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Dennis sleurt vrouw van spoor 
met gevaar voor eigen leven
Castricum - Hij is 15 jaar oud, 
komt uit Akersloot en heeft ver-
leden week vrijdag zonder aar-
zelen een heldendaad verricht. 
Scholier van het Clusius Colle-
ge, Dennis Arends heeft voor-
komen dat een vrouw onder de 
trein kwam. Dit gebeurde bij de 
spoorwegovergang nabij zorg-
centrum De Santmark.
“We hadden sport gehad in Bak-
kum en ik fietste terug naar 
school toen ik de vrouw op de 
treinrails zag zitten”, vertelt Den-
nis die nog wel wat aangeslagen 
is. “Tegelijk gingen de spoorbo-
men dicht, er kwam een trein 
vanuit Alkmaar. Eerst heb ik snel 
gekeken of de trein nog ver ge-
noeg was en toen nam ik een 
sprint met mijn fiets. Ik greep de 
vrouw vast en heb haar wegge-
sleurd. Dat was niet echt moei-
lijk, want ze was licht en heel 
slap.”

Vervolgens kreeg Dennis hulp 
van omstanders. Een nog onbe-
kende vrouw, die stond te wach-

ten in haar auto voor de spoor-
wegovergang, sprong uit haar 
auto om Dennis hulp te bieden. 
Zij kreeg op haar beurt weer 
hulp van een vrouw uit Bakkum: 
“Mijn man en ik reden vanuit 
Bakkum en zagen een opstoot-
je op het spoor. Ik stapte uit, om-
dat ik dacht dat het om een ruzie 
tussen scholieren ging. Dichterbij 
gekomen zag ik een jongen die 
samen met een blonde mevrouw 
een hysterische dame vasthiel-
den. Ze gilde en schreeuwde dat 
ze dood wilde.” 
Omdat zij zich zorgen maak-
te over het effect van de situatie 
op de scholieren, stuurde zij hen 
door naar school. “Een meisje 
stond te huilen, een ander belde 
de politie. Ze dropen af, helemaal 
verslagen. Achteraf vrees ik dat 
ik ze teveel als kleine kinderen 
heb behandeld.” Dennis meld-
de op school aan de conciërge 
wat er was gebeurd. “Ik voelde 
mij helemaal raar. Mijn moeder 
werd gebeld en die heeft mij op-
gehaald om naar huis te gaan. 

’s Avonds kon ik bijna niet in 
slaap komen.”  
Toen de politie arriveerde, werd 
duidelijk dat er eerder die week 
soortgelijke incidenten hadden 
plaatsgevonden. “En de blon-
de dame was daarbij steeds bij 
toeval aanwezig. Ze was over-
stuur, we omarmen elkaar daar-
na troostend, alsof we dikke 
vriendinnen waren.” Vol lof is de 
vrouw over de schoolkinderen 
die bij het incident aanwezig wa-
ren. “Wat een fantastische kinde-
ren, ze hadden alles in de hand. 
Ik heb ze te kort gedaan door ze 
weg te sturen. Ze hadden moe-
ten zien dat de vrouw kalmeer-
de en dat ze daarna rustiger in 
de auto zat, dat was een bete-
re afsluiting geweest.” Burge-
meester A. Emmens-Knol heeft 
ondertussen Dennis gebeld om 
te vertellen hoe dapper zij hem 
vindt. “Terecht”, aldus de Bak-
kumse. “Ook de NS zou erken-
telijk moeten zijn. Het NS-per-
soneel is weer veel ellende be-
spaard dankzij Dennis.” 

Op de vlucht na aanrijding
Limmen - Zondag rond 16.00 
uur veroorzaakte een 20-jarige 
automobilist uit Akersloot een 
frontale aanrijding op de krui-
sing Visweg-Hogeweg. Na de 
botsing ging hij er met zijn 22-
jarige passagier, eveneens uit 
Akersloot, lopend vandoor. 
De 20-jarige reed over de Vis-
weg en kwam uit de richting van 
de Kennemerstraatweg. Bij de 
kruising met de Hogeweg kwam 
hem een 75-jarige automobilist 
uit Castricum tegemoet. Door 
nog onbekende oorzaak botsten 
de automobilisten op elkaar. De 
auto’s raakten flink beschadigd. 
De 20-jarige man stapte met zijn 
22-jarige passagier uit en zij ver-
lieten hardlopend de plaats van 
het ongeval.

Gealarmeerde agenten zagen de 
twee nog juist in een auto van 
een telefonisch gewaarschuw-
de kennis stappen op de Vis-
weg. Die auto werd aan de kant 
gezet waarna de twee verdach-
ten konden worden aangehou-
den. De 20-jarige gaf toe dat hij 
de bestuurder van de auto was 

geweest die bij de aanrijding be-
trokken was. Hij had teveel alco-
hol gedronken en blies aan het 
bureau als beginnend bestuur-
der 425 ug/l (tot 90 toegestaan). 
Zijn rijbewijs is ingevorderd. Te-
gen hem en zijn passagier wordt 
een proces-verbaal opgemaakt, 
ondermeer vanwege het verlaten 
van de plaats van het ongeval.

Het komt dagelijks voor dat be-
trokkenen bij een aanrijding 
door- of wegrijden zonder hun 
identiteit en dat van hun voertuig 
achter te laten. Dit is verboden, 
ook voor getuigen, zoals inzitten-
den. Het verlaten van een plaats 
van het ongeval wordt aange-
merkt als een misdrijf en kan een 
ontzegging van de rijbevoegd-
heid opleveren van maximaal vijf 
jaar, een geldboete van 7400 eu-
ro of een gevangenisstraf van 
maximaal drie maanden. 
Iemand die in paniek is geraakt 
na een aanrijding heeft twaalf 
uur de tijd om deze alsnog bij de 
politie te melden. Dit moet dan 
echter wel gebeuren voordat hij 
of zij is gehoord of aangehouden 

door de politie. Deze strafuitslui-
tingsgrond is niet van toepassing 
wanneer een betrokkene iemand 
in hulpeloze toestand achterlaat.
Per maand wordt er  in de regio 
Noord-Holland Noord zo’n 300 
maal aangifte gedaan van door-
rijden na een aanrijding.  
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 11 oktober 18.30 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Zo. 12 oktober 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger kapelaan Ka-
leab.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 11 oktober 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. heren-
koor. Voorganger kapelaan Kale-
ab. Zo. 12 oktober 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 12 oktober Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. M. Beitler. Avondmaal en 
ZWO dienst. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5 m/ether 105 m). Li-
turgie beschikbaar via www.pg-
castricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
E.J. Bosch uit Den Haag.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 12 oktober 10.00 uur: Alex 
Didden uit Abbekerk. H.A. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 

peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 12 oktober 10.00 uur: Pastor 
André Wesche.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 12 oktober 10.00 uur: Ds. De 
Bie.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 11 oktober 19.00 uur: Woord- 
en communieviering met litur-
gisch koor. Jubileumviering. 
Voorganger pastor J. Olling.
Zo. 12 oktober 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met Corneliuskoor. 
Voorgangers pastores R. Vsser 
en I. Leemput.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 11 oktober 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met aquariuskoor. 
Voorganger H. Helsloot.
Zo. 12 oktober 10.00 uur: Fami-
lieviering met kinderkoor. Voor-
ganger pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 10 oktober 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 11 oktober 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 12 oktober 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo.
11.00 uur: Gezinsviering.
19.00 uur: Marialof met rozen-
kransgebed.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
geplaatst wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Geslaagde reis naar Polen 
Castricum - Onder leiding van 
een Poolse, Nederlands spre-
kende, gids heeft een groep van  
de Volksuniversiteit Castricum 
een 12-daagse busreis gemaakt 
naar Polen. De steden  Krakau 
en Warschau werden uitgebreid 
bekeken en onderweg werden 
meerdere bezienswaardigheden 
bezocht. Natuurlijk werd ook het 
vernietigingskamp Auschwitz 

bezocht. Hoogtepunten van de 
reis waren een speciaal georga-
niseerd piano-recital in Zelazo-
wa Wola, het geboortehuis van 
Chopin, en een voorstelling van 
“the Sleeping Beauty” door het 
Nationale Poolse Ballet in het 
Grote Theater van Warschau. Er 
zijn heel veel plannen voor nieu-
we reizen en uitstapjes in het 
volgende jaar. 

Toch steun Aldersadvies
Castricum - De voorzitter van 
de Vereniging Gezamenlijke Plat-
forms (VGP), Erwin von der Meer 
uit Castricum, is opgestapt. Een 
groep van acht leden van de ver-
eniging heeft echter toch steun 
uitgesproken aan het Alders-
advies. “Hoewel allen er moei-
te mee hebben een stelsel los te 
laten dat heeft bewezen een ef-
fectieve bescherming te bieden, 
vinden wij het totaaladvies een 
goed pakket met veel voordelen 
voor de bewoners die wij verte-
genwoordigen.” Aan het woord 
is Eef Haverkort van de Dorps-
raad Zwanenburg-Halfweg. “Zo 
wordt de groei van Schiphol tot 
en met 2020 beperkt tot maxi-
maal 510.000 vliegbewegin-
gen in plaats van de 600.000 die 
Schiphol had gewild. Het aan-
tal nachtvluchten wordt vanaf 
2012 gemaximeerd op 32.000. 
Schiphol rekende op een verde-
re doorgroei naar 50.000. Voor 
de verhouding in de geluido-
verlast in binnen- en buitenge-
bied is een oplossing gevonden 
die er toe leidt dat de hinder in 
het buitengebied, onder andere 
door glijvluchten, vermindert en 

in het binnengebied stabiliseert. 
De groei van het aantal vliegbe-
wegingen wordt over vier van de 
vijf banen verdeeld.” De leden 
kregen een toelichting van Hans 
Alders op het advies. “Uit deze 
toelichting bleek dat, in tegen-
stelling tot het beeld dat was op-
geroepen, de lokale en algehele 
beschermende werking van het 
nieuwe stelsel gelijkwaardig was 
aan het bestaande. Ook is toege-
zegd dat de rechtsbescherming 
in de nadere uitwerking in over-
leg met de bewoners nog nader 
wordt getoetst. De regels waar-
aan de luchthaven zich dient te 
houden worden wettelijk vastge-
legd. Een voordeel van het nieu-
we stelsel is dat vliegtuigen geen 
minder milieuvriendelijke route 
meer hoeven te vliegen omdat 
een lokale grenswaarde aan het 
eind van het jaar dreigt te wor-
den overschreden.” 

De groep van acht VGP-leden wil 
bij de uitwerking van het advies 
niet buiten spel staan en beraadt 
zich thans over de wijze waar-
op de betrokkenheid daarbij zal 
worden gerealiseerd. 
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Het Huis Anubis en 
het Pad der 7 zonden   

De bewoners van Het Huis Anu-
bis gaan op schoolreisje, maar 
dat wordt bruut verstoord door 
iets onverklaarbaars. Ze ko-
men in een spookdorp terecht 
waar ze op een oude legende 
stuiten. Wie is graaf Rohan, de 
graaf zonder hart? En wat be-
tekent de toegangspoort tot het 
pad der zeven zonden? Als Fa-
bian ‘s nachts op onderzoek uit-
gaat, krijgt hij een vreemd voor-
gevoel. Zijn lieve Nienke is niet 
op de afgesproken plek en ook 
Appie en Jeroen gedragen zich 
vreemd. En waar zijn Victor en 
Van Swieten opeens gebleven? 
Zijn de bewoners verwikkeld ge-
raakt in een vooropgezet spelle-

tje of is er meer aan de hand? Is 
de liefde tussen Fabian en Nien-
ke sterk genoeg? Kan iedereen 
zijn zonde overwinnen en door-
gaan tot het bittere eind? 
Dit is de eerste  langspeelfilm 
van de populaire tv-reeks ‘Het 
Huis Anubis en het Pad der 7 
Zonden’. De televisiereeks die 
uitgezonden wordt op Nickelo-
deon is inmiddels aan zijn twee-
de seizoen begonnen. De avon-
turen van acht jongeren in een 
oud internaat zijn zo’n gigantisch 
succes dat er nu ook een bios-
coopfilm is gemaakt. Het  me-
rendeel van de opnamedagen is 
op locatie in de Waalse Arden-
nen gedraaid. 

De Bakkerij zoekt dj’s 
Castricum - Op zaterdag 18 ok-
tober houdt De Bakkerij in café 
Scala een dj-contest. Er is plaats 
voor tien inschrijvingen. De na-
druk wordt op het entertain-
mentgehalte van de dj’s gelegd. 
Muziekstijlen zijn vrij in te vul-
len. De deelnemers zullen door 
een vierkoppige jury beoordeeld 

worden en de drie beste dj’s val-
len in de prijzen. De inschrijving 
en de deelname is gratis en aan-
melden kan tot vrijdag 10 okto-
ber op bakkerijcontest@gmail.
com. Iedere dj mag een set van 
25 minuten neerzetten. Café 
Scala is te vinden aan de Dorp-
straat, de entree is gratis. 

Concert KMK en Dutch Diva’s
Castricum - Op zaterdag 11 ok-
tober zorgen de Koninklijke Mi-
litaire Kapel Johan Willem Friso 
samen met de Dutch Diva’s 
voor een spetterend optreden 
in sporthal De Bloemen in Cas-
tricum. Het optreden begint om 
19.15 uur en er zijn nog een aan-
tal kaarten verkrijgbaar.  

De concerten van de KMK on-
derscheiden zich door een even-
wicht tussen klassiek repertoire, 
lichte muziek, jazz, en entertain-
ment. Op 11 oktober kan men 
hiervan getuige zijn tijdens een 
optreden met de Dutch Divas. 
De eerdere samenwerking tus-
sen de Johan Willem Friso Ka-
pel en de Dutch Divas zou ei-
genlijk eenmalig zijn. Maar spe-
ciaal voor het 100-jarig bestaan 
van muziekvereniging Emer-
go wordt de samenwerking nog 
eenmaal herhaald op 11 oktober. 
De Johan Willem Friso Kapel be-
gint met een (licht) klassiek pro-
gramma. Vervolgens is het ruim 
baan voor de lichte muziek, jazz, 
en entertainment. Het podium 
is dan voor de Dutch Divas die 

samen met de kapel de avond 
swingend gaan besluiten.

De Dutch Diva’s, ofwel Marga 
Bult en Maggie McNeal, heb-
ben inmiddels hun sporen op de 
grote poppodia ruimschoots ver-
diend. Marga scoorde in de po-
pulaire band Babe maar liefst 
zestien hits. Maggie MacNeal 
scoorde met haar wederhelft Wil-
lem Duijn in het legendarische 
duo Mouth & MacNeal negen 
top tien hits, en eindigde destijds 
achter Abba op de derde plaats 
op het Eurovisie Songfestival. In 
2005 vormden Marga en Maggie 
een duo onder de naam de Dut-
ch Divas. En dat dit een schot in 
de roos was kan men op 11 okto-
ber zelf komen beleven. Kaarten 
voor dit fantastische concert zijn 
te bestellen bij Tini Baars, Burg. 
Nieuwenhuijsenstraat 97, Lim-
men, 072-5052338, Veldt’s To-
ko, Akerhof 4, Akersloot, 0251-
311725, Boekhandel Laan, Burg. 
Mooijstraat 19, Castricum, 0251-
652255, Cor de Beurs, Bachstraat 
8, Castricum, 0251-650421 of via 
www.emergo.org. 

Windhoos op Ruiterweg
Castricum - Vrijdagmorgen rond 10.30 uur trok een kleine windhoos 
over de Ruiterweg in Castricum. Gepaard met harde wind, hagelbuien 
en onweer trok met grote snelheid een grijze windhoos over de weg. 
De bloempotten vlogen over straat en een boompje voor nummer 19 
brak spontaan af. Op nummer 17 waaiden enkele dakpannen van het 
dak. (Foto: Giel de Reus). 

Geen oplossing 
voor Bakkerij
Castricum – De Vrienden van 
de Bakkerij krijgen toch geen tij-
delijke ruimte tot hun beschik-
king. Er was even sprake van dat 
de jongeren gebruik konden ma-
ken van het leegstaande pand 
waar eerder café Sam Sam en de 
daar achtergelegen zaal Millen-
nium gevestigd waren. Dit pand 
wordt volgend jaar afgebroken 
om plaats te maken voor nieuw-
bouw. Er zijn wel onderhande-
lingen geweest met de eigenaar 
Nova Vastgoed, maar die heeft 
zich teruggetrokken. De voorma-
lige boerderij aan de Dorpsstraat 
wordt naar verwachting aan het 
begin van de zomer in 2009 af-
gebroken. De Bakkerij was tot 
vorig jaar gehuisvest op het Bak-
kersplein. Vanwege nieuwbouw 
werd dit pand gesloopt en er 
kwam geen vervangende ruim-
te beschikbaar. Nu worden ac-
tiviteiten georganiseerd in cafés 
in Castricum en jongerencentra 
in buurgemeenten. 

Sams kledingactie in Limmen
Limmen - Van 15 tot en met 18 
oktober vindt in Limmen de kle-
dinginzamelingsactie van ‘Sam’s 
Kledingsactie voor Mensen in 
Nood’ plaats. 
Men kan goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoud-
textiel in gesloten plastic zakken 

afgeven op de  Kapelweg 15 en 
Visweg 20. Ook in 2008 gaat het 
grootste deel van de opbrengst 
naar een voedselzekerheidspro-
gramma in Oost-Congo. 
Daarnaast worden dak- en thuis-
loze vrouwen in Nederland ge-
holpen.  

Programma 9 okt t/m 15 okt 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag & dinsdag 20.00 uur

“Mamma Mia!”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
“Mongol”

woensdag 20.00 uur 
“Bride Flight”

donderdag 20.00 uur
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 14.00 & 19.00 uur 
zondag 15.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Het Huis Anubis   

Het pad der 7 zonden”
vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 15.00 & 20.00 uur 

maandag & woensdag 20.00 uur 
“Radeloos”

zaterdag 14.00 uur
zondag 12.00 uur

woensdag 14.00 uur
“Sinterklaas en het Geheim   

van het Grote Boek”

Mongol
Mongolië, 1172. Het trotse stam-
hoofd Esugei waagt zich aan een 
tocht door de winderige toendra 
om zijn 9-jarige zoon Temudgin 
een bruid te helpen kiezen. Zijn 
keuze valt op Borte, een jong en 
guitig meisje. Op de terugweg 
wordt Esugei vergiftigd door de 
jaloerse krijger Targutei die ook 
Temudjin liever dood wil zodat hij 
zijn plaats als leider van de stam 

kan innemen. Temudjin’s enige 
uitweg is vluchten, maar hij zal 
des te sterker terugkeren. Zo be-
gint er voor Temudjin een leven 
vol avonturen en beproevingen. 
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Contract van OGL met gemeente

Zwembad in Limmen 
blijft gewoon open
Limmen - Het bericht ‘PvdA: 
zorgen om zwembad Limmen’ 
in het Nieuwsblad voor Castri-
cum op 24 september heeft voor 
nogal wat onrust gezorgd onder 
de Limmer bevolking. Het zwem-
bad ‘Dampegheest’ staat als 
unieke voorziening hoog aange-
schreven. Menig kind heeft er de 
mooiste herinneringen aan. En 
dat moet zo blijven, vinden ve-
len. Tot geruststelling zei ver-
meld, dat de OGL  (Ontwikke-
lings Groep Limmen) middels 
een contract met de gemeente 
het zwembad tot in ieder geval 
september 2012 open houdt.
De O.G.L. Planontwikkeling B.V. 
is opgericht op 10 juli 1998. Aan-
deelhouders zijn: Kees Admiraal 
(25%); Cor Kleverlaan (25%), Jan 
Driessen (25%) en Kees Pronk 
(25%). De OGL heeft als uit-
gangspunt ook op langere ter-
mijn de voorzieningen voor Lim-
men te behouden. Het zwembad 
blijft een kostenfactor. De op-
brengst van de jaarabonnemen-
ten brengt bij lange na niet ge-
noeg op om de exploitatie rond 
te krijgen. De abonnementsprijs 
verhogen wil men niet, want het 
moet laagdrempelig, dus voor ie-
dereen te betalen zijn. Boven-
dien maken de scholen gra-
tis gebruik van het zwembad. 
Ook toen Limmen nog zelfstan-
dig was, zat de gemeente vaak 
met de vele kosten in de maag. 
Door wederzijdse belangen aan 
de ene kant van de gemeente en 
aan de andere kant van de OGL 
heeft men het zwembad de af-
gelopen jaren open kunnen hou-
den. Beide partijen zetten zich in 
om het zwembad als voorziening 
te behouden. De OGL kreeg het 
beheer over het zwembad met 
daarbij alle kosten, maar mocht 
wel grond van de gemeente ko-

pen aan de Hogeweg/Pagelaan, 
een stuk grasland. Ook gaat het 
gebouw van gemeentewerken 
tegen de vlakte. Men kreeg de 
toezegging van de gemeente, 
dat men er in de toekomst hui-
zen mocht bouwen. Op genoemd 
stuk totaalgrond zullen nu spoe-
dig 72 huizen worden gebouwd. 
(Plan: ‘De Lange Akkers’).
Er werd in eerste instantie voor 
het zwembad een contract van 
de OGL met de gemeente af-
gesloten van 1 mei 2000 tot en 
met 30 april 2005. Dit contract is 
inmiddels verlengd tot 30 april 
2008. Toen er een heftige dis-
cussie ontstond om de sporthal 
D’Enterij te slopen, kwam er pro-
test vanuit de bevolking. De OGL 
zocht andermaal naar een op-
lossing. Na overleg met de ge-
meente kreeg de OGL de exploi-
tatie van de sporthal. De exploi-
tatieperiode loopt vanaf 1 au-
gustus 2007 tot en met 31 juli 
2012. Men heeft de sporthal nu 
naar de huidige eisen geheel op-
geknapt: douches, enz. volledig 
vernieuwd.

Maurice Rood en zijn echtge-
note hebben het beheer voor 
het zwembad gehad in de pe-
riode 2003 t/m 2008. Zij heb-
ben zich voor 100% ingezet en 
door middel van allerlei bij-ac-
tiviteiten veel enthousiaste kin-
deren in het zwembad gehad. 
Maurice, die als chauffeur werkt 
bij de ambulancedienst, wilde 
naast het beheer van het zwem-
bad ook graag het beheer van de 
sporthal D’Enterij op zich nemen. 
Maar op financieel gebied kon 
hij het niet eens worden met de 
OGL. Reden waarom de OGL nu 
vanaf het seizoen 2009 een nieu-
we beheerder voor het zwembad 
zoekt. (Marga Wiersma). 

Ashley, Mats en Ilona 
in actie voor goed doel
Castricum - Toen de zesjarige 
Ashley thuiskwam met de me-
dedeling dat zij geld in wilde za-
melen voor arme kindertjes, had 
zij niet haar eigen spaarpot op 
het oog. War Child werd het doel 
waar zij zich voor in wilde zetten, 
samen met haar vriendje Mats 
en vriendinnetje Ilona. Dus werd 
er door haar ouders een podium 
in de tuin gebouwd. Met dank 
aan de sponsors konden er inko-

pen worden gedaan en de uitno-
digingen gingen vervolgens de 
deur uit. 
Familie, vrienden en buren van 
de Jan van Galenlaan kwamen 
zaterdag zien hoe de drie kinde-
ren hun best deden op het po-
dium om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen. Het resultaat mag er 
zijn; er werd 260,00 euro opge-
haald en het gehele bedrag komt 
ten goede aan War Child. 

Kinderboeken-
week Montessori
Castricum - Het thema van de 
kinderboekenweek 2008 is ‘Zin-
nenverzinzin’ ofwel poëzie. De 
Montessorischool ook besteedt 
dit jaar extra aandacht aan dit 
onderwerp. Gedurende de he-
le week vinden allerlei literaire 
activiteiten op school plaats. Als 
feestelijke activiteit van de week 
werd op maandag 6 oktober de 
‘Ochtend van de poëzie’ gehou-
den. De poëzieactiviteiten be-
stonden uit dansen, naar aanlei-
ding van een gedicht een poster 
schilderen en zelf rijmen natuur-
lijk. Op tegels konden levenswijs-
heden worden gezet. Ook was 
er een wedstrijd mondkrakers 
met tongbrekers als ‘De kap-
per kapt knap, maar de knecht 
van de kapper kapt knapper dan 
de kapper kapt’. De grabbelton, 
waarin met een rijmwoord een 
ludiek cadeau kon worden ge-
grabbeld, was uiteraard erg po-
pulair. Verder werd een reuzen-
gedicht gemaakt door iedereen 
die er maar een regel aan wil-
de toevoegen. Ook de ouders 
mochten meedoen: een zelfge-
kozen of eigen gedicht voordra-
gen op het poëziepodium.
Onder de bezielende leiding van 
professioneel rapper Tim Ben-
nink alias Meniz was in een 
workshop door de leerlingen 
hard gewerkt aan een optreden 
waarmee de ochtend werd afge-
sloten. De poëtische rap daver-
de nog lang na door het school-
gebouw.

