oktober, woensdag 11 no-
vember en woensdag 9 de-
cember organiseert het Tech-
nisch College Velsen weer 
doe-middagen voor leerlin-
gen van de groepen acht van 
de basisscholen in de regio. 

Achtstegroepers kunnen 
kennis maken met de school. 
Niet door stil te zitten en te 
luisteren, maar door te doen! 
Uiteraard wordt er op de-
ze middag een techniek-
werkstuk gemaakt. Maar ook 
technisch tekenen komt aan 
bod, en de verzorging van de 
inwendige mens.
Het Technisch College Vel-
sen wordt steeds meer een 
begrip in de IJmond, maar 
ook in de wijde omgeving. 
Diverse tv-actualiteitenpro-
gramma’s hebben aandacht 
aan de school besteed, om-
dat de laatste jaren het besef 
is doorgebroken dat er in de 
toekomst een enorm tekort 

aan vaklieden gaat ontstaan. 
Het Technisch College Velsen 
is één van de weinige VM-
BO-scholen in Nederland, 
die nog helemaal in techniek 
gespecialiseerd is. Het stelt 
zich ten doel om haar leerlin-
gen af te laten studeren als 
‘junior-vakman’. Een vervolg-
opleiding aan het MBO zorgt 
daarna voor een prima start-
positie op de arbeidsmarkt.

De komende maanden zullen 
alle leerlingen van de groe-
pen acht van de basisschool 
een keuze moeten maken 
voor een vervolgopleiding. 
Voor leerlingen die van die 
typische ‘doe’-kinderen zijn, 
is het Technisch College Vel-
sen een prima plek. Via 0255-
514006 kan men een plaats-
je reserveren. De doe-mid-
dag begint om 13.30 uur en 
duurt tot 16.00 uur. Het aan-
tal plaatsen is beperkt. Zie 
ook www.technischcollege-
velsen.nl.

New York Pizza is geopend!
De smaak van Manhattan in Limmen

Limmen – De bakken met 
gesneden groenten zijn ge-
vuld en zorgvuldig afgedekt, 
de ovens staan aan en de in-
richting is brandschoon en 
compleet; eigenaar Virun 
Dauwan (32) staat te pope-
len om te beginnen. Vorige 
week is New York Pizza ge-
opend achter Firezone, het 
tankstation op de Rijksweg 2. 
,,Het draait hier allemaal het 
afhalen en bezorgen van een 
breed assortiment pizza’s van 
topkwaliteit, diverse pasta’s, 
verse salades, lekkere bijge-
rechten, goed ijs en een as-
sortiment frisdrank”, vertelt 
ondernemer Dauwan. ,,Er is 

een ruime keuze voor vege-
tariërs en een grappig kin-
dermenu.”
De grote inspiratie van New 
York Pizza kwam uit New 
York. ,,Het hoge servicege-
halte, de vernieuwende crea-
tiviteit en trendy stijl, het be-
lang van kwaliteit en hygië-
ne; New York Pizza laat zich 
hierdoor leiden. Maar het be-
langrijkste is natuurlijk lek-
ker eten. En dat bezorgen 
wij gewoon thuis in Limmen, 
Akersloot, Uitgeest en Cas-
tricum. Er wordt al gratis be-
zorgd vanaf 7,99 euro.” Het 
team dat onder leiding van 
Virun staat, helpt mee in de 

keuken en bezorgt de maal-
tijden. 
Zelf vindt Virun de pizza met 
vijf soorten kaas erg lekker: 
naast tomatensaus liggen 
er raclette, mozzarella, rode 
Cheddar, Goudse kaas, verse 
peterselie en gesmolten Par-
mezaanse op de pizza. ,,Het 
is ook mogelijk zelf een pizza 
samen te stellen”, vervolgt hij. 
,,Er is een keuze tussen een 
luchtige bodem met krokan-
te rand of een Italiaanse dun-
ne, krokante bodem. Er zijn 
verder mooie pastagerechten 
zoals lasagne en pasta met 
pesto, gegrilde kip, Parme-
zaanse kaas en rucola. Bij de 
salades kan gekozen worden 
tussen een ceasar- of balsa-
micodressing.” En er is meer. 
Krakend vers knoflookbrood 
bijvoorbeeld, Buffalo wings, 
nuggets of gebakken wed-
ges. Er is tot slot ijs van Ben 
& Jerry’s, Cornetto’s en muf-
fins, brownies, cakejes ge-
vuld met gesmolten choco-
lade en koek. Dat wordt lek-
ker eten! 
Tot 18 oktober is de twee-
de pizza met een doorsne-
de van 25cm gratis. Elke dag 
geopend van 16.00 tot 22.30 
uur. Bestellen en betalen kan 
eenvoudig via www.newyork-
pizza.nl.

Castricum - Zin om een 
klassiek Chinees spel te le-
ren spelen? Vrijwilliger Coo-
tje (77) doet het in zes maan-

Mahjong leren? dagmiddagen. Zij heeft 
plaats voor twee personen. 
Mahjong heeft 144 mooie 
stenen, met bijvoorbeeld dra-
ken en seizoenen. Van de-
ze stenen moet een vierkan-
te Chinese muur worden ge-

bouwd. Ieder krijgt dertien 
stenen en om de beurt en 
met veel geduld wordt een 
van de vele mogelijke com-
binaties gebouwd. Opgeven 
bij Cootje Koomen, tel.: 0251-
651669.

Castricum - Op maandag 
5 oktober wordt in stilte ge-
wandeld tussen de herfst-
kleuren in de duinen. De 
wandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur en is circa vijf 
tot zes km lang. Verzamelen 
rond 9.30 uur op de parkeer-
plaats bij het informatiecen-
trum De Hoep aan de Zee-
weg in Bakkum. Deelname is 
gratis. Voor verdere informa-
tie: 0251 654064.

Stiltewandeling

Castricum - Parnassia 
Groep organiseert daarom 
workshops Stoppen met pie-
keren. Op donderdag 29 ok-
tober van 19.30 tot 22.00 uur 
in Geesterhage Geesterduin-
weg 3. Aanmelden via 088-
3582260 of via de mail pre-
ventie@brijder.nl.

Stop piekeren

Open dag bij jubilerende 
Dierenambulance

Regio - Dierenambulan-
ce Kennemerland bestaat 
40 jaar en houdt op dieren-
dag een open huis. Iedereen 
is op zondag 4 oktober wel-
kom om het onderkomen van 
de organisatie aan de Kleine 
Houtweg 35 in Heemskerk te 
komen bekijken. 

Ook is huis aan huis een 
krant verspreid met veel in-
formatie over de geschie-
denis van Dierenambulance 
Kennemerland. 
Tijdens de open dag kun-
nen kinderen paard rijden en 
schapen aaien. Verder zijn er 

spinnen, reptielen, uilen en 
fretten te bewonderen. Ver-
schillende bedrijven en or-
ganisaties zullen zich tijdens 
de open dag presenteren en 
voor de kinderen zijn er di-
verse activiteiten. 

Natuurlijk is iedereen in de 
gelegenheid om het pand 
en de dierenambulances zelf 
van binnen te bekijken. Vrij-
willigers van de organisatie 
zullen klaar staan om daar-
bij uitleg te geven. Ook wordt 
er een loterij georganiseerd. 
De open dag vindt plaats van 
12.00 tot 16.00 uur.
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Onthullingen rond de 
Slag om Castricum

Castricum - Op dinsdag 
6 oktober, de dag dat de 
Slag om Castricum herdacht 
wordt, is er een presentatie 
van Cor Prins rond dit onder-
werp. Cor is verbonden aan 
de Stichting Historisch Eg-
mond en heeft veel onder-
zoek verricht naar sporen 
rond de vergeten oorlog. Cor 
is al eens uitgenodigd als ex-

pert in het museum. Hij ont-
hult nieuwe feiten naar aan-
leiding van door hem zelf 
uitgevoerd onderzoek en er 
wordt aanvullende informa-
tie bekendgemaakt rond de 
in 2013 in de duinen ont-
dekte resten van een Russi-
sche soldaat uit 1799. De le-
zing begint om 20.00 uur en 
de toegang is vijf euro.

