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Castricum verder zonder 
het VVV-ANWB kantoor
Castricum - De VVV-ANWB 
houdt het voor gezien in Castri-
cum. Oorzaak is het terugdraai-
en van de gemeentelijke subsi-
die. Op 1 januari 2013 gaat de 
deur van het kantoor bij het NS-
station definitief dicht.
Bij de Voorjaarsnota nam de ge-
meenteraad in meerderheid nog 
een motie aan om de aangekon-
digde bezuiniging op de VVV 
slechts ten dele door te voeren. 
Maar dat heeft niet mogen ba-
ten. Het college heeft beslo-
ten dat in 2013 32.000 euro ver-
leend zou worden en het jaar er-
na 18.000 euro. En dat is tekort 
om het kantoor open te houden. 

Volgens het college neemt het 
verstrekken van toeristische in-
formatie via het fysieke loket af. 
Toeristen en recreanten oriënte-
ren zich volgens het college in 
toenemende mate via internet 
op de omgeving die zij willen be-
zoeken. Als gevolg daarvan ver-

vult de fysieke loketfunctie van 
de VVV voor deze doelgroep een 
steeds kleinere rol, zo wordt ge-
steld. Bovendien zou het vooral 
de ANWB zijn, met wie de VVV 
een onderkomen deelt en die 
geen subsidie ontvangt, die zo’n 
80.000 bezoekers per jaar trekt. 
De Vrije Lijst is samen met CK&G 
een discussie begonnen over het 
gewenste toeristisch economi-
sche klimaat in Castricum. Ron 
de Haan van de VrijeLijst: “Bin-
nenkort zou ik met een voor-
stel willen komen om de VVV-
ANWB voorlopig te vestigen in 
een van de leegstaande winkels 
in de Burgemeester Mooijstraat, 
als mogelijk onderdeel van een 
sponsorplan van de onderne-
mers.” Momenteel wordt door 
Regio VVV Hart van Noord-Hol-
land onderzocht of het mogelijk 
is een mobiel informatiepunt te 
realiseren voor toeristen in de 
gemeente of een uitbreiding van 
digitale informatiezuilen. 

PWN weert elektrische 
voertuigen in natuurgebied
Castricum - PWN laat geen 
elektrisch aangedreven voer-

tuigen toe in het natuurge-
bied, behalve elektrische fiet-
sen en scootmobiels. Dit heeft 
het drinkwaterbedrijf besloten. 
De belangrijkste reden is dat 
PWN zoveel mogelijk recreanten 
wil laten genieten van de dui-
nen en op deze manier de on-
derlinge hinder zoveel moge-
lijk denkt te beperken. Dit bete-
kent dat zogenaamde segways 
en andere elektrisch aangedre-
ven voertuigen die volgens de 
wet een brommobiel of snorfiets 
zijn, ook geen toegang hebben. 
Om ervoor te zorgen dat het be-
leid voor de bezoeker helder is, 
plaatst PWN in oktober een aan-
tal verkeersborden. 

Hoe staat het met de voortgang 
van spoortunnel of randweg? 
Castricum - De ontwikkelin-
gen rond het knelpunt spoor-
overgang Beverwijkerstraatweg 
staan centraal tijdens een open-
bare informatiebijeenkomst op 
woensdag 7 november. Op dit 
moment wordt nog de nodige 
aanvullende informatie vergaard 
om de gevolgen van de verschil-
lende oplossingen in beeld te 
brengen. Als op het spoor het 

Programma Hoogfrequent Spoor 
wordt ingevoerd, passeren veel 
meer treinen Castricum en is de 
overgang Beverwijkerstraatweg 
nog langer gesloten dan nu het 
geval is. Dat heeft gevolgen voor 
de verkeersdoorstroming en ook 
voor bijvoorbeeld bereikbaarheid 
van ambulances. In mei werden 
drie varianten aan raad en pu-
bliek gepresenteerd als oplos-

sing voor het spoorknelpunt Be-
verwijkerstraatweg: twee tun-
nelvarianten bij het station en 
een oostelijke randweg, inclu-
sief tunnel. De vierde variant is 
de nietsdoenvariant: de langere 
sluitingen van de spoorovergang 
voor lief nemen. Veel Castricum-
mers lieten zich afgelopen voor-
jaar informeren tijdens inloopbij-
eenkomsten en er kwamen 1.161 
reacties binnen. De rode draad 
van de reacties is grote bezorgd-
heid over aantasting van natuur 
en woongenot door een rand-
weg, maar ook grote bezorgd-
heid over de toenemende hoe-
veelheid verkeer door Castri-
cum bij de tunnelvarianten. Ook 
zijn er nog veel vragen naar de 
noodzaak van een tunnel. De 
informatiebijeenkomst is vanaf 
19.30 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis van Castricum. 

