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Jimmy Hendriks geplaatst 
voor WK Lakeside 2013

Castricum - Jimmy Hendriks 
speelt mee met de WK Lakesi-
de voor professionele dartsspe-
lers. De jeugdwereldkampioen 
uit Castricum begon in januari 
aan zijn nieuwe uitdaging. Jim-
my moest er voor zorgen dat hij 
bij de beste 28 spelers kwam op 
de rankinglijst en zo plaatsing 
te kunnen afdwingen voor het 
WK in de tweede week van ja-
nuari in Frimley Green. De laat-
ste punten behaalde hij in Litou-
wen. Met een 124-finish won hij 
daar de finale met 6-4. Hendriks 
staat nu op de 23ste plaats op de 
rankinglijst.  

Hart voor Borstkankerdag
Castricum - Zaterdag 13 okto-
ber vindt de ‘Hart voor Borstkan-
kerdag’ plaats op het Bakkers-
pleintje. Het evenement wordt 
georganiseerd door de onder-
nemers van het plein. Deze dag 
staat in het teken van de Stich-
ting Hart voor Borstkanker, een 
initiatief van de Castricumse Lia 
Kooijman. Nathaly Blaas, eige-
naresse van Lingerie By Nat-
haly heeft een bijzondere band 
met deze stichting. Al eerder or-
ganiseerde zij acties en ook de-
ze keer nam zij het voortouw. Lia 
Kooijman kreeg zes jaar geleden 
zelf borstkanker en heeft daar 
een positieve wending aan ge-
geven. Zij ontwierp een nieuw 
borstkankersymbool in de vorm 
van een omgekeerd hart, waar-
door de vorm van twee borsten 
ontstaat. Het werd het LIA-sym-
bool en dat staat voor ‘Liever In 
Actie!’ Met de opbrengst van  
sieraden, schilderijen en bijou-
terieën is zij in de gelegenheid 
borstkankeronderzoek van het 
KWF financieel te ondersteunen.

Bij aankoop van een bh ontvan-
gen klanten zaterdag een zilve-
ren sieraad met het LIA-sym-
bool. Er is een kraam met sie-
raden van Lia en op het plein 
pronkt het reclameobject van de 
stichting: een roze Trabant. Ver-
schillende ondernemers hebben 
speciale aanbiedingen of geven 
cadeautjes weg. Bij een aan-
tal gaat de opbrengst van pro-
ducten naar het goede doel. Bij 
Wier&Ga is een expositie van de 
schilderijen van Lia en daar geeft 
Josje de Klerk om 12.30 uur een 
lezing over haar boek De Een-
tietige Bandiet, een autobiogra-
fische roman. Verder zijn er kin-
deractiviteiten, er is muziek en  
hapjes en een glaasje maken het 
evenement compleet. 

Bakkum - Tot grote verbazing 
van vele hondeneigenaren blijkt 
dat hun honden nog steeds niet 

Nóg niet welkom op het strand

Muttathara steunt bouw van 
school Mariëtte’s Child Care
Castricum - Mariëtte Krouwel 
en Moses Asagbo ontvingen tij-
dens een korte verblijf in Neder-
land op symbolische wijze de 
tweede donatie van de Stichting 
Castricum helpt Muttathara; een 
bedrag van 9.000 euro. Een deel 
van dit bedrag, 5.000 euro,  is af-
komstig van een anonieme do-
nateur. Het geld is bedoeld voor 
de bouw van een school bij hun 
kinderhuis in Ghana. Eerder dit 

jaar ontvingen zij de eerste do-
natie van 9.000  euro. Het tota-
le donatiebedrag van Mutttatha-
ra voor de school is 13.000 euro. 
Muttathara steunt Mariëtte’s 
Child Care al vanaf de oprich-
ting; er waren donaties voor de 
nieuwbouw van het kinderte-
huis, de logeerverblijven voor 
de vrijwilligers en voor een aan-
gepaste leef- en therapieruimte 
voor gehandicapte kinderen. 
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overdag op het strand mogen 
komen. De Algemeen Plaatse-
lijke Verordening APV blijkt op 

verzoek van de gemeenteraad 
vorig jaar aangepast te zijn om 
zo het zomerseizoen te verlen-
gen. Sinds dit jaar zijn honden 
welkom van 1 november tot 1 
april. Vorig jaar was dat nog van 
1 oktober tot 1 mei. De maatre-
gel geldt ook voor paarden. Bei-
den zijn welkom voor 9.00 uur en 
na 20.00 uur. 
In Wijk aan Zee en Egmond aan 
Zee kunnen de dieren wel over-
dag uitwaaien langs de vloedlijn 
met hun baasje. Foto: Peter van 
Renen.

Castricum
Heerhugowaard

4.95

Volop genieten!!
Slagroomtruffels

250 gram van 6.95 voor

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

4 biologische
slavinken
Samen € 2,99
Vleeswarentrio

Kipfilet
Cervelaat

Gebr. gehakt
Samen € 4,99

Erwtensoep
2e halve prijs
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En nu ik!
Familie Borst is er klaar voor
Als er bekende Bakkummers be-
staan, dan zijn het toch William 
Borst (52 jaar) en zijn zoon Fabi-
an, eigenaars van het historische 
hotel-café-restaurant Borst aan 
de Van OldenbarneveldTweg. Al 
sinds het begin van de twintigste 
eeuw heeft de familie Borst hier 
een herberg. Na zijn grootvader 
en diens kinderen de zaak had-
den gerund, kocht William het 
hotel samen met zijn vrouw Ka-
rin. Het was 1986. Ze innoveer-
den her en der, waren een van 
de eerste cafés met kelderbier, 
maar behielden het karakter van 
een bruine kroeg. 

En daar staan ze nu, vader en 
zoon, samen trotse eigenaars 
van het familiebedrijf. Mannen 
uit één stuk, Noord-Holland-
se tongval, de mouwen opge-
stroopt. Komend weekeinde is 
het kermis in Bakkum, het onbe-
twiste hoogtepunt van hun jaar. 
‘De grootste reünie van Noord-
Holland’ noemen ze het. De ker-
mis staat wel bekend als de Bak-
kummer oorlog. Die naam is ont-
staan door de concurrentiestrijd 
tussen cafés in Bakkum en werd 
later gebruikt omdat het nog-
al een wilde kermis was, waar-

bij mensen uit Egmond verhaal 
kwamen halen voor de rotzooi 
die Bakkummers zouden heb-
ben getrapt op de kermis daar. 
Het is de vraag of die bijnaam te-
recht is. “Ik heb het nooit erva-
ren als oorlog”, zegt William. Hij 
vertelt dat de kermis niet altijd zo 
groot is geweest: “Vroeger kon je 
hier gewoon op een stoeltje zit-
ten met de kermis. We werkten 
met een man of vier: een duo-
tje in de zaal en een duootje in 
het café. Toen is het van lieverlee 
populairder geworden. We orga-
niseerden touwtrekken of auto-
knuppelen en boekten steeds 
knappere bands. Vervolgens 
werd zo’n achttien jaar geleden 
het zogenaamde eerste deuntje 
verboden en mocht er op maan-
dag niet meer gedronken wor-
den. Dat was een domper. Bak-
kum kwam massaal in protest, 
we hebben nog handtekeningen 
aangeboden bij het gemeente-
huis. Dat mocht niet baten. Een 
gevolg was wel dat de zondag 
steeds populairder werd. Dan 
staat hier de straat vol.”
Voor de firma Borst beginnen 
de voorbereidingen op de ker-
mis drie maanden van tevoren 
met het aanvragen van vergun-

ningen bij de gemeente en het 
vastleggen van de beste ker-
misbands. Veertien dagen voor 
de kermis begint het leegruimen 
van zaal en café. Hotelkamers 
worden gebruikt om de inboe-
del op te slaan. Ook worden de 
leveranties van drank en tenten 
geregeld. Alles doen de heren in 
goed overleg. Fabian boekt de 
bands, William doet de bestel-
lingen. Het is een enorme ope-
ratie: op zondag werken er 35 
mensen bij Borst, de tankwagen 
blijft staan. Zeven dagen voor en 
zeven dagen na de kermis is het 
hotel gesloten. “De geur van bier 
en mensen moet eerst uit het ge-
bouw”, grijnst Fabian. 

Toch is dat ene weekeinde in ok-
tober niet het enige waar hotel 
Borst op draait. Naast hoogte-
punten als de kermis en het be-
faamde Jazz in Bakkum komen 
er ook op normale avonden ge-
noeg mensen, zegt Fabian. “Je 
ziet steeds weer bekende ge-
zichten. Niet echt vaste klanten, 
maar steeds dezelfde mensen uit 
Castricum die af en toe langsko-
men.” Na de kermis wordt de zaal 
verbouwd. Moderner, met open-
slaande deuren naar het achter-

terras. “We willen ons meer rich-
ten op de zakelijke markt”, zegt 
William. “De zaal wordt geschikt 
voor vergaderingen en congres-
sen met bijvoorbeeld een bete-
re geluidsinstallatie en een be-
amer.”