Nieuwe workshops bij 
De Oude Proeftuyn

Heemskerk - In de Oude 
Proeftuyn op de Zuiderwent-
weg 1 worden meerdere ke-
ren per week workshops 
groendecoraties aangebo-
den en er is weer een geheel 
nieuw programma. 
Maak bijvoorbeeld een her-
tenkop voor aan de muur. 
Het gewei bestaat uit salim, 

Het leven van 
een koster

Castricum - De verhalen-
groep Oud-Castricummers 
heeft Piet Kloes uitgeno-
digd om te vertellen over zijn 
hoofdkosterschap in de Pan-
cratiuskerk. Piet is al zestien 
jaar hoofdkoster en kan hier-
over een verhaal vertellen 
met ernst en humor. 
Geïnteresseerden kunnen op 
dinsdag 6 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur bij de groep 
aanschuiven in het muse-
um van de werkgroep Oud 
Castricum, de Duynkant, 
hoek Geversweg/Duinen-
boschweg. Entree 2,50 euro. 
Opgeven bij  Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251656562, e-mail 
info@welzijncastricum.nl.

Castricum - De serie oe-
cumenische vespers onder 
verantwoordelijkheid van de 
Raad van Kerken Castricum 
heeft dit jaar de psalmen als 
onderwerp. Zaterdag 3 okto-
ber wordt de vesper gehou-
den in de Dorpskerk vanaf 
17.00 uur. 
Jarek Kubacki zal een kor-
te overdenking houden. Er 
wordt gesproken over psalm 
23. Voorafgaand wordt er ge-
zongen, iedereen mag mee-
doen. Het is de bedoeling dat 
de deelnemers aan de liede-
renmiddag tijdens de vesper 
meezingen in het koor. Mee-
doen kost vijf euro, bestemd 
voor de bladmuziek. 

Het zingen begint om 13.30 
uur. Aanmelden bij jellejan@
jjklinkert.nl.

Psalm 23

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 20-09-2015: Thijs 
Min, zoon van Leonardus R. 
Min en Judith Kamphuijs. 
Castricum - 16-09-2015: Mi-
chel ter Maten, zoon van Ga-
briëlle ter Maten. 16-09-
2015, Savannah ter Maten, 
dochter van Gabriëlle ter Ma-
ten. 16-09-2015: Eva Wewer, 
dochter van Marc C. Wewer 
en Kim E. Meijer. 17-09-2015: 
Maud Isa Kruijswijk, dochter 
van Jacob W. Kruijswijk en 
Celine Heeren. 18-09-2015: 
Noura Ramaya Makken, 
dochter van Ramon F. Mak-
ken en Choumicha Boukhris-
sa. 19-09-2015: Isabel Fen-
na Guit, dochter van Jeroen 
W.G. Guit en Susanne Ove-
res. 19-09-2015: Dion Beem-
ster, zoon van Arthur Beem-
ster en Mirte Buré. 20-09-
2015: Gwen Joanna Scheffer  

dochter van Ragnar Scheffer 
en Beatrix C.C.M. Oudejans.

Huwelijk/geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 02-09-2015: 
Edwin Schouwstra en Inge 
J.C. Huisman. 23-09-2015: 
Rick van der Meijden en Judy 
Eskes. 23-09-2015: Adrianus 
L. de Graaf en Eva Drenth. 
Elders woonachtig - 18-09-
2015: Martijn Boer en Anja 
Burger. 19-09-2015: Soroush 
Aazami en Myrthe van Erp. 
19-09-2015: Benny Bax en 
Tricia A. Garman.
 
Overleden
Castricum - 19-09-2015: 
Adriana G.M. Jonkers, wedu-
we van Pieter M. Portegies. 
Limmen - 16-09-2015: Jo-
hanna C.M. Bakker, weduwe 
van Petrus J. Kaandorp.

Zonnige editie Amakloop
Akersloot - Ook dit jaar is 
weer op de laatste zondag 
van september de Amakloop 
gehouden; de 31e editie was 
zonovergoten. Bij de jeugd 
was het goud bij de hele mijl 
jongens voor Martijn Balde, 
Rick Thomasse werd twee-
de en Rowan Dekker derde. 
Bij de hele mijl meisjes wa-
ren dat Lise Lemsom, Amy 
Groot en Esmée Burgmeijer. 
Bij de halve mijl jongens was 
de hoofdprijs voor Thiemen 
Dekker, Jayden Talman werd 
tweede, gevolgd door Quin-
ten Burgmeijer, bij de halve 
mijl meisjes waren dat res-
pectievelijk Lisa v.d. Lee, Ka-
itlyn Groot en Caylée Talman. 
Daarna was het vervolgens 
de beurt aan de volwassen 
om te starten op de 5, 10 of 

15 kilometer. Bij de heren op 
de 15 km gingen de prijzen 
naar Joost van Galen (53:10), 
Siem Meijne (56:54) en Jas-
per Commandeur (59:02), bij 
de dames Dames 15km naar 
Eline Lute (1:05:57), Marlen-
ne de Groot (1:10:33) en Mar-
jan Seignette (1:12:58). Bij de 
heren 10km Gerard van der 
Berg (35:20), Jeroen Lute 
(38:49) en Jan Bot (39:33). Bij 
de dames 10km: Judith Pe-
terink (42:52), Judith Tamis 
(44:20) en Marjolijn Bijwaard 
(47:50). Bi de heren 5km: 
Bart Geersma (19:14), Jeffrey 
Stuyt (20:50) en Tristan de 
Jong (20:58) en bij de dames 
5km: Esmée Bakker (21:03), 
Moniek van Linden (21:47) 
en Judith Krom-Van Hesse-
lingen (23:02).

Castricum - Op 17 oktober 
geef Marleen Bos haar laat-
ste fotografi eworkshop van 
dit jaar en dit is dan ook de 
meest creatieve. Er wordt ge-
experimenteerd  met nieuwe 
technieken en kleuren. 
Onderwerpen zijn onder an-
dere: beweging, onscherp-
te, creatieve mogelijkhe-
den en dubbele belichting 
en de mooie herfst. Inschrij-
ven via:  info@marleenbos.nl. 
De workshop vindt plaats in 
het bos. 

Workshop 
fotografi e  

www. .nl

www. .nl

Liefhebbersdagen 
bij Kwekerij Loef

Velserbroek - De Liefheb-
bersdagen van Kwekerij Loef 
gemist? 
De komende twee weken is 
het mogelijk op vrijdag en 
zaterdag nog te genieten van 
het prachtige assortiment Ja-
panse esdoorns, heesters 
met schitterende herfstkleu-
ren, smaakvol fruit en kleur-
rijke vaste planten in com-

binatie met siergrassen. Tij-
dens de actiedagen krijgen 
klanten bij aankoop vanaf 
vijftien euro een grote zonne-
hoed cadeau. De extra Lief-
hebbersdagen zijn op 2 en 3 
oktober en 9 en 10 oktober. 
Kwekerij Loef is gevestigd 
aan de Rijksweg 255 in Vel-
serbroek. Zie ook www.kwe-
kerijloef.nl.

Liefhebbersdagen Liefhebbersdagen 

opgebonden op een frame. 
De kop zelf is van mos. Voor 
aan de buitenmuur, maar 
binnen is het ook een blik-
vanger. Er zijn ook verrassen-
de arrangementen waarbij de 
workshop wordt gecombi-
neerd met een lunch in res-
taurant Blond in Heemskerk 
of Sonnevanck in Wijk aan 
Zee. Het is bovendien moge-
lijk een workshop te reser-
veren voor een eigen groep-
je, waarbij men zelf hapjes en 
drankjes meeneemt. 