Castricum
Heerhugowaard

7.95
Hazelnootprogrés van vers gebrande
hazelnoten, bomvol slagroom 
 Van 9,95 voor

Hazelnoot
Slagroomslof

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Dry aged
ribeye of entrecote

100 gr € 2,75
Vleeswarentrio
mortadella

ardenner ham
runderlever
Samen € 4,99
biologische

pompoensoep
1 ltr € 4,99

Dorpsstraat 35 C • Castricum • 0251- 831083

Www.deheervanbackum.nl

* Prachtig eerlijk vlees

* Altijd verse visgerechten

* Pizza uit de traditionele houtoven

* Heerlijk Spaans bier van de tap

* De mooiste wijnen
* Ruim en verwarmd terras

Heerlijk Bourgondisch genieten !

L u n C h r o o m  •  r e s t a u r a n t

ad. HvanBackum.indd   1 14-02-12   13:57
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Akersloot - Woensdag hield 
de politie tussen 14.30 en 17.00 
uur een snelheidscontrole op 
de Boekel in Akersloot. Van de 
723 passanten reden er 85 snel-
ler dan de toegestane 50 km per 
uur. Hoogst gemeten snelheid: 
95 km per uur. 

Concert op Zondag
Jonge, talentvolle pianist 
Tobias Borsboom in kerk
Castricum - Op zondag 28 ok-
tober vindt in de Dorpskerk een 
optreden plaats van de talent-
volle pianist Tobias Borsboom, 
in 2007 en 2010 laureaat bij het 
Young Pianists Foundation Con-

cours. Aanvang 14.30 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal, bij Muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan. De Readshop 
en via toonbeeld.concertopzon-
dag@gmail.com. 

Groot Castricums Dictee
Castricum - Dit jaar organise-
ren bibliotheek Kennemerwaard 
en Stichting Welzijn Castricum 
voor de zevende keer het Groot 
Castricums Dictee. Op dinsdag 
20 november staan om 19.00 uur 
in de bibliotheek van Castricum 
vijftig schoolbanken klaar om al-
le deelnemers, jong en oud, te 
ontvangen. Het Jac. P. Thijsse 
en het Bonhoeffercollege zor-
gen voor een ploeg van der-
tig leerlingen. Stichting Welzijn 
daagt twintig 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 wordt dit jaar voorge-
lezen door Jelle van der Meulen, 
oud-docent Nederlands op het 
Jac. P. Thijsse en op dit moment 

Expositie beelden en 
schilderijen Perspectief
Bakkum - In het weekend van 
27 en 28 oktober exposeren 
twee werkgroepen van Perspec-
tief schilderijen en beelden. Sa-
men vormen zij een verrassend 
en kleurrijk geheel. Een gedeel-
te van het tentoongestelde werk 
wordt te koop aangeboden. Be-
langstellenden kunnen informa-
tie inwinnen over de basiscur-
sussen en workshops die het 
hele jaar door gegeven worden. 
Op donderdag 8 november start 
om 19.30 uur een basiscursus 
schilderen. Op vrijdag 9 novem-
ber vanaf 13.30 uur begint een 

werkzaam als leraar aan het 
gymnasium in Velsen-Zuid. Jel-
le is de helft van het duo ‘Hoed 
en de rand’. Samen met Peter 
van der Steen geeft hij tijdens 
de pauze een muzikale verta-
ling van gedichten van bekende 
en minder bekende Nederland-
se dichters. 
Hanneke Klinkert, docent Ne-

derlands aan het Bonhoeffercol-
lege, heeft het dictee geschre-
ven. 
Wie 55 jaar of ouder is, in Cas-
tricum, Limmen of Akersloot 
woon,t en de strijd aan durft te 
gaan kan zich vóór 13 november 
aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel.: 0251-656562, 
of via info@welzijncastricum.nl. 

