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Weer bijtincident in park Noord-End

,,Houd honden die niet luisteren 
ook in het park altijd aan de lijn”
Castricum - Voor de tweede 
keer in korte tijd is er spra-
ke van een bijtincident in het 
park Noord-End waar honden 
los mogen lopen. Maandag-
morgen rond 7.30 uur is Joost 
Verbruggen in zijn arm gebe-
ten toen hij zich in de buurt 
van het speeltoestel bevond. 

Joost traint meerdere malen per 
week in en rond het dorp voor 
een marathon. ,,Er liepen drie 
honden die op mij afkwamen. 

Twee sprongen tegen mij op en 
een hond beet in mijn arm. Ik 
vermoed dat door de open ruim-
te in dit gedeelte van het park 
de baasjes minder zeggenschap 
hebben over hun hond. Want de 
vrouw die deze drie honden uit-
liet, heeft de honden wel terug-
geroepen, maar ze luisterden 
niet.” 

De vrouw bood haar excuus aan, 
maar daar heeft Joost weinig 
aan. ,,Ik heb de gemeente ge-

beld, maar daar wordt gezegd 
dat ze er niets aan kunnen doen. 
Daarna heb ik een melding ge-
daan bij de politie. Een hond die 
niet luistert naar commando’s, 
is volgens mij niet goed opge-
voed en zou niet los mogen lo-
pen. Eind juli werd een negenja-
rig jochie zonder aanleiding aan-
gevallen, nu was ik aan de beurt. 
En de volgende keer, wie wordt 
er dan gebeten? Houd honden 
die niet luisteren ook in het park 
altijd aan de lijn.”

Vijf in plaats van zes verdiepingen met 
sociale woningbouw bij Geesterduin

Castricum - Het worden er 
geen zes; het vernieuwde win-
kelcentrum Geesterduin krijgt 
een toren van vijf verdiepingen 

boven de winkels als het aan een 
meerderheid van de gemeente-
raad ligt. In de toren worden wo-
ningen in de sociale sector ge-

realiseerd, Een amendement van 
CDA kreeg steun van CKenG, 
GDB en VVD. De liberalen za-
gen ook de wens om een open-
baar toilet in het winkelcentrum 
te realiseren vervuld worden. In 
de overige plannen, een com-
plex met drie verdiepingen voor 
33 galerijflats en een uitbreiding 
van het winkelcentrum met 2.450 
m2, kan de raad zich  vinden. De 
VrijeLijst zou liever zien dat er 
meer woningen komen in plaats 
van winkels. Hiervoor kreeg de 
lokale partij uiteindelijk alleen 
steun van de PvdA. 

Castricum - Wandelen tus-
sen Limmen en Castricum wordt 
een stuk aantrekkelijker met de 
plaatsing van een voetgangers-
brug nabij de kruising Zeeweg/
Provincialeweg. Dinsdag is de 
nieuwe brug geplaatst nabij het 
park Noord-End. Wethouder 
Meijer was van de partij toen die 

Voetgangersbrug gearriveerd
rond 8.00 uur werd gelost. La-
ter die ochtend werd de brug 
op zijn plek getakeld. De brug 
vormt onderdeel van de voet-
gangersverbinding tussen Cas-
tricum en Limmen en verbindt 
het park van Noord-End met het 
fietspad langs de Provincialeweg 
ter hoogte van de Zeeweg.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 16-09-
2013: Renze Johannes, zoon 
van R. Mol en L.J.G. Meijne, ge-
boren te Alkmaar. 28-09-2013: 
Roos, dochter van J. Veen en E.G. 
Kaandorp, geboren te Castricum. 
29-09-2013: Bente Sofie, dochter 
van A.W.H. Brakenhoff en P. van 
den Born, geboren te Castricum. 
29-09-2013: Jaydi Jaycen, zoon 
van L.I. Schipperus en K. Reg-
ts, geboren te Castricum. 29-09-
2013: Kay Valentijn, zoon van J.J. 
Compter en J.A. Groeneveld, ge-
boren te Beverwijk. 01-10-2013: 
Mathilda Ali Seid, dochter van 
A.S. Nurye en Assefu Niqusie 
Ayene, geboren te Alkmaar. 01-
10-2013: Jason, zoon van R.C.J. 
Butter en M. Haring, geboren 
te Alkmaar. 01-10-2013: Emma, 
dochter van P.D. Korf en J.M.G. 
Overmeer, geboren te Castricum.
Wonende te Limmen: 23-09-
2013: Mick, zoon van S. Lentz 

en W. Zoontjes, geboren te Alk-
maar. 27-09-2013: Mike, zoon 
van P.N.M. Groenland en T.M. 
Krom, geboren te Limmen. 27-
09-2013: Yvi, zoon van N.G.A. 
Thijssen en M.C. de Swart, ge-
boren te Limmen. 28-09-2013: 
Senn, zoon van R.C.J. Vreeburg 
en C.M. Scheerman, geboren te 
Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registratie
28-09-2013: Zandbergen, 
Alexander J. en Vlaar, Kim, bei-
den wonende te Amsterdam.
 
Overleden
Wonende te Limmen:
25-09-2013: Hageman, Adria-
na M., oud 84 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
A.A. Mulder. Wonende te Bak-
kum: 26-09-2013: Jonk, Nicolaas 
J.M., oud 50  jaar, overleden te 
Amsterdam.
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De stuipen op het lijf...
Bakkum - PWN en de stichting Samen Spelen houden op 15 
en 16 november een griezeltocht in de duinen van Castricum. 
Dit jaar is er speciale aandacht voor de historie van het duin-
gebied en de vergeten oorlog; de slag bij Castricum in 1799. 

Wie doet mee aan dictee?
Castricum - Ook dit jaar orga-
niseren bibliotheek Kennemer-
waard en Stichting Welzijn Cas-
tricum het Groot Castricums 
Dictee. Op dinsdag 26 novem-
ber staan om 19.00 uur in de 
bibliotheek van Castricum vijf-
tig schoolbanken klaar om alle 
deelnemers, jong en oud, te ont-
vangen. Het Jac. P. Thijsse en het 
Bonhoeffercollege zorgen voor 
een ploeg van dertig leerlingen. 
Stichting Welzijn daagt twintig 
enthousiaste taalliefhebbers van 
rond de 55 jaar en ouder uit om 
zich aan te melden. Welke groep 
scoort straks het beste op het 
gebied van de nieuwe spelling, 
de jongeren of de ouderen? Bo-
vendien zijn er natuurlijk prijzen 
voor de individuele winnaars.
Het dictee, dat in het teken staat 
van Erik of het Klein insecten-
boek van Godfried Bomans (fo-
to), is geschreven door Hanne-

Bakkum - Het echtpaar De Ruy-
ter heeft vijftien jaar geleden hun 
weilanden aan de Stichting De 
Hooge Weide geschonken, een 
organisatie die zich ten doel stelt 
om grond terug te geven aan de 
natuur. 
In dit gebied in Noord-Bakkum, 
dat met een beek met de duinen 
verbonden is, komen bijzondere 
planten voor, onder andere  or-
chideeën, en allerlei watervo-

gels.  Ook tussen Castricum en 
Uitgeest, de Castricummerpol-
der, beheert De Hooge Weide 
een soortenrijk weidevogelland. 
Frans Zaal, voorzitter van de 
stichting, geeft op donderdag 17 
oktober van 14.00 tot 16.00 uur 
een presentatie over dit bijzon-
dere gebied. Deze lezing  vindt 
plaats in Dorpshuis De Kern, 
Overtoom 15, Castricum. Toe-
gang is gratis. 

ke Klinkert. Burgemeester Toon 
Mans draagt het dictee voor. Wie 
55 jaar of ouder is, in Castricum, 
Limmen of Akersloot woont en 
de strijd aan durft te gaan, kan 
zich vóór 13 november aanmel-
den bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, via 0251-65 65 62, of in-
fo@welzijncastricum.nl. 

De Fietsersbond brengt 
verlichting in Limmen

Limmen - De Fietsersbond af-
deling Castricum houdt met 
het oog op de donkere win-
termaanden op 12 oktober 
een fietsverlichtingsactie in 
Limmen. 

Van 14.00 tot 16.00 uur staan 
vrijwilligers in de buurt van AH 
paraat om de fietsverlichting te 
controleren en kleine reparaties 

te verrichten. Kroone Liefting le-
vert de Fietsersbond hiervoor 
gratis materiaal. 
De Fietsersbond Castricum wil 
bovendien weten welke ver-
keerssituaties door fietsers als 
knelpunt worden ervaren. Men 
kan de knelpunten doorgeven 
aan de vrijwilligers van de actie 
of via castricumfietsersbond@
gmail.com. 

Sociale dienst regio 
Alkmaar stap dichterbij
Regio - De Colleges van de ge-
meenten Alkmaar, Heerhugo-
waard, Castricum, Heiloo, Lan-
gedijk, Bergen, Schermer en 
Graft-De Rijp hebben het voor-
nemen hun sociale diensten per 
1 januari 2015 samen te voegen. 
Ook het huidige WNK Bedrijven, 
uitvoerder van de Wet socia-
le werkvoorziening, wordt in de-

ze nieuwe uitvoeringsorganisatie 
opgenomen. 
Deze nieuwe Sociale dienst Re-
gio Alkmaar (SRA) gaat alle ta-
ken uitvoeren die voortvloei-
en uit de bijstandswet, het ver-
strekken van uitkeringen, het lei-
den naar werk, verstrekken bij-
zondere bijstand en schuldhulp-
verlening.

Aansluitend aan dit thema is in 
bezoekerscentrum de Hoep van 
13 oktober tot het einde van het 
jaar de tentoonstelling  ‘Soldaat 
onder het zand’ te zien. De toe-
gang is gratis. 

In drie maanden tijd vielen er 
in het duingebied van Castri-
cum zeker 20.000 doden. De ve-
le Franse, Engelse en Russische 
soldaten liggen nog altijd on-
der het zand begraven. Tijdens 

de tocht lopen de deelnemers 
in het pikkedonker door de dui-
nen lopen waar de geesten van 
gesneuvelde soldaten nog altijd 
rondwaren; de ultieme stresstest 
voor waaghalzen van twaalf jaar 
en ouder. Acteurs van de Stich-
ting Samen Spelen jagen ieder-
een de stuipen op het lijf en za-
melen bovendien met deze grie-
zeltocht geld in voor hun stich-
ting. Kaartverkoop via de websi-
te van PWN. 
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Mokum op z’n best in 
nieuwe Grand Café Bobs
Uitgeest- Op zondag 13 okto-
ber viert Amsterdamse gezel-
ligheid hoogtij in het Grand Ca-
fé van Bobs. Van 15.00 tot 20.00 
uur kunnen de gasten genieten 
van oer-Hollandse hits en smart-
lappen van diverse Amsterdam-
se zangers, waaronder Tom Ha-
ver, zanger van café Bolle Jan.  
De entree is gratis. Wie dat wil 
kan tussendoor een hapje eten. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bobs.nl.

Barok van LaPrimavera
Castricum - Zondag 13 oktober een nieuw concert in de serie 
Concert op Zondag. Het nationaal en internationaal bekende en-
semble La Primavera brengt in de Dorpskerk in Castricum een re-
naissance- en barokconcert. Centraal staat muziek uit Zuid-Euro-
pa. Aanvang: 14.30 uur. Kaarten aan de zaal, via toonbeeld.concer-
topzondag@gmail.com, tel.: 0251 659012. 

