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Met een lach en een traan
Castricum - Aan de vredes-
boom voor het gemeentehuis 
hangen gekleurde papieren 
vlaggetjes met wensen van be-
zoekers aan de bijeenkomst in 

Minder reizigers, minder treinen
Keerpunt bij Krommenie 

in plaats van Uitgeest
Castricum - Dave van Ooijen 
stelt voor de dienstregeling van 
de NS te splitsen zodat een op-
stelterrein nabij Uitgeest niet 
meer nodig zou zijn. ,,Verwacht 
wordt dat het aantal reizigers 
op de Zaanlijn minder snel toe-
neemt dan de prognose aangaf. 
Tussen Krommenie en Alkmaar 
zouden vier sprinters voldoen-
de kunnen zijn in plaats van zes. 
Uitgeest is dan geen keerpunt 
meer.” De aangepaste variant van 
Van Ooijen vereist een keerspoor 
ten noorden van Krommenie en 
een kleiner opstelterrein langs 
de N203 aan de zuidoostkant. De 
andere sprinters kunnen dan in 
Uitgeest of Alkmaar worden op-
gesteld.
De discussie rond het opstelter-
rein voor 75 treinen schoot niet 
echt op tijdens raadsbijeenkomst 
vorige week donderdag. De op-
positie wilde met een motie het 
college opdragen om de bezwa-
ren van de raad kenbaar te ma-
ken aan het Ministerie, Prorail 
en Provinciale Staten, om alter-
natieve locaties onder de aan-
dacht van Prorail te brengen en 
de krachten te bundelen met 
Heemskerk en Uitgeest. De co-
alitiepartijen gingen daar niet in 

mee omdat de motie niks zou 
toevoegen aan het standpunt 
van het college. Zij willen be-
stuurlijk overleg met alle betrok-
ken partijen. In Beverwijk is on-
dertussen een tweede locatie in 
beeld gekomen tussen het NS-
station en de A22. Het Ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu 
wil meer reizigerstreinen per uur 
laten rijden op de Zaanlijn, het 
zogeheten spoorboekloos rijden. 
Om dit op het traject Amster-
dam-Alkmaar mogelijk te ma-
ken, is er extra opstelcapaciteit 
voor treinen nodig. In de omge-
ving van Uitgeest is ProRail spe-
cifiek op zoek naar een opstel-
locatie voor 75 sprinters. In Cas-
tricum zou een opstelterrein 
langs de rails in het polderland-
schap nabij het Bonhoeffercolle-
ge kunnen worden gerealiseerd.
Dave van Ooijen, fractievoorzit-
ter van de PvdA, is bezig met het 
opstellen van een motie, vooral 
omdat hij teleurgesteld is in de 
wijze waarop inhoudelijk werd 
ingegaan op de memo met alter-
natieven die hij heeft geschre-
ven. Van Ooijen is als ambtenaar 
voor Amsterdam jarenlang be-
trokken geweest bij de uitvoe-
ring van grote projecten in het 
openbaar vervoer. Eerder bracht 
hij de locatie Alkmaar weer on-
der de aandacht als mogelijk-
heid voor een opstelterrein. 

Castricum - Geselecteerd wor-
den voor de ‘Blind Audition’ 
van  talentenjacht The Voice of 
Holland op tv; het overkwam 
de 18-jarige Jackie Teerenstra. 
Zij zong vervolgens Teardrops 
van Womack&Womack zo mooi 
dat zangeres Trijntje Oosterhuis 
haar graag verder helpt met haar 
zangcarrière. Eerder bereikte 
Jackie al de halve finale van het 
tv-programma The Winner is...

Trijntje kiest 
voor Jackie

de Pancratiuskerk op zondag 5 
oktober. Hier werden zowel de 
slachtoffers van de Slag bij Cas-
tricum als de slachtoffers in oor-
logen van nu herdacht. ,,Net als 

bij boeddhistische gebedsvlag-
getjes blijven ze hangen tot ze 
zijn vergaan en de wensen in 
het universum zijn opgenomen”, 
vertelt medeorganisator van De 
Slag Herdacht Marie Kiebert. 

Kinderen van AVC haalden 286 
euro op met hun sponsorloop 
voor Stichting de Vrolijkheid. Het 
geld gaat naar kinderen in asiel-
zoekerscentra. De theatervoor-
stelling in het Oude Raadhuis 
van Hafidi Mohammed was uit-
verkocht en ook de film Soldaat 
onder het Zand werd druk be-
zocht. Ruim tweehonderd men-
sen fietsten zondag langs diver-
se plekken waar verteld werd 
over zowel de Tweede Wereld-
oorlog als de Slag bij Castricum. 
Met koormuziek en ontroerende 
verhalen in de kerk, vrolijke be-
zoekers van de picknick en de 
workshops lindyhop en djembé 
werd het een prachtig herden-
kingsfeest met een lach en een 
traan. 
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7.95

hazelnootprogrés van vers gebrande hazelnoten,
bomvol slagroom. Van 9,95 voor
hazelnootprogrés van vers gebrande hazelnoten,
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SLAGROOMSLOF

HAZELNOOT 
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HAZELNOOT 
SLAGROOMSLOF

Burgemeester Mooijstr 29/37
Castricum

Gebraden gehakt
Kalfsrollade

Zachte metworst
Samen  € 4,99

4 hamburgers
600 gr. sperciebonen

800 gr. krieltjes
Samen € 8,49
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Nu spaaractie voor 
BIBIZA armbandjes

Zie onze superdeals 
elders in de krant
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Ook bij koploper LSVV 
4-1 verlies voor Vitesse
Castricum - Vitesse lijkt zo 
langzamerhand een abonne-
ment te hebben op verliespartij-
en met een 4-1 eindstand. Uit bij 
koploper LSVV zorgde een eigen 
goal vlak voor tijd voor de vierde 
keer voor die eindstand en op-
nieuw was die nogal geflatteerd. 
Vooral voor rust was Vitesse zelfs 
de ietwat betere partij, maar het 
grote verschil in effectiviteit liet 
de balans wederom in het na-
deel van Vitesse doorslaan.

De eerste helft zat Vitesse er 
vanaf het begin bovenop en 
bood mede daardoor prima par-
tij tegen het thuis meestal sterk 
spelende LSVV. Klungelig bal-
verlies in het linker verdedi-
gingsvak leidde de eerste goal 
in. Daar profiteerde de snelle 
vleugelspeler van en zijn voorzet 

werd feilloos binnengeschoten 
door zijn spits: 1-0. Maar lang 
kon de thuisploeg niet genieten 
van die voorsprong. Uit een vrije 
trap van Robert Poel torende Jo-
ris van het Wout hoog boven ie-
dereen uit en kopte de bal over 
de uitgelopen keeper: 1-1. Dat 
werd ook de ruststand.
Opnieuw wist LSVV daarna te 
profiteren van zwak verdedigen 
van Vitesse. Tom Laan wist een 
penalty in eerste instantie nog 
te stoppen, maar in de rebound 
werd alsnog gescoord: 2-1. LS-
VV scoorde halverwege de twee-
de helft de 3-1. Het laatste wa-
penfeit was zoals gezegd een ei-
gen doelpunt toen een van de 
centrumverdedigers de bal zo 
ongelukkig raakte dat die over 
zijn eigen keeper in doel beland-
de.

Courtney Yasmineh en 
Local Boyzz in Bakkerij
Castricum - Donderdag 9 ok-
tober komt de Amerikaanse sin-
ger-songwriter Courtney Yas-
mineh (foto) naar De Bakkerij. 
Courtney Yasmineh heeft een 
duidelijke herkenbare zwoe-
le stem die zich kenmerkt door 
emotie en intelligentie. Haar 
liedjes, alternatieve rock en In-
die pop met soms een vleugje 
folk of zelfs gospel, gaan door-
gaans over liefde en verlossing.  
Zaal open: 20.00 uur entree: vrij-
willige bijdrage. 
Vrijdag 10 oktober: Zeikmiks met 

romantische deuntjes en  de 
meest legendarische karaoke-
nummers. Zaal open: 21.00 uur 
entree gratis. 
Zaterdag 11 oktober: The Lo-
cal Boyzz. The Local Boyzz is 
een professionele coverend be-
staande uit  zes muzikanten die 
weten hoe ze een feestje moe-
ten maken. Bon Jovi, Whitesna-
ke, The Scorpions, Alice Cooper 
maar ook The Backstreet Boys, 
Kim Wilde en Shania Twain, alles 
komt voorbij. Zaal open om 21.00 
uur, entree vier euro. 

Houd rekening met 
bijenteeltvereniging

Vanuit de media hebben wij vernomen dat het onderzoek naar de moge-
lijkheden voor de ontwikkeling van een Landal Greenpark op de Zanderij 
zijn gestart. Sinds 1976 hebben wij achter de het bedrijf van Kaptein 
Kaas een terreintje met een bijenstal in gebruik. Op dit terreintje plaatsen 
imkers die daar thuis geen mogelijkheid voor hebben hun bijenkasten. 
Daarnaast gebruiken wij dit terrein voor het geven van cursussen en 
het houden van voorlichtingsdagen. Op die plaats is in de ontwikke-
lingsschets een vijver geprojecteerd. In het ontwerp en het plan voor 
de realisatie van het park zouden wij graag zien dat er rekening wordt 
gehouden met de bijenteeltvereniging. Wij stellen dan ook voor dat door 
de ontwikkelaar contact met ons opgenomen wordt om de mogelijkhe-
den voor de inpassing van de bijenweide in het plan te bespreken. Vanuit 
het bestuur van onze vereniging is besloten dat vanuit de Castricumse 
imkers een werkgroep wordt gevormd om de verdere planontwikkeling 
te begeleiden.  
Namens het bestuur van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, afde-
ling Noord Holland Midden, Wim Hanraads.

