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Castricummerwerf 25 jaar!

Feestje met senioren
Castricum - Een groot aan-
tal bedrijven uit de regio vestig-
de zich 25 jaar geleden op een 
bedrijventerrein aan de rand 
van het dorp. De meeste omdat 
zij op hun oude locatie ruimte-
gebrek hadden, anderen kozen 
voor de rustige ligging. 25 jaar 
geleden werd ook de Bedrijven-
vereniging Castricummer Werf 
opgericht. Het is dus de hoog-
ste tijd voor een feestje! Initia-
tor en eigenaar van de grond 
was A.C. Borst Bouw. Het bouw-
bedrijf nam indertijd het besluit 
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricum - CALorie en Tran-
sition Town Castricum organi-
seren in en bij de bibliotheek 
op 26 oktober een manifestatie 
duurzaam vervoer. Vanaf 19.00 
uur kan men buiten spectaculai-
re modellen bewonderen. Vanaf 
20.00 uur vinden binnen presen-
taties plaats. Men wordt uitge-
nodigd deelnemer te worden in 
de eerste Castricumse deelauto. 
EMC Heemskerk is aanwezig 
met een paar spectaculaire mo-
dellen, er is een elektrisch skate-
board, men kan een rondje in 
een elektrische auto. 
Onder voorbehoud  laat Aad de 
Wit een van de eerste elektri-
sche vrachtwagens van Neder-
land zien. Tot slot zijn er ook hy-
bride voertuigen te bewonde-
ren, waarbij de elektrische motor 
wordt ondersteund door spier-
kracht.  

Manifestatie

Een bijzondere reünie

Limmen - Het was een bijzon-
dere dag 4 oktober. Vele tiental-
len jaren na afloop van de Twee-
de Wereldoorlog kwamen al-
le nog levende kinderen van het 
Rijssense echtpaar Gerrit en Wil-
lemien Struik-Meinders op be-
zoek bij Hans Kinsbergen. De-
ze inwoner van Limmen dook in 
het najaar van 1944 als Duits mi-
litair onder in Rijssen. Zijn een-
heid stond op het punt om naar 
het front te worden gestuurd 

Hans Kinsbergen (met rode stropdas) en zijn vrouw Martha (rechts) met de zoon en dochters van het echt-
paar Struik uit Rijssen. V.l.n.r.: Leny Struik (schoonzus, partner van Arnold Struik, overleden), Corrie, Willy, 
Ada en Truus Struik.  Op de achtergrond Richard Woolderink (zoon van Corrie), Henriëtte Kuipers (dochter 
van Ada) en Jacqueline Woolderink (dochter van Truus). 

en  Hans wilde niet voor Hit-
ler vechten. Omdat hij geboren 
was in Duitsland, moest hij na 
de inval van het land gedwon-
gen in dienst. Daarvoor had hij 
met zijn moeder en Joodse stief-
vader (die de naam Kinsbergen 
had, de naam Hans later uit eer-
bied en respect voor zijn stief-
vader aannam) deelgenomen 
aan verzetacties in Amsterdam. 
Daarbij kregen Joden een on-
derduikplek. Veel uit Amster-
dam gevluchte Joden kwamen 
op adressen in Twente terecht. 
Hans en zijn ouders werkten ook 
mee aan de ontsnappingen van-
uit de Hollandsche Schouwburg 
in Amsterdam. Toen Hans Kins-
bergen in 1944 zijn laatste kans 
op desertie had, vond hij een 
luisterend oor bij het Rijssen-
se echtpaar Gerrit en Willemien 
Struik. Bij hen in huis werden 
zijn papieren verbrand, en kreeg 

hij kleding van Gerrit Struik. Zijn 
moeder was voor zijn desertie al 
met een vriendin op de tandem 
vanuit Amsterdam naar Rijssen 
gefietst. Zij hadden ook de valse 
papieren voor Hans bij zich, die 
ter plekke voorzien werden van 
zijn vingerafdruk. Hierna vertrok 
Hans in het donker op de fiets 
naar Nijverdal. Daar verbleef hij 
bij de bakkers Flim en Scheffer, 
en maakte daar het grote bom-
bardement van Nijverdal mee, 
maar uiteindelijk ook de bevrij-
ding. De band met het echtpaar 
bleef ook na afloop van de oor-
log. Toen Gerrit en Willemien 
overleden waren, bleef Hans 
contact houden met de nako-
melingen. Op 4 oktober werden 
herinneringen opgehaald in Lim-
men. En zoon Willy overhandig-
de Hans een boekje met daarin 
de geschiedenis van de steenfa-
briek van de familie Struik.

om te investeren in nieuwbouw 
en het oog viel op een toenma-
lig tuindergebied. Het duurde 
echter nog wel twaalf jaar voor-
dat daadwerkelijk de schop in de 
grond ging. Op dit moment zijn 
er zo’n 75 bedrijven gevestigd. 
Samen met hen wordt op 15 ok-
tober een nostalgisch program-
ma verzorgd in de beide zorg-
centra in Castricum. 
De bewoners van De Boogaert 
en De Santmark kunnen zater-
dag 15 oktober genieten van 
sketches, muziek, modeshow en 
een diapresentatie uit hun jeugd.
De organisatie van het jubile-
umfeest werkt samen met de 
Werkgroep Oud Castricum, Dick 
Groot, de zusjes Lute zingen en 
worden begeleid door pianist 
Jan van der Schaaf. Een groot 
aantal bedrijven stelt op zater-
dag 29 oktober bovendien hun 
pand open voor publiek. 

 

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

CARAMEL SLOF!

 

do/vrij/za      € 7,95

Caramel, slagroom, melkchocolade en 
luchtige mokka-crème

Van 9,95 voor

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum  

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

Biologische 
gehaktBallen
kant-en-klaar

4 halen
3 betalen
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COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

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

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

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Vermist:
Pirola Castricum: witte gecas-
treerde kater met roodbruine 
vlekken, 1 jaar, Sieb..

Gevonden:
Bij theehuis Dijk en Duin Bak-
kum: lapjespoes met veel wit, 
blauwe ogen, cypers met oran-

je vlekken rond de ogen, cyperse 
vlek op kop, cyperse staart, wit-
te poten met op linkerachterpoot 
bruinoranje vlekje.
In het duin bij strandopgang 
Bakkum: zwarte kat.
Omgeving Gladiolenveld Castri-
cum: zwarte ongecastreerde ka-
ter, circa 1 jaar.

Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
30-09-2011: Lieke, dochter van 
T.P.A. Hof en D.A. Lameris, gebo-
ren te Limmen.
Wonende te Castricum:
28-09-2011: Saar, dochter van E. 
Castricum en R.J. Frens, geboren 
te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
28-09-2011: Auck Lucas Bas, 
zoon van S.P. Verduin en M.G.M. 
Weel, geboren te Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:

30-09-2011: Groot, Petrus H.M. 
en van Baarsen, Samantha, bei-
den wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
29-09-2011: Zalm, Mia, oud 58 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met P.J. Hooft. 
02-10-2011: Saegaart, Dolo-
res C.G., oud 80 jaar, overleden 
te Amsterdam, gehuwd geweest 
met F.W. Jager.
Wonende te Bakkum:
02-10-2011: Neeft, Anna M., oud 
47 jaar, overleden te Bakkum.

Lezing over Georgië, de 
parel van de Kaukasus
Castricum - Op donderdag 13 
oktober geven John Telleman 
en Gudy Rooijakkers een lezing 
over hun fietstocht door Georgië. 
De lezing is in de bibliotheek van 
Castricum en begint om 20.00 
uur.
John Telleman en Gudy Rooij-
akkers fietsten in de herfst van 
2007 voor de tweede keer door 
Georgië en brengen door mid-
del van foto en film de sfeer van 
dit bijzondere land naar Castri-
cum. Na de lezing is er voldoen-
de ruimte om vragen te stellen. 
De organisatie van de lezing is in 

handen van Bibliotheek Kenne-
merwaard en de Volksuniversi-
teit Castricum.
De ‘reis’ begint om 20.00 uur in 
de bibliotheek, Geesterduinweg 
1. Kaarten zijn voor 6,50 te koop 
bij de Klantenservice in de bibli-
otheek en bij boekhandel Laan. 
De toegangsprijs is inclusief een 
consumptie in de pauze.
Reserveren is mogelijk tijdens 
openingstijden op telefoonnum-
mer 0251 – 655 678 of per mail 
via castricum@bibliotheekken-
nemerwaard.nl. of via info@vu-
cas.nl.

Ernst Mooij op radio bij 
de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Ernst Mooij gast. Mooij 
was in 1967 een van de oprich-
ters van de Werkgroep Oud Cas-
tricum. Hij geldt als dé specialist 
op het gebied van de landschap-
pelijke en cultuurhistorische ge-
schiedenis van Castricum. In-
middels heeft Mooij twee boe-
ken over dit onderwerp op zijn 
naam staan, ‘Het Castricumse 
landschap… een geschiedenis-
boek’ en ‘Een groene oase tus-
sen Kaasstad en Staalstad’. De 
uitzending is op donderdag 13 
oktober van 21.00 tot 22.00 uur. 
Herhaling op zondag 16 okto-
ber van 12.00 tot 13.00 uur. Foto: 
Combi Loek Anderson.  

Castricum - Op donderdag 27 
oktober om 20.00 uur is er een 
informatieavond in de bovenzaal 
van het parochiehuis naast de 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 
te Castricum. Tijdens deze avond 

Informatieavond Eer- 
ste Heilige Communie

wordt informatie gegeven over 
de gang van zaken betreffende 
het Eerste Communieproject. De 
communiedatum is zondag 22 
april 2012 en de inschrijving sluit 
op zondag 27 november.
Voor meer informatie: Wendy 
van der Meer, tel. 0251-656714 
of Sonja Brakenhoff, tel. 0251-
671423.
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Jong, dynamisch strijk-
kwartet ontdekt Praag
Castricum - Vier hippe jonge 
meiden, ‘Ragazze’ die met hun 
violen, altviool en cello samen het 
Ragazze Kwartet vormen, maken 
een ontdekkingsreis naar Praag. 
Op zaterdag 15 oktober trakte-
ren zij het publiek op het resul-
taat in het Iskra Monumentcon-
cert in de Dorpskerk, Kerkpad 1, 
aanvang 20.15 uur. Iskra organi-
seert dit concert in samenwer-
king met het Nationaal Muziek-
instrumentenfonds, NMF. Het 
kwartet speelt in ‘Wij ontdekken 
Praag’ werken van de compo-
nisten Mozart, Schulhoff en Suk 

die een belangrijke invloed had-
den op het Praagse muziekleven. 
Ragazze Kwartet wordt geroemd 
om haar frisse, enthousiaste en 
kleurrijke manier van spelen met 
een avontuurlijke, grensverleg-
gende koers.
Het kwartet bestaat uit Rosa 
Arnold (1984) en Jeanita Vriens 
(1983) op viool, Annemijn Berg-
kotte (1983) op altviool en Ge-
neviève Verhage (1985) speelt 
cello. 
Kaarten bestellen en verdere in-
formatie via www.iskra.nl en tel. 
0251-674379. 