Kermis in Bakkum boordevol 
muziek in café en zaal Borst
Bakkum - Het tweede weekend 
van oktober is het weer zover; de 
grootste reünie van Castricum 
en omstreken staat weer voor 
de deur. Op 11, 12 en 13 okto-
ber openen Willem Borst en zijn 
zoon Fabian de deuren voor een 
van de gezelligste kermissen van 
Noord-Holland. Voor het café 
staan de nostalgische kraampjes 
met oliebollen of suikerspinnen 
en allerlei attracties.
Vrijdag 11 oktober gaat de ker-
mis van start in Café Borst met 
een optreden van Bob en de 
Blue Band. Het verrassende aan 
deze band is de performance en 
het unieke repertoire, rock ’n roll 
en originele popnummers uit 

moeders en grootmoeders tijd. 
Zaterdag 12 oktober gaat het 
feest vanaf 21.00 uur verder met 
een optreden van de Wico’s in 
het café. De muzikanten spelen 
een onvervalst kermisrepertoire. 
In de zaal staat Jukebox op het 
podium. Leadzanger en gitarist 
Bart speelde jarenlang bij ver-
schillende topbands in het pro-
fessionele circuit en hij is bekend 
om zijn diverse imitaties. Zondag 
13 oktober speelt het duo de Wi-
co’s weer in het café vanaf 16.00 
uur en in de zaal treedt La Stam-
pa op. Deze feest- en showband 
speelt covermuziek die bijna ie-
dereen kan meezingen. En dan 
is het de beurt aan de veelzijdi-

ge topband Bob Color. Net als 
vorig jaar wordt het feest uitge-
breid met tenten, een garderobe 
en diverse buitenbars. De toe-
gang is vanaf zestien jaar, legi-
timatie verplicht.

Creatieve inspiratie 
opdoen bij Ida Bakker

Castricum - Zaterdag 12 okto-
ber kan iedereen creatieve inspi-
ratie opdoen bij Ida Bakker tij-
dens de Demodag in de Lijsten-
makerij op de Dorpsstraat 102. 
Marianne Eugster gaat aan de 
gang met acrylverf en collage-
technieken op doek. Ellen Lief-
ting demonstreert aquarelstiften 

en Simone Veldt geeft een door-
lopende workshop ‘chunks’ ma-
ken, ook voor Noosa armban-
den.  De demonstraties worden 
doorlopend gegeven van 10.00 
tot 16.00 uur en iedereen is wel-
kom binnen te lopen.  
Bel voor meer informatie 0251-
673977.

Herfstvakantie in de Tuin

Castricum - In de Tuin van Ka-
pitein Rommel is in de herfstva-
kantie op woensdag 23 oktober 
vanaf 14.00 uur poppentheater te 

zien en op donderdag 24 oktober 
wordt van 13.30 tot 15.30 uur ge-
knutseld. 

Poppentheater Pruttelpap speelt 
De Verdwijndoek. Deze voorstel-
ling is een combinatie van pop-
penkast en marionettentheater. 
Entree drie euro, inclusief limo-
nade. 
Tijdens de knutselmiddag wordt 
een herfstbakje geknutseld van 
een pompoen. Deze activiteit is 
geschikt voor kinderen vanaf zes 
jaar. Deelnameprijs is drie euro. 
Opgeven via tel.: 0251-672356 
of info@tuinvankapiteinrommel.
nl. De Tuin van Kapitein Rommel 
is te vinden schuin tegenover het 
NS-station van Castricum.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
Prisoners

donderdag 18.45 uur   
vrijdag 18.45  & 19.55 uur   

zondag 18.15  uur   
Soldaat onder het zand

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

zondag 19.30 uur   
Hoe duur was de suiker

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 10.00 & 18.45 uur  

zaterdag 18.45 uur  
zondag 16.00 & 19.30 uur  

maandag 20.00 uur   
dinsdag 21.15 uur

woensdag 20.00 uur   
De nieuwe wildernis

dinsdag 14.00 & 20.00 uur
Le Passé

zaterdag 18.45  uur   
woensdag 20.00 uur   
Smoorverliefd

zaterdag & zondag 16.00  uur
woensdag 16.00  uur
Turbo (NL) - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

Planes (NL) - 3D
zaterdag, zondag & woensdag  13.30 uur 

Turbo (NL) - 2D
zaterdag 16.00 uur 
zondag  11.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
Planes (NL) - 2D

Programma 10 okt t/m 16 okt 2013

Thriller Prisoners in Corso 
voor zestien jaar en ouder
Wanneer de dochters van Keller 
Dover en zijn beste vriend ver-
mist raken, slaat de paniek toe. 
De meisjes zijn voor het laatst 
gezien in een oude camper. 

Samen met detective Loki star-
ten de vaders een onderzoek 
naar de mysterieuze verdwijning. 

Wanneer ze in aanraking komen 
met de eigenaar van de camper  
twijfelen ze geen moment aan 
zijn schuld. Maar heeft hij het 
wel gedaan? Er is maar één op-
lossing om achter de waarheid te 
komen: zelf de dader kidnappen.
Deze fi lm is geschikt voor zes-
tien jaar en ouder.

Vlieg mee met de avonturen van 
Dusty, een klein sproeivlieg-
tuigje met grote ambities. Dus-
ty droomt ervan om mee te doen 
aan ‘s werelds meest spannende 
en opwindende luchtrace rond 
te wereld. In zijn dromen ziet hij 
zichzelf al zijn hoogvliegende 
helden voorbij vliegen. Er is al-
leen een klein probleem, Dusty 

Planes in 3D is niet zozeer gemaakt om te ra-
cen en - ironisch genoeg - heeft 
hij last van hoogtevrees. Geluk-
kig is daar Skipper, een oorlogs-
veteraan en uitstekende vlie-
ger, die gelooft in de kracht van 
Dusty en hem aanmoedigt om 
de strijd aan te gaan. Met een 
beetje hulp van nieuwe en oude 
vrienden, maakt Dusty zijn moto-
ren gereed om hoogtes te berei-
ken waarvan hij nooit had dur-
ven dromen.

Castricum - Op zaterdag 12 ok-
tober van 10.00 tot 16.00 uur is 
het mogelijk aan een workshop 
deel te nemen waarin papier ge-
maakt wordt van groenten op 
camping Geversduin. De volgen-
de dag wordt van 11.00 tot 17.00 
uur een workshop boekbinden 
aangeboden. Aanmelden: info@
papiermakerijdehoop.nl of tele-
fonisch: 0624601045.

Twee workshops

Experimentele bands 
en een muzikale reis
Castricum - Op donderdag 
10 oktober begint De Bakke-
rij het weekend met twee expe-
rimentele bands. De Italiaanse 
band Squartet opent de avond 
met art-punk, new- en no wave, 
punk jazz en nog meer soortge-
lijke stijlen. Daarna Opositor. De-
ze band probeert om jazz met 
rock te combineren en dat lukt 
ze. Aanvang 21.30 uur. Op za-
terdag 12 oktober is er een al-
ternatieve Amsterdamse avond 
met de Amsterdamse bands The 
Cut/Up en Kid Totem. The Cut/
Up is een indierockband die ge-

inspireerd worden door bands 
zoals Hot Snakes en The Afghan 
Whigs. De stijl van Kit Totem laat 
zich omschrijven als een mix van 
eclectisch, akoestiek en elektro-
nica. Aanvang 22.30 uur. Zon-
dagavond speelt het Hoornse ta-
lent Pepijn Spijkerman en Syl-
via Aimee in De Bakkerij. Pepijn 
Spijkerman speelt een mix van 
folk en soul. Sylvia Aimee haar 
eigen nummers over alledaag-
se dingen die zij op deze manier 
een plekje geeft. De eerste act 
begint om 21.00 uur. De entree 
is steeds 4,00/3,00 euro.
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Uitgeest - Van 14 tot en met 
20 oktober is de Nationa-
le Donorweek. Een specia-
le week, in het bijzonder voor 
Joke Limmen uit Uitgeest. 
Joke is geboren met een hart-
afwijking maar kreeg drie 
jaar geleden een donorhart. 
“Mijn donor heeft niet alleen 
mijn leven gered, maar me 
een volwaardig leven gege-
ven,” zegt Joke, die nu zelfs 
plannen heeft in 2015 mee te 
doen aan de World Transplant 
Games.
Joke zet zich enorm in om or-
gaandonatie te stimuleren. 
‘‘Iedere kleine actie is be-
langrijk’’, vertelt ze. Ze geeft 
bijvoorbeeld voorlichting op 
scholen. 
Haar verhaal:

Zo’n klein en stram hartje had 
hij nog nooit gezien. Dat zei de 
chirurg tegen Joke Limmen na 
haar harttransplantatie. Ze kreeg 
er een gezond hart voor in de 
plaats na een slepende hartziek-
te die bijna tot haar dood leid-
de. “Ik kon niks meer,” zegt Joke, 
“zelfs eten ging niet. Met elek-
troshocks en infusen moesten ze 
mijn hart op gang houden.”

Drie jaar geleden was daar het 
verlossende donorhart. “Een 
groter geschenk was niet denk-
baar,” zegt Joke. “Na de trans-
plantatie kon ik dingen die ik 
nooit heb gekund, zoals spor-
ten. Ik doe aan fitness en ben 
ook gaan zwemmen. Ik wil graag 
meedoen aan de World Trans-
plant Games in Argentinië in 
2015, een soort Olympische Spe-
len voor getransplanteerden. 

Mijn trainster ziet het wel zitten 
met me. Sporters die daar een 
medaille winnen, steken die in 
de lucht met de gedachte: dank 
je, donor, dankzij jou kan ik dit 
doen. Een prachtig eerbetoon. 
En een mooie manier om te laten 
zien wat er mogelijk is met een 
donororgaan.”

Eén donor, vijf levens
Nog voordat ze haar zinnen op 
de Games had gezet, wist Joke 
al dat ze haar ervaring wilde de-
len en haar dankbaarheid tegen-
over de donor wilde uiten. “Ik 
geef voorlichting over orgaan-
donatie. Vooral op scholen lok ik 
prachtige discussies uit, bijvoor-
beeld over de vraag of je wel een 
orgaan mag ontvangen als je 
zelf niet als donor bent geregi-
streerd. Ik leg ook uit dat de kans 
dat je een orgaan nodig hebt 
veel groter is dan de kans dat je 
donor wordt, want je moet op de 
intensive care overlijden. Maar 
mijn donor heeft vijf mensenle-
vens gered, dus de impact van je 
registratie kan groot zijn. En mijn 
leven is niet alleen gered, sterker 
nog, ik kan nu een volwaardig le-
ven leiden dankzij iemand die ‘ja’ 
heeft gezegd.”

Kippenvel
Voor een scriptie onderzochten 
twee studenten de opinie van 
leerlingen voor en na een gastles 
van Joke. “Het blijkt dat mijn ver-
haal indruk maakt en dat ik veel 
vooroordelen de wereld uit help. 
Een meisje schreef als reactie: ‘Ik 
heb van het begin tot het einde 
met kippenvel op mijn armen ge-
zeten! Alles omtrent het donor-
schap is mij veel duidelijker ge-

worden. Ik denk er nu zeker over 
om donor te worden.’ En iemand 
anders: ‘Eerlijk gezegd vond ik 
het best wel eng en was ik bang 
om na te denken over het donor-
schap. Ik denk dat deze presen-
tatie er wel aan mee heeft ge-
werkt om dat niet meer te zijn. 
Het is eigenlijk best wel heel 
mooi.’ Goed, toch? Ik wil scho-
lieren niet een bepaalde kant op 
duwen, maar ik wil ze helpen om 
een juiste keuze te maken.”