Oproep noodhulp voor 
vluchtelingen Zawite
Castricum heeft een speciale band met Iraaks-Koerdistan, in bijzonder 
met het dorp Zawite. Die band dateert uit de jaren negentig van de vo-
rige eeuw, toen door een groep Castricummers, verenigd in het Zawite-
Comité, met steun van Castricummers hulp is verleend aan de berooide 
inwoners van Zawite, die kort tevoren ontsnapt waren aan de terreur van 
het regime van Saddam Hoessein. Na de val van het regime in 2003 is 
het goed gegaan met de inwoners van Zawite. Het was reden voor het 
Zawite-comité om zich op te heffen. Totdat zich deze zomer de uiterst 
gewelddadige, radicaal-islamistische ‘Islamitische Staat’ (IS) in centraal- 
en noord-Irak aandiende. De opmars van de IS heeft, zoals bekend, een 
massale vluchtelingenstroom in gang gezet. Aanvankelijk ging het vooral 
om Arabieren en Assyrische christenen. Velen van hen vonden toevlucht 
in het veilige Iraaks-Koerdistan. Enkelen kwamen in Zawite terecht. Een 
nog grotere vluchtelingenstroom is gevolgd na het IS-offensief in het 
woongebied van de Koerdische Yazidi. Zawite raakte overspoeld met 
Yazidische vluchtelingen. Zolang de IS in de buurt is, kunnen zij niet 
naar hun woonoorden terugkeren. Zawite is vanzelfsprekend niet in staat 
een dergelijk aantal vluchtelingen onder te brengen. Onder tentzeilen 
bivakkeren zij sindsdien in de openlucht. Waar de Koerdische autori-
teiten hen nog vóór het invallen van de doorgaans strenge winter moet 
onderbrengen, is vooralsnog niet duidelijk. In de tussentijd voorzien de 
dorpelingen de vluchtelingen, naar vermogen, van voedsel, maar dit kan 
nooit toereikend zijn. 
Oud-bestuursleden van het Zawite-Comité doen hierbij een dringend 
beroep voor noodhulp aan de vluchtelingen in Zawite. U kunt een gift 
overmaken op rekeningnummer: IBAN: NL 14 ABNA 0533351413 ten 
name van H. Zawity, Zoetermeer, onder vermelding van ‘noodhulp’. Voor 
nadere informatie: 0251-655159. 
Joost Crouwel, oud-voorzitter.

ALS bedankt Castricum
Castricum - Er is de afgelopen 
tijd geld opgehaald voor ALS bij 
Deen, het Clusiuscollege en ca-
fé My Way. Zij voerden actie voor 
het goede doel.  Donderdag 2 
oktober is het geld overgedra-
gen aan de voorzitter van ALS-
Zeeland. Er werd ruim 2.600 eu-
ro bijeengebracht. Daarnaast 
kon de groep Zeeuwse fietsers 
gratis overnachten in duinboer-
derij ZeeVeld. De voorzitter van 
ALSZeeland, Jarien Sinke, was 
zeer verheugd met deze bijdra-
gen van Castricum en bedankt 
iedereen voor de inzet. 
Met ALS on Tour is door twin-
tig fietsers aandacht gevraagd 
voor ALS en is sponsorgeld op-
gehaald. Met de tour hebben zij 
de diverse ALS teams in het land 

met elkaar verbonden en op el-
ke rustplek is een activiteit ge-
organiseerd door de lokale ALS 
teams. ALS (Amyotrofische La-
terale Sclerose) is een van de 
meest ernstige en invalideren-
de aandoeningen van het ze-
nuwstelsel. ALS kan bij iedereen 
op volwassen leeftijd ontstaan. 
De oorzaak is onbekend en er is 
geen medicatie om de ziekte te 
stoppen of te genezen. Door het 
langzaam afsterven van de mo-
torische zenuwcellen in het rug-
genmerg en hersenen, leidt de 
ziekte tot progressieve zwak-
te van spieren in armen, benen, 
gelaat en romp. Er is één manier 
om ALS de wereld uit te helpen 
en dat is onderzoek. En daarvoor 
is veel geld nodig.

Castricum - In de wedstrijd te-
gen Oranje Nassau wist Heli-
os de goede lijn van de vorige 
wedstrijden voort te zetten. He-
lios was in de hele wedstrijd de 
bovenliggende partij en dat re-
sulteerde in een stabiele over-
winning op Oranje Nassau van 
11-16. Van te voren leek Oranje 
Nassau een lastige klus te gaan 
worden. Oranje Nassau won tot
nu toe alle wedstrijden thuis en 
niet onbelangrijk, ze spelen op 
een niet bij korfbal gebruike-
lijk kunstgras, een grassoort die 
zwaar speelt in vergelijking met 
zand ingestrooide grasmatten. 
De vraag was daarbij of dat He-
lios zou kunnen tegenhouden in
hun spel. 

Overwinning 
voor Helios

Collectanten 
gezocht

Regio - Het Nationaal MS Fonds 
zoekt voor de collecteweek in 
november collectanten. Er zijn 
meer handen nodig om bij iede-
re voordeur te kunnen aanbel-
len. Kijk op www.nationaalms-
fonds.nl voor meer informatie.
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
07-09-2014: Tessel Geke Bakker, 
geboren te Alkmaar, dochter van 
E.C. Bakker en B. Akkerman. 11-
09-2014: Amy Joy Noëlle, gebo-
ren te Castricum, dochter van 
Kirsten S.K. Twaalfhoven. 11-
09-2014: Philine Veldt, geboren 
te Limmen, dochter van Ronald 
Veldt en Stephanie van der Wa-
gen. 12-09-2014: Jason Dirkson, 
geboren te Alkmaar, dochter 
van Jurgen B.F. Dirkson en De-
nise M. Mens. 20-09-2014: Fer-
man Haximjian, geboren te Alk-
maar, zoon van Wuxur Haximjian 
en Yasheng Palid. 21-09-2014: 
Joep Linnartz, geboren te Be-
verwijk, zoon van Pascal L.M.P. 
Linnartz en Sacha Block. 22-09-
2014: Milou Peeters, geboren te 
Alkmaar, dochter van Frits Pee-
ters en Maria J. Valkering. 22-
09-2014: Lola Lisotte Wijker, ge-
boren te Alkmaar, dochter van 
Johannes J. Wijker en Anne-
lies E. Castricum. 22-09-2014: 
Jim Zoontjes, geboren te Bever-
wijk, dochter van Marcus M.M. 
Zoontjes en Johanna C.E. Kaan-
dorp. 25-09-2014: Noa Glorie, 
geboren te Castricum, doch-
ter van Richardus C.J. Glorie en  
Sharon C.A. Houtenbos. 25-09-
2014: Jill Sander, geboren te Be-
verwijk, dochter van Johannes F. 
Sander en Catharina J. Zentveld. 
28-09-2014: Femme Mae Sent-
veld, geboren te Alkmaar, doch-
ter van Robertus F.N. en Stepha-
nie M.S. Out. 30-09-2014: Pien 
Maria Veronica Dekker, geboren 
te Beverwijk, dochter van Cynthe 
V.M. van de Reep en Robertus B. 
Dekker.

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap:
23-09-2014: Rick M.  Bennink 
en Sophie E.A. Admiraal. 24-09-

2014: Max Groot en Florence 
S.G. Veldman. 30-09-2014: Fre-
dericus M.J. Huitenga en Fran-
cina I.M. Reijrink.

Huwelijk en geregistreerd 
partnerschap:
12-09-2014: René Spaargaren 
en Trijntje Catharina Henny. 12-
09-2014: T. Heuving en M.N. 
Scholten. 12-09-2014: Andre-
as T.C. Verduin en Marijke M.J. 
Brandjes. 16-09-2014: Tom van 
der Eng en Anne J. Bruning. 17-
09-2014: Gerardus J.P. Winder 
en Petronella J.M. Kuijper. 24-
09-2014: Johannes M.A. Zon-
neveld en Danielle S. Horvät. 25-
09-2014: Peter Lentink en Bren-
da G. Wortel. 01-10-2014: Pa-
trick D.J. Valk en Mascha B. Gru-
son.

Overleden:
11-09-2014: Willem Hespe, over-
leden te Alkmaar. 14-09-2014: 
Maria S.F. van Leersum uit Lim-
men, overleden te Bergen wedu-
we van Antoon J. Vonk. 17-09-
2014: Mahfouz Hennalla, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
Pasveer Aaltje G. 19-09-2014 
Pieter Johannes Berlips, over-
leden te Beverwijk. 20-09-2014: 
Reinier Theodorus Jozef Luijckx, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met Agatha A. Poel. 23-09-2014:  
Pieter de Carpentier, overleden 
te Heemskerk, gehuwd met Lar-
bordus Jacqueline. 27-09-2014: 
Marjolein Johanna Maria Tork, 
overleden te Akersloot. 27-09-
2014: Geertruida Maria van Nes, 
overleden te Alkmaar. 28-09-
2014: Johanna Helena le Noble, 
overleden te Castricum. 29-09-
2014: Johanna Maria de Zoeten, 
overleden te Laren. 29-09-2014: 
Mattheus Petrus van der Himst, 
overleden te Castricum.

Ouderenkliniek gereed op 
landgoed Duin en Bosch

Bakkum - De nieuwbouw van 
de ouderenkliniek op landgoed 
Duin en Bosch te Castricum, on-
derdeel van zorgbedrijf Dijk en 
Duin, is gereed. Woensdag 24 
september werd de kliniek, be-
doeld voor  ouderen met een 
psychiatrische aandoening, op-
geleverd.ABB Bouwgroep start-
te medio november 2013 met de 
nieuwbouw. In oktober staat de 
verhuizing naar het nieuwe pand 
gepland. ABB Bouwgroep heeft 
de kliniek zeer compleet opge-
leverd, onder andere inclusief 
wand- en vloerafwerking, zodat 
bij wijze van spreken alleen nog 
de meubels geplaatst hoeven te 
worden. De verhuizing kan daar-
om spoedig plaatsvinden. De 
nieuwe kliniek is duurzaam, vei-
lig en van alle nieuwste gemak-
ken voorzien. Denk aan hightech 
domotica, geavanceerde tilliften, 
badkamers met opendraaiende 
wanden, een brandveiligheids-
keurmerk et cetera. De bouw is 

volledig afgestemd op de doel-
groep. De kliniek kent in totaal 85 
bedden. Iedere patiënt krijgt een 
kamer, met eigen sanitair en per 
zestien patiënten heeft men een 
gezamenlijke huiskamer, keu-
ken en multifunctionele ruimte. 
De nieuwbouw ligt midden in het 
groen. Het landgoed, hoofdloca-
tie van zorgbedrijf Dijk en Duin, 
ontwikkelt zich de komende ja-
ren van een zorglocatie naar een 
gemengd woon- en zorggebied. 
Op het oostelijke deel van het 
landgoed aan de rand van het 
Noord-Hollands Duinreservaat 
worden in totaal circa 230 wonin-
gen gerealiseerd. De opbrengs-
ten uit de verkoop van de grond 
voor woningbouw investeert de 
Parnassia Groep in de vernieu-
wing van zorgvastgoed en infra-
structuur op het landgoed Duin 
en Bosch. De verouderde en in 
onbruik geraakte zorgpanden 
maken plaats voor nieuwe zorg-
functies op het terrein.