En er is meer, nog veel meer. 
Wie het gehele aanbod wil 
zien, doet er goed aan op de 
website te kijken: www.dou-
deproeftuyn.nl. Telefonisch 
reserveren kan via 0251-
241036 of mail naar info@
doudeproeftuyn.nl.
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Uitgeest - De TTV Uitgeest 
heeft weer een mooie wed-
strijdweek achter de rug. 
Team 2 heeft heel goed ge-
presteerd tegen VDO Uit-
hoorn. Patrick Rasch had het 
zwaar maar behaalde toch de 
volle winst. Ook voor teamle-
den Rene van Buren en Jelle 
van Werkhoven hadden het 
niet gemakkelijk, Jelle moest 
twee partijen zijn meerdere 
erkennen in zijn tegenstan-
der. Einduitslag: 8-2 voor TT-
VU.
Team 4 kwam er slecht van-
af. 7 van de 10 sets tegen De 

Volewijckers uit Amsterdam 
werden in 5 games gespeeld 
en maar twee keer kwam Uit-
geest als de sterkste van de 
tafel. Roger Schuddeboom 
pakte in één van de vijf-ga-
mers een punt en het twee-
de punt werd door Erik van 
Breukelen in de laatste set 
van de avond op het wed-
strijdformulier gezet. Eind-
uitslag 8-2 voor De Volewij-
ckers.
Team 3 speelde in Wormer-
veer bij Tazano 96. Billy Fa-
tels stapte als eerste naar de 
tafel en haalde in 4 games 

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest - Zondag trad 
Stormvogels aan tegen kop-
loper Zaandam Zuid, die tot 
op dat moment een onge-
slagen status had. Niets te 
verliezen dus voor de ploeg, 
maar trainer/coach Van Duijn 
voelde de hele week al aan 
dat er een verrassing in de 
lucht zat. Zijn ploeg toont 
op de trainingen wekelijks 
aan zeer schotvaardig te zijn 
en de tegenstander staat dit 
speltype openlijk toe. Als de 
ploeg ook vandaag trefze-
ker zou zijn zouden de pun-
ten wel eens in Uitgeest kun-
nen belanden.

Stormvogels had geduren-
de de eerste helft continu het 
betere van het spel maar kon 
dit nog niet omzetten naar 
doelpunten. Het gevolg was 
dat beide ploegen elkaar in 
evenwicht hielden tot aan 
3-3 maar dat Zaandam Zuid 
vervolgens kon leunen op in-
dividuele kwaliteiten om uit-
eindelijk bij rust toch te kun-
nen rusten met een 6-4 voor-
sprong.  Van Duijn bena-
drukte tijdens de rust dat zijn 
ploeg veerkracht moest to-
nen. Niet alleen het spel do-
mineren, de tegenstander lag 
al min of meer op de knieen 
qua veldspel, maar ook aan-
vallend de vertaalslag naar 
doelpunten maken. Con-
ditioneel had de opponent 

het erg zwaar en de gebo-
den ruimtes werden groter. 
Eveline Nootebos paste de-
ze instructie bij aanvang van 
de tweede helft onmiddel-
lijk toe door twee treffers op 
rij te noteren. Nu erop en er-
over luidde het credo; Ge-
rard Valkering en Sebastiaan 
van den Bosch lieten er geen 
gras over groeien en de Uit-
geesters kwamen zowaar op 
voorsprong.  Gesterkt door 
vier opeenvolgende treffers 
bloeide de ploeg op. Welis-
waar moest er nog een te-
gentreffer geincasseerd wor-
den maar de ploeg van Van 
Duijn liet zich niet gek maken 
en hield de voorsprong vast 
door solide te blijven verde-
digen en aanvallend druk te 
blijven zetten. Bij een stand 
van 8-13 in het voordeel van 
onze dorpsgenoten was de 
wedstrijd gespeeld en blaak-
te de ploeg van zelfvertrou-
wen. Jeroen Kuijk scoorde op 
illustratieve wijze in de slot-
fase en Jord Betjes  bepaal-
de de eindstand op 9-15 door 
het benutten van een straft-
worp. De poule ligt nog hele-
maal open volgens Van Duijn, 
iedereen kan van iedereen 
winnen. Volgende week de 
thuiswedstrijd tegen WWSV 
en dan nog de kraker in de 
derby tegen HBC om de eer-
ste helft van het veldseizoen 
af te sluiten.  

     Korfbalflits
       Stormvogels

het eerste puntje binnen. Hij 
was in topvorm en won ook 
zijn andere twee enkelspel-
len. Ook Dennis Janssen won 
zijn eerste partij, ook al wilde 
hij vlak voor het eind zijn te-
genstander al feliciteren met 
de winst..... hij was een beetje 
de weg kwijt. Ook z’n twee-
de partij won hij. Nico Bal-
tus verloor zijn eerste twee 
enkels en de derde beloof-
de ook niet beter te wor-
den, maar hij won uiteinde-
lijk toch. Eindstant 7-3 in het 
voordeel van de mannen uit 
Uitgeest.
Team 1 speelde in Haar-
lem tegen TTV Spaarne. Het 
bleek een lastige avond voor 
het Team uit Uitgeest, niet al-
leen kwam de thuisspelende 
ploeg uit de 1e klasse, maar 
er zijn ook twee mooie da-
mes in het Team. Sommi-
ge mannelijke spelers heb-
ben daar extra moeite mee. 
Henk Spoelstra had daar 
echter geen last van. Hij won 
tegen de jonge dames, toch 
verloor hij tegen de haan uit 
het team. Patrick Schudde-
boom en Henk Spoelstra ze-
gevierden ook in de dub-
bel tegen de meiden. Patrick 
zorgde wel voor nagelbijten-
de games, maar de sets gin-
gen uiteindeijk verloren. Vic-
tor Tchernov kon het langst 
van de dames genieten. Te-
gen beide verloor hij zijn en-
kels in 5 games. Het resultaat 
was 7-3 voor de thuisspelen-
de ploeg uit Haarlem. (Billy 
Fatels)

Uitgeest - In de week van 
13 tot 19 september werd 
in Uitgeest door 35 collec-
tanten gelopen voor het 
Prinses Beatrix Spierfonds. 
Daarbij is 2.134 euro aan 
donaties opgehaald. Aan 
alle vrijwilligers en gulle ge-
vers: bedankt!
Voor 2016 is men op zoek 
naar een paar nieuwe col-
lectanten, vooral in de Lan-
gebuurt en de Meldijk in 
het dorp, in de Kleis de An-
na van Renesselaan en de 
Kleis zelf, en in de Koog de 
Bonkelaar en de Benesser-
laan. Heeft u nog twee uur 
over komend jaar? Neem 
dan contact op met Aagje 
Gosliga, tel. 0251-321175 of 
via e-mail: angosliga@ya-
hoo.com.

Opbrengst 
collecte 

Spierfonds

Presentatie Bank Beentjes
Uitgeest - Op woensdag 7 
oktober zal Bank Beentjes 
in Dorpshuis De Zwaan een 
fotopresentatie geven over 
‘Verdwenen bedrijfjes en ne-
ringdoenden’ (aanvang 19.30 
uur, eindtijd uiterlijk 22.00 
uur). 
Deze activiteit vindt plaats 
van in het kader van het vijf-
endertigjarig jubileum van 
de Vereniging Oud Uitgeest 
en is daarom alleen bestemd 
voor leden van de vereniging. 

De toegang is gratis. 
Aangezien maximaal 120 
personen de presentatie mo-
gen bijwonen, worden be-
langstellende leden vriende-
lijk verzocht om zich uiter-
lijk maandag 5 oktober per e-
mail aan te melden bij de se-
cretaris (secretaris@ouduit-
geest.nl) of via een briefje op 
het adres van Bank (Hoge-
weg 2, Uitgeest) onder ver-
melding van naam, adres en 
telefoonnnummer. 

Lezing over donorhart 
door Joke Limmen
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
een lezing. Vijf jaar geleden 
redde het hart van een donor 
het leven van Joke Limmen 
uit Uitgeest. Met hernieuw-
de energie zet ze zich nu in 
voor meer bewustwording en 
donorregistratie. ‘Ik realiseer-
de me heel goed dat ik was 
gered doordat iemand an-
ders was overleden. Nu voel 
ik vooral intense dankbaar-
heid dat ik door mag leven’. 
Joke Limmen geeft een inter-
actieve lezing over haar ‘her-
nieuwde’ leven met een do-
norhart. 
Donderdag 8 oktober van 

09.30 – 11.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 
5 te Uitgeest. Kosten 2 euro 
inclusief koffie/thee. U kunt 
vooraf of aan de zaal een 
kaartje kopen bij de Stich-
ting Uitgeester Senioren, te-
lefoonnummer: 0251-319020. 