Door haar vrijwilligerswerk als 
voorlichter kent Joke aardig wat 
mensen met een donororgaan. 
“Ze staan allemaal positief in het 
leven. Ikzelf ook: ik geniet in-
tenser, ben blij met kleine din-
gen. Dat komt vast door het be-
sef dat ik al drie jaar in geleen-
de tijd leef.”

Bij de kapper
Iedereen kan iets doen om de 
aandacht op orgaandonatie te 
vestigen. Zelfs de kapper. Toen 
Joke heel ziek was, kon ze niet 
naar haar vaste stekje, Inkx in 
Velserbroek. Voor kapster Inge-
borg geen probleem: ze kwam 
Joke thuis knippen. Nu kan Joke 
weer zelf naar de salon. “Inge-
borg is heel blij voor me dat het 
nu zo goed gaat. Om haar klan-
ten te laten zien hoe belangrijk 
orgaandonatie is, zet ze in de 
Donorweek donorformulieren en 
een banner in de kapsalon neer. 
Zo’n kleine actie vind ik gewel-
dig, want die is heel persoonlijk 
en heeft daardoor veel effect.”

Meer informatie over de Na-
tionale Donorweek: www.ja-
ofnee.nl.

Landelijke donorweek 14 - 20 oktober

Joke Limmen uit Uitgeest: 
‘Iedere actie is welkom’

Uitgeest - Aannemersbedrijf 
J.M. Putter uit Uitgeest heeft re-
cent de langdurige sponsorover-
eenkomst met stichting Vrien-
den van de Zwaan Cultureel ver-
lengd. Hiermee levert Putter een 
belangrijke bijdrage aan het rea-
liseren van de doelstellingen van 
De Zwaan Cultureel, t e weten 
het organiseren van professio-
nele theatervoorstellingen, het 
filmhuis en het Open Podium in 
dorpshuis de Zwaan.
Ondanks de moeilijke marktom-
standigheden binnen de bouw-
sector heeft Aannemersbedrijf 
J.M. Putter een goed gevulde or-
derportefeuille bestaande uit di-
verse luxe villa’s, een drie tal wo-
ningbouwprojecten en bijzonde-
re utiliteitsgebouwen waaron-
der de nieuwbouw PCC school 
te Heiloo en de bouw van een 
uitvaartcentrum te Heerhugo-
waard.
Putter draagt de Stichting Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 

als bouwer een warm hart toe 
en levert een bijdrage aan een 
uniek stukje cultuur in Uitgeest. 
Het bedrijf is bijzonder trots dat 
de J.M. Putter zaal een podium 
biedt aan vele culturele evene-
menten.

Ook voor de Zwaan Cultureel 
geldt dat zij, zeker na de ver-
lenging van de sponsorover-
eenkomst met Aannemersbe-
drijf J.M. Putter, de toekomst 
met vertrouwen  tegemoet ziet. 
Het programma voor het lopend 
seizoen ziet er prima uit. Leuke, 
mooie, ontroerende voorstellin-
gen, 2 keer per maand een film 
en maandelijks een Open Podi-
um, met heerlijke akoestische 
muziek. De bezoekersaantal-
len groeien en het aantal Vrien-
den neemt jaarlijks gestaag toe, 
evenals het aantal vrijwilligers. 
Kortom volop positieve gelui-
den. Voor meer info zie: www.
dezwaancultureel.nl.

Goed nieuws voor De Zwaan Cultureel

Aannemer verlengt 
sponsorovereenkomst

Donatie voor TV De 
Dog van Schipholfonds
Uitgeest - Onlangs waren voorzitter Hans Schoone en oud-voor-
zitter Gerrit van Duijn van TV de Dog door het Schipholfonds uit-
genodigd om een donatie in ontvangst te nemen. Hoe hoog de 
bijdrage zou worden was van te voren niet bekend, maar de bij-
drage zou in ieder geval groter zijn dan 2500 euro omdat het 
bestuur persoonlijk werd ontvangen op Schiphol. Het Schiphol-
fonds doet twee keer per jaar donaties aan sportverenigingen en 
stichtingen in de omgeving van Schiphol ter compensatie van de 
overlast dat Schiphol met het vliegverkeer veroorzaakt. De com-
missie ‘Vervanging Banen’ heeft namens TV de Dog een verzoek 
ingediend om nieuwe kinderspeeltoestellen te kunnen plaatsen. 
Nu het tennispark van TV de Dog geheel gerenoveerd wordt, 
werd voorgesteld om ook de speeltoestellen te vernieuwen. Een 
begroting van 5612 euro werd enkele weken geleden ingediend. 
Het Schipholfonds heeft besloten om de volledige aanvraag te fi-
nancieren, omdat het als een bijzondere prestatie werd gezien 
dat de vereniging de vervanging van de banen geheel uit eigen 
middelen kan betalen. Bovendien werd benadrukt dat met na-
me verenigingen worden ondersteund die volledig op vrijwilligers 
draaien. ‘Zij zijn immers de olie die de maatschappij laat draai-
en’, zo werd verteld door de bestuursleden van het Schipholfonds. 
Het toegekende bedrag overtrof de verwachtingen ruim. Op de 
foto Hans Schoone en Gerrit van Duijn die zichtbaar blij verrast 
zijn als zij de cheque van het Schipholfonds overhandigd krijgen.
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Vreemde eend in de bijt
Heemskerk - Vogelaars van-
uit het hele land trekken de-
ze dagen naar de polder tus-
sen Heemskerk en Castricum; 
de Noordbroekpolder, een na-
tuurgebied dat in beheer is van 
Stichting De Hooge Weide. Daar 
is de zwarte ibis gesignaleerd. 
En het is er niet een; het is een 

groep van twaalf jonge vogels. 
Fotograaf en natuurliefhebber 
Peter van Renen uit Limmen 
heeft ze gezien. ,,De zwarte ibis 
is een beetje een vreemde eend 
in de Hollandse bijt. Het is een 
vogel die zich erg thuisvoelt in de 
warmere moerasgebieden van 
Zuid-Europa. Af en toe wordt er 

één bij ons gezien.” Peter heeft 
gezien dat de vogels zich niet al-
leen te goed doen aan insecten, 
maar ook kleine kikkertjes op 
het menu hebben staan. ,,De vo-
gels zijn niet schuw en kenners 
verwachten dat de groep nog 
wel even in de buurt blijft.” Foto 
Peter van Renen.

Beems lijsttrekker CKenG
Castricum - De leden van Cas-
tricum Kern(en) Gezond hebben 
Roel Beems gekozen als lijst-
trekker voor de partij. De hui-
dige fractievoorzitter kreeg tij-
dens de ledenvergadering, afge-
lopen week, unaniem steun om 
CKenG te leiden in aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart 2014. Als geboren 
en getogen Castricummer heeft 
Beems (50) een breed draagvlak 
onder de inwoners van de ge-
meente. CKenG maakt haar ver-
kiezingsprogramma en kandida-
tenlijst medio november bekend.

Knopen leren leggen 
en kunst in bruikleen
Castricum - Op vrijdag 25 ok-
tober vanaf 14.00  uur heeft het 
Strandvondstenmuseum een 
programma voor basisschool-
leerlingen. Vrijwilliger en ‘oud- 
zeeman’ Jaap Wijker leert de 
kinderen knopen leggen. De be-
langrijkste vijf knopen komen 
aan bod en de kinderen maken 

zelf een knopenbordje. Het pro-
gramma wordt aangevuld met 
de laatste juttersnieuwtjes en 
andere verhalen. Voor de cur-
sus knopen met knopenbordje, 
fi lm en limonade wordt een bij-
drage van 7,50 euro per deel-
nemer gevraagd. Aanmelden 
voor 19 oktober via info@hets-

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Bezoek met korting het Cruise Event van 24 tot en met 26 
oktober in de PTA voor inspiratie. Zo’n bezoek betekent 
een heerlijk dagje uit in Amsterdam. 

Alle grote rederijen zijn aanwezig, er zijn informatieve se-
minars en presentaties, leuke dingen voor kinderen, men 
kan een scheepsbezoek brengen aan een riviercruiser 
van Select Voyages.
Tijdens het event worden gratis cruisereizen verloot. 
Inschrijven kan op www.cruise-event.nl en download de 
kortingsbon. Betaal 7,50 euro aan de kassa in plaats van 
10,- euro. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis 
naar binnen. Kijk voor meer informatie op 
www.cruise-event.nl.

Zaterdag 12 oktober wordt weer een Demodag ge-
houden bij Lijstenmakerij Ida Bakker. Deze keer met 
niet een, maar wel drie demonstraties. Marianne 
Eugster gaat aan de gang met acrylverf en collage-
technieken op doek. 

Ellen Liefting demonstreert  aquarelstiften en Simone 
Veldt geeft een doorlopende workshop ‘chunks’ ma-
ken, ook voor de Noosa armbanden. 
De demosnstraties worden gehouden van 10.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsstraat 102 in Castricum.

Creatieve demonstraties, 
zaterdag bij Ida Bakker

Groots Cruise-Event in de herfstvakantie

Castricum is allround 
vakman rijker: Jan Dam
Castricum - Iedereen die een 
klus heeft  kan vanaf nu Jan 
Dam uit Castricum bellen. Dit 
jaar is hij zijn eigen bedrijf ge-
start onder de naam ‘De Vakman 
Jan Dam’. Hij heeft zich aange-
sloten bij De Vakman, een lan-
delijk netwerk van zelfstandige 
professionals voor de meest uit-
eenlopende klussen in en om het 
huis, tuin en bedrijf. Wie hem nu 
inhuurt voor onderhoud en re-
novaties krijgt 15% btw-voordeel 
op de arbeidskosten. Jan Dam is 
van vele markten thuis; hij heeft 
zich in ruim 23 jaar ontwikkeld 
tot allround vakman. Niet al-
leen als timmerman maar ook op 

elektra-, loodgieter- en tegelge-
bied verstaat hij zijn vak. En voor 
dakopbouw, dakkapellen, dak-
ramen, ramen, deuren en kozij-
nen en het inrichten van badka-
mers en keukens kan Jan Dam 
worden ingeschakeld. Er wor-
den geen voorrijkosten bere-
kend. Omdat De Vakman Jan 
Dam aangesloten is bij de Stich-
ting Keurmerk Kwaliteitsvakman 
kan hij minimaal een jaar ga-
rantie geven op alle uitgevoerde 
werkzaamheden.
Bel voor een vrijblijvende offer-
te naar tel.: 0251-671840/06-
40123396. Kijk voor meer infor-
matie op www.devakman.info.

trandvondstenmuseum.nl of te-
lefonisch bij Menno Twisk 06-
22923226. In de herfstvakantie 
is het museum met uitzondering 
van dinsdag de hele week ge-
opend.
De heer Parigerrer uit Castricum 
heeft een kunstwerk in perma-
nente bruikleen gegeven. Maan-
dag kwam de achtjarige Quim-
oel Schaap het werk brengen; 
een tekening op doek van een 
gestrand schip. Quimoel was 
overgekomen vanuit Zwitserland 
voor een familiebezoek en hij 
mocht het werk overhandigen. 
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Maurice is supervrijwilliger
Bakkum - Op vrijwilligersdag 
van Tennisclub Bakkum is Mau-
rice Laan door het bestuur ge-
huldigd als supervrijwilliger van 
het jaar 2013. 