Maatschappelijke Beursvloer in A9 Studio’s

Uitgeest - De Maatschappelijke 
Beursvloer IJmond-Noord wordt 
dit jaar gehouden in Uitgeest. Dit 
evenement vindt plaats op dins-
dag 21 oktober van 16.00-18.00 
uur in A9 Studio’s. 
De Beursvloer IJmond-Noord: is 
een platform om contacten te 
leggen en te netwerken. Hier-
door ontstaat door de socia-

le verbondenheid een sterk lo-
kaal netwerk. Ook kunnen hierbij 
kansen gecreëerd worden voor 
toekomstige samenwerkingsver-
banden bij onder andere maat-
schappelijk betrokken onderne-
mingsprojecten. 
De Uitgeesters Ineke  Edzes-Al-
tena, Jan Laarhoven en Rob En-
dema maken deel uit van het 

bestuur. Rob: ,,We zijn blij en 
trots dat Uitgeest nu de Beurs-
vloer mag organiseren. Wij no-
digen ondernemers uit om hun 
maatschappelijke betrokken-
heid te tonen en hun produc-
ten en/of diensten met geslo-
ten portemonnee aan te bieden 
aan maatschappelijke organisa-
ties. In deze tijd hebben ze de-
ze ondersteuning zo hard no-
dig!” Voorzitter Ineke Edzes: ,,De 
maatschappelijke organisaties 
dienen vooraf een hulpvraag in. 
Deze vraag dragen zij zichtbaar 
bij zich. Partijen stellen zich voor 
en proberen de ander te inte-
resseren voor hun missie. Er zijn 
verschillende expertisehoeken 
waar de deelnemers met hun 
vraag of aanbod terecht kun-
nen. Hoekmannen en -vrouwen 
helpen bij het maken van een 
match. Zij kennen het bedrijfsle-
ven in de IJmond en weten pre-
cies wie er deelneemt en wat de 
hulpvragen zijn.” Door aan iede-
re match een ‘Winnie’ te verbin-
den, wordt er een leuk wedstrijd-

element aan gekoppeld met een 
mooie prijs voor degene met de 
meeste ‘Winnies.’ Niemand min-
der dan opperstalmeester Kam-
ran Ulla en zijn assistent Henny 
Huisman zullen de partijen coa-
chen om het aantal matches te 
bevorderen.
Wanneer de vrager en de aan-
bieder na onderhandeling tot 
een samenwerking komen, is 
de deal beklonken en wordt de-
ze vastgelegd door een notaris. 
Deelname aan dit evenement is 
gratis en in slechts twee uur tijd 
kan men een positieve bijdrage 
leveren aan hulpbehoevende or-
ganisaties in de omgeving. Voor-
waarde is dat deelnemen voor-
af aangemeld moet worden. 
Geef aan wat de hulpvraag en 
tegenprestatie(s) is. Bedrijven 
en instellingen kunnen zich in-
schrijven via aanmelden@beurs-
vloerijmondnoord.nl of via tel.: 
0251-676886. Op de foto: v.l.n.r. 
Ruud Stam, Rob Endema, Theo 
van Eijk, Jan Tijms. Foto: Vincent 
Bloothoofd, VJPhoto. 
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Fotoexpositie Cindy Vendel

Castricum - Tot 17 november zijn in Bibliotheek Castricum foto’s te 
zien van Cindy Vendel. Contrast en beweging zijn kenmerkend voor 
haar fotografie. Cindy Vendel werkt als grafisch vormgever en illu-
strator en houdt zich daarnaast bezig met fotografie.

Pianorecital door Bernard 
van den Boogaard

Castricum - Binnenkort gaat de 
Castricumse concertpianist Ber-
nard van den Boogaard bijzon-
dere solistische optredens ver-
zorgen. Zo is er een klassiek-ro-
mantisch concert gepland met 
een werkelijk fantastisch pro-
gramma: naast Beethovens lyri-
sche sonate opus 28 neemt Ber-
nard het publiek mee terug naar 
de wereld van Rameau. Voor de 
pauze prijken ook beroemde 
werken van Brahms en Chopin 
op het programma. ,,Het twee-
de Scherzo van Chopin heeft al-
les van een robuuste uitsmij-
ter waarin toch de melancholiek 
doorklinkt. Na de pauze zal ik 
dan de weinig gehoorde muziek 
van Charles Griffes spelen, een 
Amerikaanse Impressionist uit 
de tijd van Debussy. De muziek 
van Cesar Franck, oorspronkelijk 
voor orgel gecomponeerd, in een 
prachtige pianoarrangement ge-
zet door Harold Bauer, voert ons 
terug naar pure Romantiek.” Dit 

alles op vrijdag 24 oktober in de 
Dorpskerk aan het Kerkpad 1, 
aanvang 20.00 uur. Kaarten kun-
nen gereserveerd worden via in-
fo@musicandmagic.nl of aan de 
zaal zolang de voorraad strekt.

Materie en 
emotie in verf 

Castricum – Bij Toonbeeld gaan 
de amateurschilders experimen-
teren. In deze cursus onderzoe-
ken zij hoe een eenvoudige lijn 
of de manier van verf opbren-
gen door zijn intensiteit veel-
betekenend kan worden. Dat 
vraagt een experimentele werk-
houding. Maar die ontstaat van-
zelf door een steeds wisselend 
aanbod van materialen, zodat de 
cursisten veel mogelijkheden en 
technieken kunnen verkennen. 
Kortom schilderen als een avon-
tuur. Ervaring is niet nodig. Aan-
melden voor deze cursus kan 
via www.toonbeeld.tv. De cur-
sus wordt gegeven op woensdag 
van 19.30 -22.00 uur. Een proef-
les volgen kan bij Toonbeeld, 
men betaalt de eerste les alleen 
bij opgave voor de cursus.

Foto’s van Cindy Vendel

Castricum - Komend week-
end verzorgt Muziekvereniging 
Emergo twee dubbelconcerten. 
Zaterdag 11 oktober treden het 
Nationaal Jeugd Accordeon Or-
kest en het Koperkwintet van 
Emergo samen op in Geesterha-
ge. Het concert begint om 20.00 
uur. 
Op zondag 12 oktober geven het 
fanfare-orkest van Emergo en 
de Brassband Rijnmond samen 
een concert in de Maranatha-
kerk. Dat dubbelconcert begint 
om 14.00 uur. Brassband Rijn-
mond uit Rotterdam komt uit in 
de kampioensdivisie, de hoogste 
afdeling in de brassband-wereld. 

Twee dubbelconcerten
De band is in 1978 opgericht 
door een aantal leden van de 
toenmalige Brassband Rotter-
dam. De brassband staat onder 
leiding van het vakkundige diri-
gentenduo Anno Appelo en Erik 
van der Kolk. Dit zijn dezelfde di-
rigenten die ook verbonden zijn 
aan Emergo: Anno is dirigent van 
Backum Brass, en Erik dirigeert 
het fanfare-orkest van Emergo. 
Zowel Rijnmond als Emergo 
zijn in voorbereiding op de Ne-
derlandse kampioenschappen 
en laten met dit dubbelconcert 
graag horen waartoe de blaas-
orkesten tegenwoordig muzikaal 
in staat zijn.

Griffin Girls zingen
in De Oude Keuken

Bakkum - Zaterdagmiddag wor-
den de gasten van De Oude Keu-
ken getrakteerd op een optre-
den van de Griffin Girls. Ze zin-
gen swingende soul, groovy jazz, 
ontroerende kleinkunst en Fran-
se pop. Zes getalenteerde zange-
ressen ontmoetten elkaar in 2010 
bij de musical ‘Als je valt’. Het be-
viel de meiden zó goed, dat ze be-
sloten door te gaan als de “Grif-
fin Girls”. Met aanstekelijk enthou-
siasme brengen ze hun liedjes in 
meerstemmige harmonie ten ge-
hore. Met plaats voor solozang 

en dan blijkt dat ze stuk voor stuk 
prachtige stemmen hebben. 
Met hun vaste pianobegeleider, 
Rick Piepers en vocal coach Ca-
roline van Bavel wordt hard gere-
peteerd. Zaterdag 11 oktober zin-
gen de Griffin Girls van 14.00 tot 
16.00 uur op het terrein van Dijk 
en Duin. Vanaf de ingang aan de 
Zeeweg is de route duidelijk aan-
gegeven. Op de foto v.l.n.r.: Me-
rel Schulte, Elise Eerenberg, Pris-
cilla Verwoert, Nelleke van Noort, 
Rosalie de Mol en Wendeline Al-
derlieste.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 16.00 & 19.00 uur
zondag 19.00 uur

One Direction: Where we are tour
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 18.45 uur
The Maze Runner

donderdag 20.00 uur    
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 21.15 uur
Hector and the search for 

Happiness
donderdag 20.00 uur    

vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 21.15 uur

Gone Girl
vrijdag 16.00 uur    

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 16.00  uur
Pijnstillers

vrijdag 16.00 uur  
Bloedlink

vrijdag 18.45 uur   
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur   

Dorsvloer vol Confetti
zaterdag 13.30 uur   

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 11.00 & 13.30  uur   
Dummie de Mummie

zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 13.30 uur   

Maya de Bij (NL)
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur   

Boxtrollen (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur  

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur   
Boxtrollen (NL) 2D

Programma 9 oktober t/m 15 oktober 2014

The Maze Runner
The Maze Runner, gebaseerd op 
de gelijknamige bestseller van 
James Dashner, speelt zich af in 
een post-apocalyptische wereld. 

Nadat zijn geheugen is gewist, 
komt Thomas terecht in een ge-
meenschap van jonge mannen. 

Als hij ontdekt dat ze gevan-
gen zitten in een doolhof, sluit 
Thomas zich aan bij de ‘run-
ners’. Niet alleen om uit het la-
byrint te ontsnappen, maar ook 
om het ijzingwekkende geheim 
dat schuil gaat achter hun lot te 
ontrafelen.

Tijdens hun alle-records-verbre-
kende tour is in San Siro in Mi-
laan hun concert gefilmd. Deze 
prachtige en exclusieve 75 mi-
nuten durende concertfilm be-
vat ook een extra 15 minuten die 
nooit eerder te zien zijn geweest, 
speciaal voor deze concertfilm 
opgenomen met de jongens zelf.