Twee korte cursussen 
bij Atelier Ida Bakker
Castricum - In oktober en no-
vember starten er twee nieuwe 
cursussen bij Atelier Ida Bakker. 
Tijdens de cursus Mixed Media 
maken de deelnemers op twee 
zaterdagochtenden kennis met 
gemengde technieken, waaron-
der gesso, gel medium en acryl-
verf. Kosten voor twee ochten-
den is vijftig euro, inclusief ma-
teriaal. De data zijn 29 oktober 
en 12 november van 10.00 tot 
12.00 uur.
De cursus olieverf voor begin-
ners wordt gegeven op twee vrij-
dagochtenden. Het opzetten en 
uitwerken met olieverf op can-
vasboard wordt behandeld en 
de speciale eigenschappen van 
olieverf en keuze van penseel/
paletmes. Verder krijgen de cur-
sisten veel praktische tips om 

thuis gemakkelijk aan de slag te 
gaan. De prijs voor deze twee-
delige cursus is 55 euro inclu-
sief materiaal. De data zijn 4 en 
18 november van 9.30 tot 12.00 
uur. Inschrijven bij Lijstenmake-
rij Ida&Simone Bakker, Dorps-
straat 102 in Castricum, tel.: 
0251-673977 of mail naar win-
kel@glashandelbakker.nl. 

Oogsten, ploegen, zaaien
Castricum - Op zondag 30 ok-
tober organiseert Het Atelier een 
workshop in de Tuin van Kapitein 
Rommel. 

De dag bestaat uit afwisselende 
opdrachten en oefeningen, zo-
als een wandelopdracht, medi-
tatie en collages maken waar-
bij contact gemaakt wordt met 
de eigen verlangens en men de-
ze op krachtige wijze vormgeeft. 

De workshop vindt plaats van 
9.30 tot 17.00 uur, kosten: 20 eu-
ro. Deelnemers nemen een deel 
van de lunch mee, afstemming 
vindt van tevoren plaats. 

Aanmelden voor 15 oktober per 
e-mail bergswin@casema.nl of 
telefonisch: 0251-651333. Bij Het 
Atelier zijn aangesloten Otto v.d. 
Berg, Desiree Gouw en Carolien 
van Swinderen.

Trace and the Old Dix 
bij de Jazz Session Club
Limmen - Trace and the Old 
Dix verzorgen een gastoptreden 
bij de Jazz Session Club Vrede-
burg op zondag 16 oktober van-
af 16.00 uur. Een aantal jaren ge-
leden besloten een aantal mu-
zikanten uit Heerhugowaard en 
omstreken om een dixieland-
band te formeren: Trace and the 
Old Dix. Doelstelling is om dixie-

land een andere vorm te geven 
dan gebruikelijk. De meeste mu-
zikanten kunnen meer dan een 
instrument bespelen waardoor 
een veelzijdig repertoire is ont-
staan. 

De toegang is gratis. Vredeburg 
is te vinden op de Dusseldorper-
weg 64 in Limmen. 

Akersloot - Op dinsdag 25 okto-
ber verzorgt Carla Westerbeek-
Sikkes een lezing in Strammer-
zoom. De lezing gaat over haar 
boek Zand, Zeep en Soda waar-
in ze teruggrijpt naar de verhalen 
die zich afspelen rond de vijftig 
en zestiger jaren van de vorige 
eeuw. De lezing begint om 14.30 
en de entree bedraagt 2.50 euro 
inclusief consumptie. Het adres 
van het zorgcentrum is Mozart-
laan 1 in Akersloot. 

Zand, zeep, soda

Limmen - Jelle Koot is als am-
bassadeur van de Stichting De 
Opkikker een bekende jongen 
in Limmen. Hij heeft inmiddels 
zo’n 1.800 mobieltjes ingezameld 
voor de Stichting Opkikker. Deze 
stichting verzorgt opkikkerdagen 
voor gezinnen met een langdu-
rig ziek kind. Voor elk mobieltje 
dat hij inzamelt, ontvangt Stich-
ting Opkikker 3,50 euro. Sinds 
enige tijd wordt Jelle geholpen 
door Muthatarra. Jelle: “Een vrij-
williger van Muttathara komt el-
ke maand speciaal bij ons langs 
om de mobieltjes af te geven, 
wat natuurlijk geweldig is! En dat 
mag wel eens in de krant.” 

Muttathara helpt 
Jelle met helpen

Programma 13 okt t/m 19 okt 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag, zaterdag, zondag & maandag

18.30 & 21.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“All Stars 2 Old Stars”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 
zondag & maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Johnny English Reborn”
zondag & maandag 21.00 uur 

“One Day”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.30 & 16.00 uur 

“The Lion King (NL) - 3D”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 11.00 & 13.30 uur 

“Bennie Stout ”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 16.00 uur 
“Sinterklaas en het raadsel

van 5 december ”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 11.00 uur 
“De Smurfen (NL) 3D”

All Stars 2 Old Stars
All stars gaat over een groep van 
zeven vrienden die al van jongs 
af aan ieder weekend een pot-
je voetbal spelen bij hun club 
Swift Boys. Winnen doen ze bij-
na nooit, maar daar gaat het al 
lang niet meer om. Door een on-
verwachts huwelijk van één van 
de jongens trakteren ze zich-
zelf in All stars 2 Old Stars op 
een ‘ouderwets trainingskamp’ 
in de vorm van een lang week-
end Barcelona, inclusief het bij-
wonen van ‘El Clasico’. Maar bij 
de Swift Boys gaat niets volgens 

plan. Noodgedwongen haasten 
ze zich in het busje van Harry’s 
Tuincentrum om op tijd in Bar-
celona aan te komen, met on-
derweg de nodige obstakels: het 
Belgische wegennet, Duitse va-
kantiegangers en de Franse po-
litie. 
Gaandeweg vragen de jongens 
zich af wat er van hun ooit zo 
mooie toekomstplannen terecht 
is gekomen. Of ze het leven lei-
den dat ze ooit voor ogen had-
den. En of de ‘tweede helft’ nu al 
begonnen is...

Sinterklaas en het 
raadsel van 5 december
Na het succes van Sinterklaas en 
het Pakjesmysterie brengen de 
makers voor het vierde jaar op rij 
een nieuw Sinterklaasavontuur 
uit in de bioscoop: Sinterklaas 

en het raadsel van 5 decem-
ber. In dit nieuwe verhaal lopen 
de Pieten op tegen een modern 
probleem. De meeste schoorste-
nen zijn verdwenen.
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Bakkerij en de buurt
Ik wil de anonieme inzender van de brief over de ‘andere kant van het 
bakkerijverhaal’ graag bedanken. De drie reacties die hij of zij heeft uit-
gelokt in de daaropvolgende editie van De Castricummer kon ik namelijk 
erg waarderen. Zelf woon ik met mijn gezin ook op steenworpafstand 
van het horecaconcentratiegebied en merk daar ook regelmatig wat van. 
Zeker de afgelopen zomermaanden krijg ik regelmatig de dorpse gelui-
den te horen op de plek waar ik woon, maar mij hoor je niet klagen. Ook 
wanneer ik mee mag genieten van de geluiden van het terras tegenover 
de Balustrade, waar regelmatig een feestelijk podium staat, zal je mij niet 
horen. Mijns inziens is het niet vreemd, dat wanneer je wilt wonen in het 
gezellige centrum van Castricum, je ook de consequenties voor lief moet 
nemen. Niet zeuren dus. Zelf ben ik oud-vrijwilliger van De Bakkerij en 
kom er ook nog met enige regelmaat. Ik durf te zeggen dat het absoluut 
geen dooie boel is en de opmerking dat De Bakkerij zo goed als leeg is 
klopt geheel niet. 
Ook de nevenactiviteiten van De Bakkerij, en dan doel ik bijvoorbeeld 
op het uitjebakfestival, zijn een doorslaand succes, waar regionaal en 
nationaal consumerend publiek op af komt. Ook zeker goed voor het 
cultuurimago van de gemeente. Wrang is het wel dat de live-avonden 
momenteel erg beperkt zijn daar de Bakkerij een pand heeft aangekocht 
dat werd verkocht als een pand dat de mogelijkheden zou hebben voor 
een poppodium, maar dit achteraf niet bleek te hebben. Creatief als de 
vrijwilligers van de Bakkerij zijn, is onderzocht hoe dit wel zou kunnen, 
en wat blijkt, het kan! Met (niet vanuit deze gemeente betaalde) fondsen 
van 300.000 euro, die specifiek bedoeld zijn voor dit soort initiatieven, 
wordt er een uitbouw gerealiseerd waaruit geen enkel geluid kan ont-
snappen. 
Mogelijkheden tot samenwerking met bijvoorbeeld Stichting Welzijn, en 
andere betrokkenen kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat De Bakkerij 
misschien wel het succesvolste regionale podium wordt, dat zichzelf ze-
ker kan bedruipen, en de gemeente kan ontlasten in de kosten voor het 
welzijnswerk. Het is alleen een kwestie van gunnen.
Meindert Zwikker, Castricum.

GDB, honden en paarden
Even reageren op de opmerking vorige week van GDB dat ondergete-
kende ‘de plank flink mis sloeg’. Als de stelling wordt gedeponeerd om 
(en ik citeer) “het strandseizoen met een maand te verlengen”, wordt 
niet direct door iedereen gedacht wordt aan verboden voor honden en 
paarden (…). Tijdens de raadcarrousel van twee weken geleden vernam 
ik dat gedoogd zou moeten worden dat strandhuisjeseigenaren huisdie-
ren mogen houden in hun onderkomen. 

Er gaan stemmen op in het college om dit om te zetten in een onthef-
fing. Mogen we met zijn allen constateren dat de strandhuisjeseigenaren 
verrijkt worden met wéér een ander privilege? Geheel herkenbaar dat de 
GDB - zie eveneens in de ingezonden brief van vorige week  - dit on-
der de noemer van ‘rechtsongelijkheid’ schaart en ze er onderkoeld aan 
toevoegt zich zorgen te maken over ‘wat men daar allemaal wil en doet’. 
Maar het kan toch niet zo zijn dat het GDB nog de enige partij is die het 
principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ respecteert?
Paul Kuijper, Castricum. (Ingekort door de redactie).