Maurice maakt zich bij de ten-
nisclub al ruim tien jaar verdien-

stelijk als vrijwilliger in verschil-
lende functies. Met deze uitver-
kiezing wil het bestuur zijn gro-
te betrokkenheid en inzet voor 
de club onderstrepen. Uit han-
den van waarnemend voorzit-
ter Marko Ducro ontving Mauri-
ce de bij de titel horende trofee.

Start Business Club Vitesse’ 22
Castricum - Sponsors zijn be-
langrijk voor een vereniging en 
Vitesse‘22 wil een duurzame re-
latie gaan opbouwen met de hui-
dige en toekomstige sponsors. 

Daarom is besloten om dit sei-
zoen met een Business Blub te 
starten. De eerste bijeenkomst 

was zeer geslaagd (foto). De 
huidige en toekomstige spon-
sors zijn het eerste jaar gratis lid 
van de Business Club. De opzet 
is om het laagdrempelig te hou-
den en dat de sponsors op een 
informele wijze met elkaar in 
contact komen. Voor meer infor-
matie www.vitesse22.nl.

Ten Broek goudhaantje voor ZVC
Castricum - ZVC heeft ook haar 
tweede zaalvoetbalwedstrijd van 
dit seizoen winnend afgeslo-
ten. In Schermerhorn was Spor-
ting S 4 de tegenstander. Na een 
sprankelende eerste helft waar-
in de Castricumse vijfdeklas-
ser op een 2-6 voorsprong kwa-
men, werd het uiteindelijk 6-9 
voor de gasten. ZVC begon goed 
aan het duel. Luuk ten Broek gaf 
het goede voorbeeld door bin-
nen tien minuten twee keer te 

scoren, 0-2. Sporting S kwam 
daarna wat beter in het ritme 
en scoorde tegen, 1-2. Via Ar-
jan Hillebrand en Luuk ten Broek 
liepen de Castricummers weg 
naar 1-4. De 1-5 was werkelijk 
om in te lijsten: Ronald Welboren 
stuurde de bal hoog op rechts 
naar ten Broek die het leer in een 
keer achter de doelman volleer-
de. Beide teams scoorden nog 
voor de wissel een keer (2-6). Na 
de wissel kreeg ZVC het moeilijk: 

de tegenstander begon fysieker 
te spelen. ZVC raakte van slag 
en liet de thuisploeg naar 5-6 te-
rugkomen. Net op tijd wisten de 
Castricummers zich te herpak-
ken door via Ten Broek en Hille-
brand naar 5-8 uit te lopen. Het 
echte geloof bij Sporting S was 
toen verdwenen waarna bei-
de teams nog een keer wisten 
te scoren: 6-9. Doelman Aslan-
der keepte wederom een prima 
wedstrijd voor ZVC.

Yanne Dorenbos wint
Castricum - De eerste in de 
reeks baanwedstrijden Alkmaar 
op Zondag is afgelopen zondag 
verreden in het wielersportpa-
leis. Het jeugdtoernooi bestaat 
uit vier disciplines: scratch, pun-

tenkoers, afvalrace en leiders-
race. Yanne Dorenbos (13) jaar 
uit Castricum won drie van de 
vier races en het eindklassement. 
Alleen bij de afvalrace moest hij 
de overwinning laten aan En-

zo Leijnse. Bij het bellen voor 
de laatste ronde van de scratch, 
lastte Enzo de sprint af omdat hij 
zijn linkervoet uit het pedaal klik-
te. Hij werd toch tweede in het 
klassement gedeeld met Emma 
Boogaard. Bob Markus, samen 
met Yanne de twee Bataafren-
ners in de race, werd derde.

Zwaarbevochten zege
Akersloot - Bij aanvang van de 
competitie werd het voetbalteam 
Alkmaars Boys genoemd als een 
van de titelkandidaten. Daar was 
de eerste helft tegen Meervo-
gels nog niet veel van te merken. 
Het was Meervogels dat de eer-
ste helft de lakens uitdeelde en 
de kansen kreeg. Met name Jel-
le van der Eng had Meervogels al 
op een comfortabele voorsprong 

kunnen zetten, maar hij had de-
ze middag het geluk niet aan zijn 
kant. Het was Bram Schoon die 
voor Meervogels na 25 minu-
ten de 1-0 op het scorebord zet-
te door van twintig meter de bal 
vol op de slof te nemen en doel-
man Pluijmers van de Boys kans-
loos liet. In de 39e minuut was 
het Tom van der Eng die na een 
mooie combinatie door het mid-

den Meervogels op een grotere 
voorsprong had moeten zetten 
maar hij kon de bal niet goed ra-
ken. Kort voor rust was het door 
goed doorzetten van de jeugdi-
ge Niek van der Eng bijna 2-0, 
maar naamgenoot Jelle kon net 
niet het laatste tikje geven. Met 
een beetje meer overleg en in-
zicht had Meervogels op het ein-
de van de tweede helft defi nitief 
afstand kunnen nemen, maar 
het bleef 1-0 en daar was Meer-
vogels heel tevreden mee. 

Leon Borgsteede naar NK
Castricum - Afgelopen zater-
dag heeft judoka Leon Borgstee-
de zich via het nationale kwali-
fi catietoernooi in Eindhoven ge-
plaatst voor het NK Judo. De ju-
doka van Judoclub Groefsema 
nam het in de eerste ronde op 
tegen de talentvolle judoka Ja-
mie Werink uit Groningen. De-
ze werd verloren op straffen. De 
eerste drie partijen in de ver-
liezersronde verliepen daarna 
goed; Leon won. Er was toen nog 
één overwinning nodig. Kolstee 
uit Zuid-Holland was zijn oppo-
nent en werd met een prachti-

ge beentechniek verslagen. Le-
on kon zich opmaken voor het 
brons. In deze partij nam hij het 
op tegen Jamie Werink. Na vijf 
minuten wedstrijdtijd moest een 
zogenoemde golden score de 
beslissing brengen. Helaas voor 
Leon trok zijn tegenstander weer 
aan het langste eind met een 
overname. Voor Leon was plaat-
sing voor het NK het belangrijk-
ste doel. Als Leon op 19 oktober 
een goede dag heeft is een NK 
medaille zeker mogelijk. Hij heeft 
sowieso al acht NK seniorenme-
dailles in zijn prijzenkast hangen. 

Limmen - Tijdens de herfstva-
kantie van maandag 21 tot en 
met zaterdag 26 oktober houdt 
de Stichting Kids and Parents 
Bikeschool open dagen. Iede-
re dag kan de jeugd vanaf ze-
ven jaar uit de regio kennisma-
ken met de mountainbikesport. 
Het parcours is gelegen aan de 
Pagenlaan, ingang Eikepage, in 
Limmen. Aanvang 16.00 uur en 
de clinic duurt een uur. 

Aanmelden voor deze gratis 
proefl essen kan via info@kp-
biking.nl onder vermelding van 
naam, leeftijd, woonplaats en 
voorkeurdag. Mountainbikes zijn 
te huur voor vijf euro, inclusief 
helm en dorstlesser.

Mountainbiken?

Ben Visser terecht winnaar
Limmen - Ben Visser uit Eg-
mond aan Zee is donderdag-
avond winnaar geworden van de 
zevende rit om de Kids and Pa-
rents Bikeschool MTB-cup op 
het parcours aan de Pagenlaan. 

Alkmaarder Danny Bizot en Vin-
cent Beentjes uit Castricum volg-

den Ben. Toch bleef Visser na de 
samensmelting het tempo bepa-
len. Achter het  trio vochten Lim-
menaar Arjan de Zeeuw en Al-
win Hes om de troostprijzen. Na 
wat vallen en weer opstaan re-
sulteerde dat uiteindelijk in een 
vierde en vijfde plek voor res-
pectievelijk Hes en De Zeeuw.

Akersloot - Zondag 20 okto-
ber start het keeztoernooi van dit 
seizoen in café De Vriendschap 
in samenwerking Keezbord.nl. 
Akersloot is de bakermat van het 
keezen in Nederland, vanuit dit 

Keeztoernooi dorp heeft het spel heel Neder-
land veroverd.

Inschrijven kan via www.keez-
bord.nl of voor aanvang op zon-
dag 20 oktober om 13.00 uur. 
Het adres van de Vriendschap is 
Kerklaan 18, tel.: 0251-312866.

Akersloot - Kinderen tussen 
zeven en twaalf jaar oud kun-
nen leren schaatsen bij IJs-
club Akersloot. 

Vanaf 28 december starten de 
lessen op ijsbaan de Meent. Dit 
jaar wordt een nieuw systeem 
ingevoerd met het schaatspas-
poort. Aanmelden kan via www.
ijsclubakersloot.nl. 

Jeugdschaatsen

Castricum - Zaterdag 12 okto-
ber beginnen de jeugdschaats-

Schaatsen VKIJ lessen weer bij de VKIJ. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Ieder 
zaterdag schaatsen kinderen 
van zes tot twaalf jaar op ijsbaan 

De Meent in Alkmaar of op de 
eigen ijsbaan aan de Zeeweg, als 
dat kan. Kijk voor meer informa-
tie op www.vkij.nl.
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Met Castricumse oorlogskenner 
John Heideman naar Normandië
Castricum - John Heideman, 
schrijver van het boek ‘Cas-
tricum en Bakkum tijdens de 
Tweede Wereldoorlog’ heeft het, 
naast het schrijven van het twee-
de deel van zijn boek, ook druk 
met een voorbije oorlog in het 
buitenland.

In mei 2013 organiseerde hij sa-
men met zijn vrouw Freke twee 
reizen naar de Normandische 
invasiestranden. Met veertig 
deelnmers per reis verkende hij 
twee weken lang heel veel Nor-
mandische plekken die te ma-
ken hebben gehad met de in-
vasie in 1944. De reizen zaten in 
een mum van tijd vol. Door Johns 

duidelijke, pakkende en heftige 
verhalen werden de reizen een 
groot succes. Van de enthou-
siaste deelnemers kwam bijna 
negentig procent uit Castricum 
en omstreken. De reacties op 
de reis waren allemaal positief. 
Een reactie: ,,Die kleine adver-
tentie in De Castricummer bleek 
groots. Dank dat we jou kennis 
mogen delen, we hebben het 
opgenomen als een spons en als 
we thuis zijn zullen we hier nog 
lang over praten.” En: ,,In een 
woord overweldigend! En al die 
verhalen en kennis van zaken; ik 
zou er mijn beroep van maken. 
Prachtige locaties bezocht die 
mij steeds weer ontroerden.” 

Ook dit jaar organiseren John en 
zijn vrouw weer één, en wie weet 
wel twee, reizen naar het gebied.
Tijdens de reis, die vijf dagen 
duurt, neemt John de deelne-
mers mee op een tocht vol uitge-
breide en vaak ontroerende ver-
halen. Er wordt geslapen in een 
dertiende eeuwse watermolen 
in Bayeux, waar ook met elkaar 
wordt gegeten en nagetafeld en 
waar de sfeer haast een beet-
je lijkt op die van een jeugdher-
berg. De reis wordt aangeboden 
inclusief alle maaltijden, busreis, 
overnachtingen, musea toegan-
gen en gids. Geïnteresseerd? Bel 
dan met 072-5317741 of kijk op 
www.ddaytours.nl. 