Vader abt Gerard Mathijsen 
blij met foto-expositie HAF
Egmond-Binnen - 2008 is het 
jaar van het religieus erfgoed. 
Reden voor de Fotoclub Heiloo 
om foto’s te maken met het the-
ma religie. En waar komen der-
gelijke foto’s beter tot hun recht 
dan in de Abdij van Egmond? Va-
der abt Gerard Mathijsen: “Met 
plezier ontvangen wij hun werk 
hier bij abdijkaarsen.”
Gerard Mathijsen is de vader 
van dertien in de Abdij wonen-
de broeders. Zaterdag 4 okto-
ber waren er nog zes broeders 
aanwezig: broeder Thijs, broeder 
Luiz uit Brazilië, broeder Ole uit 
Noorwegen, broeder Frans, ook 
wel de vlinderbroeder genoemd, 
broeder Pieter Jacob, de biblio-
thecaris en de ex-kok broeder 
Cor. Voorafgaand aan de offici-
ele opening sprak de vader abt 
de volgende woorden: “Het bij-
zondere is, dat u als fotografen, 
letterlijk schrijvers met licht, u 
niet tot één godsdienstvorm hebt 
beperkt, maar een brede waaier 
laat zien. Zo maakt u aanschou-
welijk, dat wij in geloof verschil-
lende wegen gaan en ons gees-
telijk van elkaar lijken te verwij-

deren, maar dat wij toch ook op 
dat terrein onvermoede raak-
punten hebben.”
Het was de voorzitter van de HAF 
(Heilooër Amateur Fotografen), 
Cris Bakker, die de foto-expo-
sitie officieel opende. “Wat zou-
den wij fotografen zijn zonder 
licht?”, zo begon hij. “Met de hui-
dige technische mogelijkheden 
heeft de fotograaf alle vrijheid 
om op zijn of haar eigen manier 
te schrijven met licht en daar-
mee beelden te creëren. Binnen 
de fotoclub respecteren wij el-
kaars fotografie en inspireren wij 
elkaar om tot nieuwe lichtcrea-
ties te komen. Welke religie je 
ook aanhangt, de elementen in-
spiratie, respect en licht creëren 
(ook in overdrachtelijke zin) ko-
men altijd terug. Deze expositie 
draagt de titel ‘Religie in Beeld’. 
Op zich een opmerkelijke titel, 
omdat religie nu juist gaat over 
wat niet in beelden is te vangen. 
Maar de fotografen van de HAF 
hebben toch hun best gedaan.” 
Er zijn veertig foto’s in de Ab-
dij te bewonderen. Deze (ook te 
koop) laten beelden zien van een 

aantal godsdiensten: het katho-
licisme; het protestantisme; de 
islam; het Grieks-orthodox; het 
Russisch orthodox; het hindoeïs-
me; het boeddhisme en de Cao 
Dai, een religie uit Vietnam, die 
pas sinds 1924 bestaat. 

In de galerie is eveneens een 
doorlopende diavoorstelling te 
zien met mooi fotowerk van de 
HAF-leden. Met de hulp van Jan 
Ranzijn (vrijwillige organisator 
Abdij-exposities), de HAF-leden 
Cris Bakker en Gerard Rozing 
was Yolanda Geldof (bestuurs-
lid HAF)  hoofdverantwoordelijk 
voor het inrichten van de expo-
sitie. (Marga Wiersma). 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
26-09-2008: Noor Pien Pe-
tra, dochter van O.E. ten Zel-
dam en M. Groot Wassink, ge-
boren te Alkmaar. 26-09-2008: 
Luuk, zoon van J.C.F.M. Braken-
hoff en R.C.M. Steeman, gebo-
ren te Amsterdam. 28-09-2008: 
Alexander Hendricus Marinus, 
zoon van M.S. Kuijper en M.M. 
van Staveren, geboren te Cas-
tricum. 29-09-2008: Olivia Cla-
ra Alexandra, dochter van P.W.L. 
Ooms en R.M.M. Vacca, geboren 
te Castricum.
Wonende te Bakkum: 
23-09-2008: Jayden, zoon van 
B.P. Glas en S.A. van Dijkhuizen, 
geboren te Alkmaar. 25-09-2008 
Benthe Anna Adriana, dochter 
van N. Tollenaar en M. Ellens, ge-
boren te Beverwijk. 28-09-2008: 
Gwynne Arwen, dochter van A.C. 
de Bruijn en S.A. Weening, gebo-
ren te Bakkum.

Wonende te Akersloot:
30-09-2008: Wouter Fréderick, 
zoon van N.J.S. Hollenberg en L. 
Kaandorp, geboren te Akersloot.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
26-09-2008: Mooij, Carolus J. en 
Heidema, Janneke F., beiden wo-
nende te Heiloo.

Overleden:
Wonende te Castricum:
24-09-2008: Veldman, Adriana, 
oud 73 jaar, overleden te Am-
sterdam,  gehuwd met A.C.A. de 
Boer. 25-09-2008: van Keeken, 
Wilhelm E., oud 88 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd geweest 
met C. Voorthuijsen. 25-09-2008: 
Tholen, Bob, oud 66 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
A.M. Buur. 28-09-2008: van Eg-
mond, Cornelia Johanna,  oud 77 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met S.J. Quax.
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Schipper Kozijnen is 
bezig met de toekomst! 
Regio - Onder toeziend oog van 
Sander Terpstra van 10Hoog Be-
drijfsmakelaars, tekenen Jos 
Schipper, algemeen directeur 
van Schipper Kozijnen en de 
heer Jan Westerik van Berkelste-
de Invest bv, een huurcontract 
voor een nieuwe showroom. De-
ze showroom wordt aankomen-
de jaar gebouwd aan de Cein-
tuurbaan in Zwolle, een echte 
zichtlocatie vlakbij de A28. Het 
is onderdeel van een groot com-
plex waar meerdere bedrijven 
zich gaan vestigen. Begin 2010 
is het gebouw gereed en zal er 
een daverende opening komen 
op deze nieuwe locatie. 

Schipper Kozijnen is al van-

Impressie van het nieuwe complex aan de Ceintuurbaan in Zwolle

Jan Westerik (links) Jos Schipper, staand Sander Terpstra Voorruit repareren 
en kenteken graveren
Castricum - Deze week is er de gelegenheid om sterretjes in 
de voorruit te laten repareren en om het kenteken in de auto-
ruiten te laten graveren. Het bedrijf Kenmerk Autoruitenser-
vice uit Groningen zal op vrijdag en zaterdag 10 en 11 okto-
ber van 10.00 tot 17.00 uur te vinden zijn op het parkeerter-
rein van winkelcentrum Geesterduin aan de Geesterduinweg 
in Castricum.    

Een op de drie 
Opspattende steentjes zijn er 
de oorzaak van dat veel mensen 
een beschadigde voorruit van 
de auto oplopen. Deze sterretjes 
kunnen eenvoudig doorscheu-
ren. Hierop kan een auto zelfs 
bij de APK keuring worden af-
gekeurd. Het doorscheuren van 
de beschadiging gebeurt vaak 
bij vorst, echter ook in de zomer 
kan door de hitte spanning in 
de ruit ontstaan, waardoor deze 
kan gaan barsten. Zelfs de schok 
van een verkeersdrempel kan al 
voldoende zijn. Onderzoek van 
TNO heeft uitgewezen dat bijna 
een op de drie ruitbeschadigin-
gen binnen zes maanden door-
scheurt. 
Bij vorst gebeurt dat nog vaker, 
bij -5 graden C. is de kans zelfs 
3000 keer zo groot. Dat komt 
doordat de stijfheid van de ruit 
met meer dan de helft toeneemt 
bij een temperatuur van enkele 
graden onder nul. Krachten die 
via de carrosserie op de voorruit 
worden overgebracht, worden 
dan een stuk minder goed geab-
sorbeerd. Daardoor kunnen klei-
ne beschadigingen sneller door-
scheuren. Indien dat gebeurt zal 
de ruit moeten worden vervan-
gen. Dit is kostbaar (eigen risi-
co van meestal 136 euro) en kost 
veel tijd. 
Door tijdige reparatie van de be-
schadiging kan dit echter wor-
den voorkomen. Door middel van 
harsinjectie wordt de beschadi-
ging dan hersteld. Dit is een re-
latief eenvoudige manier om een 
hoop ellende te voorkomen. Van 
een aandachttrekkende bescha-
diging blijft na reparatie niet veel 
zichtbaar en de ruit zal niet meer 
gaan doorscheuren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door 
de verzekering vergoed. Repara-

tie is namelijk voor de verzeke-
ring veel goedkoper dan vervan-
ging. Er hoeft bij reparatie dan 
ook geen eigen risico betaald te 
worden en er is geen no-claim 
verlies. Vanaf een WA-Plus ver-
zekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de ver-
zekeringsmaatschappij. De re-
paratie duurt ongeveer vijftien 
minuten.
 
70% Minder kans op diefstal                                                                                   
In Nederland wordt iedere 
twaalf minuten een auto gesto-
len. Kenteken graveren is veruit 
het goedkoopste en één van de 
meest effectiefste methoden om 
autodiefstal te voorkomen. Om-
dat alle autoruiten worden ge-
graveerd, zal de dief, om niet 
in de gaten te lopen, alle ruiten 
moeten vervangen. 
Dit is veel te kostbaar en kost 
veel tijd. Liever stelen ze een 
andere, niet gegraveerde auto, 
even verderop. Veel auto’s heb-
ben tegenwoordig een startblok-
kering. Steeds vaker wordt nu 
bij mensen thuis ingebroken om 
de autosleutels te stelen. De au-
to is dan alsnog weg. Kenteken 
graveren kan dus ook woningin-
braak voorkomen. Kenteken gra-
veren wordt dan ook sterk aan-
bevolen door ondermeer poli-
tie, ANWB, Consumentenbond 
en verzekeringsmaatschappijen. 
Ook oudere auto’s zijn gewild bij 
het dievengilde; 88% van de ge-
stolen auto’s is momenteel ouder 
dan drie jaar. 
Voor 15 euro wordt het kente-
ken door middel van professi-
onele apparatuur in alle ruiten 
gegraveerd. Voor goede zicht-
baarheid van de gravures bij re-
gen en duisternis wordt geadvi-
seerd om voor 5 euro extra een 
reflecterende coating aan te la-
ten brengen. Graveren is binnen 
enkele minuten klaar. 

Alice Loeters 
viert 10-jarig 
bestaan
Santpoort–Noord - Zondag-
middag 23 november viert Alice 
Loeters Persoonlijke Uitvaart-
zorg het tienjarig bestaan in de 
Naaldkerk in Santpoort-Noord. 
De viering staat in het teken van: 
’De levenskunst van afscheid 
nemen’. Er is een heel gevari-
eerd programma samengesteld. 
Naast het uitgeven van een ge-
dichtenbundel met zelfgeschre-
ven rouwgedichten, het bezich-
tigen van de kunstwerken ge-
inspireerd op het thema leven 
en dood, het bezoeken van de 
rouwhuiskamer en het luisteren 
naar live gezongen muziek, is er 
een kaarsenritueel. 
Voor dit ritueel zullen de aan-
wezigen de zelf meegenomen 
kaars, aansteken ter nagedach-
tenis van de dierbare overlede-
ne. Hierbij zal pastor Fons Cap-
tijn de naam en de overlijdens-
datum voorlezen. Het kaarsenri-
tueel wordt daarna ondersteund 
met een lezing door Fons Captijn 
gebaseerd op het thema: licht, 
hoop en liefde.
Degene die een zelf meegeno-
men kaars willen aansteken, 
kunnen zich hiervoor aanmelden 
per e-mail (info@aliceloeters.nl) 
of telefonisch 06-575 48724. Ver-
meld hierbij duidelijk de naam 
en overlijdensdatum.

‘Just Jazz’ bij Radio Castricum 105
Castricum - Fred Timmer en 
Jan van Weelden presenteren 
donderdag 16 oktober van 
19.00 tot 20.00 uur op Radio 
Castricum 105 weer het jazz-
programma ‘Just Jazz’.  

Bij het samenstellen van het pro-
gramma zo’n acht weken gele-
den bleek dat Jan en Fred zo-
veel materiaal hadden over big-
bands, dat ze besloten ook op 16 
oktober de bigbands uit dertiger, 
veertiger en vijftiger jaren cen-
traal te stellen. 

Met name Benny  Goodman, 
die er de vorige keer nogal be-
kaaid afkwam, zal wat promi-

nenter in de huiskamer klinken, 
maar ook natuurlijk Duke Elling-
ton en Count Basie zullen weer 
tevoorschijn worden getoverd, 
evenals de showy Cat Calloway, 
Louis Belson, Tommy Dorsey en 
vele andere gelouterde sterren 
van toen. En ook, en dat is heel 
verrassend, The Great Bebob Sax 
Quintet, die buitengewoon fraaie 
muziek maken. En dit alles is te 
beluisteren bij Radio Castricum 
105. 

Het programma op Castricum 
105 is te beluisteren via FM 105.0 
tot ver in de regio, FM 104.5 op 
de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en FM 98.0 op de ka-

af 1999 actief in de omgeving 
Zwolle op de Voltastraat 25 waar 
de huidige showroom is geves-
tigd. Door de toenemende vraag 
naar kunststof en aluminium ko-
zijnen heeft de directie besloten 
om een nieuwe locatie te zoeken 
met meer ruimte, zodat de klan-
ten een goed beeld kunnen krij-
gen van wat er mogelijk is op het 
gebied van kozijnen, schuifpui-
en en dakkapellen. In de hoofd-
vestiging Opmeer worden alle 
kozijnen op maat gefabriceerd 
voor de vijf vestigingen: Opmeer, 
Zwolle, Groningen, Gouda en 
Amstelveen.
Voor meer informatie kan men  
terecht op de website www.
schipperkozijnen.nl. 

Wandelen in 
de herfst
Heiloo - Loop eens mee met 
een van de  IVN herfstnatuur-
wandelingen. De eerste is op za-
terdag 11 oktober, om 14.00 uur; 
de tweede op zondag 19 okto-
ber om 10.00 uur. Duur ongeveer 
twee uur. De start is bij de Kat-
tenberg aan de Kennemerstraat-
weg in Heiloo. 
Een donatie (richtlijn 2 euro) 
wordt op prijs gesteld. Voor na-
dere inlichtingen kan men bel-
len: 072 5325110.

bel in Akersloot, Limmen en op 
De Woude.  Ook via de compu-
ter: www.castricum105.nl via een 
livestream over de hele wereld. 
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Take Four zet zaterdag 
Dukdalf op zijn kop
Bakkum - Zaterdagavond 11 
oktober speelt de Bakkumse, 
Castricumse en Egmondse band 
Take Four in de Dukdalf. Deze 
viermans formatie heeft voor de 
gelegenheid een serie ‘gouwe-
ouwe’ nummers geselecteerd. 
Het zijn nummers uit de jaren 
50 tot de meest populaire mu-
ziek van vandaag die gemeens-
schappelijk hebben dat zij alle-
maal lekker in het gehoor liggen. 
Alle nummers zijn meezingbaar,  
dansbaar en herkenbaar, va-
rierend van Queen tot Del Sha-
non en van Elvis tot Joe Cocker. 
De avond zal het geluidsniveau 

in de gaten gehouden worden, 
want kermis vieren betekent 
ook gezellig kunnen praten, vin-
den ze bij de Dukdalf. De band 
bestaat uit Erik Jacobs, toetsen 
en zang, Toon Hollander, gitaar 
en zang, Harrie Sterke, toetsen 
en zang en Hans van der Himst,  
basgitaar en zang. Erik en Hans 
zijn oude bekende op de kermis 
want in de jaren 90 speelden zij, 
met de band Fantasy de boel ja-
renlang op z’n kop.
“Iedereen is dus gewaarschuwd. 
Wie naar binnen durft te gaan, 
maakt een grote kans er niet 
voor sluitingstijd uit te komen!” 

Kermis bij Borst start met Big Apple
Bakkum - Traditioneel lopen 
Bakkum en Castricum, en ook 
vele feestvierders uit de omlig-
gende plaatsen, vlak voor de 
herfstvakantie in grote getale uit 
voor het oergezellige feest tij-
dens de Bakkummer kermis, dat 
na vorig jaar ook in 2008 weer 
naar drie dagen is uitgebreid 
omdat de vrijdagavond er weer 
is bijgetrokken. Het dorpsfeest 
bij uitstek, dat ook een gro-
te aantrekkingskracht heeft op 
de kermisvierders uit de wijde 
omgeving, is een van de laatste 
kermissen van het seizoen. 
Zaal Borst, aan het sfeervol-
le Bakkummer pleintje, staat 
ook dit jaar weer centraal bij de 
plaatselijke kermis. Borst is van-
af vrijdagavond 10 oktober al 
‘the place to be’, want dan opent 
de gerenommeerde band Big 
Apple de kermis om 21.30 uur 
met een grandioos optreden vol 
dansmuziek. In het voorcafé van 
en de grote zaal van hotel Borst 
treden op zaterdag en zondag 
ook dit jaar weer een aantal po-
pulaire bands op. 
Zaterdagavond staat Juke Box 
op de kermisagenda en op zon-

dag vanaf 17.00 uur wordt het 
publiek getrakteerd op het af-
wisselende spektakel zondag 
van La Stampa en zanger Mar-
cel Kramer. 
Daarmee heeft zaal Borst weer 
drie Top 40 bands op de büh-
ne die zonder meer voor een 

groots feest zullen zorgen. “Big 
Apple maakt er een swingende 
boel van met de topkermisband 
en Juke Box en La Stampa weten 
ook van feesten”, vertelt Willem 

Borst. “Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat ze in alle andere 
Noordhollandse dorpen bij iede-
re kermis de zaal plat spelen. En 
dit jaar voor de tweede keer ook 
bij ons. In het café speelt zater-
dagavond en ook zondagmiddag 
en -avond het bekende duo De 

Wico’s. De zondag start voor ve-
len al ‘s morgens bij de mensen 
thuis, waarna in grote groepen 
het feest wordt voortgezet op 
het terras en in het voorcafé bij 

Borst. De eerste deun heeft zich 
echt naar de zondag verplaatst, 
en met Jan Laan en Udo Jan-
sen van de Wico’s  in het voor-
café zal ook deze eerste deun 
zonder twijfel uitmonden in een 
waar festijn.
Zowel voor de jeugd als voor 
de ouderen zullen de tophits 
van De Dijk, Blöff, Rolling Sto-
nes, Golden Earring, Robby Willi-
ams, Bon Jovi, Normaal en Mar-
co Borsato en het betere house 
en rock-werk veelvuldig te ho-
ren zijn in de grote zaal waar La 
Stampa en Marcel Kramer afwis-
selend zullen spelen. “De band 
en zangeres zijn allemaal regel-
rechte sfeermakers met een mu-
ziekkeuze die werkelijk iedereen 
zal aanstaan”, verzekert Willem 
Borst. En voor hen die meer ge-
nieten van de knusse kermis zijn 
er tal van sfeervolle authentieke 
attracties en kraampjes met lek-
kernijen op het kermisplein. 
Net als voorgaande jaren zullen 
tijdens de Bakkummer Kermis in 
de grote zaal en ook op het ter-
ras en in het voorcafé consump-

tiemuntjes gebruikt worden. Met 
deze muntjes kan men aan de 
zes bars alle soorten consump-
ties kopen. De muntverkoop ge-
schiedt vanuit een verkooploket 
die staat tussen de hoofdingan-
gen van het voorcafé en de grote 
zaal. Ook dit jaar is er weer een 
extra overkapping op het uitge-
breide terras, waar ook een extra 
tappunt bij wordt geplaatst voor 
het feest op zondagmiddag. 

Verder heeft Willem Borst net als 
voorgaande jaren weer voor ex-
tra toiletvoorzieningen gezorgd.  
In verband met de regelgeving 
op de dranken- en horecawet zal 
er ook dit jaar streng gecontro-
leerd worden op leeftijd en wat 
er in de leeftijdscategorie 16-18 
en daarboven geschonken mag 
worden. Zo is zowel de zaal als 
het café alleen toegankelijk voor 
jeugd boven de 16 jaar. Kids in 
die leeftijd wordt dan ook gead-
viseerd om een legitimatie mee 
te nemen, want bij twijfel wordt 
er geen toegang verleend of ge-
schonken. 

GROOT FEEST IN BAKKUM 
OP 10, 11 EN 12 OKTOBER!

Kermis in Bakkum

La Stampa 

Big Apple

Marcel Kramer
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LCIJ heeft veel nieuwe klanten 
voor succesvol Prodimed-dieet
Heemskerk - Zo langzamer-
hand begint het medisch onder-
bouwde Prodimed dieet terrein 
te winnen binnen de dieetmarkt. 
Dat kan ook niet anders want 
de resultaten zijn er ook naar. 
Lifestyle Centrum IJmond (LCIJ) 
voert sinds 2 jaar het Prodimed-
programma en heeft veel tevre-
den klanten eindelijk hun streef-
gewicht zien halen. 
De reacties van klanten zijn ge-
weldig. Uitspraken als: ‘dit ge-
wicht heb ik in jaren niet kun-
nen bereiken’ en ‘zo’n snelle ge-
wichtsafname in de eerste perio-
de is een absolute motivatie om 
het vol te houden’ zijn geen uit-

zondering. Dat eigenaren en te-
vens de persoonlijk begeleiders 
Irma en Anita volledig achter het 
programma staan is niet gek. In 
vijf fases krijgen de klanten na-
melijk weer een gezond voe-
dingsplan aangeleerd terwijl in 
die tijd ook nog eens het steef-
gewicht wordt behaald. De klan-
ten worden intensief begeleid 
om in de periode dat ze prodi-
med volgen, te ontdekken wat 
de valkuilen zijn om deze zo in 
de toekomst te vermijden. De in-
take en begeleiding zijn geheel 
kosteloos. Irma en Anita vinden 
het namelijk heel belangrijk dat 
de klanten uiteindelijk met een 

tevreden resultaat hun streefge-
wicht halen en dit dan ook kun-
nen vasthouden. Inmiddels heeft 
de intensieve begeleiding van 
klanten en de daaruit voortvloei-
ende positieve resultaten ervoor 
gezorgd dat menig arts ook po-
sitief staat tegenover dit voe-
dingsconcept. 

Wie meer informatie zoekt of  re-
sultaten wil bekijken, kijkt op 
www.lcij.nl of belt naar LCIJ: 
233783. Men kan direct een af-
spraak maken voor een intake 
om zo snel mogelijk te starten, 
dan kan men voor de kerst al van 
de overtollige kilo’s zijn verlost.

In 2008 heeft kans op prijs
RD Audio Video verloot 
dagtocht op luxe jacht
Beverwijk - Herman Sluiter van 
RD Audio en Video is al vanaf 
1959 in de Begijnenstraat actief 
in radio en televisie. RD Audio 
en Video kan alle merken audio- 
en videoapparatuur leveren. Het 
is een winkel waar je nog ech-
te service en kwaliteit tegenkomt 
en dat is niet het enige. 
Herman Sluiter is ook van kinds-
af aan een zeiler, scheepstim-
merman, mastentuiger en jacht-
schilder. Hij maakt teakdekken 
en heeft voor Victorie Jachtbouw 
in Alkmaar gewerkt. 
In 1998 richtte Herman Slui-
ter het jachtcharterbedrijf Pret-
ty Sailing Charters op. Sindsdien 
verzorgt hij dag- en weektochten 
met luxe zeiljachten voor perso-
neelsfeestjes, fotoshoots bij hu-
welijken en vrijgezellentochtjes 
op het IJsselmeer, de Wadden en 
de Noordzee. Het motto is altijd: 
‘U vraagt, wij varen!’
Herman Sluiter heeft nu iets 
leuks bedacht voor zijn audio- 
en videoklanten. Hij verloot een 
zeildagtocht voor 4 personen op 
het luxe zeilschip Nikita, geheel 
verzorgd met lunch, koffie, thee, 
frisdrank en gebak. 
Iedereen die in 2008 een aan-
koop heeft gedaan of nog gaat 

doen, doet mee aan de verloting. 
Hiervoor hoeven de klanten zelf 
niets te doen. 
De dagtocht op het IJsselmeer 
zal omstreeks mei 2009 plaats-
vinden. 
Wie niet in de prijzen valt, kan al-
tijd zelf een tochtje boeken. Men 
kan heerlijk rustig zitten en ge-
nieten van al het moois op het 
water, maar actief meezeilen 
mag ook. De kapitein kan altijd 
een extra handje gebruiken. 
Er zijn verschillende tochten mo-
gelijk. De koers wordt in over-
leg uitgezet. Ook uw zakenrela-
ties zullen verrast zijn als ze een 
tochtje met een luxe jacht ma-
ken. Na afloop kunt u genieten 
van een diner in een restaurant 
in een van de vele haventjes. Een 
nachttocht, verjaardag of roman-
tisch samenzijn op een van de 
zeiljachten is natuurlijk ook heel 
speciaal. 
Neem eens een kijkje op de 
website www.pretty-sailing.nl of 
ga langs bij RD Audio Video aan 
de Begijnenstraat om de wensen 
te bespreken. De mogelijkheden 
zijn zeer uitgebreid, want niet 
voor niets hanteert Pretty Sailing 
Charters de slogan: ‘U vraagt, wij 
varen!’

Saunacursus
Castricum - In samenwerking 
met de Volksuniversiteit Castri-
cum organiseert de Witte Brug 
een cursus over de ‘Sauna’: De 
cursus bestaat uit een theorie- 
en praktijkles. Tijdens de prak-
tijkles in Zwembad en Sauna De 
Witte Brug krijgt men een rond-
leiding in de sauna en gaat men 

Eerste fase ontwikkelings-
visie Geesterduin afgerond 
Castricum - Op vrijdag 3 oktober 
werd gevierd dat de twee nieuwe 
rotondes aan de C.F. Smeetslaan 
en het vernieuwde aansluiten-
de wegdeel van de Soomerwegh 
klaar zijn. Wethouder John Hom-
mes en gedeputeerde Mooij ver-
richtten gezamenlijk de officiële 
openingshandeling. Dat gebeur-
de in het oude gemeentehuis. 
Op 29 oktober vorig jaar start-
ten de werkzaamheden aan bei-
de wegen. Allereerst werden de 
kruispunten van de C.F. Smeets-
laan met respectievelijk de Soo-
merwegh en de Dorpsstraat her-
ingericht. Twee rotondes hebben 
de verkeersregeling door mid-
del van verkeerslichten overbo-
dig gemaakt. Zij zullen de door-
stroming van het verkeer ten goe-
de komen. 
Vervolgens ging de Soomerwegh 

vanaf de rotonde bij de Oran-
jelaan tot aan de C.F. Smeets-
laan op de schop. Daar werd ook 
een deel van de riolering vervan-
gen en verlegd en werden diver-
se ondergrondse kabel- en lei-
dingvoorzieningen verplaatst. 
Dat was nodig in verband met de 
toekomstige verbouwing van het 
gemeentehuis. 
De oplevering van de herinrich-
ting liep enige vertraging op 
doordat de volgorde van wer-
ken deels bepaald werd door 
onzekerheden. Zo kwam pas in 
april zekerheid over de toekom-
stige aanleg van een parkeerkel-
der onder het gemeentehuis en 
is het beeldkwaliteitsplan Gees-
terduin kort geleden aangeno-
men door de raad.
Nu de wegen opnieuw zijn in-
gericht, kan een tweede bouw-

plan van de Ontwikkelingsvisie 
van start gaan: de ver-/nieuw-
bouw van het gemeentehuis. Op 
de huidige locatie wordt uitge-
bouwd en wordt het bestaande 
pand intern grondig verbouwd. 
Eind 2010 moeten alle ambtena-
ren van de gemeente dan verhui-
zen van hun huidige werklocatie 
in Limmen respectievelijk Bak-
kum (Dijk en Duin) naar het ver-
nieuwde gemeentehuis. Ook alle 
publieksdiensten komen dan op 
één plaats bij elkaar in een ruime 
en overzichtelijke hal.  
Beide bouwplannen vormen on-
derdeel van de Ontwikkelingsvi-
sie Geesterduin, een uitgebreid 
plan voor het gehele gebied 
rondom winkelcentrum Geester-
duin. Binnenkort is via een apar-
te website de voortgang van dit 
project nauwkeurig te volgen. 

zelf ervaren wat de sauna kan 
betekenen. Tot slot is er een eva-
luatie over de zojuist opgedane 
ervaringen. De cursus wordt ge-
geven door  Herman Rijsdijk, ma-
nager van Zwembad en Sauna 
De Witte Brug. De cursus vindt 
plaats op donderdag 30 oktober 
19.30 uur in het Clusius College 
en vrijdag 8 november om 19.00 
uur de praktijkervaring. 