Crabfeather in Oude Theehuys
Bakkum - Crabfeathers is een 
Amsterdams trio met tenorsaxo-
fonist Ewian Vos, contrabas-
sist Maarten Klomp en op pia-
no Loes ten Velden. Hun muziek 
laat zich omschrijven als prettig, 
warm, sfeervol, swingend, afwis-
selend en herkenbaar. Het trio 

speelt voornamelijk jazz en bos-
sa, waarbij ook uitstapjes naar 
blues en groovy funk niet wor-
den geschuwd. Zaterdagmiddag 
15 oktober tussen 15 en 17 uur 
te beluisteren in Het Oude Thee-
huys op het terrein van Dijk en 
Duin, ingang Zeeweg.

Castricum - Op zondagmor-
gen hield de politie een 15-jarige 
jongen uit Heiloo aan op verden-
king van vernieling van spiegels 
van auto’s. De politie kreeg om-
streeks 1.00 uur een melding dat 
een spiegel van een auto zou zijn 
vernield op het Hyacintenveld in 
Castricum. 
De jongen verklaarde langs de 
auto te hebben gefietst toen hij 
werd gesneden. Hij was tegen 
de auto gevallen waarbij de spie-
gel was afgebroken. 

Onderzoek in de omgeving le-
verde echter nog drie auto’s op 
waarvan de spiegel was afge-
broken. De politie stelt een na-
der onderzoek in. De politie ver-
zoekt eventuele slachtoffers van 
vernielingen aan hun auto zich 
te melden.

Vernieling

Brand in bedrijf Zonneveld
Limmen - Bij autoschadespeci-
alist Zonneveld aan de Rijksweg 
in Limmen heeft in de nacht van 
vrijdag op zaterdag brand ge-
woed. De brand ontstond kort 
voor middernacht. Omdat het 
bedrijf dichtbij de brandweer-
kazerne staat, was de brand-

weer snel ter plaatse en die had 
het vuur snel onder controle. Het 
duurde nog wel enige tijd voor-
dat alle rook uit het pand was 
verdwenen. De brand is vermoe-
delijk ontstaan door kortslui-
ting in de meterkast. Foto: Marco 
Wempe,.www.1-1-2-tjes.nl.

Limmen - Op zondagmorgen 
hield de politie twee personen 
aan wegens mishandeling die 
had plaatsgevonden op de Koor-
straat in Alkmaar. Omstreeks 
3.00 uur kreeg een 21-jarige man 
uit Limmen een conflict met een 
22-jarige man uit Heemskerk en 
een 18-jarige man uit Koedijk. 

Het conflict liep zo hoog op dat 
het slachtoffer door de man uit 
Koedijk werd neergeslagen. Toen 
hij op de grond lag werd hij nog 
tegen zijn hoofd geschopt door 
de verdachte uit Heemskerk. 

Het slachtoffer was slecht aan-
spreekbaar en moest voor be-
handeling worden overgebracht 
naar het Medisch Centrum in 
Alkmaar. Beide verdachten kon-
den ter plaatse worden aange-
houden. Zij zijn voor verhoor 
overgebracht naat het politiebu-
reau.

Mishandeling

Aanrijding 
Akersloot - Op zaterdagmiddag 
omstreeks 13.00 uur raakten een 
25-jarige man en zijn 23-jarige 
vriendin, beiden afkomstig uit 
Akersloot, gewond bij een on-
geval op de Geesterweg in hun 
woonplaats. 

De 25-jarige man reed in een 
auto over de Geesterweg en 
wilde een vrachtwagen inha-
len. De vrachtwagenchauffeur, 
een 64-jarige man uit Berkhout, 
week echter iets uit naar links in 
verband met in de berm wach-
tende fietsers. Hierdoor moest 
de autobestuurder ook uitwijken. 

Hij kwam met zijn auto in de lin-
kerberm en botste hier tegen 
een lantarenpaal. De auto sloeg 
daarbij over de kop en bleef op 
het dak liggen. De man en zijn 
vriendin konden op eigen kracht 
uit de auto komen. Zij zijn voor 
onderzoek overgebracht naar 
het Medisch Centrum Alkmaar. 

Vernieuwde Dorpsstraat
Geniet u ook zo van onze vernieuwde Dorpsstraat? Ik wel. Wat een ver-
ademing die smalle weg. Zoveel parkeerplekken die ideaal zijn voor als 
je even wat moet ophalen of wegbrengen. Zo overkwam het mij ook. 
Even geparkeerd op de hoek van de Dorpsstraat en de Burgemeester 
Mooijstraat in zo’n prachtig geel afgetekend parkeervak. Even wat afge-
ven bij de ING en weer terug. 
Alles bij elkaar nog geen drie minuten.
Wat schetst mijn verbazing? Een parkeerwachter was daar een bon aan 
het schrijven omdat ik op een laad/losplaats had geparkeerd. Ja, toen ik 
goed om mij heen keek zag ik inderdaad een bord overdwars geplaatst 
en dus niet in de rijrichting. Voor rede was de parkeerwachter niet vat-
baar dus pech, een bon. Niets aan te doen die 76 euro was ik kwijt. Al 
te vaak zie ik dat er auto’s op die plekken geparkeerd staan, die dus in 
overtreding zijn. 
Mensen wees gewaarschuwd de parkeerwachters nemen zo de zuur-
verdiende centjes van je af zonder blikken of blozen.
J. van Rijn, Castricum.

Cursusaanbod van Socius 
Regio - Dit najaar biedt Soci-
us weer een aantal interessan-
te cursussen aan. De cursus Ou-
ders van pubers is bedoeld voor 
ouders van pubers. Doel is meer 
inzicht te krijgen in de puberteit 
om daardoor anders met een pu-
berkind om te kunnen gaan. Aan 
de orde komen losmaking, het 
puberende brein, communica-
tie en opvoedingsstijlen. De zes 
bijeenkomsten vinden ‘s avonds 
plaats in Heemskerk, de start op  
dinsdagavond 8 november.
Voor vrouwen vanaf 55 jaar die 
willen leren om vriendschappen
te verbeteren of nieuwe vriend-
schappen te sluiten worden 
twaalf bijeenkomsten in Castri-
cum gegeven. De start van ‘Zin 
in Vriendschap’ is op dinsdag 25 
oktober.
Voor vrouwen die mishandeld 
zijn door hun partner id cursus 
‘Veilig en Krachtig’ bedoeld. Doel 
is veiliger en krachtiger in het ei-
gen leven staan en voorkomen 
dat wee dezelfde situatie ont-
staat. Deze cursus bestaat uit 

zeven bijeenkomsten in Heems-
kerk. De start is op woensdag-
ochtend 2 november. 
De cursus ‘Van Klacht naar 
Kracht’ is voor vrouwen die veel 
zorg hebben voor anderen en 
daarbij zichzelf voorbij lopen, 
waardoor spanningsklachten 
ontstaan. Doel is inzicht krijgen 
in waar de klachten vandaan ko-
men en het leven zo in te rich-
ten dat deze verminderen of ver-
dwijnen. De cursus omvat elf bij-
eenkomsten in Beverwijk, start 
op maandagochtend 24 oktober.

Het vinden van nieuw even-
wicht, waarbij het verlies een 
plaats krijgt in het dagelijks le-
ven en het leven weer wordt op-
gepakt. Dat komt aan de orde in 
de cursus ‘Omgaan met Rouw’ 
die bestaat uit tien bijeenkom-
sten in Beverwijk, start op dins-
dag 22 november. Geïnteres-
seerd? Meer informatie is te vin-
den op www.socius-md.nl. Of bel 
naar 088 - 88 76 900, of mailen 
info@socius-md.nl. 
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Dertigjarig bestaan!

Heel blij met Italiaans 
restaurant La Trattoria 
Castricum - Hij is nog steeds 
heel blij, Vito Romaniello van Ita-
liaans specialiteitenrestaurant 
La Trattoria dat dit jaar dertig 
jaar bestaat. Blij dat hij de stap 
heeft genomen een eigen res-
taurant te beginnen, allereerst in 
Bakkum waarna hij na drie jaar 
verhuisde naar hartje van Castri-
cum. Avond na avond is het res-
taurant goed gevuld met gas-
ten die genieten van een snelle 
pizza of van een uitgebreid Itali-
aans specialiteitenmenu. “Ik ben 
onze gasten heel dankbaar dat 
het restaurant zo succesvol is in 
Castricum”, aldus Vito.
 
De geur van balsamico en olijf-
olie van een kwaliteit die in Ne-
derland nauwelijks te vinden is. 
Of van verse rozemarijn, tijm, sa-

lie, basilicum en citroen. Dat zijn 
ingrediënten waarmee de ge-
rechten bereid worden in dit 
Italiaanse restaurant. Niet voor 
niets is de Italiaanse keuken we-
reldwijd het meest populair. Elke 
dag wordt verse vis, vlees, pas-
ta’s, pizza’s en salades op au-
thentieke wijze bereid. Restau-
rant La Trattoria is erkend door 
de prestigieuze ‘Alleanza Culina-
ria Ristoranti Italiani’. Dat bete-
kent dat La Trattoria een authen-
tieke Italiaanse gerechten ser-
veert van hoogwaardige kwali-
teit, gebruik maakt van Italiaan-
se basisingrediënten, een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding voert, 
een gastvrij onthaal, servicege-
richte bediening en een pretti-
ge ambiance biedt. Daarnaast 
is er een goed uitgebalanceer-

de Italiaanse wijnkaart. Genieten 
van de Italiaanse gerechten kan 
binnen of op het gezellige terras. 
Het restaurant is vanaf 13.00 uur 
geopend.
 