Weerbaarheidstraining, 
speciaal voor kinderen
Castricum - Hoe jonger een 
kind leert waar zijn eigen 
krachten, mogelijkheden en 
grenzen liggen, hoe langer 
en hoe meer profijt het ervan 
heeft.

De Rots en Water methode is 
een weerbaarheidstraining die 
kinderen leert dat elk gedrag 
een keuze is. Soms moet je voor 
jezelf opkomen (rots) en soms 
samenwerken (water). 
Op een hele speelse, vrolijke ma-
nier leren kinderen hun adem-
haling, houding, hun kracht en 
grenzen kennen. Rots en water 

is een training waarbij veel be-
wogen wordt en niet zo veel ge-
praat. Door de oefeningen le-
ren kinderen wat hun sterke en 
zwakke punten zijn.
Kinderen leren voelen hoe sterk 
ze fysiek zijn en leren hoe ze de-
ze kracht op een goede ma-
nier kunnen gebruiken. Opko-
men voor jezelf, een antwoord 
op pestgedrag en ook jezelf be-
heersen bij boosheid. Kinderen 
worden zich bewust dat je door 
je houding al heel veel over je-
zelf vertelt. Ook besteden we 
aandacht aan verschillende ma-
nieren van (oog)contact, stem-

gebruik en ademhaling. Die be-
palen namelijk ook hoe je op an-
deren overkomt. 
Het doel van de training is dat 
kinderen sterker in het leven ko-
men te staan, waardoor ze beter 
om kunnen gaan met lastige si-
tuaties. Start Castricum 30 ok-
tober, 16.00-17.00 uur, acht les-
sen tachtig euro. Informatie: 06-
26152651, Wendy@speeleen-
smetvuur.nl. 

Eerste contact op buurtfeest

Cor en Corry Kramer 
zestig jaar getrouwd

Limmen - Cor en Corry Kramer waren op 1 oktober zestig jaar ge-
trouwd en dat hebben zij gevierd met zestig gasten. Ze ontmoet-
ten elkaar op een buurtfeest waar de sterren van de hemel wer-
den gedanst. Beiden hebben veel te vertellen. De periode, dat hij 
in militaire dienst was en waar zeven jaren mee gemoeid waren, 
zit bij Cor nog vers in het geheugen. Corry werkte vlak na de oor-
log in de kinderkolonie Kerdijk in Egmond aan Zee waar verma-
gerde en soms zieke kinderen uit de grote steden kwamen om aan 
te sterken.

Cor had voor zijn diensttijd de ambachtsschool afgemaakt en 
werkte in de oorlog een half jaar bij een elektriciteitsbedrijf waar hij 
tien gulden per week verdiende. De Duitsers hadden in de Twee-
de Wereldoorlog De Arbeidsdienst ingesteld. Cor moest in arbeids-
dienst en moest onder meer loopgraven spitten: eerst in Limburg 
en later in Drenthe. Toen hij ziek werd en in het hospitaal terecht-
kwam, adviseerde een broeder hem te vluchten. Dat deed hij, maar 
hij werd door de landwacht opgepakt, kaal geschoren en twee da-
gen in de gevangenis gezet, waarna hij weer naar Drenthe werd 
teruggebracht.

Toen de bevrijding er was op 5 mei 1945 lifte hij van Drenthe naar 
Alkmaar, waar zijn ouders woonden. ,,Overal zag je toen transport-
auto’s vol met mannen, die in Duitsland hadden gewerkt en nu op 
de terugweg waren naar huis. Daar sloot ik mij bij aan. Ik strand-
de in Uitgeest en ben toen gaan lopen naar Alkmaar.” Na een paar 
maanden thuis, werd hij opgeroepen om te dienen in Indië. In Ne-
derland kreeg hij een opleiding voor radiotelegrafist. Drie jaar zat 
hij vervolgens in de rimboe van Zuid-Sumatra en bracht met mor-
setekens verbindingen tot stand tussen zes posten in Sumatra. 
,,Ja”, vult Corry aan, ,,zeven jaar in dienst en dan verdiende je geen 
cent.” Toen zij trouwden op 1 oktober 1953 werkte Cor weer bij een 
elektriciteitsbedrijf, later ging hij bij de PEN werken. Hij installeer-
de met anderen hoogspanningsgebouwtjes en klom met ijzeren 
klimschaatsen in grote elektriciteitspalen. Hij had met 10.000 volt, 
150.000 volt en soms zelfs met 380.000 volt te maken.

Cor kwam Corry tegen op verschillende buurtfeesten, die vlak na 
de oorlog behoorlijk talrijk waren. Corry had van een Amerikaan 
sigaretten gekregen, maar rookte zelf niet. Zij gaf ze aan een paar 
jongens, waaronder Cor. Zij kennen (Cor is nu 87 en Corry 83) el-
kaar nu al 68 jaar. Corry: ,,We dansten tijdens de buurtfeesten veel. 
Ik weet nog dat mijn broer een paar laarzen van een Duitser in zijn 
bezit had. Die kreeg ik. Ze waren mij veel te groot, maar ik prop-
te er lapjes en kranten in en zo danste ik de sterren van de he-
mel.” Cor en Corry  kregen een zoon en een dochter. Zij hebben vijf 
kleinkinderen en één achterkleinkind. (Marga Wiersma). 

Limmen - Het concert van pi-
aniste Regina Albrink is tegelijk 
de opening van het nieuwe sei-
zoen van Limmen Cultuur. Op 13 
oktober vanaf 15.00 in het pro-
testantse  kerkje van Limmen. 
speelt zij voor de pauze werken 
van Scarlatti, Schubert en Beet-

Zondag concert Regina Albrink 
hoven. Na de pauze een drie-
tal composities van Chopin en 
tenslotte Rhapsody in Blue van 
Gershwin. Toegang 15 euro in-
clusief consumptie en program-
ma. Reservering via tel. 072–
5052235 of www.limmencultuur.
nl.

Tussen de bananen bij AH
Castricum  - Voor de foto wer-
den de winnaars even tussen de 
bananen gezet bij Albert Heijn in 
winkelcentrum Geesterduin. 

Deze kinderen hadden de mooi-

ste kleurplaten gemaakt volgens 
de jury. Ze wonnen daarmee ie-
der vier  gratis toegangskaarten 
voor Artis. De prijzen werden uit-
gedeeld op Dierendag door me-
dewerker Nicky van Wanrooij.  

Castricum - Corien Hildenbrant 
legt zondag vanaf 14.00 uur uit 
hoe een leesclub opgezet kan 
worden. Dat doet zij bij Boek-
handel Laan in de Burgemeester 
Mooijstraat 19. Entree is gratis. 

Leesclub starten

Heemskerk - De bloem de Ne-
rine, gekweekt in Heemskerk, is 
onderwerp van een speciale ten-
toonstelling in Kasteel Assum-
burg aan de Tolweg 9 op zater-
dag 12 en zondag 13 oktober. 

De tentoonstelling is dagelijks te 
bezoeken van 10.00 uur tot zons-
ondergang. 

Nerineshow

Limmen - In de herfstvakantie 
kunnen kinderen bij Conquis-
ta meedoen aan een speurdrop-
ping of een djembé workshop. 

De speurdropping  is 19 oktober  
van 20.00 tot 22.00 uur, de Djem-
bé Workshop op 26 oktober van 
19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden 
op de Kerkweg 50 te Limmen.

Speuren en djembé
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Wat te doen bij een 
overval in de winkel? 
Castricum - Woensdagavond 
heeft Samen Veilig Ondernemen, 
samen met de winkeliersvereni-
ging Bakkerspleintje en de ge-
meente Castricum, een overval-
training gehouden voor onder-
nemers en hun personeel. In drie 
uur tijd leerden de deelnemers 
hoe zij het beste kunnen hande-
len tijdens en na een overval. 
Zo kwam aan de orde hoe je een 
overval en de voorbereiding er-
van kan herkennen en er wer-
den verschillende tips gegeven 

welke maatregelen de onderne-
mers zelf kunnen nemen om een 
overval te voorkomen. Tijdens de 
training werden praktijksituaties 
gesimuleerd met behulp van een 
acteur om onder druk van een 
overval juist te kunnen hande-
len. Kees Goedknegt van Samen 
Veilig Ondernemen vertelt: ,,El-
ke onderneming waar geldstro-
men in en uit gaan, loopt de kans 
om overvallen te worden. Het ge-
beurt niet alleen bij de tanksta-
tions en juweliers, maar ook de 

IJmuiden - Op woensdag 16 
oktober, 20 november en 11 de-
cember houdt het Technisch 
College Velsen weer ‘doe-mid-
dagen’ voor leerlingen van de 
groepen acht van de basisscho-
len in de regio IJmond. 
De afgelopen jaren werden de-
ze middagen altijd goed bezocht. 
Achtstegroepers kunnen dan 
kennis maken met de school, 
niet door stil te zitten en te luis-
teren, maar door te doen. Uiter-
aard wordt er op deze middag 
een techniekwerkstuk gemaakt. 
Maar ook technisch tekenen 
komt aan bod en de verzorging 
van de inwendige mens.
Het Technisch College Velsen 
wordt steeds meer een begrip in 
de IJmond, maar ook in de wij-
de omgeving. Diverse tv-actuali-
teitenprogramma’s hebben aan-
dacht aan de school besteed, 

omdat de laatste jaren het be-
sef is doorgebroken dat er in de 
toekomst een enorm tekort aan 
vaklieden gaat ontstaan. Het 
Technisch College Velsen is één 
van de weinige VMBO-scholen 
in Nederland, die nog helemaal 
in techniek gespecialiseerd is. 
Het college stelt zich ten doel om 
de leerlingen af te laten stude-
ren als ‘junior-vakman’. Een ver-
volgopleiding aan het MBO zorgt 
daarna voor een prima startposi-
tie op de arbeidsmarkt.
De komende maanden zul-
len alle leerlingen van de groe-
pen acht van de basisschool een 
keuze moeten maken voor een 
vervolgopleiding. Voor leerlingen 
die van die typische ‘doe’-kinde-
ren zijn is het Technisch College 
Velsen een prima plek. Men kan 
via 0255-546900 een plaatsje re-
serveren voor zo’n doe-middag.

Slag van 1799 herdacht 
vanwege première film 

Castricum - Rond de premiè-
re van de film Soldaat onder 
het Zand van Paulien van Vliet 
in Corso vonden opmerkelij-
ke taferelen plaats, zondag in 
het centrum van het dorp. 

Zo klonken er kanonschoten en 
waren er prachtige kostuums te 

zien uit de tijd van weleer. De 
Slag bij Castricum werd her-
dacht die in 1799 plaatsvond en 
waarbij zo’n 20.000 doden vielen. 

Volgens burgemeester Mans een 
evenement dat alles in zich heeft 
om jaarlijks te herhalen. Foto: 
Aritia van Oven.