Intussen wordt Fabian klaar-
gestoomd om de zaak over te 
nemen. Dat proces is in een 
stroomversnelling gekomen na 
het dramatische ongeluk dat 
het gezin drie jaar geleden over-
kwam in Zuid-Afrika waarbij, 
zoals bekend, Williams vrouw 
en dochter om het leven kwa-
men. Nu doen de mannen het 
met z’n tweeën. Ze stralen trots 
uit en zien de toekomst inmid-
dels zonnig in. William is trots op 
zijn zoon: “Hij houdt zich prach-
tig staande”. Fabian moet het ho-

tel uiteindelijk gaan overnemen. 
“Ik groei steeds meer in het lei-
dinggeven”, zegt hij. “Ik hoop 
dat ik alles draaiende kan hou-
den en dat ik er een leuk broodje 
van kan eten. Het was nooit een 
verplichting om in de zaak ver-
der te gaan en ik heb ook oplei-
dingen in andere richtingen ge-
daan. Maar uiteindelijk kwam ik 
toch uit in de horeca en ik vind 
het nog steeds leuk.” 

Fabian is een kermiskindje: hij 
wordt 11 oktober 23 jaar. Hij 
wordt de vierde generatie van 
de familie die het hotel gaat run-
nen. Misschien gaat zijn vrien-
din daarbij helpen. En misschien, 
heel misschien, komt er ooit nog 
wel een vijfde generatie. Hotel 
Borst blijft een begrip in Bak-
kum. Arjen de Wit.

Foto’s Peter van den 
Berg bij Streetscape 
Castricum - Tot en met 15 no-
vember zijn landschappen van 
Peter van den Berg te zien in ga-
lerie Streetscape op de Burge-
meester Mooistraat 13. Plaats-
genoot Peter van den Berg is 
veel op stap met bestemming 
het noorden. Uitgestrekte ge-
bieden met ongerepte en woes-
te natuur zijn de inspiratie voor 
zijn fotowerk. Hij creëert met 
zijn fotografie nieuwe persoon-
lijke landschappen, waarin licht 
en kleur bepalend zijn. In de 
etalages van Streetscape is re-

cent werk van Peter uit IJsland 
te zien. Zijn portfolio bevat daar-
naast onder andere uit een ka-
lender, diverse boekomslagen 
en illustraties. Ook in het buiten-
land bestaat er waardering voor 
zijn foto’s. 
De resultaten zijn te zien in ga-
lerie Streetscape en op zijn web-
site www.petervandenberg-fo-
tografie.nl. Kunstgalerie Street-
scape is geopend op zaterdagen 
van 10.00 tot 15.00 uur en op af-
spraak: 0251-671061, Peter van 
den Berg: 06-49994244. 

Castricum - In de herfstvakan-
tie kunnen kinderen van 4 tot en 
met 8 jaar in de vorm van spelle-
tjes helpen om de rommel op te 
ruimen die de Rommel-de-Bom-
melheksen hebben gemaakt in 
de Tuin van Kapitein Rommel. 
Onder begeleiding van een vol-
wassene zijn de kinderen wel-
kom op dinsdag 23 oktober en 
donderdag 25 oktober van 13.30 
tot 16.00 uur. Entree twee eu-
ro per kind. De poppenkast-
voorstelling van Hansje Veen is 
op woensdag 24 oktober vanaf 
14.00 uur. Entree twee euro per 
kind. Aanmelden via info@tuin-
vankapiteinrommel.nl. Als het 
regent kan het heksengerommel 
op dinsdag en donderdag niet 
doorgaan. Bel bij twijfel 0251-
672356. 

Herfstvakantie 
in Tuin Rommel

Lezing over Castricum en 
Bakkum tijdens de WO II
Castricum - De eerste oorlogs-
jaren verliepen voor Castricum 
en Bakkum relatief rustig, maar 
eind 1942 keert het tij voor de 
Castricumse bevolking. Castri-
cum en Bakkum worden groten-
deels ‘Sperrgebiet’ en de eerste 
evacuatie is eind 1942 een feit. 
Ruim vijftig gesneuvelde mari-
ne- en luchtmachtmensen spoe-
len aan op de Castricumse kust. 
Een aantal van hen vindt hier 
hun laatste rustplaats. John Hei-
deman geeft op 14 oktober tij-

dens de zondagmiddagsocië-
teit een uitgebreid en begrijpelijk 
beeld van de oorlogstijd. 
De zondagmiddagsociëteit vindt 
elke tweede zondag van de 
maand plaats van 14.00 tot 16.00 
uur in  Ontmoetingscentrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 
5. De toegang is 4,00 euro. Voor 
vervoer kan men (uiterlijk tot de 
donderdag ervoor) bellen naar 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251- 656562 of e-mailen naar 
info@welzijncastricum.nl. 

Castricum - Scheppen als roe-
ping; dat is het thema van de 
eerste vesper over kunstenaars. 
De serie vespers kreeg als naam 
‘Beeld en gelijkenis’ mee. 
Op zaterdag 20 oktober vanaf 
17.00 uur in de Dorpskerk gaat 
het over Chagall. Chagall’s schil-
derijen zijn doordrongen van 
mythologie en mystiek. Een van 
zijn beroemdste schilderijen is 
‘De witte kruisiging’. 

Over dat schilderij verzorgt Ds. 
Dick van Arkel een overden-
king. Het liturgiekoor van Jel-
le Jan Klinkert zingt. Iedereen is 
welkom.

Vespers en kunst
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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 en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum 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 uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@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.

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
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Verrassend concert Iskra
Castricum - In het eerste klas-
sieke concert  dit najaar pre-
senteert Iskra jong talent in 
twee formaties. De avond be-
gint met het van Baerle Kwar-
tet. Dit kwartet (Shin Sihan en 
Caspar Horsch viool, Robin van 
Gameren alt, Alexander Waren-
berg, cello) werd opgericht op 
het Sweelinck conservatorium in 
Amsterdam. Alle leden spelen in 
de Fancy Fiddlers, een ensem-
ble dat bestaat uit ongeveer 25 
jonge talentvolle leerlingen van 
de Hilversumse vioolpedagoge 
Coosje Wijzenbeek. Na Schubert  
kan het publiek na de pauze ge-

nieten van Maarten Jansen, cel-
lo en Marlene Hemmer, viool. Zij 
spelen werken van Kodály, Glie-
re en Händel.

Zaterdag 3 november volgt het 
tweede klassieke concert van 
Iskra met Johannes Möller en 
Laura Fraticelli, klassiek gitaar. 
Kaartverkoop via www.iskra.nl of 
aan de kassa. De kaarten kos-
ten 14,00 euro Iskra-kortings-
kaart  en CJP 12,00 euro en kin-
deren tot en met twaalf jaar 7,00 
euro. De concerten vinden plaats 
in de Dorpskerk, aanvangstijd 
20.15 uur. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot: 
28-09-2012: Chiara Milana, 
dochter van B. Verduin en D. van 
den Wijngaard, geboren te Alk-
maar. 

Wonende te Castricum: 
28-09-2012: Sil, zoon van P. Len-
tink en B.G. Wortel, geboren 
te Beverwijk. 01-10-2012: Vigo 
Fedde, zoon van J.E. van Oort en 
A.A. Bonda, geboren te Alkmaar. 

Wonende te Bakkum: 
30-09-2012: Djoeke John, zoon 
van K.D.E. van der Linden Vooren 
en T. Punt, geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
02-10-2012: Broek, Marcel en 
Admiraal, Anna A.M., beiden wo-
nende te Limmen. 02-10-2012: 
Yilizhati, Xuekelaiti, wonende te 
Bakkum en Gulinigeer, Yumiti, 
wonende te Urumqi, China.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
27-09-2012: Kerver, Jeroen en 
van Scheijndel, Catharina A.R., 
beiden wonende te Beverwijk. 

28-09-2012: Schoorl, Rudolf C.C. 
en Rosloot, Elisabeth A., beiden 
wonende te Uitgeest.

28-09-2012: Schoonderwoert, 
Remco J. en Bark, Masja B., bei-
den wonende te Zaandam.

Overleden:
Wonende te Castricum:
27-09-2012: de Vries, Antje, oud 
89 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met C. Jobse. 
27-09-2012: van Kuilenburg, 
Dirk N.W., oud 88 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
G. Boonstra. 
30-09-2012: Nijhuis, Anna C., 
oud 86 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met J. van 
der Vliet. 
30-09-2012: Holtslag, Simon, 
oud 89 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met C.M. 
van Vliet. 
01-10-2012: Kuijs, Cornelis, oud 
95 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met G. Beentjes. 
02-10-2012: Winkelaar, Maria G., 
oud 76 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.C.G. Hem-
mer.

Wonende te Bakkum:
27-09-2012: Marcker, Gerardus 
H.M., oud 82 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met G. Len-
sen. 28-09-2012: Wishaupt, No-
el M.J.A., oud 45 jaar, overleden 
te Zijpe.
Wonende te Limmen:
25-09-2012: Wit, Wilhelmina J., 
oud 79 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met G.J. 
Kruijswijk. 
Wonende op de Woude:
01-10-2012: Rol, Petronella, oud 
82 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met K. Hos.