Dit is de ultieme muzikale filmi-

One Direction: Where We Are
sche ervaring voor alle 1D fans, 
een eenmalige kans voor fans 
die de live ‘Where We Are’ tour, 
willen herbeleven, of nu voor het 
eerst willen mee maken. Bekijk  
hun optreden in high definition, 
dichterbij dan ooit tevoren, en 
neem deel aan het spectaculai-
re wereldwijde 1D film weekend. 
Alleen te zien op zaterdag 11 en 
zondag 12 oktober. 
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Castricum – Wat doen honde-
neigenaren doorgaans op Die-
rendag begin oktober? Dat is 
meestal met een regenjas aan 
het bos in om een extra lange 
wandeling te maken en te genie-
ten van de herfsttinten. Dit jaar 
was dat anders; met badkleding 
ging de tocht dit keer naar het 
strand, waar hond en baasje een 
duik in de Noordzee konden ne-
men. Het was vorige week nog 
volop zomer.

Een zomerse 
Dierendag

Akersloot - Wim Mandemakers 
heeft zich na een maand afwe-
zigheid vanwege een blessure 
weer in de kijker gereden door 
met de zege naar huis te gaan. 
De vijfde rit in de series van tien 
wedstrijden om de Kids and Pa-
rents Bikeschool mountainbike 
cup op sportcomplex de Clop-
penburgh liet een vroege ont-
snapping zien samen met Milosj 
van Renesse. Achter het leiden-
de duo volgde een groepje on-
der aanvoering van Henk Louwe 
samen met Chris Kemp, Wilfred 
Knegt en Akersloter Peter Lan-
gevoort. Peter Langevoort vond 
het niet snel genoeg gaan, nam 
afstand en liet zich in het ver-
dere verloop van de koers niet 
meer bedreigen. Door een mo-
ment van concentratieverlies bij 
Milosj van Renesse, zag Wim 
Mandemakers zijn kans schoon 
de leiding over te nemen. Vanaf 
dat moment was het voor Man-
demakers een gelopen koers. 
Na Milosj kwam Peter over de 
streep.

Wim is terug 
na blessure

Akersloot - Zondag 12 okto-
ber is er weer een wandeling 
van Amak; de NWB Jubileum-
wandeltocht van 15 km lang. 
Het vertrek is om 9.00 uur op de 
fiets vanaf Het Kruispunt Mo-
zartlaan/hoek Raadhuisweg in 
Akersloot. Iedereen is welkom 
mee te gaan.

Amak wandelt

Cadeauwinkel Klaver 
Vier sluit de deuren

Castricum - Cadeauwinkel Kla-
ver Vier in de Dorpsstraat gaat 
sluiten. Veel mensen uit Castri-
cum en omgeving en ook toeris-
ten wisten de winkel in de afge-
lopen zestien  jaar te vinden voor 
houten speelgoed of een pro-
duct uit eigen atelier. In janua-
ri 2015 gaat de winkel dicht. Bij 
Klaver Vier werken mensen met 
een lichamelijke en/of een ver-
standelijke beperking. 
Odion, de zorginstelling waaron-
der de winkel valt, heeft door de 
veranderingen in de zorg te ma-
ken met forse bezuinigingen. 
Daarbij loopt al geruime tijd de 
verkoop terug vanwege de eco-

nomische crisis en de opkomst 
van internet verkoop. 
De creatieve activiteiten die ook 
bij Klaver Vier plaatsvonden wor-
den voortgezet in De Boogaert. 
Binnen het wooncomplex van 
De Boogaert heeft Odion zes-
tien woningen waar mensen met 
een lichamelijke beperking wo-
nen. Hier is ook ruimte voor dag-
besteding. 
Ook dagbestedingslocatie 
Standbyte, nu gehuisvest in de 
Wissel te Castricum, gaat 1 ja-
nuari 2015 verhuizen naar De 
Boogaert. Bij Standbyte kunnen 
cliënten werken, leren en recre-
eren op de computer.

College wijst zendmast 
op grens Limmen af
Castricum - Het college van 
B&W van de gemeente Castricum 
is niet blij met het voornemen van 
de raad van buurgemeente Hei-
loo om een C2000 zendmast ten 
zuiden van de Lagelaan, vlakbij 
de grens met Limmen, te plaat-
sen. De mast van circa vijftig me-
ter hoogte doet het uitzicht en het 
woonplezier van de toekomstige 
bewoners van woonlandschap 
Plan Zandzoom geen goed. Daar 
moet de raad van Heiloo rekening 
mee houden vinden portefeuille-
houders Hollenberg en Klijnstra.
De aangewezen locatie voor de 
zendmast ligt op nog geen 160 
meter van de gemeentegrens en 
het gebied waarin een woonland-
schap in het kader van Zand-
zoom wordt ontwikkeld. Ge-
meente Castricum heeft aan de 
noordzijde van het Zandzoomge-
bied grond in eigendom. Boven-

dien ligt een van de gemeentelij-
ke topkavels op zichtafstand van 
de geplande mast.
Wethouder Hollenberg laat opte-
kenen dat het de omgeving geen 
goed doet: ,,Op zijn zachtst ge-
zegd levert de mast geen bijdra-
ge aan de groene en landelijke 
woonsfeer die de gemeente daar 
wil realiseren. Het is daarnaast 
niet uit te sluiten dat dit effect 
kan hebben op de waarde van de 
gronden.” Op zijn beurt laat wet-
houder Klijnstra weten dat het 
college zich overvallen voelt: ,,We 
hebben hier op geen enkele wijze 
met onze buren over gesproken 
en dat terwijl dit voorgenomen 
besluit toch daadwerkelijk ons 
beider gemeenten raakt. We vra-
gen de gemeenteraad van Heiloo 
om ook de belangen van de toe-
komstige inwoners van onze ge-
meente mee te laten wegen.”

Griezeltocht met vampiers 
en andere nachtbrakers
Castricum - Stichting Samen 
Spelen en de PWN houden op 14 
en 15 november een spannende 
griezelpuzzeltocht in de bossen 
rondom De Hoep. 
Dit jaar is het thema Dracula, 
Frankenstein, vampiers en an-
dere nachtbrakers. In het pikke-
donker door de duinen lopen is 
de ultieme stresstest voor waag-
halzen van twaalf jaar en ouder. 
In groepen van zes personen vol-
gen de kinderen de tocht waar-

bij ze verschillende opdrach-
ten doen en vragen beantwoor-
den. Vanwege de schrikeffecten 
wordt het afgeraden deze tocht 
te lopen door kinderen die epi-
lepsie of een hartkwaal hebben. 
Acteurs van de Stichting Samen 
Spelen jagen de deelnemers 
de stuipen op het lijf en zame-
len daarmee bovendien met de-
ze griezeltocht geld in voor hun 
stichting. Kaartverkoop via www.
stichtingsamenspelen.nl.

Giftig afval aangetroffen 
in verlaten vrachtauto
Akersloot - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag is de brandweer 
van Akersloot in actie gekomen 
vanwege een vrachtwagen die 
langs de N242 stond nabij het 
stadion in Alkmaar. De bestuur-
der van de vrachtwagen was ver-
trokken en werd er een verdach-
te vracht aangetroffen. Er wer-
den 120 vaten chemisch afval en 
zakken met bijtend soda aange-

troffen, vermoedelijk drugsafval.  
Bovendien had de vrachtwagen 
valse kentekenplaten. De brand-
weer vermoedt dat de vrachtwa-
gen motorproblemen has, waar-
na de chauffeur de benen heeft 
genomen. Het duurde vier uur 
voordat de weg weer vrijgege-
ven kon worden.  De politie stelt 
een onderzoek in. Foto: Hans Pe-
ter Olivier.

Beker blijft bij Oppositie
Limmen - Een maal per jaar 
zoeken de schakers van de ver-
enigingen Oppositie uit Heiloo 
en Vredeburg uit Limmen elkaar 
op om op zoveel mogelijk bor-
den een zogenaamde ‘massa-
kamp’ te spelen. Op vrijdag 3 ok-
tober werd weer een editie ge-
speeld. Deze keer was SV Vre-
deburg de gastheer. Ter illustra-
tie van de goede onderlinge ver-
houdingen had Oppositie-voor-
zitter Fred Smith een bos bloe-
men meegenomen die bestemd 
was voor de eerste Vredeburger 
die een vol punt zou scoren. ‘Bob 

Bosma bezorgt Barry Blekemo-
len bos bloemen’ is de mooi al-
litererende, maar iets te lange 
koptekst die vervolgens van toe-
passing was. 
Bosma verloor in een gelijkwaar-
dig eindspel zomaar een stuk en 
daarmee de partij. Toch was dit 
voor Vredeburg gunstige resul-
taat niet exemplarisch voor wat 
op de dertien borden gebeur-
de. Het was incidenteel  succes 
voor Vredeburg. Uiteindelijk pak-
ten de Limmers net iets te wei-
nig punten om de massakamp te 
kunnen winnen: 5,5-7,5.

Dag van de Mantelzorg; 
allemaal verhalen

Akersloot - Jaarlijks wordt op 
10 november de Dag van de 
Mantelzorg gehouden. Deze 
dag staat helemaal in het teken 
van de mantelzorger, als erken-
ning van het waardevolle werk 
dat ze doen en de grenzeloze in-
zet die zij tonen. In deze regio 
wordt de bijeenkomst gevierd in 
Akersloot en Heemskerk. Op de-
ze dag is men er even tussenuit, 
ontlast van de dagelijkse zorgen 

en vindt men een plek om erva-
ringen te delen met andere man-
telzorgers. Ervaringen delen past 
goed binnen het thema van de 
Dag van de Mantelzorg dit jaar: 
‘Allemaal verhalen!’ Het verhaal 
in aanloop naar de Dag van de 
Mantelzorg delen met de orga-
nisatie? Of meer informatie over 
het programma? Neem dan con-
tact op via: 088-9957788 of in-
fo@maatjez.nl.
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Leerlingen vragen Asad 
het hemd van het lijf

Castricum – ,,Voor welke voet-
balclub ben je, hoe vind je het 
Nederlandse eten, waarom ben 
je gevlucht, hoe heten je kinde-
ren?”; de dertig VMBO leerlin-
gen van het Clusius College Cas-
tricum vroegen de Asad Osman 
het hemd van het lijf. ’s Och-
tends hadden ze samen met de 
docent een les gedaan uit Code-
name Future, het nieuwe digitale 
programma van Vluchtelingen-
Werk Nederland. Maar het ging 

pas echt leven toen Asad voor 
hen stond.
VluchtelingenWerk Noordwest-
holland gaf in de Week van de 
Vrede voorlichting aan middel-
bare scholieren. Vluchtelingen 
kwamen in de klas hun verhaal 
vertellen. Ook het Clusius Colle-
ge Castricum werd bezocht.  Bij 
leerlingen van de tweede klas 
vertelde  Somalische vluchteling 
Asad Osman (32) in de klas zijn 
verhaal. Ze hingen aan zijn lip-

Akersloot - De laatste tiental-
len jaren is het op de weg steeds 
drukker geworden. De regelgeving 
is hierop aangepast en tussen-
tijds ingrijpend gewijzigd. Regels 
zijn uit het verkeersreglement ge-

Opfriscursus verkeersregels

Castricum – Dat zijn ze dan; de 
gezichten die horen bij Social 
Enterprise Castricum (SEC); de 
winkel die vrijdag de deuren 
opende voor publiek op de To-
renstraat. 