Kaasmarkt op Plantage
Beverwijk - Op zondag 13 ok-
tober wordt op de Plantage de 
jaarlijkse kaasmarkt gehouden. 
Er kan met recht worden gespro-
ken van een kaasspektakel, want 
voor deze markt komen boeren 
vanuit alle hoeken van Europa 
naar Beverwijk om hun produc-
ten te presenteren. De markt is 
een initiatief van Bourgondisch 
Lifestyle. Dit bedrijf is inmiddels 
een begrip geworden in Bever-
wijk, maar ook ver daarbuiten.
Steeds meer mensen weten de 
winkel op de Plantage in Be-
verwijk te vinden, want er is een 
tijd aangebroken dat de consu-
ment steeds meer waarde hecht 

aan mooie, pure producten van 
hoge kwaliteit. Eens per jaar or-
ganiseren René Koelman en La-
tif  Elmessoussi samen met  hun 
team de kaasmarkt op de galerij 
voor de winkel. Er worden markt-
kramen geplaatst waar de boe-
ren zelf hun producten presen-
teren en er wordt uiteraard een 
mooi glas wijn geschonken, ex-
clusief verkrijgbaar bij Bour-
gondisch Lifestyle. In voorgaan-
de jaren was de opkomst al ont-
zettend hoog. Maar liefst 2.000 
mensen vonden hun weg naar 
de Plantage en ervaring leert dat 
dit aantal ieder jaar groeit. Het 
winkelcentrum is deels overdekt, 

dus eventuele regen mag de pret 
niet drukken. Elk jaar wordt het 
aanbod groter, deze keer zullen 
er kazen gepresenteerd worden 
uit Spanje, Portugal, Zwitserland, 
Frankrijk, Ierland, België en na-
tuurlijk van eigen bodem. Ook 
zijn er heerlijke oesters verkrijg-
baar, verzorgd door restaurant 
Ome Pietje, en zal het geheel 
begeleid worden door Franse 
chansons, ten gehore gebracht 
door accordeonist Jaap Samson 
en band Jolie Coeur. 
De andere winkeliers zullen de-
ze dag ook hun deuren openen. 
Slagerij Brantjes presenteert 
vleeswaren en Meuleman zorgt 
voor verse groenten- en fruit-
soorten.  Voor wie meer houdt 
van zoet heeft bakkerij Goemans 
appelgabbers in de aanbieding. 
De Eeuwige Lente presenteert 
bloemstukken en restaurant 
Portofino verrast het publiek met 
grillspecialiteiten. Verder kan het 
publiek deze dag terecht bij De 
Snoephoek, stomerij Krom en 
dierenspeciaalzaak Meijer. Cui-
sine Culinaire Kennemerland be-
reidt tijdens de markt een kaas-
gerecht en zij laten zien waar zij 
voor staan. Daarnaast is er voor 
de kleintjes limonade verkrijg-
baar en voor hen wordt enter-
tainment geregeld. De kaas-
markt vindt plaats tussen 12.00 
en 16.00 uur.

Vijf jaar Bokkentocht van Wijk aan Zee

Wijk aan Zee - Wijk aan Zee 
maakt zich op voor het nieu-
we bokbierseizoen. Voor de vijf-
de keer wordt daarom de schui-
mende en succesvolle Bokken-
tocht  gehouden. Op zondag 13 
oktober begint om de tocht om 

12.00 uur en die duurt tot 18.00 
uur. Overal valt een mooie bok te 
proeven. In de Bokkenpasfolder 
is een plattegrond te vinden met 
de  tapperijen en met de route. 
En aan de Bokkenpas zit ook dit 
jaar weer een loterij vast.
Goed weer of slecht, De Bokken-
tocht gaat altijd door. Als ridder 
te voet kuiert men door het dorp, 
langs het strand, over de duinen, 
weer terug naar het begin. De 
Bokkenpas is voor iedereen te 
koop voor vijf euro. Na de tocht, 
met zes verschillende stempels 
erop, kan men de Bokkenpas 
deponeren, voorzien van lees-
bare gegevens in de bus bij De 
Tip aan het Julianaplein (zijkant 
pand). Er worden een aantal leu-
ke prijzen verloot onder de deel-
nemers. Voor elk eerste drank-
je of bok krijgt men een stem-

pel op de pas èn een snack erbij. 
Niet iedereen lust bokbier, maar 
het is wel zo gezellig om mee te 
gaan, als Bob, als wijndrinker of 
ook als je geen alcohol wilt/mag. 
De Bokkenpasverkoop is van 
start gegaan op 1 oktober, bij 
de TIP aan het Julianaplein, Wijk 
aan Zee, die zondag open is van-
af 12.00 uur, bij Primera op het 
Julianaplein en, exclusief voor 
Beverwijk, bij Aan Tafel! in de 
Begijnenstraat 12. Maar ook bij 
de twaalf Tapperijen: Strandpa-
viljoen De Kust, Het Wapen van 
Wijk aan Zee, Gewoon in Wijk 
aan Zee, Hotel Restaurant Ca-
fé Sonnevanck, Strandrestau-
rant Het Strandhuis, De Sun-
seabar, Café De Zon, Brasserie 
Klein Zwitserland, Duinpaviljoen 
Schoos, Café Jetz, Paviljoen Sout 
en Dorpshuis De Moriaan. 

bakker om de hoek kan een 
doelwit zijn voor criminelen. We 
denken nog te vaak dat het ons 
niet overkomt. Je hebt als onder-
nemer de verantwoordelijkheid 
om je personeel te beschermen 
en risico’s op overvallen te be-
perken. Een overval heeft meer 
impact dan men denkt. Je kunt 
daarom maar beter goed voor-
bereid zijn en de risico’s beper-
ken.” De ondernemers die mee-
gedaan hebben aan de training 
krijgen een veiligheidsscan van 
het Centrum Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid in de win-
kel en ontvangen eventueel een 
bijdrage voor veiligheidsmaatre-
gelen, om de werkomgeving nog 
veiliger te maken. 

Heemskerk - In het sport-
complex aan de Kerkweg 
221 in Heemskerk wordt zon-
dag 13 oktober een spiritue-
le beurs gehouden van 11.00 
tot 17.00 uur. De entree be-
draagt vijf euro en kinderen 
tot twaalf jaar, onder begelei-
ding, mogen gratis mee naar 
binnen. 

Tijdens de beurs is veel te zien 
en te beleven. Uiteraard zijn er 
paragnosten uit verschillende 

Spirituele beurs in Heemskerk
disciplines, van kaartleggers tot 
psychometrie, die graag vragen 
beantwoorden. Aan de hand van 
een aurafoto kan ook veel wor-
den verteld. Reikimasters kun-
nen een behandeling geven of 
informatie geven over een inwij-
ding in deze wijze van energie 
doorgeven. 
Voor elke 25ste bezoeker is er 
een gratis consult. Ook zijn er 
verschillende producten te koop, 
zoals boeddha’s, edelstenen, sie-
raden en wellnessartikelen. 

Doe-middagen op 
Technisch College Velsen
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Nova op weg 
naar NK 

Castricum - Nova Scheelings 
(11) heeft afgelopen zomer-
maanden getraind op de ijsbaan 
van Dordrecht, Zoetermeer en in 
het Duitse Oberstdorf. Vrijdag 27 
september is het meisje weer op 
Nederlands ijs gestapt om volop 
te trainen voor het Open Neder-
lands Kampioenschap (ONK). 
Met een nieuwe kür moet zij 
zich dit jaar opnieuw bewijzen. 
Op 19 oktober houdt de KNSB 
de eerste selectiewedstrijd in 
Den Bosch. Aan Nova de taak 
om zich in vier selectiewedstrij-
den zo goed mogelijk te plaat-
sen. De beste twee tellen en de 
eerste twaalf mogen naar de fi -
nale ONK. 

Strand- en 
duinloopseizoen start

Castricum - Op zondag 13 ok-
tober start AV Castricum voor 
het 49e jaar het strand- en duin-
loopseizoen. Er zijn twee nieuwe 
afstanden opgenomen. 
De 8,8 km en de 12,3 km gaan 
weer door de duinen en over het 
strand. Voor de jeugd is er een 

beker voor de beste drie aan het 
einde van het seizoen. De af-
standen die meetellen zijn de 2,3 
km en de 4 km. De 4 km is er ook 
voor volwassenen.

De start van de 2,3 km en 4 km 
is om 10.15 uur. Om 10.45 uur is 

de start van de 8,8 km en de 12,3 
km. Voorinschrijven kan tot vrij-
dag 11 oktober 24.00 uur via de 
site.
De start is op de atletiekbaan 
bij AV Castricum aan de Zee-
weg. Kijk voor meer informatie 
op www.avcastricum.nl.  

Schaatsseizoen begint
Castricum - Op dinsdag 15 ok-
tober start de Vereniging Kenne-
mer IJsbaan (VKIJ) weer met het 
recreatieschaatsen op kunstijs-
baan de Meent in Alkmaar. De 
training wordt gehouden van 
18.30 tot 19.30 uur en tijdens dit 
uur is de ijsbaan alleen toegan-
kelijk voor aangemelde schaat-
sers van het recreatieschaatsen. 

Het recreatieschaatsen is be-
doeld voor mensen die graag 
willen trainen voor het schaat-

sen, maar geen wedstrijden wil-
len rijden. Opgeven kan bij Mari-
an Hoogerbrugge: 0251-657787.
Het hele jaar door wordt er op 
de woensdag van 19.00 tot 20.00 
uur en zondag van 8.30 tot 10.00 
uur ook hardgelopen in de dui-
nen rond het clubhuis. 
Naast ‘schaatsoefeningen’ zijn er 
oefeningen die meer gericht zijn 
op het hardlopen. Op de woens-
dagavond wordt er in de winter-
periode getraind op de naastge-
legen atletiekbaan. Op de maan-

dag- en donderdagochtend van 
9.00 tot 10.00 uur wordt getraind 
door een groep 50-plussers.

VKIJ bezit een prachtige locatie 
aan de Zeeweg tussen AV Cas-
tricum en de Hoep. Het club-
huis en de nabijgelegen natuur-
ijsbaan dienen al tachtig jaar als 
onderkomen voor trainingen in 
verschillende disciplines zoals 
bijvoorbeeld hardlopen, dat met 
schaatsen één van de meest ge-
combineerde sporten is. Er wordt 
ook gefi etst op de racefi ets en 
mountainbike. Meer informatie 
op www.vkij.nl.

Carlo Vrijburg schittert 
op debuut FC Castricum
Castricum - Wat goed is, komt 
snel en dat geldt zeker voor Car-
lo Vrijburg. Door een blessure 
van Maarten van Duivenvoorde 
maakte de vliegensvlugge aan-
valler zijn debuut in het duel te-
gen NFC. Vrijburg liet een uitste-
kende indruk achter en fl itste re-
gelmatig langs zijn tegenstan-
der. Mede dankzij deze A-junior 
boekte FC Castricum voor eigen 
publiek een overwinning: 2-0. In 
de twintigste minuut kopte Daan 
Hamaker (foto) een voorzet van 
Duco de Koning van dichtbij in. 
Via de paal belandde de bal bij 
Remco Hoek: 1-0. Voor de rust 

had het elftal van coach Ron van 
der Velde al afstand moeten ne-
men. Sebastiaan Weber miste al-
leen voor de keeper en een doel-
punt van Duco de Koning werd 
onterecht afgekeurd. In de twee-
de helft kantelde de wedstrijd 
toen een speler van NFC rood 
kreeg. FC Castricum profi teer-
de pas in de 88e minuut. Jo-
ris Schekkerman kreeg na een 
fraaie actie een strafschop, die 
door Remco Hoek werd verzil-
verd: 2-0. Carlo Vrijburg was 
toen al uitgeraasd en gewisseld. 
Hij werd tot Man of the match 
uitgeroepen. Foto: Han de Swart. 

