
 
00   00 maand 2015

125 oktober 2016 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Toch renovatie voor 
zwembad Witte Brug?
Castricum - Wethouder Rob 
Schijf wil toch laten onder-
zoeken of een renovatie mo-
gelijk is voor het verouder-
de zwembad De Witte Brug. 
Donderdagavond is hierover 
gesproken in de gemeen-
teraad tijdens de presenta-
tie van het Plan van Aan-
pak door de wethouder van 
sport. Opmerkelijk, want vo-
rig jaar is door een speci-
aal opgerichte projectgroep 
de conclusie getrokken dat 
nieuwbouw een betere optie 
is, ook al is die duurder dan 
voorzien. Sportpark Noord 
End kwam daarbij als loca-
tie in beeld, centraal voor be-
woners van Castricum. Lim-

men én Akersloot. De plek 
waar het zwembad nu staat 
aan de Jacob Rensdorpstraat 
zou te klein zijn voor een ge-
renoveerd bad en de kosten 
te hoog volgens de project-
groep. De raad wordt nu ge-
vraagd begin 2017 te komen 
met een besluit, maar daar 
werd tegen geprotesteerd. 
Met name CKenG wil spijkers 
met koppen slaan en noemt 
het uitstel tijdverlies. Deze 
fractie diende voorafgaand 
aan de behandeling van de 
Voorjaarsnota een motie in 
om de wethouder tot spoed 
te manen. Andere oppositie-
partijen sloten zich aan als 
mede-indieners.

Wonen

DEZE WEEK IN 
DE KRANT

UITSLUITEND ROOMBOTER EN 100% AMANDELSPIJS! 
DE HELE DAG DOOR VERS GEBAKKEN!!
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

Jonge rugbyers op weg naar EK
Castricum - Jan Crelis Wam-
steker, Odin Pronk, Bart Wie-
renga en Dave Koelman zijn 
geselecteerd voor het nati-
onale rugbyteam onder de 
achttien jaar. Het team  wordt 
getraind door Tijmen Vader 
en de Castricummers Mats 
Marcker en Wiet van Duin. In 
april 2017 zullen zij deelne-

men aan het Europees kam-
pioenschap dat in Frankrijk 
wordt gespeeld. Doel  is pro-
motie naar de A-poule.
In de voorbereiding worden 
een aantal oefenwedstrijden 
gespeeld tegen sterke tegen-
standers uit de A-poule. Zon-
dag 2 oktober is de voorbe-
reiding gestart en reisde NL 

U18 af naar Keulen om het 
op te nemen tegen het natio-
nale team van Duitsland, een 
team dat al jaren uitkomt in 
de A-poule. Ondanks het ver-
lies van 20-14 biedt het ver-
toonde spel voldoende per-
spectief voor de toekomst.
Na deelname aan het talen-
tenprogramma van Rugby 
Academy NoordWest door 
Jan, Odin en Dave spelen de 
laatste twee op dit moment 
in de UK. Bart neemt deel 
aan het fulltime trainings-
programma NTC van Rug-
by Nederland. Rugby U18 is 
te volgen op: www.facebook.
com/nlrugbyu18. Foto:  Ma-
rina Pronk. V.l.n.r.: Jan Crelis, 
Odin, Bart, Dave.

Elf vrije zelfbouwkavels 
op locatie Aan de Hage 
Castricum - Op 30 septem-
ber is de verkoop gestart van 
elf vrije zelfbouwkavels nabij 
Geesterhage. Op deze loca-
tie ‘Aan de Hage’ kunnen ko-
pers zelf hun droomhuis re-
aliseren. De voormalige Mo-
lenweideschool aan de H. 
Dunantsingel/A. Schweitzer-
laan is gesloopt om ruim-
te te maken voor de nieu-
we woonlocatie. Het eerste 
plandeel van het project, het 
nieuwe Kultuurhuis, isl eind 
dit jaar gereed voor gebruik. 
Ontwikkelaar Biesterbos is 
verantwoordelijk voor de to-
tale ontwikkeling van het ge-
hele voormalige Geesterha-
geterrein, bestaande uit het 
nieuwe Kultuurhuis, de vrije 
zelfbouwkavels en de twee 

nog te realiseren kleinschali-
ge appartementengebouwen 
Zilverzand en Koraalzand 
met in totaal 28 appartemen-
ten. Geïnteresseerden kun-
nen zich vanaf nu inschrijven 
voor het project Aan de Hage 
op www.aandehage.nl. 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

vers van de veluwe
Herten stoofvlees

500 gr. €7,99 

350 gr. boerenkool
350 gr. aardappelen
250 gr. magere spekjes

Samen €4,99
Rookworst
Rund of varken

30% korting
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Ingezonden brieven:
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ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
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Let op:
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WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 3-09-2016: 
Duuc Leonard de Braaf, zoon 
van Aart C.F. de Braaf en Gi-
selle M. Teunisse. 4-09-2016: 
Jippe Zoontjes, zoon van 
Marc Zoontjes en Sanne de 
Doelder. 11-09-2016: Da-
vin Zwikker, zoon van Eel-
co Zwikker en Linda Adria-
ni. 13-09-2016: Omar Zouri-
ky, zoon van Mahmoud Zou-
riky en Ghadaa Abo Al Na-
seer. 13-09-2016: Lex Chris-
tiaan Peeters, zoon van Nick 
Peeters en Christianne L. Os-
inga. 15-09-2016: Babs Anne 
Kuijs, dochter van Johannes 
N. Kuijs en Esther Zonne-
veld. 20-09-2016: Rosie Lu-
cie Engel Zonneveld, dochter 
van Jim Zonneveld en Maria 
A.P. Laroo. 24-09-2016: Juun 
Simon Nicolaas Sloog, zoon 
van David A. Sloog en An-
ne M. Kok. 25-09-2016: Zus 
Veldt, dochter van Erik A.M. 
Veldt en Imme de Winter.
Akersloot - 17-09-2016: Ben 
Johannes de Groot, zoon van 

Jan de Groot en Simone R.E. 
Hollenberg.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 22-09-2016: 
André Wilderdijk en Anouk 
Lindeman. 23-09-2016: Eel-
co Kloppenburg en Bianca 
Borst.
Elders woonachtig - 16-09-
2016: Collin D. Kaandorp en 
Hanneke van den Hoek. 24-
09-2016: Teunis G. Jonker en 
Johanna H.M. van de Ven.
 
Overleden
Castricum - 17-09-2016: 
Pieter J.J. Pannekeet, gehuwd 
met Maria M. Bolten. 20-09-
2016: Gerrit J. Riethorst, we-
duwnaar van Boukje Nijhuis. 
23-09-2016: Trijntje Douma. 
26-09-2016: Johanna M. Por-
tegies. 26-09-2016: Christina 
M. Vriend, gehuwd met Mi-
chiel de Bood.
Uit privacy-overwegingen 
kiezen steeds minder perso-
nen voor publicatie. 

Aanstelling Ron Suanet
Castricum - Het college 
heeft vorige week dinsdag 
besloten om Ron Suanet aan 
te stellen als gemeentesecre-
taris en algemeen directeur 
van de gemeente Castricum. 
Daarmee is hij de opvol-
ger van Karin Peters die be-
gin april de organisatie ver-
liet. Suanet, inwoner van Be-
verwijk, was sinds het vertrek 
van Peters waarnemend se-
cretaris van Castricum.

Bij wie mag Jared logeren?
Castricum - Sandra is de 
moeder van Jared (9). Zij 
heeft vanwege gezondheids-
klachten niet altijd genoeg 
energie om hem op te voe-
den zoals ze eigenlijk wil. 
Ze wil graag zelf voor Jared 
blijven zorgen, maar tegelijk 
ook haar gezondheid verbe-
teren. Dat lukt haar niet al-
leen. Sandra heeft het wijk-
team van Parlan om hulp ge-
vraagd. Voor Sandra wordt 
nu gezocht naar een parttime 
pleeggezin in Castricum. Bij 
wie mag Jared doordeweeks 
een of twee nachten loge-
ren?
Sandra vult aan: ,,Als hij ook 
nog om het weekend kan lo-
geren is dat helemaal mooi. 
Maar doordeweeks is nu echt 
het belangrijkste.” Zij glim-
lacht als ze vertelt: ,,Jared is 
een superlief, blij en gevoe-

lig kind. Hij houdt van natuur 
en er zijn weinig dingen die 
hij niet leuk vindt. Hij zit op 
sport en muziekles en houdt 
ook van knutselen, lezen en 
springen op een trampoline. 
Hij doet altijd zijn best. Dat is 
bewonderenswaardig, want 
het kost hem veel moeite 
om motorische dingen te le-
ren. Dat komt door dyspraxie, 
waardoor zijn zenuwbanen 
zich langzamer ontwikkelen. 
Maar het is een doorzetter en 
omdat we veel oefenen ont-
wikkelt hij zich als ieder an-
der kind.”
Bel 088 1240001, kijk op 
www.pleegzorgparlan.nl of 
bezoek de informatieavond 
op 10 oktober bij Centraal 
bureau Parlan, Van der Lijn-
straat 9, Alkmaar. De foto en 
naam zijn niet echt, het ver-
haal is dat wel.

Regenboogzebra kan 
komen, maar waar?

Castricum - Henny Huisman 
die met het idee kwam was 
blij, net zoals Ralph Castri-
cum die er werk van maakte; 
het zebrapad in regenboog-
kleuren kan worden gerea-
liseerd in de gemeente Cas-
tricum. De motie waarmee 
Ralph Castricum kwam don-
derdag in de gemeenteraad 
werd met een meerderheid 
van stemmen aangenomen. 
Uit blijdschap werden Ral-
ph Castricum en burgemees-
ter Toon Mans getrakteerd op 
een dikke zoen van Huisman.  

Met een gekleurd zebrapad 
moet de gemeente laten zien 
dat seksuele diversiteit wel-
kom is in Castricum. De in-
ternationale Coming Out Day 
op 11 oktober zou volgens de 

indieners van de motie: For-
za, GroenLinks en PvdA, een 
mooi moment zijn voor de 
onthulling van het zebrapad.
Maar eerst is het nog de 
vraag waar het zebrapad 
moet komen. 

Bij het wijzigen van een zebra 
in andere kleur is deze wette-
lijk gezien niet meer te kwali-
ficeren als een voetgangers-
oversteekplaats. Er geldt dan 
voor bestuurders niet meer 
de verplichting om voetgan-
gers en bestuurders van een 
gehandicaptenvoertuig, die 
op het regenboogzebrapad 
oversteken of aangeven te 
willen oversteken, voor te la-
ten gaan. Wethouder Marcel 
Steeman is op zoek naar een 
geschikte locatie.

Expositie bij 
Perspectief

Castricum - De schilders-
groep en keramiek- en 
beeldhouwgroep van Per-
spectief houden een herfst-
expositie. De kunst is uiterst 
divers, maar vooral met hart 
en ziel gemaakt. De expositie 
is te zien op zaterdag 15 en 
zondag 16 oktober van 11.00 
uur tot 17.00 uur in atelier De 
Duinrand, Van Oldenbarne-
veldtweg 37, Bakkum.

Castricum - Schaatser Erik 
Hulzebosch komt naar Cas-
tricum. Topsport, de mens 
daarin en de motivatie om 
door te gaan; daarover 
spreekt Erik tijdens de net-
werkbijeenkomst van de On-
dernemers Vereniging Castri-
cum op donderdag 13 okto-
ber in Huis van Hilde. 

Met marathonschaatsen 
maakte hij faam. Dat deed 
hij ook op andere manieren 
nadat hij verslagen werd in 
de eindsprint van de laatste 

Tocht der Tochten. Trainend 
met zijn eigen marathon-
ploeg en werkend voor zijn 
bedrijf Maple Skate bijvoor-
beeld. Tegen de tijd dat hij 
veertig naderde was het ge-
noeg en werd een loopbaan 
als motivatiespreker gestart.

De avond is bedoeld voor be-
staande en nieuwe leden van 
OVC en leden van de onder-
nemersvereniging van Lim-
men en Heiloo. De inschrij-
ving verloopt via info@ovcas-
tricum.nl.
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Zondag lezing bij Laan 

Illustrator Hamelinck 
werkt vanuit zijn hart
Castricum - Zondag 9 ok-
tober vanaf 14.00 uur ver-
telt Coen Hamelink in het ka-
der van de Kinderboeken-
week over zijn werk als kin-
derboekenillustrator bij Kan-
toorboekhandel Laan. Coen 
woont in Castricum, maar hij 
werkt onder andere voor in-
ternationale opdrachtgevers. 
De Kinderboekenweek duurt 
tot en met zondag 15 okto-
ber.