GDB tegen verplaatsing 
hertenkamp Dijk en Duin
Castricum - Gemeente en 
Dorpsbelang heeft tegen het be-
stemmingsplan Dijk en Duin ge-
stemd. De reden dat GDB te-
gen dit besluit heeft gestemd is 
de verplaatsing van het herten-
kamp. Kees van der Himst van 
GDB: “Het is een prachtig her-
tenkamp aan de rand van Bak-
kum, waar de bewoners mak-
kelijk naar toe kunnen. Voor de 
kinderen is het ook een prachti-
ge uitvalbasis om lekker te spe-
len. De meerderheid van de raad 
besliste helaas anders en zo zal 

dit hertenkamp naar een andere 
kant van het gebied verhuizen.” 
Bovendien is de lokale par-
tij het niet eens met de verde-
ling van woningdifferentiatie. 
“De afspraak die in de woonvi-
sie is aangegeven is 40% soci-
ale woningbouw, 30% voor de 
middenklasse en 30% voor de 
top wordt niet nagestreefd in dit 
plan. Voor de sociale woning-
bouw, waaronder de starterswo-
ningen, wordt beduidend minder 
gebouwd en daar is nu juist een 
grote behoefte aan.”

Limmen - Wie 55 jaar of ouder 
is, graag nieuwe mensen wil ont-
moeten en dineren kan op don-
derdag 25 oktober bij Lute Rootz 

Eten en ontmoeten op de Rijksweg 7 in Limmen te-
recht vanaf 18.00 uur. De avond 
wordt begeleid door een gast-
vrouw van Welzijn. Vooraf aan-
melden via 0251-656562 of in-
fo@welzijncastricum.nl. 
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Punk en surf
Castricum - De Bakkerij maakt 
op vrijdag 12 oktober een mu-
zikale tocht door de vergeten 
hoekjes van de jaren ‘80. Met 
dd Beng en dj H-Leyk. Aan-

Amsterdamse jazz in 
Het Oude Theehuys
Bakkum - Crabfeathers is een 
Amsterdams trio met tenorsaxo-

fonist Ewian Vos, contrabas-
sist Maarten Klomp en op piano 

Loes ten Velden. Het trio is te be-
luisteren op zaterdag 13 oktober 
tussen 14.00 en 16.00 uur in Het 
Oude Theehuys.
De muzikanten hebben elkaar 
leren kennen bij de Amsterdam-
se koperloze bigband JazzA-
lert waarin ze jarenlang samen 
hebben gewerkt onder leiding 
van Martin Klein. Met deze for-
matie werd op vele jazzfestivals 
gespeeld door heel Nederland. 
Sinds 2008 treedt Crabfeathers 
zelf regelmatig op. 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. Het oude Thee-
huys is te vinden op het Dijk en 
Duin terrein, ingang Zeeweg.

Najaarsmarkt C-squad 
Castricum - Op 27 oktober or-
ganiseert  de Castricumse thea-
tergroep C-squad een rommel-
markt. Met deze markt zamelt de 
groep geld in voor de komende 
show ‘Het zilveren uitje’.
De inzameling van spullen om 
te verkopen is inmiddels in vol-
le gang. Er is een breed sca-
la van artikelen verzameld. De 
tombola wordt ere hersteld! Het 

is de organisatie gelukt om nieu-
we prijzen voor de loterij te ver-
zamelen. Zo zijn er pannen-
sets, goed gevulde beautyca-
ses, koffiezetapparaten, cadeau-
cheques, tijdschriftabonnemen-
ten en nog veel meer te winnen, 
voor slechts een euro per lot. Er 
is nog steeds ruimte voor het op-
slaan van spullen, dus wie nog 
kleding, serviesgoed, speelgoed, 

dinsdag & woensdag 21.00 uur 
De Marathon

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 18.45 uur 

Hope Springs
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

Bellicher: Cel
dinsdag 14.00 uur 

To Rome with Love
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

Ted
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur 

dinsdag 21.00 uur   woensdag 18.45 uur 
De Verbouwing
woensdag 21.00 uur 

Intouchables
zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
Asterix & Obelix bij de Britten (NL) 3D

zaterdag 13.00 uur 
zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur 

Sint & Diego en de magische bron van Myra 
zaterdag 13.00 &  15.45 uur 
zondag 13.00 & 15.45 uur 

woensdag 13.30 & 16.00 uur 
Mees Kees

zondag  13.00 uur 
 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 11 okt t/m 17 okt 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)

Kadotip om te geven:
Diverse leuke Thee- en 

Koffiepakketten

 

Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Pincho bestaat 1 jaar!
Een jaar gezelligheid!

Een jaar genieten!
Kom woensdag 17 oktober

eten en wij betalen 
het kaartje van
De Marathon of
Intouchables.

Op donderdag 18 oktober
kunt u naar

De Marathon
of Hope Springs.

De films beginnen op beide
dagen om 21.00 uur

Reserveer op tijd en wij
reserveren het 

bioscoopkaartje voor u!*
*gratis bioscoopkaartje bij 

minimaal 2 gangen p.p.

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Hope Springs hilarisch
Kay (Meryl Streep) en Arnold 
Soames (Tommy Lee Jones) zijn 
dertig jaar met elkaar getrouwd. 
Het huwelijk is ingedut en eigen-
lijk kijken ze in de slaapkamer al 
jaren niet meer naar elkaar om. 
Wanneer Kay hoort van de be-
roemde relatietherapeut Bernie 
Feld (Steve Carell), vindt ze het 
tijd om actie te ondernemen. Ze 
haalt haar man over om samen 

met haar richting het plaatsje 
Great Hope Springs te vertrek-
ken, waar ze een week lang hu-
welijks- en sekstherapie volgen 
van de befaamde relatiecoach. 
De week ontpopt zich tot een 
spannende, verrassende, maar 
bovenal hilarische ontdekkings-
reis, waarbij Kay en Arnold el-
kaar op een heel andere manier 
leren kennen.

De Rotterdamse vrienden Ge-
rard, Leo, Kees en Nico werken 
gebroederlijk samen in de ga-
rage van Gerard, maar de zaken 
gaan niet al te best. 

Het viertal komt op het lumineu-
ze idee zich te laten sponsoren 
en mee te doen aan de marathon 

Première De Marathon  
van Rotterdam om op die manier 
de garage van de ondergang te 
redden. 
Voor de maten staat er met de 
voorbereidingen op deze pres-
tigieuze loop en het redden van 
de garage echter meer op het 
spel dan alleen het halen van de 
finish...

Savoy Jazzband brengt kleur
Limmen - In september 2009 
startte een aantal doorgewin-
terde jazzmuzikanten de Savoy 
Jazzband, genoemd naar de be-
roemde danszaal in New York. In 
tegenstelling tot de Cotton Club 
mochten in de Savoy blanke en 
zwarte mensen samen dansen.  
De naam Savoy past goed bij de 
band omdat ondanks het ver-
schil in kleur, karakter en klank 
de bandleden er toch een mooi 
geheel van weten te maken.
De muziek bestaat naast beken-

de en minder bekende standards 
ook uit eigen arrangementen van 
de hand van saxofoniste Marian 
Huiberts. Francina van Batum 
neemt met haar donkere stem 
de zangpartijen voor haar re-
kening. Verder bestaat de band 
uit Cees van Nieuwburg op de 
drums, Henk de Leeuw op toet-
sen en Dennis Babel op de bas.
Het optreden is op zondag 14 
oktober vanaf 16.00 uur in de 
Vredeburg op de Dusseldorper-
weg 64. De toegang is gratis.

vang 21.00 uur, toegang gratis. 
Op zondag 14 oktober is er de 
eerste in een reeks zondagmid-
dagactiviteiten. Dit kan van alles 
zijn: dichters, muzikanten, thea-
ter, kunstenaars et cetera Aan-
vang 14.00 uur. 

boeken, huishoudelijke appa-
ratuur of kleine meubels heeft 
waar men van af wilt... Neem 
contact op met C-squad via 
rommelmarkt@c-squad.nl of bel 
0251-659333 na 20.00 uur.

Het is bovendien mogelijk de 
spullen op te laten halen. Op 
vrijdagavond 26 oktober kunnen 
vanaf 19.00 uur eveneens spul-
len gebracht worden naar Ont-
moetingscentrum Geesterhage 
in Castricum. 
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Scheerman Isolatie maakt 
oude woning comfortabel

Castricum - Woningen en ge-
bouwen worden tegenwoor-
dig steeds vaker geïsoleerd. Bij 
nieuwbouwprojecten, maar ook  
bij oudere woningen en gebou-
wen, die voor 1975 gebouwd zijn. 
Een oudere woning kan een heel 
karakteristieke uitstraling heb-
ben, maar ongemakken zoals 
tocht horen er ook bij. Hierdoor 
verliest de woning veel warm-
te, wat nadelig is voor het milieu 
en de portemonnee. Scheerman 
Isolatie is gevestigd in Castricum 

en is gespecialiseerd in de na-
isolatie van woningen en gebou-
wen die voor 1975 gebouwd zijn. 