Zin in carpaccio van kalfsvlees 
met tonijnsaus, grote garnalen 
van de grill of dampende mines-
tronesoep? Of liever een van de 
vele soorten huisgemaakte pas-
ta’s, geserveerd met een smaak-
volle saus? Allebei kan natuurlijk 
ook. In Italië wordt immers ge-
start met een antipasto, gevolgd 
door een pastagerecht waarna 
het hoofdgerecht op tafel komt. 
Pasta al Parmigiano bijvoor-
beeld, het sterrencept van Vito. 
De pasta wordt aan tafel in Par-
mezaanse kaas geflambeerd met 
whisky. De raviolini in truffelsaus 

is een aanrader en de risotto met 
zeevruchten. Er is lamsbout in 
wijnsaus, zeetong in witte wijn 
en entrecote van de grill met bo-
ter en chianti, de verrukkelijke 
rode wijn uit Toscane. Een fees-
telijk dessert maakt de avond 
compleet. Er is vanzelfsprekend 
gedacht aan vegetariërs en kin-
deren komen hier volkomen aan 

hun trekken. Het is bovendien 
mogelijk gebruik te maken van 
de cateringservice die La Tratto-
ria biedt.  
Het adres is Dorpsstraat 40 in 
Castricum, tel.: 0251-652037. 
Het restaurant is alleen op dins-
dag gesloten. Reserveren is ge-
wenst. Kijk voor meer informatie 
op www.trattoria-castricum.nl.

Tons of Blues speelt in 
‘t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Op zondag 16 oktober 
treedt de band Tons of Blues op 
bij ’t Mirakel van Bakkum. Hier 
wordt maandelijks een blues ge-
presenteerd door verschillende 
muzikanten. Tons of Blues tim-
mert al enige jaren aan de weg. 
De muzikanten komen uit Am-

sterdam, Oegstgeest, Alkmaar 
en Tiel. Sinds 2007 is de Heems-
kerker Fons Duin als zanger toe-
getreden. Na het vertrek van vo-
rige zanger, Ton, heeft de band 
ervoor gekozen om de naam 
Tons of Blues te behouden.
Tons of Blues speelt een men-

geling van traditionele elektri-
sche blues, bluesrock en moder-
ne stadblues van uitsluitend ou-
de blueslegendes zoals Robert 
Johnson, Junior Wells en Sonny 
Boy Williamson.
De combinatie Hammond-pia-
nospel van Chretien Felser met 
dat van de bluesharp van René 
blijkt een prachtige aanvulling te 
zijn. Samenstelling van de band: 
Chretien Felser hammond/piano, 
Gerard Kortooms bas, Michael 
Rubinstein bluesharp, Gerard 
v.d. Hoorn drums en Fons Duin 
zang. Aanvang 15.30 uur. Vrij en-
tree. Daarna is het mogelijk een 
hapje te eten in dit gezellige res-
taurant aan de Heereweg 36 in 
Bakkum-Noord. 
Voor verdere informatie: www.
mirakelvanbakkum.nl of tel. 
0251-671353. Organisator Jos 
Zonneveld is te bereiken op tel.: 
06-22642024. 

Haarlem - Op zondag 16 okto-
ber is er van 9.00 tot 16.30 uur 
een grote vlooienmarkt in het 
Kennemer Sport Center bij de 
IJsbaan te Haarlem. Liefhebbers  
kunnen urenlang rondsnuffelen 
bij ruim 300 kramen, bomvol met 
de meest uiteenlopende tweede-
hands spullen. In de loop der tijd 

Vlooienmarkt is deze Van Aerle’s vlooienmarkt 
in de Kennemer Sporthal uitge-
groeid tot een van de populairste 
in Noord Holland. 

Neem voor meer informatie con-
tact op met Van Aerle, tel. 0492-
525483 of 06-53848622, e-mail 
vanaerle@chello.nl of kantoor@
vlooienmarkten.nl. Zie ook www.
vanaerlebv.nl.

Het leven is vurrukkulluk
Castricum - Nederland Leest 
is een nationale leescampagne. 
Vanaf vrijdag 21 oktober kunnen 
betalende leden van Bibliotheek 
Kennemerwaard het boek ‘Het 
leven is vurrukkulluk’ van Rem-
co Campert gratis afhalen, zo-
lang de voorraad strekt Liefheb-
bers van dit boek kunnen zich 
inschrijven voor een eenmalige 
leeskring en deelnemen aan de 
discussieavond rond het boek. 
Woensdag 16 november komt 
Corien Hildenbrant naar Castri-
cum voor de leeskring die om  
20.00 uur begint. Toegang 6 eu-
ro, bibliotheekleden 5 euro. 

Vol programma Bakkerij

Castricum - Speciaal voor De 
Bakkerij zullen de voormannen  
van surfband the Phantom Four, 

een exclusief semi-akoestisch 
optreden verzorgen. Op het Ui-
tjebakfestival hebben ze al een 

voorproefje gegeven. Nu komen 
ze vrijdag 14 oktober in de Bak-
kerij met een volledige set. Als 
voorprogramma komt Moscow 
Express, een band uit Rotterdam. 
Zaterdag 15 oktober komt het 
Spoetnik Orkestar naar Castri-
cum met speciale gasten uit Ca-
nada: the Toy Boats. 

Spoetnik Orkestar is een acht-
koppige band uit Alkmaar die 
een mix van Oost Europese folk 
speelt. Donderdag is het vanaf 
20.00 uur weer tijd voor de we-
kelijkse open ‘mic-night’. Zondag 
16 oktober wordt de film Claus-
trofobia van regisseur Bobby 
Boermans vertoond vanaf 20.00 
uur. De Bakkerij is te vinden aan 
Dorpsstraat 30 in Castricum. 
De zaal opent vrijdag en zater-
dag om 21.00 uur. De entree be-
draagt vrijdag 5,00 en zaterdag 
4,00 euro. 

Waterakkers behaalt voor tiende 
keer Keurmerk Veilig & Schoon
Heemskerk -Zwembad de Wa-
terakkers heeft op 7 oktober 
voor de tiende keer het Keur-
merk Veilig & Schoon binnen-
gehaald. Hiermee is de Waterak-
kers het eerste zwembad in Ne-
derland dat voor de tiende ach-
tereenvolgende keer dit keur-
merk heeft weten te bemachti-
gen. Het keurmerk is een instru-
ment tot verbetering van kwali-
teit, veiligheid en hygiëne in de 
Nederlandse zwembaden. Met 

het keurmerk geeft de zwem-
badbranche gehoor aan wen-
sen en eisen die klanten, eige-
naren, management en overhe-
den stellen aan zwembaden. De 
betrouwbaarheid van het keur-
merk is gewaardeerd op 9,4 door 
ConsuWijzer, het informatieloket 
voor consumenten van de over-
heid. Nederland telt ruim 1.500 
zwembaden. In totaal zijn er 211 
zwembaden met het Keurmerk 
Veilig & Schoon.
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Cas RC houdt punt over aan 
confrontatie met koploper 

Castricum - De Castricumse 
rugbyclub heeft afgelopen za-
terdag laten zien wat het in huis 
heeft. Koploper Hilversum moest 
alle hens aan dek spelen om de 
Duinranders af te houden van de 
zege. De eindstand 9–10 geeft 
aan hoe spannend de wedstrijd 
op Wouterland is geweest. Deze 
ronde in de ereklasse laat zien 
hoe de teams aan elkaar ge-
waagd zijn. Kleine overwinnin-
gen van ’t Gooi, Haagsche RC 
en Utrecht op respectievelijk Di-

ok, the Hookers en Eemland. The 
Dukes hebben als enige de vol-
le vijf punten te pakken door een 
ruime overwinning op REL. 
Met de overwinning afgelopen 
week op RC ’t Gooi nog vers in 
het geheugen gingen de Cas-
tricummers de confrontatie met 
de koploper RC Hilversum aan.  
Castricum opende de score mid-
dels een penalty van Eamon La-
ne, welke Hilversum vlot beant-
woord werd met een geconver-
teerde try. Diep in de eerste helft 

scoorden de gasten een penal-
ty waardoor de ruststand 3–10 
werd. In de tweede helft her-
vond Cas RC de aansluiting door 
twee benutte penalties door La-
ne, waarna de spanning tot 
kookpunt borrelde. De Castri-
cummers speelden het meren-
deel  van het tweede bedrijf op 
de helft van Hilversum, beukten 
op de verdediging van de kop-
loper, maar die hield stand. Me-
de door het te strakke leiden van 
referee Albert Roling kwamen 
beide teams niet toe aan flit-
send rugby, maar de spanning 
in de wedstrijd maakte een hoop 
goed. Eindstand 9-10. Door de 
winst van Den Haag zakken de 
Duinranders wel een plekje in de 
rangschikking, maar de top zes 
blijft ontzettend close. 
Zaterdag 15 oktober ontvangt de 
Castricumse RC het team uit Et-
tenleur. Vorige seizoen maakte 
REL het de Castricummers zeer 
moeilijk. CasRC heeft de top vijf 
met succes bespeeld en moet 
nu punten gaan halen tegen de 
bottom vier, maar mag in geen 
geval deze teams onderschatten. 
KO tijd 15.00 uur. 

Eerste thuiswedstrijden 
Croonenburg CMV-jeugd 
Castricum - Zaterdag 8 oktober 
werden de wedstrijden van de 
jongste jeugd van volleybalver-
eniging Croonenburg voor het 
eerst sinds lange tijd weer eens 
in sporthal De Bloemen in Cas-
tricum gespeeld.  Dit werd ge-
vierd met een feestelijke aankle-
ding van de sporthal, muziek, li-
monade voor alle kinderen en 
voor de jeugd van Croonenburg 
een T-shirt van de officiële mas-
cotte (Spike) van de Nevobo. Er 
was grote belangstelling van fa-

milieleden en vrienden, dus de 
organisatoren waren dik tevre-
den over deze succesvolle vol-
leybalochtend. Ook al wonnen 
niet alle Croonenburgteams; de 
stemming zat er bij iedereen 
goed in dankzij de goede or-
ganisatie van de jeugdcommis-
sie van Croonenburg onder lei-
ding van Reinier Luycks. Op de 
foto staan  CMV-jeugdleden die 
in de competitie spelen en Maai-
ke Wijnzen die deze afdeling on-
der haar hoede heeft.

Afzwemmers september 
in zwembad de Witte Brug
Castricum - Op 14 september 
werd er weer voor de eerste keer 
na de zomervakantie afgezwom-
men in ‘de Witte Brug’ en deze 
middag voor het B-diploma. 

Deze eisen werden goed af-
gelegd door: Linde Baard, Jeri 
Borst, Rose Drost, Dawa Garpa, 
Fleur Ithurbure, Bente Kavsek, 
Thom Koper, Bloys Muys, Brit-
te Simons,  Menno Stel, Natasja 
Tromp, Ynger de Winter en Thom 

Zijlstra. Op 21 september was 
het de beurt voor de C-kandida-
ten. De volgende kandidaten zijn 
erg zwemvaardig: Iris Corstanje, 
Naomi Fontijn, Tygo Koet, Lieke 
Liefting, Amber Souwer, Willem 
Vreeburg en Rosalie de Vreede. 
Na het behalen van het C-diplo-
ma kunnen de vaardigheden in 
het zwemmen nog verder uitge-
breid worden met de Zwemvaar-
digheidsdiploma’s. 
Hiervoor is op 28 september door 

zes kandidaten afgezwommen. 