StartingerHof voor 50-65 plussers
Akersloot - Particulieren die 
met elkaar hun eigen woning-
complex kunnen vormgeven 
en realiseren; dat is mogelijk in 
Akersloot. Op een perceel van 
twee voetbalvelden groot aan de 
Startingerweg tussen de Kweke-
rij en Tulpenlaantje ligt een loca-

tie waar plek is voor twee keer 
25 woningen voor 50-65 plussers
en starters. Inmiddels heeft de 
opgerichte vereniging subsidie 
aangevraagd bij de Provincie die 
deze beschikbaar stelt voor Col-
lectief Particulier Opdrachtge-
verschap. De prijzen van de wo-

ningen zijn afhankelijk van het 
aantal te bouwen woningen, de 
grootte, meer- en minderwerk 
en overige wensen. Voor leden 
en belangstellenden wordt op 
31 oktober vanaf 20.00 uur in ’t 
Kruispunt aan de Mozartlaan 1a 
een bijeenkomst georganiseerd.

Kinderen genieten van 
musicalster en schrijfster
Castricum - Musicalster Nurlei-
la Karim en schrijfster Anita 
Boots traden vrijdag en zaterdag 
op bij Boekhandel Laan en lieten 
vele kinderen kennismaken met 
de vele facetten van de mensen 
van de wereld. 
Nurleila Karim trad op in het ka-
der van een scholenactie. Rachel 
de Wit, die de kinderboeken re-
gelt en zelf ook kinderen bege-
leidt, had dit georganiseerd sa-
men met een speurtocht. In die 
wedstrijd konden alle kinde-
ren van de deelnemende scho-

len de naam van het land raden 
aan de hand van de vlag en een 
karakteristieke afbeelding. Dat 
stond afgebeeld op een gelami-
neerd A4 vel die in de etalages 
stonden van 40 winkels. Nurleila 
heeft zelf een boek met CD uit-
gebracht genaamd; Een wereld 
vol liedjes en zong al eerder on-
der andere in de musicals Miss 
Saigon, Musicals in Ahoy, The 
Wiz en Les Misérables. De groe-
pen 3 en 4 van de Juliana van 
Stolbergschool genoten met vol-
le teugen.

cursus leren ontwerpen. Aan-
melden: Joanne_vetter@hotmail.
com, tel. 0251-655183. Ateliers 
De Duinrand, Van Oldenbarne-
veldtweg 37, Bakkum.

Geen paaseieren, maar 
dennenappels zoeken
Castricum - Op maandag 22 
oktober worden in Castricum 
dennenappels verstopt. En el-
ke dennenappel is gekoppeld 
aan een prijs, die ter beschikking 
worden gesteld door de winke-
liers van Castricum. Er geldt wel 

een maximum van twee den-
nenappels per kind. Wie handi-
ge tips wil ontvangen kan kijken 
op Facebook: Herfst Actie Cas-
tricum. Winkeliers die nog mee 
willen doen kunnen mailen naar 
mo26april@hotmail.com. 

Castricum - Een korte cursus 
pottenbakken voor kinderen tus-
sen negen en dertien jaar gaat 
van start bij Toonbeeld. De eer-
ste les is 31 oktober. Op 21 no-
vember start een nieuwe cur-
sus beelden maken voor kinde-
ren van negen tot dertien waar-
bij klei het uitgangspunt is. Op-
geven kan via www.toonbeeld.tv.

Kindercursussen  
bij Toonbeeld

Castricum - Op zondag 21 ok-
tober is er in de Dorpskerk van-
af 10.00 uur een Thomasviering 
met als thema: ‘Verhalen door-
geven’. 