Isolatie binnen een dag 
,,Wij bieden de meest effectie-
ve manier van isoleren voor een 
spouwmuur of vloer zonder iso-
latie”, vertelt Wayne Scheerman, 
mede-eigenaar van het bedrijf. 
Samen met zijn broer John runt 
hij het isolatiebedrijf. 
,,Doordat onze medewerkers 
goed opgeleid zijn tot isolatie-

specialisten, isoleren zij een 
spouwmuur of vloer al binnen 
een dag. Bewoners zitten niet 
lang in de rommel en besparen 
meteen op hun energiekosten.” 
Voor veel bewoners zijn de oplo-
pende kosten een reden om het 
huis alsnog juist te laten isoleren. 
,,Energiekosten zijn de afgelopen 
tien jaar verdrievoudigd. De ver-
wachting is dat deze kosten de 
komende jaren alleen maar zul-
len toenemen. Bewoners voelen 
dit in hun portemonnee.” Scheer-
man belooft dat bewoners 30% 
op de energierekening kunnen 
besparen. ,,Natuurlijk is het aan-
leggen van isolatie een uitgave, 
maar het betaalt zich in drie tot 
vier jaar terug.” 

Voor spouwmuurisolatie werkt 
Scheerman Isolatie met HR EPS 
– grijze parels in combinatie met 
een latex bindmiddel. Voor vloe-
risolatie hebben diverse oplos-
singen afhankelijk van de situ-
atie. Een nageïsoleerde spouw-
muur of vloer draagt bij aan een 
beter milieu omdat het energie 
bespaart. ,,Deze isolatietechniek 
bespaart bewoners aanzienlijk 
op hun stookkosten. Scheerman 
Isolatie bezit alle benodigde cer-
tificaten en is IKOB-BKB en KO-
MO gecertificeerd. Het bedrijf 
is aangesloten bij brancheorga-
nisatie Venin.” Voor meer infor-
matie of een vrijblijvende offer-
te: www.scheerman-isolatie.nl of 
bel 0251-830166. 

Wiebelmannetje wiebelt voort

Castricum - Afgelopen zater-
dag las schrijver, tekenaar en 
uitgever Harald Timmer voor uit 
een van zijn boeken ‘het Wiebel-
mannetje’. Vele kinderen gaven 
gehoor aan de oproep van boek-
handel Laan. Het was op de eer-
ste zaterdag van de ‘kinderboe-
kenweek’. Harald komt zelf oor-
spronkelijk uit Limmen en heeft 
zelfs een tijd bij Laan als zater-
dagkracht gewerkt. Het wiebel-
mannetje is een reeks verha-
len over Wiebe, een mannetje 
dat ongelukkigerwijs in een to-
verwolk is terechtgekomen en 
daarna niet meer kan stoppen 
met wiebelen. 

De kinderboekenweek duurt 
nog tot aanstaande zaterdag 

en dan treedt Anita Boots om 
15.00 uur op. Zij gaat als ge-
kleurde heks verkleed en leest 
voor uit haar boek; ‘De gekleur-
de heks’. Heks Niessela is rade-
loos, want al haar toverspreuken 
mislukken. Ze niest als ze tovert, 
waardoor alles een gekke kleur 
krijgt. Ze gaat naar heks Groezel 
en hoopt dat zij haar kan helpen, 
maar ook Groezels spreuk mis-
lukt. Er zijn drie dingen die Nies-
sela en Groezel kunnen helpen: 
een gouden knijper, een gou-
den pan en een gouden haar van 
Kribba, de boze heks. Als belo-
ning wil Groezel een stronkelgie-
ter hebben. Niessela gaat op reis 
om deze dingen te zoeken. Dit 
wordt een spannende zoektocht. 
En of het allemaal lukt...

Eensgezindheid en Excelsior
zaterdag samen in concert
Limmen - Zaterdag 13 oktober 
verzorgen Fanfare Eensgezind-
heid uit Egmond-Binnen en Har-
monie Excelsior uit Limmen sa-
men een concert in de Corneli-
uskerk te Limmen. Excelsior is al 
ruim 87 jaar een begrip in Lim-
men en Eensgezindheid viert 
binnenkort haar 100-jarig be-
staan. Eensgezindheid heeft, on-
der leiding van Jeroen Drenth, 
onder andere ‘Music’ van John 
Miles, ‘We will Rock You’ van 
Queen en ‘Elsa’s Procession’ 
van Wagner op het programma 
staan. Door Excelsior wordt, on-

der leiding van Liesbeth Zonne-
veld, onder andere het ‘Concer-
to d’Amore’ van Jacob de Haan, 
‘Cycles and Myths’ van Nuno 
Osório en ‘The Unexpected Gift’ 
van Leon Vliex gespeeld. En bij 
het werk ‘Oblivion’ van Piazzolla 
treedt Iris de Leeuw als soliste op 
de hobo op. Dit werk, wat zij uit 
haar hoofd speelt, is haar afsluit-
werk voor het behalen van haar 
D-diploma. Aanvang 20.30 uur, 
toegang gratis. 

Puck is de winnares!
Castricum - Bij de septem-
beractie van Klaver Vier is Puck 
Starreveld de winnares gewor-
den. Zij kwam het dichtste bij het 
aantal te raden krijtjes en won 
daarmee een schoolbord. 

Apetrots staat zij voor de etalage 
waar de krijtjes en het school-
bord te zien zijn. Een nieuwe ac-
tie is gestart, kijk in de etalage 
voor de actie van oktober. Klaver 
Vier is te vinden aan de Dorps-
straat 45 in Castricum tegenover 
het Bakkerspleintje en verkoopt 
het mooiste speelgoed. Daar-

naast zijn hier kunstzinnige voor-
werpen en cadeaus te koop die 
veelal gemaakt zijn door mensen 
met ene beperking.

Parre outlet

Parre wonen

SmidSe 3a  HeemSkerk

alleen oP zaterdag geoPend

www.Parre.nl

Trap* stofferen
e 275,-

Incl.: Tapijt naar keuze, verlijmen en leggen
* 13 treden, dicht
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Weekendworkshop boetseren 
met naaktmodel bij Toonbeeld
Castricum - Toonbeeld organi-
seert in het weekend van 19, 20 
en 21 oktober een weekend mo-
delboetseren. 

Onder de bezielende leiding van 
beeldhouwdocente Anja Vos-
dingh Bessem starten deelne-
mers op vrijdagavond van 19.30–
22.30 uur met een warming up 
van korte poses van het mo-
del Helena. Zaterdag van 10.00–
16.00 uur met een pauze voor 
de lunch en zondagmiddag van 

PWN maakt poelen schoon
Castricum - PWN maakt tot en 
met half oktober een aantal klei-
ne waterplassen schoon in het 
Noordhollands Duinreservaat 
rondom Castricum en Heems-
kerk. Deze poelen bestaan vaak 
al tientallen jaren en hebben een 

dikke laag slib op de bodem. 
Door de bodem schoon te ma-
ken ontstaat er weer een gun-
stig leefgebied voor onder ande-
re bijzondere libellen en de rug-
streeppad. Op een aantal plaat-
sen zijn de werkzaamheden 

13.30–16.00 uur gaat men naar 
aanleiding van de op vrijdag-
avond gemaakte kleine studies 
één groot beeld in klei maken.  
De workshop is zowel geschikt 
voor doorgewinterde enthousi-
astelingen met boetseer of an-
dere beeldende ervaring als voor 
volledig onervaren aanstormend 
talent. 
Voor inschrijven en informatie 
over de cursus kan men terecht 
op de website van Toonbeeld 
www.toonbeeld.tv. 

zichtbaar voor bezoekers van 
het duin, zoals in Castricum bij 
de Bospoel in het Russenduin. 
In Heemskerk is dit te zien bij de 
poel Kerstavond en het Driehoe-
kige IJzervalleitje, vlakbij de in-
gang van het duingebied bij Wijk 
aan Zee. De werkzaamheden 
worden mede mogelijk gemaakt 
door de provincie. 

Sluitende begroting voor 
de gemeente Castricum
Castricum - De begroting voor 
2013 en de bijbehorende meer-
jarenraming van de gemeente 
Castricum zijn sluitend. De ver-
wachting is dat het volgende ka-
binet met vervangende en/of 
aanvullende bezuinigingen komt 
die er op gericht zijn om het fi-
nancieringstekort terug te drin-
gen. 

Om die reden zijn er veel inspan-
ningen verricht om een schok-
bestendige begroting en meerja-
renraming te maken, waarbij re-
kening is gehouden met een ver-
dere verlaging van de Algemene 
Uitkering van het Rijk in de ko-
mende jaren. Het college heeft 
de afgelopen jaren al te maken 
gehad met aanzienlijke kortin-
gen op de Algemene Uitkering. 

Hierop is geanticipeerd door een 
groot pakket aan bezuinigings-
maatregelen te treffen. Om de 
begroting 2013 en meerjarenra-
ming 2014-2016 sluitend te ma-
ken heeft het college extra maat-
regelen getroffen. Eerder be-
haald inkoopvoordeel is verzil-
verd door de uitgavenbudget-
ten te verlagen. Om de financiële 
positie van de gemeente gezond 
te houden, zet het college zich in 
om de schuldenpositie te verla-
gen en daarmee de op de begro-
ting drukkende kapitaallasten te 
verminderen.
 