Coen Hamelink groeide op 
in Zeeland. Als klein kind te-
kende hij al allerlei soorten 
theatrale karakters en speel-
de hij de trompet. Hij maakt 
altijd nieuwe ideeën en con-
cepten, door het associë-
ren en verbinden van teken-
strepen en gedachten. Vaak 

werpt hij zichzelf in de diep-
te waar hij nieuwe inspiratie 
opdoet om weer een nieu-
we uitdaging aan te kunnen 
gaan. Wat hij ook creëert, hij 
wil dat het vanuit zijn hart 
komt. Coen is nu fulltime il-
lustrator. 

Cabareske kleinkunst in 
Franks Huiskamertheater

Castricum - In Franks Huis-
kamertheater bruist het al 
weer een tijdje van het la-
chende leven. Ook voor 14 
oktober staat er een vrolij-
ke voorstelling geprogram-
meerd. Dit keer een mengel-
moes van cabaret en klein-
kunst. Twee voor velen be-
kende cabaretières en een 
begenadigd muzikant delen 
de avond in drie stukken. 

Merel Moistra (foto) brengt 
geheel in haar eigen stijl 
nieuw materiaal. Na zeven 
keer haar avondvullende 
voorstelling hier te hebben 
gespeeld weet zij zich verze-

kerd van een goeie vijfhon-
derd Castricumse fans. Merel 
vindt zichzelf een omgekeer-
de apocalyptische onheils-
profeet, is bezig met het red-
den van de wereld en ze heeft 
er zichtbaar lol in. Dan neemt 
Barbara Breedijk een deel 
van de avond voor haar re-
kening. Barbara introduceert 
haar liedjes op een aansteke-
lijke manier aan het publiek. 
Ludieke teksten kletst ze al 
even grappig aan elkaar. in 
de Kleine Komedie is ze bin-
nenkort te zien en te horen in 
de voorstelling; ‘Fiere vrou-
wen’ met  Matilda Santing en 
Louise Korthals!  John Spij-
ker completeert het trio van 
deze avond. John is muzi-
kant pur sang en begeleidt 
zichzelf op gitaar. Met  blije 
liedjes soleert hij met plezier 
naast het spelen in de cover-
band The Peachkings. Daar-
mee stond hij onder meer 
in het voorprogramma van 
Grammy Award winnaar Fla-
co Jimenez, Venice, De Dijk, 
Bløf, Normaal, Guus Meeuw-
is en Direct. Een avond all-in-
out is te reserveren via info@
dorpsstraat23.nl. 

Mysterie veldnamen Over Die opgelost

Akersloot/Limmen - De 
polder Over Die, voorheen 
van de banne Limmen nu in 
Akerslootse handen, heeft 
prachtige maar voor velen 
onverklaarbare veldnamen. 
Sommigen herkennen bij-
voorbeeld de naam Zode-
hoop, maar dan de naam Alt-

geringeland, destijds eigen-
dom van de Egmondse Abdij. 
Met een klein beetje verbeel-
dingskracht is daar de bete-
kenis: al te gering ofwel een 
klein stukje land aan geven. 
De naam die men ooit aan 
een stuk grond gaf was niet 
zomaar uit de lucht gegre-

pen. Was het aanzicht hoog, 
laag of droog? Dan zou in de 
namen ven, vijf morgen, he-
mel of hoop verschijnen.

Kees Druijven heeft onder-
zoek gedaan en vertelt op 
dinsdag 22 november vanaf 
20.00 uur in Ons Huis hier-
over. Tijdens de lezing staat 
hij stil bij de gebruiksge-
schiedenis van het gebied, 
de wateringen rondom en 
vooral de namen die de per-
celen dragen. Die namen wa-
ren belangrijk voor boeren 
bij zoal de koop en verkoop 
van land totdat het kadaster 
in 1832 de namen overbodig 
maakte door de percelen van 
een sectienummer en num-
mer te voorzien. 
Aanmelden kan via 072-
5052708 of mail naar 
c.n.druijven@hetnet.nl.

Lekker eten met de handen
Castricum - De werkgroep 
Castricum-Ethiopië organi-
seert op vrijdag 21 oktober 
weer een Ethiopische maal-

tijd.  Het belangrijkste be-
standdeel van zo’n maaltijd 
is een pannenkoek van teff-
meel met daarop allerlei klei-

ne gerechtjes. Dit gerecht 
wordt met de handen gege-
ten. De maaltijd wordt ge-
houden op vrijdag 21 okto-
ber vanaf 18.00 uur in het pa-
rochiecentrum naast de Pan-
cratiuskerk, Dorpsstraat 113 

in Castricum. De opbrengst 
komt geheel ten goede van 
projecten in Ethiopië. Opga-
ve tevoren is noodzakelijk, 
dat kan tot 15 oktober via lia-
hoogeland@zonnet.nl of te-
lefonisch 0251-656100.

Scooter gestolen
Castricum - Op 26 septem-
ber tussen 15.20 en 17.40 uur 
is een scooter ontvreemd bij 
sporthal De Bloemen. Het 
gaat om een Piaggio C25.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 21.00 uur 
The Girl on the Train
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

De Held
vrijdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 19.00 uur 
Florence Foster Jenkins

donderdag 21.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

Riphagen
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Bridget Jones’s Baby

woensdag 13.30 uur 
Trolls (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur 

zondag 11.00 uur  woensdag 16.00 uur 
Uilenbal

zaterdag 13.00 uur
zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur 
Peter en de Draak (NL) 3D

zaterdag 12.30 uur 
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur 

Storks (NL) 2D

Programma 06 okt  t/m 12 okt 2016

The Girl on the Train
Tijdens haar reis ziet ze elke 
dag een in haar ogen perfect 
stel; Megan en Scott Hipwell. 
Dit krijgt snel een keerzijde, 
Rachel ontdekt iets gruwe-
lijks en de nachtmerrie waar 
ze in verzeilt raakt blijkt de 

waarheid, Rachel wordt on-
verklaarbaar gewond wakker 
en Megan is vermist. 

Rachel raakt verstrikt in de 
vermissingszaak, gaat ze zelf 
op onderzoek uit? 

Junior, de topbezorger on-
der de ooievaars, staat op het 
punt promotie te maken juist 
op het moment dat hij per on-
geluk de Baby Maak Machi-
ne activeert. Een superschat-
tig, maar volstrekt onwettig 
klein meisje is het gevolg. Om 

Storks te voorkomen dat zijn baas 
hierachter komt, haast Juni-
or zich om dit probleempak-
ketje, zijn eerste bezorgbaby, 
af te leveren. Een onthullend 
avontuur waarin meer dan 
één familie het ware geluk 
vindt en het bestaansrecht 
van de ooievaar weer tot le-
ven wordt geroepen.
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Gemeenten sluiten convenant

Aanbod bedrijventerreinen 
omlaag, kwaliteit omhoog

Regio - Zeven gemeenten 
in de Regio Alkmaar slaan 
de handen ineen om even-
wicht te brengen in vraag 
en aanbod van bedrijven-
terreinen. Ze hebben hier-
toe een convenant geslo-
ten. Inzet is het overaan-
bod terug te dringen en de 
kwaliteit te verbeteren zo-
dat deze bedrijventerrei-
nen weer aantrekkelijker 
worden voor bestaande en 
nieuwe ondernemingen.
 
Enkele jaren geleden bleek 
uit een behoefteraming dat 
zonder ingrijpen een fors 
overschot aan bedrijventer-
reinen dreigt. Niettemin zijn 
er nog steeds bedrijventerrei-
nen in ontwikkeling of in de 
planning. De levensvatbaar-
heid daarvan is onderzocht. 
Het blijkt noodzakelijk om de 

eerder gemaakte afspraken 
aan te scherpen.
Overaanbod van bedrijven-
terreinen is zeer ongewenst, 
omdat dit kan leiden tot half 
gevulde terreinen, leegstand 
op bestaande terreinen, la-
gere vastgoedwaarden, on-
eigenlijke concurrentie tus-
sen gemeenten, hoge onren-
dabele investeringen en een 
onnodige aanslag op gron-
den en de landschappelij-

ke kwaliteit. Zonder ingrij-
pen zou er in 2030 meer dan 
200 ha aan bedrijventerrei-
nen zijn bij een behoefte van 
circa 80 ha.
Dit gegeven is aanleiding ge-
weest om goede regionale 
afspraken te maken. Daar-
om is er het convenant tus-
sen de gemeenten Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Heerhu-
gowaard, Heiloo, Langedijk 
en Uitgeest.

Castricum - Stichting Sa-
men Spelen houdt voor de 
vijfde keer een griezeltocht, 
dit jaar in samenwerking 
met Camping Geversduin. 
De camping wordt omge-
toverd tot een duister land-
schap, waar bijzondere fi gu-
ren wonen. Het thema van dit 
jaar is: ‘The Walk of The Ring’. 
Dus denk aan ork in het bos, 
een zwarte geest of wellicht 
een lief maar niet zo onschul-
dig hobbitje. Niets is wat het 
lijkt. De opbrengst komt ten 

goede komen aan zieke en/
of gehandicapte kinderen of 
ouderen met een beperking. 
De tocht wordt gehouden 
op vrijdag 11 en zaterdag 
12 november. Toegankelijk 
voor volwassenen en kinde-
ren vanaf twaalf jaar. Kinde-
ren tussen de twaalf en zes-
tien alleen samen met een 
volwassene. 
Aanmelden via www.stich-
tingsamenspelen.nl, daar is 
ook aanvullende informatie 
te vinden.

Bij De Ochtenden:
‘Geheim van mijn moeder’

Castricum - In de serie De 
Ochtenden kunnen belang-
stellenden op donderdag 6 
oktober in de bibliotheek luis-
teren naar de lezing Het ge-
heim van mijn moeder.  Jour-
naliste Annemarie Gerbran-
dy vertelt tijdens deze bij-
eenkomst over haar obsessie: 
het geheim van haar moeder, 
een Joods meisje in de Twee-
de Wereldoorlog, en de im-
pact hiervan op haar eigen le-
ven.  De lezing is van 10.00 tot 
12.00 uur.
Annemarie komt er rond haar 
tiende achter dat er iets niet 
klopt aan het levensverhaal 
van haar moeder. Die blijkt 
als jong meisje in de oorlog 
aan een razzia in een Joods 
kindertehuis te zijn ontsnapt. 
Haar biologische ouders ko-
men tijdens de Holocaust om 
het leven en het Joodse meis-
je wordt grootgebracht door 
Friese pleegouders. Haar 
moeder stopt haar Joodse 
verleden diep weg, ze wil er 
niets van weten. Zelfs haar 
kinderen kennen haar ver-
haal in eerste instantie niet. 
Daar wordt niet over gepraat.
Als de jonge Annemarie haar 
‘ontdekking’ doet, is ze vast-

besloten de familiegeschie-
denis uit te pluizen. Zijn er 
nog ooms en tantes? Heeft zij 
nog neefjes en nichtjes? Pas 
als haar vader in 2013 over-
lijdt, wil haar moeder praten. 
Maar dan is journalist Anne-
marie niet zo happig meer. 
Moet zij graven in een ver-
leden dat altijd is stilgehou-
den? Toch besluit ze het te 
doen: voor haar moeder, haar 
broer en zus én zichzelf. En 
voor hun kinderen.
Annemarie Gerbrandy uit Eg-
mond aan den Hoef is één 
van de 25 auteurs van de ver-
halenbundel 25 Obsessies 
van Godijn Publishing. Zij 
vertelt tijdens De Ochtenden 
over haar verhaal en waar-
om zij aan het project heeft 
meegedaan. Over de mooie 
en moeilijke aspecten van het 
schrijfproces, wat het schrij-
ven van dit verhaal met haar 
heeft gedaan, de reacties 
vanuit haar familie en natuur-
lijk over de bundel zelf. Na af-
loop is het boek verkrijgbaar, 
met de mogelijkheid om het 
te laten signeren. Aanmelden 
kan via de website www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of in de bibliotheek.