Verlies voor volleyers
Castricum - Zaterdag moesten 
de mannen van volleybalvereni-
ging Croonenburg naar Soest 
om tegen Axell Claims Sovoco 
te spelen. De vorige ontmoeting 
was tijdens de promotiewedstrijd 
voor een plek in de derde divi-
sie en die werd gewonnen door 
Croonenburg.
Croonenburg begon afwach-
tend, maar door veel eigen fou-
ten van Sovoco bleven de man-
nen in de buurt. Bij 22-23 voor 
Croonenburg nam Sovoco haar 
tweede time out. Daarna kreeg 
Croonenburg niet de kans om 
nog punten te pakken en ver-

loor de eerste set met 25-23. De 
Castricummers bleven daarna 
goed bij, maar Sovoco nam een 
voorsprong. Bij 11-16 nam Croo-
nenburg een time out om weer 
rust in de pass te krijgen, maar 
het had weinig geholpen. So-
voco pakte de tweede set met 
25-14. Ook tijdens de derde set 
keek Croonenburg al snel tegen 
een achterstand aan: weer 25-14 
voor Sovoco. Croonenburg won 
de laatste set met 20-25. 

De volgende wedstrijd is 19 ok-
tober. Dan komt VIP H1 op be-
zoek in De Bloemen.

Handbaldames winnen ruim 
Akersloot - De handbaldames 
van Meervogels speelden een 
thuiswedstrijd tegen Westfries-
land/SEW. Al snel hadden ze een 
grote voorsprong op SEW. Van-
uit meerdere posities in het veld 
werd gescoord, zowel door de 
opbouwers, de hoeken- en cir-

kelspeelsters. Bij de rust stond 
er een voorsprong van 21-4. 
De wedstrijd werd in de twee-
de helft afgerond met een rui-
me overwinning: 34-14. Zondag 
13 oktober spelen de dames van 
Meervogels tegen Quick vanaf 
13.00 uur in Zwaagdijk.

Vitesse’22 winnaar 
van beladen duel

Castricum - Een wedstrijd te-
gen Zilvermeeuwen is voor Vi-
tesse’22 altijd speciaal. Het heeft 
eigenlijk het karakter van een 
soort derby. Vanuit Zaandam 
reizen er altijd talrijke suppor-
ters mee naar Castricum. En dat 
zorgt voor veel sfeer en span-
ning langs het veld. Deze keer 
was het ook weer het geval. Het 
werd een wedstrijd waar van al-
les in zat, zeker van Vitesse kant. 
De thuisploeg heerste vanaf het 
begin, net als vorige week tegen 
Den Helder, en had de inten-
tie om de wedstrijd hoe dan ook 
te winnen. Vanaf de start van de 
wedstrijd domineerde Vitesse de 
wedstrijd. Vitesse speelde gre-
tig en het goede en aantrekke-
lijke spel van vorige week werd 
voortgezet. Dat het nog niet 5-0 
stond met de rust was een raad-
sel. In de tweede helft was het-
zelfde scenario. Vitesse viel aan 
en Zilvermeeuwen had weinig in 
te brengen. Uiteindelijk was het 
dan wel raak; in de vijfde minuut 
wist Robin Bakker met een goed 
schot de keeper van Zilvermeeu-
wen te passeren. Het lukte Vites-
se niet om de voorsprong verder 
uit te bouwen en bleef het tot het 
einde spannend. In 36e minuut 

werd Jasper Rutgers na een lan-
ge solo in het strafschopgebied 
neergehaald met als gevolg een 
penalty. Net als vorige week nam 
Jort Kaandorp de penalty. Hij 
schoot de bal net naast de ver-
keerde kant van de paal. Trainer 
Patrick van der Fits bracht Tom 
Spil nog in voor de moe gespeel-
de Desmond de Waard. Tegen 
het einde van de wedstrijd werd 
Robin Bakker nog vervangen 
door Luuk ten Broek. Een hache-
lijke situatie voor het doel van Vi-
tesse zorgde nog voor wat ophef. 
Vanwege een verkeerd terugge-
speelde bal op de keeper kreeg 
Zilvermeeuwen via een indirecte 
vrije trap op een meter of vijf van 
het doel. De massaal terugge-
trokken spelers van Vitesse wis-
ten de bal op de doellijn te keren. 
Scheidsrechter Reker liet vanwe-
ge oponthoud meer dan vijf mi-
nuten langer doorspelen. Zilver-
meeuwen probeerde nog van al-
les met de moed van wanhoop, 
maar het was toch Vitesse dat de 
meeste kansen kreeg. Uiteinde-
lijk bleef het bij 1-0. Man van de 
wedstrijd: Shabari Visser, die met 
heel veel inzet en passie speel-
de en zo de nodige kansen wist 
voor te bereiden.
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Fysiotherapiepraktijk 
in SportPlan Uitgeest

Uitgeest - Sinds enkele weken 
is er een nieuwe praktijk voor fy-
siotherapie opgezet in Uitgeest. 
In sportschool Sportplan is een 
ruime behandelkamer voorzien 
van alle faciliteiten die nodig 
zijn in een moderne fysiothera-
piepraktijk. Samen met de faci-
liteiten van de sportschool is een 
ideale setting gecreëerd voor het 
optimaal kunnen behandelen  
revalideren van patiënten.  
Sportschoolhouder Mark Rak-
ke en de fysiotherapeuten Jer-
ry Jansen en Martijn Mors staan 
aan de basis  van deze nieuwe 
praktijk, waarin José Schoen-
maker na een uitgebreide selec-
tieprocedure is gekozen om als 
fysiotherapeute aan de slag te 
gaan. Jansen en Mors zijn sinds 
2009 eigenaar van een fysiothe-
rapiepraktijk in Krommenie, waar 
de Groepspraktijk voor Fysiothe-
rapie en Manueel Therapie waar 
al vijftig jaar met name Zaankan-
ters van fysiotherapeutische zorg 
worden voorzien. 
In de periode 2009-2012 heeft 
er binnen de praktijk een kwa-
liteitsslag plaatsgevonden. In 
drie jaar tijd is er een innova-

schouderklachten of andere 
peesaandoeningen. Het weefsel 
kan goed in beeld gebracht wor-
den en er kan een goede prog-
nose betreffende hersteltijd ge-
maakt worden. 
Daarnaast zijn de zeer korte 
wachttijden, altijd binnen een 
week, en de lage kosten, ge-
woon een behandeling fysiothe-

rapie, ook geen onbelangrijke 
voordelen. Jansen, Mors en Rak-
ke zijn ambitieus. Ze verwachten 
dat er binnen twee tot drie jaar 
twee fulltime fysiotherapeuten in 
Sportplan aanwezig zullen zijn. 
Wie meer wil weten over de fy-
siotherapie in Sportplan kan te-
recht op www.fysiotherapies-
portplan.nl. 

De Meerplaats 20 jaar
Feestmenu voor 20 euro 
IJmuiden - Visrestaurant De 
Meerplaats viert deze maand 
op feestelijke en smakelijke wij-
ze haar twintigjarig bestaan. Dit 
goed bekend staande restaurant 
aan Trawlerkade 80 biedt daar-
om een speciaal jubileummenu 
aan voor de feestprijs van twin-
tig euro.
Zeven dagen per week kan men 
bij De Meerplaats afmeren voor 
een heerlijk gerecht met verse 
vis. Maar ook vlees- of vegeta-
rische menu’s, lunchgerechten 
of een ‘kopje koffie met’ zijn een 
traktatie in dit restaurant. 
Het jubileummenu bestaat uit 
drie gangen. Begonnen wordt 
met een aperitief, gecombi-
neerd met een amuse en stok-
brood met room- en kruidenbo-

ter. Het voorgerecht bestaat uit 
een frisse salade met een tartaar 
van Hollandse en Noorse garna-
len. En bij het uitgebreide hoofd-
gerecht kan men genieten van 
gebakken zeewolffilet met een 
zachte mosterdsaus, uiteraard 
geserveerd met verse groen-
ten, salade, gebakken aardappe-
len, huisgemaakte frites en ver-
se compote. 
Bovenstaand menu is ook als 
lunchgerecht verkrijgbaar tus-
sen 12.00 en 16.00 uur. Dan 
krijgt men er ook nog een gra-
tis kopje koffie bij. Op zaterdag 
is er geen lunch. Het is een aan-
rader om van te voren te reser-
veren via 0255-510806. Zie voor 
meer bijzonderheden de website 
www.meerplaats.nl.

tieve praktijk ontstaan die  vo-
rig jaar glansrijk een plus-au-
dit heeft ondergaan, een Miche-
lin-ster voor fysiotherapiepraktij-
ken. Met deze plus-status heeft 
de praktijk een uitstekende uit-
gangspositie bij de zorgverzeke-
raars in Nederland. 

In Krommenie is de praktijk de 
laatste drie jaar sterk gegroeid 
en bestaat nu uit acht fysiothe-
rapeuten. Jansen en Mors beslo-
ten om samen met Mark Rakke 
te bekijken of het mogelijk was 
de  werkzaamheden uit te brei-
den naar Uitgeest. Begin dit jaar 
vonden de eerste gesprekken 
plaats en al snel lag er een sa-
menwerkingsplan op tafel wat 
geresulteerd heeft in de nieuwe 
praktijk in Sportplan.

Naast de reguliere fysiothera-
pie biedt de praktijk door de sa-
menwerking met de locatie in 
Krommenie ook manuele thera-
pie. Daarnaast beschikt de prak-
tijk over een geavanceerd echo-
grafisch scanapparaat waar-
mee nauwkeurig diagnoses ge-
steld kan worden bij bijvoorbeeld 

Overleggroep 
strand verzet
Castricum - De eerstvolgen-
de bijeenkomst van de Overleg-
groep Strandgebied Castricum 
(OSC) vindt niet plaats op 15 ok-
tober zoals eerder werd bericht, 
maar op dinsdag 19 november 
in het gemeentehuis van Cas-
tricum, aanvang 20.00 uur. Dit 
houdt verband met de Eindpre-
sentatie Identiteit Kustplaatsen, 
die op dinsdagavond 15 oktober 
wordt gehouden. 

Castricum - Op zaterdag 12 
en zondag 13 oktober houdt 
de Wandelcommissie Castri-
cum de Paddenstoelenwandel-
tocht. De start is in Dorpshuis 
De Kern. Men kan een wande-
ling maken van 5, 10, 15, 20 en 
25 km en alle routes gaan door 
het duingebied, Deelnemers krij-
gen een routebeschrijving mee, 
en de route is voorzien van pij-
len. De startlocatie is open van-
af 9.30 uur en er kan tot 11.00 
uur gestart worden. Voor de kor-
te afstanden kan tot 13.00 uur 
gestart worden. Het parcours in 
ongeschikt voor rolstoelgebrui-
kers. De hond mag aangelijnd 
mee.

Paddenstoelen-
wandeltocht

Castricum - Een interactieve le-
zing over opvoeding en grenzen 
stellen wordt gehouden op 8 no-
vember van 20.00 uur tot 22.00 
uur in de Juliana van Stolberg-
school in Castricum. 
Want zonder grenzen ontwikkelt 
het kind zich tot een oneven-
wichtige persoonlijkheid, die niet 
geleerd heeft rekening te hou-
den met anderen of met zichzelf. 
De lezing wordt georganiseerd 
door De Kindercirkel-Castricum. 
Aanmelden voor 1 november 
via info@kindercirkel-castricum.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.kindercirkel-castricum.nl. 