Geen extra lastendruk
Er is het komende jaar geen 
sprake van extra lastenverzwa-
ring voor de inwoners, zoals het 
college heeft afgesproken in het 

coalitieakkoord. De afvalstof-
fenheffing blijft gelijk aan 2012. 
De onroerende zakenbelasting 
(OZB) en de tarieven rioolhef-
fing stijgen conform de jaarlijk-
se inflatiecorrectie (2%). 
 
Herinrichting Heereweg 
Ondanks de bezuinigingen is er 
ook ruimte voor nieuwe zaken. 
Naast de reguliere onderhouds-
werkzaamheden zal er samen 
met bewoners en andere be-
langhebbenden een inrichtings-
plan worden gemaakt voor de 
Heereweg. De uitvoering van de 
herinrichting is voorzien in 2014. 

Daarnaast zullen er schoolzones 
worden ingericht bij de Rem-
brandt-, Cunera-, Montessori- 
en Sint Johannesschool. 

Blij met de nieuwe Paulus!

Castricum - De aanleg van het 
uitdagende beweegplein is afge-
rond, het laatste bestelde meubi-
lair druppelt binnen en aan wat 
kinderziekten, zoals het afstellen 
van de ventilatie, wordt gewerkt. 
Basisschool Paulus is klaar voor 
de officiële opening van het 
nieuwe gebouw op 18 oktober. 
Ze hebben er lang op moeten 
wachten, de kinderen en het on-
derwijsteam van Paulus, maar dit 
geduld is royaal beloond. 

Architect Ronald van Hek van 
BBHD, die ook De Sokkerwei 
ontwierp en nu bezig is met het 
ontwerp van het nieuwe Clusius 
College, heeft licht en ruimte een 
hoofdrol laten spelen in zijn ont-
werp. Aannemer Tervoort uit Eg-
mond aan den Hoef zorgde voor 
de puntjes op de i en dat geldt 
ook voor metselaar Jos Pronk die 

Directeur Conny Goedel-van den Boogaard omringd door kinderen van groep 8.

de leerlingen bij zijn werk betrok. 
De aula vormt het hart van de 
school; op een megabrede tribu-
ne kunnen de leerlingen plaats-
nemen op te kijken naar een 
voorstelling of film. De aula is 
toegerust met een professionele 
beamer, verlichting en geluids-
installatie. De toneelvloer wordt 
afgescheiden met een schuif-
wand, want deze ruimte doet ook 
dienst als gymzaal. Multifunctio-
neel zijn ook de verschillende 
klassen die door een schuifwand 
in tweeën kunnen worden ge-
deeld. “We hebben gekozen voor 
hoog meubilair voor de kinde-
ren, zodat er minder gewiebeld 
en geschoven wordt”, vertelt di-
recteur Conny Goedel-van den 
Boogaard. Maar er heerst sowie-
so een ontspannen rust in het 
gebouw dat op dat moment toch 
tweehonderd kinderen huisvest. 

Conny is 37 jaar actief in het on-
derwijs en is sinds 2001 direc-
teur van de Paulus. “Toen ik werd 
aangesteld was er al sprake van 
nieuw- of verbouw, dus het is 
een heel lang traject geweest, 
maar we zijn supertrots op het 
resultaat.” De katholieke Pau-
lusschool aan de Eerste Groe-
nelaan voldeed al lange tijd niet 
meer aan de eisen die aan on-
derwijshuisvesting worden ge-
steld. De school heeft nu negen 
klassen en de bouw is gecombi-
neerd met de realisatie van vijf-
tien bovenwoningen.
Paulus heeft een aparte ruim-
te voor de buitenschoolse op-
vang met daar aansluitend een 
professioneel ingerichte keuken. 
“Hier krijgen kinderen kookles, 
maar er kunnen maaltijden wor-
den bereid voor kinderen van de 
buitenschoolse opvang die tot in 

de avond blijven. In januari gaan 
we bovendien van start met een 
eigen peuterspeelzaal en dan 
kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar 
hier al terecht.” Er is een snoezel-
ruimte voor kinderen die tot rust 
kunnen komen en een speciaal 
lokaal waar wetenschap en tech-
niek wordt toegepast. Coördina-
trice is Paulien Hakkert. “De kin-
deren worden hier uitgedaagd 
ontdekkingen te doen en geprik-
keld om vragen te stellen bij on-
derwerpen waar ze normaal niet 
bij stilstaan. We gebruiken daar-
bij onderwerpen uit het dagelijk-
se leven.” 
En dan het beweegplein. Con-
ny: “Wij vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen voldoende be-
wegen. Daarom is het school-
plein uitgerust met allerlei uitda-
gende speelelementen. De kiss 
& ride zone, waar ouders hun 
kinderen uit en in de auto kun-
nen laten stappen, bevindt zich 
op het schoolplein en kan ook 

dienst doen als atletiekbaan. De 
zone is alleen geopend voor en 
na schooltijd en wordt de overi-
ge tijd afgesloten met een elek-
trisch hek.” Duurzaamheid en 
milieuvriendelijkheid zijn be-
langrijke aspecten bij de reali-
sering van het gebouw. “Het ge-
bouw moet in ieder geval veer-
tig jaar dienst doen en is multi-
functioneel ontworpen zodat het 
eventueel omgebouwd kan wor-
den tot appartementen.” 
Maar zover is het nog lang niet. 
Volgende week is het voor de 
leerlingen drie dagen feest op 
school. Dinsdag gaan ze op 
schoolreisje, op woensdag volgt 
een verrassingsprogramma en 
donderdag is de feestelijke ope-
ning. Wethouder Bert Meijer en 
Jonne Gaemers, voorzitter CvB 
van stichting Tabijn, zijn uitge-
nodigd de openingsceremonie 
te verrichten. Maar eerst verzor-
gen de leerlingen een heel spe-
ciaal optreden.
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Er wordt weer geschaatst
Castricum - De jeugdschaat-
sers van de Vereniging Kenne-
mer IJsbaan zijn afgelopen za-
terdag begonnen met schaats-
lessen. De jeugdschaatsers van 
vorig seizoen zijn allemaal een 

niveau omhoog gegaan en leren 
nu nog meer techniek om sneller 
te kunnen schaatsen en langere 
afstanden af te leggen. 
Ook zijn er veel nieuwe leden 
die na de mooie schaatswinter 

van afgelopen winter enthousi-
ast zijn geworden en nog beter 
willen leren schaatsen. Er is nog 
plaats voor enkele kinderen. Kijk 
op www.vkij.nl voor meer infor-
matie.

Schaaklessen van start 
Limmen - Komende zaterdag, 
vanaf 15.45 uur, gaan bij SV Vre-
deburg de schaaklessen van 
start. De lessen worden op ba-
sis van de stappenmethode van 
de KNSB gegeven door ervaren 
instructeurs. Kinderen die wil-
len leren schaken, of het al een 
beetje kunnen, maar het nog be-
ter willen leren, worden uitgeno-
digd om bij de stap 1-les aan te 
haken op de zaterdagmiddag. In 
april kunnen schaakdiploma’s 
worden behaald.

Op vrijdag 5 oktober speelde 
Vredeburg de tweede ronde van 
de interne competitie. Nieuwe-
ling Waldemar Mroz etaleerde 
zijn schaakkunst door op strak-
ke wijze van Barry Blekemolen 
te winnnen. De doorgewinterde 
Ed Stolp won in een strategische 
schuifpartij van Jos Admiraal. In 
de partij tussen Harold Ebels en 
Robert Termes ontstond het ver-
schil niet zo zeer op het bord als 

wel op de klok: Ebels had nog 
drie minuten bedenktijd toen de 
vlag van Termes viel. Jaap Lim-
men speelde op zijn sterkst te-
gen Gertjan Hafkamp: met mooi 
offensieve zetten dreef hij de ko-
ning van Hafkamp in het nauw 
en pakte zijn eerste overwinning 
van het seizoen. Dylan de Vries 
won op fraaie wijze van Piet van 
der Heijdt. Met zijn dubbele to-
rens op de c-lijn was Niels Ha-
geman te sterk voor Kees Aafjes. 
Gijs Pouw speelde zo in het be-
gin van het seizoen nog enigs-
zins onwennig: zijn stukken 
werkten niet goed samen en de 
opbouw was te voorzichtig. 

Tegen een tegenstander van het 
kaliber Cees Dinkla betekent dat 
een nederlaag. Karel Voorwalt 
won in een lange partij van Je-
roen Tebbens. Komende vrijdag 
spelen zowel het eerste als het 
tweede team van Vredeburg hun 
eerste bondswedstrijd. 