Vermist en ge-
vonden dieren
Vermist: Bakkummerstraat/Jaco-
bilaan Bakkum: Poes met grijs-
cyperse kop, rug en staart, wit-
te onderkant en wit staartpunt-
je, 4 mnd, Welpie. Laan van Al-
bert’s Hoeve Castricum: zwar-
te gec. kater, kop als Felix, wit-
te borst en 4 witte kniekousen, 
zwart vlekje achter op rechter-

voorpoot, mogelijk op zoek naar 
Const. Huygensstraat, 12 jr, Lizzy. 
Gobatstraat Castricum: choco-
ladebruine Burmees, gec. kater, 
mager, gechipt, 1 jr, Bruz.
Kortenaerplantsoen Castricum: 
beigecyperse ongec. kater, klein 
wit befje, rode vlooienband, 1 jr, 
Tommy.

Gevonden: Omgeving Laan van 
Albert’s Hoeve Castricum: zwart 
poesje, ca. 5 maanden. 
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Cliënteninformatiepunt  
geopend in bibliotheek
Akersloot - Het Cliëntenin-
formatiepunt (Clip) Akersloot 
is voortaan in de Bibliotheek te 
vinden. Op 1 oktober is het of-
ficieel geopend door wethouder 
Hommes. Dit betekent dat alle 
inwoners van Akersloot iedere 
woensdagmiddag tussen 14.30 
en 16.30 uur hier terrecht kun-
nen met hun vragen op het ter-
rein van wonen, welzijn, zorg en 
inkomen. Een afspraak maken is 
niet nodig. 
Voorheen was de Clip te vinden 
in ‘t Kruispunt. Omdat het infor-
matiepunt niet alleen voor ou-
deren bestemd is, maar voor al-
le inwoners van Akersloot is be-
sloten de Clip te verhuizen naar 
de Bibliotheek. Zowel jonge-
ren, ouderen, gehandicapten en/
of mantelzorgers kunnen bij de 
Clip hun vragen stellen. De me-
dewerkers geven gratis advies 
en informatie, helpen mensen op 

weg of brengen hen in contact 
met de juiste instellingen. Voor 
hulp waar een indicatie voor no-
dig is, moet men bij het Zorglo-
ket in Limmen zijn. De medewer-
kers van de Clips stellen geen in-
dicaties. Wel kan men bij de Clip 
de benodigde formulieren mee-
nemen voor het aanvragen van 
zaken als aanpassingen in huis, 
huishoudelijke hulp, vervoers-
voorzieningen en rolstoelvoor-
zieningen et cetera.
Met het Zorgloket en de Clips wil 
de Gemeente Castricum er voor 
zorgen dat al haar inwoners kun-
nen (blijven) deelnemen aan de 
maatschappij.
Het adres is Rembrandtsingel 1.
Buiten de openingstijden kan 
men voor informatie bellen met 
het Zorgloket in Limmen 0251- 
661122 of de Clip bij de Stich-
ting Welzijn in Castricum 0251-
656562. 

Zondagmiddagsociëteit 55+
Meezingen met Van Lotje
Castricum - In Ontmoetings-
centrum Geesterhage kan men  
op zondagmiddag 12 oktober 
luisteren naar en meezingen met 
het smartlappenkoor Van Lotje. 
Smartlappenkoor Van Lotje is af-
komstig uit de Wormer en telt 
zo’n 35 dames. 
De kenmerken van dit koor zijn 
gezelligheid en het zingen van 
levensliederen. In hun uitge-
breide repertoire zitten bijvoor-
beeld liedjes van Wim Zonneveld 
en Jules de Corte. Een deel van 
de liederen wordt gezongen met 
een Zaans accent en om de sfeer 

goed weer te geven gebruiken 
de koorleden ook de bij de lied-
jes passende kleding en attribu-
ten. Meezingen mag!
In de pauze laat Jan van der 
Schaaf het publiek genieten van 
zijn pianomuziek. 

De zondagmiddagsociëteit wordt 
gehouden van 14.00 tot 16.00 in 
op de Geesterduinwel 5 in Cas-
tricum. De toegang is 3,00 euro. 
Voor het regelen van vervoer kan 
men bellen tot en met 9 oktober 
naar Stichting Welzijn Castricum, 
telefoonnummer 0251–656562. 

Nieuwe zuiverings-
installatie voor PWN
Heemskerk - Minister Jacqueli-
ne Cramer van VROM heeft don-
derdag in Heemskerk een nieu-
we zuiveringsinstallatie geopend 
van PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland. De installatie, 
genaamd Heemskerk 2, verwij-
dert organische microverontrei-
nigingen uit voorgezuiverd IJs-
selmeerwater waarvan drinkwa-
ter wordt gemaakt. Tegelijkertijd 
breekt de installatie de hulpstof-
fen van het zuiveringsproces af, 
nog voordat het water in de dui-
nen wordt geïnfiltreerd. De na-
tuur wordt daardoor ontzien. 

PWN introduceerde als eerste 
drinkwaterbedrijf ter wereld de 
techniek van waterzuivering met 

behulp van een combinatie van 
UV-licht en waterstofperoxide. 
Deze zuivering vormt een uni-
versele barrière tegen organi-
sche microverontreinigingen, zo-
als pesticiden en resten van me-
dicijnen. De zuiveringstechniek 
wordt sinds 2004 toegepast in 
Andijk. 
De bouw van Heemskerk 2 verg-
de een investering van circa 18 
miljoen euro. Met de ingebruik-
name van de nieuwe installa-
tie, onderdeel van productiebe-
drijf Jan Lagrand, bieden alle in-
stallaties van PWN voor zuive-
ring van oppervlaktewater een 
universele barrière tegen huidi-
ge en toekomstige microveront-
reinigingen.

Collecte brand-
wondencentrum
Regio - Tot en met 11 oktober is 
de collecteweek van de Neder-
landse Brandwonden Stichting. 
Dit jaar combineert de Brand-
wonden Stichting haar jaarlijkse 
collecte met een preventiecam-
pagne. Collectanten geven bij ie-
der huishouden dat ze bezoeken, 
een informatiekaart over blusde-
kens af. De collecte is voor de 
Brandwonden Stichting de be-
langrijkste inkomstenbron voor 
deze ‘strijd tegen de littekens’. 
Wie de collecte heeft gemist, kan 
ook geld storten op giro 20 21 
22, Nederlandse Brandwonden 
Stichting, Beverwijk.

Collecte Terre 
des Hommes
Castricum - De Vrijwilligers-
groep Heemskerk van Terre des 
Hommes organiseert in de week 
van 13 tot en met 18 oktober de 
jaarlijkse collecte in Castricum, 
Akersloot en Limmen. De op-
brengst van de collecte zal volle-
dig ten goede komen aan de het 
in de lucht houden van de vlie-
gende medische zorg, the Flying 
Medical Service, FMS, in Tanza-
nia. Werkgroep Heemskerk wil  
50.000,- euro bijdragen aan dit 
project.

Opbrengst inza-
meling kleding
Regio - Afgelopen zaterdag 
heeft Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood in Beverwijk, 
Heemskerk, en Castricum een 
kledinginzamelingsactie gehou-
den. In Beverwijk werd 800 kilo 
kleding ingezameld, in Heems-
kerk 2.000 kilo en in Castricum 
ruim 1.400 kilo kleding. De op-
brengst gaat naar een voedsel-
zekerheidsproject van Cordaid 
Mensen in Nood in Congo.
meladres bij u in de buurt of bel-
len met 073-6871060.

Nacht van de Nacht 
Bakkum - De Nacht van de 
Nacht wordt gevierd op 25 ok-
tober. In Bezoekerscentrum De 
Hoep begint om 19.30 uur een 
lezing over lichtvervuiling. Daar-
na gaan de deelnemers wande-
len met de boswachter door de 
donkere duinen. Aanmelden kan 
via 0900-7966288 of via www.
pwn.nl. 

Moppen tappen 
in Conquista
Limmen - Zaterdagavond is het 
lachen, gieren en brullen tijdens 
de Comedy Evening in jonge-
rencentrum Conquista. Janneke,  
Gert en jongeren van 12 tot 16 
jaar zorgen dat de hele avond vl-
de moppen om de oren vliegen. 
het adres is Kerkweg 50. 

De Antoniusschool neemt 
afscheid van Han Kemperink
Bakkum - Han Kemperink nam 
na 36 jaar op woensdag 1 okto-
ber afscheid van de Antonius-
school. Het afscheid was tegelijk 
zijn 40-jarige jubileum in het on-
derwijs. Van november 1972 tot 
heden is Han in diverse func-
ties op de school werkzaam ge-
weest: als leraar, adjunct direc-
teur, zorgleraar en als voorzit-
ter van de medezeggenschaps-
raad van de school. In de periode 
dat Han op de school werkzaam 
was, heeft hij blijk gegeven van 
grote betrokkenheid. Hij is voor 
menig collega vraagbaak, steun 

en toeverlaat geweest. Han had 
niet alleen oog voor de kinderen 
die de school bezoeken; ook hun 
ouders hebben op zijn aandacht 
en steun kunnen rekenen. Daar-
naast heeft hij zich enorm inge-
zet voor de medezeggenschap 
binnen de Aloysiusstichting waar 
de Antoniusschool  toebehoort.
Han bezocht ’s morgens oud-col-
lega’s en er werd hem ook een 
lunch aangeboden. ’s Avonds 
was er een receptie in Café Borst 
alwaar een sketch voor hem op-
gevoerd werd en waar hij toege-
sproken en toegezongen werd. 

Gelaatsuitdrukkingen 
bij Vrouwen van Nu 
Akersloot - Op woensdag 15 
oktober is er in bar ‘t Achterom 
aan de Kerklaan een lezing over 
gelaatsuitdrukkingen bij Vrou-
wen van Nu in Akersloot. De 
avond is gratis toegankelijk voor 
leden. Introducees betalen 4,- 

euro. Aanvang 20.00 uur. Het is 
bovendien mogelijk voor het sei-
zoen ‘tientjeslid’ te worden. Voor 
10.- euro mag men vier avonden 
naar keuze bijwonen met uitzon-
dering van de ledenvergadering 
en de kerstviering. 

Duinbrand blijkt bouwlamp
Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag werd er 
een duinbrand gemeld in de 
zeeduinen ter hoogte van 
Club Zand bij het strand bij 
Castricum. Gezien de har-
de storm en het regenachti-
ge weer werd door de bran-
weer enigszins getwijfeld of 
de melder het wel juist had. 

Conform de procedures werden 
er drie blusvoertuigen op pad 
gestuurd. Bij aankomst bleek het 

te gaan om een soort bouwlamp 
met geel licht. “Bij de eerste aan-
blik leek het inderdaad op een 
brand”, vertelt woordvoerder Ge-
rard Veldt. 

“Het geoefende oog van de be-
velvoerder zag dat er toch wel 
weinig rook vanaf kwam. De 
spuitgasten konden daarna weer 
rustig hun bed opzoeken.” Deze 
week kwamen er twee loze mel-
dingen binnen bij de brandweer 
afkomstig van Dijk en Duin



pagina 16 8 oktober 2008

Meervogels jeugd heeft 
drie nieuwe sponsoren
Akersloot - Drie jeugdteams van Meervogels hebben nieuwe te-
nues. Voor E2 (zie foto) is Kaptein Kaas uit Castricum de sponsor, 
voor E3 transportbedrijf Meltrans en voor de MP1 Pebbles en Bam 
Bam. Door de slechte weersomstandigheden kwamen de meeste 
jeugdteams dit weekend niet in actie.

Wedstrijd om snel te vergeten
Cas RC verliest heel erg 
schlemielig op eigen veld
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club is er niet in geslaagd 
om haar tweede thuiswedstrijd 
te winnen. In de striemende re-
gen en stormachtige wind werd 
het tegen AAC nimmer een aan-
trekkelijke partij. Ook op  arbi-
traal vlak was er veel commen-
taar. Het leek er lang op dat CAS 
RC de ontmoeting alsnog naar 
zich toe zou trekken, maar in 
verdedigend opzicht werden net 
een paar fouten teveel gemaakt. 
In de slotfase snoepten de Am-
sterdammers de zege met een 
flinke dosis geluk toch nog uit 
Castricum vandaan. Na de ont-
luisterende 15 – 17 resteerde de 
thuisploeg slechts een schamel 
bonuspunt. Voor de stemming 
naderhand was het goed dat de 
Colts (65–0) en de Shadows (28– 
5) een ruime overwinning boek-
ten.
De snoeiharde wind schuin over 
het veld bleek meerdere malen 
spelbreker. Het onophoudelij-
ke hemelwater zorgde voor een 
slechte balbehandeling, maar 
daarvan hadden beide partijen 
last. Een goede fase werd met 
de driekwarten voortgezet en 
Daniel McCorkindale pakte de 
bal mooi op voor de voorsprong. 
Vlak voor de palen was de con-
versie voor Rob Molenaar geen 
probleem. AAC maakte veel ge-
bruik van het windvoordeel in de 
eerste helft en wist zo regelmatig 
flink terreinwinst te boeken.
In defensief opzicht wil het bij de 
Castricumse ploeg nog niet erg 
vlotten. Vooral bij de tackles gaat 
het nogal eens mis en zo kon 
AAC met nog een kwartier te 
gaan terugkomen tot 7 – 5. 
Met de wind in de rug leek de 
spirit er bij CAS RC na de hervat-

ting goed in te zitten. Met ver-
eende krachten werd de aanval 
gezocht en ook direct beloond. 
De noodgrepen van AAC kon-
den niet anders dan met penal-
ty’s bestraft worden en als altijd 
is McCorkindale dan alert. Hij 
zorgde voor de 12 – 5. Opnieuw 
rommelde het in de Castricum-
se verdediging en kwam AAC 
met enig geluk langszij. Met nog 
twintig minuten te gaan leek het 
tij te keren en benutte Molenaar 
een strafschop voor de 15 – 12 
voorsprong. Die werd met hand 
en tand verdedigd, maar de ve-
le spelonderbrekingen maakten 
het er niet eenvoudiger op.  Veel 
spelers kregen last van koude 
spieren en maakten soms dom-
me fouten. Het natte weer zorg-
de voor veel balverlies aan beide 
zijden, maar waar de winst naar 
de Castricummers leek te gaan 
bleek de Amsterdamse vasthou-
dendheid uiteindelijk beslissend. 
Een foutenfestival, terecht of on-
terecht beoordeeld door referee 
Wagemakers, bleek uiteindelijk 
noodlottig. AAC scoorde over de 
breedte via de driekwarten en 
bracht de overwinning mee naar 
de hoofdstad.
Komende zondag wil CAS RC in 
Etten Leur afstand nemen van 
de drie lager geklasseerde clubs 
door de eerste uitzege te boe-
ken. De Shadows gaan op be-
zoek bij Rush in Schagen en op 
Wouterland zijn optredens van 
de Ladies (12.30 uur) tegen de 
Pickwick Players en het Drie-
de (14.30 uur) tegen de reserves 
van AAC. Verder kunt u zich in 
het clubhuis vanaf nu inschrijven 
voor de jaarlijkse Mossel en Saté 
avond op zaterdag 1 november.

Schaatstrainingsgroep  
Castricum - Eind vorige maand 
is het nieuwe seizoen voor de 
schaatstrainingsgroepen van de 
Vereniging Kennemer IJsbaan 
(VKIJ) gestart. De gerichte con-
ditie- en schaatstechnische trai-
ning wordt gegeven ter stimula-
tie van de schaatssport en vormt 
een goede voorbereiding op het 
schaatsseizoen. Iedere zondag-
ochtend om 8.30 uur vertrek-
ken twee groepen leden vanaf 
het clubhuis aan de Zeeweg in 

TTVC 1 stevig 
aan kop
Castricum - In de uitwedstrijd 
tegen ASSV heeft het eerste 
team van Tafel Tenis Vereniging  
Castricum zijn koppositie verste-
vigd door met 8-2 te winnen. 
Tim Visser en Paul Walbeek won-
nen het dubbel en Visser haalde 
net als in de vorige wedstrijden 
de volle drie punten binnen door 
al zijn partijen te winnen. Zijn 
eerste, tegen Frans Kolsteeg, 
kwam wat moeizaam op gang, 
maar net als in zijn andere par-
tijen stond Visser ook hier zelfs 
geen game af. Victor Tchernov 
verloor zijn eerste partij tegen 
John Jaeger die hem bestookte 
met direct en aanvallend spin-
spel. Zijn tweede partij won hij in 
vieren, maar in zijn laatste partij 
wist Tchernov niet goed hoe hij 
het noppenspel van Roel Bijls-
ma moest beantwoorden. De-
ze partij verloor hij uiteindelijk 
in vier games. Paul Walbeek ver-
ging het beduidend beter dan in 
zijn vorige wedstrijden. Zijn eer-
ste partij won hij vol zelfvertrou-
wen in drie games. In zijn tweede 
wedstrijd versloeg hij Jaeger met 
goed geplaatste spinballen en 
tactisch slimme services. In zijn 
laatste partij tegen de ‘aanval-
lend-anti-speler’ Kolsteeg werd 
winst of verlies bepaald door het 
verloop van de eerste game. 
Walbeek stond met 1-7 ach-
ter, maar kwam spectaculair te-
rug en won de game alsnog met 
7-11, waarna hij de partij in drie 
games naar zich toe trok.

Biljartvereniging WIK
Prachtig resultaat voor 
Piet van Leur bij WIK
Castricum - Alsof door een 
magneet zijn stootbal naar de 
derde bal werd aangetrokken, 
zo feilloos wist Piet van Leur 
zijn 39 caramboles in 17 beur-
ten te plaatsen bij biljartvereni-
ging WIK. Met een best gemid-
delde van 2.29, 17 punten en 
een mooie tweede plaats op de 
ranglijst, had Piet een geweldi-
ge avond. Jan Plug kon ondanks 
dit geweld zijn partij met een 
voor zijn doen goed resultaat 
van 0.94 en 11 punten afsluiten. 
Cees Burgmeijer heeft er dit jaar 
al goed de gang in. Na vier par-
tijen heeft Cees al een progres-
sie in moyenne van 19.86 pro-
cent. Vanavond zat Cees er te-
gen Gerard de Zeeuw weer goed 
in. Zijn gemiddelde van 3.14 was 
goed voor 14 punten. Ook Wim 
Baltus bewees weer eens dat 
hij uit het goede biljarthout ge-
sneden is. Een schitterende se-
rie van 44 was de aanloop naar 
de overwinning met 5.34 op Pe-
ter Ent, die momenteel toch ook 

niet voor een kleintje vervaard is. 
Maar Peter kon dit in zijn eer-
ste partij tegen Wim allemaal 
niet bijbenen, wat hem wel in 
zijn tweede lukte en met 14 pun-
ten het dubbele aantal scoorde 
ten opzichte van zijn eerste par-
tij. Het treffen tussen Ferry van 
Gennip en Hans Kooyman kende 
geen uitschieter. Zij waren res-
pektievelijk goed voor 10 en 11 
punten. Dit kan niet gezegd wor-
den van Jan Martens. Hij wordt 
weer kalm aan de oude, wat hij 
bewees met een prima moyen-
ne van 4.80 en 14 punten. Wim 
van Duin was het bokkie en bleef 
hangen op 5 punten. 
Hetzelfde gold voor Piet Lief-
ting. Hier was Cor Stroet heer en 
meester door de partij in 19 uit te 
maken met als resultaat : 2.36 en 
15 punten. Henk Stengs tot slot 
heeft kennelijk grootse plannen. 
Hij knapte Siem Bakkum op met 
alweer een best gemiddelde van 
4.52 en bezet momenteel de 4de 
plaats.

Meervogels wint 
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels heeft de uit-
wedstrijd tegen Zouaven over-
tuigend met 1-5 gewonnen. Het 
duel werd vlak na rust al beslist. 
Meervogels moet het zaterdag 
thuis opnemen tegen Zeemacht. 

HSV Limmen nieuws
Limmen – Onder zonnige om-
standigheden viste HSV Limmen 
zijn tweede baarswedstrijd. Het 
plan om in Oudorp te vissen kon 
niet doorgaan dus werd op het 
andere water gevist. Hier waren 
de vangsten matig. Met 23 baar-
zen wist Rob Jak zijn tweede ze-
ge te pakken. Tweede en der-

de werden respektievelijk Tinus 
Veldt met 21 stuks en Co Bak-
ker met 18 stuks. De derde wed-
strijd is op zondag 12 oktober 
en wordt gevist in het Stet. De 
uitreiking van de steknummers 
vindt om 8.00 uur plaats op het 
parkeerterrein van de lokale su-
permarkt. 

Baltus wint drie-
bandentoernooi
Akersloot - Voor de negentien-
de keer werd dit jaar het Vriend-
schap Driebanden invitatietoer-
nooi georganiseerd. Dit toer-
nooi wordt jaarlijks georgani-
seerd in twee poules van acht 
spelers en iedere speler speelt 
daardoor zeven partijen. In poule 
A was Bergenaar Eric Baltus on-
genaakbaar en in de poulewed-
strijden won hij alle zeven partij-
en met een moyenne van 0.643. 
In poule B wist Mars van der 
Maas uit Broek in Waterland al 
zijn concurrenten achter zich te 
houden. Het moyenne van hem 
was 0.757.  De winnaars van bei-
de poules kwamen hierna tegen 
over elkaar te staan en in een 
zeer spannende eindstrijd wist 
Eric Baltus de eindzegen veilig 
te stellen. Baltus wist in 35 beur-
ten de 31 caramboles te maken 
en mocht zich kampioen van dit 
toernooi noemen. 

Castricum. De groepen worden 
dan anderhalf uur getraind door 
gemotiveerde trainers. Dezelfde 
training wordt ook op donder-
dagavond vanaf 19.30 uur gege-
ven op de baan van AVC. Deze 
training duurt een uur en wordt 
in de zomer verplaatst naar de 
duinen. Nieuwe leden zijn wel-
kom. 
Men kan altijd vrijblijvend ken-
nismaken. Neem contact op met 
Judith Teeling, 707448.

zondag 12 oktober 14.00 uur:

Limmen - Always Forward
balsponsor: veLden bvA v/d

ALuminium- en LAsbedrijF

pupil v.d. week: shAne broedersz (Limmen d2)
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Amateur Kunstbeurs
Artistieke Handen 25 jaar
Regio - Zondag 12 oktober is 
het weer de dag van  amateur-
kunstbeurs Artistieke Handen, 
in het Kennemer Sportcenter te 
Haarlem. Honderden amateur-
kunstenaars uit het gehele land 
tonen op deze dag van 10.30 tot 
17.00 uur de werkstukken, die zij 
in de afgelopen periode vervaar-
digd hebben. Er valt, zoals ge-
bruikelijk weer veel te zien en te 
beleven op deze meest creatieve 
manifestatie van het jaar.
Artistieke Handen is een kunst-
beurs, die vanaf 1983 op ver-
schillende locaties in het land 
wordt gehouden.  De beurs wil 
amateur-kunstenaars de mo-
gelijkheid bieden hun werk aan 
een groot publiek te laten zien 
en te verkopen. 
Amateur-kunstenaars verzorgen 
presentaties, workshops en de-
monstraties op velerlei gebieden. 
Neem bijvoorbeeld de fijnschil-
derkunst of poppen maken, iets 
wat iedereen kan leren. Verder 
is er natuurlijk het vertrouwde 
aanbod van keramiek, sieraden, 
loodcreaties, origami, kaarten, 
schilderijen, houtsnijwerk enzo-
voorts, alsook de nieuwste trend: 
scrapbooking. Kramen van leve-
ranciers van diverse hobbymate-
rialen vormen een mogelijkheid 
om zelf met een creatieve hob-
by te beginnen.
Voor de deelnemers is Artistieke 
Handen de ideale plaats om bui-
ten de familie- en vriendenkring 
te laten zien wat zij waard zijn. 
Bovendien ontmoeten zij er col-
lega-kunstenaars waarmee zij, 

in een amicale sfeer, ideeën uit-
wisselen. Ook mogen zij tijdens 
de beurs hun gemaakte kunst-
werken te koop aanbieden. Op 
voorwaarde dat het echte kunst 
is en geen seriewerk. Een regel 
waaraan ze zich maar al te graag 
houden, al is het maar om hun 
goede naam en die van hun col-
lega’s hoog te houden.
Voor veel amateur-kunstenaars 
is dit de ideale manier hun dier-
bare hobby uit te kunnen oefe-
nen. Op zo’n groot evenement 
komen nu eenmaal veel bezoe-
kers. Een uitstekende graad-
meter voor het niveau waar-
op je als creatief hobbyist be-
zig bent. Vindt men je werkstuk-
ken mooi dan is er altijd wel ie-
mand die iets wil kopen. De ver-
koop van amateurkunst is er om 
weer financiële middelen te ge-
nereren om nieuwe materialen 
en gereedschappen aan te kun-
nen schaffen.
Wie bij Artistieke Handen iets 
aanschaft voor thuis of om ca-
deau te geven, die is verzekerd 
van een uniek werk, waarvan er 
maar één bestaat. Er is geen ga-
lerie ter wereld die zoveel varia-
tie aan kunst in huis heeft; kera-
miek, sieraden, Tiffany, origami, 
filigraan, houtsculpturen en nog 
veel, heel veel meer.
Men is welkom op de Amateur-
kunstbeurs Artistieke Handen. 
De entreeprijs bedraagt 6,50 eu-
ro en voor 65+ kost het  5,50. 
Kinderen onder de 12 jaar zijn, 
onder begeleiding, gratis, even-
als het parkeren. 