Er wordt geen klassieke preek 
gehouden, maar de aanwezigen 
gaan zelf aan de slag met het 
thema. Wel blijft er ruimte voor 
samen bidden en zingen

Thomasviering

Open huis Scouting Limmen
Limmen - Op zaterdag 20 ok-
tober organiseert Scouting Lim-
men een open dag voor iedereen 
die eens een kijkje wil nemen bij 
deze vereniging. Van 13.00 tot 
15.00 uur is iedereen welkom op 
de Kapelweg 72 in Limmen.
“We laten zien en ervaren wat je 
als scout zoal doet”, vertelt Linda 
Baltus van Scouting Limmen. “Zo 
dagen we kinderen uit om de xl-
opblaasbare stormbaan te over-
winnen. Ze kunnen een brood-
je bakken, verschillende work-

shops volgen of gewoon rond-
kijken in onze blokhut. Ieder-
een die meedoet aan de activi-
teiten krijgt een leuk aandenken. 
Van 19 tot en met 21 oktober 
vindt  het JOTA-JOTI-evenement 
plaats. Linda: “Scouts over de 
hele wereld leggen contact via 
amateur-radio en het internet. 
Elk jaar wordt Scouting Limmen 
hierbij geassisteerd door ervaren 
zendamateurs, die dit keer ook 
hun aandeel in het spelprogram-
ma hebben.” 

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

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

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-10-2012: Pieter Gabe Johan-
nes, zoon van R.S. de Groot en 
J. ten Klooster, geboren te Alk-
maar. 08-10-2012: Nejdat, zoon 
van D. Dolkun en R. Abulimit, 
geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
02-10-2012: Esmée Doutzen, 
dochter van R.P. Beentjes en N. 
Voorbij, geboren te Alkmaar. 05-
10-2012: Lucy Afra Wilhelmina, 
dochter van C.G. Hopman en S.C. 
Berkhout, geboren te Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-10-2012: Guit, Jeroen W.G. 
en Overes, Susanne, beiden 
wonende te Castricum. 06-10-
2012: Beckers, François M.H.J. 
en Glasbeek, Hester A., beiden 
wonende te Amsterdam. 05-10-
2012: Horsthuis, Jouri G. en van 
Setten, Margot, beiden wonende 
te Heiloo.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
03-10-2012: Clarijs, Johannes 
C., oud 90 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met K.L. 

van den Berg. 05-10-2012: van 
den Bosch, Johanna, oud 86 jaar, 
overleden te Heemskerk, ge-
huwd geweest met F.R. Klaver. 
08-10-2012: Groen, Aaltje W., 
oud 68 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met B. Brummel-
kamp. 09-10-2012: Ouweltjes, 
Anna, oud 85 jaar, overleden te 
Castricum, partner van M.H. Nij-
man.
Wonende te Assendelft:
06-10-2012: van Breemen, Joan-
nes P., oud 80 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met C.F.R. Gu-
ariento.
Wonende te Limmen:
02-10-2012: van Dijk, Clasina P., 
oud 90 jaar, overleden te Lim-
men.
07-10-2012: Hoogeland, Anna 
J., oud 65 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met J.J.G. 
Kraakman.
Wonende te Bakkum:
06-10-2012: van Bakel, Hermi-
na A., oud 63 jaar, overleden te 
Bakkum.
Wonende te Akersloot:
05-10-2012: Oostmeijer, Petro-
nella G., oud 84 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met: J.M. Zoon.

Griezeltocht niet geschikt voor 
zwangeren en hartpatiënten
Bakkum - PWN Bezoekerscen-
trum De Hoep en Stichting Sa-
men Spelen nodigen iedereen 
uit op vrijdagavond 16 novem-
ber voor een spannende Grie-
zeltocht door het duingebied van 
PWN. Nou ja, iedereen. Het eve-
nement is bedoeld voor volwas-
senen zonder of met kinderen 
van boven de twaalf jaar en niet 
geschikt voor zwangere vrouwen 
en hartpatiënten.
De Stichting Samen Spelen or-
ganiseert interactieve spelen 
voor diverse doelgroepen, zoals 
voor kinderen met speciale zorg 
en voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking en wil 

de opbrengsten van deze grie-
zeltocht gebruiken om deze acti-
viteiten te kunnen blijven bekos-
tigen. PWN stelt op haar beurt 
het Bezoekerscentrum en omlig-
gende duingebied open voor dit 
evenement. De Griezeltocht kent 
zijn première op vrijdagavond 16 
november en start in de avond-
uren vanuit Bezoekerscentrum 
de Hoep aan de Zeeweg. De 
deelnemers maken een wande-
ling van ongeveer een uur in het 
donkere natuurgebied en komen 
op hun tocht in griezelige en on-
verwachte situaties terecht. Aan-
melden kan via www.stichtings-
amenspelen.nl/samen-griezelen.  