DOS trampoline bezet podium
Castricum - Zaterdag 6 okto-
ber was de aftrap van het nieu-
we wedstrijdseizoen trampoline-
springen in het district mid-west 
in Heerhugowaard. Zes ver-
enigingen komen hier in uit in 
drie verschillende klassen. DOS 
kwam uit met twee teams in de 
E-klasse. En er werd geweldig 
gesprongen. Na afloop van de-

ze wedstrijd staat DOS met het 
E1 team, bestaande uit Rosalie 
Zoontjes, Ayla Cretier, Made v.d. 
Couwenberg en Milo v.d. Wete-
ring op een eerste plek in de E 
klasse. Het E2 team, bestaande 
uit Esmee v.d. Horst, Amber van 
Zilt, Maaike v.d. Neut en Tess de 
Vries, sprong zichzelf naar de 
tweede plek. 

Voetbaldames Limmen 
nog steeds ongeslagen
Limmen - Na vijf wedstrijden 
zijn de dames van Limmen nog 
steeds ongeslagen. Afgelopen 
zondag 7 oktober speelden ze de 
zesde competitiewedstrijd. Thuis 
tegen de Meern, een nieuwe te-
genstander in de poule. 
Limmen begon fel aan de wed-
strijd en zocht naar een snel-
le goal. Er kwamen genoeg kan-
sen, maar de ballen werden door 
Limmerspeelsters naast het doel 
geschoten of er stond een  ver-
dedigster van De Meern tus-

sen. De Meern speelde met veel 
speelsters achter de bal dus het 
was voor Limmen zoeken naar 
een klein gaatje. Na ongeveer 
een half uur spelen wist Leah 
Schoffelmeer een uittrap van 
de keepster rechtstreeks in het 
doel te schieten. Eindelijk was 
daar de 1-0 voorsprong. Limmen 
hield het meeste balbezit. Lin-
da de Vries en Suzanne van der 
Steen konden goed doorschui-
ven en werden vaak vrij gelaten. 
Als De Meern de bal had, pro-

beerden ze vaak de ballen lang 
en diep te spelen. Deze ballen 
waren telkens een prooi voor 
Lotte Sluijs en Arja Olling, die de 
bal dan weer prima inspeelde bij 
een medespeelster op het mid-
denveld of in de voorhoede. Na 
de rust begon Limmen scherp 
aan de wedstrijd. Limmen kreeg 
meteen enkele kansen, het was 
Leah die al snel de 2-0 wist te 
maken. Een aantal minuten la-
ter was het de net ingevallen Ni-
na Zoon die een voorzet binnen 
wist te schieten, 3-0. Even la-
ter na een snelle omschakeling 
wist Suzanne de bal naar Tama-
ra Adrichem te schieten en deze 
ronde netjes af met daardoor de 
4-0 op het scorebord. 

Van Riet sluit Dutch GT-seizoen 
af met grandioze overwinning
Castricum - De Formido Fina-
leraces op het circuit van Zand-
voort, met ruim 14.000 toeschou-
werst, hebben de Lotus Evo-
ra-equipe Pim van Riet/Cor Eu-
ser een geweldig succes opge-
leverd. Drie HDI-Gerling Dutch 
GT Championship races, drie-
maal als eerste over de meet. 
Helaas leverde een van die over-
winningen geen punten op. Cas-
tricummer Pim van Riet was ge-
weldig op dreef. Van Riet start-
te zijn sprintrace vanaf de beste 
plaats maar na een ronde keek 
hij tegen drie achterkanten aan. 
Het kostte een paar rondjes op-
warmen maar toen was er geen 
houden meer aan. Een voor een 

rekende hij zijn tegenstanders 
in. Met als mooiste moment het 
inhalen van koploper Duncan 
Huisman. Aangezien Cor Euser 
daags eerder zijn sprintrace had 
gewonnen waren de verwachtin-
gen voor de gezamenlijke lange-
afstandsrace hoog gespannen. 
En inderdaad, in de openings-
fase verloor Van Riet weer een 
paar plaatsen maar met een paar 
gedurfde passeeracties kwam 
hij terug naar plek twee, waarna 
teamgenoot Cor Euser de Cama-
ro van Max Braams verschalk-
te en als eerste over de meet 
kwam. “Helaas bleek bij de tech-
nische keuring dat de katalysa-
tor gedurende de race was ver-

brand. Kan het team niets aan 
doen maar we werden wel uit de 
uitslag gehaald. Het goeie ge-
voel blijft echter hetzelfde.” 

Red Stars besluit het seizoen 
met vierde plek in Veendam
Castricum - Red Stars Vites-
se is afgelopen weekend op het 
vriendschappelijke eindejaars-
toernooi in Veendam als vierde 
geëindigd in een deelnemers-
veld van acht honkbalteams. Met 
het toernooi komt een einde aan 

het seizoen, waarin Red Stars in 
de competitie als vijfde eindigde. 
Koen Glorie, Arjan van der Kort, 
Maarten de Ruijter en Beer de 
Visser nemen afscheid van het 
team. Tot nu toe is één verster-
king bekend: Jon Brakenhof.

Zondag 14 oktober 14.00 uur:

Limmen - De Flamingo’s
balsponsor:	 MCA MONTAGE EN CONSTRUCTIEBEDRIJF   
 ALKMAAR B.V.

pupil v.d. week:	wESTER KUIJpERS (SpELER LIMMEN D1)
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New York City Exchange op Jac. P. Thijsse 

Leerlingen willen schoolresultaten 
laten sponsoren door bedrijfsleven 
Castricum - Vorig jaar moch-
ten leerlingen uit 4vwo zich in-
schrijven voor een uitwisseling 
met Curtis High School op Sta-
ten Island, New York. De eisen 
waren streng: een 7,0 gemiddeld 
op het laatste rapport in de vier-
de, een 7,5 op het eerste rapport 
in de vijfde. 
Daarnaast moest er een motiva-
tiebrief geschreven worden aan 
de docenten van de New York 
City Exchange (NYCE), samen 
met een sollicitatiebrief waarin 
het idee voor het onderzoek van 
het profielwerkstuk werd uitge-
legd. Dit profielwerkstuk moet, 
omdat het gedeeltelijk in sa-
menwerking met leerlingen van 
Curtis High School wordt uitge-
voerd, in het Engels geschreven 
en uiteindelijk ook gepresen-
teerd worden. Vijftien leerlingen 
zijn uitgekozen om mee te doen 

aan dit NYCE-project. Coördina-
tor en docente Sølvi van den En-
de vertelt: “De financiering voor 
de reis wordt niet door de ou-
ders geregeld, maar zal voor-
al bestaan uit fondswerving. Zo 
worden niet alleen de academi-
sche, maar ook de communica-
tieve vaardigheden van de leer-
lingen ontwikkeld en wordt ook 
hun ondernemersgeest aange-
sproken. Het opgehaalde geld 
wordt gebruikt om de reis mo-
gelijk te maken, maar ook om de 
minderbedeelde leerlingen van 
Curtis High School de mogelijk-
heid te geven om naar Neder-
land te komen. Op school wordt 
onder meer een modeshow ge-
organiseerd en de leerlingen 
gaan op markten staan. Op 13 
oktober hebben we een evene-
ment met de naam ‘bake and 
sell’ bij de Vomar in Geesterduin. 

Wij willen verder bedrijven en-
thousiasmeren om ons te steu-
nen. Als eerste school van Ne-
derland willen de leerlingen hun 
schoolresultaten laten sponso-
ren door bedrijven. Ze moeten al 
het gemiddelde cijfer van een 7.0 
naar een 7.5 verhogen, maar ho-
pen dat er bedrijven zijn die elke 
0.1 die zij bovenop die 7.5 weten 
te krijgen zouden willen sponso-
ren. Omdat het de eerste keer is 
dat een school iets dergelijks on-
derneemt om leerlingen te moti-
veren om beter te presteren, ho-
pen wij dat ons project de natio-
nale media kan halen. De namen 
van alle bedrijven die ons spon-
soren zullen vermeld worden bij 
alle activiteiten en evenementen 
die wij organiseren om geld in te 
zamelen.”
Mail voor meer informatie naar 
info@nyceproject.com en de 

leerlingen zijn te volgen via Twit-
ter: @NYCEproject en op www.
NYCEproject.com. 
Op de foto vijftien ambitieuze 
5vwo’ers op het Jac. P. Thijsse 
College Okkie Apeldoorn, Roxa-
ne Biersteker, Jasper den Boer, 

Kim Costerman Boodt, Rianne 
Bouma, Inger van Duuren, Lot-
ta Jense, Luca Leithuijser, Fran-
ka Meijer, Alexander Molendijk, 
Emily Vink, Sanne Wildbret, Jo-
chem Wildeboer en Mike Zuy-
derduin. 

Huisartsen zijn bijgepraat 
Castricum - Vorige week dins-
dag kwamen de huisartsen die 
in Castricum een praktijk heb-
ben bijeen om zich door de ge-
meente te laten informeren over 
de beleidsontwikkelingen in zorg 
en welzijn. Dat gebeurde op ini-
tiatief van de gemeente en on-
der leiding van wethouder Bert 
Meijer. Veranderende wetge-
ving van de kant van de overheid 
heeft effect op de zorg. In het al-
gemeen geldt dat meer taken 
aan de gemeenten worden over-
gedragen, en dat de gemeenten 
een uitgebreider beeld krijgen 
van de inwoners waar het gaat 

om alle vormen van zorg en wel-
zijn. en voor huisartsen, als eer-
stelijns zorgverleners, is het be-
langrijk dat te weten. Tijdens de 
bijeenkomst werd afgesproken 
dat het gemeentelijk Zorgloket, 
de huisartsen, en de samenwer-
kende partijen van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin elkaar beter 
en sneller gaan informeren over 
gesignaleerde problemen bij of 
van inwoners. Het was de eerste 
keer dat een dergelijke bijeen-
komst werd georganiseerd. Af-
gesproken is om voortaan twee 
keer per jaar een bijeenkomst te 
organiseren.