Waterdag met weervrouw 
Helga van Leur in De Hoep

Castricum - Heftigere re-
genbuien, langere periodes 
van droogte; dat is het weer-
bericht voor de komende ja-
ren als gevolg van de kli-
maatverandering. Tijdens de 
Waterdag op woensdag 19 
oktober in De Hoep kunnen 
jong en oud leren en ervaren 
hoe we ons tegen waterover-
last beschermen. Daarnaast 
tekenen overheden een in-
tentieovereenkomst over hoe 
om te gaan met klimaatver-
andering. RTL-weervrouw 
Helga van Leur neemt het 

weerbericht 2050 door tij-
dens een speciaal Klimaat-
programma met diverse 
presentaties. De Waterdag 
wordt georganiseerd door 
de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo, 
het hoogheemraadschap en 
PWN. Het thema is ‘Water-
veiligheid’. 

Jong en oud kunnen tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht in 
De Hoep voor demonstra-
ties en presentaties, exposi-
ties en excursies. Zo is er een 

zolder nagebouwd rondom 
de vraag: wat neem je mee 
naar zolder bij een overstro-
ming? Op een 3D-program-
ma is te zien waar het water 
blijft in de gemeenten als het 
hard en lang blijft regenen 
en ook wat er gebeurt met 
plekken die lijden onder ‘hit-
testress’.
Het Klimaatprogramma be-
gint om 14.00 uur met de 
uitslag van de fotowedstrijd 
‘Water, vriend of vijand?’ 
Daarna spreekt Helga van 
Leur over de verwachte ver-
schuiving van het weer. Ver-
volgens komt Jan Wijn van 
Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier (HH-
NK) aan het woord over de 
impact van klimaatveran-
deringen in bewoond ge-
bied. Yvonne van der Laan, 
spreekt namens het ministe-
rie van Infrastructuur en Mi-
lieu over het Deltaprogram-
ma, waarin het Rijk de aan-
pak presenteert rond be-
scherming tegen overstro-
mingen en zoetwatertekort. 
Opgeven voor een huifkar-
tocht en fi etsexcursie moet 
vooraf bij De Hoep. Het vol-
ledige programma, meer in-
formatie over Waterdag en 
de fotowedstrijd is te vinden 
op castricum.nl/waterdag. 
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Maria wint Jeugdmasters
Castricum - Maria Weda (9) 
uit Castricum en spelend bij 
T.V. Castricum heeft afgelo-
pen weekend de eerste prijs 
gewonnen bij de Jeugdmas-
ters Tennis NHN in de ca-
tegorie Meisjes Enkel 10-
12 jaar. De voor haar leef-
tijd technischvaardige en be-
weeglijke speelster versloeg 
zondag uiteindelijk in een 
prachtige fi nale, die in Hoorn 
werd gespeeld, Nikki Schram 
(Dem) met 6-4/6-2. Het trai-

nen individueel doet Maria 
bij T.V. Castricum onder lei-
ding van trainers Bert Hof en 
Roy Boontje. 
Voor groepstraining met leef-
tijdgenoten gaat ze naar 
Hoofddorp en traint daar 
komend winterseizoen bij 
de nieuw opgestarte ten-
nisschool van Dennis van 
Scheppingen.
Ze heeft nog een lange weg 
te gaan, maar haar toekomst 
ziet er veelbelovend uit.

Strand- en duinloop-
seizoen van start bij AVC

Castricum - De Strand- en 
Duinlopen gaan weer van 
start; kleinschalig met maxi-
maal zo’n 400 lopers aan de 
start, geheel georganiseerd 
door vrijwilligers, en gerin-
ge kosten zonder winstoog-
merk. De eerste loop staat 
voor zondag 30 oktober op de 
hardloopkalender. Op zondag 
4 december volgt de tweede. 
Het jaar wordt afgesloten met 
een speciale Oudjaarsloop op 
31 december. En  op 5 febru-
ari 2017 vindt de laatste loop 
van dit 52e seizoen plaats.
Iedereen kan meedoen, en 
men hoeft geen lid te zijn 
van een atletiekvereniging. 
Beginnende lopers kunnen 
meedoen aan de loop over 4 
kilometer, en deze route voert 
door het duingebied. De ge-
vorderde lopers kunnen op 
30 oktober en 4 februari kie-
zen voor 8,8 km of  12,4 km. 
De afstanden op  4 december 
en 31 december zijn wat lan-

ger, namelijk 10,5 km en  15 
km. De jeugd van vijf tot en 
met twaalf jaar kan meedoen 
aan de speciale jeugdloop 
over 2,3 km. Het parcours van 
deze route maakt vanaf de 
atletiekbaan een ronde nabij 
Johanna’s Hof. Het leuke hier 
is dat ouders gewoon met de 
kinderen mee mogen lopen. 
Jeugd vanaf twaalf jaar kan 

kiezen tussen de  vier km of 
de langere afstanden. Van te 
voren inschrijven voor de loop 
is aan te raden via www.av-
castricum.nl. Alle routes star-
ten vanaf de atletiekbaan aan 
de Zeeweg in Castricum. De 
korte afstanden (2,3 km en 4 
km) starten om 10.15 uur. De 
langere afstanden om 10.45 
uur. 

Castricum - In de herfstva-
kantie  op dinsdag 18 okto-
ber om 16.00 uur in Castri-
cum wordt er fl ink gelachen. 
Kinderen en volwassenen 
zijn welkom op het parkeer-
terrein in de duinen tegen-
over Geversweg 9. Opgave en 
informatie: heeman@humor-
coach.nl, tel.: 0251674450 
of 0640718732. Kijk ook op 
www.humorcoach.nl. 

Samen lachen

Littekenvrije 
toekomst 

Regio - In de week van 9 tot 
en met 15 oktober houdt de 
Nederlandse Brandwonden 
Stichting de nationale col-
lecteweek. 
,,Om ons ideaal te kunnen 
verwezenlijken, brandwon-
den littekenloos genezen, 
zijn we afhankelijk van al-
le collectanten die zich voor 
de brandwondenslachtoffers 
inzetten”, aldus een woord-
voerder. ,,Vandaar onze op-
roep ‘Geef om een litteken-
vrije toekomst’. Want mensen 
met brandwondenlittekens 
zijn vaak doelwit van verve-
lende opmerkingen en leven 
in een samenleving waarin je 
met een geschonden uiterlijk 
jezelf driedubbel moet bewij-
zen.”  

Yvonne van Ophuizen Uitvaartverzorging

‘Een persoonlijke uitvaart  
met stijl en respect’

Regio - ,,Vanuit mijn hart, 
met warme betrokkenheid en 
vele kennis van zaken, regel 
ik samen met de nabestaan-
de een passende uitvaart.  
Het beroep van uitvaartver-
zorger is mooi en dankbaar, 
maar ook intensief.”  Aan het 
woord is Yvonne van Ophui-
zen.
In 2012 startte Yvonne haar 
eigen uitvaartonderneming 
in de omgeving Limmen, Hei-
loo, Alkmaar, Akersloot en 
Castricum. Samen met colle-
ga’s, die nauw met haar sa-
menwerken, helpt zij ieder-
een om een mooie uitvaart 
van een dierbare te regelen. 
Yvonne: ,,De uitgangspun-
ten hierbij zijn, dat vrijwel al-
les mogelijk is. Op elk te be-
spreken onderdeel is het mo-
gelijk eigen ideeën waar te 
maken. Er zijn vele mogelijk-
heden, thuisopbaring op bed 
of in de kist in het uitvaart-
centrum. Veel uitvaartcen-
trums hebben 24 uurs-ka-
mers zodat de nabestaanden 
wanneer ze ook maar willen 
bij hun dierbare kan zijn. Er 
zijn vele gevarieerde uitvaart-
kisten en diverse mogelijkhe-
den bij de keuze voor rouw-
kaarten.” 
Het vak uitvaartverzorging 
heeft Yvonne altijd zeer aan-
getrokken. ,,Inmiddels zit ik al 
meer dan tien jaar in het vak,  
heb vele uitvaarten begeleid 
en de mensen aan de hand 
meegenomen om met elkaar 
tot een mooi afscheid te ko-
men. Er echt zijn voor de na-
bestaande die net hun dier-
bare hebben verloren, dat is 

mooi. Je moet in dit vak een 
luisterend oor zijn voor de 
nabestaanden, luisteren naar 
de verhalen die over hun 
dierbare gaan die zij net heb-
ben verloren.” 

Elke uitvaart kent emoties. 
Soms is een uitvaart klein 
met muziek en een gedicht. 
Dan weer is het groots, waar-
in een overledene uitgebreid 
wordt herdacht. Een reactie 
gericht aan Yvonne: ‘Het was 
ontzettend fi jn dat jij ons bij 
de hand nam en ons door de 
dagen heen geleid hebt. Je 
was er voor ons en luisterde 
echt.’ 
,,Bij een uitvaartplechtigheid 
kunnen er foto’s van de dier-
bare worden geprojecteerd. 
Er kunnen ook beeld- en ge-
luidsopnames gemaakt wor-
den. Er zijn vele mogelijkhe-
den. En voor wie dat al voor 
een nabestaande vast wil 
leggen, kan geheel vrijblij-
vend een gesprek aanvragen 
waarbij het mogelijk is om 
aan de hand van een map al-
le uitvaartwensen in te vul-
len. Gedachten en gevoelens 
kunnen dan vorm krijgen, die 
anders misschien niet naar 
boven waren gekomen. De 
reden waarom mensen een 
voorgesprek willen hebben 
is heel divers. Ik citeer: ‘Hart-
stikke goed dat wij dit voor-
bereid hebben. Nu alles be-
sproken is, voel ik mij een 
stuk rustiger.’ Belangstellen-
den kunnen mij bellen, onge-
acht waar zij verzekerd zijn.  
Tel.: 06-23582577, info@uit-
vaartverzorgingyvonne.nl. 
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De column van Monique.....

Er is de afgelopen week veel over te doen geweest in de media. The Green Happiness was 
een hot item. Weet u niet wat dit is? Kijk even op de website. Merel en Tessa vertellen van-
uit overtuiging en beroep welke voeding goed is en wat je beter laat liggen. Nou kunnen de 
meeste mensen met gezond verstand dat heel best zelf uitvogelen maar soms is hulp van 
een professional gewenst.
Mijn vriendin is diëtiste en van haar weet ik dat het voor velen voor de duvel niet meevalt om 
wegwijs te worden in een woud van diëten. 
Daarbij verandert er op dit gebied nogal eens iets. Er komen regelmatig nieuwe inzichten en 
nadat we dan zijn bijgekomen van de schok, proberen we te wennen aan een omgekeer-
de volgorde of dienen we producten rigoureus van ons boodschappenlijstje te verwijderen. Ik 
sta open voor vernieuwing en oordeel niet snel maar toen Tessa of Merel, ik weet niet precies 
wie wie is, bij RTL Late Night met vastberaden hoofd beweerde dat een ei niet goed is omdat 
het de-menstruatie-van-een-kip zou zijn, moest ik haast gereanimeerd worden. Je mag van 
een afgestudeerd diëtist toch wel enige biologische kennis verwachten. Ook zou zo’n ei voor 
fi levorming zorgen als een kiwi even later dezelfde weg door de darmen probeert te vinden. 
Door deze uitspraken krijgt hun hele optreden iets van een dolkomische cabaretvoorstelling 
waarvan de kaartjes binnen no time uitverkocht zijn. Ik word een beetje moe van al die hup-
peltjes die na hun opleiding in ene weten hoe het moet en dat met een stelligheid beweren 
waar je eng van wordt. Op hun website staan kleurige foto’s van heel veel eten met daarach-
ter een dansend duo dat overduidelijk happy de peppie staat te wezen. Ook op fi lmpjes gaan 
zij swingend door het eetbare leven. Ik hoop maar dat ze kunnen blijven dansen en niet bin-
nenkort uit elkaar vallen door botontkalking want zuivel is uit den boze. Tot nu toe is het nog 
één ongelofelijk groot salsafeest. Dat woordje ongelofelijk is een soort stopwoordje want het 
komt ongelofelijk vaak voor in hun teksten. Net als super, happy en yum! De site heeft veel 
weg van een mode look-book en over boek gesproken, ik denk dat de prijs hiervan het over-
grote deel van de mensen dusdanig doet schrikken dat zij spontaan een paar kilo kwijtraken. 
Door alle ophef in de media zijn Tessa en Merel van de reutel geraakt en hebben zij nu een 
dagtaak aan het beantwoorden van vragen.
Ze hebben het zelfs zo ‘druk’ dat ze een geplande afspraak met de Nederlandse Vereniging 
voor Diëtisten, die had ook wat vraagjes, vorige week niet door lieten gaan.
Zo, en nu ga ik een gekookt kippenembryo oppeuzelen.