Frank Drost links op de foto is 
de initiatiefnemer en zijn dochter 
Priscilla die naast hem staat heeft 
de dagelijkse leiding in handen. 
Het personeel doet hier werker-
varing op zodat de afstand tot de 
arbeidsmarkt wordt verkleind. ,,Ik 
kan hier uitzoeken waar ik goed 

in ben en waar ik het meeste ple-
zier aan beleef”, aldus een van de 
medewerkers die na lang ziek zijn 
moeilijk aan de slag kan komen. 
Het aanbod in de winkel bestaat 
momenteel vooral uit kleding, 
schoenen, keramiek, sieraden 
schilderijen en beelden. ,,Dat kan 
zomaar veranderen”, zegt Frank. 
,,We komen regelmatig met ver-
rassende wisselingen in het as-
sortiment.” Drost heeft afspra-
ken gemaakt met lokale onder-
nemers over de verkoop van kle-
ding, schoenen, tassen en andere 

pen toen hij vertelde over de re-
den van zijn vlucht, en hoe hij 
met hulp van een mensensmok-
kelaar het land verliet. Hoe hij 
aan de mensensmokkelaar was 
gekomen, wilden ze weten en 
hoeveel hij daarvoor moest be-
talen. Maar ook van welke mu-
ziek hij hield, of hij wel eens ge-
geten had bij KFC en of hij wel 
eens gediscrimineerd was. Ook 
zijn coole schoenen oogstten be-
wondering. ,,Ze vonden het voor-
af heel spannend”, aldus docent 
Laura Quadvlieg. ,,Voor veel leer-
lingen was het de eerste ont-
moeting met een vluchteling. 
Asad’s verhaal is hartverscheu-
rend maar het is een echt ver-
haal, dat is heel waardevol. Bij 
ons op school is soms weinig be-
grip voor mensen uit andere cul-
turen. Er wordt veel over gepraat 
maar we hebben ze eigenlijk niet 
op school. Dit draagt bij aan be-
grip voor andere culturen.” Na 
afloop van de les zat de klas vol 
jonge ambassadeurs voor Vluch-
telingenWerk.
Ivy (13): ,,Ik vond het bijzonder 
leerzaam. Ik wist er niets van 
en ik vind dat het in alle klas-
sen moet gebeuren.” In de he-
le regio,en eigenlijk in heel Ne-
derland, vulde een ander aan. 
,,En het is ook goed voor oudere 
mensen”, was de slotsom.

accessoires. SEC is ook een ont-
moetingscentrum en bezoekers 
kunnen medewerkers om compu-
teradvies vragen. Bovendien kan 
hier kleding vermaakt of gerepa-
reerd worden en worden kleine 
huishoudelijke apparaten met een 
defect gerepareerd. 
Wethouder H. Klijnstra verrichte 
de officiële opening. De samen-
werking met Stichting SEC past bij 
het streven van de gemeente om 
zoveel mogelijk Castricummers te 
laten participeren in de samenle-
ving.

schrapt en nieuwe zijn erbij geko-
men. Denk bijvoorbeeld aan rijden 
op het fietspad, voorrangsregels 
voor langzaam verkeer en regels 
ten aanzien van handsfree bellen. 
Bovendien zijn er diverse soorten 

voertuigen bijgekomen, zoals de 
brommobiel en de segway. Wat 
mogen die bestuurders wel of juist 
niet en waar mogen ze wel of niet 
rijden? Op vrijdag 24 oktober, aan-
vang 14.00 uur, geeft Henk Smit, 
verkeerscoördinator politie Noord-
Holland Noord een opfriscursus in 
’t Kruispunt, Mozartlaan 1A.

Bakkum - Het tweede weekend van oktober is het weer zover; 
de grootste reünie van Castricum en omstreken staat weer voor 
de deur. Op 10, 11 en 12 oktober openen Willem Borst en zijn  
zoon Fabian  hun deuren voor de gezelligste kermis van Noord-
Holland. Voor het café is de kermis aangekleed met nostalgi-
sche kraampjes zoals oliebollen, suikerspinnen en de uiteraard 
de vertrouwde zweefmolen. 
De Bakkumer kermis wordt dit jaar gevierd met feestbands als 
de Wico’s, Legend, Jukebox, the Barnbees en La Stampa. 
Vrijdag 10 oktober opent Willem Borst om 21.00 uur de deuren 
van de zaal met de band Legend. Legend is inmiddels uitge-
groeid tot een veel gevraagde band, bestaande uit een zanger 
en een zangeres en vier topmuzikanten. De band kan putten uit 
een enorm repertoire dat staat als een huis en speelt met veel 
overtuiging en vanuit een geheel eigen benadering. 
Zaterdag 11 oktober om 21.00 uur gaat de kermis verder met in 
het café het welbekende duo De Wico’s. In de zaal kan ieder-
een weer gaan feesten met de coverband Jukebox. De leadzan-
ger en bassist Koos Slippens gaat het langste mee en zijn aan-
stekelijk enthousiasme is na achttien jaar nog geheel niet afge-
nomen. Hij mag dan de oudste zijn van het gezelschap, maar hij 
legt tijdens een optreden de meeste kilometers af op en voor 
het podium terwijl hij vlekkeloos doorspeelt. Met de overige 
bandleden Arno, Ferdinand, Rob en zangeres Maxime zorgen 
deze muzikanten met de vele bekende covers voor een swin-
gende avond.  
Zondag 12 oktober speelt 
vanaf 17.00 uur het duo de 
Wico’s weer. Jan Laan en 
Kees de Ruijter gaan weer 
verder waar ze gebleven 
waren.
In de zaal gaat het feest 
verder met de band La 
Stampa. Deze feest- en 
showband, speelt de al-
lergrootste feestkrakers 
en gezellige covermuziek 
die iedereen kan meezin-
gen. La Stampa verstaat 
de kunst van het feestvieren als geen ander. Ook The Barnbees 
treden op; een ‘rockabillypowercountry’ band met een breed re-
pertoire; van Whole lotta Rosie tot de Folsom prison blues. 

Net zoals vorig jaar wordt het kermisfeest ook gevierd in ten-
ten. De piramidetenten worden vervangen door feesttenten en 
de weg krijgt een overkapping zodat bij slecht weer iedereen 
warm en droog buiten kan staan. Toegang is vanaf achttien jaar 
en legitimatie is verplicht. 

Het is kermis 
in Bakkum!
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Herfstwandel5daagse
Castricum - De sportwandel-
school nodigt iedereen uit, om 
deel te nemen aan de Herfst-
wandel5daagse. Dit evenement 
wordt in de herfstvakantie van 14 
tot 18 oktober gehouden. De drie 
routes zijn uitgezet in het Noord-
zee kustgebied tussen Wijk aan 
Zee en Sint Maartenszee. Men 
kan dagelijks meedoen.
Dinsdag is de start in St Maar-

tenszee, woensdag in Schoorl, 
donderdag in Bergen, vrijdag 
in Egmond aan Zee en zater-
dag vanuit Castricum aan Zee. 
De 25 km start om 9.30 uur, de 
15 km start om 10.00 uur en de 
7,5 km start om 10.30 uur. Online 
inschrijven kan op www.herfst-
5daagse.nl of aan de start. Meer 
informatie op www.sportwandel-
school.nl.

TV Akersloot neemt de 
CALB-cup mee naar huis
Castricum - Met het bes-
te gemiddelde resultaat heeft 
het team van Tennisvereniging 
Akersloot, bestaande uit Made-
lon Seignette, Cora Veldt, Bar-

bara Bloemers en Harry Buur, 
zaterdag beslag gelegd op de 
CALB-cup. Dit is een wed-
strijd tussen teams van de ten-
nisclubs in de  vier Castricum-

Workshop van Iceman bij MHCC
Castricum - Wim Hof heeft we-
reldwijd de wetenschap voor een 
raadsel gezet. Hij gaat in een 
bad water zitten met 700 kilo ijs, 
waarin een ongetraind persoon 
binnen afzienbare tijd zou ster-
ven door onderkoeling. Wim Hof 
niet. Zijn lichaamstemperatuur 
blijft constant. 
Tijdens een workshop, op 13 no-
vember in de kantine van MHCC, 

zal Wim Hof zijn gave tonen en 
uitleggen hoe hij invloed kan uit-
oefenen op zijn autonome ze-
nuwstelsel. Zijn missie is de 
mensheid te laten inzien welke 
mogelijkheden van het lichaam 
allemaal onbenut worden gela-
ten. 
De workshop wordt gegeven tij-
dens de eerste bijeenkomst van 
de Business Club MHCC. De 

gratis workshop is bedoeld voor 
(potentiele) leden van de MHCC 
Business Club.

Aanmelden via www.mhcc.nl.  
De Business Club MHCC orga-
niseert drie keer per jaar een bij-
eenkomst voor haar leden en 
biedt hun de mogelijkheid om 
hun lokale netwerk te onderhou-
den en verder uit te bouwen. 

Akersloot - Schietvereniging de 
Vrijheid is opgericht in 1983. Nu 
na 31 jaar schieten in Café De 
Vriendschap vinden de leden dat 
het tijd is voor een reünie. 

Iedereen die betrokken is ge-
weest bij de schietvereniging is 
welkom op 4 november om te 
schieten, herinneringen op te 
halen en een borrel te doen. Het 
feest wordt gevierd in het club-
huis Café de Vriendschap vanaf 
20.00 uur. 

Ook is de vereniging op zoek 
naar nieuwe leden van minimaal 
achttien jaar. Iedere woensdag-
avond schieten de leden vanaf 
20.00 uur op een twaalf meter-
baan met kaliber .22. De vereni-
ging beschikt zelf over voldoen-
de wapens. 