Expositie Arjon Hollanders
Bakkum - Sinds haar opleiding 
aan de modeacademie is Arjon 
Hollanders altijd bezig geweest 
met tekenen en schilderen. Van-
uit haar vakgebied met mode il-
lustraties en in haar vrije tijd met 
het maken van realistisch figura-
tieve schilderijen.

Het werk van Arjon Hollanders is 
tot eind 2008  te zien in het res-
taurant van GGZ Dijk en Duin, 
De Clinghe. De openingstijden 
van de Clinghe zijn maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 – 16.30 
uur en zaterdag en zondag van 
10.30 – 16.30 uur. 

‘Dorp op drift’ in de Burgerij
Limmen - Op veler verzoek 
draait de stichting Oud Limmen 
voor alle Limmenaren (dus ook 
voor niet donateurs) nog eens de 
bekende dorpsfilm ‘Dorp op drift’ 
in de Burgerij en wel op 17 okto-
ber om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur.
Zesentwintig jaar geleden werd 
de film gemaakt en heeft maar 
liefst 26 avonden gedraaid. Bij 
het zien van de beelden zal men 
versteld staan hoe snel het he-
den verleden is geworden en 
hoe snel Limmen is veranderd. 
De film geeft indrukken van al-
les wat Limmen zo haar eigen 
karakter geeft. Daarnaast spe-
len talrijke inwoners uit die tijd 
spontaan en soms ook zonder 
dat ze het wisten, als volleerde 
acteurs belangrijke rollen in een 
komisch dorpsverhaal, waarbij 
onder meer een berg witte kool 
vanaf het erf van boer Dijkman 
via allerlei lachwekkende toe-
standen naar het bejaardente-

huis verhuist, waar men anno 
1983 moest bezuinigen op het 
eten. 
Het is verkwikkend om te zien 
hoe spontaan iedereen mee-
werkte, zoals de gemeenteraad, 
de harmonie, politie, brandweer, 
doktoren, tandarts, de pastoor, 
bekende dorpsfiguren en mis-
schien deed men zelf ook wel 
mee. Vele tientallen acteurs zijn 
inmiddels overleden. De film is 
goed voor een avond gezellig la-
chen om de komische actie van 
dorpsgenoten of misschien wel 
van voorouders.
De kaartverkoop voor deze 
avond start op maandag 13 ok-
tober, tussen 10.00 – 12.00 uur 
en tussen 19.00 – 21.00 uur in 
het pand van de Stichting Oud 
Limmen aan de Schoolweg 1. 
De toegangskosten bedragen 
2,50 euro, inclusief koffie. (Tele-
fonisch bestellen van kaarten is 
niet mogelijk). Zie ook de websi-
te: www.oudlimmen.nl.

Expositie van Sandra Strijk 
bij Johwin Slaapcomfort
Limmen - Bij Johwin Slaapcom-
fort stelt Sandra Strijk tot eind 
december enkele van haar schil-
derijen tentoon. Sandra, ook wo-
nend in Limmen, is creatief be-
zig. Deels op het gebied van 

beelden maken van keramiek en 
deels op het gebied van schilde-
ren. De expositie is te bezichti-
gen van dinsdag tot en met za-
terdag van 9.30 tot 16.30 uur, 
Rijksweg 127 te Limmen.

“Aandacht voor sociale woningvoorraad”
Castricum - Met de woning-
voorraad in Castricum voor star-
ters en alleengaanden, zeker 
voor gegadigden voor een huur-
woning, schiet het niet erg op. 
Terwijl het gemeentelijk beleid 
aangeeft dat 40% van de tota-
le nieuwbouw moet worden uit-
gevoerd in sociale woningbouw, 
vergrijst de bevolking, en loopt 
het inwonertal terug. 

Hoe flexibel kan in Castricum 
worden ingespeeld op de vraag 
naar betaalbare woningen? Waar 
woont de doelgroep voor soci-
ale woningen nu? En hoe groot 
is deze? Over dit onderwerp la-
ten de Gemeenteraadsfracties 

van De VrijeLijst en de PvdA sa-
men op donderdag 16 oktober 
tussen 21:00-22:30 uur deskun-
digen aan het woord tijdens een 
raadsactiviteit in de aula van het 
Clusius College in Castricum. 

Beide politieke partijen ho-
pen dat de bijeenkomst duide-
lijk maakt welke acties nu en 
in de toekomst kansrijk zouden 
kunnen zijn om de situatie op 
de Castricumse woningmarkt te 
verbeteren. Publiek, woningzoe-
kenden, leden van de gemeente-
raad, belangstellenden, iedereen 
die met vragen zit over de (krap-
pe) woningmarkt in Castricum, 
Akersloot en Limmen is welkom.

Op 16 oktober zijn in beeld en 
geluid presentaties te verwach-
ten van TempoHousing, on-
der meer in Amsterdam verant-
woordelijk voor de plaatsing van 
meer dan 2000 woonstudio’s, zo-
als aan de Wenckebachweg. De 
Wonerij, de woningbouwvereni-
ging in Castricum, reageert in de 
persoon van haar directeur Dick 
Tromp. Ted Biesterbos, directeur 
van de BiesterbosGroep, gaat in 
op de haalbaarheid van goed-
kope woonvormen als pilot voor 
Castricum. Adri Hopman, make-
laar, bekijkt het onderwerp van-
uit ‘de markt’. Als gesprekslei-
der treedt Joke Mooij, gemeen-
teraadslid voor de PvdA, op.

Jazzdansmiddag 
bij Zoomers
Castricum - Fruns organiseert 
zaterdagmiddag 11 oktober een 
jazzdansmiddag bij strandpavil-
joen Zoomers. Fruns heeft zich 
voorgenomen om de jazzdans, 
met als speerpunt de dansvorm 
lindyhop, meer onder de aan-
dacht te brengen in Castricum 
en de regio. In Amsterdam en 
Utrecht is een ‘scene’ ontstaan 
na enkele jaren. Wynzen Pau-
zenga van Fruns hoopt dat dit 
voor deze regio ook gaat lukken. 
Vinyl dj Fruns verzorgt de muziek 
van Count Basie, Duke Elling-
ton en Ella Fitzgerald met daar-
bij oude jazzfilms als decor. Men 
hoeft op deze avond niet te dan-
sen, men kan ook komen kijken 
en genieten van de muziek en 
de dansers. De aanvang is 15.00 
uur en het duurt tot 20.00 uur. De 
entree is gratis. Voor meer infor-
matie kijk op de website : www.
fruns-jazz-events.nl of bel met 
Wynzen: 06-51046044.

Wat is er te doen 
in Discovery?
Castricum - Op zaterdag 11 ok-
tober is Discovery ‘s middags 
open en word er gekookt! Vanaf 
19.15 uur kunnen jongeren van 
14 tot en met 20 jaar genieten 
van een pastagerecht voor 1,50 
euro. Dj’s Coen en Pekel zorgen 
‘s avonds voor de nodige mu-
zikale afwisseling. Kookfestijn 
start om 17.00 uur. 
Dinsdag- en donderdagmiddag 
is er een algemene inloop voor 
iedereen van 12 tot en met 20 
jaar. 
Op woensdag is Discovery ‘s 
middags geopend voor de aller-
jongsten. Deze week is er een 
leuke knutselactiviteit. Woens-
dagavond is Discovery  van 20.00 
uur tot 23.00 uur geopend met 
Music Night. Deze week staat er 
drum&bass op het programma.
Op donderdagavond is er weer 
filmavond. 
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum, tel: 
0251-675302  e-mail: jongeren-
werkcastricum@planet.nl. 
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Nazomerfeest in Bob’s
Uitgeest - Vrijdag 10 oktober 
kunnen jongeren nog één keer 
de zomer beleven in de Bob’s tij-
dens de Summerparty ’08. Dj’s  
als Sidney Samson en Tony Cha 
Cha, bekend uit de housescene, 
komen hun draaikunsten ver-
tonen. Verder komen er diverse 
party-dj’s van feestbestemmin-
gen uit heel Europa langs. Daar-

naast is er een cameraploeg van 
het programma Reaction van 
TMF aanwezig voor de uitreiking 
van de prijs voor de beste vakan-
tieshot van 2008.
Om alle feestgangers zo goed 
mogelijk te vervoeren rijden er 
gratis bussen van en naar trein-
station Uitgeest. De deuren van 
Bobs gaan om 22.00 uur open.  

Bik Dik en dj Erick E dit 
weekend in Club Planet
Uitgeest - Vrijdag 10 oktober 
staat partyorganisatie Bik Dik 
weer in de Planet met Chixxnight. 
Er is een Chippendale en dj E1 
draait de lekkerste R&B, Urban,- 
en Housetracks. Het door BigDik 
georganiseerde feest is voor de 
jeugd van 14 tot en met 20 jaar 
en is van 22.00 tot 2.00 uur. Za-

terdag 11 oktober heeft Club 
Planet tijdens het feest ‘Super 
Vip’ dj Erick E achter de draai-
tafels staan. Erick E is één van 
Nederlands beste en populair-
ste dj’s. In 2005/2006 ontving hij 
de Award voor ‘Beste House-dj’. 
Club Planet is geopend van 1.00 
– 5.00 uur.  

Flirten in Bob’s
Uitgeest - Zaterdag 11 oktober 
is Bobs weer dé plek om te flir-
ten. Tijdens Flirtnight komen al-
le verleidingstactieken aan bod.  

Programma sport- en 
tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 9 oktober
20:00 Dartcompetitie
Vrijdag 10 oktober
20:00 Dartcompetitie
RZVV SNS Regiobank Competitie 
19:30 uur: Haazz.nl-Vlaggenkoning
20:10 uur: De Buurvrouw- utoschade Zonneveld
20:50 uur: Patina Valbeveiliging- otho Houten Vloer
21:30 uur: Unibet.com-De Bonte Vivant 2
22:10 uur: Auto Centraal Uitgeest - KMU Sierhekken
22:50 uur: TD-Support-Tesselaar
Zondag 12 oktober
10:00 uur: Jeugddarten
Maandag 13 oktober 
20:30 uur: KNVB Zaalvoetbal 
Woensdag 15 oktober 
20:00 uur: recreatie badminton en volleybal 

Veel te snel
Uitgeest - Op 2 oktober tussen 
8.10 en 9.55 uur controleerde de 
politie op de N203 de snelheid 
van 2.102 voertuigen. Hierbij re-
den 38 bestuurders te snel en zij 
kunnen hun boete binnenkort 
thuis verwachten. De hoogst ge-
meten snelheid was hier 112 km/
uur. Op de N203 geldt een maxi-
mum snelheid van 80 km/uur. 

Op 5 oktober werden bij een 
snelheidscontrole op de Provin-
cialeweg tussen 14.00 en 16.40 
uur 2261 voertuigen gecontro-
leerd. Hiervan reden er 75 snel-
ler dan de toegestane 80 km per 
uur. De hoogst gemeten snelheid 
was 121 km per uur.

Sensatie van eerste deuntje
Uitgeest - Zaterdag 11 oktober 
speelt de band Waste in Live Ca-
fé de Balken te Uitgeest. Twee 
jongens van deze band waren 
er al tijdens de kermis Uitgeest. 
Zoals altijd en traditiegetrouw 
speelt Trio Tjoe & Jeroen tijdens 
het eerste deuntje in Live Café 
de Balken. Alleen dit jaar waren 
er voor het eerst surprise-gas-
ten aanwezig tijdens het deu-
nen. Plotseling verschenen er 
twee rare gasten met lang haar 
en een gitaar op het podium bij 
Trio Tjoe & Jeroen. Na een rustig 
eerste nummer ging het  gas er-

op en stond enkele seconden la-
ter Live Café de Balken volledig 
op zijn kop! Met nummers zoals 
Killing in the Name, Sweet  Child 
on mine en natuurlijk AC/DC. Ie-
dereen stond te springen, zelfs 
helemaal achter in de zaal ging 
men volledig uit zijn dak. 

Dit optreden heeft veel indruk 
gemaakt bij veel mensen in Uit-
geest en het kon natuurlijk niet 
uitblijven dat ze een keer met 
hun eigen band, Waste zouden 
optreden in Live Café de Balken. 
Dit gaat zaterdag gebeuren. 

Flirtnight is een belevenis tot 
5.00 uur met een licht- en video-
show, dansshows, veel extra’s en 
natuurlijk muziek van dj Merijn. 
De deuren van Bobs gaan om 
23.00 uur open.  

FCU verwacht 
goed resultaat
Uitgeest - De vrouwen van FC 
Uitgeest moeten het zondag 12 
oktober thuis opnemen tegen 

SVA. En dat is een tegenstander 
die niet makkelijk te verslaan is. 
Het team van aanvoerder Shari 
Breetveld is gebrand op een 
goed resultaat. Het duel begint 
om elf uur en staat onder leiding 
van arbiter Richard de Poel. 

Latin percussie 
en keyboards
Heemskerk - Op maandag 
27 oktober start muziekschool 
Heemskerk in de Nozem en de 
Non de nieuwe cursus Latin Per-
cussie met de bekende slagwer-
ker Chris Colleye. Voor twee ni-
veaus is er een cursus ontwik-
keld waar de slagwerkers les 
krijgen op de conga’s, timbales, 
bongo’s en kleine  handpercus-
sie. 
Op dinsdag 28 oktober start de 
nieuwe cursus voor keyboards 
speciaal voor volwassenen.
Meer informatie via Muziek-
school Heemskerk, Kerklaan 1.
Tel.: 0251-257999/991, e-mail: 
muziekschool@heemskerk.nl of 
kijk op de website www.muziek-
schoolheemskerk.nl. 

Oranjeboven wint met 8-0
Uitgeest - Het eerste team van 
Oranjeboven heeft met  8-0- ge-
wonnen van Slotermeer uit Am-
sterdam. Door het uitvallen van 
de eerste heer Marcel v.d. Pas 
heeft Dick Breeuwer de drie  
partijen moeten spelen en met 
succes.. De 1e heren enkel werd 
door Remon Hart eenvoudig ge-
wonnen met 21-16 en 21-12. De 
2e heren enkel werd ook Dick 
Breeuwer gewonnen met  21-18 
en 21-11. De partij van de dag 
was die van Iona Veldhuis; haar 
dames enkel werd gewonnen in 
een zeer tactisch spel en in twee 
sets was de buit binnen 21-15 en 
21-16. De eerste dames enkel-
spel werd eenvoudig door Cin-

dy gewonnen met 21-11 en 21-
7. De damesdubbel van Cindy/
Ilona werd ook in een tweesetter 
gewonnen. De Herendubbel van 
Remon /Dick werd snel beslist 
21-10 en 21-6. De eerste mixpar-
tij van Dick/Cindy werd door het 
spelen van een andere speelwij-
ze snel beslist in 21-10 en 21-6. 
De laatste mixpartij van Remon/
Ilona werd ook nog in twee sets 
gewonnen. Eindstand 8-0 voor 
Oranjeboven.
Volgende week wordt de belang-
rijke uitwedstrijd gespeeld tegen 
De Vliegende Shuttle uit Hoofd-
dorp. De Vliegende Shuttle staat 
eerste in de poule en heeft nog 
geen enkele set verloren.

Fiets gepikt en  
teruggevonden
Uitgeest - Nadat een 18-jarige 
vrouw uit Heemskerk maandag 
aangifte had gedaan omdat haar 
fiets was gestolen, zag zij het 
voertuig in de tuin van een an-
der in haar woonplaats te koop 
staan. 
De bewoner zei de fiets van ie-
mand gekocht te hebben. De ge-
dupeerde vrouw kon haar fiets 
voor 40 euro terugkopen. Toen 
zij de man vertelde naar de poli-
tie te zullen gaan, mocht zij haar 
fiets meenemen zonder daarvoor 
te betalen. De politie stelt een 
onderzoek in naar de toedracht.

Inbeslaggenomen
Heemskerk - Politieagenten 
namen op de Maerelaan een 
bromfiets in beslag. De bestuur-
der, was een 14 jarige jongen uit 
Heemskerk. Hij droeg geen helm. 
Bovendien mankeerde er nog-
al wat aan de brommer. Er wordt 
proces-verbaal opgemaakt. 
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Chiropractor W. Koning:
“Mensen wachten te 
lang met behandeling”
Regio - Rugklachten, nekklach-
ten, hoofdpijnklachten, duize-
ligheid, herniaklachten, uitstra-
ling naar armen of benen of pro-
blemen met het spier en bewe-
gingsapparaat. Vrijwel iedereen 
krijgt er wel eens mee te maken.
Vaak gaan de klachten na enige 
tijd weer over. Gebeurt dit niet 
en laat men dit niet behandelen, 
dan kunnen wervels en gewrich-
ten in kwaliteit achteruit gaan en 
later meer klachten of zelfs slij-
tage geven. Uit onderzoek blijkt 
dat slijtage vooral optreedt als 
gewrichten zich niet vrij kunnen 
bewegen. Het is daarom belang-
rijk om tijdig voor een juiste be-
handeling te kiezen.
Na 18 jaar werkzaam te zijn ge-
weest als fysiotherapeut en ge-
registreerd manueel therapeut  
is Koning chiropractie in Enge-
land gaan studeren en chiro-
practor geworden De combi-
natie van fysiotherapie, manue-
le therapie en chiropractie geeft 
volgens Koning een unieke be-
handelvorm, waardoor mensen 
bij hem vaak toch  weer anders 
en met succes behandeld kun-
nen worden. Wie aan een chiro-
practor denkt, denkt vaak met-
een aan een ‘bottenkraker’. Dit 
is echter niet terecht. Dit kan 
wel een toepassing zijn, maar 
daarnaast worden er vele an-
dere technieken gebruikt, waar-
bij dit niet gebeurd. Er wordt al-
tijd op een uiterst veilige manier 
gewerkt en er gebeuren dan ook 
geen ongelukken.
Het vrij kunnen bewegen van 
de ruggengraat of wervelkolom 
is bij veel pijnklachten cruciaal. 
Binnen in de ruggengraat be-
vindt zich immers het zenuwstel-
sel, dat in verbinding staat met 
elke cel van het lichaam. Als de 
ruggengraat niet vrij kan bewe-
gen kunnen er allerlei klachten 
ontstaan.
Volgens Koning is de gedach-
te dat klachten veroorzaakt door 
slijtage van de ruggengraat, bek-
ken of heupen niet te behande-
len zijn, onjuist. Een simpele be-
handeling kan vaak al verlichting 
geven. “De behandeling bij een 
geregistreerde chiropractor(in 

Nederland, lid van de NCA) is 
niet gevaarlijk, anders zouden er 
in een kritisch land als bijvoor-
beeld Amerika geen tienduizen-
den chiropractoren zijn”. Een ge-
registreerde chiropractor heeft 
een 4- of 5 jarige fulltime univer-
sitaire opleiding achter de rug, 
gevolgd door een jaar stage bij 
een andere geregistreerde chi-
ropractor en nog een extra af-
sluitend examen in Nederland.
Wie zich door een chiropractor 
wil laten behandelen heeft geen 
verwijzing van de huisarts no-
dig. Men kan direct een afspraak 
maken. De behandeling wordt 
meestal geheel of gedeeltelijk 
door de zorgverzekeraar ver-
goed.” Mensen wachten vaak te 
lang, voordat ze in behandeling 
komen. Ze komen pas als ze al 
maanden of jaren klachten heb-
ben of andere therapieën gepro-
beerd hebben”. Na zes behande-
lingen merkt de patiënt vaak al 
vermindering van klachten, ter-
wijl er bijvoorbeeld toch al slijta-
ge aanwezig is. Dit slijtage pro-
ces is niet terug te draaien. Bij 
langdurige klachten kan dit lan-
ger duren. Belangrijk is dat de 
bewegelijkheid van de ruggen-
graat met chiropractie geopti-
maliseerd kan worden en kan 
blijven. Naast de behandeling 
is ook het veranderen van le-
venswijze van belang. Meer be-
wegen, meer wisselen van hou-
ding en gezonder eten blijft be-
langrijk. 
“Het is van belang je lichaam in 
optimale vorm te houden. Men 
valt na behandeling vaak weer 
snel terug in oude en verkeer-
de gewoontes. Het is dan van 
belang om de ruggengraat na 
een bepaalde tijd weer te chec-
ken en eventueel te  behandelen 
De kennis en ervaring die ik als 
fysiotherapeut, manueel thera-
peut en chiropractor heb en kan 
toepassen is mijns inziens uniek. 
Eigenlijk zou iedereen zich om 
de paar maanden moeten la-
ten checken. Voorkomen is beter 
dan genezen!”
Chiropractie Heemskerk is te 
vinden aan de Maerelaan 15b te 
Heemskerk.Tel:0251-236303.

“Je beweegt en ontmoet mensen”
Jan Beuvens trotse voorzitter 
van Pétanque ‘Boule Plaisir’
Uitgeest  - Pétanque, het is een 
mooi Frans woord, in de volks-
mond beter bekend als ‘jeu de 
boules’. In Uitgeest bestaat de 
Pétanque ‘Boule Plaisir’ met 80 
leden  21 maart 2009 dertig jaar. 
Jan Beuvens is elf jaar voorzit-
ter en zelf een enthousiast jeu 
de boulesspeler. “Ik ga gemid-
deld twee keer per week naar 
het Mollenveld”, zegt hij. “Ik voel 
me er echt thuis. Het doet me 
goed zo’n drie uurtjes in de bui-
tenlucht te zijn, te bewegen en 
dan ook nog diverse bekenden 
te zien en te spreken.” De Pétan-
que ‘Boule Plaisir’ is één van de 
oudste pétanqueclubs in Noord-
Holland. De sport werd pas na 
de Tweede Wereldoorlog popu-
lair, nadat vele Nederlanders op 
vakantie gingen in Frankrijk en 
het spel als het ware meenamen 
naar ons land. “Jeu de boules 
kan je tot op hoge leeftijd spe-
len”, aldus Beuvens. “Onze le-
den variëren in leeftijd van 55 tot 
begin 80 jaar. Al ben je beperkt 
mobiel, dan kan je toch nog mee 
doen. Ook gehandicapten kun-
nen meespelen. Als je talent 
hebt, is het meegenomen, maar 
je komt ook een heel eind als je 
veel oefent. Eén keer per week is 
toch wel het minimum. Zelf speel 
ik altijd woensdags en zaterdags. 
Ik ben directeur van de Montes-
sori basisschool in Castricum en 
vind het heerlijk in mijn vrije tijd 
zo’n drie uurtjes op de baan to-
taal te ontspannen. Op de velden 
staan twee lichtmasten, zodat er 
eveneens ’s avonds kan worden 
gespeeld. Wij hebben ook een 
clubgebouw, ‘Het Buthuis’, ge-
noemd naar het butje, het klei-

ne balletje waarmee het allemaal 
begint. In het clubgebouw draai-
en de leden bij toerbeurt vrijwil-
lig bardienst. Je kunt wel na-
gaan, dat het napraten ook een 
grote rol speelt. Donderdagoch-
tend spelen op de jeu de boules-
banen leden van de ANBO.” 

“Wij hebben vier verschillende 
velden met achtentwintig banen. 
Ieder veld heeft weer een andere 
toplaag. Als bij het begin van het 
spel het muntje wordt opgegooid 
en bekend is wie de toss gewon-
nen heeft, dan mag die winnaar 
zeggen op welk veld hij of zij wil 
spelen.” .
Leden van de Pétanque ‘Bou-
le Plaisir’ betalen voor hun lid-
maatschap 27,50 euro per jaar 
plus nog acht euro aan de NJ-
BB (Nederlandse Jeu de Bou-
les Bond). En dan zijn er de li-
centies. Die staan extra vermeld 
in het ledenpasje. Je hebt C-, R- 
en W-licenties. Met een C-li-
centie speel je slechts op eigen 
terrein, bij een R-licentie speel 

je ook mee met toernooien in 
de regio en met een W-licentie 
speel je landelijk. Op wedstrijd-
niveau heeft de Pétanque ‘Bou-
le Plaisir’ reeds behoorlijk goed 
gescoord. Er zijn regionale, zo-
nale en landelijke toernooien. In 
1998 en 1999 werd één triplette 
landelijk kampioen. Thans zitten 
drie triplettes in de eerste klas-
se zonaal (Noord-Holland boven 
het IJ, half Zuid-Holland en half 
Utrecht). Wat de regio-toernooi-
en (25 clubs in Noord-Holland) 
betreft zit één triplette thans in 
de hoofdklasse en één triplette 
in de tweede klasse. 
Jan: “Jeu de boulen is gewoon 
heerlijk. De velden bevinden zich 
op een mooi historisch plekje en 
zijn omgeven door vele hoge bo-
men. Overal staan bankjes waar 
je op kunt zitten. Het moet al raar 
gaan als er hier niet wordt ge-
speeld. Wij geven het niet gauw 
op. Bij wind en koude gaan we 
gewoon door. De regen is vaak 
de enige spelbreker.” (Marga 
Wiersma) 
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Wordt Camping Bakkum 
bevoordeeld door college?  
GDB begrijpt het college niet. Waarom krijgen de duincampings een 
speciale behandeling? Iedere burger moet zich aan de regels houden en 
anders wordt er gehandhaafd. Vorige winter lieten de duincampings een 
aantal huisjes staan, terwijl deze afgebroken dienden te worden. Door 
deze managementblunder van de campings (het opbouwen en afbreken 
was duurder dan beloofd door de leverancier) vinden de campings dat 
de gemeente de regels maar moet aanpassen. Het college trad niet op 
en liet de campings hun gang gaan.
Deze winter wil de Camping Bakkum een winterstalling voor caravans 
realiseren. De camping heeft de kampeerders half augustus per brief 
een aanbieding gedaan om de caravans op de camping vanaf 6 oktober 
2008 te stallen. GDB heeft meteen bij het college aan de bel getrok-
ken. In onze omgeving bestaat heel wat ruimte om caravans te stallen. 
Agrariërs die een caravanstalling willen realiseren in een schuur zijn aan 
regels gebonden en moeten zorgen dat alle formaliteiten in orde zijn. 
Eerst moet de bestemming worden gewijzigd en dat kan alleen als de 
mogelijkheid voor de betreffende agrariër bestaat. De eigenaren van de 
caravanstallingen moeten hun zaakjes voor elkaar hebben. Hun inko-
mens zijn (gedeeltelijk) gebaseerd op inkomsten uit hun caravanstalling. 
Het college kende de brief van de camping van 17 augustus 2008 aan 
de kampeerders niet. Het college zou de camping aanspreken op dit 
ongeoorloofde gedrag. Vanaf dat moment heeft het college steeds ge-
sprekken met de camping gehad, maar zonder resultaat. 
Het college hanteert voor de camping kennelijk aparte regels. Een ca-
ravanstalling is daar volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Op 
een oneigenlijke manier concurreert de camping de officiële stallingen 
uit de markt en het college laat dit gebeuren. Eind november 2008 is 
een raadsactiviteit gepland over het campinggebeuren. Als het college 
die caravanstalling niet aanpakt, wordt deze raadsactiviteit mosterd na 
de maaltijd. Aan bestaand beleid en de mening van de raad hecht het 
college kennelijk helemaal niet. De camping doet gewoon wat uitkomt. 
Het college wacht af en treedt niet op. Op vragen krijgt GDB steeds als 
antwoord dat er weer een gesprek zal plaatsvinden. Het college lijkt wel 
aan de leiband van de camping te lopen. 
De bestaande caravanstallingen van de agrariërs worden op een onei-
genlijke manier in hun inkomsten benadeeld. Het kostbare duingebied 
wordt tot opslag gedegradeerd. Vindt het college nou werkelijk dat er 
sprake is van een verantwoord en duurzaam economisch beleid? GDB 
roept het college op om toch eindelijk tot handhaving over te gaan.
Namens GDB, Irene Bouman. 