Monique Teeling

Ongelofelijk

Stedenwandeling
Met de S.U.S. naar Deventer
Uitgeest - Woensdag 12 ok-
tober organiseert de Stich-
ting Uitgeester Senioren een 
stedenwandeling in Deven-
ter, is één van de oudste ste-
den van Nederland en daar-
naast ook nog een belang-
rijke Hanzestad. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat 
het oudste stenen woon-
huis in Deventer te vinden is 
(zie foto). In de middeleeu-
wen kwamen er kooplieden 
uit heel Europa naar Deven-
ter om deel te nemen aan de 
jaarmarkten. De wandeling 

loopt voornamelijk door het 
oude centrum, waardoor  u 
een beeld krijgt van die oude 
welvarende periode.

Woensdag 12 oktober, ver-
trek vanaf station Uitgeest 
om 09.12 uur. Terugreis voor 
16.00 uur vanaf station De-
venter. Kosten 2 euro. Reis-
kosten zijn voor eigen reke-
ning. Eigen lunch meene-
men. Gids: Wim de Wit. Op-
geven stedentrip bij Ada 
Molenaar, telefoonnummer 
0251-310172.

Vierde editie van de Leeuw 
van Uitgeest voor TCU

Uitgeest - Zaterdag ging de 
vierde editie van de Leeuw 
van Uitgeest van start op het 
tennispark van TV de Dog.  
Het tennistoernooi  voor en 
door de leden van TV de Dog 
en TCU. Na de ietwat teleur-
stellende inschrijving van vo-
rig jaar hadden dit jaar ruim 
100 mensen zich ingeschre-
ven, waar de organisatie heel 
blij mee was. De trofee werd 
al twee keer door TV de Dog 
gewonnen en vorig jaar lukte 
het TCU om de trofee mee te 
nemen naar hun park. 
Marcel Veldhuis en Anouk 
van Duin hadden de deelne-
mers ingedeeld en nadat de 
groep op de foto werd geno-
men gingen de eerste wed-
strijden van start onder een 
stralende zon.  Een ieder 
deed zijn/haar best om de 
punten binnen te slepen voor 
de club.  Het weer zat mee, 

aardig wat publieke belang-
stelling, leuke potjes tennis, 
veel gezelligheid en  tijdens 
de pauze werden de deelne-
mers getrakteerd op heerlij-
ke soep  en belegde brood-
jes, salades en stokbrood en 
kruidenboter. 
De einduitslag  eindigde in 
een gelijke stand, zodat er 
een beslissing moest komen, 
wie uiteindelijk met de eer 
en trofee ging strijken. De-
ze keer werden de deelne-
mers uitgenodigd om mee te 
doen door hun service te me-
ten via de snelheidsmeter. De 
uitslag van de beste heer en 
dame van beide clubs wer-
den  bepalend voor de eind-
uitslag. Deze werd uiteinde-
lijk gewonnen door TCU, dus 
mogen zij zich wederom  een 
jaar lang de Leeuw van Uit-
geest noemen.  Een mooi re-
sultaat , zodat TCU in de on-

derlinge stand gelijk komt 
met TV de Dog.   
Na de prijsuitreiking was het 
nog lang gezellig op de club, 
waarbij  werd nagepraat 
over deze editie en de TCU-
ers zijn er maar wat trots op 
om de Leeuw voor de tweede 
keer  in huis te hebben.  Een 
compliment voor de organi-
satie  die er weer voor ge-
zorgd heeft, dat het allemaal 
vlekkeloos is verlopen. Jan, 
Anouk, Marcel, Peter, Ro-
bert en Truus het was in één 
woord fantastisch wat jul-
lie hebben gedaan voor de-
ze twee clubs. Gezelligheid, 
saamhorigheid, sportiviteit, 
het was dit weekend allemaal 
te vinden tijdens de vier-
de editie van de Leeuw. De 
vijfde editie van dit toernooi 
zal worden gehouden in het 
eerste weekend van oktober 
2017 bij TCU op de Waldijk .  

Uitgeest - Op zondag 9 ok-
tober vindt de Evean Herfst-
wandeltocht van DLL plaats 
vanuit  het startadres: Eve-
an Oostergouw, Koningin Ju-
lianaweg 10 1502 DZ  Zaan-
dam. Deze jaarlijkse wandel-
tocht wordt door Evean in sa-
menwerking met wandel-
sportvereniging De Laatste 
Loodjes voor de 13e keer ge-
organiseerd en heeft door de 
landelijke bekendheid veel 
deelnemers. Met afstanden 
van 5, 10, 15 en 25 kilometer 
is er voor iedereen een pas-
sende wandelafstand.
Iedereen loopt de geko-
zen route in z’n eigen tem-
po met behulp van een rou-
tebeschrijving. Startbureau is 
om 08.00 uur open. Starttij-
den: Wandeltocht 5,10 en 15 
kilometer 09.30  - 12.00 uur 
en 25 kilometer 08.30 – 10.30 
uur.  Voor de wandelaars zijn 
de pauzeplaatsen langs de 
wandelroute  geregeld in di-
verse verzorgings- en/of ver-

pleeghuizen.
Trek uw wandel- of sport-
schoenen aan en doe mee 
met de Evean Herfstwandel-
tocht 2016!
Kosten: Leden van een wan-
delsportbond betalen 3 euro,  
Leden van De Laatste Lood-
jes en Evean ledenvereniging 
betalen 2 euro en niet leden 
betalen 4 euro.
Alle informatie over alle wan-
deltochten is te vinden op 
www.wsvdelaatsteloodjes.nl.
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Actie voor kinderen en volwassenen

Boekenweek bij Muttathara voor 
boeken kinderen in Burkino Fasso

Castricum - De Kinderboe-
kenweek is begonnen op 5 
oktober, maar bij Muttathara 
één dag later. Want de winkel 
is immers alleen op dinsdag, 
donderdag en zaterdag ge-
opend. Het aanbod is er niet 
minder om. Voor de jaarlijk-
se happening ligt in de boe-
kenhoek weer een berg leu-
ke kinder- en prentenboeken 
te wachten tegen meer dan 
schappelijke prijzen, wegge-
vertjes bijna en ook nog eens 

voor een goed doel. Boven-
dien kunnen de kinderen die 
een boek aanschaffen gratis 
kiezen uit een stapel populai-
re jeugdtijdschriften.
In ontwikkelingslanden zijn 
boeken een luxe die nauwe-
lijks iemand zich kan permit-
teren. Ook scholen niet. Meer 
dan één lees- of leerboek per 
drie à vijf kinderen zit er niet 
in. Vandaar dat het geld van 
de boeken, die tot en met za-
terdag 15 oktober bij Mut-

tathara worden aangeschaft, 
in z’n geheel bestemd is voor 
de bibliotheek van Tangaye, 
een dorp in Burkino Fasso.
In de Kinderboekenweek 
2016 staan dit keer opa en 
oma centraal onder het mot-
to: ‘voor altijd jong’. Daar 
haakt Muttathara op in. Want 
niet alleen voor de kinderen 
is er een cadeautje. Ook de 
grootouders en ouders die 
meekomen kunnen bij aan-
schaf van een roman, thril-

ler of detective een gratis 
boek uit de speciaal daar-
voor gereserveerde tafel kie-

zen. Daar wordt dus ieder-
een beter van, net als de kin-
deren in Tangaye.

Vitesse zakt na verlies 
af naar middenmoot

Castricum - Het was acht-
tien jaar geleden dat beide 
ploegen voor het laatst tegen 
elkaar uitkwamen. In dat sei-
zoen degradeerde DTS naar 
de vierde klasse en vorig jaar 
kon men  door een kampi-
oenschap opnieuw promotie 
naar de derde klasse vieren. 

De eerste 20 á 25 minuten 
waren duidelijk voor Vitesse 
dat met verzorgd voetbal de 
druk op de thuisploeg wist te 
houden. Na een half uur spe-
len ging het mis toen de bal 
uit een spelhervatting werd 
binnengekopt: 1-0. Nog vóór 
rust werd het 2-0 toen de lin-
kerspits mocht profiteren van 
een blooper in de verdedi-
ging van Vitesse. Na rust pro-
beerde Vitesse het heft op-

nieuw in handen te nemen, 
maar kreeg daartoe nauwe-
lijks de gelegenheid van de 
thuisploeg.  Bovendien kreeg 
de moraal een extra dreun 
toen Tom Laan op het klets-
natte kunstgras net naast zijn 
doel op de achterlijn uitgleed 
waardoor hij de naar hem toe 
rollende bal onbedoeld voor 
de voeten van een DTS-spe-
ler tikte. Dat betekende het 
tweede cadeautje en ook 
daarvan werd dankbaar ge-
profiteerd: 3-0. Jordi Bitter 
rondde af: 4-0. Daarna kwam 
Jasper Rutgers  in het veld 
om voor de laatste maal zijn 
team te kunnen steunen. En 
hij was het dan ook die met 
een enorme uithaal vanaf een 
meter of twintig keeper Ger-
jan Stet kansloos liet: 4-1.  

Training voor bestuurders 
vrijwilligersorganisaties

Castricum - Op maandag 
7 en 14 november wordt de 
training ‘Effectief besturen 
van vrijwilligersorganisaties 
en verenigingen’ in Dorps-
huis De Kern van 19.45 tot 
22.00 uur gegeven. De trai-
ning wordt verzorgd door het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn Castricum. Tij-
dens de training maken deel-
nemers een quickscan van 
hun eigen organisatie. Voorts 
komen in de training aan de 
orde: het bevorderen van een 
goede communicatie, zowel 
binnen het bestuur als met 

de achterban, het voorko-
men of oplossen van lastige 
situaties, bemiddelen bij een 
conflict en efficiënt vergade-
ren.  Eveneens komt aan bod: 
hoe aantrekkelijk te worden/
te blijven voor nieuwe be-
stuursleden.
De training is geschikt voor 
bestuurders van vrijwilligers-
organisaties of voor hen die 
zich oriënteren op een toe-
komstige taak als bestuurder.
Aanmelden via info@welzijn-
castricum.nl  of telefonisch: 
0251-656562 op werkdagen 
van 9.00 tot 12.30 uur. 

Castricum - Zaterdag heeft 
de Castricumse Lotta Do-
renbos (13) met haar volley-
balteam Spaarnestad MC1 
de tweede wedstrijd in de 
hoofdklasse gespeeld. De 
oud-Croonenburg verloor 
vorige week met haar team. 
Deze wedstrijd tegen Inter 
Rijswijk MC1 leek weer zo’n 
wedstrijd te worden. 
Na verklies van de eerste 
set kwamen ze goed in hun 
spel. Mede door een prach-
tige servicereeks van Lotta 
met zes punten op rij, won-
nen ze de tweede en derde 
set eenvoudig. Door een klei-
ne dip raakten ze daarna op 
een 18-24 achterstand. Een 
zorgvuldige gekozen time-
out zorgde voor een om-
wenteling. Met setpoint te-
gen moest  Lotta serveren. 
Met zelfs een aantal aceses, 
maakte ze acht punten op rij. 
Met 26-24 kwamen de Haar-
lemmers Maaike, Sarah, Ella, 
Eefje, Bebelle, Laura en Lotta 
juichend van het veld af. 

In de Haarlemse MB1 spelen 
dit seizoen ook twee Castri-
cumse meisjes; Anne-Roos 
Weda en Valentina Boon. Dit 
team won zaterdag met 4-0 
van het Amstelveense Mar-
tinus. 

Lotta maakt veel 
punten op een rij

Spelers gezocht voor musical Jozef
Castricum - Stichting De 
Witte Duif brengt de musical 
Jozef, geïnspireerd op het bij-
belse verhaal Jozef. 