Gratis lezing 
over opvoeden 

Castricum - Op donderdag 10 
oktober is het de landelijke ‘Dag 
van de Duurzaamheid’. PWN 
opent twee nieuwe openbare 
watertappunten: één op het Nie-
lenplein in Heemskerk en één op 
het schoolplein van het Clusius 
College in Castricum. 

Het is voor het eerst dat PWN 
een tappunt bij een school 
plaatst. Bij dit tappunt kunnen 
scholieren hun flesje water gratis 
hervullen. Met dit initiatief wordt 
het gebruik van kraanwater voor 
consumptie onder jongeren ge-
stimuleerd.

Watertappunt

Hulde aan Johanna’s Hof
Zaterdagmiddag 15.15 uur fiets ik op de Geversweg, ongeveer een ki-
lometer van restaurant Johanna’s Hof. Daar zat een oudere vrouw uit 
Beverwijk in paniek in een scootmobiel. Ze vroeg of ik haar wilde helpen, 
ze had een lekke voorband. Ze moest de leverancier bellen, die was 
altijd bereikbaar als er problemen waren, maar haar mobiel was leeg. 
Gelukkig was die van mij pas opgeladen. Het gesprek verliep zeer moei-
zaam, ook nadat een mijnheer die langs kwam wandelen de telefoon 
had overgenomen van mevrouw. Aan het einde van dit gesprek zei hij: 
,,Ik hoop er het beste, hij had nog nooit van Bakkum gehoord, laat staan 
van de Geversweg. Ik heb met hem afgesproken dat hij naar Johanna’s 
Hof komt en dat mevrouw daar ook zal zijn. Wij hebben toen geprobeerd 
die scootmobiel te duwen, maar ik ben met 86 ook de jongste niet meer 
en het ging echt niet. Met de motor aan ging het wel, niet vloeiend, 
maar het ging en die man ging mee. Ik ben naar huis gegaan, maar had 
er geen goed gevoel over en ben na ruim een uur teruggegaan om te 
kijken of die mevrouw al weg was. Bij Johanna’s Hof was niets te zien 
en ik heb mijn weg vervolgd richting de plaats waar het duwen begon. 
Op 500 meter afstand van die plaats stond een auto van Johanna’s Hof 
met vier `a vijf helpers. Haar zware scootmobiel was net ingeladen en 
zij zat in de auto. In het restaurant was haar al een kop koffie aangebo-
den. De firma van de scoot was er nog niet, men had nogmaals gebeld 
en een ander aan de telefoon gekregen, die was nu onderweg. Hij is 
gekomen en heeft de band gerepareerd waarna de mevrouw haar weg 
naar huis kon vervolgen. Door Johanna ‘s Hof is deze mevrouw geheel 
belangeloos liefdevol opgevangen en geholpen. En dat mag ook wel 
eens gezegd en geschreven worden. Ook hulde voor de mijnheer die 
haar zo geholpen heeft. 
Cor Martens. 

Tulp van Turkije in Limmen
Limmen - Op de open avond op 
8 november  wordt een door de  
Stichting Oud Limmen vervaar-
digde documentaire getoond 
met unieke beelden over de ge-
schiedenis van de tulp en hoe die 
uiteindelijk in Limmen belandde.  

Kaarten kosten 5,00 euro, kof-
fie inbegrepen. Aanvang 20.00 
uur in De Burgerij. De kaart-
verkoop start op 14 oktober op 
de Schoolweg 1, maandag van 
10.00-12.00 uur en van 19.00-
21.00 uur.



José Albrink draagt voor en 
musiceert in Geesterheem
Uitgeest - De Verenigde Na-
ties hadden dinsdag 1 oktober 
uitgeroepen tot Internationa-
le Dag van de Ouderen en om-
dat het jaar 2013 tevens Jaar van 
het Voorlezen is, organiseerde de 
Leescoalitie samen met Stich-
ting Aangepast Lezen een Nati-
onale Voorleeslunch voor oude-
ren. Activiteitenbegeleider Anet 
Hardebol van Geesterheem co-
ordineerde het een en ander zo-
dat de bewoners konden genie-
ten van pianospel en voordracht 
van José Albrink. José woont te-
genwoordig in Amsterdam maar 

is Uitgeestse van geboorte. Te-
gen 11.30uur druppelden de be-
woners het restaurant binnen in 
afwachting van wat komen ging. 
Een half uur lang klonk klassiek 
en modern door het restaurant. 
De prachtige muziek werd ge-
lardeerd met gedichten van o.a. 
Annie M.G. Schmidt, wat on-
bekendere dichters en van Jo-
sé zelf. Alles volgens de the-
ma’s “Vrolijke Noot” en “Dieren” 
De gemakkelijke wijze waarop 
José muziek en poëzie combi-
neerde werd zeer gewaardeerd, 
wat zich bij het publiek uitte in 

het ritmisch tikken van de vin-
gers en commentaar tussendoor 
als “Nou zeg zij speelt echt heel 
goed!”. Vooral de zwaan uit Car-
naval des animaux kon rekenen 
op veel enthousiaste reacties. Na 
afloop van de voorstelling werd 
de lunch geserveerd. Het is wel-
licht niet algemeen bekend maar 
Uitgeesters van buiten Geester-
heem zijn bij dit soort concer-
ten ook van harte welkom. In het 
blaadje van Stichting Uitgees-
ter Senioren kunt u zien wat het 
programma voor de komende 
tijd zal zijn. (Monique Teeling)

Excursie naar het 
Scheepvaartmuseum

Uitgeest - Stichting Uitgeester 
Senioren organiseert op woens-
dagochtend 13 november een 
excursie naar het Scheepvaart-
museum.
Het Scheepvaartmuseum is ge-
vestigd in ’s Lands Zeemagazijn. 
Dit monumentale gebouw uit 
1656 werd ontworpen door Da-
niel Stalpaert als pakhuis van de 

Admiraliteit van Amsterdam. 
Het Zeemagazijn werd gebouwd 
in de Gouden Eeuw, toen Am-
sterdam de grootste haven ter 
wereld was. De stad werd het 
‘pakhuis van de wereld’ ge-
noemd: alle denkbare goederen 
uit de hele wereld waren in Am-
sterdam te koop.
Nu, ruim 350 jaar later, is het 

Zeemagazijn nog altijd een in-
drukwekkend gebouw met veel 
karakter. Het ademt geschiede-
nis. De perfecte locatie voor Het 
Scheepvaartmuseum, dat hier 
sinds 1973 is gevestigd. 
Het Scheepvaartmuseum laat 
zien hoe de zee de Nederlandse 
cultuur heeft bepaald. In prikke-
lende, interactieve tentoonstel-
lingen ontdek je op je eigen ma-
nier 500 jaar maritieme geschie-
denis. Sfeervolle objecttentoon-
stellingen tonen het beste uit de 
vooraanstaande collectie.
Lijkt het u interessant om dit mu-
seum te bezoeken? Geef u dan 
op voor 16 oktober bij het secre-
tariaat van de S.U.S.
Kosten 17,50 per persoon inclu-
sief vervoer, entree, koffie en een 
lezing. Voor museumjaarkaart-
houders zijn de kosten 12,50. 
Graag aangeven bij het aanmel-
den dat u in het bezit bent van 
deze kaart.
De bus staat op Middelweg 5 of 
op het parkeerplein bij de Action 
in Uitgeest. Vertrek om 09.15 uur. 
Terug naar Uitgeest om 12.30 
uur.

Herman Rasch verzorgt 
themaavond bij de KVB
Uitgeest - Na de succesvolle 
openingsavond en de fietsdag 
naar Afie’s Nobel geeft Herman 
Rasch op dinsdag 15 oktober in 
Dorpshuis de Zwaan een lezing 
bij de Katholieke Vrouwen Bond.  
Herman Rasch, in Uitgeest geen 
onbekende, zal spreken over het 
werken met de wichelroede. Het 
gebruik hiervan is al heel oud, 
men gebruikte de wichelroede in 
de historie om energie- en wa-
terlijnen op te zoeken in de aar-
de.

Maar ook in onze tijd kan men 
deze methode toepassen, dat zal 
Herman nader toelichten. Ook 
zal hij iets vertellen over het be-
lang van zuiver water in ons da-
gelijks leven.
Bij deze onderwerpen speelt ook 
de grote rol van de bijen in on-
ze omgeving. De betekenis van 
bijen voor de mensen, de dieren 
en het milieu, een interessante 
avond dus!
De avond in de Zwaan begint om 
20.00 uur.

Uitgeest - Vrijdag 18 oktober 
is de film ‘Paradies: Glaube’ te 
zien. Anna Maria is een toege-
wijd katholiek die met een Ma-
riabeeld langs de deuren zeult 
om het woord van de heer te ver-
kondigen. De deur wordt regel-
matig in haar gezicht gesmeten, 
maar af en toe slaagt Anna Ma-
ria erin om haar boodschap uit 
te dragen. Haar gesprekspart-
ners voelen zich eigenlijk net zo 
eenzaam of ontheemd als zijzelf. 
Thuis heeft de verpleegster zich-
zelf een streng regime opgelegd 
dat helemaal in het teken van 
haar geloof staat. Ze doet aan 
zelfkastijding, nodigt geloofs-
genoten thuis uit om te bidden 
en zingt achter haar keyboardje 
religieuze liederen. Jaren gele-
den heeft haar verlamde islamiti-
sche echtgenoot Nabil haar ver-
laten. Op een dag staat hij weer 
bij haar op de stoep en is voor-
nemens Anna Maria te confron-

teren met haar geloofswaan-
zin door een huiselijke oorlog te 
ontketenen.

Paradies: Glaube is het tweede 
deel van een drieluik. Anna Ma-
ria is de zus van de  goedgevulde 
Oostenrijkse  Teresa, die in Kenia 
het sekstoerisme verkende in het 
eerste deel van Ulrich Seidls Pa-
radies-trilogie.  Beiden gaan tot 
extremen om hun verlangens en 
gevoelens bevredigd te zien.

Een toegangskaartje kost 5 euro, 
inclusief kopje koffie/thee voor-
afgaande aan de film. Aanvang 
20.15 uur. Kaarten zijn te koop 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest of aan de 
zaal, indien voorradig. Vrienden 
van de Zwaan Cultureel betalen 
slechts 4 euro voor een kaartje.
Voor meer informatie en ande-
re voorstellingen zie www.de-
zwaancultureel.nl.

´Open lesuur´ van De 
Nieuwe Muziekschool
Uitgeest - De Nieuwe Muziek-
school Uitgeest houdt a.s. zater-
dag 12 oktober een ́ open lesuur´ 
van 14.00 tot 15.00 uur. Iedereen 
is welkom om langs te komen, 
alle instrumenten uit te probe-
ren en kennis te maken met de 
docenten. Het ´open lesuur´ is 
in het Cultureel Centrum, Hoge-
weg 8. Ook volwassenen kun-

nen zich tegenwoordig inschrij-
ven voor de muzieklessen. Een 
afspraak maken voor een gratis 
vrijblijvende proefles is altijd mo-
gelijk. Inschrijven kan geduren-
de het hele jaar. Voor meer in-
formatie kijk op www.muziek-
schooluitgeest.nl, mail naar mu-
ziekuitgeest@gmail.com of bel 
06-19911026.
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