Snackbar De Toren al 
25 jaar groot succes
Castricum - Ronald Meijer en 
Arjan de Winter, eigenaars van 
Snackbar de Toren in de Toren-
straat, werden afgelopen week 
in het zonnetje gezet. Reden 
was het 25-jarige jubileum on-
der hun leiding. Na een jaren-
lange ervaring bij Fons Hof in 
Haarlem, startten op 1 oktober 
1983 Kees Hof en Ronald Me-
ijer snackbar de Toren. Na 15 
jaar besloot Kees de VUT in te 
gaan. Toch helpt Kees nog elke 
zaterdag een handje in de keu-
ken. Ronald Meijer ging vanaf 
dat moment alleen verder, maar 
de drukte nam met de jaren toe 
en Ronald besloot om een part-

nerschap aan te gaan met Arjan 
de Winter. Arjan was al vele ja-
ren in dienst van Ronald. In de 
jaren dat ze intensief samenwer-
ken, hebben ze van snackbar de 
Toren een bloeiend bedrijf ge-
maakt. Naast de snackbar heb-
ben zij een goed lopend cate-
ringbedrijf opgezet voor warme/
koude buffetten. Het succes van 
de catering en de snacks is voor-
al te danken aan de verse pro-
ducten die in eigen keuken be-
reid worden. Dit heeft ertoe ge-
leid dat het bedrijf sinds enke-
le weken de trotse drager is van 
de ‘Snackster’, een idee van Bart 
Chabot en Pierre Wind. 

Chagall in beeld en geluid 
Castricum - In de nabijheid van 
de ‘Israëlzondag’ is er dit jaar 
aandacht voor het werk van de 
schilder Marc Chagall en zijn 
(joodse) interpretatie van bijbel-
verhalen. 
Hoewel Chagall vaak geassoci-
eerd wordt met het surrealisme, 
ontwikkelde hij een heel eigen 
stijl en interpretatie van de bij-

belverhalen. In het kader van het 
gesprek tussen kerk en synago-
ge wordt een bijeenkomst geor-
ganiseerd door ds. D. van Arkel 
en ds .S. van der Zee. 

De presentatie vindt plaats in 
Castricum, op donderdag 9 ok-
tober in de Maranathakerk; hoek 
Kleibroek en start om 20.00 uur. 

Lezing over 
Enneagram 
Castricum - In samenwerking 
met de bibliotheek Castricum 
organiseert de VUCas op 9 ok-
tober een lezing over de wereld 
van het Enneagram door Willem-
Jan van de Wetering. Het En-
neagram is een psychologisch 
model waarmee men de eigen 
persoonlijkheid in beeld kan 
brengen en heel snel ontdek-
ken wat de drijfveren en valkui-
len zijn. Willem Jan van de We-
tering is de meest bekende En-
neagram-trainer en Enneagram-
deskundige in Nederland. Hij is 
de auteur van veertien Enne-
agram-boeken en doet vanuit 
het Enneagram doorlopend on-
derzoek naar menselijk gedrag. 
De bijeenkomst is op donderdag 
9 oktober om 20.00 uur in de bi-
bliotheek. Kosten 6,50 euro.   

Gemeente Castricum 
reduceert OZB-stijging
Castricum - Op de laatste dins-
dag van september presenteer-
de het college van burgemees-
ter en wethouders de begroting 
2009, een nadere uitwerking van 
de Voorjaarsnota. 
Een belangrijk punt in die Voor-
jaarsnota was de OZB-verhoging 
om de inwoners van Akersloot 
en Limmen te compenseren voor 
de ‘wegenbelasting’ voor het be-
heer van de buitenwegen door 
het Hoogheemraadschap. Deze 
stijging zou uitkomen op 8%. Het 
is het college echter gelukt om 
de begroting sluitend te krijgen 
met slechts een stijging 1,5%. 
Dit betekent uiteindelijk dat de 
lokale lastendruk in 2009 op op-
brengstniveau toeneemt met 
4,07%. Dit is inclusief de prijs-
inflatie van 3,5%. Met andere 
woorden er is sprake van een re-
ele stijging van nog geen 0,6%.

Daarnaast zijn er enkele bijzon-
dere aandachtspunten, waaron-
der het versterken van buurtre-
gie/wijktoezicht, het uitvoeren 
projecten kwaliteitsimpuls eco-
nomie Castricum, de inrichting 
Centrum voor Jeugd en Gezin, 
mantelzorgondersteuning, de 
ontwikkelingen Geesterduinge-
bied, Zandzoom/Wonen in het 
Groen, Startingerweg, Klimop-
school, Oranjelaan, voorberei-
dingen fietsverbindingen, her-
inrichting Ruiterweg/Prinses 
Beatrixstraat en de Dorpsstraat. 
Op 6 november wordt de begro-
ting in de raad behandeld. 
Eind oktober verschijnt voor het 
eerst de Begrotingskrant. Met 
de Begrotingskrant informeren 
het college en de raad de in-
woners over hun belangrijkste 
aandachtspunten voor 2009 en 
2010. 

Pottenbakken
Castricum - Bij Toonbeeld kun-
nen kinderen en volwassenen op 
vijf zaterdagen kennismaken met 
het oeroude pottenbakkersvak. 
Men leert alle kneepjes van het 
draaien op de draaischijf, te be-
ginnen met het kneden en cen-
treren van de klei, het draaien 
van verschillende vormen en het  
afwerken tot bruikbare voorwer-
pen. Er kan worden geglazuurd 
en gebakken. De eerste zaterdag 
is op 15 november. Ook kinderen 
kunnen in november achter de 
draaischijf met klei aan het werk. 
Deze cursus is op dinsdagmid-
dag, bestaat uit vier lessen en is 
geschikt voor kinderen van 9 tot 
en met 13 jaar. Voor inschrijven 
kan men terecht bij Toonbeeld, 
Jan van Nassaustraat 6, Castri-
cum, tel.: 0251 659012 e-mail tn-
beeld@xs4all.nl 

Vechtpartij bij 
de eerste hulp
Akersloot - Zaterdagochtend 
raakten rond 5.00 uur bij de eer-
ste hulp post van het Medisch 
Centrum Alkmaar twee groepen 
slaags. De vechtpartij was be-
gonnen in Akersloot. Naar aan-
leiding hiervan moest een 17-
jarige jongen uit Akersloot voor 
zijn verwonding naar de eer-
ste hulp. Hij was met een grote 
zaklamp op zijn hoofd geslagen. 
Ook uit de andere groep raakten 
een 18-jarige en 19-jarige jon-
gen, afkomstig uit Roggel, ge-
wond. Beide groepen troffen el-
kaar weer bij de eerste hulp en 
gingen opnieuw met elkaar op 
de vuist. Een 19-jarige jongen 
raakte hierbij dusdanig gewond 
dat hij in het ziekenhuis moest 
blijven. De politie hield vier man-
nen, in de leeftijd van 17 tot en 
met 48 jaar, uit Akersloot aan. 
Eén van hen bleek niets met de 
tweede vechtpartij te maken te 
hebben en werd op vrije voeten 
gesteld. De andere drie mannen 
zijn in verzekering gesteld. 

Castricum - Na de herfstvakan-
tie start er voor jongeren van 8 
tot en met 12 jaar een cursus 
Probeer en Maak een Muziekin-
strument bij Toonbeeld. 
Een cursus van 12 lessen waar-

Probeer en maak 
muziekinstrument

in de jongeren 8 lessen krijgen 
op twee verschillende muziekin-
strumenten en in 4 lessen bij de 
afdeling Beeldende Vorming een 
eigen muziekinstrument gaan 
bouwen. 
Op de basisischolen liggen aan-
meldingsformulieren waarbij een 
voorkeur kan worden aangege-
ven. 
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Chiara Prijs opgenomen 
in Rabo Talenten Team
Castricum - De 13-jarige dres-
suuramazone Chiara Prijs uit 
Castricum is met haar pony-
hengst Mastwood Blackber-
ry  geselecteerd voor het Rabo-
bank Talententeam. Chiara was 
tijdens regiokampioenschappen 
gescout. 
In totaal kwamen 250 combi-
naties in dressuur, springen en 
eventing naar Ermelo om in klei-
ne groepjes les te krijgen van de 
topsporters van Nederland. Zo 
waren deze dag ondermeer twee 
leden van het Olympisch Team 
aanwezig om de meest talent-
volle combinaties te selecteren.  
De Rabobank heeft een plan op-
gesteld waarin ze de toekomsti-
ge dressuurbeloftes willen steu-
nen door  trainingen te betalen 
voor deze combinaties. Van het 
trainerplatform zijn Imke Schel-
lekens Bartels, Hans Peter Min-
derhout en Edward Gal wel de 
bekendste.
Chiara zat met een aantal ande-
ren in de selectie van Hans Pe-
ter Minderhout. Gedurende een 
half uur kreeg Chiara met haar 
hengst Mastwood Blackberry 
van hem les wat resulteerde in 
een half uur alles geven wat je 
hebt om maar in dit team terecht 
te komen. Onder het toeziend 
oog van de bondscoach van het 
Nederlandse Team, Christa Laar-
akkers, moest de selectie ge-
maakt worden. Op het rapport 
dat Chiara kreeg was niets an-
ders te melden dan goed. 
Chiara is met vijf andere dres-
suurruiters geselecteerd om 

deel uit te gaan maken van het 
Rabo Bank Talenten Team. Het 
mooie hiervan is dat Chiara als 
zij dit zou willen en de bonds-
coach haar in het Nederlandse 
team zou willen hebben zij als-
nog van de Italiaanse sportnati-
onaliteit zou kunnen veranderen 
terug naar de Nederlandse. Een 
luxe positie.
Ook twee andere bedrijven heb-
ben zich gemeld als sponsor van 
dit aanstormend sporttalent. Zo 
gaat hoofdsponsor, Ruitersport-
zaak De Oude Woonstal uit Cas-
tricum (www.oudewoonstal.nl) 
Chiara voorzien van alle paard-
rijkleding en artikelen voor haar 
pony’s. Chiara zal in de nabije 
toekomst samen met de Oude 
Woonstal diverse promotione-
le activiteiten gaan ondernemen. 
Ook Paardenmassage.com gaat 
de pony’s van Chiara Sponsoren. 
Doormiddel van massage houdt 
eigenaar Reinoud  Koppert de 
pony’s in topconditie. 

Chiara Prijs is blij met haar selectie

Witwedstrijd 
Castricum- Zondag 12 oktober 
word een witwedstrijd gehouden   
in de Casimirvijver. Ter afsluiting 
van het witvisseizoen gaat men 
na afloop naar J. Veldt in Gees-
terduin. Onder het genot van een 
drankje worden de prijzen van 
de zomeravond en van de wit-
wedstrijd dan uitgereikt. Ook al 
heeft u niet aan deze wedstrijden 
deelgenomen, toch bent u van 
harte welkom. De witwedstrijd is 
van 8.30 uur tot 10.30 uur. Deel-
name kosten zijn 3 euro. Opge-
ven kan bij Co.Duinmeijer, via 
0251-658999 of e-maiL naar: 
c.duinmeijer@casema.nl.

VV Limmen 
duel verplaatst
Limmen - De zondag afgelas-
te wedstrijd tussen HSV en VV 
Limmen is door de KNVB op-
nieuw vastgesteld op zondag 19 
oktober. De aanvang op sport-
park het Maalwater in Heiloo is 
om 14.00 uur en de scheidsrech-
ter is A. Meulman. VV Limmen 
speelt zondag 12 oktober thuis 
tegen KGB. 

Jeugdschaatsen  
Castricum - Als je deze winter 
wilt schaatsen op de ijsbaan in 
Alkmaar en op een gezellige ma-
nier les wilt krijgen, dan kan dat. 
Op zaterdag 11 oktober gaan 
de lessen van het jeugdschaat-
sen voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar weer van start onder 
de enthousiaste begeleiding van 
ervaren jeugdtrainers, in kleine 
groepen. De lessen zijn in Alk-
maar op de Meent op de buiten-
baan van 10.00 tot 11.00 uur.
Het seizoen duurt tot maart. 
Naast de lessen wordt er ook 
een elfstedentocht georgani-
seerd. 
Lijkt het je leuk, geef je dan snel 
op bij Annemieke Kos 0251-
675250. Ook voor verdere vragen 
kun je bij haar terecht.

Basketball
Castricum - Op 15, 22 en 29 
oktober zijn meisjes en jongens 
vanaf 9 jaar van harte welkom in 
de gymzaal aan de Vondelstraat 
te Castricum om vanaf 16.45 uur 
eens te proeven aan het spelle-
tje basketball. Onder enthousi-
aste begeleiding leer je de eer-
ste stappen van het basketball. 
Je mag ook elke week komen als 
je denkt dat het wat voor je is. 
Geef je op per mail of vraag meer 
info aan  bij :  herhol@orange.nl. 
Kijk ook op www.seadevils.nl. Tot 
gauw. 

Kampioensduel   
is verregend
Castricum - De kampioenswed-
strijd van Red Stars Vitesse te-
gen Onze Gezellen uit Haarlem 
is zondagmiddag door de over-
vloedige regenval afgelast. Het 
honkbalveld op De Puikman was 
onbespeelbaar. 
De wedstrijd tussen beide kemp-
hanen, de allerlaatste van het 
seizoen, wordt zaterdag 11 okto-
ber om 14.00 uur ingehaald. Red 
Stars en Onze Gezellen staan 
gedeeld eerste. Winnen de Cas-
tricummers, dan is het voor het 
eerst sinds 2003 kampioen en 
promoveert het naar de vierde 
klasse. Bij een overwinning van 
Onze Gezellen grijpen de gasten 
naar de titel.

Meervogels toont veel
karakter tegen Celeritas
Akersloot - Zaterdagavond 
speelde koploper Meervogels 60 
Heren 1 een belangrijke wedstrijd 
tegen een zeer ervaren ploeg uit 
Bunnik. Het normaliter snel spe-
lende Meervogels kon door de 
intensieve regen niet haar spel 
spelen en daardoor werd een 
aanvankelijk opgebouwde voor-
sprong moeilijk te handhaven. 
Celeritas speelt een ander soort 
handbal en beheerst de kunst 
van het geduldig rondspelen. De 
fysiek ook sterkere tegenstander 
kon de Akersloters onder druk 
houden, waardoor ook de snel-
le tegenaanval van Meervogels 
niet kon worden ingezet. Dankzij 
het beter benutten van de kan-
sen hadden de groen-witten dan 
ook een 12-13 voorsprong. 
Na rust was een feller Meervo-
gels-team te zien. De voor rust 
op schot zijnde Jelle Putter kreeg 
een straffere dekking, waardoor 
er meer ruimte ontstond voor 
Cees Wevers, die daar dankbaar 
gebruik van maakte. Een aan-
tal warrige beslissingen pak-
ten ongunstig uit voor Meervo-
gels waardoor het gelijk op ging. 
Naarmate de tweede helft vor-
derde begon Meervogels wat 
rustiger te handballen, waardoor 
er meer ruimte ontstond in de 
verdediging van de tegenstan-

der. De op dreef zijnde Duncan 
Burger en Marco Buur werden 
meer vrij gespeeld en scoren. 
De slimme tegenstander bleef 
echter haar rustige spel spelen 
en de regen bleef Meervogels 
beperken in haar beweeglijk-
heid. Na een 17-18 achterstand 
en een tweetal tijdstraffen gre-
pen de coaches Jeroen Duin en 
Wijnand Krom in.
Een aantal omzettingen binnen 
het team leverde succes op en 
met geconcentreerd en doelge-
richt spel nam Meervogels door 
William Kerssens, Jos Duin en 
Richard Krom weer een voor-
sprong.
Celeritas deed er alles aan om de 
achterstand om te buigen, maar 
de verdediging van de geelzwar-
ten sloot goed. Daardoor kon 
Meervogels wederom een be-
langrijke overwinning met 22-21 
binnenslepen. Een knappe pres-
tatie gezien de omstandigheden 
en het hoge niveau van de te-
genstander.
Dankzij deze overwinning prijkt 
Meervogels met 12 uit 6 bo-
ven aan de ranglijst en rest er 
nog een wedstrijd, zondag te-
gen VOS, om de vier punten 
voorsprong mee te nemen naar 
de start van de zaalcompetitie. 
(Hans Bol)

KV Stormvogels wacht 
een zware tegenstander
Uitgeest - KV Stormvogels is  
zondag niet in actie gekomen 
tegen Damiaten. De weersom-
standigheden waren te extreem. 
De ploeg van aanvoerder Gerard 
Valkering moet het zondag 12 
oktober opnemen tegen Cres-
cendo. 
Speelster Eveline Jongejans weet 
niet zo goed wat ze van deze te-

genstander moet verwachten: 
,,We hebben altijd goede resul-
taten tegen ze behaald. Ze staan 
nu wel op de ranglijst hoger 
dan wij. Met de juiste instelling 
moet een goed resultaat moge-
lijk zijn.’’ 
Valkering is in ieder geval weer 
van de partij na een welverdien-
de vakantie in het buitenland.

Schakende Volendammers 
vissen achter het net: 5-3
Castricum - In de eerste ronde 
van de Noord-Hollandse schaak-
competitie hebben de Castri-
cumse schakers in de altijd las-
tige uitwedstrijd tegen Volendam 
een overtuigende 5-3 overwin-
ning behaald.

In de voormalige wijnkelder van 
Hotel de Spaander was de koers 
vlak na tien uur gelopen met 
een 4½ - ½ tussenstand. Gerard 
Kuijs, Wouter Beerse, Michael 
van Gelderen en Hans Leeuwe-
rik zorgden voor overtuigende 
overwinningen, waarbij vooral de 
zege van Wouter die met zwart 
speelde tegen Jan Veerman er 
mocht zijn.
Wouter kwam een half uur te 

laat, maar ging voortvarend te 
werk en via de open c-lijn kwam 
hij met een splijtend kwaloffer 
waarop de koningsstelling van 
zijn opponent  in duigen viel.

Jammer was het verlies van kop-
man Sander Mossing Holsteijn 
die ditmaal geen succes had met 
het Blackmar Diemer gambiet. 
Ook Wim Pool Jr. moest zijn te-
genstander de hand geven, toen 
bleek dat de vijandelijke vrijpi-
onnen ruimschoots opwogen te-
gen de kwaliteit voorsprong van 
Wim. Als laatste klaar was Evert 
Schmit, die een remise had te-
gen Jan Keizer omdat beide 
spelers met een koning en een 
paard bleven zitten. 
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Schaakclub Bakkum 
gaat eervol ten onder
Bakkum - Schaakles kregen de 
Bakkumers van het sterke Ken-
nermer Combinatie uit Bloemen-
daal in hun eerste wedstrijd ooit 
in de eerste klasse. Met een ge-
middeld ratingverschil van maar 
liefst 175 punten stond coach 
Bob Bakker voor een schier on-
mogelijke opgave het KC moei-
lijk te maken. Uiteindelijk was de 
5-3 nederlaag op papier nog niet 
zo slecht, doch het spel op de 
borden was van mindere kwali-
teit.

Aan bord 1 speelde Ton Morcus 
met zwart een degelijke partij, 
hij wist in de eindfase een klein 
strategisch voordeel uit te bou-
wen tot winst. Aan bord 2 kwam 
Henk van der Eng in zijn gelief-
de Engels totaal niet in zijn spel 
en moest lijdzaam toezien dat 
zijn tegenstander vakkundig het 
punt binnenhaalde na een tumul-
tueuze tijdnoodfase. Aan bord 
3 dacht Peter Siekerman met 
agressief spel zijn tegenstander 
te overrompelen, doch dit resul-
teerde in een drukstelling met 
een vervelende penning. Juist op 
het moment dat Siekerman zich 
dacht te bevrijden verloor hij een 
stuk. Door op de klok te spelen, 
zijn tegenstander dacht erg lang 
na, meende Siekerman er remi-
se uit te kunnen halen. Het werd 
zelfs pardoes winst, doordat wit 
per abuis een zet had overgesla-
gen en daardoor op de 36ste zet 
door zijn vlag was gegaan. Aan 
bord 4 kwam Arno Schlosser met 
wit in een bekende en scherpe 

Nimzo-Indische partij. Een on-
nauwkeurigheid gaf echter kan-
sen aan zijn tegenstander. Met 
een kwaliteit minder, doch met 
een sterk loperpaar had wit nog 
hoop en kans op remise. Zijn te-
genstander liet zich echter niet 
gek maken en speelde het be-
kwaam uit. Aan bord 5 pleeg-
de Han Kemperink met zwart in 
een Spaanse partij een thema-
tisch offer op f2, wat echter niets 
opleverde. Wit ontwikkelde zich 
en won eenvoudig. Aan bord 6 
speelde debutant Gren Note-
boom een verdienstelijke remi-
se. Na een Siciliaanse opening 
ontstond uiteindelijk een las-
tig dame eindspel met twee pi-
onnen achterstand. Noteboom 
wist echter met zijn witte dame 
de zwarte koning over het bord 
te jagen met schaakjes met her-
haling van zetten als gevolg. Aan 
bord 7 bracht Jacob Bleijen-
daal met zwart in een Siciliaan-
se partij spoedig zijn dame in het 
spel. Wit wist de dame op te ja-
gen, maar Bleijendaal dacht aan-
knopingspunten te hebben voor 
een koningsaanval. Een stukruil 
pakte echter slecht uit en kost-
te twee pionnen en daarmee de 
partij. Aan bord 8 kwam Adri 
Twisk met wit in de scherpe Sve-
snikov variant van het Siciliaans. 
Twisk besloot het bekende stuk-
offer tegen twee pionnen op b5 
te doen. Het interessante ge-
vecht resulteerde uiteindelijk in 
remise, waar Twisk met nauw-
keurig verdedigen het meest ge-
lukkig mee kon zijn.

DOS Trampoline behaalt 
weer de tweede plaats
Castricum - Zaterdag 4 oktober 
werd de tweede wedstrijd van de 
teamcompetitie west gespron-
gen.  Het D-team, bestaande uit 
Iris Dekker, Ayla v.d. Zaken, Phi-
lip Elders en Lian Maalman be-
haalde de tweede plaats. 
Het E-team bestaande uit Lotte 
Tabak, Esmee Bakker, Nikki Hoe-
vers, Aranka Veen en Thomas 
Noordeloos werd deze wedstrijd 

vierde. Voor beiden een prima 
prestatie.
Op zaterdag 1 november wordt 
de laatste teamcompetiewed-
strijd in Kudelstaart gesprongen. 
Na deze wedstrijd wordt bekend 
welke teams doorgaan naar de 
halve finale in Heerenveen.
Meer informatie over trampoline-
springen in Castricum op  www.
doscastricum.nl.