Het is een dynamisch verhaal 
met thema’s als jaloezie, on-
recht, schuld, vergeving en 
verzoening. De uitvoering 
staat gepland in de twee-
de helft van mei. De regie en 
muzikale leiding zijn in han-

den van Marianne Beitler. Er 
wordt nu gezocht naar spe-
lers. Het is niet noodzake-
lijk een goede zanger of ac-
teur te zijn om mee te doen. 
Inzet is wel nodig en de mo-
gelijkheid om elke week een 
paar uur te repeteren.  Wie 
meer wil weten gaat naar de 
presentatie op woensdag 12 
oktober om 19.30 uur in de 
Maranathakerk.
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Jeckes van Baar herdacht 
bij Huiskamerconcerten

Akersloot - Het begon in 
2012 op initiatief van Jeckes 
van Baar en Gerard Struijf; 
met een aantal muzikanten 
gewoon in de eigen huiska-
mer optreden op een herfst-
achtige zondagmiddag. En 
nu, na vier succesvolle edi-
ties, staat Akersloot op zon-
dagmiddag 20 november op-
nieuw in het teken van de 
muziek. Er zijn dan weer zo`n 
tien tot vijftien acts te zien en 
te horen. Naast de bekende 
muzikanten van vorige jaar-
gangen, hebben zich ook al-
weer nieuwe groepen aan-
gemeld. Helaas zal JJAG, de 
band van de oprichters niet 
meer van de partij zijn, omdat 
sologitarist Jeckes zijn strijd 
tegen kanker afgelopen zo-
mer niet heeft kunnen win-

nen. Als eerbetoon zullen al-
le muziekvrienden iedere set 
een speciaal nummer aan 
hem opdragen.
Op privé-locaties, verspreid 
over het dorp, kan ieder-
een luisteren naar muziek 
op huiskamerniveau. De op-
tredens beginnen stipt op 
elk half uur en ook nu geldt 
weer: als de huiskamer vol is 
kan er niemand meer bij. De 
muziekmiddag wordt tradi-
tiegetrouw afgesloten in de 
Storey Club waar de muzi-
kanten en hun aanhang zich 
na afl oop verzamelen voor 
nog meer muziek en gezellig 
napraten.
Foto: Het laatste optreden 
van JJAG in 2015 met Walk-
In oprichters Jeckes van Baar 
(links) en Gerard Struijf.

Kunst in het ziekenhuis
Castricum - Cor Spil uit Castricum exposeert in het Medisch 
Centrum Alkmaar. Er hangen tot eind november negentien 
werken van zijn hand en die zijn de moeite waard te bekijken. 
Ze zijn tentoongesteld in de eerste gang links, voorbij de ba-
lie van de hoofdingang.

Muziek Johnny Cash door Def Americans 
Akersloot - Op zaterdag 8 
oktober treedt de Def Ame-
ricans op in de zaal van De 
Vriendschap. Meer dan een 
halve eeuw na de eerste hits 
van Johnny Cash weten deze 
muzikanten de swing, sfeer 
en rebellie van een optre-
den van deze legendarische 
Amerikaanse outlaw ver-
bluffend goed te raken. De 
songs die Cash zelf met zo-
veel liefde en bevlogenheid 
wist te brengen worden op-
nieuw leven ingeblazen door 
Def Americans Johnny Cash 
Tribute. In 2013 werd de band 
benaderd om Johnny’s jon-
gere broer Tommy Cash te 
begeleiden tijdens zijn con-
certen in Nederland. Het mo-
ment dat de grote liefde in 

Johnny¹s leven, June Car-
ter Cash, zich op het podium 
voegde was altijd heel bijzon-
der. En zo is het ook bij een 
Def Americans show; wan-
neer Kim �Carter¹ Wolterink 
zich bij het gezelschap voegt, 
gaat het broeien voor en op 
het podium. De zaal van De 
Vriendschap, Kerklaan 18 in 
Akersloot opent de deuren 

om 20.00 uur. De Akerslootse 
formatie De Bikkels nemen 
het voorprogramma voor hun 
rekening. Ook zullen zij na 
de show van de Def Ameri-
cans optreden. Aanvang mu-
ziek 21.00 uur. Kaarten onli-
ne te reserveren via https://
shop.ikbenaanwezig.nl/tic-
kets/event/def-americans-
johnny-cash-tribute.

Provinciale molenprijs 
voor Ella ter Heide

Castricum - Aan Ella ter 
Heide uit Castricum, vrij-
willig molenaar op De Ou-
de Knegt in Akersloot, is een 
van de Molenprijzen 2016 
toegekend. Ze kreeg de bij-
behorende oorkonde zater-
dag 1 oktober uitgereikt door 
gedeputeerde Jack van der 
Hoek. Dat gebeurde tijdens 
de Noord-Hollandse Molen-
contactdag in het stadhuis 
van Haarlem. Personen die 
een bijzondere bijdrage le-
veren aan de promotie en in-
standhouding van molens 
komen voor de onderschei-

ding in aanmerking. Gedepu-
teerde Van der Hoek noem-
de Ella ter Heide een inspire-
rend voorbeeld voor een be-
trokken vrijwilliger. Het jury-
rapport roemde haar initi-
atieven als de kinderfeest-
jes ‘pannenkoeken eten met 
de molenaar’ en de ‘taarten-
bakwedstrijd met meel van 
de molen’. Die leverden veel 
positieve publiciteit en extra 
aanloop op voor de koren-
molen. Met name het edu-
catieve karakter van de acti-
viteiten voor scholieren werd 
geprezen.

Castricum - Op vrijdag 7 ok-
tober is er weer een TT Ca-
fé waarbij het thema zorg 
gekoppeld wordt aan die-
ren. Met de slogan ‘Huisdie-
ren zijn zo gezond, ze zouden 
in de basisverzekering moe-
ten zitten’, geeft Arie Meij-
boom aan waar het om gaat 
bij de Stichting Gezelschaps-
dier. Er komt een dierenarts 
en er wordt gesproken over 
zorg in Castricum en de die-
renoppas of uitlaatservice 
van Letsa. Van 19.00 tot 21.00 
uur in ClubMariz, Dorpsstraat 
72 Castricum. Gratis toegang.

Zorg en dieren

Castricum - Op maandag 
26 september kreeg de poli-
tie een melding dat er geen 
contact mogelijk was met 
een bewoonster op de Zout-
manlaan. De politie is op on-
derzoek uitgegaan en heb-
ben binnen in de woning ge-
keken. Hierbij is een deur op 
de bovenverdieping uit het 
slot getrokken. De bewoon-
ster bleek niet thuis te zijn en 
in de agenda die in de wo-
ning lag stond dat ze naar de 
opera was. Door de politie is 
een briefje achtergelaten. 

Vals alarm

Castricum - Op dinsdag 27 
september omstreeks 19.15 
uur is een fi ets afgesloten 
neergezet op het Westerplein 
aan de achterzijde van het 
station. Toen zij op woens-
dag 28 september omstreeks 
20.30 uur weer bij het Wes-
terplein kwam, zag ze dat 
haar fi ets gestolen was. Het 
betreft een witte Giant da-
mesfi ets.

Fiets gestolen

Limmen - Op maandag 26 
september rond 16.00 uur 
fi etste een man op het fi ets-

Aanrijding
op fi etspad 

pad van de Rijksweg van 
Limmen naar Uitgeest. Van 
de andere zijde van het fi ets-
pad kwamen scholieren aan-
fi etsen met drie/vier naast el-
kaar, waarvoor hij moest uit-
wijken. Naast hen reed een 
scooter die toen hij in ging 

inhalen de stoep nam en 
in botsing kwam met man. 
Melder kon zich net staan-
de houden maar heeft nu wel 
een slinger in zijn voorwiel. 
Wat de man nog het meest 
steekt is dat de bestuurder 
van scooter riep: ,,Sukkel wat 

doe je nou!” terwijl hijzelf fout 
zat. De bestuurder is doorge-
reden. Hij had blond haar en 
was ongeveer zestien jaar 
oud. Verder geen signale-
ment. Melder had kenteken 
even snel opgenomen maar 
dat blijkt niet goed te zijn.























Metal en rock in Bakkerij
Castricum - Vrijdag 7 okto-
ber In De Bakkerij BakHerrie 
met Harvest Of Kairos, Thro-
ne Of Time en Yaotzin.
Harvest Of Kairos opent de 
avond en maakt black me-
tal zoals het hoort. Throne Of 
Time vervolgt de avond met 
black metal. Yaotzin sluit de 
avond af. De band is bruut 
en extreem. Zaal open: 21:00 
uur. 

Op zaterdag is het tijd om te-
rug te gaan naar de swin-
gende tijd van de rock & roll 
met de Ghostriders en  Boom 
Boom Barber. De Vandervens 
zullen het tempo nog eens 
opschroeven om de avond 
een swingend eind te geven.
De hele avond zijn er ook 
demostraties van Lindyhop 
dansen. Zaal open om 21.00 
uur.  

Uitstekende prestaties bij Wik 
Castricum - Tijdens de vijf-
de speelronde van de winter-
competitie libre bij biljartver-
eniging Wik werden er door 
diverse spelers uitstekende 
prestaties behaald. 
Toppers van de avond wa-
ren Jaap de Boer, Peter Vos, 
Cor Stroet, Jörgen Bolten en 
Gert Lute. Jaap kwam als 
een speer uit de startblok-
ken in zijn partij tegen Gerard 
de Zeeuw door in de eerste 
beurt een serie van acht ca-
ramboles op het groene la-
ken bij elkaar te tikken. Pe-
ter Vos verraste Frans Lu-

te. Cor Stroet en Peter Groe-
nendal stuwden elkaar naar 
een hoog niveau in een par-
tij die een grillig verloop ken-
de. De partij tussen Jörgen 
Bolten en Kees Baars kwam 
pas na veertien beurten goed 
op gang. De scores van Kees 
waren niet voldoende om de 
goede eindsprint van Jörgen 
te beantwoorden. De laatste 
partij van de avond tussen 
Gert Lute en Peter Groenen-
dal werd overtuigend door 
Gert gewonnen door onder 
andere drie series van boven 
de tien caramboles. 

Heiloo - Heilooër Maar-
ten Schols schreef en regis-
seert ‘En dat is 3’, een vrolijk 
stuk vóór en mét kinderen. 
Op vertoon van de toegangs-
kaart krijgen kinderen in het 
weekend van de voorstelling 
bij ijssalon Di Fiorentina in 
Heiloo het tweede bolletje ijs 
gratis. De voorstellingen zijn 
op zaterdag 8 oktober om 
15.00 uur en zondag 9 okto-
ber om 13.00 en 16.00 uur in 
Theater De Beun in Heiloo. 
Reserveringen en informatie: 
www.falklandtoneel.nl of bij 
Irene Schols (072 - 5332163). 
Foto: Peter Bijkerk. 

Falkland speelt 
‘En dat is 3’

Castricum - Op zaterdag 15 
oktober vindt er weer een Re-
pair Café plaats in De Bak-
kerij. Een mooi moment om 

langs te gaan met kapotte 
spullen en deze samen met 
vrijwilligers te repareren. Met 
kleding of ander textiel, klei-

Repair Café in De Bakkerij ne elektrische en huishou-
delijke apparaten, computer-
problemen. 

Voor reparaties aan fietsver-
lichting staat de Fietsersbond 
op het Bakkerspleintje klaar.  

Dit   Repair Café wordt vier 
keer per jaar georganiseerd 
door Transition Town Castri-
cum en De Groene Bak en 
is toegankelijk voor jong en 
oud. 
De openingstijden van het 

Repair Café zijn 13.00 tot 
16.00 uur. De  entree is gra-
tis, giften zijn welkom, even-
tuele materialen voor eigen 
rekening. Repareren en laten 
repareren is uiteraard op ei-
gen risico.

Bewust van onderbewuste 
Castricum - Inside Informa-
tion heeft als doel om men-
sen weer in beweging te 
brengen. Dit jaar is gestart 
met lezingen met als thema 
‘Kijk op jezelf’. De laatste le-
zing is op donderdagavond 

13 oktober en heeft als on-
derwerp ‘Bewust van je on-
derbewuste’. 

Voor meer informatie en aan-
melden, kijk op www.inside-
information.nl

Verkeerde bandenkeuze
Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus is in de BSB Supers-
port Race in Assen op een 
22e plaats geëindigd. Hij 
koos voor de verkeerde ban-
den en kon daardoor niet zijn 
gewenste tempo rijden. Na 
verschillende keren van po-
sitie te hebben gewisseld, 
kwam van Sikkelerus na een 
zwaar bevochten wedstrijd 
als 22e over de finish.
Het niveau in deze klasse lag 
erg hoog en er werd dan ook 
voor iedere centimeter ge-
streden. Jaimie liet op vrijdag 
al zien dat hij met de beste 
mee kon en verbeterde zijn 
persoonlijk record. Op zon-
dag begon het vlak voor de 
wedstrijd te regenen waar-
door de start niet doorging. 
Veel rijders wisselden naar 
regenbanden maar Jaimie 
bleef op slicks staan. Tijdens 
de warm up lap regende het 
weer, waarna de organisatie 

besloot om de wedstrijd uit te 
stellen. Omdat Jaimie begon 
te twijfelen gaf hij zijn mon-
teurs de opdracht om er re-
genbanden op te leggen. Dit 
bleek achteraf niet de juiste 
beslissing te zijn geweest. De 
baan begon al na twee ron-
den op te drogen en dit had 
tot gevolg dat Jaimie zijn 
banden al snel kapot reed. 
Binnenkort zal Jaimie aan 
zijn knie worden geopereerd 
en daarna zal hij aan de voor-
bereiding beginnen op het 
nieuwe seizoen.