Voor Zwemvaardigheid 1 heb-
ben Justin de Boer, Amber Non-
nekes, Anouk Weerman en Bas 
Weerman hun goede zwempres-
taties aan hun fans laten zien 
en Cecil Bas en Stan de Graaf 
hebben de moeilijkste onderde-
len van zwemvaardigheid, zoals 
bijvoorbeeld de vlinderslag, la-
ten zien en aan alle eisen voor 
Zwemvaardigheid 3 voldaan.

Lekker darten op terras
Castricum - ieder jaar organi-
seert café De Balustrade een 
openlucht darttoernooi op het 
terras. De vier dartbanen staan 
opgesteld onder een pagode-
tent met verwarming. dus gaat 
sowieso door. inschrijving is mo-
gelijk vanaf 13.00 uur en mee-

doen kost 5,00 euro. Het toer-
nooi begint om 15.00 uur. Voor 
de eerste drie plaatsen is een 
mooie beker te bemachtigen, 
maar waar het uiteindelijk echt 
om gaat is de gezelligheid! Toe-
schouwers zijn natuurlijk wel-
kom.

Schilder en Luijckx bij 
de herfstvoetbaldagen 

Limmen - NAC-spelers Robert 
Schilder en Kees Luijckx (foto) 

geven voetbaltraining tijdens de 
herfstvoetbaldagen van voetbal-
vereniging Limmen. De jeugop-
leiding van Limmen organiseert 
deze dagen op 17, 18 en 19 okto-
ber voor de mini’s tot en met de 
B-junioren van de club.
Tijdens deze dagen zijn er tech-
niektrainingen, loop-coördina-
tietrainingen, tactische trainin-
gen en keeperstrainingen. Er zijn 
ook ‘hooghoudkampioenschap-
pen’, vier-tegen-vier-toernooien 
en om de krachten te versterken 
is er voor iedere voetballer een 
sportmaaltijd. De snelgroeiende 
meisjesafdeling van de club gaat 
ook van deze voetbaldagen ge-
nieten. De NAC-spelers Schilder 
en Luijckx zijn er op 18 oktober 
bij om de E- en D-pupillen  extra 
te motiveren en inspireren.

Akersloot - Zondag 16 oktober 
kan iedereen meewandelen met 

Amak wandelt Amak. De Paddenstoelentocht 
in Castricum is 15 km lang. Het 
vertrek is om 9.30 uur op de fiets 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot.

Croonenburg H1 begint sterk, maar verliest
Castricum - Croonenburg heeft 
de tweede thuiswedstrijd verlo-
ren met 1-3 van AVV Keistad he-
ren 2. De volleyballers van Croo-
nenburg lieten in de eerste set 
zien waarom ze van niemand 
hoeven te verliezen. De heren lie-
pen uit naar een 8-4 voorsprong. 
Hierna volgde een goede opslag 
serie van Rick Spil. Ondermeer 
hierdoor zag de coach van AVV 
Keistad zich gedwongen om op 
15-9 zijn tweede timeout te ne-
men. De bezoekers hielden hier-
na het verlies beperkt (25-20) en 
kwamen een beetje in het ritme.
Al snel in de tweede set kwam 
echter de achilleshiel van Croo-
nenburg weer boven water. De 
servicedruk van AVV Keistad 

zorgde voor onzekerheid in de 
passing. Al vroeg in de set kwam 
Croonenburg op een 3-6 achter-
stand. De bezoekers hadden de 
verdediging goed op orde waar-
door serviceseries zoals in de 
eerste set niet meer aan de or-
de waren. De eindstand van de 
set was 18-25.
Ter versterking van de passing 
bracht coach Erwin Schoen in 
het derde bedrijf het jeugdig ta-
lent Auke Pauzinga in. Gelijk 
het eerste punt gaf hij zijn visi-
tekaartje af met een goede pass 
en aanval. Auke werd door Kei-
stad veelvuldig opgezocht met 
de service. Ondanks wat hape-
ringen tussendoor ging deze 
druk de jongeling goed af. Croo-

nenburg kon de voorsprong ech-
ter niet volhouden. De strijd ging 
tot 9-9 gelijk op. Hierna kwam 
Croonenburg in problemen. Een 
time out op 11-16 en het inbren-
gen van Meindert Manshanden 
op 15-22 konden het tij niet ke-
ren. Ook deze set ging verloren. 
De stand was 19-25. In de laatste 
set kreeg Croonenburg helemaal 
geen vat meer op de bezoekers. 
Het publiek zag vol afgrijzen de 
wedstrijd als een nachtkaars uit-
gaan: 12-25. 
Met deze derde nederlaag staat 
Croonenburg op de elfde plek. 
Volgende week volgt de uitwed-
strijd in Amersfoort tegen de 
hekkesluiter AVV Keistad he-
ren 3.
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TVC wint voor het 
eerst CALB-toernooi
Castricum - Zondag 25 septem-
ber werd op het tennispark van 
TV Akersloot onder leiding van 
Aad Fransen het CALB-toernooi 
gespeeld. Van elke vereniging in 
‘Groot Castricum’ konden dub-
bels en mixdubbels zich inschrij-
ven voor dit evenement. 

Dit jaar waren alle tennisvereni-
gingen vertegenwoordigd, maar 
van Akersloot als thuisspelen-

de vereniging en Castricum de-
den verreweg de meeste spelers 
mee. Om vier uur kon de stand 
worden opgemaakt. De winnaar 
was een vereniging die nog geen 
een keer de grote beker had ge-
wonnen: TV Castricum! De prijs 
werd in ontvangst genomen door 
Wim Woudt, de wedstrijdcom-
missaris die zelf ook zijn steen-
tje had bijgedragen aan de over-
winning. Foto: Gerda Ransijn.

Helios F1 ongeslagen kampioen
Castricum - De F1 van Heli-
os is zaterdag ongeslagen kam-
pioen geworden van hun poule. 
De ploeg van coach Frank Bra-
kenhoff zegevierde met 9-0 op 
eigen veld tegen Groen Geel. Na 
afloop van het kampioensduel 
werd er een enorme beker uitge-
reikt en was er een speciale He-
lios-taart waarop alle namen van 
de spelertjes uit de F1 in marse-
pein te lezen stonden. Op de fo-
to: v.l.n.r. Ruben van der Laan, 
Martijn Veen (trainer), Ilse Glorie 
(trainer), Jaap van Uitert, Thom 
Koper, Julia Boogh, Jelle Ubach, 
Koen Schoorl, Frank Brakenhoff 
(trainer/coach), Cyrille de Lange 
en Maud Lambriks.

De Roset huldigt winnaar 
‘Zomerfoto van het jaar’
Castricum - “Een geweldig idee 
van FC Castricum en een gewel-
dige winnaar.” Martin Langeveld 
kwam woorden tekort toen Roy 
Vliese, de winnaar van de ‘Zo-

merfoto van het jaar’, werd ge-
huldigd. Bij de Roset in winkel-
centrum Geesterduin ontving de 
lichtelijk ontroerde Roy uit han-
den van Martin Langeveld, voor-

zitter van de vakjury, een enor-
me taart met daarop de winnen-
de foto afgebeeld.
De afgelopen zomer daagde FC 
Castricum de leden uit om de 
‘Zomerfoto van het jaar’ te schie-
ten. Deze foto’s zijn terug te vin-
den op FCCastricum.nl. Uit vele 
tientallen inzendingen werd de 
foto van Roy Vliese als winnaar 
gekozen. 
Martin Langeveld van de Roset: 
“Toen FC Castricum belde, heb ik 
meteen ja gezegd. Uit de tiental-
len inzendingen viel het niet mee 
om een keuze te maken. Deze 
foto was echter de enige waarop 
werkelijk werd gevoetbald. Aan 
alle regels werd ruimschoots vol-
daan, zoals de naam van de foto-
graaf, de locatie en een leuk ver-
haaltje over de vakantiebestem-
ming.” 
De winnende foto van Hugo Vlie-
se werd geschoten op het eiland 
Lanzarote in Puerto del Carmen, 
een moderne langgerekte bad-
plaats aan de zuidkust. Op de fo-
to een keepende Hugo aan de 
kustlijn en zijn zus Marlotte doet 
vrolijk mee. (foto: Roy Vliese).

Moeizaam gelijkspel 
Schaakclub Bakkum
Bakkum - In de eerste bonds-
wedstrijd in het nieuwe speel-
de Schaakclub Bakkum een zeer 
moeizame wedstrijd tegen ‘De 
juiste voortzetting’ uit Alkmaar. 
De Bakkummers kwamen niet 
altijd tot een betere voortzetting 
en moesten uiteindelijk berus-
ten in een gelijkspel. Aan bord 4 
kwam Jacob Bleijendaal met wit 
niet door de stugge Pirc verdedi-
ging van zijn tegenstander. Ble-
ijendaal speelde weliswaar op de 
enige zwakke plek van de zwar-
te koningsvleugel, maar een af-
ruil leidde toch spoedig tot remi-
se. Aan bord 7 had Ruud Kloek 
graag een mooie Konings-In-
dische droompartij stelling ge-
kregen, doch het werd een In-
dische nachtmerrie. Het Indi-
sche virus verlamde de schaak-
cognitieve centra van Kloek. Al-

le stukken werden te gretig af-
geruild en Kloek hield een on-
houdbaar eindspel over met een 
pion minder, 0.5-1.5. Aan bord 8 
ontstond enig tumult, nadat Dirk 
Schut de partij claimde, nadat 
zijn tegenstander door zijn vlag 
was gegaan. Na een secure con-
trole bleek inderdaad dat er nog 
maar 34 zetten waren gespeeld, 
1.5-1.5. Aan bord 6 speelde Bob 
Bakker een uiterst spectaculai-
re partij, waarbij tot de 40e zet 
beide spelers alle kans op suc-
ces hadden.Helaas verloor Bak-
ker na een mislukt stukoffer on-
verhoopt een loper en kon hij 
verbouwereerd opgeven, 1.5-2.5. 
De stand werd door Peter Sie-
kerman gelijkgetrokken na een 
degelijke overwinning met zwart 
aan bord 1. Na 24 zetten, met 
een directe koningsaanval en 

meerdere dreigingen en slechts 
een pion achterstand , gaf zijn 
tegenstander op, 2.5-2.5. Aan 
bord 2 kreeg Arno Schlosser met 
wit na een taktische wending 
twee prachtige centrumpionnen, 
die ongehinderd konden opruk-
ken. Zwart pareerde de aan-
val met een offer van een kleine 
kwaliteit (twee stukken tegen to-
ren), maar de witte paarden wa-
ren oppermachtig en dwongen 
zwart spoedig tot overgave, 2.5-
3.5. Aan bord 5 koos Han Kem-
perink in een Schotse opening 
met zwart voor een scherpe stel-
ling. De gewaagde aanvalsdrift 
kostte tijd en pionnen en lever-
de niet altijd goede zetten. Aan-
name van een remise aanbod 
was achteraf het hoogst haal-
bare, 3-4. In een door beide par-
tijen fatsoenlijk gespeelde Alje-
chin creeerde Fons Vermeulen 
met zwart zich een kleine kans 
door een pion te winnen. Helaas 
was de verlokking van een twee-
de pion als een sirene die het 
zwarte spel vervolgens verlam-
de, eindstand 4-4. 