Lezing in Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 4 oktober 
is er in het luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis een presen-
tatie over Art Starrat, de bom-
menrichter van de Ameri-
kaanse B-17 bommenwerper 
met de nickname “No balls at 
all”. Dit vliegtuig maakte op 
24 februari 1944 bij Vijfhui-
zen een noodlanding. Dit is 

een unieke presentatie waar-
in Art Starratt zelf zijn ver-
haal over zijn oorlogservarin-
gen doet, in een door Frits en 
Janny Herfst bewerkte video. 
Dit is een zeer uniek human 
interest verhaal. De presen-
tatie begint om 14.00 uur. Het 
Fort bij Veldhuis ligt aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk.
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Akersloot - De Stichting Sa-
men Spelen organiseert, in 
samenwerking met PWN, 
vanuit De Hoep, een griezel-
tocht. Op vrijdag 13 en za-
terdag 14 november lopen 
de deelnemers in het don-
ker door het bos, waar aller-
lei duistere fi guren zich ver-
schuilen. Het thema is dit jaar 
‘De verschrikkingen van Pan-
dora’. 
Na de ontvangst dwalen de 
groepen van zes personen 
een uur lang door het bos, 
waarbij verschillende op-
drachten en vragen langsko-
men. Acteurs van de Stich-
ting Samen Spelen jagen ze 
de stuipen op het lijf en za-

melen zo geld in voor hun 
Stichting. Samen Spelen or-
ganiseert gratis voorstellin-
gen voor zieke en gehandi-
capte kinderen en voor vol-
wassenen met een verstan-
delijke beperking. Aanmel-
den kan via www.stichtingsa-
menspelen.nl vanaf maandag 
5 oktober. Leeftijd: minimaal 
twaalf jaar, tussen twaalf en 
zestien jaar alleen onder be-
geleiding van een volwasse-
ne. Vanwege de schrikeffec-
ten wordt het afgeraden de-
ze tocht te lopen als je epi-
lepsie of een hartkwaal hebt 
of zwanger bent.  Bovendien 
is het belangrijk goed schoei-
sel te dragen.

Stoet vrachtwagens 
passeert met veel kabaal
Castricum - Stichting Glo-
beTruckers is de organisa-
tor van een jaarlijkse Truck-
run, waarbij mensen met een 
verstandelijke beperking een 
dagje mee mogen met een 
vrachtwagen. Luid claxon-
nerend reed de lange stoet 
vanuit Harteheem in Heems-

kerk vrachtwagens door de 
omgeving en rond 16.15 uur 
was Castricum aan de beurt. 
Groepjes bewoners langs de 
weg zwaaiden de deelne-
mers vrolijk toe en als ant-
woord werd er dan nog eens 
even extra hard op de claxon 
gedrukt.

Nazomeren aan de kust
Bakkum - Terwijl de herfst zijn intrede heeft gedaan, trokken 
veel mensen er afgelopen weekend op uit om nog even te 
kunnen genieten de zon. Het bos en de duinen werden goed 
bezocht en de strandpaviljoens deden goede zaken, de ter-
rasjes zaten vol en dat mocht ook wel na een zomer die over 
het algemeen als matig wordt beschouwd. In Castricum werd 
het zondag zo’n twintig graden. Maar ‘s avonds werd het ge-
woon weer heel fris.

Regio - Hospice Beverwijk 
doet mee aan de Internatio-
nale Dag van de palliatieve 
zorg. In het kader van deze 
dag houdt de Stichting Hos-
pice Groep Midden-Kenne-

Open huis bij 
Hospice 

merland een open huis. De 
deur op de Zeestraat 92 te 
Beverwijk staat open voor al-
le belangstellenden op zater-
dag 10 oktober van 12.00 tot 
16.00 uur. De open dag biedt 
de gelegenheid om een in-
druk te krijgen van het huis 
en de manier van werken, die 
gericht is op kwaliteit. 

Raar, maar waar is thema 
Kinderboekenweek

Castricum - Tijdens de Kin-
derboekenweek 2015 staan 
natuur, wetenschap en tech-
niek centraal onder het mot-
to ‘Raar, maar waar!’ In de bi-
bliotheek van Castricum zijn 
op 14 oktober allerlei activi-
teiten te doen. 

Bouwen met biomassa kan 
van 14.00 tot 16.00 uur; de 
kinderen gaan werken met 
biologisch opvulmateriaal. 
Van 15.00 tot 16.00 uur is het 

Castricum - Enthousiast 
over de tablet/iPad? Of is het 
nog lastig? Ga dan naar Ta-

Tablet Café blet Café in de bibliotheek op 
vrijdag 30 oktober van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Hier krijgt men antwoord op 
alle vragen.

mogelijk voor kinderen van 
zes tot twaalf jaar een calei-
doscoop te maken, deelname 
een euro, reserveren is nodig. 
De microscoop of een ver-
grootglas staat klaar met een 
preparaat, de vraag is wat is 
het? Het Evospel, Spin in het 
web en een kijkje in de mik-
rowereld zijn andere activi-
teiten in de bibliotheek. Er is 
een workshop die om 14.30 
uur begint waarbij kinderen 
van acht jaar en ouder ap-
paraten uit elkaar gaan ha-
len om er daarna een nieuw 
apparaat van te maken. In-
schrijven is nodig en dat 
geldt ook voor de workshop 
‘Techniekfabriek achterstevo-
ren’ die om 14.30 uur begint. 
Voor kinderen van vier tot en 
met zes jaar die lid worden 
tijdens de Kinderboeken-
week ligt een boekenlegger-
loep klaar. Voor kinderen van 
zeven tot en met twaalf jaar 
het tijdschrift  Quest, zolang 
de voorraad strekt. 
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Limmen - Na tien jaar stond 
het weer op het program-
ma; de derby tussen Limmen 
en Vitesse’22. Het veld stond 
omzoomd met toeschouwers 
en zoals gewoonlijk stond er 
bij de kantine de toeschou-
wers drie rijen dik. Beide 
ploegen waren nog ongesla-
gen, wisten in drie duels al 
tenminste tien keer te sco-
ren. Minpunt was dat Emile 
Veldt het veld moest verlaten 
op een brancard na een on-
gelukkige botsing. 
Limmen begon fel aan het 
duel. De laatste thuiszege 
tegen Vitesse dateerde al-
weer van het voorjaar 1989, 
dus moest het dit keer maar 
weer eens gaan gebeuren. 
Het eerste kwartier was ook 
duidelijk voor de thuisploeg 
van coach Eef Luijckx. In de 
twintigste minuut  leidde de 
dadendrang van Vitesse tot 
een vrije trap net buiten het 
penaltygebied. Daaruit wist 
Mats Laan met een bepaald 
niet hard ingeschoten bal 

keeper Randy Scheerman te 
verschalken: 0-1. 
Vitesse kreeg daarna de 
grootste kansen om de sco-
re uit te bouwen. Die kwa-
men vooral door sterke ac-
ties vanaf de rechtervleugel 
van de welhaast ongrijpba-
re Rik Beentjes. Maar aan de 
andere kant liet Limmen zich 
ook niet bepaald onbetuigd. 
Zo had keeper Tom Laan tot 
twee keer toe de hulp van 
zijn verdedigers nodig die 
de bal van de doellijn moes-
ten halen om een gelijkmaker 
te voorkomen. Kort voor het 
einde van de reguliere speel-
tijd leek de beslissing te val-
len toen Robin Bakker bij een 
snelle counter in het penalty-
gebied werd aangetikt en de 
bal op de stip ging. Aanvoer-
der Jasper Rutgers scoorde 
daaruit koelbloedig: 0-2.
Vitesse ging er met de winst 
vandoor, waar een gelijkspel 
de verhoudingen toch wel 
wat beter zou hebben weer-
gegeven.