Volleybal: Dinto Heren 1 
- Croonenburg Heren 1
Castricum - De eerste uitwed-
strijd van Croonenburg vond 4 
oktober plaats in Warmenhuizen 
tegen Dinto. Deze ploeg was vo-
rig jaar debutant in de tweede 
divisie en is toen geëindigd op 
een achtste plaats. In de voor-
bereiding werd nog verloren van 
Dinto dus er was wat recht te 
zetten.
Croonenburg begon met Stefan 
Witte, Vincent Gerbrands, Tho-
mas Peters, Edwin Gerritsen, Je-
roen Zonneveld en Rick Spil in 
de basis. Francois Roskam speel-
de als libero. Het begin ging re-
delijk gelijk op tot Dinto van 4-3 
kon uitlopen naar 7-3 door een 
slechte pass en twee ballen die 
afgeblokt werden. Croonenburg 
bleef in de buurt tot Rick van 
Broekhoven, vorig jaar nog spe-
lend in de B-league voor Zaan-
stad, serveerde van 13-10 tot 16-
10. Croonenburg bleef aanklam-
pen en na een mooie ralley sloeg 
Edwin de 19-16 binnen. Hierna 
was de koek echter op en den-
derde Dinto door naar 25-16.
Dezelfde zes als in de eerste set 
startten in de tweede set. Din-
to begon voortvarend en liep 
snel uit naar 4-1. Croonenburg 
bleek hier wat taaier en kwam 
terug tot 6-6 doordat Dinto de 
bal uitsloeg. Na een kleine ach-
terstand op 9-6 kwam Croonen-
burg toch weer bij op 12-12. 
Hierna slopen er foutjes in het 
spel van Dinto. Het liep nog ge-
lijk tot 15-15 maar daarna zorg-
den een bekeken bal en de ser-

vice van Jeroen voor een kleine 
voorsprong: 18-15. Dinto bleef 
foutjes maken en Vincent zorg-
de met twee flinke smashes in 
een ralley voor de 22-19. Jeroen 
sloeg daarna de 23-19 binnen 
en het leek gebeurd te zijn. Din-
to kwam nog even sterk terug tot 
24-24 waarna Edwin er eerst 25-
24 van maakte en uiteindelijk op 
26-25 via het blok uitsloeg en de 
set binnensleepte.
Ook de derde set startte met de-
zelfde opstelling. Nadat Vincent 
met links de 6-8 scoorde, kwam 
Bas erin voor Jeroen en kwam 
Croonenburg via een ace van 
Thomas op een voorsprong van 
5 punten: 8-13. Na het winnen 
van een lange ralley op 13-18 
bleef Croonenburg voorsprong 
houden. Dinto kwam nog terug 
tot 20-22, maar daarna scoorden 
Edwin en Thomas met een blok 
en Vincent zorgde voor de voor-
sprong in sets. Nadat Rick met 
een geslaagde omloopbal voor 
de gelijkmaker op 5-5 zorgde, 
liep Croonenburg vijf punten uit 
tot 6-11. Na 10-14 ging het mooi 
gelijk op met twee foute services 
van beide teams: 12-16. Dinto 
kwam terug tot 16-17, Derk Zijp 
kwam erin voor Thomas en Ste-
fan serveerde naar 16-20. Din-
to kwam met een sterke service-
beurt nog terug tot 20-21 maar 
Edwin sloeg de twee laatste pun-
ten binnen: 23-25.
Croonenburg won met 1-3 en 
staat momenteel op een mooie 
derde plaats op de ranglijst.

Zwem-4-daagse 
De Witte Brug
Castricum - Van maandag 20 
tot en met vrijdag 24 oktober, de 
herfstvakantie, wordt voor de vijf-
tiende keer de Nationale Zwem-
vierdaagse in zwembad De Witte 
Brug georganiseerd. 
Als je je A-diploma hebt en je 
hebt zin om mee te doen kun 
je je nu al inschrijven voor de 
Zwemvierdaagse. Inschrijffor-
mulieren liggen bij de balie van 
het zwembad en op scholen. 
De Zwemvierdaagse is een beet-
je als de Avondvierdaagse, dan 
wandel je vier avonden 5 of 10 
km. achter elkaar, nu kun je 
nu vier avonden tussen 17.30 
en 18.30 uur 10 of 20 baan-
tjes zwemmen en daarmee kun 
je ’Sociaal Carnaval’, het goede 
doel van dit jaar, sponsoren. Het 
’Sociaal Carnaval’ is een Castri-
cumse stichting, die sinds een 
paar jaar voor mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke be-
perking carnaval organiseert. 

Alle deelnemers aan de Zwem-
vierdaagse kunnen tijdens de 
herfstvakantie elke middag van 
13.00 tot 15.00 uur tegen geredu-
ceerd tarief vrijzwemmen. Hier-
voor kun je een aparte kaart ko-
pen tegelijkertijd met de Zwem-
vierdaagse deelnemerskaart.
Vrijdagavond is de slotavond van 
de Zwemvierdaagse en worden 
de medailles aan alle deelne-
mers uitgedeeld. 

Vrijzwemmen 
en weekcursus
Castricum - Tijdens de herfst-
vakantie, van maandag 20 tot 
en met vrijdag 24 oktober, 
is er elke middag extra vrij-
zwemmen van 13.00 tot 15.00 
uur in zwembad De Witte 
Brug. En zoals in elke vakan-
tie wordt ook weer Pluto of de 
loopmat in het diepe bassin 
gelegd om het vrijzwemmen 
nog leuker te maken. 

Als je meedoet aan de Zwem-
vierdaagse kun je tegelijk met de 
Zwemvierdaagse-deelnemers-
kaart een herfstvakantie-vrij-
zwemkaart voor drie keer kopen 
voor 3,10 euro. Deze kaart is niet 
persoonsgebonden.
De kinderen die op zwemles zit-
ten hebben vrij van hun gewone 
zwemles, maar er wordt in deze 
herfstvakantie weer een week-
cursus gegeven voor kinde-
ren, die een geel, oranje, groen, 
blauw of bruin lintje voor de A-
zwemlessen. 

De weekcursus wordt gegeven 
van maandag 20 tot en met vrij-
dag 24 oktober aan het einde 
van de middag na het vrijzwem-
men en de opgave hiervoor start 
maandag 13 oktober om 8.30 uur 
aan de balie van het zwembad. 
Na 9.00 uur kunt u telefonisch 
opgave doen. Het telefoonnum-
mer van het zwembad is: 0251-
653144.

Oproep aan Castricumse jeugd
Balvaardigheid bij TVC
Castricum - Ook deze winter zal 
TV Castricum voor de allerjong-
ste jeugd balvaardigheidslessen 
organiseren onder deskundige 
begeleiding. Tijdens deze lessen 
wordt de kinderen de grondbe-
ginselen van de tennissport op 
luchtige en speelse wijze bijge-
bracht. 
Een ideale kennismaking dus 
met de boeiende tennissport. De 
lessen zijn bedoeld voor jongens 
en meisjes in de leeftijd van 6 en 

7 jaar en worden wekelijks op 
donderdagmiddag gegeven tus-
sen 16 en 17 uur. De lessen gaan 
van start op 6 november, de kos-
ten bedragen 79 euro. Plaats van 
handeling is de gymzaal aan de 
Walingstuin en voor tennismate-
riaal wordt ter plaatse gezorgd.
Voor vragen hierover en ook om 
uw kinderen op te geven kunt u 
het e-mailadres jeugdcommis-
sie@tvcastricum.nl gebruiken. 
Tot ziens bij TVC.
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Vitesse wint verdiend
Dankzij het kunstgrasveld kon de voetbalwedstrijd Vitesse’22 tegen 
Westfriezen gewoon doorgaan. 

Castricum - Na overwinnin-
gen tegen EDO en Storm-
vogels heeft Vitesse’22 ook 
zondag uit tegen Westfriezen 
weer de volle winst behaald. 
Door een late 2-1 van Nick 
Castricum stond Westfriezen 
met lege handen.

Vitesse’22 begon aardig aan de 
wedstrijd op het kunstgras. Het 
veld was nat door het slech-
te weer, maar toch goed be-
speelbaar, en daar maakte Vites-

se’22 prima gebruik van. De bal 
werd veelvuldig rond getikt, zon-
der nog echt gevaarlijk te wor-
den. Totdat Sander Blankendaal, 
na voorbereidend werk van Mike 
van Vliet, Lennert Beentjes weg-
stuurde met een gerichte diepte-
pass. Beentjes nam de bal mee, 
kapte zijn directe tegenstander 
simpel ogend uit en rondde be-
kwaam af met een stiftje. 
Na deze 1-0 werd het onrustig 
aan de kant van Vitesse’22. De 
eindpass kwam vaak niet aan en 

zelfs een ingooi kon niet succes-
vol worden afgewerkt. Westfrie-
zen rook bloed en ging op zoek 
naar de gelijkmaker, die nog voor 
rust zou komen. Opnieuw balver-
lies van Vitesse’22 bracht West-
friezen aan de bal, een voorzet 
kwam en die werd knap bij de 
eerste paal binnen gekopt.

Na de rust gingen beide ploegen 
op zoek naar de winnende goal, 
wat niet gelijk wil zeggen dat het 
resulteerde in kansen. Slechts 
een aantal kansen zijn het noe-
men waard. Een geweldige op-
mars van Rob Touber - hij stak 
het hele veld over - werd tot ont-
steltenis van iedereen niet ge-
promoveerd tot doelpunt. Tou-
ber gaf de bal prachtig af, maar 
Beentjes faalde jammerlijk in de 
afwerking. Toen even later Tom 
Spil met een prachtige diepte-
bal Wilco van Pinxteren de vrij-
heid gaf, stond het meegereisde 
publiek op de banken. Van Pinx-
teren schoot echter over. Nadat 
ook nog een kopbal knap werd 
gepakt door de Westfrieze doel-
man leek het op een 1-1 uit te 
draaien. 
Invaller Nick Castricum deed 
echter waar niemand meer op 
rekende. In de kluts, en in de 
laatste minuut, schoot hij binnen. 
Zijn eerste schot werd nog ge-
kraakt, maar uit de rebound wist 
hij toch de winnende te maken.

Praktische cursus over 
uithoudingsvermogen
Castricum - Woensdag 29 okto-
ber en 12 november geeft Kees 
Rootjes een cursus over uithou-
dingsvermogen. 
Velen beoefenen de hardloop- 
en/of wielrensport. Bij veel van 
deze lopers/wielrenners leven 
vaak dezelfde vragen: Train ik 
verstandig? Hoe kan ik blessures 
vermijden? Hoe is er meer pro-
gressie te boeken? Hoe gebruik 
je een hartslagmeter? 
Al deze vragen, en nog veel meer, 
komen in de cursus aan bod. De 
cursus bestaat uit twee bijeen-
komsten van elk 2,5 uur. 
Op de eerste avond worden al-
gemene onderwerpen behan-
deld. Hoe vindt de energieleve-
rantie bij een inspanning plaats? 
Wat is een anaerobe drempel en 
hoe kunnen we die gebruiken? 
Hoe kunnen we het uithoudings-
vermogen indelen, welke soor-

ten zijn er?
De tweede avond staat in het te-
ken van de training. Welke ver-
schillende trainingsmethoden 
zijn er? Hoe kunnen we deze 
methoden het beste gebruiken? 
Wat is een mogelijke rol van een 
hartslagmeter? Hoe maak je je 
eigen trainingsschema?
Kortom een praktisch gerich-
te cursus die er toe bijdraagt 
dat sporters nog meer plezier 
aan hun sport zullen beleven. 
De cursus is bedoeld voor men-
sen die hardlopen/wielrennen of 
hiermee willen starten.
De cursusavond duurt van 19.30 
tot 20.00 uur. De kosten zijn 25 
euro. De cursus wordt georga-
niseerd aan Dorpsstraat 109 te 
Castricum. Inschrijven kan via 
krootjesfysiotherapie@wana-
doo.nl of telefoonnummer 0251-
670371.

Basketballers geven te-
genstander geen kans
Castricum - In het Rayon twee-
de klasse blijven de Castricum-
mers goed presteren. Deze mix 
van jong talent en ervaren spe-
lers blijkt goed te werken. Ook 
de spelers uit Velsen moesten 
dat ervaren. 
Het eerste kwart werd er door 
Sea Devils gelijk met scherp ge-
schoten. Vier driepunters van 
Tim Damstra, Emanuel den Hol-
lander en Robert v/d Eng (twee 
keer) vonden perfect hun doel-
wit. Toch bleef Akrides nog rede-
lijk bij, 19-16. Het tweede kwart 
kwam topscorer Bob Hollanders 
op stoom (9 punten dit kwart) 
en ook Fabian Strijder, Estaban 
Metselaar en Thijs Engels pak-
ten hun punten. Toch bleven de 
lange mannen van Akrides nog 
enigszins in het spoor, mede 
door het goed benutten van hun 
vrije worpen wat bij Sea Devils 
juist het enige minpuntje was. 
Rust 39-31.
In het derde kwart liet men de 
teugels bij Sea Devils wat vieren 
ten aanzien van de verdediging. 
Dit resulteerde dat Akrides op 
drie punten kwam. Coach Tepas-
ke van Sea Devils nam onmid-
dellijk een time-out om de spe-

lers te wijzen op hun defensie-
ve taken.
Sea Devils begon ‘full court’ te 
pressen hetgeen veel proble-
men gaf bij Akrides. ‘Steals’ en 
daaruit mooie ‘assists’ en goed 
‘rebounden’ zorgden ervoor dat 
Sea Devils definitief uitliep naar 
een 70-56 voorsprong. Oude rot 
Robert Jan Derwig zorgde met 
een fraaie driepunter en goede 
vrijworpen (altijd met bord), als-
mede scores van Jeffrey Bouw-
man, den Hollander, Strijder, 
Engels en Hollanders dat deze 
stand gestalte kreeg.
Akrides bleef het ondanks de 
achterstand proberen maar de 
Castricummers maakten er het 
vierde kwart voor het in grote 
getalen opgekomen thuispubliek 
een waar showtje van. Alle regis-
ters gingen open en toch bleef 
men uitermate scherp. Het pu-
bliek wilde de 100 en kreeg die 
ook. Derwig, Strijder, Metselaar 
en Hollanders scoorden er kwis-
tig op los en ook bankspeler Vin-
cent v/d Veen pakte z’n kansen. 
Eindstand 102 -69.
Topscoorders The Sea Devils: 
Hollanders 25, Derwig 16,Strijder 
12 en den Hollander 11.

Coach Van Halderen 
wordt er moedeloos van
Castricum - ,,Ik krijg er niet 
uit wat erin zit, ik weet ook 
niet meer wat ik ermee moet’’, 
klaagde coach Michiel van 
Halderen na de 10-9 neder-
laag in het duel met Swift.

Coach Van Halderen weet het 
niet meer. Vorig seizoen ging het 
samenspel tussen zijn spelers 
bijna vlekkeloos, maar al vanaf 
de aanvang van deze veldcom-
petitie werkt het niet meer. ,,Het 
lijken wel acht eilandjes. Alsof 
ze elkaar niets gunnen. Iedereen 
denkt alleen aan zichzelf.’’
Als Helios nog kampioen wil 
worden zal de ploeg van Van 

Halderen zijn spel moeten ver-
anderen. 
In het duel met Swift waren de 
eerste tien minuten van de wed-
strijd dramatisch. Helios keek in 
deze fase al tegen een 5-0 ach-
terstand aan. ,,En dat terwijl ik 
er keer op keer op hamer dat 
de eerste tien minuten van een 
wedstrijd van cruciaal belang 
zijn.’’ Helios bleef door de drama-
tische start de gehele wedstrijd 
achter de feiten aanlopen.

Van Halderen voorspelde voor 
aanvang van het veldseizoen de 
titel voor zijn ploeg, maar nu be-
gint hij het somber in te zien. ,,Ik 

KV Stormvogels wacht 
een zware tegenstander
Uitgeest - KV Stormvogels is  
zondag niet in actie gekomen 
tegen Damiaten. De weersom-
standigheden waren te extreem. 
De ploeg van aanvoerder Gerard 
Valkering moet het zondag 12 
oktober opnemen tegen Cres-
cendo. 
Speelster Eveline Jongejans weet 
niet zo goed wat ze van deze te-

genstander moet verwachten: 
,,We hebben altijd goede resul-
taten tegen ze behaald. Ze staan 
nu wel op de ranglijst hoger 
dan wij. Met de juiste instelling 
moet een goed resultaat moge-
lijk zijn.’’ 
Valkering is in ieder geval weer 
van de partij na een welverdien-
de vakantie in het buitenland.

weet dat we het kunnen, maar 
het komt er niet uit. Dat is heel 
frustrerend. We moeten het weer 
op de rit zien te krijgen. Als dat 
lukt is er nog van alles mogelijk.’’  
Net als in de vorige duels creëer-
de Helios in het duel  met Swift 
kans na kans, maar verzaak-
te keer op keer deze af te ma-
ken. Helios was zelfs niet in staat 
twee strafworpen te verzilveren.
Vlak na aanvang van de tweede 
helft wist de opponent uit Am-
sterdam 8-4 te scoren, waarna 
Helios toch nog terug kwam tot 
8-7. 
,,Het was te laat. Iedereen speel-
de voor zichzelf. Er was totaal 
geen teamgeest. En dat nekt ons 
tot nu toe. Ik word er zo lang-
zamerhand moedeloos van. We 
gaan maar weer eens met zijn 
allen rond de tafel zitten.’’

Uitslagen van Vredeburg
Limmen - Vrijdag speelde 
Schaakvereniging Vredeburg 
ronde 2. In groep A lette Limmen 
teveel op het bord naast zich en 
sloeg verkeerd terug, wat hem 
een stuk en de partij tegen E. 
Stolp kostte. Zwart bouwde zijn 
kwaliteitsvoordeel rustig uit te-
gen de Vries en wist een pion 
te laten promoveren. Van Duin 
speelde niet geconcentreerd en 
verloor van Wester. Hafkamp 
ontsnapte niet aan het agressie-
ve Morra gambiet tegen Admi-
raal en kreeg een niet te stuiten 
aanval over zich heen. 
Groep A: Admiraal - Hafkamp 1-
0, L. Wellink – B. Stolp 0-1, Lim-
men – E. Stolp 0-1, V.d. Heijdt – 

Twaalfhoven 1-0, A. Wellink – J. 
Levering 1-0, K. Aafjes – Borst 0-
1, Dinkla – M. Voorwalt 1-0, H. 
Levering – Hageman 0-1, Zwart 
– de Vries 1-0, A. Termes – Rom-
mel 0-1, Van Duin – Wester 0-1, 
T. Voorwalt – Ebels jr 0-1, Hollan-
der – Blekemolen 0-1, N. Pep-
ping - Mijnsbergen 0-1, Brantjes 
– Heckers 1-0 Groep B. Allard de 
Vries - Karel Voorwalt 1-0, Remi 
Aafjes – Loek Wellink 1-0, San-
dra Hollander -  Rob vd Heijdt 1-
0, Sander Veter - Ozair Dahi 0-1, 
Max Min – Patrick Wempe 1-0, 
Lars Komin – Pelle Ebels 0-1, Re-
ne Voorwalt – Silke Ebels 1-0,  1-
0, Levi van Duin – Thomas Komin 
0-1, Kevin Hes – Beau Min 1-0.

Meervogels
tegen OSV
Akersloot - Het zondag-team 
van Meervogels kwam afgelo-
pen weekend niet in actie tegen 
Sporting Krommenie. De ploeg 
van trainer Han Visser moet het 
zondag thuis opnemen tegen 
OSV. De ploeg uit Oostzaan van 
trainer Henk Groot speelt nogal 
wisselvallig. De ene week wordt  
met ruime cijfers gewonnen. De 
andere keer stelt het team teleur 
zoals vorige zondag tegen Zaan-
landia, 3-5. OSV is een tegen-
stander met de nodige techische 
spelers. Het zal voor Meervogels 
een hele klus worden on dit du-
el te winnen. Trainer Visser hoopt 
dat er veel fans komen kijken.
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Trimsalon blijft bestaan
Papion houdt grote 
opheffingsuitverkoop 
Uitgeest - Voor Ton en Mirjan 
Gerritsma van Dierenspeciaal-
zaak Papion is de tijd aangebro-
ken om het wat rustiger aan te 
doen. Met ingang van 1 januari 
sluit de winkel, maar de trimsa-
lon blijft gewoon bestaan. Van-
af vandaag is er een grote uit-
verkoop begonnen waarbij het 
grootste deel van het ruime as-
sortiment met 30% korting de 
deur uitgaat!
In 1981 startte Mirjan trimsalon 
Papion, genoemd naar Mirjans 
hond. Al snel had zij een vaste 
klantenkring opgebouwd. Negen 
jaar later werd deze activiteit uit-
gebreid met de verkoop van al-
le benodigdheden voor huisdie-
ren, paarden én ruiters. Vervol-
gens werd een paar jaar geleden 
gestart met de verkoop van ex-
clusieve outdoor-kleding. Denk 
daarbij aan wax-jassen, jagers-
jassen of laarzen. Omdat Ton 
problemen heeft met zijn ge-
zondheid, hebben zij samen be-
sloten wat rustiger aan te doen. 
De gehele collectie van Dieren-

speciaalzaak Papion kan dus 
nu extra voordelig worden aan-
geschaft. “Maar ook alles voor 
huisdieren en paarden gaat met 
hoge korting de deur uit”, vertelt 
Mirjan. “Wie begint met paard-
rijden kan nu alles voordeliger 
aanschaffen en dat geldt natuur-
lijk ook voor ruiters die toe zijn 
aan nieuwe spullen voor hun 
sport. Ook de baasjes van hon-
den en katten kunnen nu hun 
slag slaan, omdat de sortering 
manden, kattenbakken, riemen, 
verzorgingsproducten en nog 
veel meer is afgeprijsd.” 
Gedurende de laatste maanden 
zijn de openingstijden van de 
winkel aangepast. Papion is ge-
opend op woensdag, donder-
dag en vrijdag van 9.00 tot 14.30 
uur en op zaterdag van 9.30 tot 
14.30. De trimsalon is open op 
woensdag, donderdag en vrijdag 
vanaf 8.00 uur, maar hier wordt 
uitsluitend gewerkt op afspraak. 
Het adres is Westergeest 6 en 
Middelweg 75 in Uitgeest, tel.: 
0251-314193. 

Dag van de Mantelzorg
Regio - Tandem organiseert in 
samenwerking met Draagnet, 
Zorgbalans, MEE, GGZ Dijk en 
Duin een verwendag voor man-
telzorgers die woonachting zijn 
in Midden of Zuid-Kennemer-
land. Het thema dit jaar is: Man-
telzorg is topsport en dit is te-
rug te zien in de programma’s op 
de diverse feestlocaties. De toe-
gang is gratis, maar wel van te 
voren opgeven bij Tandem. Men 
is welkom in Dorpshuis de Kern, 
Overtoom 15 in Castricum. Deze 
dag start om 10.00 uur en ein-
digt om 14.30 uur. Er zijn work-
shops zoals jongleren, men kan 
op een creatieve manier aan de 
slag, er is een lunch en er is ge-

legenheid om andere mantelzor-
gers te ontmoeten. 
In de Slimp tegenover Geester-
heem in Uitgeest is men welkom 
van 10.00-14.15 uur. Ook hier 
kan men op een creatieve ma-
nier bezig zijn, na de lunch kan 
men kennis maken met Tai Chi, 
een bijzondere manier van be-
wegen. Meer informatie over de-
ze programma’s en de program-
ma’s in de andere gemeenten is 
te vinden op www.tandemzorg.
nl. 
Jaarlijks is deze speciale dag. 
Steeds meer mensen zorgen 
voor een ouder wordend fami-
lielid, een partner met demen-
tie, een gehandicapt kind of een 

buurvrouw die kanker heeft. De-
ze zorg wordt mantelzorg ge-
noemd. Men doet dit uit liefde, 
persoonlijke betrokkenheid of 
plichtsgevoel. Niettemin kan dit 
op een gegeven moment zo in-
tensief worden dat het iemands 
leven erg bepaalt. Zelf mantel-
zorger en graag deze dag mee-
maken? Neem contact op met 
Tandem voor 18 oktober. Ook in-
dien men zich niet makkelijk vrij 
kan maken bel of mail met Tan-
dem dan wordt samen naar een  
oplossing gezocht.
Meer informatie over deze dag: 
www.tandemzorg.nl., mailen kan 
naar info@tandemzorg.nl en bel-
len met 023-89 10 610. 

Sport-buitenschoolse 
opvang Forte geopend
Castricum - Op donderdag 2 
oktober heeft wethouder Hom-
mes van sport van de Gemeente 
Castricum op sportpark De Puik-
man in Castricum de Sport-bui-
tenschoolse opvang ‘De Puik-
man’ van Forte Kinderopvang of-
ficieel geopend. De burgemees-
ter van Castricum, A. Emmens-
Knol en wethouder Hes van on-
derwijs waren hierbij ook aan-
wezig. AZ-voetballer Kees Luij-
ckx was speciale gast van de 
middag.

Nadat wethouder Hommes het 
bord van ‘De Puikman’ had ont-
huld was er voor de kinderen ge-
legenheid vragen te stellen aan 
Kees Luijckx. Om profvoetballer 
te worden moeten de kinderen 
volgens Kees Luijckx vooral véél 
oefenen en niet opgeven als het 
even tegen zit. Toen het weer op-
klaarde volgde een voetbaltrai-
ning, waarbij Luijcxks aanwijzin-
gen gaf. Na de training kregen 
alle deelnemers een gesigneer-
de voetbal. Óok de burgemees-
ter ging met een gesigneerde 
voetbal naar huis. 
Kees Luijckx is geboren en geto-
gen in Castricum en begon zijn 
voetballoopbaan als zesjarig jon-
getje bij Vitesse 22. Hij is net een 
aantal weken terug uit Peking, 

waar hij met Olympische ploeg 
van Foppe de Haan de Spe-
len meemaakte. Sindsdien is de 
middenvelder weer terug in de 
selectie van AZ in Alkmaar. Vorig 
seizoen speelde hij bij Excelsior. 
Op 11 augustus jongstleden is de 
Sport-BSO De Puikman met suc-
ces gestart. Deze vorm van na-
schoolse opvang wordt aange-
boden door Forte Kinderopvang, 
in samenwerking met voetbal- 
honkbal- en softbalvereniging 
Vitesse en Ambition Sportbu-
ro. De Sport-BSO is puur gericht 
op sport en spel en is uniek in 
Castricum. Forte Kinderopvang 
haakt hiermee in op een lande-
lijke trend, waarin kinderen wor-
den gestimuleerd en gemoti-
veerd om meer te bewegen en 
te sporten. Kinderen vanaf 8 jaar 
zijn welkom op de Sport-BSO.

Een officiële sportinstructeur 
zorgt voor een sportprogramma 
dat dagelijks wisselt. Er wordt 
gewerkt met modules van 6 we-
ken, waarin de techniek en trai-
ning van drie verschillende spor-
ten centraal staan. Er wordt ook 
themagericht gewerkt. Er is nog 
plaats voor enkele kinderen.
Voor meer informatie: www.
fortebv.nl of bellen met 0251–
658058.