Castricum - Dinsdagavond 6 
november van 20.00-22.00 uur 
wordt daarover in het gemeente-
huis een informatiebijeenkomst 

Informatie-avond 
bodemwarmte

georganiseerd door CALorie. Het 
gaat vooral over bodemwarm-
te en de toepassing van warm-
te-koude opslag (WKO). En er 
wordt ook uitgelegd hoe gewone 
woningen kunnen profiteren van 
bodemwarmte. Informatie via in-
fo@calorieenergie.nl.

Bake & sell van Jac. P. Thijsse 
leerlingen daverend succes
Castricum - Zaterdag heb-
ben 15 leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College een bake & sell 
georganiseerd in winkelcentrum 
Geesterduin. Vanaf 10.00 uur 
stonden ze klaar om geld te ver-
dienen met de verkoop van zelf-
gebakken (Amerikaanse) cho-
colatecake, cream cake, car-
rot cake, apple pie, muffins, cup 

cakes, brownies, en waffles. On-
der grote belangstelling van win-
kelend publiek werd er tekst en 
uitleg gegeven door de leerlin-
gen over hun excellentie en uit-
wisselingsproject genaamd New 
York City Exchange (NYCE). De 
totale opbrengst van al het werk 
dat de leerlingen verzetten voor 
deze actie bedroeg 650 euro.
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Guus Bok & The Boogies 
zaterdag in De Balken
Uitgeest - De Balken heeft een 
nieuw concept; niet elke week 
een bandje, maar elke derde za-
terdag van de maand. En dan 
wordt wel meteen iets goeds 
neergezet op het podium. Op 20 
oktober komt Guus Bok & The 
Boogies naar De Balken. 

Deze band bestaat uit zes mu-
zikanten met de dynamische 

frontman Guus Bok die wordt 
bijgestaan door een swingende 
zangeres. Ze spelen populaire 
songs van onder andere Bo Did-
dley, Elvis, The Beatles, Louis Pri-
ma en Herman Brood. Voor in de 
agenda: op 17 november komt 
Fetherlite, op 15 december Pa-
per Plane en als afsluiter voor dit 
jaar op tweede kerstdag Tjoe en 
Jeroen. 

Gratis bioscoopkaartje voor gasten! 
Pincho wordt een jaar en trakteert!
Castricum - Op woensdag 17 en 
donderdag 18 oktober viert Pin-
cho aan de Dorpsstraat 66a de 
eerste verjaardag. Ondertussen 
hebben er al veel mensen gege-
ten en wordt de bediening en het 
eten steeds meer gewaardeerd. 
Dat blijkt uit de steeds groter 

wordende groep vaste bezoe-
kers. Pincho geeft op de verjaar-
dag bioscoopkaartjes weg. Wie 
twee gangen besteld op woens-
dag 17 of donderdag 18 oktober, 
kan  woensdag om 21.00 uur 
gratis naar Intouchables of De 
Marathon. Op donderdag 18 ok-

tober kan men om 21.00 uur gra-
tis naar Hope Springs of De Ma-
rathon. Voor wie reserveert bij 
Pincho en aangeeft naar de film 
te willen,  wordt het bioscoop-
kaartje gereserveerd. Kijk voor 
meer informatie op www.pincho-
castricum.nl.

Emergo en Caecilia spelen samen

Castricum - Op zondag 21 ok-
tober speelt het fanfareorkest 

Emergo samen met het Fanfa-
re Orkest St. Caecilia uit Heems-

kerk een najaarsconcert in de 
Vredevorstkerk, Laan der Ne-
derlanden 152 in Beverwijk. Het 
concert begint om 14.30 uur. 

Kaarten kosten vijf euro en zijn 
aan de zaal verkrijgbaar zijn. 
Kinderen tot en met 14 jaar krij-
gen vrij entree. 

Het is niet voor het eerst dat bei-
de orkesten samen in een con-
cert geprogrammeerd staan. In 
het verleden bleek de combina-
tie van de orkesten ook al voor 
een spektakel te zorgen. 