Sens Fitness brengt steeds 
meer mensen in beweging

Akersloot - Juliam van de 
Veer (29) en Jim Ruiter (26) 
van Sens Fitness hebben hun 
activiteiten verhuisd van het 
Churchillplein naar Akerhof 
1. Zaterdag is de prachtig 
ingerichte ruimte geopend 
door sportwethouder Leo van 
Schoonhoven en die was vol 
lof over het initiatief van de-
ze energieke, jonge onder-
nemers. Want Sens Fitness 
groeit en weet steeds meer 
mensen in beweging te krij-
gen. 
Daarom is nu gekozen voor 
meer ruimte en de nieuwste 
apparatuur. Een echte aan-
winst voor mensen die graag 
extra trainen of gewoon ont-
spannen willen werken aan 
een betere conditie on-
der professionele begelei-
ding. Juliam is sportdocent, 
personal trainer en spin-
ninginstructeur. Jim is naast 
sportdocent ook circuittrai-
ner en spinninginstructeur. 
Sinds 2008 bieden zij bege-
leid sporten aan in een onge-
dwongen sfeer. 

Personal trainer
Daarnaast is een intensieve 
begeleiding mogelijk tijdens 
het trainen met een persoon-
lijk beweegplan op basis van 
alle persoonlijke trainings-
doelen. Daarbij wordt aan-
dacht besteed aan voeding, 
een verbetering van de men-
tale gezondheid en het be-
houden van het behaalde re-
sultaat.
Juliam begeleidt ondertus-
sen een aantal mannen op de 
fiets. ,,Bij spinning wordt ge-
fietst op topklasse spinning-
fietsen”, legt hij uit. Circuit-
training is voor mensen die 
van afwisseling houden, niet 
tegen wat extra inspanning 
opzien en het ook gezellig 
vinden om in groepsverband 
te trainen. Jim begeleidt de 
groep. ,,In het circuit train je 
met de fitnesstoestellen, los-
se gewichten, steps en nog 
veel meer materialen. Ik cor-
rigeer en geef uitleg waar dat 
nodig is. Hierdoor zijn de-
ze trainingen heel geschikt 
voor mensen die nog geen 

ervaring met fitness hebben.” 
Naast spinning en circuittrai-
ning biedt Sens Fitness Pila-
tus aan voor een evenwich-
tige ontwikkeling van alle 
spiergroepen. Met bodypo-
wer werk je niet alleen aan 
spierversteviging; je verbruikt 
ook nog eens flink veel ener-
gie. En er is kickboksen en 
speciaal voor kinderen van 
acht tot en met twaalf jaar is 
er kidsfitness op de vrijdag-
middag. 
Het fitnesscentrum is op een 
frisse, ruimtelijke wijze inge-
richt. Extra aandacht ging uit 
naar een goede verlichting 
voor de sfeer. Wie daar zin 
in heeft kan tijdens het be-
wegen kijken naar een van 
de vier beeldschermen en 
er is een zogenaamd speel-
rek voor allerlei oefeningen. 
Er worden eiwitrijke herstel-
drankjes verkocht en ener-
gierepen. Kennismaken met 
de nieuwe fitnessruimte kan 
door eenvoudig even binnen 
te lopen of contact te zoeken 
via info@sensfitness.nl. 

Samantha is Nederlands 
kampioen estafette

Akersloot - Op zondag 27 
september werd in Amstel-
veen gestreden om de natio-
nale atletiektitels op de esta-
fetteafstanden.
De D-meiden van atle-
tiek vereniging Lycurgus uit 
Krommenie, met Britt Ro-
denburg, Afra Jiya, Tosca 
van der Flier en uit Akersloot, 
Samantha Frinking werden 
nationaal kampioen in hun 
leeftijdscategorie op de af-
stand 4 x 60 meter. 

Twee weken geleden verbe-
terden ze al met 31.13  het 
clubrecord van Lycurgus en 
stegen met hun tijd naar de 
vijfde plaats allertijden voor 
D-junioren. Met een tijd van 
31.40 werden ze dit keer 
ruimschoots eerste voor KAV 
Holland uit Haarlem die een 
tijd had van 32.17.
Op de foto v.l.n.r.: Samantha 
Frinking, Tosca van der Flier, 
trainster Margreet Beuming,  
Britt Rodenburg en Afra Jiya.

Castricum - ‘Loot: MAD 
About Jewelry’ is een expo-
sitie van vijftig internationa-
le designers in het Muse-

Annemieke in New York
um of Art and Design in New 
York. Deze tentoonstelling 
biedt een overzicht van he-
dendaagse ontwikkelingen 
op gebied van sieradenont-
werp. De Castricumse siera-
denontwerpster Annemieke 
Broenink is dit jaar voor de 
tweede keer uitgenodigd. 
Annemieke is tien jaar ge-
leden begonnen in de gara-
ge thuis met de ontwikke-
ling van sieraden op basis 
van materialen die eigenlijk 
bedoeld zijn voor ander ge-
bruik, in het bijzonder rubber. 
Inmiddels heeft zij een groot 
atelier. Haar sieraden wor-
den vooral verkocht in de VS.  
Model: Marica de Wit.

www. .nl

www. .nl

Castricum - De brand-
weervrijwilligers zijn op 
zoek naar nieuwe mannen 
of vrouwen die het korps 
van Castricum willen ver-
sterken. Op zaterdag 3 ok-
tober is het tussen 11.00 
en 16.00 uur mogelijk een 
kijkje te nemen op de open 
dag van de brandweer aan 
de Burgemeester Boreel-
straat 1a.
 
Dan kan men vragen stellen 
over wat de taak als vrijwilli-
ger inhoudt en over de oplei-
ding die gevolgd moet wor-
den. Elke dinsdag is er een 
oefenavond van 19.30 tot 
21.30 uur. 
De brandweer is vooral op 
zoek naar mensen die vaak 
overdag beschikbaar zijn 
binnen de gemeente. De 
spuitgasten staan altijd klaar 
voor de burgers met een 
groep van 21 vrijwilligers die 
letterlijk en figuurlijk voor el-
kaar door het vuur gaan. Het 
team is weer compleet als er 
24 vrijwilligers zijn. 

Wie niet in de gelegenheid 
is de open dag te bezoeken 
kan terecht op dinsdag rond 
19.20 uur in de kazerne.

Brandweer 
zoekt collega’s
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Verlies voor FC Castricum
Castricum - FC Castricum 
heeft de wedstrijd tegen AFC 
verloren. De tegenstander 
begon fel aan de wedstrijd. 
Er waren kansen over en 
weer, maar de keepers deden 
hun werk. In de 27e minuut 
hield een speler van FCC de 
bal tussen beide benen in 
het strafschopgebied van FC 
Castricum. Dit leidde tot een 
indirecte vrije trap, maar deze 
werd gesmoord in een muur 
van Castricum spelers. Daar-
na volgde nog een vrije trap 
Roy van Soest op doel. Het 
schot van Daan Hamaker in 
de blessuretijd van de eer-
ste helft ging over. Na de rust 
leek het allemaal wat moei-
zamer te gaan bij FC Castri-
cum. Het team werkte hard, 
maar dat was niet genoeg. 
Na een verbeten duel, vijf mi-
nuten na rust, scoorde AFC 
na een mooie steekpass via 
de binnenkant van de paal. 

Na een overtreding op Daan 
Hamaker ging de vrije trap 
van Tom Helling via het hoofd 
van Joris Schekkerman net 
naast. AFC zette meer druk 
op de bal en maakte meer 
overtredingen. Dit resulteer-
de in meer veldoverwicht. In 
de 66e minuut werd Maar-
ten gewisseld voor Michel Li-
on, maar dit veranderde wei-
nig aan het spelbeeld. In de 
68e minuut werd het na een 
mooie voorzet van AFC die 
werd aangeraakt door een 
FCC speler 2-0. Marius werd 
op het verkeerde been ge-
zet en kon de bal niet meer 
keren. Roy in de spits en de  
wissels Marciano voor Thier-
ry en Jowel voor Joris moch-
ten niet meer baten. De 3-0 
werd gemaakt via een assist 
van de scheidsrechter. Vol-
gende week spelen de man-
nen weer thuis tegen ZOB, 
aftrap om 14.30 uur.