Feestavond in Havenrijk 
met buffet en live-muziek
Uitgeest - Op zaterdag 11 okto-
ber wordt in restaurant Havenrijk 
een feestavond met live-muziek 
georganiseerd. Het feest begint 
met een buffet met welkoms-
borrel, diverse salades, varkens-
haassaté, zalmfilet en ijstaart 
toe. Het buffet begint om 19.00 
uur. De live-muziek met zanger 

Albert, die echt van alle markten 
thuis is, begint om 20.00 uur. De 
kosten van deze avond bedragen 
28,00 euro per persoon exclusief 
de drankjes). 
Aanmelden voor deze feestavond 
kan via havenrijk@live.nl of bel 
naar 0251-313937. Het adres is 
Lagendijk 41 in Uitgeest.

Hulp gezocht om Sint 
feestelijk te ontvangen
Castricum -  Op zondag 16 no-
vember komt Sinterklaas  in Cas-
tricum aan. De voorbereidin-
gen om hem op passende wijze 
te ontvangen zijn in volle gang. 
Daarbij wil de organisatie graag 

hulp en wel in de vorm van de 
Opa en Oma-Club. Wie niet wil 
helpen kan sponsor worden. 
Maak 10,00 euro over op reke-
ningnummer 311940978 van het 
St.Nicolaascomité Castricum.

Helpende hand 
van Rabobank
Castricum - Medewerkers van 
de Rabobank Noord-Kennemer-
land reiken de helpende hand 
in Akersloot, Castricum en Lim-
men. Op 31 oktober, tijdens de 
‘Make a difference day’ stellen 
zij zich beschikbaar om men-
sen op weg te helpen met de 
mobiele telefoon of de financi-
ele administratie. De bijeenkom-
sten worden door de Stichting 
Welzijn Castricum in Akersloot, 
Limmen en Castricum georgani-
seerd. In de Vredenburg in Lim-
men van 10.00 – 12.00 uur. In ‘t 
Kruispunt in Akersloot van 13.30 
– 15.30 uur. Bij de Stichting Wel-
zijn Castricum van 10.00 – 12.00 
uur en van 13.30 – 15.30 uur. 
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven VIA tel. 0251- 6565 62, 
vcc@welzijncastricum.nl. 

Fietsen voor 
Burkina Faso
Limmen - Wat ooit in een gek-
ke bui gezegd is, begint nu se-
rieus te worden: een fietstocht 
van Limmen naar Burkina Faso. 
Ruim dertig geïnteresseerden 
waren maandag 29 september 
naar de Pius in Limmen geko-
men om hier meer over te horen. 
In september 2010 zal een groep 
van 15 tot 20 fietsers van Lim-
men naar Ouahigouya in Burki-
na Faso fietsen. De tocht zal on-
geveer 3 maanden duren. De 
kosten voor de tocht zijn voor re-
kening van de fietsers en bege-
leiders. Daarnaast wordt van de 
fietsers verwacht dat zij geld in-
zamelen voor onderwijsprojec-
ten. De actie wordt ondersteund 
door Stichting WOL. De ingeza-
melde sponsorgelden worden 
in een nieuwe stichting ‘Fietsen 
voor Burkina’ ondergebracht. Er 
wordt nog gezocht naar een kok, 
een arts of verpleegkundige. Be-
langstellenden kunnen contact 
opnemen met Ton Baltus tel: 
072-5053334/acp.baltus@quick-
net.nl. 
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Gemeentenschaakvierkamp: 
Beverwijk pakt wisseltrofee
Regio - Zaterdag 4 oktober gaf 
de Beverwijkse wethouder Fro-
wijn van sport het startsein voor 
gemeentenschaak 4 kamp 2008. 
In het stadskantoor van gast-
heer Beverwijk troffen afgelo-
pen zaterdag vier teams uit de 
IJmond gemeenten elkaar. In 
het hart van de gemeente Be-
verwijk voerde nu niet eens de 
woorden en plannenmakerij de 
boventoon maar werden op de 
64 velden strategieën ontwik-
keld om de tegenstander te ver-
slaan. In de jaarlijks terugkeren-
de schaak4kamp is bij toerbeurt 
ieder jaar een andere gemeente  
de gastheer. Samen met de lo-
kale schaakverenigingen wordt 
op een zaterdagmiddag gestre-
den om de eer en trots van de 
gemeenten achter de schaak-
borden. Heemskerk ging zeer 
voortvarend van start en voerde 
na de eerste ronde het veld aan. 
Uitgeest lag mooi tweede en zo-
wel Velsen als Beverwijk moes-
ten nog op stoom komen.

Na de tweede ronde  bleek Uit-
geest goede zaken gedaan te 
hebben en virtueel de koppositie 
van Heemskerk overgenomen te 
hebben. Ondertussen bleek ook 
beide andere IJmondgemeen-
ten de teamspirit een oppepper 
te hebben gegeven en als gevolg 
daarvan waren de teams elkaar 
zeer genaderd. Met het ingaan 
van de derde en laatste ronden 
zou het dus moeten gaan ge-
beuren. Bij de volwassenen ble-
ken de Heemskerkers uiteinde-
lijk de beste strategie gevolgd te 
hebben maar daarmee was de 
einduitslag nog niet bekend. De 
jeugd had ondertussen in drie 
groepen een meerkamp afge-
werkt en deze resultaten ontbra-
ken nog in de eindstand. Tegen 
17.00 uur kon de Beverwijkse 
wethouder Mosk het verlossen-
de woord brengen. De wethou-
der bouwde de spanning slim 
op. Hij begon bij nummer 3: Uit-
geest. Daarna mocht nummer 2, 
Heemskerk, naar voren komen. 
Beverwijk werd winnaar. 

Kietsj houdt een beurs met 
kinderkleding en speelgoed
Uitgeest - Op zaterdag 1 no-
vember  komt de eerste najaars-
editie van Kietsj met een twee-
dehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs in Uitgeest. De 
locatie blijft hetzelfde: ’t Jeugd-
huis aan de Castricummerweg 
6 in Uitgeest, naast de hervorm-
de kerk. De beurs is van 11.00 
tot 13.30 uur. Het is geen nieuw 
concept, maar wel voor Uitgeest. 
De beurs is speciaal voor men-
sen die van hun spullen af willen 

en voor mensen die op zoek zijn 
naar betaalbare en leuke kinder-
spulletjes. Kietsj doet een op-
roep aan iedereen in Uitgeest en 
omstreken hun spullen bij Kietsj 
te koop aan te bieden voor een 
prijs die zelf wordt bepaald. De 
entree is gratis.
Wie geïnteresseerd is en meer 
wil weten over de beurs, of een 
verkoopnummer wil aanvragen 
kan zich wenden tot Christine 
van Ingen 0251-318176.

Workshop groendecoraties
Uitgeest - Er word op maan-
dagavond 27 oktober van 19.15 
tot 22.15 uur een groendecora-
tieworkshop in herfstsfeer gege-
ven door Carola Wilshaus in het 
jeugdhuis aan de Castricummer-
weg 6 in Uitgeest. Er staan drie 

workshops op stapel. De vol-
gende is op 24 november, waar-
bij een sinterklaasstuk wordt ge-
maakt, en op 15 december een 
kerststuk. Men kan zich per 
workshop opgeven via tel.: 0251 
310295.

Ook cupcakes decoreren?
Uitgeest - Op zaterdag 18 okto-
ber geeft jongerencentrum Mill 
House een workshop cupcakes 
decoreren. Kinderen vanaf acht 
jaar leren  verschillende technie-
ken waarmee zij zeven cupcakes 
kunnen ‘pimpen’. De workshop 
duurt van 10.00 tot 11.30 uur en 
er is plaats voor tien deelnemers. 
Bij voldoende animo wordt er ’s 

middags ook een workshop ge-
geven. 
Het vindt allemaal plaats in Jon-
gerencentrum Mill House. Mo-
lenwerf 6. Kosten 3,50 euro in-
clusief alle materialen. Opgeven 
voor 16 oktober op bij jongeren-
werker Daniëlle van de Brug via 
06-13421719 of jongerenwerk@
jonguitgeest.nl. 

Goede resulta-
ten MHCU!
Uitgeest - De grote hockey-
vraag deze week was, of de mei-
den C2 een goed vervolg zouden 
kunnen geven aan de wedstrijd 
van vorige week tegen Alkmaar. 
Die werd toen met 4-0 gewon-
nen. Zaterdag speelden ze een 
uitwedstrijd tegen Alliance in 
Heemstede. Het werd een heel 
spannende wedstrijd, waarin de 
meiden met goed overspel en 
keihard werken een verdiende 
overwinning behaalden. De rust-
stand was 1-1. In de tweede helft 
legden de meiden goed spel op 
de mat, en kwamen verdiend op 
2-1. Alliance gaf de moed ech-
ter niet op, maakte tien minuten 
voor tijd nog 2-2 en perste er nog 
een gevaarlijk slotoffensief uit. 
Gelukkig slaagden de meiden 
er in het spel te verleggen en te 
kiezen voor de aanval. Twee mi-
nuten voor tijd maakte de rech-
terspits de verdiende winnende 
treffer (3-2) met een geplaats-
te bal in de hoek van het doel. 
De meiden kwamen juichend en 
dansend van het veld af met een 
zwaarbevochten zege. 
De meiden E2 boekten een fan-
tastische overwinning van 6-2 
op Heerhugowaard. Zij stonden 
rap op 2-0 voorsprong. De te-
genstander kwam langszij maar 
dat lieten de meiden niet op zich 
zitten. De spurt kwam erin en 
er werden nog vier doelpunten 
gemaakt waardoor zij verdiend 
winnaar waren.
Strawberries uit Driehuis waren 
duidelijk niet opgewassen tegen 
Uitgeest meisjes D1, maar door 
een compacte verdediging heeft 
Strawbarries het doel ruim 20 
minuten schoon kunnen houden. 
Toen brak de verdediging en wist 
Uitgeest te scoren. De ruststand 
was 3-0. De hele tweede helft 
stond Strawberries volledig on-
der druk van Uitgeest waardoor 
de eindstand 8 – 0 was.
Van de wedstrijdmeisjes C1 te-
gen Alliance kan gezegd worden 
dat strijdlust wel degelijk belang-
rijk is om te kunnen winnen. 
Uitgeest was steeds een stap-
je voor en bijna permanent in de 
aanval. De meiden hadden het 
moeilijk omdat de tegenstanders 
allemaal zo’n twee koppen gro-
ter waren. Door felle aanvallen 
echter wisten ze na 20 minuten 
de score te openen en zo keek 
de nummer 1 uit de poule te-
gen een achterstand aan. Allian-
ce maakte in de allerlaatste mi-
nuut gelijk.  

Uitgeest in ac-
tie voor beker
Uitgeest - Fc Uitgeest speelt in 
de tweede ronde van het KNVB 
bekertoernooi tegen de tweede 
klasser West Friezen uit Zwaag. 
Voor Fc Uitgeest is dit een inte-
ressante tegenstander. De wed-
strijd wordt gespeeld op zondag 
19 oktober op het sportpark de 
Koog. 

Ranonkel Fonds 
zoekt bestuursleden
Uitgeest - Het Ranonkel Fonds, 
een fonds van de Uitgeester le-
den van de Rabobank, onder-
steunt lokale activiteiten en 
nieuwe initiatieven die ten goe-

de komen aan de bewoners van 
Uitgeest. 
Voor een goede beoordeling van 
de aanvragen worden nieuwe 
enthousiaste bestuursleden ge-
vraagd. Voor meer informatie 
kan men bellen met Adri Roden-
burg tel. 312618.

Superwinst voor FC Uitgeest
Uitgeest - FC Uitgeest heeft met 
liefst 9-0 van VZV gewonnen.  
Het team startte met twee wijzi-
gingen ten opzichte van de basis 
elf. John den Nijs kreeg de voor-
keur boven Jesper Rodenburg en 
Frank Deijkers was de logische 
vervanger van de nog steeds ge-
blesseerde Mark van Tol. 
Ietsje boven de grond inspelen-
was het beste dat je kon doen 
op het zompige veld. De slimme 
Ramon den Nijs begreep dat als 
eerste. Al in de derde minuut be-
diende hij met een fraaie steek-
pass Yecchi Wijk die beheerst 
scoorde. 1-0. Het vlot combi-
nerende FC Uitgeest creëerde 
vervolgens kans na kans. In de 
26ste minuut wist Martin Hollen-
berg een fraaie voorzet op maat 
af te geven die werd binnenge-
gleden door Gabe van Wijk, 2-
0. Het was de opmaat voor een 
‘Uitgeester’ kwartiertje. VZV 
werd in deze periode bij vlagen 
weggespeeld door een ploeg die 
veel beter met de omstandig-
heden omging dan de mannen 
uit ’t Veld. Overigens hadden de 
gasten de pech dat laatste man, 
Droog, moest uitvallen met een 
ernstige schouderblessure. In 
de 37ste minuut tekende Ramon 
den Nijs voor de 3-0, in de 42ste 
minuut Wijk voor de 4-0 en John 
den Nijs, na een fraaie solo, in de 
45ste minuut voor de 5-0. 
De wind zal het wel onhoorbaar 
hebben gemaakt voor de man-

nen in het veld, maar de ‘oooh’s’ 
en de ‘aaah’s’ waren in deze fase 
niet van de lucht. Uitgeest liet in 
deze fase geweldig voetbal zien.
Na rust leek de scherpte aan de 
kant van FC Uitgeest verdwenen 
en voorkwam keeper Blijleven 
vooralsnog een blamage voor 
VZV. Tot de 78ste minuut, toen 
Ramon den Nijs met een fraaie 
stiftbal 6-0 scoorde. Het was het 
sein voor een tweede ‘Uitgeester’ 
kwartiertje. Rick Veldt en daarna 
nog tweemaal Wijk zorgde voor 
de unieke 9-0 op het uitslagen-
formulier. Een heus doelpunten-
festival waarbij overigens het 
scorebord (staat op het A-veld) 
node werd gemist. Het bleek dat 
vele supporters onderweg de tel 
waren kwijt geraakt. 
Trainer Bosman heeft er voor ge-
zorgd dat zijn spelers conditio-
neel goed in orde zijn. Een teken 
dat er goed en scherp getraind 
wordt. Bosman kiest terecht 
voor het permanent bezet hou-
den van de vleugels omdat het 
in het midden ruimte geeft aan 
Ramon den Nijs en Wijk om hun 
acties te maken tegen VZV met 
Ramon den Nijs als diepste spits 
en Wijk daarachter. Een succes-
volle ingreep, want Wijk scoor-
de vandaag viermaal en Ramon 
den Nijs tweemaal. Tot slot zijn 
er spelers die met de week beter 
gaan spelen. In deze vorm gaat 
Uitgeest nog een heel mooi sei-
zoen meemaken.
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Paddestoelendag in duinen
Bergen - Op zondag 12 oktober 
organiseren IVN en PWN van 
10.00 tot 16.00 uur een grootse 
publieksdag met veel informa-
tie en activiteiten over padde-
stoelen, rondom het natuurcen-
trum aan de Uilevangersweg in 
het Noordhollands Duinreser-
vaat (NHD) in Bergen. 
Er zijn veel activiteiten en het na-
tuurcentrum exposeert natuur-
fotograaf Bert Stam met een fo-
totentoonstelling over padde-
stoelen. Ook staan er microsco-
pen om eens van dichtbij naar de 
sporen van de paddestoel te kij-
ken. Bovendien draait er in het 
natuurcentrum een korte pre-
sentatie over paddestoelen. 
Rondom het natuurcentrum 
staan verschillende kramen. 
Vrijwilligers van het Landschap 
Noord-Holland zijn aanwezig 
met een boekenmarkt. Er is een 
kraam met uitleg over de teelt-
wijze en verkoop van eco-pad-

destoelen en broed om zelf thuis 
paddestoelen te kweken. Verder 
is bezoekerscentrum De Hoep er 
en zijn er infostands van het IVN 
en het KNNV. Kaasboerderij de 
Franschman presenteert zijn zui-
velproducten en geeft er uitleg 
bij. En natuurlijk is er een pad-
destoelentafel om soorten uit de 
omgeving goed te kunnen bekij-
ken. De gehele dag geven erva-
ren gidsen gratis excursies, ook 
geschikt voor personen in een 
rolstoel, Deze starten elk uur. 

Voor de kinderen zijn er aller-
lei knutselactiviteiten. De gehele 
dag is er paddestoelensoep ver-
krijgbaar. De paddestoelendag 
is makkelijk  te bereiken op de 
fiets en ook met de rolstoel. Be-
zoekers die met de auto komen, 
kunnen gebruik maken van de 
parkeerplaats Uilevangersweg, 
gelegen aan de Zeeweg naar 
Bergen aan Zee. 

Benefietconcert voor 
kinderbioscoop in MCA
Heiloo - Om voorzieningen te 
treffen die het verblijf van kinde-
ren in het medisch centrum Alk-
maar zo aangenaam mogelijk 
maken, wordt op vrijdagavond 
10 oktober in de Ter Cousterkerk  
van Heiloo Holleweg 111. een 
benefietconcert gegeven. 
Het koor Songs for you uit Be-
verwijk, het Christelijk Mannen-
koor De Lofstem uit Broek op 
Langedijk en enkele solisten zul-
len belangeloos een gevarieerd 
programma uitvoeren.
De Stichting Kindercirkel Alk-
maar is al enige tijd bezig in het 
MCA enkele projecten van de 
grond te krijgen die speciaal be-
doeld zijn voor zieke kinderen. 
Een speelhoek en een internet-

café zijn er al. Nu worden spon-
sors gezocht voor een kinderbi-
oscoop, waar patiëntjes met hun 
ouders, hun broertjes en zusjes  
films kunnen bekijken.
Zij wordt financieel ondersteund 
door de Alkmaarse afdeling van 
de Odd Fellows. Het koor ‘Songs 
for you’ is met 120 leden een van 
de grootste gemengde koren in 
Beverwijk en omgeving en staat 
al 34 jaar onder leiding van Frans 
Kocx (1944). 
Hij dirigeert ook al 28 jaar ‘De 
Lofstem’ uit Broek op Lange-
dijk. Het koor heeft niet alleen 
tv-optredens verzorgd, ook wer-
den singeltjes, cd’s en dvd’s uit-
gebracht. 
Aan de uitvoering werken mee: 

pianist Arthur Postma, afgestu-
deerd aan het Haagse Conser-
vatorium en pianodocent,  Henk 
Jan Drost en zijn vrouw Janne-
ke (trompet en klarinet), Wouter 
Feenstra (saxofoon) en organist 
Dub de Vries.

Op het programma staan onder 
andere werken van Bach, Mozart 
en Rossini en tal van bekende en 
onbekende songs en liederen.
 Het concert  begint om 20.00 
uur. Kaarten kosten 10 euro en 
kunnen telefonisch worden be-
steld bij 072-5332703 of 0251-
313 092. Elke donderdag ‘s mor-
gens aan de kerk van 10.00 to 
12.00 uur en voor aanvang van 
het concert. 

Zestigjarige ‘zeehond’ gered
Regio - Afgelopen week arri-
veerden in IJmuiden de wrakres-
ten van de in 2002 geborgen See-
hund dwergonderzeeër U5097. 
Na op zijn laatste oorlogsmissie 
door commandant Hans Wachs-
muth in 1945 op het strand van 
Egmond gezet te zijn, werd de 
onderzeeër in 2002 geborgen 
en vervolgens naar Hoek van 
Holland getransporteerd. De-
ze dwergonderzeeër die in de 
Tweede Wereldoorlog IJmuiden 
als huishaven had, zou afgelopen 
maand naar Corus verscheept 
worden om hier als schrot om-
gesmolten te worden.
Stichting WN2000 heeft hier-
op contact gezocht met de ei-
genaars van de Seehund en na 
goed overleg de onderzeeër op 
eigen kosten naar IJmuiden la-
ten transporteren. Voor het tij-
delijk onderbrengen van de on-
derzeeër werden Rijkswater-
staat en de gemeente Velsen 

direct bereid gevonden. Waar-
bij de één denkt aan oud roest, 
ziet WN2000 met name de cul-
tuurhistorische waarde van deze 
wrakresten in en is van mening 
dat deze met het verhaal van 
commandant Hans Wachsmuth 
bewaard moeten blijven. Hoe, 

dat is de stichting nog niet be-
kend, het liefst zien zij de resten 
opgesteld op het terrein van het 
Bunker Museum IJmuiden. Mo-
menteel ontbreekt het de stich-
ting echter aan financiën voor 
het creëren van een opstelling  
voor de onderzeeër. 

FCC MB1 start nieuwe seizoen 
met sponsor Kuin Coaching
Castricum - Met trots showt de 
MB1 van FC Castricum de trai-
ningspakken gesponsord door 
het bedrijf Kuin Coaching. Kuin 
Coaching, met naast de locatie 
in Amsterdam, ook vanaf 2005 
een locatie in Castricum, ver-
zorgt opleidingen voor coaches 
en verzorgt persoonlijke en loop-
baancoaching en teamcoaching 
voor profit en non-profit orga-
nisaties (zie www.kuincoaching.
nl). De senior coach en trainer 
Astrid Anna Kuin zegt graag het 
initiatief van meidenvoetbal MB1 
te steunen. Zij juicht het enthou-
siasme van de jonge vrouwelij-
ke coach Mael Simon toe en ziet 
onder haar leiding een enthousi-
ast voetbalteam, dat er echt voor 
gaat! Het vorige seizoen eindig-
de de MB1 als tweede bij de 
kampioenschappen, dit seizoen 
biedt weer nieuwe kansen!

Dit jaar staat trainster-coach 
Mael Simon, op wedstrijdda-
gen geassisteerd door Margreet 
Visser en Kees Onderwater, op-
nieuw voor de ploeg en gaat ui-
teraard voor het kampioenschap! 

“In de bekerwedstrijden van de 
afgelopen maand waren we lek-
ker bezig en kwamen we uit op 
een mooie tweede plaats, dit be-
looft veel goeds voor dit seizoen!! 
Nu kunnen we ons volledig op 
de competitie gaan richten. Ik 
ben erg benieuwd wat voor ploe-
gen er dit jaar tegenover ons zul-
len staan”, aldus de trainster. 

De meiden van MB1 zijn er hele-
maal klaar voor. De eerste com-
petitiepunten zijn inmiddels al-
weer binnen. Na de overwinning 
tegen de Foresters is er door 
hard te werken in de wedstrijd 
tegen Volendam gelijk gespeeld.
De MB1 is een hechte groep, zo-
wel op het voetbalveld als daar-
buiten. Geregeld worden er uitjes 
georganiseerd door de coach. 
Zo hebben ook de ‘Vrienden 
van FC Castricum’, die het mei-
denvoetbal graag stimuleren, de 
ploeg nog op een wedstrijd van 
AZ getrakteerd in het vorig sei-
zoen. Ook de jaarlijkse zelfgeor-
ganiseerde voetbalkampen (een 
groot succes!) worden door ‘de 
Vrienden’ gesponsord. 

Als er één sponsor 
over de horde is …
Castricum - Bij Atletiekvereni-
ging Castricum (AVC) wordt al 
enige tijd gewerkt aan de plan-
nen voor een nieuw clubgebouw. 
Om deze plannen te kunnen re-
aliseren is veel geld nodig. Een 
van de activiteiten om gelden te 
werven is het plaatsen van recla-
meborden langs de baan. Zon-
dag 28 september werden na 
afloop van de clubkampioen-
schappen de eerste reclamebor-
den onthuld.
Op de fraaie aan de Zeeweg ge-
legen atletiekbaan worden re-
gelmatig officiële wedstrijden 
gehouden. Het clubgebouw da-
teert echter uit de jaren vijftig 

en voldoet op geen enkele wij-
ze meer aan de eisen van de-
ze tijd. Vooral de huidige staat 
van de kleedruimten en sanitaire 
voorzieningen is volstrekt onvol-
doende. Vernieuwing is absoluut 
noodzakelijk. Onder het motto 
‘Als er een sponsor over de hor-
de is, volgen er meer’ wordt er 
dan ook hard gewerkt om bedrij-
ven te interesseren voor de at-
letieksport en AV Castricum in 
het bijzonder. De plaatsing van 
reclameborden is daarbij een 
goede invulling. De sponsoren 
Sporthuis Visser uit Egmond aan 
Zee, Winkelcentrum Geesterduin 
en HVM&S Makelaardij onthul-

den onlangs de eerste reclame-
borden. Zij deden dit samen met 
Mees de Heus, het jongste lid, 
Arend Koet, de oudste actieve 
wedstrijdatleet en Lentine Klaas-
sen, Nederlands kampioen ver-
springen bij de D junioren. 
AVC is een gezonde, enthousi-
aste vereniging met bijna 500 
leden. Op de prachtig gelegen 
baan worden niet alleen allerlei 
wedstrijden gehouden, maar vin-
den ook elk winterseizoen de be-
kende boslopen plaats. Aan de-
ze boslopen nemen vele honder-
den lopers uit de hele regio deel. 
Ook geïnteresseerd? De spon-
sorcommissie van AV Castricum 
neemt graag contact op over de 
vele mogelijkheden om de club 
te ondersteunen en de bedrijfs-
naam uit te dragen. Informa-
tie via telefoonnummer 0251-
658131 (graag na 19.30 uur) of 
mailadres jh.mooij@wanadoo.nl.
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Limmen bij Le Detail 
tijdens Kunsttiendaagse 
Limmen - Tinie Hanck, Tineke 
Kramer en Freddy Arends zullen 
deelnemen aan de expositie van 
schildersgroep Le Detail tijdens 
de Kunsttiendaagse in Bergen.
Tinie Hanck en Freddy Arends 
exposeren schilderijen in fijn-
schildertechniek, een techniek 
die door alle leden van Le Detail 
wordt beoefend. 
Tineke Kramer exposeert bron-
zen beelden, buiten, langs de 
oprit naar de expositieruimte. De 
Kunsttiendaagse is van vrijdag 

17 tot en met zondag 26 okto-
ber van 10.30 tot 17.00 uur. Door 
het hele dorp Bergen zijn bij par-
ticulieren, galeries en openbare 
ruimten exposities ingericht met 
allerlei vormen van beeldende 
kunst. Er zijn verschillende rou-
tes uitgezet door het dorp langs 
deze adressen. Informatie en een 
plattegrond zijn verkrijgbaar bij 
de VVV in Bergen.
De expositie van Le Detail is te 
vinden op de Prins Hendriklaan 
15. 