Beide orkesten spelen op hoog 
niveau, de eerste divisie en staan 
daarmee garant voor kwalitatief 
uitmuntende muziek. 

donderdag 21.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 21.00 uur

De Marathon
donderdag, vrijdag, zaterdag,

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 21.00 uur

Hope Springs
vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag 
& woensdag 18.30 uur

Ted
donderdag & dinsdag 18.30 uur

De Verbouwing
donderdag & wxoensdag 18.30 uur

Intouchables
zaterdag 15.45 uur

zondag & maandag 15.45  & 18.30 uur
dinsdag & woensdag  15.45 uur

Asterix & Obelix bij de Britten (NL) 3D
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.00 uur
Sint & Diego en de bron van Myra 

zaterdag 13.00 & 15.45 uur
zondag 13.00 uur

maandag 13.00 & 15.45 uur
dinsdag 13.00 uur

woensdag 13.00 & 15.45 uur
Mees Kees

zondag & dinsdag 15.45 uur
Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 18 okt t/m 24 okt 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)

250 gram 
Italian Espresso met 
een doosje bonbons 

voor €10,-
Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur

Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur
Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Pincho Maandmenu 
oktober € 32,50

Heerlijk driegangen menu  met 
dessert. Laat u verrassen door ons 

maandmenu samengesteld door onze koks.
U kunt er voor kiezen het dessert te 

vervangen door een bioscoopvoucher.
- Proeverij van de kaart

- Huisgemaakt knoflooksoepje 
en pomodori  soepje

- Varkenshaasmedaillon met 
seizoensgroente,

aardappeltaart en cognacsaus
- Petit grand dessert

______________________

Schrijfcafe
door Judith Bosman

start 19 oktober 
Elke 3de vrijdagmiddag v.d. maand 
van 14.00 tot 16.00 uur in Pincho.
Kosten € 10,- incl. 2 consumpties 

(koffie/thee).
 Neem zelf pen en papier mee.  

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Asterix & Obelix bij de Britten 
Julius Caesar is geland in Groot-
Brittannië. Ondanks een moe-
dige strijd, zijn de Britten kans-
loos tegen zijn beruchte Ro-
meinse leger. De Koningin van 
Engeland stuurt haar belangrijk-
ste officier, Flegmatix, naar Gal-
lië om hulp te vragen. Ondertus-
sen hebben Asterix & Obelix he-
le andere zorgen: zij moeten een 
echte man maken van Hippix, 
het lastige neefje van de Baas 
(Heroix). Als Flegmatix de pro-
blemen in zijn Koninkrijk voor-
legt aan de Galliërs, geven ze 
hem een ketel met hun beroem-
de toverdrank. Samen met Aste-

rix, Obelix en Hippix keert hij te-
rug naar Engeland. In Londoni-
um wordt Hippix op slag verliefd 
op Ophelia, de mooie verloofde 
van Anticlimax en valt Obelix als 
een blok voor haar gouvernante. 
Helemaal afgeleid van hun mis-
sie, raken de helden de kostba-
re toverdrank kwijt en wordt Hip-
pix gevangen genomen. Dit leidt 
tot een bizarre jacht op de to-
verdrank, die het Britse konink-
rijk van de ondergang kan red-
den. Asterix & Obelix bij de Brit-
ten is de vierde verfilming van de 
twee populaire striphelden Aste-
rix & Obelix. 

Ted is de nieuwe komedie van 
Seth McFarlane. McFarlane is 
de schrijver van de populai-
re animatieserie Family Guy en 
staat bekend om zijn absurde 
en grensverleggende humor. Hij 
is de schrijver, regisseur én stem 

Komedie Ted van Ted. Deze komedie vertelt 
het verhaal van John Bennett, 
een volwassen man die zijn leven 
deelt met een teddybeer: Ted. 

John mocht als kind een wens 
doen en zo kwam Ted tot le-
ven. Sindsdien zijn de twee on-
afscheidelijk.
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GEALAN KUNSTOFKOZIJNEN

Wij leveren GEALAN 
kunstofkozijnen

Tegen zeer scherpe prijzen
Inclusief beglazing naar keuze!