Woensdag piratenfeest! 
Zwem4daagse in De Witte Brug
Castricum - Nog even en dan is 
het weer herfstvakantie. Zwem-
liefhebbers kunnen dan mee-
doen aan de Nationale Zwem-
4daagse, die wordt gehouden 
van maandag 17 tot en met vrij-
dag 21 oktober in zwembad De 
Witte Brug. Op maandag om 
17.30 uur is de feestelijke ope-
ning. Feestelijk is het ook aan het 
einde van de vierdaagse als de 
medailles worden overhandigd.
Tijdens de zwem4daagse, zwem-
men de deelnemers vier da-
gen lang een bepaalde afstand. 
Kinderen jonger dan tien jaar, 
zwemmen elke dag tien banen, 
wie ouder is zwemt elke dag 
twintig banen. Van de vijf dagen 
is het de bedoeling dat de kin-
deren in ieder geval vier dagen 
komen zwemmen. Dat kan van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 17.30 en 18.30 uur. Natuurlijk 
moeten alle deelnemers wel een 
A-diploma hebben. Meedoen 
kost negen euro. Op de website 

www.dewittebrug.com is een in-
schrijfformulier te vinden. 
Op woensdagmiddag wordt bo-
vendien een piratenfeest gehou-
den van 13.00 tot 15.00 uur. Ie-
dereen komt dan natuurlijk ver-
kleed als piraat naar het zwem-
bad.
De zwem4daagse is niet alleen 
bedoeld voor kinderen; ieder-
een kan meedoen. Alleen aan-
moedigen mag natuurlijk ook of 
het is mogelijk mee te helpen bij 
het tellen van de baantjes. Tege-
lijk wordt een tekenwedstrijd ge-
houden. Wie het leukste ontwerp 
maakt voor een poster, ziet die 
afbeelding volgend jaar terug op 
de aankondigingsposter van de 
zwem4daagse. Daarnaast win-
nen de makers van de drie ori-
gineelste tekeningen een leu-
ke prijs. Geef de tekening uiter-
lijk maandag 17 oktober af aan 
de balie van het zwembad, voor-
zien van naam, telefoonnummer 
en leeftijd.

Louis van Duivenvoorde Vriend 
van de Vrienden van FCC
Castricum - Louis van Dui-
venvoorde is onderscheiden als 
Vriend van de Vrienden. Op de 
drukbezochte ledenvergadering 
werd de jeugdvoorzitter van FC 
Castricum in het zonnetje gezet. 
Naast een bos bloemen en een 
fles wijn ontving Louis van Dui-
venvoorde een dinerbon. “Louis 
is een man met enorme verdien-
sten voor FC Castricum,” sprak 
Herald Kornblum, voorzitter van 
de Vrienden van FC Castricum, 

lovend. “Hij is van vele mark-
ten thuis, bescheiden, maar al-
tijd in touw voor de jeugd van 
FC Castricum Onder zijn voorzit-
terschap is de jeugdafdeling tot 
grote hoogte gestegen. Daarom 
hebben wij er niet lang over na-
gedacht wie de nieuwe Vriend 
van de Vrienden zou worden.”
FC Castricum heeft inmiddels 
120 Vrienden die zich inzetten 
voor de jeugd. Gehoopt wordt 
dat het er 150 gaan worden. 
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Helden op bezoek bij 
de Augustinusschool
Castricum - Vol ontzag keken 
de kinderen van groep 1/2 en 3 
van basisschool de Augustinus 
op naar hun helden: de vrijwillige 
brandweer van Castricum. In het 
kader van de Kinderboekenweek 
met het thema Superhelden, wa-
ren zij afgelopen vrijdag uitgeno-
digd voor een demonstratie.
Nadat ze allemaal even in de 
brandweerauto plaats mochten 
nemen, was dan het moment 
aangebroken voor het mooi-

ste onderdeel: spuiten met de 
brandweerslang! 

De kinderboekenweek duurt nog 
tot donderdag 13 oktober. De 
Augustinusschool sluit de boe-
kenweek op die dag af met een 
boekenmarkt en tentoonstel-
ling van 17.00 uur tot 18.30 uur 
waarbij alle ouders uitgenodigd 
zijn om het werk van de kinderen 
rondom het thema ‘Superhelden’ 
te bewonderen. 

Heiloo in da Hood met Ameri-
kaanse hiphoptopper Sixman
Heiloo - Poppodium Buk Buk 
organiseert vrijdag 14 oktober 
een nieuwe hiphophappening 
met als naam Heiloo in da Hood. 
Dit evenement wordt op groot-
se wijze afgesloten door de be-
kende Amerikaanse hiphopper 
Sixman. In het voorprogramma 
onder andere een act Wesley 
Reyes, het talent uit Heiloo. De 
deur gaat open om 21.00 uur en 
de entree is 7 euro.  

Castricum - Castricum105 start 
donderdag 13 oktober om 20.00 
uur met een nieuw programma: 
‘Soul Parade’.
Om de week wordt er een uur 
lang de beste soul en funk van 
nu en de afgelopen 50 jaar ge-
draaid. Zowel bekende als min-
der bekende artiesten zijn te ho-
ren. Daarnaast is er extra aan-
dacht voor nieuwe releases en 
re-issues. De presentatie wordt 
verzorgd door Laurens Gischler.
Castricum105 is te beluisteren 
in de ether op 105.0 FM en op 
de kabel op 104.5 FM in Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. En ook op internet, via: www.
castricum105.nl .

Soul Parade op 
Castricum105

Struinen door 
de duinen

Castricum - Op zondag 16 ok-
tober kunnen belangstellen-
den onder leiding van Hermine 
Smit, gids van IVN Midden Ken-
nemerland lekker ‘struinen door 
de duinen’. Wat valt er allemaal 
te zien in de herfst? Welke pad-
denstoelen groeien er? Wat kan 
je eten in het bos en hoe berei-
den de dieren en de natuur zich 
voor op de winter? Zijn er die-
rensporen te vinden? Een span-
nende ‘struintocht’ voor jong en 
oud. Deelnemers kunnen zich 
aanmelden bij de receptie van 
Duincamping Geversduin. Ver-
trek vanaf de receptie om 13.00 
uur vanaf de receptie. (Foto Her-
mine Smit).

Stemmen op omgevingsfoto’s
Castricum - Tot en met 26 ok-
tober kunnen alle inwoners van 
de gemeente Castricum hun 
stem uitbrengen op een aantal 
fraaie foto’s die de verschillen-
de kernen verbeelden. Het Eco-
nomisch Platform Castricum legt 
drie foto’s per kern drie weken 
lang voor aan de inwoners. De 
winnende foto’s – per kern één 
– worden later dit jaar afgebeeld 
bij de entree van de kernen, op 
de  zogenaamde ‘komborden’.
Het kombord is het verkeers-
bord dat de entree van de ge-
meente markeert. Naast een fo-
to per kern blijven natuurlijk de 
naam van de woonkern, de ge-
meentenaam en het 50 km-bord 
op dit portaal. Op het kombord 
zal verder het woord ‘heerlykhyd’ 
te zien zijn, waarmee wordt ge-
refereerd aan de geschiedenis 
van de vijf woonkernen. Met uit-
zondering van De Woude zijn al-
le kernen een voormalige ‘heer-
lykhyd’.
Onder deze vlag van de Heer-
lykhyd is het Economisch Plat-

form in de gemeente bezig met 
het bundelen van bestaande en 
nieuwe initiatieven die zich rich-
ten op de mooie kanten van on-
ze woonkernen, de rust, ruim-
te en landschappelijke schoon-
heid. De gemeente Castricum 
heeft samen met alle economi-
sche partijen het beleidsplan 
‘Kwaliteitsimpuls Economie Cas-
tricum’ opgesteld. Aan het be-
leid is ook een jaarlijks uitvoe-
ringsprogramma gekoppeld. Ge-
meente en vertegenwoordigers 
van de economische partijen, 
verenigd in het Economisch Plat-
form, zorgen voor de uitvoering 
ervan. Het project ‘markering en-
trees’ is één van manieren waar-
op het Economisch Platform al 
het moois van de gemeente be-
ter voor het voetlicht wil bren-
gen.
Belangstellenden kunnen via de 
homepage van de website (www.
castricum.nl) hun voorkeurstem 
uitbrengen. De winnende foto’s 
worden begin november gepre-
senteerd.

Superhelden op De Klimop
Castricum - Op woensdag 5 
oktober verschenen er plotse-
ling allemaal Superhelden op De 
Klimop. Niet alleen Koen Kampi-
oen,  maar ook Mega-Mindy, Pi-
pi Langkous, Superman en zelfs 
Superwoman kwamen vertellen 
over hun heldhaftige daden. De 
kinderen waren erg onder de in-
druk van hun verhalen en som-

migen meenden toch wel hun juf 
of meester te herkennen. Aanlei-
ding voor dit alles was de start 
van de Kinderboekenweek die 
dit jaar ‘Superhelden’als the-
ma heeft. Na deze spectaculai-
re opening begonnen de kinde-
ren met veel enthousiasme aan 
de activiteiten rond de Kinder-
boekenweek.