Charlotte Glorie geeft 
concert in de Slotkapel
Egmond - Op zondag 19 okto-
ber wordt de concertserie 2008 – 
2009 in de Slotkapel te Egmond 
aan den Hoef geopend met een 
bijzonder programma. De be-
kende kleinkunstenares Charlot-
te Glorie brengt een gevarieerd 
programma van luisterliederen 
en conferences ten gehore on-
der de titel ‘Op het gevoel’. 
Zij vindt het boeiend om het 
voelen, denken en handelen van 
haarzelf en andere mensen van-
uit een niet zo voor de hand lig-
gende, vaak kritische hoek te 
benaderen. Zij vertelt en zingt 
over alles wat haar raakt en be-
zighoudt, in haar eigen leven als 
visueel gehandicapte, moeder, 
echtgenote en artieste, maar ook 
in de maatschappij. Meestal is ze 
in haar teksten gewoon zichzelf: 
relativerend, humorvol, verwon-
derd of kwetsbaar. Daarnaast 
voert zij vele hilarische en ont-
roerende typetjes ten tonele. 
De teksten van Charlotte Glorie 

kenmerken zich door een men-
geling van humor en bewogen-
heid en zitten vol woordspelin-
gen en onverwachte wendingen. 
De melodieën van haar liederen 
liggen goed in het gehoor, maar 
zijn tegelijk origineel van op-
bouw en vorm. Tijdens het zin-
gen begeleidt Charlotte zichzelf 
aan de piano, maar bij hoge uit-
zondering neemt zij dit keer ook 
een aantal andere instrumenten 
ter hand. 
Zo’n 70 keer per jaar treedt de 
in Egmond aan de Hoef gebo-
ren en getogen Charlotte Glorie 
op voor publiek in kerken, zor-
ginstellingen, congrescentra en 
kleine theaters. 
Het concert begint om 15.00 uur
Plaats: Slotkapel, Slotweg te Eg-
mond aan den Hoef. Kaartver-
koop voor aanvang van het con-
cert bij de Slotkapel of te be-
stellen bij D. Thijssen, tel. 072-
5062033 en W. Noteboom, tel. 
072-5062387. 

Monastieke wandeling
Egmond - Op zaterdag 1 novem-
ber, feest van Allerheiligen, vindt 
er vanuit de Sint Adelbertabdij te 
Egmond Binnen weer een mo-
nastieke wandeling plaats. De 
tocht wordt in stilte gelopen. 
De aanvang is om 10.30 uur bij 
de winkel van Abdijkaarsen met 
koffie, op de Vennewatersweg 
27 te Egmond Binnen. Ook dit 
keer zijn Marianne Duijn en Rob 
de Wit de gidsen onderweg. Zij 
hebben een route uitgezet van 
ongeveer 15 kilometer. Zelf een 

lunchpakket meenemen. Na af-
sluiting is er gelegenheid om de 
winkel van Abdijkaarsen te be-
zoeken. Het inschrijfgeld be-
draagt 7,50 euro. Opgave tele-
fonisch: maandag toto en met 
donderdag tussen 13.00–15.00 
uur, tel: 072-5062786. Na over-
maken van het bedrag ontvangt 
men daarvan bericht, dat te-
vens het inschrijfbewijs is. Men 
kan ook kaarten afhalen bij Ab-
dijkaarsen. Voor meer informatie: 
www.abdijvanegmond.nl. 

Milan is 1000ste baby
Beverwijk – Milan Kooiman is 
de 1000ste baby die dit jaar in 
het Rode Kruis Ziekenhuis is ge-
boren. Op 2 oktober om 13.50 
uur zag de nieuwe wereldbur-

ger het licht. Het kersverse ge-
zin ontving felicitaties van Ren 
Sluis, voorzitter van de Raad van 
Bestuur. Moeder Jimenez Rivas 
ontving een bos bloemen en een 

cadeaubon. Deze vreugdevolle 
mijlpaal is ook dit jaar weer iets 
eerder bereikt dan het jaar er-
voor. Toen werd de 1000ste baby 
geboren op 23 oktober.

Zondag manifestatie in De Nozem en de Non

Homo zijn in de IJmond

Het huidige kabinet ondersteunt 
de sociale acceptatie van homo-
seksualiteit. Onder andere door 
het onderwerp bespreekbaar te 
maken, door landelijke en lokale 
allianties te bevorderen, en door 
mensen die ‘uit de kast’ willen 
komen bij te staan. Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland 
neemt samen met de Heems-
kerkse afdelingen van PvdA, 
GroenLinks, D66 en enkele an-
dere organisaties het voortouw 
om een betere samenwerking te 
realiseren op lokaal en regionaal 
niveau. Want hoewel er al veel is 
bereikt op het gebied van homo-
emancipatie, bestaan er nog al-
tijd grote zorgen over de positie 
van homo’s en lesbiennes. Inti-
midatie, geweldsdelicten, aan-
houdende meldingen van dis-
criminatie en uitingen van ho-
mohaat, doen vrezen dat er nog 

veel dient te gebeuren om men-
sen zonder schroom uit de kast 
te laten komen.

Om in de IJmond sociale accep-
tatie te verkrijgen voor homosek-
sualiteit, is het volgens het Bu-
reau Discriminatiezaken zaak om 
een breed netwerk op te bouwen 
van politieke en maatschappelij-
ke organisaties. 
Het Bureau richt zich vooral op 
jongeren uit het voortgezet on-
derwijs. Scholen kunnen met be-
hulp van voorlichtingstrajecten 
van het COC homovriendelijker 
worden. Maar ook de werkom-
geving van veel homo’s kan best 
wat veiliger en vriendelijker. Bu-
reau Discriminatiezaken Kenne-
merland wil hiertoe dit jaar nog 
allianties te vormen met werk-
gevers, bedrijven, vakbonden en 
het onderwijs.

IJmond - Zondag 12 oktober wordt een dag waarop men in 
de IJmond ‘vrijuit of gewoon homo’ kan zijn. Dat is tenmin-
ste het doel van de organisatoren die op die dag een mani-
festatie in café De Nozem en de Non in Heemskerk organi-
seren. Glamourtravestiet Dolly Bellefleur is daarbij, de ener-
gieke meidentopband Super-Q, prozaïst Karin Giphart en ve-
le anderen. Homo, hetero, bi, jong, oud, zeker of onzeker, ie-
dereen is welkom.

De manifestatie ‘Gewoon homo 
zijn’ vormt de aftrap van de ac-
tiviteitenreeks. Op zondag 12 ok-
tober staat de bezoeker een in-
teressant én luchtig programma 
te wachten. In een interactief de-
bat spreken de betrokken orga-
nisaties en onder meer wethou-
der J. Dorenbos van de gemeen-
te Beverwijk over de kabinets-
doelstellingen voor dit thema. 
Verschillende mensen vertellen 
daarna over hun ‘coming out’ 
en de gevolgen daarvan. Ieder-
een kan meedoen aan een quiz 
en de resultaten van het ‘Pink 
Panel’ worden gepresenteerd. 
Daarnaast heeft de organisatie 
een aantal artiesten gecontrac-
teerd. Dolly Bellefleur bijvoor-
beeld, de bekende glamourtra-
vestiet, de spetterende meiden-
band Super-Q, een Marokkaan-
se bodydancer en Karin Giphart 
die voordraagt uit eigen werk en 
ook het debat leidt. 
De burgemeester van Heems-
kerk, Jaap Nawijn, verricht de 
opening van deze dag. De aan-
vang is 16.00 uur en de toegang 
is vrij. De Nozem en de Non is te 
vinden aan de A. Verherentstraat 
1 in Heemskerk.

Actie rond de 
schoenendoos 
Heiloo - Op zondag 12 oktober 
wordt tijdens een familieviering 
om 10.00 uur in de Willibrordus-

kerk aan de Westerweg in Hei-
loo het startsein gegeven wor-
den van de schoendoosactie.
De versierde schoendozen zijn 
gevuld met praktische spullen 
en speelgoed. Op zondag 23 no-
vember worden de versierde do-

zen met inhoud tijdens een fami-
lieviering ingeleverd. 
Deze dozen zijn bestemd voor 
kinderen in arme landen en oor-
logsgebieden. Een diaconaal 
werk van kinderen voor kinde-
ren.
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In 2009 nieuwe wet

In eigen omgeving melding 
maken van discriminatie 
IJmond - Een nieuwe wet ver-
plicht alle Nederlandse gemeen-
ten om hun burgers toegang te 
bieden tot laagdrempelige en 
professionele anti-discriminatie-
voorzieningen in de directe om-
geving. Deze wet wordt begin 
2009 van kracht. Op dit moment 
telt Noord-Holland enkele tien-
tallen ‘witte vlekken’: gemeenten 
die nog niet samenwerken met 
een regionaal anti-discriminatie-
bureau (ADB).  

De vijf Noord-Hollandse ADB’s 
nemen alvast een voorschot op 
de nieuwe wetgeving. Met be-
hulp van posters, flyers en ander 
informatiemateriaal informeren 
ze de komende maanden de in-
woners van de witte vlekken over 
het ADB-werk. Om te beginnen 

worden er in de loop van deze 
maand honderden driehoeks-
borden op straat geplaatst met 
de tekst ‘Ongelijk behandeld = 
gelijk bellen’. Door te wijzen op 
het telefoonnummer 0900-2 354 
354 willen de ADB’s iedereen die 
zich gediscrimineerd voelt of met 
ongelijke behandeling gecon-
fronteerd wordt uitnodigen om 
daarvan melding te doen. In ok-
tober verspreiden de vijf bureaus 
tevens duizenden flyers om de 
ADB-naamsbekendheid verder 
te vergroten.

Het werkgebied van de Noord-
Hollandse ADB’s omvat welis-
waar nu al de hele provincie, 
maar nog niet alle gemeenten 
hebben momenteel een samen-
werkings-overeenkomst met de-

ze bureaus. Vanaf volgend jaar is 
die noodzaak er dus wel. Daar-
mee kan voor het eerst in de 
geschiedenis elke inwoner te-
recht bij een ADB in de omge-
ving. Uit onderzoek van het onaf-
hankelijke bureau I&O Research 
blijkt dat het afgelopen jaar ruim 
200.000 volwassen inwoners van 
Noord-Holland met discrimina-
tie te maken kregen. Slechts een 
klein deel van hen (15%) maak-
te daarvan melding bij een ver-
trouwenspersoon op het werk, 
de politie of een anti-discrimi-
natiebureau. De samenwerken-
de ADB’s hopen de meldingsbe-
reidheid te vergroten door extra 
aandacht te vragen voor de mo-
gelijkheden om discriminatie te 
voorkomen, te signaleren en te 
bestrijden.

Niet-aangeboren hersenletsel

Nieuwe poli Heliomare
Wijk aan Zee - Heliomare 
heeft onlangs in Wijk aan Zee 
een nieuwe polikliniek geopend 
voor mensen met niet-aangebo-
ren hersenletsel en hun naast-
betrokkenen. De woorden ‘niet-
aangeboren hersenletsel’ geven 
al aan waar het om gaat: men-
sen die een hersenbeschadiging 
hebben opgelopen door een on-
geval of ziekte. Het team van de 
NAH-poli is gespecialiseerd in 
het verrichten van medisch, pa-
ramedisch, neuropsychologisch 
en arbeidsonderzoek naar de 
stoornissen en beperkingen ten 
gevolge van het hersenletsel.

NAH-poli
Men komt in aanmerking voor 
de NAH-poli als er sprake is van 
aangetoond hersenletsel en men 
problemen thuis, op het werk of 
in de sociale omgang met an-
deren ervaart. Ook als er geen 
sprake  (meer) is van motorische 

beperkingen, maar wel een of 
meer (lichte) gevolgen op ander 
gebied, kan men zich aanmel-
den. Naastbetrokkenen van her-
senletselpatiënten die behoef-
te hebben aan informatie, advies 
of behandeling, kunnen ook een 
beroep doen op de NAH-poli. 

Gevolgen onderschat
Voor een aantal mensen zijn de 
gevolgen ernstig. Zij belanden 
in een ziekenhuis en vaak volgt 
een langdurige revalidatieperi-
ode met veelal blijvende beper-
kingen. 
De meerderheid van de patiën-
ten met hersenletsel gaat echter 
na de ziekenhuisopname naar 
huis, dikwijls met de verwach-
ting volledig te herstellen. De be-
perkingen lijken dan mee te val-
len, maar uit onderzoek blijkt dat 
meer dan de helft van patiënten 
nog dagelijks kampt met (lich-
te) beperkingen. Deze beperkin-

gen, ook als deze ogenschijnlijk 
licht zijn, kunnen grote gevolgen 
hebben voor relatie, gezin, werk, 
school, hobby’s en sociale con-
tacten Veel voorkomende licha-
melijke gevolgen van hersenlet-
sel zijn een verlamming, onhan-
digheid, struikelen, coördinatie-
stoornissen en vermoeidheid.

Mentale veranderingen kunnen 
zijn vergeetachtigheid/leerstoor-
nissen, verminderde aandacht, 
vertraagd tempo, beperkingen in 
taalgebruik, denkvermogen, or-
ganisatie en planning, waarne-
ming en uitvoeren van hande-
lingen. 
Emotionele veranderingen zoals 
verhoogde prikkelbaarheid, de-
pressiviteit, angst, verwerkings-
problematiek, en gedragsveran-
deringen zoals initiatiefverlies, 
ontremming, verminderde soci-
ale vaardigheden, agressiviteit, 
kunnen ook gevolgen zijn.

Pour un Flirt
Omnibuzz met Franse 
liedjes in Café Camille
Beverwijk - Na een een jaar op 
tournee te zijn geweest met Eric 
van Muiswinkel is de band Om-
nibuzz terug met een eigen pro-
gramma.
De band gaat komend seizoen 
met een Franstalig liedjespro-
gramma toeren. De eerste try-
out daarvan is zondag 12 okto-
ber te zien in het fameuze Café 
Camille. Een vrolijke middag vol 
nostalgie, romantiek en passie.
Liefhebbers van Charles Azna-
vour, Julien Clerc, Michel Fugain 
en France Gall komen volop aan 
hun trekken.
Er zullen nummers vertolkt wor-

den van Gilbert Bécaud, John-
ny Hallyday, Gérard Lenorman, 
Edith Piaf, Françoise Hardy en ve-
le anderen. Voor deze tournee is 
de band versterkt met zangeres 
Femke Bouma en zanger Marc 
Tielemans. De band Omnibuzz 
bestaat uit Joop van Dijk (piano, 
accordeon, toetsen), André van 
der Hoff (sax), Vincent Hiemstra 
(gitaar), Andries Eleveld (drums), 
en Arie van der Wulp (bas). 

Zondag 12 oktober aanvang 
15.00 uur in Café Camille, Kerk-
straat in Beverwijk. De entree is 
gratis.

Fantasten met ‘Roze Kater’
in Cultureel centrum de Cirkel  
Heemskerk - Ontmoet ‘Boy en 
Girl’. Ze zijn jong en energiek, 
zelfverzekerd, een tikje arro-
gant wellicht, en ze hebben veel, 
heel veel vrienden. Daarom ge-
ven ‘Boy en Girl, een feestje. Al-
thans dat denken ze, want wat 
ze niet weten is dat hun vrienden 
bij wijze van verrassing allemaal 
niet komen. Surprise! Voor ‘Boy 
en Girl’ ligt er dus iets heel bij-
zonders in het verschiet. 

Roze Kater gaat de confronta-
tie aan met de overschatting van 
populariteit, zoals aangemoedigd 
door programma’s als Idols. 

De voorstelling wordt vrijdag 17 
oktober gespeeld om 20.30 uur 
in het Cultureel Centrum De Cir-
kel, Cirkel 1 in Heemskerk.Telefo-
nisch reserveren: 0251 - 236942. 
Kaartverkoop op de avond van 
de voorstelling aan de zaal 

Heemskerk - Slechthorend en 
vragen over oorsuizen, Meniè-
re of over hoorhulpmiddelen? Ga 
dan naar het gratis inloopuur op 
dinsdag 21 oktober van 10.00 tot 
11.00 op het kantoor van MEE 
Noordwest-Holland, Duitsland-
laan 3 in Heemskerk. Dit in-
loopuur wordt georganiseerd 
door de Nederlandse Vereniging 
voor Slechthorenden (NVVS) af-
deling IJmond-Noord in samen-
werking met MEE Noordwest-
Holland. 

Inloopuur voor 
slechthorenden



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen 
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 
uur, ‘s middags gesloten
De afdeling Publiekszaken is op donderdag 
geopend tot 18.00 uur voor aangiften ge-
boorten en overlijden, verhuizingen, emigra-
tie, huwelijk en geregistreerd partnerschap, 
paspoorten/Nederlands identiteitskaarten 
en rijbewijzen.
Van 18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3
Bezoek op afspraak

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX
Castricum

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Nieuwe rotonde geopend 
en nieuw project gestart

Wethouder Hommes ontving op vrijdag 3 
oktober van de gedeputeerde Mooij van 
de provincie Noord-Holland, het gereed-
schap om verder te gaan met de toekomst 
van het gebied rondom winkelcentrum 
Geesterduin. Met een hamerslag gaf hij 
het startsein voor de ver-/nieuwbouw van 

het gemeentehuis. Er wordt inmiddels ac-
tief gezocht naar een geschikte aannemer, 
iets wat volgens de Europese richtlijnen 
gebeurt.

De eerste fase van de ontwikkelingsvisie 
Geesterduingebied zit erop. “Verkeers-

lichten hebben plaatsgemaakt voor twee 
rotondes vol vrolijke oranje Afrikaantjes die 
dapper meewaaien met de herfstwinden 
van vandaag. Als zij het Nederlandse weer 
echt niet meer kunnen trotseren, lonkt voor 
de rotondes een toekomst met een duin-
karakter” ,beloofde de wethouder. Zij vor-
men de toefjes van het project herinrichting 
van de Soomerwegh / CF Smeetslaan ter 
hoogte van winkelcentrum Geesterduin.

Het hele gebied krijgt een kwaliteitsimpuls 
en is in vier stappen (projecten) opgedeeld. 
Naast de net opgeleverde wegen wordt nu 
de aandacht gericht op de verbouwings-
plannen voor het nieuwe gemeentehuis. 
Diverse betrokkenen, van gemeentebe-
stuurders tot winkeliers en fietsersbond, 
onthulden afgelopen vrijdag de manshoge 
impressie van hoe dat er straks uit gaat 
zien.

Later in het ontwikkelingsplan volgen de 
bouw van een nieuw cultureel centrum op 
de plek van Geesterhage en een facelift 
voor het winkelcentrum. Door de kwaliteit 
van al de voorzieningen in dit gebied naar 
een hoger niveau te tillen, wordt het letter-
lijk een visitekaartje voor onze gemeente.

Prijsuitreiking
ballonnen-
wedstrijd
Op 1 oktober was de prijsuitreiking van de 
ballonnenwedstrijd die is gehouden tijdens 
de opening van de kermis in augustus op 
‘De Brink’ in Castricum. 
Vol verwachting kwamen de vier winnaars 
hun prijsje ophalen, vergezeld door opa’s 
en oma’s, broertjes, zusjes en ouders.
Nadat iedereen was voorzien van drin-
ken en iets te snoepen startte wethouder 
Christel Portegies met de uitreiking van de 
prijzen.
Er waren maar liefst twee  derde  prijswin-
naars, Bas Overbeek en Menno Rijkhof. 
Hun ballonnen waren heel dicht bij elkaar 
terecht  gekomen. Zij ontvingen bonnen ter 
waarde van 
€ 40,--.
De  tweede prijs van € 75,--  ging naar Puk 
Schoorl en de eerste prijs van € 100,-- werd 
gewonnen door Ilkan Ipek.  Zijn ballon 
werd gevonden in Duitsland in  het plaatsje 
Wasenberg. 
Alle prijswinnaars gingen tevreden huis-
waarts.



Agenda
Raadsplein
9 oktober 2008

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 21:00 Gebiedsvisie Zanderij Aula
19:30 - 20:30 Initiatiefvoorstel PvdA: startersleningen 38
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 38

a. Planschade Kerkweg-Noord: nieuwe beslissing op bezwaar
1e serie claims en  beslissing op bezwaar 2e serie claims 

b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 25-09-2008
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

21:00 - 21:30 Pauze Begane Grond

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
21:30 - 22:00 Vervolgbespreking wonen in het Groen: planontwikkeling

Limmen-Zandzoom* 38
21:30 - 22:00 Motie GroenLinks en PvdA inzake beschermd dorpsgezicht

Hoogevoort Castricum Aula

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp Kamer
 22:15- 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Wonen in het Groen: planontwikkeling Limmen-Zandzoom 
(o.v.b. uitkomsten carrousel)

b. Rapport rekenkamer ‘Subsidiebeleid in beweging”
c. Initiatiefvoorstel PvdA inzake energieboxen
d. Motie CKenG inzake overnachten op het strand
e. Planschade Kerkweg-Noord: nieuwe beslissing op bezwaar 1e 

serie claims en beslissing op bezwaar 2e serie claims (o.v.b. uit-
komsten carrousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra 0251 -  661 277 of mevr. S. Dings 0251 - 661 370. E-
mail; verahornstra@castricum.nl / suzannedings@castricum.nl .
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 

Agenda Raadsactiviteiten 16 oktober 2008
Tijd	 Onderwerp Kamer
18:00 - 19:30 Behandeling technische vragen begroting en 2e bestuursrapportage

Aula
19:30 - 21:00 Presentatie CDA aanbevelingen Klimaatbeleid Aula
21:00 - 22:30 Betaalbaar wonen in Castricum Aula

De Raadsbijeenkomsten vinden plaats in het Clusius College aan de Oranje-laan 
in Castricum.

WWW.CASTRICUM.NL
Meldingen in het kader van de Wet
Milieubeheer
Van de navolgende bedrijven zijn op grond van diverse 
besluiten milieubeheer meldingen ontvangen. Deze mel-
dingen liggen vanaf 9 oktober  t/m 6 november 2008, 
ter inzage bij de publieksbalies,  Zonnedauw 4, 1906 HA 
Limmen, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
12.30 uur en ‘s middags uitsluitend op afspraak.

Het betreft de volgende besluiten en bedrijven:

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer:
1. Tromp Medical Engineering, Oude Haarlemmerweg 

75 te Castricum, voor het oprichten van een inrich-
ting voor het verkopen, leveren en onderhouden van 
geavanceerde- en innovatiesystemen voor diagnos-
tische beeldvorming t.b.v. ziekenhuizen, medische 
instellingen en onderzoeksinstituten.

2. Gemeente Castricum, Zonnedauw 4 te Limmen, 
voor het plaatsen van een noodstroomaggregaat.

3. Kart World Indoor Limmen, Maatlat 2 te Limmen, 

voor het verplaatsen van de werkplaats.

Besluit landbouw milieubeheer:
1. J. Welboren, Rijksweg 1 te Limmen, voor het verlen-

gen van de ligboxstal.

Informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer G. De Pijper, tel. 
072 - 548 84 66.
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Wegafzetting in verband 
met kermis in Bakkum
De kermis in Bakkum wordt gehouden op  
zaterdag 11 en zondag 12 oktober  van 
14.00 uur tot 24.00 uur. In verband hier-
mee worden een aantal wegen van woens-
dag 8 oktober  t/m dinsdag 14 oktober 
afgesloten voor het verkeer.
De wegafzettingen worden geplaatst op de 
volgende plaatsen:

- Van Oldenbarneveldweg bij de Van 
Haerlemlaan

- Van Oldenbarneveldweg bij de Van Uy-
trechtlaan 

- Van der Mijleweg bij de Bakkummer-
straat

De Prof. van der Scheerlaan blijft wel be-
reikbaar.

Herstraatwerkzaamheden Ixiastraat 
van  6 oktober tot 7 november
Maandag 6 oktober starten de her-
straatwerkzaamheden in de Ixiastraat te 
Akersloot. De werkzaamheden worden uit-
gevoerd door Van Vuuren B.V. gevestigd te 
Beverwijk. Volgens planning zijn de werk-
zaamheden vrijdag 7 november afgerond. 

Dit is wel afhankelijk van het weer. Door 
slechte weersomstandigheden kan de plan-
ning in tijd uitlopen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
projectleider, dhr.Y. Klok bereikbaar op tel. 
0251-661 169.

Werkzaamheden aan de Soomerwegh 
van 27 oktober tot 21 november
Het laatste deel van de Soomerwegh wordt 
binnenkort voorzien van geluidsreduce-
rend asfalt. Het gaat om het deel tussen 
de Oranjelaan en de Walstro. Tijdens deze 
werkzaamheden wordt de Soomerwegh in 
beide richtingen afgesloten. Het verkeer 
wordt omgeleid via de Molenweide, Zwa-
nebloem en Weegbree.
Naast het asfalt wordt tevens een strook 
aangelegd van grasbetontegels. Dit is 
noodzakelijk voor het kunnen passeren 
door de hulpdiensten. De werkzaamheden 
starten 27 oktober en worden uitgevoerd 
door KWS uit Heerhugowaard. Volgens 
planning zijn de werkzaamheden afgerond 

op 13 november. Dit is echter wel afhanke-
lijk van de weersomstandigheden.

Vervolgens wordt langs het asfalt op het 
deel tussen de Zeeweg en de Walstro ook 
een strook grasbetontegels aangelegd. Dit 
vindt plaats van 13 november tot en met 
21 november. De Soomerwegh wordt dan 
in beide richtingen afgesloten. Het verkeer 
wordt omgeleid via de Zeeweg, Van Haer-
lemlaan en Oranjelaan.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de projectleider, dhr. D.J. van Dijk 
bereikbaar op  tel. 0251 - 661 141.

Zeehondje aangespoeld
Op het Castricumse strand werd op 1 
oktober een zeehond aangetroffen. Bert 
Teeuwen en Marijke Zijlstra van de politie 

hebben het uiterlijk onbeschadigde beestje 
overgedragen aan Lenie ‘t Hart van de zee-
hondencrèche in Pieterburen.