Castricum - Op donderdag 
13 okktober geeft Yvonne 
Kroon een lezing over krach-
tige vrouwen in de geschie-
denis. Dat doet zij bij Vrou-
wen Contact Castricum. Een 
aantal interessante vrouwen 
uit de Nederlandse geschie-
denis passeren de revue. Al-
lemaal hebben ze een link 

Lezing over krachtige 
vrouwen in de geschiedenis

Rugbyclub opnieuw 
leverancier voor Oranje
Castricum - Afgelopen 
week kreeg Linde van der 
Velden, speelster in het vrou-
wenteam van de Castricumse 
Rugby Club het bericht dat zij 
is geselecteerd voor het Ne-
derlands Vrouwenrugby XV 
team dat speelt op het Rug-
by Europe Women Champi-
onship 2016 begin oktober in 
Madrid. 
De selectie speelt daar meer-
dere wedstrijden. Op 15 ok-
tober wordt de finale ge-
speeld en de winnaar mag 
later tegen het vrouwenteam 
van Schotland strijden om 
een kwalificatieplaats voor 
het WK vrouwenrugby, wat 
in 2017 in Ierland wordt ge-
houden.
Linde speelt zelf sinds vier 
jaar rugby in Castricum en 
twee maanden geleden werd 
zij gescout door bonds-
coach Werlich in Castricum. 
Zij speelde met een invita-
tieteam een wedstrijd tegen 
het nationale vrouwenteam, 

voorafgaand aan de mannen-
wedstrijd Nederland - Nieuw 
Zeeland Ambassadors. Vanaf 
dat moment mocht zij mee-
trainen met het Nederlands 
vrouwenteam met deze eer-
volle selectie tot gevolg.

Op 3 september kon zij haar 
kwaliteiten als ‘eerste center’ 
al tonen in de vriendschap-
pelijke wedstrijd van het Ne-
derlands vrouwenteam te-
gen British Army Ladies XV. 
Haar sterke fysieke inzet, ge-
combineerd met een zeer 
snel loopvermogen, staat ga-
rant voor spectaculaire door-
braken op het veld. Afgelo-
pen zondag speelde zij thuis 
in Castricum nog weergaloos 
tegen Obelix uit Nijmegen 
in de eerste klasse. Zij werd 
daarin weer de absolute top-
scorer met tien tries, goed 
voor vijftig punten voor haar 
eigen team.
Het huidige vrouwenteam 
van Castricum is net dit jaar 

gepromoveerd naar de eerste 
klasse en na drie wedstrijden 
staan ze nog ongeslagen bo-
venaan in hun poule. Castri-
cum kan nog heel goed een 
paar extra vrouwen gebrui-
ken. Er wordt op dinsdag- en 
vrijdagavond getraind. Foto: 
Theo Beentjes.

met Amsterdam en hebben 
ze op geheel eigen wijze hun 
handtekening achter gelaten. 

Van 14.00 tot 16.00 uur in De
Kern aan de Overtoom in 
Castricum. Ook niet-leden 
zijn welkom. Meer informatie 
is te vinden op www.vccastri-
cum.nl.
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Publiek mondjesmaat aanwezig:

Oogstmarkt valt flink in het water
Heemskerk - Niet alleen 
een oogst kan door slecht 
weer mislukken, een oogst-
markt is hetzelfde lot bescho-
ren wanneer de regen met 
bakken tegelijk naar bene-
den valt. Afgelopen zondag 
viel de oogstmarkt in de kas-
teeltuin van Slot Assumburg 
vrijwel letterlijk in het water. 
Toch is voorzitter Piet Joustra 
van de Stichting Vrijwilligers 
Kasteeltuin Assumburg niet 
ontevreden over de opkomst 
van het publiek.

Amper een uur na de offici-
ele start van de oogstmarkt 
begon de wind de deelne-
mers al parten te spelen. Pa-

rasols en een complete par-
tytent gingen de lucht in en 
moesten door de eigenaren 
uit de struikgewassen wor-
den geplukt. Het zou geluk-
kig bij deze incidenten blij-
ven, los van het feit dat er la-
ter nog een fikse hoeveelheid 
regen viel. Al met al was er 
lang niet zoveel publiek op 
de been als vorig jaar, toen 
de oogstmarkt bij fraai weer 
werd gehouden. 
Het publiek dat er wel was, 
liet zich door de omstandig-
heden niet uit het veld slaan 
en vond in de kasteeltuin een 
grote variatie aan bijzondere 
producten. Van versgebak-
ken crêpes tot zelf gebrou-

wen bier, van biologisch ge-
bakken brood tot kaas, ge-
droogd fruit en diverse soor-
ten jam, het was er allemaal 
verkrijgbaar. De standhou-
ders bleven de moed erin 
houden en stonden de aan-
wezige bezoekers met plezier 
te woord. 
,,Als het zonnetje had ge-
schenen, hadden we waar-
schijnlijk over de hoofden 
kunnen lopen’’, aldus Mari-
anne Langeveld, bestuurslid 
van de organisatie. 
Ze hoopt op beter weer voor 
de editie van volgend jaar, 
ook dan weer op de eerste 
zondag van oktober. (Bos 
Media Services)

Natuur- en milieumarkt
Plastic Soup in de 

IJmond op 9 oktober
IJmond - De landelijke Dag 
van de Duurzaamheid krijgt 
ook in Beverwijk volop aan-
dacht. Beverwijk Duurzaam 
houdt op zondagmiddag 9 
oktober van 14.00 tot 17.30 
uur in de Grote Kerk een 
bijeenkomst over de Plas-
tic Soup met een Natuur- en 
milieumarkt met als thema: 
Plastics. Iedereen is van har-
te welkom en er is geen toe-
gangsprijs. In plaats daarvan 
staat er een collectebus voor 
de Plastic Soup Foundation. 

Maria Westerbos oprichtster 
van De Plastic Soup Founda-
tion komt uitleggen wat de-
ze organisatie doet tegen 
het plastic afval in de zee en 
hoe je zelf kunt meewerken. 
Ook zijn er presentaties van 
De Stichting Zeeboerderij 
IJmond die ook een demon-
stratie geeft over hoe je plas-
tic maakt uit afval.
Op de informatiemarkt ont-
dek je voorbeelden om in ac-
tie te komen tegen het teveel 
aan plastics. Er zijn een aan-
tal bedrijven aanwezig die 
hun ecologisch verantwoor-
de producten laten zien. Lo-
kale natuur- en milieugroe-
pen: duurzame doeners to-
nen wat ze doen in Bever-

wijk, maak o.a. kennis met 
het Repair Café, de Fietsers-
bond, de Stichting Gered Ge-
reedschap, Opgewekte wo-
ningclub, Baywatchers Ken-
nemerland en natuurlijk de 
organisator van deze middag 
het platform Beverwijk Duur-
zaam. Voel je meer voor actie, 
ontmoet dan vooral de Stich-
ting Klean. Zij voeren op een 
leuke manier actie, waar je zo 
aan mee kunt doen, ook als 
wandelgroep. Voor de jon-
geren is er een spreekbeur-
thoek, een voorleeshoek en 
een workshop ‘Kleien zonder 
plastic’. In een andere work-
shop kun je leren hoe je van 
plastic afval een handig en 
mooi product kunt maken. 
Neem een lege plastic fles 
mee. En de doppen mogen 
ook mee, want die worden 
ingezameld voor het goe-
de doel. Verder is er nog een 
workshop over hoe op een 
natuurlijke manier een pro-
duct gemaakt wordt dat geen 
microplastics bevat. 
Het uitgebreide programma 
is te vinden op www.bever-
wijkduurzaam.nl. Heb je zelf 
een leuk idee of wil je mee-
helpen? Neem dan contact 
met op via contact@bever-
wijkduurzaam.nl . 

Alzheimer Café in Heemskerk
Heemskerk - Op woens-
dagmiddag 12 oktober is 
er een Alzheimer Café in 
Heemskerk. Het onderwerp 
deze middag is: ‘Demen-
tie en diagnose’. Hoe kan ik 
dementie herkennen? Hoe 
wordt de diagnose gesteld? 
Het stellen van een goede 
en zorgvuldige diagnose is 
belangrijk. In de afgelopen 
jaren is er gelukkig steeds 
meer kennis vergaard over 
de verschillende vormen 
van dementie, de specifie-

ke kenmerken en bijbeho-
rende verschijnselen en ge-
dragingen. De mogelijkhe-
den voor behandeling en 
begeleiding verschillen per 
aandoening. Gespreksleider 
Elsbeth Holtz gaat hierover 
uitgebreid in gesprek met 
casemanager Trees Berk-
hout. Hierna is er gelegen-
heid tot het stellen van vra-
gen.
Het Alzheimer Café wordt 
gehouden in ontmoetings-
centrum Sint Agnes, Za-

menhof 65 te Heems-
kerk. De ontvangst is van-
af 14.15 uur, het program-
ma start om 14.30 uur en 
eindigt rond 15.45 uur. Ie-
dereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrien-
den, buren. De toegang én 
het eerste kopje koffie zijn 
gratis. Aanmelding voor-
af is niet nodig. Er is tevens 
een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 

Verfijnd middagconcert op 
buitenplaats Akerendam

Beverwijk - De befaamde 
Tini Mathot op tafelpiano en 
sopraan Bettina Pahn bren-
gen een verfijnd programma 
in de sfeervolle 17e eeuw-
se buitenplaats Akerendam 
in Beverwijk met liederen en 
werken voor klavier solo van 
Haydn, Mozart, Rust, Zelter, 
Reichhardt en C.Ph.E. Bach.
Dit is het eerste concert op 
een tafelpiano van Kursch 
(eerste kwart van de 19e 
eeuw, klavieromvang EE - f4) 
na recente restauratie door 
Gijs Wilderom. Buitenplaats 
Akerendam heeft dit instru-

ment uit de Geelvinck Col-
lectie in langdurig bruikleen. 
Met ingang van 2017 zullen 
er regelmatig concerten op 
Akerendam plaatsvinden.
Voorafgaand aan en na af-
loop van het concert kun-
nen bezoekers de prachtige 
2,5 hectare grote tuin bekij-
ken. Het concert op zondag 
15 oktober begint om 14.30 
uur. Het aantal plaatsen (40) 
is beperkt. Bestel dus tijdig 
kaarten via www.geelvinck.
nl. Buitenplaats Akerendam 
is te vinden aan de Velser-
weg 20 te Beverwijk. 

Tini Mathot en Bettina Pahn

Vrijdag groot feest
Heropening jongeren-
centrum Zienhouse
Uitgeest - Vrijdag vindt de 
feestelijke heropening plaats 
van jongerencentum Zien-
house met een nieuw jonge-

renwerkersteam. Van 16.00 
tot 19.00 uur zijn de kinderen 
van de basisscholen uitge-
nodigd. Zij kunnen meedoen 

aan streetdance, straatvoet-
bal, voor de allerkleinsten is 
er een springkussen en om 
17.00 uur start een kinders-
disco. Om 20.00 uur is de of-
ficiele opening door wethou-
der Antoine Tromp en daarna 
is er tot 23.30 uur een ‘Fris-
feest’ met verschillende dj’s. 
De entree is gratis en ieder-
een krijgt drie consumptie-
bonnen en gratis hapjes!