Castricum - Komende weekend 
organiseert de Wandelcommis-
sie Castricum de  Paddenstoe-
lenwandeltocht door het duin-
gebied. 
Vanuit dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom 15 zijn routes uitge-
zet. Er zijn routes van 5, 10, 15, 

Paddenstoelenwandeltocht
20, 25 kilometer. Een duinkaart is 
noodzakelijk en aan de startta-
fel verkrijgbaar. Het parcours is 
ongeschikt voor rolstoelgebrui-
kers. Honden mogen aangelijnd 
meelopen. 
Het startbureau is van 9.30 tot 
17.00 uur geopend. 

Politie zoekt getuigen mishandeling
Bakkum - Donderdag deed een 
12-jarige jongen uit Castricum 
aangifte van een mishandeling 
die had plaatsgevonden op dins-

dag 2 oktober omstreeks 14.15 
uur op de Van Oldenbarneveldt-
weg. Het slachtoffer vertelde dat 
hij met twee schoolgenootjes op 

de fiets naar huis reed. Op de 
Van Oldenbarneveldtweg wer-
den zij uitgescholden door twee 
passerende wielrenners. Toen 

het slachtoffer daarop reageer-
de, werd hij bij zijn keel gegre-
pen en van zijn fiets geduwd. 
De tas, die van zijn bagagedra-
ger was gevallen, werd wegge-
schopt. Toen een paar omstan-
ders zich ermee bemoeiden, 

konden de jongens wegfietsen. 
Het slachtoffer liep verschillen-
de kneuzingen op. De politie 
verzoekt eventuele getuigen om 
zich te melden. De politie Castri-
cum is bereikbaar op tel.: 0900-
8844.

Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand op 
de hoogte van interessante wee-
tjes en bruikbare tips over diverse 
consumentenzaken. Deze maand 
vertelt hij u meer over de moge-
lijkheden die je als ZZP-er hebt 
om inkomensverlies bij ziekte op 
te vangen.

Het aantal Zelfstandigen Zonder 
Personeel (ZZP’ers) is in de afge-
lopen jaren sterk gestegen. Veel 
vaklieden hebben ervoor geko-
zen zichzelf te verhuren aan aan-
nemers en of particulieren. Eigen 
baas zijn kent vele voordelen. 
Anderzijds doe je veel zekerhe-
den de deur uit. Immers in loon-
dienst wordt je pensioenpremie 
betaald en bij ziekte word je sala-
ris gewoon doorbetaald. Secun-
daire arbeidsvoorwaarden die 
opeens als zelfstandige onderne-
mer niet meer gelden.

Wat heeft dat voor gevolgen 
gehad voor zelfstandigen?
Het is eigenlijk heel simpel; kun 
je als zelfstandige (door een 
ziekte of ongeval) niet werken, 
dan is er géén inkomen.  De ge-
volgen kunnen verstrekkend zijn. 
Buiten dat er geen inkomen is, 
lopen de kosten gewoon door. 
Klanten willen wel geholpen wor-
den, dus moet je mogelijk ie-
mand (tijdelijk) inhuren. Meer 
kosten, maar geen inkomen. Hoe 

ga je dat betalen? Daar moet je 
op tijd over nadenken. Volgens 
de wet heb je nog wel recht op 
een bijstandsuitkering bij ar-
beidsongeschiktheid als zelf-
standige. Echter als je vermogen 
hebt of een partner met inkomen, 
word je gekort met het inkomen 
wat hieruit voortvloeit. 
 
UWV
Een startende ondernemer kan 
zich verzekeren voor arbeidson-
geschiktheid bij het UWV. Dit is 
echter een beperkte dekking die 
niet uitkeert als de ondernemer 
ander passend werk kan verrich-
ten. Komt een ondernemer in een 
rolstoel terecht, dan krijgt hij van 
het UWV geen uitkering. Hij kan 
werk als telefonist of als admini-
stratief medewerker verrichten.  
Begeleiding om weer aan het 
werk te komen of omscholing  
krijgt de zelfstandige niet. 

Is een verzekering bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid duur?
Veel ondernemers denken van 
wel en het is ook geen goedkope 
verzekering. Maar het risico wat 
je loopt, is ook heel erg groot. De 
praktijk leert dat er de laatste ja-
ren veel meer keuze aan scher-
per geprijsde arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen op de markt 
zijn gekomen. Een voordeliger 
alternatief voor een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering is een  
ongevallenverzekering. Deze ver-

zekering keert een bedrag uit als 
je blijvend letsel oploopt door 
een ongeval. 

Wilt u weten welke risico’s u kunt 
afdekken voor een betaalbaar 
bedrag? Vraag ons gerust om ad-
vies. Univé Noord-Kennemerland 
is te vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie Linden 
1, tel. (072) 505 35 81.

ZZP-er zonder inkomen bij ziekte
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Leven van de wind
Regio - Vestas Offshore-NL is 
verantwoordelijk voor onder-
houd aan de twee windmolenpar-
ken voor de kust van IJmuiden en 
Egmond. Elke dag varen er twee 
speciaal voor dit werk gebouwde 
schepen vanuit de derde haven in 
IJmuiden uit, om de ploegen ser-
vicemonteurs naar hun werk te 
brengen. 
Zo’n 12 mijl op zee, op 75 meter 
hoogte voeren de servicemon-
teurs in koppels van twee de on-
derhoudswerkzaamheden uit.
Dit bijzondere werk kent vele uit-
dagingen, mede omdat allerlei 
vormen van techniek zijn samen-
gebracht in een niet alledaag-
se omgeving. Op de soms onstui-
mige zee, hoog boven in de gon-
del ter grootte van een zeecontai-
ner bevinden zich onder andere 
hoogspanning, hydrauliek en vele 
mechanische bewegende delen. 
Om hier aan onderhoud te kun-
nen geven moet werknemers dus 
wel over bijzondere kwaliteiten 
beschikken, maar ook zeker op 
zoek zijn naar niet alledaagse uit-
dagingen in het werk. 
Wie zich hierdoor aangesproken 
voelt en niet elke dag met zijn 
broodtrommel achterop naar het 
werk wil fietsen, kijkt naar de ad-
vertentie verder in deze krant en 
solliciteert. Vestas is namelijk op 
zoek naar versterking van de on-
derhoud teams en misschien is dit 
wel de opstap naar Leven van de 
Wind.

Het nieuwbouwwijkje van HMS 
wordt steeds groener en gezelliger!
Uitgeest - Medio 2012 zijn de 
eerste woningen in de nieuw 
HMS-wijk in gebruikgenomen. 
Sindsdien zijn er steeds meer 
mensen in de nieuwe wijk komen 
wonen. Jera, de eerste koper van 
het project en ook een van de 
eerste bewoonsters was begin 
dit jaar dolblij met de snelle op-
levering van haar woning. ,,In de 
afgelopen maanden heb ik veel 
nieuwe bewoners naar de wijk 
zien verhuizen.” Veel bewoners 
hebben hun tuinen inmiddels 

al ingericht en hebben hier in 
de zomer kunnen genieten. ,,De 
hele wijk is steeds meer aange-
kleed en daardoor steeds gezel-
liger geworden”. In dit najaar zul-
len ook de bomen en het groen 
worden aangebracht zodat som-
mige straten al volledig zijn afge-
rond. Nagenoeg alle eengezins-
woningen die gebouwd zijn, zijn 
verkocht. Onlangs zijn dan ook 
de laatste eengezinswoningen in 
verkoop gegaan. Een bouwblok-
je van acht woningen met een 

diepe tuin op het westen. Buiten 
deze royale eengezinswoningen 
zijn er ook appartementen in het 
plan die momenteel nog in aan-
bouw zijn. Deze zijn, net als de 
laatste eengezinswoningen, zeer 
scherp geprijsd. En bovendien 
wordt er een verkoopgarantie 
voor de huidige woning aange-
boden. Nieuwsgierig geworden? 
Neem een kijkje op de Kijkdag 
op de Bouw 18 oktober van 16.00  
tot 19.00 uur. Of neem een kijk-
je op de website hmsuitgeest.nl

Eengezins-
woningen A4

Hollands
wonen Met Stijl

www.hmsuitgeest.nl * Informeer naar de voorwaarden bij de makelaar.
**  Prijs is tot stand gekomen door 7% korting. Informeer naar de voorwaarden bij de makelaar.