Regio – Op woensdag 22 okto-
ber start het Natuur Instituut met 
de opleiding Natuurgids. Voor in-
lichtingen tel.: 072-5201885 of in-
fo@natuurinstituut.nl. Aanmel-
den voor de informatieavond op 
woensdag 8 oktober kan via www.
natuurgidsen.nl 

Reünie bij 
De Vrijheid

Cursus voor 
natuurgidsen

se kernen. Het beste dubbel-
koppel werd gevormd door de 
TV Castricum spelers Hans Boot 
en Ruud Apeldoorn. In totaal 56 
deelnemers hadden zich aan-
gemeld voor deze wedstrijd, die 
op de banen van TC Bakkum 
werd gespeeld. Opvallend was 
dat in dit dubbeltoernooi de he-
ren ondervertegenwoordigd wa-
ren en dat ook het aantal deel-
nemers uit de kernen Limmen en 
Akersloot wat tegenviel. Volgend 
jaar is TV Castricum aan de beurt 
om het toernooi, dat jaarlijks op 
de laatste zaterdag van septem-
ber wordt gehouden, te orga-
niseren. Op de foto de winnaar 
van de titelstrijd om de CALB-
cup was het team van Tennis-
vereniging Akersloot, bestaan-
de uit v.l.n.r.: Madelon Seignette, 
Cora Veldt, Harry Buur en Barba-
ra Bloemers. De cup werd uitge-
reikt door Marko Ducro, voorzit-
ter van Tennisclub Bakkum.

Van poep en plas naar 
elektriciteit en biogas

Castricum - Op zondag 12 ok-
tober wordt het nieuwe educa-
tieve eiland ‘Energie uit afval-
water’ van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HH-
NK) in De Hoep feestelijk ge-
opend. Kinderen en hun ouders 
ontdekken hier wat er nu eigen-
lijk gebeurt met poep en plas als  
het toilet wordt doorspoelt. Want 
daar komt best nog wel wat bij 
kijken. En dat we met de restpro-
ducten van afvalwater ook he-
le slimme dingen kunnen doen. 

Het hoogheemraadschap en het 
drinkwaterbedrijf werken op al-
lerlei gebieden steeds intensie-
ver samen aan schoon water om 
kennis te delen en kosten te be-
sparen. Ook slaan ze de handen 
ineen met de interactieve lespro-
gramma’s voor scholen Het Wa-
teravontuur en DePoepfabriek.
nl. Op de eerste zondag van de 
herfstvakantie wordt het nieuwe 
tentoonstellingseiland feestelijk 
geopend met diverse activiteiten. 
Van 13.30 tot 15.30 uur. 

Dag van Duurzaamheid
Castricum - Vrijdag 10 okto-
ber is het de Dag van de Duur-
zaamheid. Door heel Neder-
land vinden duizenden activi-
teiten plaats en ook in Castri-
cum wordt een groot evene-
ment georganiseerd.

Op 10 oktober tussen 15.00 en 
21.00 uur is de hal van het ge-
meentehuis één groot groen in-
spiratieplein. Allerlei lokale initi-
atieven, organisaties en bedrij-
ven laten zien wat ze doen en 
gaan in gesprek met belangstel-
lenden. Iedereen kan meedoen 
en meepraten in workshops en 
bij demonstraties, ideeën in-

brengen of een of meer van de 
korte lezingen bijwonen. Drank-
jes en hapjes horen er natuurlijk 
ook bij, verzorgd door de Letsa-
groep van Castricum.   

De hoofdthema’s zijn slim om-
gaan met energie en water, lek-
keer lokaal voedsel, hergebruik 
van afval en mooie dingen ma-
ken van zogenaamd waardeloos 
materiaal. In het avondprogram-
ma staat Jan Juffermans, lande-
lijk bekend als de man van de 
ecologische voetafdruk en mid-
delpunt van De Kleine Aarde, om 
19.15 uur als hoofdspreker op 
het programma. 

Meesterwerk van Haydn 
uitgevoerd door COV

Castricum - Vrijdag 7 novem-
ber verzorgt de Castricum-
se Oratorium Vereniging met 
medewerking van het Bege-
leidingsorkest voor Noord-
Holland een concert van Die 
Schöpfung van Joseph Haydn. 

Het werk ontstond tussen okto-
ber 1796 en april 1798 en wordt 
beschouwd als één van Haydns 
meesterwerken. Die Schöpfung 
is geschreven voor koor, orkest 
en drie solostemmen. Het orkest 
is rijk bezet: strijkersgroep, flui-
ten, hobo’s, klarinetten, fagotten, 
hoorns,  trompetten, trombones, 
contrafagot en pauken. 

De solopartijen worden vertolkt 
door Heleen Koele (sopraan), 
Leon van Liere (tenor) en Hans 
de Vries (bas). Het klavecimbel 
wordt bespeeld door Marcel-
lo Bussi. De Castricumse Orato-
rium Vereniging is voor de gele-
genheid uitgebreid met een aan-
tal projectleden. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Pie-
ter-Jan Olthof. Het concert vindt 
plaats in de St. Pancratiuskerk, 
Dorpsstraat 115. Kaarten zijn te 
verkrijgen bij boekhandel Laan 
of  muziekhandel Borstlap. Ook 
telefonisch of per mail bij Paul 
Ferdinandusse 0251-656673/  
paul.ferdinandusse@ziggo.nl. 
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Albert Heijn viert feest
Heemskerk - Albert Heijn op de 
Rijksstraatweg bestaat twee jaar 
en dat is alle reden voor een ver-
jaardagsfeestje, waarbij de klant 
in het middelpunt staat. Deze 
week zijn er dagelijks extra fees-
telijke aanbiedingen.
Veel mensen, zowel Heemsker-
kers als inwoners van de omlig-
gende gemeenten, weten de su-
permarkt aan de Rijksstraatweg 
goed te vinden. 
De winkel is het hele jaar door 
dagelijks geopend en biedt de 
klanten veel parkeergemak, 
een groot assortiment van ruim 
35.000 producten, ruime paden 
en een team van vriendelijke 
medewerkers. Het pick-up Point, 
de Bol.com service, de stomerij, 
en de pakkettendienst van Post-
NL vormen hierop mooie aan-
vullingen. De bedrijfsleiding zet 
zich ervoor in om de glas- en pa-
pierbakken bij de winkel onder-
gronds te krijgen. Ook worden 
gesprekken met de gemeen-
te Heemskerk gevoerd over het 
verbeteren van de inrit vanaf de 
Rijksstraatweg, die breder en 
veiliger moet worden. 
Maar eerst wordt dit weekend 

het tweejarig bestaan van de 
winkel gevierd. Op vrijdag en 
zaterdag is er een verkoop van 
bloemen, planten en appelflap-
pen. De opbrengst hiervan is be-
stemd voor Stichting Achter de 
Duinen. Medewerker Marc van 
der Kolk is één van de toekom-
stige bewoners van ‘t Huis ach-
ter de Duinen, een kleinschalige 
woonvoorziening voor meervou-
dig gehandicapte jongeren.

Verder staan er zowel vrijdag als 
zaterdag een springkussen, een 
kinderdraaimolen, een poffer-
tjeskraam, een suikerspinmachi-
ne en, alleen op zaterdag, een 
kunstschaatsbaan met koek en 
zopie. 

Vrijdag en zaterdag maken alle 
klanten bovendien met hun kas-
sabon kans op een minuut gratis 
winkelen. Hiervoor dient de kas-
sabon in een speciale ton te wor-
den gedeponeerd. De hele week 
zijn er via Facebook prijsvragen, 
waarbij mooie pakketten zijn te 
winnen. Volg www.facebook.
com/AlbertHeijnRijksstraatweg 
voor het hele programma.

Speedy Pliss; dé oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Hummel Ko-
zijnen heeft dé oplossing in 
huis voor binnenzonwering 
in combinatie met kunststof 
kozijnen: Speedy Pliss. Mon-
teren zonder te schroeven 
of boren en geen problemen 
meer met gordijnrails of -cas-
settes die voor het raam han-
gen. 

De Speedy Pliss wordt direct op 
de glaslatten geplaatst met een 
fraai aluminium frame, dat is 
voorzien van een magneetstrip 
en in elke gewenste RAL-kleur 
kan worden geleverd. Ook het 
plissédoek is in diverse soorten 
verkrijgbaar, naar keuze lucht-
doorlatend, verduisterend, zon-
werend of reflecterend. Bij Hum-
mel Kozijnen is ook een com-
pleet assortiment voorzetrollui-

ken verkrijgbaar, zowel met PVC- 
als aluminium lamellen en zowel 
elektrisch als handbediend. Lie-
ver buitenzonwering? Het wind-
vaste screen Zip X verhoogt het 
levenscomfort doordat storende 
lichtinval wordt voorkomen en 
het interieur wordt beschermd. 
De screens zijn windvast en ver-
krijgbaar in verschillende kleu-
ren en patronen. Breng een be-
zoek aan de showroom of maak 
een afspraak voor een geheel 
vrijblijvend bezoek aan huis. 

Hummel Kozijnen is gevestigd 
aan de Lijnbaan 44a en geopend 
op vrijdag van 13.00 tot 16.30 
uur en op zaterdag van 11.00 tot 
15.00 uur, tel.: 0251-234484 of 
06-10273172. Uitgebreide infor-
matie is op www.hummel-kozij-
nen.nl te vinden.

Voedselbank en Speel-
o-theek werken samen

Castricum - Alle kinderen heb-
ben recht om te spelen. Alleen is 
het niet voor alle gezinnen weg-
gelegd om elk speelgoed maar te 
kopen voor hun kind. De Speel-
o-theek is een goed alternatief. 
Hier kan voor alle leeftijden ge-
varieerd en leuk speelgoed ge-
leend worden. 
Kinderen van gezinnen die ge-
bruikmaken van de Voedselbank 

kunnen nu via een speciale re-
geling lid worden van de Speel-
o-theek. Nienke van de Voedsel-
bank: ,,Ik kan gezinnen met kin-
deren zo weer een vrolijk steun-
tje in de rug geven.” De speel-
o-theek is geopend op zaterdag 
van 11.00 tot 13.00 uur en is te 
vinden boven de bibliotheek. Op 
de website www.sotcastricum.nl 
is meer informatie te vinden. 