Keep Talking op Castricum105
Castricum - Vanaf 15 oktober is 
een nieuw radioprogramma voor 
jongeren op Castricum105 te be-
luisteren: Keep Talking. In dit 
programma hoort men de bes-
te muziek, bandjes uit Castricum 
en jongeren die iets bijzonders 
doen of gedaan hebben.
Wie in een band speelt of iets 
bijzonders doet of gedaan heeft 
kan dit laten weten via Twitter via 
@keeptalking105 of mailt naar 
keeptalking@castricum105.nl  
De eerste uitzending van Keep 

Talking vindt plaats op zaterdag 
15 oktober tussen 19.00 uur en 
21.00 uur. Presentatie is in han-
den van Taco Blauw, Maarten 
Glorie en Janne Nierop.

Castricum 105 is te ontvangen 
in de ether op 105,0FM, op de 
kabel voor Castricum en Bak-
kum op 104,5FM en voor Lim-
men, Akersloot en De Woude 
op 89,0FM. De uitzendingen zijn 
wereldwijd te beluisteren via in-
ternet op www.castricum105.nl.

Expositie Hans Kaan-
dorp in ‘t Praethuys

Limmen - De hele maand  ok-
tober exposeert de in Limmen 
wonende Hans Kaandorp in ’t 
Praethuys, Westerweg 50 in Alk-

maar. Zijn werk voor deze ex-
positie bestaat uit schilderijen 
in acryl en enkele beeldjes van 
speksteen. 
De aanleiding voor deze expo-
sitie is het overlijden van zijn 
vrouw Joke aan kanker in sep-
tember 10 jaar geleden. “Ik vind 
het een mooi moment om op de-
ze manier even extra stil te staan 
en te gedenken”, zegt hij. “Daar-
naast is het, hoe dubbel het ook 
mag klinken, haar ziek-zijn ge-
weest die mij aan het schilderen 
heeft gezet”. De onderwerpen 
van het tentoongestelde werk 
zijn nogal divers, landschap-
pen, bloemen, abstract en enke-
le technische schetsen.
Openingstijden maandag t/m 
donderdag van 10.00 tot 16.30 
uur. Zie voor meer informatie op 
onze vernieuwde website www.
praethuys.nl.

Castricum - De werkgroep 
Heemskerk van de stichting Ter-
re des Hommes organiseert in 
de week van 24 tot en met 29 
oktober een huis-aan-huis-col-
lecte in Castricum, Akersloot en 
Limmen. 
Op dit moment zijn 92 mensen 
bereid gevonden voor Terre des 
Hommes te collecteren. Wie ook 
een wijk wil lopen, kan contact 
opnemen met Inge Klaassen, tel. 
06-46197533.

Voor meer informatie kan men 
terecht bij mevrouw Popma, Jan 
Ligthartstraat 157, Heemskerk, 
tel. 0251–235571.

Collecte Terre 
des Hommes
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Uiting-praktijk bestaat vijf jaar en 
het Spiritueel Centrum een jaar!

Uitgeest - Deze maand is het 
vijf jaar geleden dat de Uiting-
praktijk op de Populierenlaan 
68 de  deur opende in Uitgeest. 
Eigenaresse, Ingrid Uitendaal, 
startte de praktijk met drie vor-
men van natuurlijke geneeswij-
zen. reiki, kristaltherapie en au-
ra/chakra-healing. Drie energe-
tische behandelingen waarbij 
gewerkt wordt met de energie 
van de mens (en dier).

Inmiddels is het aanbod van the-
rapieën uitgebreid met onder 
andere Sabaaydi-massage, di-
verse voetmassages, oorkaars-
therapie en vanwege haar eigen 
hoge sensitiviteit, spirituele be-
geleiding voor hoog sensitieve 
volwassenen en kinderen.
Daarnaast is er een ruim pakket 
van gezondheids-edelstenen en 
aanverwante/spirituele artikelen 
in de praktijk aanwezig en wor-
den er vele cursussen en work-
shops gegeven zoals reiki- en 
meditatiecursussen. “Veel men-
sen hebben de afgelopen jaren 
ontdekt hoeveel baat ze kunnen 
hebben bij de energetische be-
handelingen en ze komen dan 
ook vanuit heel Nederland naar 
Uitgeest”, vertelt Ingrid enthou-
siast. “Mensen met chronische 
pijn, vermoeidheid, slaapproble-
men en allerhande fysieke klach-

Hermien de Waard leest 
voor uit ‘Bang mannetje’
Castricum - Aanstaande za-
terdag als de kinderboeken-
week ten einde raakt, leest Her-
mien de Waard het onvolpre-
zen prentenboek ’Bang manne-
tje’ voor met behulp van vertel-
platen. In dit verhaal moet bang 
mannetje naar een boom toe rei-
zen om van zijn angsten af te ra-
ken, maar hij maakt onderweg 
zoveel angstige momenten mee 
dat hij al zijn angsten eigenlijk al 
zelf overwon.

Het zijn doorlopende vertellin-
gen van 10.00 tot 12.00 bij de 
kinderboeken van Boekhan-
del Laan op de Burgemeester 

Mooijstraat 19 in Castricum. Kijk 
voor meer informatie op www.
boekenwerkplaats.nl.

ten hebben ervoor gezorgd dat 
het klantenbestand inmiddels is 
uitgegroeid tot ruim vijfhonderd 
dankzij mond-tot-mondrecla-
me!” De Uiting-praktijk is aan-
gesloten bij de N.O.A.G., Neder-
landse Orde Alternatieve Gene-
zers, zodat veel ziektekostenver-
zekeraars  de behandeling gro-
tendeels vergoeden.

In 2006 startte de praktijk aan 
de Populierenlaan 68 met alleen 
de behandelruimte. In 2009 is de 
praktijk uitgebreid met een rui-
me meditatieruimte waar ook 
cursussen en workshops gege-
ven worden. Vanwege de drukte 
is Ingrid in oktober 2010 samen 
met Sigrid Beentjes het Spiritu-
eel Centrum Uitgeest gestart. Si-
grid is magnetiseur, tarotiste en 
esoterica. Zij houdt consult in de 
meditatieruimte van de praktijk. 

Sigrid: “Mensen kunnen bij het 
Spiritueel Centrum Uitgeest te-
recht voor allerlei cursussen zo-
als reiki 1-2-3, leren medite-
ren, kristaltherapie, tarot en ve-
le workshops zoals leren magne-
tiseren, engelen, vital feet bowl-
massage, oorkaars-therapie en 
verschillende creatieve work-
shops zoals een sjamanenratel 
maken of eigen inzichtkaarten.
Daarnaast worden er regelma-
tig lezingen gehouden en is er 
een keer per maand een spiritu-
eel café, waar met een kop kof-
fie/thee gesproken wordt over 
allerlei spirituele onderwerpen.” 
Op 23 oktober staan de Uiting-
praktijk en het Spiritueel Cen-
trum Uitgeest op de Paranor-
maal & Wellnessbeurs in Alk-
maar op de Koelmalaan 310 van 
11.00 tot 17.00 uur. Hier kan men 
in een proefbehandeling ervaren 
wat ondermeer een energetische 
behandeling kan doen tegen een 
kleine vergoeding. Entreevan de 
beurs is zes euro. Bij de praktijk 
kan men een kortingsbon opha-
len waardoor de entreekosten 
nog slechts 4,50 euro bedragen. 
Kijk ook eens op www.uiting-
praktijk.nl en www.spiritueelcen-
trum-uitgeest.nl. Een afspraak 
maken kan telefonisch: Ingrid 
Uitendaal 0251-750792 of met 
Sigrid Beentjes 06-53414156. 

Griekse avond met live-
muziek in Ola Kala

Castricum - De herinnering 
aan een zonovergoten vakan-
tie in Griekenland. De warm-
te, de geur van de Griekse keu-
ken, de sfeer... Het komt allemaal 
terug tijdens het dans- en mu-
ziekfeest dat wordt gehouden in 
Grieks restaurant Ola Kala op de 
hoek van de Dorpsstraat en Bur-
gemeester Mooijstraat. Dit zon-
nige Griekse feestje vindt plaats 
op zaterdag 22 oktober vanaf 
19.00 uur. 

Plan is om regelmatig Griekse 
avonden te organiseren. De in-
formatie is te vinden op de fraaie 
website www.olakala.nl. “Wij wil-
len proberen elke laatste zater-
dag van de maand een muziek-
groep uit te nodigen”, vertelt 

gastheer Kostas Zafeiroudis. 
Nieuw is ook dat liefhebbers van 
de Griekse keuken gerechten af 
kunnen halen. Rijkgevulde pita-
broodjes bijvoorbeeld, gerechten 
van de grill, tzatziki, of spana-
kotiropita; een hartige taart met 
bladerdeeg, spinazie en scha-
penkaas. Ter kennismaking kan 
men nu een giros-schotel afha-
len voor maar 11,00 euro. 
“Natuurlijk blijft onze topper de 
mezes”, vervolgt Kostas. “Dat zijn 
verschillende warme en koude 
delicate gerechten. Wij schen-
ken ook goede Griekse wijnen, 
waardoor onze gasten verzekerd 
zijn van een heerlijk avondje uit.” 
Reserveren is alleen telefonisch 
mogelijk tijdens de openingstij-
den op 0251 651077.

Castricum - Afgelopen week 
vond voor de zestiende keer de 
uitreiking van de Vitae Talent 
Awards plaats. 
Na een spannende selectiepro-
cedure bleven er in de categorie 
Management & Office Support 
vijf genomineerden over. 

Marieke Rietveld uit Castricum 
stak er volgens de vakjury met 

Nooit meer moe dankzij Marieke
kop en schouders bovenuit en 
sleepte de Management & Offi-
ce Support Talent Award 2011 en 
een reischeque ter waarde van 
750 euro in de wacht. 

Marieke werkt als secretares-
se voor Fred Aarsen van Salmay 
communicatie. “Sinds Marieke 
voor me werkt ben ik nooit meer 
moe”, aldus Fred.

Afvalheffing kan 6,6% omlaag
Castricum - Door een pakket 
aan maatregelen kan de afvalin-
zameling goedkoper. Vooral door 
meer afvalscheiding en slimmer 
inzamelen kan een besparing 
worden gehaald van 6,6% en dat 
scheelt de inwoner hetzelfde in 
de afvalstoffenheffing. Castri-
cummers doen overigens al heel 
behoorlijk aan afvalscheiding: 
52% wordt gescheiden aange-
boden, tegen gemiddeld 45% in 
vergelijkbare gemeenten. 

Het college biedt de gemeen-
teraad het Afvalbeleidsplan aan 
en stelt daarin allerlei maatrege-
len voor. 