Goed Contact richt Masterclass op 
ondernemers en professionals

Limmen - Op donderdag 11 
oktober organiseert Goed 
Contact, hét zakelijk netwerk 
voor vrouwen in de BUCH-
gemeente en omstreken, 
deel vijf van de Masterclass 

‘competenties ontwikkelen’ 
met als thema: Vallen, op-
staan en weer doorgaan. De 
Masterclass is voor onderne-
mers en professionals die er-
varen dat zij in het leven keu-
zes moeten maken die voor 
het bedrijf en voor het pro-
fessionele leven de drive ge-
ven om met plezier en volhar-
ding die zaken te doen die 
voor henzelf succes en ge-
luk oplevert. De Masterclass 
wordt verzorgd door de Za-
kenvrouw van het Jaar 2014 
Jacqueline Zuidweg.
Jacqueline Zuidweg (1965) 
is sinds 1994 oprichter en di-
recteur van Zuidweg & Part-
ners (schuldhulpverlening 
voor ondernemend Neder-
land) én Zakenvrouw van het 

Brandweer kan rijden 
en blussen tegelijk

Castricum - Maandagavond 
een week geleden heeft de 
brandweer Castricum mee-
gedaan aan een grootscha-
lige natuurbrandoefening in 
het duingebied bij Schoorl. 
Aan de oefening deden tien 
brandweervoertuigen en zo’n 
zestig mensen mee. Ze wilde 
tijdens de oefening ervaring 
opdoen met de nieuwe com-

bivoertuigen, die al rijdend 
kunnen blussen. Deze  com-
bivoertuigen hebben een wa-
terkanon aan de voorbumper 
die met een joystick te bedie-
nen is. Ook kunnen ze van-
af het dak blussen. De nieu-
we voertuigen zijn gestatio-
neerd in Castricum, Callants-
oog en in Den Burg op Texel. 
Foto: Hans Peter Olivier.

Gratis workshop: ‘En de 
kinderen scheiden mee’
Castricum - Op 16 novem-
ber vindt de gratis work-
shop ‘En de kinderen schei-
den mee’ plaats. Als ouders 
scheiden, scheiden de kin-
deren mee. De workshop be-
steedt hier aandacht aan. Het 
is bedoeld voor kinderen tus-
sen de zes en twaalf jaar en 
vindt plaats in Geesterhage. 
De workshop geeft kinderen 
handvatten om met de (aan-
staande) echtscheiding om 
te gaan. Zij leren onder an-
dere hoe zij gevoelens ten 
aanzien van de scheiding 
bij zichzelf kunnen herken-
nen en deze te uiten. Vooraf-
gaand aan de workshop vindt 
een aparte ouderbijeenkomst 
plaats. Ouders krijgen dan 

informatie over wat een echt-
scheiding betekent voor een 
kind. Daarnaast geeft de trai-
ner tips om op de juiste ma-
nier in gesprek te gaan met 
hun kind over de echtschei-
ding. De ouderbijeenkomst 
is op maandag 14 november 
van 20.00 tot 21.00 uur.
De workshop voor de kinde-
ren op woensdag 16 novem-
ber van 13.30 tot 17.00 uur. 
Ouders kunnen zich aanmel-
den bij GGD Hollands Noor-
den via het inschrijfformu-
lier zie www.ggdhn.nl/cur-
sussen. Bij vragen kan con-
tact opgenomen worden met 
het cursusbureau via cursus-
bureau@ggdhn.nl of 088-
0100557.

Jaar 2012. In 2013 heeft zij 
haar boek, ‘Vallen, opstaan 
en weer doorgaan’ geschre-
ven met Josette Dijkhuizen, 
gepubliceerd. Ook is Jacque-
line mede-initiatiefnemer van 
St. MKB Doorstart: vroegsig-
nalering van (financiële) pro-
blemen in het MKB en hulp 
om een bedrijf te behou-
den, te versterken of te laten 
groeien. 
In deze Masterclass wor-
den drie competenties be-
handeld: assertiviteit, besluit-
vaardigheid en voortgangs-
controle. Van 16.45 tot 21.30 
uur in Vredeburg, Dusseldor-
perweg 64, Limmen. Aanmel-
den via info@goed-contact.
nl of bezoek de website voor 
meer informatie.

Dank van Nierstichting
Castricum - Mede dankzij 
de inzet van 114 collectanten 
en 12 wijkhoofden heeft de 
Nierstichting een succesvol-
le collecte gehouden. Tijdens 

de collecteweek is 7.460,64 
euro opgehaald. De Nier-
stichting wil de inwoners van 
Castricum en Bakkum be-
danken voor hun donatie.

Gratis sporten in vakantie
Regio - Sportservice Ken-
nemerland organiseert in de 
herfstvakantie diverse spor-
tieve activiteiten voor de ba-
sisschoolleerlingen, die in 
de gemeenten Castricum of 
Heemskerk wonen of naar 
school gaan. Alle activiteiten 
zijn gratis. Wie mee wil doen 
moet zich vooraf inschrijven 
via www.sportservicekenne-
merland.nl.  
Op dinsdagochtend 18 okto-
ber is er een sportinstuif in 
sporthal de Waterakkers voor 
kinderen van groep 3 tot en 
met 8. Een zaal vol met klim 
en klauteronderdelen, voet-
bal, slackline en een tweetal 
clinic¹s. De badmintonvereni-
ging uit Heemskerk geeft een 
clinic en er is een basketbal-
clinic door basketbalvereni-
ging Mapleleaves. 
Later op de dag is er in de 
Waterakkers een kleuter-
instuif voor kinderen van 
groep 1 en 2; een uur lang 

zwaaien, springen, klim-
men en rennen. Op woens-
dagochtend 20 oktober kun-
nen kinderen van groep 3 
tot en met 8 deelnemen aan 
de zogenoemde combicli-
nic smashbal/sportinstuif in 
sportcentrum De Bloemen in 
Castricum. 
Smashbal is een uitdagen-
de vorm van volleybal. Deze 
smashbalclinic wordt gege-
ven door volleybalvereniging 
VV Croonenburg. Gelijktijdig 
is er voor de kleuters funvol-
ley.

Geheimzinnige 
paddenstoelen
Castricum - Op zaterdag 
15 oktober houdt IVN Mid-
den-Kennemerland in sa-
menwerking met Duincam-
ping Geversduin een pad-
denstoelenexcursie voor vol-
wassenen en kinderen in en 
om de camping. Samen met 
IVN gids Hermine Smit wordt 
gezocht naar paddenstoelen. 
Zij kan vertellen welke pad-
denstoelen eetbaar zijn en 
waar de namen vandaan ko-
men. Aanmelden bij  de re-
ceptie van Camping Gevers-
duin of via info@camping-
geversduin.nl  onder vermel-
ding van de excursie.  het 
vertrek is om 13.00 uur van-
af de receptie.

Akersloot - Op zondag 9 okto-
ber vanaf 16.00 uur wordt door 
handbalvereniging Meervogels 
¹60 het evenement ‘Waar schijt 
de geit?’ gehouden bij ‘t Bos-
huis. 

Het handbalveld wordt hier 
voor afgezet en in kavels ver-
deeld. Binnen de afzetting 
wordt een geit losgelaten. Het 

is de bedoeling dat de geit 
op een van de kavels een 
grote boodschap doet. De 
kavels zijn gekoppeld aan 
lootjes die voor aanvang van 
het evenement worden ver-
kocht. Het lootje dat gekop-
peld is aan de kavel waar-
op de geit zijn behoefte doet 
wint 250 euro. 
Ook de kavels die direct aan 

‘Waar schijt de geit?’
Regio - Vanaf 10 okto-
ber vinden werkzaamheden 
plaats bij het voormalig wei-
land Waterrijk in Egmond.  
PWN wil de natuur op dit 
perceel van drie hectare her-
stellen en terugbrengen naar 
het oorspronkelijke duin. Met 
groot materieel wordt vanaf 
de westkant een aansluiting 

Waterrijk terug naar de duinen
gemaakt op het duingebied, 
de bovengrond van het wei-
land wordt verwijderd en het 
bestaande duin aangeheeld. 
In totaliteit zal zo’n 4.200m3 
grond worden verplaatst. 

De verwachting is dat deze 
werkzaamheden begin no-
vember zijn afgerond.

de winnende kavel gren-
zen winnen een bedrag. De 
opbrengst van dit evene-
ment komt ten goede aan de 
teams van handbalvereniging 
Meervogels ‘60. 

Er worden hapjes, pasta-
salades, soep, broodjes en 
een toetje, verkocht. Ook de-
ze opbrengst gaat naar de 
teams. Koop kavels door een 
mail te sturen naar waar-
schijtdegeit@gmail.com.
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Castricum - Op maandag 10 
oktober wordt weer in stilte 
gewandeld in de herfstkleu-
ren van het bos. De wande-
ling duurt ongeveer 1,5 uur 
en is circa  5 á 6 km lang. 
Verzamelen rond 9.30 uur op 
de parkeerplaats bij het in-
formatiecentrum De Hoep 
aan de Zeeweg in Bakkum. 
Deelname aan deze wande-
ling is gratis. Na afl oop is er 
gelegenheid om, voor eigen 
rekening, samen wat te drin-
ken bij Johanna’s Hof.

Stiltewandeling 

Filmavond met beelden 
uit het verleden

Limmen - Op vrijdag 28 ok-
tober wordt door de Stichting 
Oud Limmen een fi lm ver-
toond over het Limmer Die, 
waarin Piet Buur vertelt hoe 
mooi het is. 
Na de pauze komt de Lim-
mer sport in het verleden 
aan bod. Onderwerpen zijn 
de schaatsmarathon in 2013, 
de Tinus Metselaar Speed-

way, de triatlon in 1991 en de 
kampioenswedstrijd in 1978 
van voetbalvereniging Lim-
men.
De fi lms worden vertoond in 
De Burgerij, aanvang 20,00 
uur. De kaartverkoop start op 
10 oktober in de Oude School 
op maandag van 10.00 tot 
12.00 en van 19.00 tot 21.00 
uur. Iedereen is welkom.

TV Castricum behoudt 
wisselbeker CALB-toernooi
Castricum - Op zaterdag 24 
september werd het CALB-
toernooi gehouden op de 
tennisvelden van Akersloot; 
een gezelligheidstoernooi dat 
aan het einde van het tennis-
seizoen wordt georganiseerd 
door een van de tennisver-
enigingen van de gemeen-

te Castricum. Dit jaar was 
Akersloot aan de beurt. Er 
deden 22 koppels van de vier 
verenigingen mee en Cas-
tricum werd de winnaar. Zij 
konden de wisselbeker weer 
mee naar huis nemen. Op de 
foto de deelnemers van het 
winnende TV Castricum.

Monsteroverwinning 

Castricum - De tafeltennis-
derby tussen de eerste teams 
van TTV Castricum en Meer-
treffers uit Akersloot vond af-
gelopen vrijdag plaats in de 
tafeltennishal aan de Gobat-
straat in Castricum. Kopman 
van Meertreffers Rob Schoon 
startte sterk met een over-
winning op Kay Tan, maar 
met een overwinning op Sas-
kia Kok zette Kees van de 
Meulen de Castricumse op-
mars in. De sterk spelende 
Frank Walrave zette opnieuw 
al zijn partijen om in winst en 
ook zijn dubbel samen met 
Tan werd gewonnen. Schoon 
won nog wel zijn partij tegen 
Van der Meulen, maar deze 
wist wel weer te winnen van 
Kees Soeterbroek. Tan won 
zijn beide volgende partijen 
van Soeterbroek en Kok en 
zette zo de 8-2 op het score-
bord. Met deze winst zet het 

Castricumse team een goe-
de stap richting de doelstel-
ling van lijfsbehoud in deze 
klasse, terwijl de Akersloters 
vooralsnog in de gevarenzo-
ne staan.

Het tweede team van TTV 
Castricum won met 7-3 van 
The Victory uit Weesp, me-
de dankzij een miraculeu-
ze ontsnapping in het dub-
bel na een 10-5 achterstand 
in de beslissende vijfde set, 
die uiteindelijk toch met 13-
11 werd gewonnen. Ook het 
derde team was succes-
vol tegen het Amsterdam-
se Volewijckers (9-1), maar 
team vier en het duo-team 
moesten genoegen nemen 
met een nederlaag.  Ondanks 
het verlies  van zijn team wist 
Jos Stet van team vier de vol-
le buit van drie overwinnin-
gen binnen te slepen.