Castricum - De Werkgroep 
Oud- Castricum laat een bij-
na uitgestorven beroep zien: 
de venters. De fototentoon-
stelling is te zien op  de open 
dag, zondag 3 oktober van 
12.00 tot 17.00 uur in het on-
derkomen van de Werkgroep 
Oud-Castricum: De Duyn-
kant, Geversweg 1B. Op de 
foto links Ker de Ruyter en 
rechts Ben Zonneveld ach-
ter de ijscobakfiets van bak-
ker Beerse, van Oldenbarne-
veldtweg Bakkum. 

Venters in het 
dorp

Kanon uit 1799 gaat af
Castricum - Omwonenden 
van het gemeentehuis moe-
ten zaterdag niet schrikken. 
Tijdens de open dag van de  
gemeente wordt tussen drie 
en vier uur ’s middags een 
onthulling gedaan die te ma-
ken heeft met de Slag bij 
Castricum. Bij deze gelegen-
heid gaat het kanon van Jan 
Brakenhoff uit 1799 af en zul-
len soldaten langskomen. De 
Skulpers zingen onder lei-

ding van Jan van der Schaaf 
soldatenliederen. Voor de-
ze gelegenheid wordt de film 
‘Soldaat onder het zand’  om 
15.00 uur in het gemeente-
huis getoond en neemt de 
burgemeester het woord.

TVC wint toernooi
Castricum - Afgelopen za-
terdag werd het traditione-
le CALB-toernooi gehouden 
bij Tennisvereniging Castri-
cum. Dit gezelligheidstoer-
nooi, dat aan het einde van 
het seizoen plaatsvindt tus-
sen leden van de tennisver-
enigingen binnen de ge-
meente Castricum, dus Bak-
kum, Limmen,  Akersloot en 

Castricum, had een onver-
wacht grote inschrijving. Op 
sportpark van Berg en Bal 
werd door 32 koppels ge-
streden om de wisselbeker. 
Met een klein verschil werd 
uiteindelijk gastheer TVC de 
winnaar met TC Bakkum als 
goede tweede. Volgend jaar 
wodt het toernooi georgani-
seerd door TV Akersloot. 

Regio - Sportservice Ken-
nemerland organiseert in de 
herfstvakantie diverse spor-
tieve activiteiten voor de ba-
sisschoolleerlingen die in 
Castricum of Heemskerk 
wonen of naar school gaan. 
Alle activiteiten zijn gra-
tis. Wie mee wil doen moet 
zich vooraf digitaal inschrij-
ven via www.sportservice-
kennemerland.nl. Op dins-
dagochtend 20 oktober is 
er een sportinstuif in sport-
hal de Waterakkers voor 
kinderen van groep 3 tot en 
met 8. De badmintonvereni-
ging geeft een clinic en er is 
een breakdanceclinic vanuit 
d’Evelaer.In de middag is er 
een badmintontoernooi. Op 
woensdagochtend 21 ok-
tober kunnen kinderen van 
die leeftijd deelnemen aan 
de zogenoemde combicli-
nic smashbal/sportinstuif in 
sportcentrum De Bloemen 
in Castricum en op woens-
dagmiddag bootcampen en 
freerunnen. Verzamelen om 
half twee bij het speelveld 
van de Johannes Poststraat 
in Heemskerk. Voor de kin-
deren uit groep 1 en 2 is er 
een kleuterinstuif op don-
derdagochtend 22 oktober 
in de gymzaal aan de Ho-
geweg in Limmen. Kinde-
ren van groep 1 tot en met 8 
kunnen mountainbiken. De-
ze clinic vindt plaats op don-
derdagmiddag 22 oktober 
op Sportcomplex Cloppen-
burgh in Akersloot. 

Gratis sporten

Castricum verwelkomt
op open dag gemeente
Castricum - Elisabeth, Edith, 
Ellen, Dil, Claudia, Jessie, Ka-
rin en alle andere vrijwilli-
gers die zich inzetten wor-
den overstelpt met vele re-
acties op hun initiatief vluch-
telingen die naar Castricum 
komen een warm welkom te 
geven. 

Elisabeth van der Steenho-
ven: ,,Er zijn dagelijks nieu-
we aanmeldingen van vrijwil-
ligers én bedrijven. Van on-
dernemers die een lunch of 
diner aanbieden tot school-
kinderen die een brief schrij-
ven aan vluchtelingen, een 
benefietconcert van Toon-

beeld tot danslessen bij Ma-
riz, een kinderfeest bij het 
Ruiterhuys, een verwenpak-
ket van de Etos Geesterduin, 
wandelen met de Alkmaar-
dermeervereniging en een 
knipbeurt; het is ongelooflijk!  
Op 3 oktober, tijdens de open 
dag van de gemeente, willen 
we rond 14.15 uur iets spe-
ciaals doen voor al die gulle 
gevers. Dit doen we in over-
leg met wethouder Ans Pel-
zer. En meteen daarna speelt 
rugbyclub Castricum met een 
welkomstband voor vluchte-
lingen om de arm tegen Den 
Haag. Een mooie afsluiting 
van de dag” 

Akersloot - Op zaterdag 3 
oktober start de vierde editie 
van het NK Keezen. Per voor-
ronde kunnen er honderd 
teams worden ingeschreven. 

Het evenement vind plaats in 

NK keezen De Vriendschap in Akersloot.
De tweede voorronde is op 
zaterdag 24 oktober. Van de 
beide voorronden gaan hon-
derd best scorende teams 
door naar de finale. Deze 
vind plaats op zaterdag 7 no-
vember. Inschrijven kan via 
www.nk.keezbord.nl. 

Mucicstar zingt dieren-
liedjes in ‘t Dierenduintje 
Castricum - Op 3 okto-
ber, een dag voor Dieren-
dag, komt kinderkoor Mu-
cicstar (een anagram van 
Castricum) naar ‘t Dieren-
duintje om allerlei dierenlied-
jes ten gehore te brengen. 
De muzikale kinderen zingen 

van 13.30 tot 16.00 uur on-
derbroken met pauzes. Een 
extra leuke reden om weer 
eens een bezoek te brengen 
aan de kinderboerderij die 
te vinden is aan de Duinen-
boschweg schuin achter het 
NS_station. Foto: Mucicstar.  



Duynparc kan ‘linksom 
of rechtsom’

Naar aanleiding van berich-
ten over grondaankoop op de 
Zanderij door een omwonen-
de heeft projectontwikkelaar 
de heer Odink van Van Wij-
nen bv. via de lokale pers la-
ten weten dat het vakantie-
park er wat hem betreft gaat 
komen; ‘linksom of rechts-
om’. Als de citaten in de pers 
kloppen, dan denkt Odink het 
heft in handen te hebben. Hij 
noemt het Chinese voorbeeld 
waarbij een snelweg pal om 
een huis is aangelegd en ver-
beeldt zich dat ook in Neder-
land dergelijke praktijken zich 
voordoen rondom ‘dissiden-
ten’. Odink¹s verbeelding gaat 
al uit naar de Noordzijde van 
de Zanderij. Het maakt hem 
kennelijk niet uit of er ande-
ren tegen de plannen voor 
een vakantiepark op de Zan-
derij zijn. Wat Odink vergeet 
is dat hij eerder heeft uitge-
sproken niet te willen pola-
riseren. Hij vergeet ook dat 
veel inwoners tegen de plan-
nen zijn en daar goede rede-
nen voor hebben; het is niet 
conform het bestemmings-
plan dat juist dit kwetsbare 
gebied wil beschermen; het 
is in strijd met de ecologische 
hoofstructuur en confl icteert 
met Natura 2000. 
Wat Odink vooral vergeet is 
dat de gemeenteraad heeft 
besloten het haalbaarheids-
onderzoek te beperken tot 
het zuidelijk deel van de Zan-
derij. Eventuele plannen bui-
ten dit gebied maken geen 
onderdeel uit van het haal-
baarheidsonderzoek. Wat 
vooral stoort is de arrogan-