Dank aan 
vrijwilligers
Castricum - Dit jaar wordt 
vrijwilligers uit alle kernen 
van Castricum een boeiend 
palet aan waarderingsactivi-
teiten geboden, een ‘dank je 
wel’ voor al het werk dat door 
vrijwilligers verricht wordt. Er 
is keuze uit zeven activiteiten. 
De gemeente, Stichting Wel-
zijn Castricum en het Lokaal 
Comité Vrijwilligerswerk  wil-
len met dit brede aanbod nog 
meer vrijwilligers de kans ge-
ven deel te nemen aan een 
waarderingsactiviteit. 
 
Op vrijdag 1 november van 13.45 
tot 16.00 uur kunnen vrijwilligers 
met de boswachter op pad in de 
omgeving van De Hoep en wor-
den zij onderweg getrakteerd op 
verrassende culturele optredens 
die in de natuur nog beter tot 
hun recht komen. De wandeling 
wordt gestart met koffie/thee 
en taart in De Hoep en een kor-
te toelichting. De tocht is 3 km 
lang. 
Een workshop percussie in Toon-
beeld wordt op zaterdag 2 no-
vember van 14.00 tot 16.00 uur 
gehouden. 
Wie zich wil bekwamen in de na-
tuurfotografie is op zaterdag 2 
november van 13.00 tot 16.00 uur 
in Akersloot in het Gemaal 1879 
uitgenodigd voor een workshop 
met aansluitend een excursie in 
het weide- en merengebied. 

Op maandag  4 november van 
20.00 tot 22.15 uur kunnen vrij-
willigers een avondje uit en ge-
nieten van de film ‘ Hoe duur was 
de suiker’ in de Corsobioscoop. 
Wie geïnteresseerd is in de his-
torie van Castricum kan op za-
terdag 9 november van 14.00 tot 
16.00 uur met gids Ernst Mooij 
mee met de wandeling  ‘Op zoek 
naar Hilde’ door een rustiek 
dorpsgedeelte van Castricum. 
Vertrekpunt is het Oude Raad-
huis, waar koffie/thee en taart 
geserveerd wordt.
In Limmen kan in Vredeburg op 
zaterdag 9 november van 15.00 
tot 17.00 uur, met een drank-
je en hapje genoten worden van 
de warme klanken van het Elma 
Nijhuis Kwartet. 
Op zaterdag 16 november van 
13.30 tot 14.30 uur of van 15.00 
uur tot 16.00 uur worden vrijwilli-
gers uitgenodigd in de Van Tien-
hovenhoeve in Bakkum om een 
kijkje op deze unieke boerderij te 
nemen. Daarna worden de vrij-
willigers tussen de koeien in de 
koeienstal, gezeten op stroba-
len, verrast door een West-Fries 
verhaal op op onnavolgbare wij-
ze gebracht door Dick Groot. De 
muziek is in handen van Jan van 
der Schaaf. Er is koffie/thee en 
taart. Aanmelden kan tot en met 
dinsdag 15 oktober met aan-
meldkaarten via  info@welzijn-
castricum.nl of per post. Meer 
informatie over de waarderings-
activiteiten is te vinden op www.
welzijncastricum.nl.

Ondersteuning bij dementie
Castricum - “Dementie, is er 
ondersteuning voor mij en mijn 
partner?” Om die vraag draait 
het vooral tijdens het Alzheimer 
Café dat wordt gehouden op 14 
oktober. De gespreksleider is 
Anke Beerlage en zij ontvangt 
iemand van MaatjeZ. 

Steeds meer mensen worden 
betrokken bij de zorg voor naas-
ten met dementie. Ook voor een 
natuurtalent kan het op een ze-
ker moment te veel worden. Dan 
gaat het niet meer en is vaak een 
crisis nabij. Hoe kan zo iets voor-
komen worden? Wie meer wil 
weten over dit onderwerp gaat 
naar het Alzheimer Café in Ser-
viceflat Sans Souci. Adres: Sans 

Souci 113 in Castricum.  Het pro-
gramma start om 19.30 uur en 
duurt tot 21.00 uur. 

Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door een vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
na te lezen. 

www.lijfengezondheid.nl
Droge huid, wat doe je eraan...?

www.lijfengezondheid.nl
Baby in ouderlijk bed...?

Zondag 12 oktober 14.00 uur:

Limmen  -  Hercules Zaandam

balsponsor: veldt tegelwerken v.o.f.

pupil v.d. week: thomas aardenburg (speler Limmen D1)
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Vrijwilligersactie Plan Nederland
Roze winkelroute voor 

Wereldmeisjesdag
Castricum – Van 6 tot 12 oktober 
kleuren een aantal winkels in win-
kelcentrum Geesterduin roze ter 
ere van Wereldmeisjesdag. Ook 
de bibliotheek doet mee. Op We-
reldmeisjesdag, zaterdag 11 okto-
ber, vraagt ontwikkelingsorgani-
satie Plan Nederland met diver-
se activiteiten en acties aandacht 
voor de achtergestelde positie van 
meisjes wereldwijd. Dit jaar wordt 
campagne gevoerd voor meis-
jes in Uganda. Zij kunnen tijdens 
hun menstruatie niet naar school 
vanwege het ontbreken van goed-
koop en duurzaam maandver-

band, goede sanitaire voorzienin-
gen en kennis over menstruatie. 
De leerachterstand die ze daar-
mee oplopen leidt vaak tot school-
uitval. Het winkelend publiek kan 
haar steentje bijdragen door 
‘meisje’ te sms-en naar 4333 en 
vijf euro  te doneren zodat een 
meisje een jaar lang zorgeloos 
naar school kan. Met die vijf eu-
ro dragen deelnemers aan de roze 
winkelroute bij aan het verkrijg-
baar worden van een set uitwas-
baar maandverband, goede sani-
taire- en watervoorzieningen op 
school en voorlichting.

Kabouterpad 
in de Tuin

Castricum - Tijdens de herfst-
vakantieweek van 13 tot en met 
17 oktober kunnen kinderen een 
kabouterpad volgen in de Tuin 
van Kapitein Rommel tussen 
10.00 en 15.30 uur. In de ont-
moetingsruimte kan men de en-
treeprijs van drie euro betalen. 
Volwassenen mogen gratis ge-
nieten. De prijs is inclusief ma-
terialen en iets lekkers. Opgeven 
is niet nodig. De tuin ligt schuin 
tegenover het NS-station.

Operaconcert gemengd 
koor De Vredeburgers

Limmen - Het gemengd koor 
De Vredeburgers onder leiding 
van Gerard Leegwater geeft op 
zondag 19 oktober een gevari-
eerd middagconcert in de Cor-
neliuskerk. 
De Vredeburgers brengen tradi-
tiegetrouw licht klassieke koor-
werken, toegankelijk voor een 
breed publiek. Zij onderscheiden 
zich door het accent op opera-
muziek te leggen. Aan dit con-
cert wordt medewerking ver-
leend door de sopraan Laila Ca-
thleen Neuman en de alt Jean-

Sébastien Beauvais. Annelies 
Komen begeleidt de solisten 
en het koor op de vleugel teza-
men met een strijkkwartet. Aan-
vang 15.00 uur. Kaarten kun-
nen telefonisch worden besteld 
bij Ria Hooijboer 072-5052235 
of via info@devredeburgers.nl. 
Tevens zijn kaarten verkrijgbaar 
bij Stuifbergen, Kerkweg 42 en 
op de middag van het concert. 
Na het concert is er gelegen-
heid samen te zijn in de Burgerij. 
Er wordt een Hollandse maaltijd 
aangeboden.

Start vijftigste seizoen 
van Strand- & Duinloop
Castricum - Op zondag 12 ok-
tober gaat AV Castricum voor het 
vijftigste jaar van start met het 
strand & duinloopseizoen. Voor 
de eerste loop kan gekozen wor-
den tussen 8,8 km en de 12,3 km 
door de duinen en het strand. Dit 
naast de 4 km die er is voor al-
le leeftijden. 
Voor de jeugd is er dan ook weer 
de 2,3 km. Deze twee afstanden 
lopen over de bospaden. De 8,8 
kilometer is deze keer wedstrijd-
afstand bij de dames en heren. 
Voor deze afstand worden geld-

prijzen beschikbaar gesteld. 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 is altijd voorde-
liger dan na-inschrijven en kan 
nog tot vrijdag 10 oktober 24.00 
uur via de site van AVC. Bij het 
inschrijfgeld is toegang tot het 
duinreservaat inbegrepen en na 
afloop krijgt elke deelnemer bij 
de finish een verfrissing. De start 
is op de atletiekbaan bij AV Cas-
tricum aan de Zeeweg.

Castricum - Vrijdag 17 okto-
ber is er in de bibliotheek  een 
schrijfcafé waar men op een 
ontspannen manier met schrij-
ven in aanraking komt. Iedereen 
is  welkom. Aanvang 14.00 uur. 
Vooraf opgeven via Info@mar-
greetschouwenaar.nl. 

Schrijfcafé

Castricum - De twee initiatief-
nemers van de organisatie van 
de wintertijdchallenge voor de 

Gemeente steunt winter-
tijdchallenge van Helios

zoek bij wethouder Schoonho-
ven van Welzijn en Sportzaken. 
Zij hebben de wethouder op de 
hoogte gebracht van hun initia-
tief en uitgelegd dat het hier gaat 
om een werving van geld door te 
sporten voor kinderen met een 
spierziekte. 
Als de wintertijd overgaat in de 
zomertijd op zondag 26 oktober 
om 3.00 uur ontstaat er een extra 
uur. In dit uur wordt er gekorf-
bald. De deelnemende teams 
worden gesponsord door diverse 
bedrijven. Het evenement vindt 
plaats op het sportpark Noord 
End. Enthousiaste sporters zijn 
welkom om deel te nemen. Infor-
matie is te vinden op www.kvhe-
lios.nl en aanmelden kan op he-
lioschallenge@gmail.com. Een 
team moet uit zes deelnemers 
bestaan. 

Wethouder Schoonhoven ver-
richt de opening en er speelt  
ook een team van de gemeen-
te  mee aan dit sportieve evene-
ment. 

stichting Spieren voor Spieren, 
Stefan ten Brug en Wim Schoorl 
waren afgelopen vrijdag op be-

Muziek voor kinderen
Castricum - Na de herfstva-
kantie gaat Toonbeeld met 
enkele nieuwe muziekac-
tiviteiten starten. Zo begint 
op woensdag 22 oktober om 
14.30 uur de cursus ‘Muziek 
voor jonge kinderen’. Een cur-
sus voor kinderen in de leef-
tijd van vier tot en met zeven 
jaar die van zingen, dans en 
muziekspelletjes houden. 