Vredeburg wint 
burenstrijd

Limmen - Eenmaal per jaar 
komen de bevriende scha-
kers van SV Oppositie uit 
Heiloo en SV Vredeburg uit 
Limmen bijeen om op zoveel 
mogelijk borden een buren-
strijd te beslechten. Op vrij-
dag 30 september was Vre-
deburg de gastheer  en er 
werd op zestien borden ge-
speeld. Lang ging het ge-
lijk op. Toen er veertien par-
tijen gespeeld waren, stond 
een 7-7 tussenstand op het 
scorebord. Opvallend daar-
bij waren de overwinning 
van Bert Hollander tegen 
Oppositie-kanon Cor van 
Etten en de vlotte zege van 
Fred Smith op Dick Aafjes 
van Vredeburg. Alles kwam 
aan op de twee langste par-
tijen van de avond. Die tus-
sen Niels Hageman en Dick 
Oostrom en tussen de kop-
mannen Bob Stolp en Simon 
Smit. Namens Vredeburg 
veroverde Hageman het cru-
ciale achtste punt: een ijzer-
sterke loperzet leverde kwa-
liteitswinst op. Alle ogen 
werden gericht op het eind-
spel tussen Stolp en Smit. In 
tijdnood verloor Smit een to-
ren, maar hij hield nog wel 
een stiekeme matdreiging 
in de stelling. Stolp echter 
blonk uit door zorgvuldige, 
verdedigende zetten en wik-
kelde af naar een glad ge-
wonnen stelling. 
Om alle risico’s uit te slui-
ten, bood Stolp remise aan, 
hetgeen Smit niet meer kon 
weigeren. Met de 8,5-7,5 
eindstand, kan na een ja-
renlange periode van succes 
voor Oppositie, dan einde-
lijk de naam van Vredeburg 
weer in de wisselbeker ge-
graveerd worden.

Hond voor de klas
bij het Kleurenorkest

Limmen - Een veilige om-
gang tussen hond en kind. 
Dat is het doel van het Sop-
hia SnuffelCollege, een scho-
lenproject van de Koningin 
Sophia-Vereeniging tot Be-
scherming van Dieren. Met 
dit project kunnen honden-
beten bij kinderen voorko-
men worden en neemt angst 
voor honden af. Bovendien 
draagt het Sophia Snuffel-
College bij aan meer begrip 
en respect voor honden en 

andere dieren. Vorige week 
donderdag en afgelopen 
dinsdag was een SnuffelVrij-
williger met haar hond op be-
zoek bij groep 4/5 van basis-
school het Kleurenorkest aan 
de Hogeweg 55. Jacqueline 
Dusselaar kwam samen met 
haar hond Cooper naar het 
Kleurenorkest. In drie lessen 
leerde zij de kinderen de li-
chaamstaal van honden be-
grijpen en er op een goede 
manier op te reageren.

Castricum - Het komend 
seizoen kunnen niet-leden 
kennismaken met Bricas in 

Ook bridgen bij Bricas?
de  gerenoveerde bridgezaal 
in Geesterhage. Elke donder-
dag kunnen niet-leden vrij 

bridgen. Aanvangstijd 19.30 
uur. Elke tweede zondag van 
de maand, te beginnen op 9 
oktober, kan men vrij brid-
gen. Aanvangstijd 13.30 uur. 
Opgave voor beide activitei-

ten via website Bricas. Kos-
ten vijf euro per paar. per 
keer. Elke tweede dinsdag  
van de maand kan men vier-
tallen. Men kan zich alleen 
als viertal opgeven voor de 

hele competitie die bestaat 
uit zeven bijeenkomsten op 
de dinsdag. Aanvang 19.45 
uur. Opgave voor 10 oktober 
via de website. Kosten 35 eu-
ro voor de gehele competitie. 

Verdonk junior winnaar KPB
Akersloot - Henk Verdonk 
junior is donderdagavond 
winnaar geworden van de 
wekelijkse wedstrijd om de 
KPB-mountainbikecup. Op 
Sportcomplex de Cloppen-
burgh in Akersloot was het 
na de start Henk die het ini-
tiatief nam en de rest in een 
mum van tijd kansloos maak-
te. Henk Louwe en Arie de 
Graaf maakten zich sterk 
in de strijd om de resteren-

de plekken van het podi-
um. Louwe kwam hier dank-
zij een imponerend opstre-
den als tweede uit. De jon-
gelingen Bram Houtkooper, 
Rosan Koper en Femke Mos-
sinkhoff deden het uitste-
kend in het veld. Houtkooper 
en Mossinkhoff moesten ter-
rein prijsgeven door respec-
tievelijk fysiek ongemak en 
materiaalpech, maar reden 
de koers wel uit.



Expositie José van Gool
Castricum - José van Gool 
exposeert bij Galerie Street-
scape, Dorpsstraat 7. Jo-
sé schildert het leven in ver-
stilde momenten vol melan-
cholie. Zij transformeert scè-
nes uit het dagelijkse leven 
tot hypnotisch en uitgestrek-
te droomlandschappen. Van 
Gool exposeerde eerder in de 
etalages van Galerie Street-
scape op het  Bakkersplein-
tje. Toen waren al haar schil-
derijen uitgevoerd in olieverf 
op doek, nu is er werk in acryl 
achter glas te zien, met een 
vriendelijk prijskaartje. De 
expositie is te zien tot en met 
zondag 6 november. 
Brons van Karin Aulbers  is 
nog in expositie te zien tot 
en met zondag 9 oktober. De 

‘Zwevende hemel’ van Ping-
An is te zien bij de entree van 
de galerie en Ans Martens 
exposeert vanaf 13 oktober 
jassen van vilt en zijde.  

Zondag 16 oktober  om  16 
uur is de opening van de ex-
postie ‘Zeewaarts bij nacht’ 
van Jaap Bijsterbosch. Don-
derdag 20 oktober start 
zijn workshop ‘Het land-
schap’ (zes bijeenkomsten 
van 19.30-21.30 uur). Wie 
wil deelnemen kan zich aan-
melden in de galerie of via 
e-mail: workshops@street-
scape.nl. Galerie Streetscape 
is geopend op donderdag tot 
en met zondag van 14.00 – 
17.30 uur. Foto: Saskia Steen-
bakkers. 

Helios helpt de buren 
aan de eerste punten

Castricum - Zondag stond 
de ontmoeting met Storm-
vogels op het programma 
van korfbalvereniging He-
lios. Op papier heeft Heli-
os het voordeel. Zij staan 
op een gedeelde eerste 
plaats, terwijl Stormvo-
gels nog puntloos onder-
aan staat. 

De weersomstandigheden 
waren echter dusdanig slecht 
dat het veld maar net aan 
goedgekeurd was. Geen in-
grediënten voor hoogstaand 
korfbal en de ploeg die het 
beste met de omstandighe-
den om zou gaan, zou ook 
aan het langste eind trekken.
Vanaf de eerste minuut werk-
te Stormvogels harder, waren 
ze scherper en gretiger. He-
lios pakte via Koen Braken-
hoff de openingstreffer, maar 
bleef daarna achter de feiten 

aan lopen. Stormvogels pak-
te de voorsprong en gaf die 
niet meer uit handen. Heli-
os gleed uit, liet ballen door 
de handen glippen en kwam 
niet lekker in het spel. In de 
afronding ontbrak de scherp-
te en verdedigend wist Heli-
os weinig druk op de aanval-
lers van Stormvogels te ge-
ven. De rust werd bereikt met 
een tussenstand van 8-11. 
In de tweede helft zagen de 
toeschouwers een identiek 
beeld.

Bij een eindstand van 11-15 
vond de scheidsrechter het 
genoeg. Het laatste fluitsig-
naal klonk en Helios heeft 
Haarlem onnodig twee pun-
ten uit laten lopen. Volgende 
week staat de uitwedstrijd te-
gen Purmer op het program-
ma, om 14.30 uur in Purme-
rend.

TDR scoort in Utrecht en Breda 
Castricum - Op zondag 
2 oktober vond zowel in 
Utrecht als in Breda de Sin-
gelloop plaats. In Utrecht 
ging deze wedstrijd over 
een afstand van 10 kilome-
ter, waar voor TDR twee atle-
ten aan meededen. In Breda 
stond de halve marathon op 
de agenda. In Utrecht ston-
den Michel Butter en Edwin 
de Vries aan de start. Na een 
voor Butter wat minder verlo-
pen Dam tot Damloop was hij 
er op gebrand om een betere 
prestatie neer te zetten. Voor 
De Vries was het taak om zijn 
goede vorm van de laatste 
tijd vast te houden. Ondanks 
dat Butter ervoor heeft geko-

zen om door te trainen, be-
vond hij zich in de kopgroep 
die in 14’17” doorkwam op 
5 kilometer. Na 7 kilometer 
moest hij enkele atleten laten 
gaan, waarna de atleet van 
AV Castricum finishte in een 
tijd van 28’59”. Hij werd hier-
mee vijfde in totaal en eerste 
Nederlander. De Vries werd 
in 29’42” vierde Nederlander 
en elfde overall.
In Breda stonden namens 
Team Distance Runners 
vier atleten aan de start van 
de halve marathon. Ronald 
Schröer, tweede Nederlander 
bij de Dam tot Damloop, was 
een van deze vier. Na 1:05’06” 
stopt Schröer de klok, waar-

mee hij tweede Nederlander 
en tiende overall wordt.
Ambroise Uwiragiye, afgelo-
pen zomer nog actief op de 
Olympische marathon in Rio 
de Janeiro, liep in Breda naar 
een negentiende plaats. De 
jongste TDR-atleet die deel-
neemt aan de Bredase Sin-
gelloop is Sten Stoltenborg. 
De 19-jarige atleet liep naar-
naar een nieuw persoonlijk 
record: 1:10’43”. Pip Tesselaar 
gebruikte deze wedstrijd als 
simulatie voor zijn marathon 
later deze maand en deed dat 
met succes. Met een eindtijd 
van 1:13’36” liet hij zien klaar 
te zijn voor de Amsterdam 
Marathon.

Zo kan het ook!
Na ganzengate nu ook leuk 
nieuws met een pluim voor het 
Castricumse Dierenduintje. Twee 
oude en hulpbehoevende ganzen 
mogen daar hun oude dag in vei-
ligheid en met zorg omringd door-
brengen. De twee, afkomstig van 
de Henri Dunantsingel, mochten 
bij hoge uitzondering gebracht 
worden. Eén zat er al een paar 
weken, zijn maatje volgde afgelo-
pen zaterdag. Bij het Dierenduintje 
wordt ieder dier met respect be-
handeld, niets wordt respectloos 
afgedankt en verkocht aan hande-
laren zoals met de ganzen van Dijk 
& Duin is gebeurd, of gedood om-
dat ze teveel zouden zijn. Prachtig 
om te ervaren hoe het óók kan! De 
dieren mogen gewoon oud wor-
den. Deze twee hebben geboft. 
Wie nu de opvallende gans met de 
klapvleugels uit de H. Dunantsin-
gel mist kan haar bezoeken in het 
Dierenduintje, ze loopt gewoon 
rond met haar maatje tussen de 
andere dieren. Misschien is er nog 
iemand die kan zeggen hoe oud 
ze is? In ieder geval heeft ze een 

respectabele leeftijd. Ze had het 
direct naar haar zin in haar nieuwe 
thuis. Met hopelijk nog een mooi 
tijdje van leven voor de boeg.
Marjorie Janse, Castricum.

Castricum - Tot en met 17 
november is er een foto-
reportage over Botswana 

te zien in de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Een aantal ja-
ren geleden maakte Nathan 

Foto’s van reis in Botswana

Nijenhuis, vrijwilliger bij de 
tuin van Kapitein Rommel, 
een reis door Botswana. Hij 
maakte deze reis met Smarti, 
een reisorganisatie voor jon-
geren vanaf achtien jaar met 
een lichamelijke beperking. 
Met twee aangepaste ter-
reinwagens trokken zij rond 
en kampeerden iedere nacht 
op een andere plaats in de 
wildernis. Hij maakte daarvan 
een prachtige fotoreportage.
De expositie is in de ont-
moetingsruimte te bekijken 
op maandag tot en met vrij-
dag van 9.30 tot 16.30 uur. De 
toegang is gratis,

Kinderatelier 
Castricum - Vanaf woens-
dagmiddag 2 november 
staan de deuren bij Toon-
beeld open voor kinderen 
van vijf tot en met dertien 
jaar. In twee groepen gaan zij 
aan de slag met ruimtelijke 
materialen of werken in het 
platte vlak. In het kinderate-
lier gaan zij met klei werken, 
schilderen en leren ze druk-
technieken. Bij keramiek le-
ren de kinderen verschillen-
de technieken. Bij het schil-
deren staan de kinderen ach-
ter de schildersezel en ze le-
ren de linodruktechniek. Ter 
afsluiting wordt een tentoon-
stelling gehouden. 
Aanmelding bij Toonbeeld 
aan de Jan van Nassaustraat 
of via www.toonbeeld.tv.
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