tie die Odink ten toon spreidt 
onder de noemer van het ‘kan 
linksom of rechtsom, het park 
zal er komen’. Net als Odink 
zelf heeft gedaan, heeft ook 
een particuliere eigenaar het 
recht zijn ‘belangen te vesti-
gen’. Wethouder Schoonho-
ven laat de onderhandeling 
over grondtransacties aan de 
marktpartijen over. De wet-
houder en de gemeenteraad 
zullen echter politieke afwe-
gingen moeten maken. Die 
gaan over de geloofwaardig-
heid van de politiek (een jaar 
na het opdrogen van de inkt 
wordt het door de gemeen-
teraad vastgestelde bestem-
mingsplan niet meer serieus 
genomen) en over afwegin-
gen economisch belang ver-
sus natuurbescherming res-
pectievelijk behoud van open 
landschap. Bij realisatie van 
een vakantiepark is behoud 
van natuur en het open land-
schap Zanderij voorgoed ver-
loren (korte termijn politiek?). 
Het is nu aan de gemeente-
raad om hun rol op te pakken 
en de politieke keuzes niet 
langer over te laten aan een 
projectontwikkelaar die ‘links 
of rechtsom’ zijn plannen wil 
doorzetten. Als Platform Be-
houd Zanderij zullen we aan-
dacht blijven vragen voor be-
scherming van het gebied 
Zanderij. We zijn niet tegen 
een vakantiepark, maar wél 
tegen een vakantiepark op de 
locatie Zanderij.

Het Platform Behoud Zan-
derij.

De Bakkerij opent het 
nieuwe poppodium

Castricum - De weg er-
naar toe was lang, kronke-
lig en lag vol met valkuilen 
en tegenslagen, maar twaalf 
jaar na de oprichting van de 
Vereniging Vrienden van De 
Bakkerij is het zover; de ope-
ning van een podium voor 
nationale en internationale 
popmuziek. 

Het is de kroon op het werk 
van de tientallen vrijwilligers 
die zich jarenlang sterk heb-
ben gemaakt voor een vol-
waardige vervanging van het 
jaren geleden gesloopte jon-
gerenpodium aan het Castri-
cumse Bakkerspleintje. Met 
het op zaterdag offi cieel te 
openen podium kan De Bak-
kerij een sleutelrol spelen in 
de regio. 
Wie daar niet op wil wachten 
kan op vrijdagavond al te-
recht voor een avond vol live-
muziek. En omdat De Bakke-
rij in oktober  ook nog eens 
41 jaar bestaat, heeft de ver-
eniging voor de bezoekers 
een verrassing in petto: wie 
deze vrijdagavond of op za-
terdag lid wordt van de Ver-
eniging Vrienden van De 
Bakkerij profi teert niet alleen 
tot eind 2016 van korting op 
de toegang, maar hoeft op 
de betreffende avond of dag 
geen entree te betalen.

Op vrijdagavond heeft het in 
Amsterdam opgerichte pla-
tenlabel Life¹s a Beach de 
eer het muzikale spits af te 
bijten, te beginnen met een 
oude bekende: Het Brein Dat 
Kwam uit De Ruimte. Vervol-
gens is het de beurt aan Fla-
ming Cactus met een muzi-
kale dollemansrit van Mexi-
caanse punk naar  terror 
funk. Dan Der Einzelgängers  
met hun elektronische dans-
muziek. Klapstuk is het optre-
den van het afsluitende Rec-
tum Raiders. De muziek van 
dit quintet wordt omschreven 
als intergalactische glampop.

Zaterdag opent De Bakke-
rij om 12.00 uur, waarna bur-
gemeester Toon Mans de of-
fi ciële opening van de nieu-
we zaal verricht. 
Daarna optredens van acht 
bands: Collectief Explosief 
(foto). De band rond zange-
res Maya Link kneedt genres 
als rockabilly, funk, soul, pop 
tot een uiterst opzwepend en 
dansbaar geheel. Vervolgens 
is het de beurt aan New Dut-
ch Generation, een die eclec-
tische indierock speelt. Dan 
Wakepoint met electropunk 
en Vandervens met rockabil-
ly met een beetje ska en rock 
�n roll. Pene Corrida komt 
met metal-versies van aller-
lei Top 40-hits. Ten Hut speelt 
een cocktail van pop, jazz en 
wereldmuziek. Daarna is het 
plaats maken voor de dames 
en heren van Woof! Woof! Ri-
dicule. Het viertal speelt licht 
verteerbare liedjes met dans-
bare beats. Tot slot skapunk 
van de Bazzookas. 

Wie na al dit muzikale geweld 
op zondag nog zin heeft kan 
‘s avonds aanschuiven bij de 
popquiz. Op vrijdag bedraagt 
de entree vijf euro, zaterdag 
acht euro.

De Bakkerij opent het De Bakkerij opent het 

Drost genomineerd voor 
NHN Business Award

Castricum - Het bedrijf van 
Frank Drost, Drost Techni-
cal Management is genomi-
neerd voor de NHN Business 
Award. Adviseren, ontwer-
pen, controleren en beheren 
alle typen installaties, van kli-
maatbeheersing en ventila-
tiesystemen tot aan een he-
melwaterinstallatie; dat is 
waar het bij Drost om draait. 
Het bedrijf heeft onder meer 
zorgcentra, scholen en win-
kels onder zijn klantenkring. 
Energiebesparing is vaak het 
hoofddoel. Bij Drost zijn bui-
ten de vijf vaste krachten 
twee werkervaringsplekken 

beschikbaar voor mensen 
met een beperking. Goed on-
dernemerschap, innovatie in 
duurzaamheid en een sociaal 
hart voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt is 
van toepassing bij deze on-
derneming. 
Drost is Winnaar van de On-
dernemersprijs Castricum 
in 2014 en Noord Holland 
in 2015 omdat Drost hoog 
scoort met betrekking tot 
MVO, duurzaamheid, regi-
onale betrokkenheid, inno-
vatie et cetera. Stemmen op 
Drost kan via www.nhn-busi-
nessawards.nl.

Castricum - Afgelopen zo-
mer is er een dartscompetitie 
gespeeld tussen de kroegen 
in Castricum. Er weden twaalf 
rondes gespeeld met zeven 
teams en afgelopen week 
was het eindtoernooi in Ca-
fé  City omdat die kampioen 
waren geworden. Het werd 
een blind-koppel toernooi 
en nadat de poules gespeeld 
waren met het spel tac-tics 
kwam er uiteindelijk een fi -
nale uit tussen Jimmy Hen-
driks/ Dennis Overdijk tegen 
Ron Hoek/ John v.d. Vlis. Er 
werd gespeeld in een ‘best 
of 3’ en Hoek/v.d. Vlis wis-
ten de eerste leg te winnen. 
In de tweede leg moesten 
Hendriks/Overdijk vol aan de 
bak; zij maakten er 1-1 van. 
In de allesbeslissende leg 
liet Hendriks even zijn klas-
se zien en kon Overdijk het 
daarna afmaken, dus de ti-
tel ging naar Jimmy Hendriks 
en Dennis Overdijk. Volgend 
jaar is er weer een competitie 
en alle kroegen kunnen zich 
aansluiten.

Cafe’s spelen 
samen darts 

Korte cursussen 
bij Toonbeeld

Castricum - Dit najaar heeft 
Toonbeeld  haar aanbod ver-
rijkt met korte workshops op 
uiteenlopend gebied. Op 5 
oktober start de cursus Te-
kenen met de rechterhersen-
helft voor gevorderden. Deze 
cursus is alleen voor mensen 
die de beginnerscursus al 
hebben gevolgd. Beginners 
kunnen zich aanmelden voor 
de cursus die op 2 novem-
ber begint. Op 31 oktober 
start de vierdelige teken- en 
schildercursus ‘life naar mo-
del’. Op 7 november de kor-
te cursus abstract schilde-
ren en er is een cursus edel-
smeden die uit twee bijeen-
komsten bestaat. De cursus 
wordt gegeven op dinsdag-
avond. Kijk voor meer infor-
matie op www.toonbeeld.tv.
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Bloembollenteelt gestopt 
Doolhof van Olifantsgras 
op Zanderij in de maak

Castricum - De verkennen-
de gesprekken die plaatsvin-
den met de gemeente Cas-
tricum, projectontwikkelaar 
Van Wijnen en PWN over een 
alternatief voor bollenteelt op 
de percelen die het Strand-
vondstenmuseum pacht van 
de provincie ten spijt; met 
ingang van 2016 start iets 
nieuws op De  Zanderij. 