Er wordt gespeeld op Orff-in-
strumenten, gedanst en ge-
zongen. Eerst een keertje pro-
beren? Dat kan natuurlijk. Wel 
even doorgeven aan de admi-

nistratie. Aansluitend start om 
15.15 uur het kinderkoor voor 
kinderen van zes tot en met tien 
jaar. Naast ademhalings- en 
stemoefeningen worden aller-
lei liedjes zoals canons en lied-
jes die bij de tijd van het jaar ho-
ren gezongen. Ook wordt er so-
lo en soms meerstemmig gezon-
gen en wordt af en toe opgetre-
den. Ook hier kunnen kinderen 
een keertje vrijblijvend meedoen. 
Aanmelden via 0251- 659012. 
Voor meer informatie over deze 
en veel andere cursussen of om 
aan te melden kan men terecht 
op www.toonbeeld.tv. 

Akersloot - Meervogels Da-
mes 1 speelde tegen Berdos. De 
voetbalwedstrijd werd zonder 
gevaar uitgespeeld en de punten 
waren voor Meervogels. Eind-
stand 28-9. Zaterdag 11 oktober 
om 20.00 uur speelt Meervogels 
Dames 1 de eerste binnenwed-
strijd thuis in de Lelie tegen Dy-
namo dames 1. 

Winst Meervogels

www.lijfengezondheid.nl
Droge huid, wat doe je eraan...?

www.lijfengezondheid.nl
Baby in ouderlijk bed...?



Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum organiseert in sa-
menwerking met een ervaren 
(horeca)trainer een uitgebrei-
de examentraining Sociale Hy-
giëne ter voorbereiding van het 
SVH-examen Sociale Hygiëne 
voor vrijwilligers werkzaam bij 
vrijwilligersorganisaties en ver-
enigingen. In twee avonden wor-
den deelnemers goed voorbereid 
op het staatsexamen. De cursus 
wordt gegeven op de dinsdagen 
18 en 25 november van 19.00 
tot 21.30 uur in het Willibrordus 
Business Centrum in Heiloo aan 
de Kennemerstraatweg 464. In-
formatie en opgave cursus So-
ciale Hygiëne: Stichting Welzijn 
Castricum, tel.:0251 657998 of 
info@welzijncastricum.nl.

Cursus Sociale 
Hygiëne start 

Castricum - Zaterdag 11 okto-
ber om 17.00 uur start een nieu-
we serie vespers met als thema 
Engelen in de Dorpskerk te Cas-
tricum. Hilda de Haan, geestelijk 
verzorger, zal een korte overden-
king houden.

Thema engelen 

Limmen - De bovenbouw van 
het Kleurenorkest houdt een in-
zamelingsactie in het kader van 
de Kinderboekenweek. Tot en 
met 10 oktober kan iedereen, 
die  nette kinderboeken over 
heeft, deze in komen leveren op 
de Oosterzijweg 8 in Limmen.De 
kinderen vinden dat de school-
bibliotheek uitbreiding kan ge-
bruiken. 

Inzameling 
kinderboeken

Castricum - Ook dit jaar wordt 
de paddenstoelentocht georga-
niseerd. De wandeltocht wordt 
gehouden op zaterdag 11 en 
zondag 12 oktober. Dit jaar is de 
paddenstoelentocht ook een ju-
bileumtocht vanuit de NWB. Er is 
een extra traktatie voor iedereen 
zijn en de medaille is dit jaar nog 
mooier dan anders. Alle routes 
lopen in zuidelijke richting, rich-
ting Wijk aan Zee. De routes zijn 
volgens opgehangen pijlen en 
met een routebeschrijving in de 
hand gemakkelijk te vinden. De 
starttijden zijn zowel zaterdag 
als zondag vanaf 10.00 uur van-
uit startlocatie De Kern, aan de 
Overtoom. De deelnemers aan 
de 20 en 25 km kunnen tot 11.00 
uur starten en de overige deel-
nemers tot 13.00 uur. Het startlo-
kaal sluit om 17.00 uur. Voor ex-
tra informatie: wandelcommissie.
castricum@gmail.com.

Paddenstoel-
enwandeltocht

Oproep voor vrijwilligers 
in het Huis van Hilde

Castricum - Huis van Hilde is dé 
plek waar iedereen vanaf half ja-
nuari 2015 de ontstaansgeschie-
denis van de provincie kan ont-
dekken aan de hand van arche-
ologische vondsten en mensfi-
guren. 
Om de vele bezoekers en 
schoolklassen die vanaf de ope-
ning worden verwacht een in-
spirerende dag te garanderen, is 
veel hulp nodig van mensen die 

als gids en gastheer kunnen op-
treden. Voor iedereen die zich de 
komende jaren vrijwillig wil in-
zetten voor Huis van Hilde wil 
spelen wordt dit najaar een in-
formatiemiddag op de ’bouw-
plaats’ georganiseerd. 

Die dag kan men kennismaken 
met het gebouw, de organisatie 
en het vrijwilligerswerk. Meer in-
formatie: www.huisvanhilde.nl

Fietsverlichtingsactie 
op ‘t Bakkerspleintje

Castricum - Op zaterdag 11 ok-
tober kan iedereen tussen 10.00 
en 16.00 uur terecht op het Bak-
kerspleintje om de fietsverlichting 
na te laten kijken. Vrijwilligers van 
de Fietsersbond afdeling Castri-
cum staan klaar om kleine repara-
ties aan de verlichting uit te voe-
ren, batterijen (zelf meenemen) te 
vervangen, postcodes te graveren 
om diefstal tegen te gaan en om 
opsporing te bevorderen en om 
banden op de juiste spanning te 
brengen. Dit jaar worden de Fiet-
sersbond gesponsord door Kruijs-

wijk Tweewielers op het Kooiplein 
in Castricum. Deze verlichtingsac-
tie heeft als thema: ‘Ik wil je zien’. 
De Fietsersbond afdeling Castri-
cum doet naast deze zeer prak-
tische actie om veiliger te fietsen 
nog veel meer om het fietsplezier 
in Castricum te vergroten. Bij het 
station zijn er inmiddels genoeg 
fietsenrekken geplaatst, maar het 
strandplateau blijft een punt van 
zorg. Het meldpunt voor klach-
ten is te vinden op www.fietsers-
bond.nl. Nieuwe vrijwilligers zijn 
welkom.

Roy van Soest redt FCC
Castricum - Met een snoei-
harde kopbal bezorgde Roy van 
Soest FC Castricum drie punten. 
De boomlange verdediger, jaren-
lang gekweld door blessureleed, 
kopte vlak voor tijd de 1-0 op het 
scorebord. Dat was teveel voor 
het Amsterdamse WVHEDW, 
dat het veldoverwicht niet wist 
te verzilveren. Trainer Charles 
Loots had de spelers gewaar-
schuwd. WVHEDW is een goe-
de ploeg met gevaarlijke spelers 
zoals nummer tien Reurts. Hij 
werd door Joris Schekkerman 
met hard werken uit de wedstrijd 
gespeeld. Samen met een bij-
na niet te passeren achterhoede 
hield FC Castricum de stand op 
0-0. Na rust begon FC Castricum 

beter te voetballen, maar kwam 
niet tot scoren.
Vlak voor tijd dan toch de be-
vrijdende kopbal van Van Soest 
uit een corner van Van Duiven-
voorde. Na de goal redde doel-
man Beukers FC Castricum met 
een super reflex. De laatste mi-
nuten waren bloedstollend en 
het laatste fluitsignaal een op-
luchting. Stephan Zeilstra werd 
tot man of the match uitgeroe-
pen. Met Daan Hamaker die op 
de weg terug is van een knie-
blessure gaat FC Castricum vol-
gende week weer voor drie pun-
ten in de uitwedstrijd tegen Hel-
las. Op de foto van Hans de Ko-
ning uitblinker Joris Schekker-
man in actie.

Overname hoveniers-
bedrijf door Admiraal 

Akersloot - Per 1 oktober is ho-
veniersbedrijf Best uit Heiloo 
overgenomen door hoveniers-
bedrijf Admiraal Tuinvorming uit 
Akersloot. 
De voormalig eigenaar, Dirk-
Jan Best, is met zijn gezin naar 

het oosten van het land ver-
huisd. Dirk-Jan Best is erin ge-
slaagd zijn bedrijf over te doen 
aan Maarten Admiraal.  Admi-
raal Tuinvorming heeft het per-
soneel, klantenbestand en in-
ventaris overgenomen.

De schaapsherder vertelt
Limmen - Schaapsherder Marijke Dirkson vertelt over haar 
werk in Vredeburg  op 20 oktober vanaf 20.00 uur. Kaarten zijn 
te koop bij Ria Admiraal Dampegheestlaan 1 of Dorien Kers-
sens Molenweg 41.

Schaatsen uitproberen?
Castricum – Kinderen kun-
nen gratis een proefles schaat-
sen volgen bij deze Castricumse 
schaatsclub op 11 óf 18 oktober.
Iedere zaterdagochtend van 
10.00 tot 11.00 uur wordt er 
schaatsles gegeven door de 
VKIJ. De lessen worden gege-

ven door ervaren trainers die el-
ke keer weer leuke spelletjes be-
denken. 
Er wordt op verschillende ni-
veaus les gegeven, van beginner 
tot gevorderd, voor ieder kind is 
er een passende groep. Aanmel-
den kan via www.vkij.nl.

Basis voor opstarten 
sociale teams gereed
Castricum - Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, afgekort tot 
BUCH, hebben sinds mei ambtelijk samenwerking gezocht op de 
beleidsterreinen van Jeugdhulp, AWBZ/Wmo en Participatiewet. 
De vier gemeenten willen de veranderingen  onder andere op-
vangen met sociale teams. De visie over de uitvoering van deze 
sociale teams en de gemeenschappelijke werkwijze hoe de ge-
meenten de hulpvragen van inwoners in 2015 opvangen, staat in 
een plan beschreven dat dinsdag 30 september door de vier col-
leges is vastgesteld. De sociale teams zijn samengesteld uit pro-
fessionals van welzijns- en maatschappelijke organisaties en de 
gemeente zelf. Het plan is erop gericht om binnen de vier ge-
meenten op 1 januari 2015 te kunnen starten met het werken 
met sociale teams. Inwoners worden door het sociaal team on-
dersteund bij hun hulpvraag. 
Meer informatie over de ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp, 
AWBZ/Wmo en Participatiewet kan men lezen op de website van 
de gemeente of via www.datisheelnormaal.nl.
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