Laatste 8 woningen in verkoop

RUIME EENGEZINSWONINGEN MET TUIN OP HET WESTEN
SCHERP GEPRIJSD NU v.a. € 209.250,-** (woonopp. 117m2 t/m 124m2)

8 woningen

Verkoopinformatie: T 0252 - 530 119
www.hetmakelaarshuyshofzicht.nl

Financieel advies:
T 0251 - 860 212
www.welvertrouwd.nl

Ontwikkeling:

Donderdag 18 oktober
is er een KIJKDAG.

Van 16:00 tot 19:00 uur 
is er de gelegenheid om de 

bouwvorderingen van dichtbij 
te komen bekijken.

KIJKDAG
donderdag
18 oktober
16:00 - 19:00 uur
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Strand- en duinloop AVC 
Castricum - Op zondag 14 okto-
ber start bij AV Castricum alweer 
voor het 48e jaar het strand- en 
duinloopseizoen. Voor de jeugd 
een 2,3 km en 4 km afstand. Voor 
volwassenen is er de 4 km door 
de bossen en de 10,5 km en de 
15,0 km over het strand en door 
de duinen.
De start van de 2,3 km en 4 km is 
om 10.15 uur. Om 10.45 uur is de 

start van de 10,5 km en 15 km. 
De start is op de atletiekbaan bij 
AV Castricum aan de Zeeweg.
De 10,5 kilometer is deze keer 
wedstrijdafstand bij de dames 
en heren. Hoe de diverse routes 
precies lopen en wat de huidige 
records zijn, is te vinden op de 
website. Alle routes gaan in het 
duingebied over zowel verharde 
als onverharde paden.

Voorinschrijven is voordeliger 
en kan nog tot vrijdag 12 okto-
ber 24.00 uur op de site. Bij het 
inschrijfgeld is toegang tot het 
duinreservaat inbegrepen en na 
afloop krijgt elke deelnemer bij 
de finish een verfrissing. De vol-
gende lopen zijn op zondag 2 
december, zondag 6 januari en 
zondag 3 februari 2013 (deze 
laatste is een cross-loop).

Croonenburg H1 verslaat 
kandidaat kampioenschap
Castricum - Na een 3-2 over-
winning op Clam Dycke, moest 
Croonenburg op dinsdag 2 okto-
ber tegen De Boemel spelen. De 
eerste set begon goed, de spe-
lers uit Castricum pakten gelijk 
een voorsprong. Bij 5-11 voor 
Croonenburg greep De Boemel 
in met een time out, maar Croo-
nenburg ging door met pun-
ten maken. Croonenburg bleef 
de eerste set goed opdreef en 
won de set met 18-25. Tijdens 
de tweede set werd De Boemel 
wakker. Bij 23-18 voor de Boe-
mel werd Jannes van der Ham 
ingebracht, maar helaas. Croo-
nenburg verloor de set met 25-
18. De derde set ging weer ge-
lijk op, maar de eindstand van 
de set was 25-22 verlies. Als 
Croonenburg nog wilde winnen 
moesten ze nu twee sets ach-
ter elkaar winnen. Voor de vier-
de kwam Martin v.d. Kommer het 
veld in en het ging steeds beter. 
De mannen stonden achter met 
16-13 en door paar goede aan-
vallen van Bas Beentjes en Rick 
spil ging Croonenburg erover-
heen tot 17-21. Croonenburg 
was op dreef en maakte de set 
af met 19-25.
2-2 was de stand dus er kwam 
een vijfde set aan te pas. De 
mannen uit Castricum begon-

nen voorzichtig en stonden ach-
ter met 5-8. De tweede helft van 
de set ging een stuk beter; Croo-
nenburg kwam goed terug en 
het werd erg spannend. Auke 
Pauzenga had een mooie red-
ding in het achterveld en Edwin 
Gerritsen maakte hem mooi af 
en de laatste service werd weg-
geketst door De Boemel. En zo 
heeft Croonenburg een kandi-
daat voor het kampioenschap 
met 3-2 verslagen.

Croonenburg heren 1 heeft za-
terdag ook de derde wedstrijd 
van het seizoen met 3-2 gewon-
nenvan SVU. De jonge mannen 
uit Castricum wisten een 2-0 
achterstand knap om te buigen 
en uiteindelijk als winnaar op het 
wedstrijdformulier te eindigen. 
Zij hadden in de eerste set ook 
al een ruime voorsprong maar 
deze werd uiteindelijk nipt met 
23-25 verloren. Vervolgens ver-
loren zij de tweede set met 25-
18. De derde en de vierde set 
werden gemakkelijk gewonnen 
waarna een beslissende vijfde 
set de einduitslag moest bepa-
len. SVU had in deze spannen-
de laatste set nog verschillende 
wedstrijdpunten maar Croonen-
burg heren 1 was uiteindelijk te 
sterk met 17-15.

Punten verzamelen voor nieuwe tegel
Heiloo - Op zondag 7 okto-
ber was de eerste ronde van de 
puntencompetitie bij Judoclub 
Groefsema. Iets meer dan veer-
tig judoka’s hadden zich opge-
geven, om zo de nodige pun-
ten te verzamelen voor een nieu-
we tegel. De judoka’s kunnen bij 

het behalen van honderd punten 
een nieuwe tegel winnen, het 
begint bij de witte tegel en ein-
digt bij de rode tegel. 

Alle technieken die in de les zijn 
geleerd, werden uitgeprobeerd. 
Van een linkse schouderworp tot 

een achterwaartse beenhaak tot 
een stevige houdgreep. Na een 
ochtend hard judoën gingen er 
weer een aantal kinderen met 
een nieuwe tegel naar huis. Het 
volgende moment waar de judo-
ka’s punten kunnen verzamelen 
is op 18 november. 

Ed de Haan supervrijwilliger 
2012 bij Tennisclub Bakkum
Bakkum - Op de zondag gehou-
den vrijwilligersdag van Tennis-
club Bakkum is Ed de Haan door 
het bestuur gehuldigd als super-
vrijwilliger van het jaar 2012. Ed 
maakt zich bij de tennisclub al 
ruim tien jaar verdienstelijk als 
vrijwilliger in verschillende func-
ties.  Met deze uitverkiezing wil 
het bestuur zijn grote betrokken-
heid en inzet voor de club onder-
strepen. Uit handen van voorzit-
ter Jan Frens ontving Ed de bij 

de titel horende trofee en een 
mooie bos bloemen.  
De huldiging vond plaats te mid-
den van zo’n kleine honderd vrij-
willigers, die deelnamen aan de 
Vrijwilligersdag, die jaarlijks door 
het bestuur aan de clubvrijwilli-
gers wordt aangeboden. De vrij-
willigersdag begon met een ge-
zelligheidstennistoernooi en 
werd afgesloten met een bor-
reluurtje, gevolgd door een Ita-
liaans buffet. 

Limmen - Kay Pronk heeft don-
derdagavond andermaal de 
winst gepakt in de wekelijkse 
MTB wedstrijd aan de Pagenlaan 
in Limmen. Direct na het start-
schot om 20.00 uur ging Pronk 
er, als door een wesp gestoken, 
vandoor uit een deelnemersveld 
van 20 renners. De twee lange 

Kay wint net rechte stukken in het parcours 
gebruikte hij om een flink gat te 
slaan tussen zijn belagers. Na-
dat de eerste kruitdampen wa-
ren opgetrokken had de Lim-
menaar een kloof van ruim 100 
meter op zijn achtervolgers Je-
roen Buter, Dennis van Dalen en 
nieuwkomer Milosj van Renesse. 
Daarachter vochten Iwan Knoeff 
en Herman Romp een verbeten 

strijd om gezamenlijk aansluiting 
bij de voorsten te krijgen. In de 
slotfase kwam Jeroen Buter nog 
angstig dicht in de buurt van lei-
der Pronk, maar bleef op enkele 
tientallen meters steken. 

Milosj van Renesse sloot zijn de-
buut af met een derde plek voor 
Iwan Knoeff en Herman Romp 
op respectievelijk vier en vijf.

Bakkum - Op zaterdag 29 sep-
tember werd voor de derde keer 
voor de jongste jeugd van TC 
Bakkum ter afsluiting van het zo-
merseizoen het Halloween ten-

Jeugd TC Bakkum sluit seizoen af
nistoernooi georganiseerd. De 
28 deelnemertjes speelden in to-
taal vijftig enkelspel partijen in 
drie verschillende categorieën.  
Bij de meisjes tot en met tien 

jaar ging de finale tussen Wil-
lemijn Smit en Anne Jonkman. 
Ze waren beslist aan elkaar ge-
waagd en uiteindelijk deelden zij 
de eerste plaats. Jarno Klaver en 
Milo Dekker streden om de eer-
ste plaats bij de jongens tot en 

met tien jaar. Jarno kwam als 
winnaar uit de bus. In de catego-
rie jongens tot en met twaalf jaar 
was het Ids Nijmeijers die Sie-
be Dekker de baas bleef. Tijdens 
het aansluitende Halloween-
feest hadden heel wat kinderen 

zich uitgedost in Halloween kle-
ding. Ook hiervoor waren prijsjes 
te winnen. Sofie Slokker, Sophie 
Sannes en Merijn van der Peet 
gingen met de eer voor de mooi-
ste outfits strijken. Tot slot waren 
er pannenkoeken. 