Het plaatsen van kroonringen 
in de gehele gemeente waar de 
plastic zakken op de inzameldag 
aan gehangen kunnen worden 
bijvoorbeeld, het houden van 
sorteeranalyses om na te gaan 
in hoeverre er afvalstoffen wor-
den weggegooid die eigenlijk 

apart moeten worden aangebo-
den, het bestickeren van de mi-
nicontainers met de registratie 
van adres, opstelplaats, en bar-
code, aanschaf van extra pers-
apparatuur op het afvalbrengde-
pot en het herhalen van een ac-
tie met compostvaten.
Door dit alles kan de afvalstof-
fenheffing volgend jaar al om-
laag, met afhankelijk van de 
grootte van het huishouden bij-
na 15 euro tot bijna twee tientjes.
De raad behandelt het afvalbe-
leidsplan 27 oktober. 
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Al wandelend genie-
ten van de natuur
Castricum - Wie wil genieten 
van de natuur rondom Castricum 
kan deelnemen aan korte en/of 
lange wandeltochten georga-
niseerd door de Stichting Wel-
zijn Castricum. De lange wan-
deltochten van 15 kilometer vin-
den tweewekelijks op de woens-
dag op elke even week plaats. 
Het vertrek is om 10.00 uur van-
af Station Castricum bij de kaart-
jesautomaten. De groep wande-
laars voor de 6/7 kilometerwan-
deling vertrekt tweewekelijks op 
de woensdag op elke oneven 
week om 10.00 uur vanaf Be-

zoekerscentrum De Hoep aan de 
Zeeweg in Bakkum.
Informatie over de wandelingen 
kan worden verkregen bij bege-
leider Rinus Vink, telefoon 0251 
652016. Men kan zonder opga-
ve aan de korte en lange toch-
ten deelnemen. Er zijn geen kos-
ten aan de wandelingen verbon-
den, eventuele consumpties on-
derweg zijn voor eigen rekening. 
Voor algemene informatie kan 
gebeld worden met de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251-656562, of via de e-mail: 
info@welzijncastricum.nl.

Vitesse gelukkige win-
naar van streekderby 
Castricum - In de eerste fa-
se van de wedstrijd waren bei-
de ploegen nog zoekende. Lang-
zamerhand begon Uitgeest de 
wedstrijd naar zich toe te trek-
ken, maar toch was het Vitesse 
dat halverwege de eerste helft 
toesloeg. Robin Bakker, die tot 
dat moment weinig in het spel 
was betrokken, speelde op de 
linkerkant zijn directe tegen-
stander uit en zijn harde voor-
zet kwam voor de voeten van 
Menno Peters. Zijn eerste in-
zet werd nog geblokt maar toen 
de bal opnieuw voor zijn voeten 
kwam haalde hij hard en doel-
treffend uit: 0-1. Uitgeest leek 
door die achterstand wat aange-
slagen en het duurde tot een mi-
nuut of 10 voor rust voordat het 
team de klap weer echt te boven 
was. Maar die laatste minuten 
voor rust was het billen knijpen 
voor iedereen die uit Castricum 
kwam. Diverse grote mogelijkhe-

den deden zich voor, maar met 
meer geluk dan wijsheid hield 
Hans Veldt zijn doel schoon.
Ook het begin van de tweede 
helft was Uitgeest duidelijk de 
betere partij, mede omdat Vi-
tesse nauwelijks bij machte was 
om de bal in de ploeg te hou-
den. Maar na een kwartier eb-
de het overwicht langzaam weg, 
en werd het een wat rommelige 
wedstrijd. Toch bleven de beste 
kansen weer voor de thuisploeg, 
maar die werden of gemist of de 
wederom prima keepende Hans 
Veldt stond een treffer in de weg. 
Na een blessuretijd van zo’n ze-
ven minuten floot de prima lei-
dende scheidsrechter af, en 
bleef Uitgeest ontgoocheld ach-
ter op hun nieuwe hoofdveld. Al 
met al een heel gelukkige zege 
voor Vitesse dat de drie punten 
goed kan gebruiken om weg te 
komen uit de onderste regionen 
van de tweede klasse.

Strand- en duinloop van 
AVC droog en stormachtig

Castricum - Met donkere wol-
ken, een straffe tegenwind en 
vier mooie routes over onder an-
dere het strand deden afgelopen 
zondag weer een aantal hon-
derden deelnemers mee aan de 
strand- en duinloop van AVC.
De jongste deelnemers gingen 

om 10.15 uur van start voor de 
2,3 km. Er werd in diverse cate-
gorieën gelopen. Bij de categorie 
CD junioren waren net als vorig 
jaar Ryan Clarke en Corinde van 
Es de snelsten. In de categorie 
pupillen waren dat Nina Kruijer 
en Rick Thomasse. In de catego-

rie jonger dan zeven jaar waren 
dat Kiki Pijlman bij de meisjes en 
Milo Dekker bij de jongens. Alle 
lopers gingen naar huis met een 
mooie herinnering. 
De 4 km voor volwassenen was 
een leuke strijd waar Peter Wol-
ters bij de mannen en Monique 
Arkenbout Andries bij de vrou-
wen de snelsten waren. De wed-
strijdafstand van de dag was de 
10,5 km. Hier waren ook diverse 
categorieën, maar bij de dames 
was de snelste Eileen Groenland 
van Trias in een tijd van 45.30. 
Bij de mannen was de snelste 
Iain Murdoch van Hylas in een 
tijd van 37.54. De 15 km lopers 
gingen gelijkertijd van start. Het 
werd niet alleen een gevecht 
tussen de lopers, maar ook hier 
ging men de strijd met het strand 
aan. De snelste dame werd Cori-
ne Bosma van AV Castricum in 
1.23,22 en de snelste heer Pe-
ter Loos in 1.00,22. Alle uitsla-
gen kan men terugvinden op 
www.avcastricum.nl. De volgen-
de loop, met dezelfde routes als 
deze zondag, is op 4 december.

Jolanda Linschooten naar 
ultraloop La Reunion
Akersloot - Atlete Jolanda Lin-
schooten start donderdag 13 ok-
tober in de 162 kilometer lange 
ultraloop over het tropische ei-
land La Reunion. De ultraloop, 
de Grand Raid Reunion, staat 
bekend als een van de zwaarste 
en avontuurlijkste berglopen ter 
wereld. De deelnemers moeten 
onderweg 9600 hoogtemeters 
klimmen en afdalen over glibbe-
rige paden door het regenwoud, 
over een actieve vulkaan die vo-

Kennismakingstraining bij TTV Limmen
Limmen - Tafeltennisvereni-
ging Limmen houdt de komen-
de week een aantal speciaal in-
gelaste kennismakingstrainin-
gen voor zowel de jeugd als voor 
de senioren. Op deze kennisma-
kingstrainingen is het mogelijk 
om op geheel vrijblijvende wij-
ze een keer kennis te maken met 
de sport tafeltennis. Vrijdag 14 
oktober van 18:30 tot 20:00 uur 
wordt er een kennismakings-
training voor de jeugd gegeven. 
De jeugdtrainingen worden ge-
geven door een drietal gediplo-
meerde jeugdtrainers die de sla-

gen en verschillende effecten 
aanleren. Verder kan men het 
op deze training opnemen te-
gen een echte ‘tafeltennisrobot’. 
Op deze jeugdtraining zijn geïn-
teresseerden welkom van 7 jaar 
tot 17 jaar. In de trainingen wordt 
bij de indeling rekening gehou-
den met de leeftijd en het spelni-
veau. Wie geen batje heeft, kan 
deze lenen bij de vereniging. 

Voor de jeugd zijn er naast de 
trainingen vele leuke jaarlijk-
se evenementen zoals Het Open 
Limmer, het clubkampioenschap 

en uitwisselingen met buurtver-
enigingen. Naast de jeugdafde-
ling bevat de vereniging ook een 
seniorenafdeling. Bij de senioren 
staan gezelligheid en sportivi-
teit centraal. Voor geïnteresseer-
de senioren worden een tweetal 
open trainingen gegeven: vrijdag 
14 oktober en maandag 17 okto-
ber, beiden vanaf  20.00 uur.  Ta-
feltennisvereniging Limmen is 
gevestigd aan de Hogeweg 61 
te Limmen. Voor verdere vragen 
over de vereniging kan men con-
tact opnemen met Reinier Poel-
man: r.poelman1@hetnet.nl.

rig jaar tijdens de wedstrijd la-
va spuwde en over rotshellingen 
waar soms stukjes geklauterd 
moet worden. Tijdens de non-
stop race, die deels ook ‘s nachts 
wordt afgelegd kan de tempe-
ratuur dalen tot rond het vries-
punt op de hoogste vulkaanpie-
ken, terwijl overdag in de diepe 
keteldalen temperaturen tot ver 
over de dertig graden gebrui-
kelijk zijn. Het Franse La Reu-
nion ligt in de Indische Oce-

aan, ter hoogte van  Madagas-
kar en aan de loop doen circa 
2400 mensen deel. Linschooten 
liep in 2007 ook de Grand Raid 
Reunion en werd toen 4e dame. 
Het parcours is vorig jaar ech-
ter gewijzigd en zo mogelijk nog 
zwaarder en moeilijker gewor-
den. Na haar eerdere overwin-
ning in de Ultratrail Mont Blanc 
-TDS over 120 kilometer en haar 
Nederlands Kampioenschap op 
de 100 kilometer in Winschoten 
eerder dit jaar zijn de verwach-
tingen hoog gespannen. Her ver-
loop van de race is op 13 en 14 
oktober te volgen op haar blog 
op www.outdoorfoto.nl, op haar 
Facebook pagina en via Twitter.

Stijgende lijn dames Croonenburg
Castricum - Bij het inspelen 
overrompelde de tegenstander 
de volleyballende dames 1 van 
Croonenburg door hun indruk-
wekkende inslaan. Uiteindelijk 
won  Croonenburg de set toch 
met 25-20. Croonenburg startte 
de tweede set erg goed en be-
haalde een flinke voorsprong, 
maar na een slimme time-out 

van AVV Keistad wist de dames 
1 zich te herpakken en won met 
24-26. De derde set heeft Croo-
nenburg gewonnen met 25-20 
mede door een paar mooie ser-
viceseries. Croonenburg stond 
dus met 2-1 voor en ging positief 
de vierde set in, maar het wilde 
niet lukken om de set binnen te 
halen. Uiteindelijk werd de stand 

van 24-12 naar 17-25 omgebo-
gen. Dus toen stond het 2-2 en 
kwam er een vijfde set. Die werd 
uiteindelijk toch verloren met 10-
15. 
Ondanks het verlies heeft Croo-
nenburg mooi volleybal laten 
zien en gaat met een positief ge-
voel op naar de volgende wed-
strijd tegen US D2.