Hiermee wordt enerzijds te-
gemoet komen aan de wens 
van de provincie om bespo-
ten teelten te beëindigen in 
het kwetsbare gebied en an-
derzijds aan de verander-
de eisen van de omgeving. 
Op  4,5 hectare op de Zan-
derij zal daarmee eind 2016 
geen bloembollenteelt meer 
plaatsvinden. Menno Twisk 
van het museum vertelt: 
,,Eerder hebben we al vrijwil-

lig 25 meter bollenland langs 
de wandelroute aan de Oude 
Schulpweg uit de bollenteelt 
gehaald om aan de wens om 
te stoppen met het toepassen 
van gewasbeschermingsmid-
delen op die afstand van de 
wandelpaden. Op dit mo-
ment zijn we in contact met 
de innovatieve onderneming 
Energy cropps en bereiden 
met hen samen een plan voor 
om op de Zanderij olifants-
gras te gaan telen, waar we 
een doolhof in willen gaan 
maaien. Olifantsgras is een 
soort rietgras wat kan gedij-
en op schrale grond, zoals 
zandgrond, een paar meter 
hoog groeit en biobrandstof 
kan leveren. Maar ook grond 
zuivert en diverse toepassin-
gen kent. Daarnaast zal het 
terrein ingezaaid worden met 
grassoorten.” 

Vrije Schoolsfeer proeven 
Castricum - Op dinsdag 6 
oktober organiseren de ini-
tiatiefnemers van het op-
richten van een Vrije School 
een nieuwe bijeenkomst. 
Van 19.45 tot 21.00 uur kun-
nen belangstellenden bij de 
Springplank onder leiding 
van vrijeschooldocente Nien-
ke Kortekaas kennismaken 
met het vrijeschoolonderwijs. 
Zij zal vertellen over de in-
houd en praktische kanten 
van het vrijeschoolonderwijs. 

Ook zal Nienke vragen be-
antwoorden. Daarbij kunnen 
de geïnteresseerden kennis-
maken met de typische cre-
atieve kant van het vrije-
schoolonderwijs; er zal een 
stukje muziek- en een teken-
les worden gegeven. Entree 
drie euro om de de zaalhuur 
te kunnen bekostigen. 

Aanmelden kan via vrije-
schoolcastricumuitgeest@
gmail.com. 

Juliana van Stolberg hof-
leverancier van rugbyclub

Castricum – Het was ei-
genlijk nog niet zo opgeval-
len, maar toen meester Mark 
gebeld werd door een moe-
der van een nieuwe leerling 
met de vraag bij welke voet-
balclub de meeste kinderen 
in de klas speelden, moest 
hij antwoorden dat de mees-
te jongens rugby spelen. Dus 
sloot Floris zich bij hen aan. 
Zes jongens in deze klas spe-
len bij de Turven en de Ben-
jamins. In totaal heeft basis-
school Juliana van Stolberg 
zeventien leerlingen die bij 
Cas RC spelen, waarvan er 
vijf in de kleutergroep. Zij 
spelen bij de Guppen. 
Begon het allemaal met Mac-
kenzy Roberts, die al als ba-
by te vinden was op Wouter-
land en meespeelde toen hij 
nog maar twee jaar oud was? 
,,Mijn vader komt uit Nieuw-
Zeeland en hij was trainer bij 
de rugbyclub”, vertelt hij. ,,We 

gaan dit weekend samen 
naar de Rugby World Cup als 
Nieuw-Zeeland tegen Geor-
gië speelt”, vertelt Mackenzie 
stralend. Zijn beste vriend, 
Tristan, heeft een Australi-
sche vader en samen zagen 
zij de wedstrijd Australië-Fiji. 
Maar is rugby dan niet een 
hele ruige sport waarbij je 
jezelf veel pijn doet? ,,Ik huil 
alleen als ik iets gekneusd 
heb”, roept een van de jon-
gens. ,,De kinderen krijgen 
een goede voorbereiding bij 
trainingen en wedstrijden 
zodat de kans op blessures 
wordt verminderd”, zegt de 
moeder van Mackenzy, Deb-
bie Winterberg. ,,In tegen-
stelling tot voetbal is rug-
by een sport waar discipli-
ne en respect een belangrij-
ke rol spelen, net zoals zelf-
beheersing. Het wordt niet 
alleen gespeeld volgens de 
regels, maar ook binnen de 

geest van die regels. Hier-
door wordt kameraadschap 
en een gevoel voor fair play 
ontwikkeld die rugby type-
ren.” 
Volgens de legende ontstond 
rugby in 1823 tijdens een 
voetbalmatch op een school 
in het stadje Rugby in Enge-
land. Bijna twee eeuwen la-
ter is rugby een van de po-
pulairste sporten ter wereld 
geworden. RTL7 zendt nu 
een groot aantal wedstrijden 
van het WK rugby live op tv 
uit. De finale is op zaterdag 
31 oktober gespeeld. Wel-
ke landen zijn de belangrijk-
ste kanshebbers voor de we-
reldtitel rugby 2015? Debbie: 
,,Nieuw-Zeeland staat ruim 
eerste op de wereldranglijst 
en moet als de favoriet wor-
den gezien. Voor Gavin en 
Mackenzy hoop ik dat dit 
team, The All Blacks, wint.” 

Controle fietsverlichting 
door de Fietsersbond

Castricum - Op zaterdag 10 oktober houden vrijwilligers van 
De Fietserbond op het Bakkerspleintje een fietsverlichtings-
actie van 10.00 tot 16.00 uur. De verlichting van de fiets wordt 
gecontroleerd en mogelijk gerepareerd en of vervangen. Het 
is ook mogelijk een postcode in de fiets te laten graveren en 
er is een bandenspanningscontrole.

Rotondes ter adoptie aangeboden
Castricum - Door samen-
werking tussen de Roton-
despecialist en de gemeente
Castricum, is het vanaf 1 ok-
tober mogelijk om als bedrijf 
een rotonde in de gemeente 
te adopteren. 
Deze samenwerking komt 

voort uit de wens van het 
college om te bezuinigen op 
het onderhoud van de mid-
deneilanden van de roton-
de, zonder dat het ten koste 
gaat van het onderhoudsni-
veau. In ruil voor het onder-
houd mogen de bedrijven re-

clameborden neerzetten. Er 
zijn zes rotondes door de ge-
hele gemeente die meedoen. 
Beverwijkerstraatweg/Castri-
cummerwerf, Soomerwegh/
Oranjelaan, Torenstraat/Rui-
terweg en drie op de Gees-
terweg in Akersloot.

Keramiek bij Toonbeeld
Castricum - Maandag zijn 
de keramieklessen weer bij 
Toonbeeld begonnen. Er zijn 
wekelijkse lessen op maan-
dagavond, aanvang 19.30 
uur. Op deze avond kunnen 
de cursisten zich in tien les-

sen bekwamen in alle vor-
men van keramisch vormen. 
Op zaterdag ligt de focus op 
draaien. Deze cursus bestaat 
uit zes hele dagen. De eer-
ste les vindt plaats op zater-
dag 31 oktober. In beide cur-

sussen leert men ook diver-
se decoratietechnieken zo-
als glazuren en Terra Sigil-
lata. De eerste les is vrijblij-
vend. De les wordt allee be-
taald wanneer men zich voor 
de hele cursus opgeeft. Wel 
even van te voren aanmel-
den Tel.: 0251-659012 of mail 
naar tnbeeld@xs4all.nl.
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