Timmerbedrijf Duin
Tel.: 06-53302440

Voor 
maatwerk  

&
advies

AAngeboden:
Zelfstandig 

huishoudelijke 
hulp 

Goede referenties. 
Alleen in Castricum. 
Per keer te boeken!
06-45228590

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om snelheid 
                            gaat
Tel. (0251) 245454

A.A.S.
Huisontruimingen
Inkoop inboedels
06 - 17159249

Westerwerf 1 • Uitgeest • T 0251 315150 • bobs.nl

l	Computers
l	Hardware
l	Onderdelen
l	Notebooks
l	Tablets
l	Service	op
	 locatie

Vulstation voor
ALLE merken 

cartridges
* Niet tevreden geld terug

Computer Connections Tel. (0251) 32 11 35
Middelweg 95 c www.computerconnections.nl
1911 EC  Uitgeest info@computerconnections.nl

Gevraagd:
Superdierkaartjes van de AH 
gevraagd. Tel. 0251-820540
Te koop:
Matsuru judopak mt. 150, wit, 
7,50 euro. Tel. 06-27650520
Gevraagd:
Laverda motorfiets onder-
delen + documentatie. 
Tel. 0251-659446

Te koop:
Scottelbraai prijs € 35. 
Tel. 0251-247057

Te koop:
Kerstboom standaard, voor 
echte boom. € 12,- spijker-
blazer vero moda, mt l, getail-
leerd € 10,-. Tel. 0251-272658

Te koop:
Hele mooie omafiets 
met voordrager zwarte 
velgen 85 euro. 
Tel. 0251-658825
Te koop:
Z.g.a.n. Jvc lcd tv 42 inch full hd 
(jvc lt-42r90) nieuwprijs 900,- 
nu voor 475 euro + muurbe-
vestiging. Tel. 0251-753415

Gezocht:
1, 2 of 3 tennismannen, die 
op zaterdagochtend 09.00 uur 
een uurtje willen binnen 
tennissen met ons 50/65 
jaar .Tel. 0251-657563
Te koop:
Tamme witte dwerghamster, bij 
kinderen gewend, inkl. kooitje 
15 euro. Tel. 0251-226245

Gevraagd:
Vogeltjes voor in de kamer.  
Tel. 0251-226245
Te koop:
Matsuru judopak mt. 150, wit, 
7,50 euro. Tel. 06-27650520
Verloren:
Gouden trouwring, 
inscriptie: Cora. 
Tel: 0255-513618/06-23973529
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Indië-ervaringen van dorpsgenoten
Castricum - De verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft de 
heer Kivit uitgenodigd te vertel-
len over zijn ervaringen in In-
dië in de jaren 40. Ook zal de 
documentaire vertoond wor-
den die Paulien van Vliet samen 
met leerlingen van het Bonhoef-

fer College heeft gemaakt over 
Castricumse dorpsgenoten die 
in deze jaren in Indië werden 
gestationeerd. Geïnteresseer-
den kunnen op dinsdag 30 ok-
tober vanaf 10.00 uur aanschui-
ven in het museum van de werk-
groep Oud Castricum, de Duyn-

kant, hoek Geversweg/Duinen-
boschweg (achter het station) in 
Castricum. Entree 2,50 euro. 

Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel.: 656562, info@
welzijncastricum.nl.

Heerlijk ouderwets avondje toneel

Pancratius speelt blij-
spel Zusters in Zaken

Castricum - Het is toneelvereni-
ging Pancratius opnieuw gelukt 
een heerlijk ouderwets avond-
je toneel te presenteren. Op vrij-
dag 19 en zaterdag 20 oktober 

vanaf 20.15 uur wordt ontmoe-
tingscentrum Geesterhage een 
klooster. Tijdens de pauze en 
na afloop wordt het publiek ge-
trakteerd op de klanken van de 

Jazzband Savoy. Onder regie van 
Bart Feikens belooft het blijspel, 
geschreven door Ton Davids, een 
hilarisch tafereel te worden. 

Het klooster van de zusters is in 
grote geldnood. Een faillissement 
is niet te voorkomen. De aarts-
bisschop die elk jaar een week-
je komt logeren wil het klooster 
verkopen. De pastor en biecht-
vader van de zusters kan hier 
niets tegen in brengen en grijpt 
hierdoor iets teveel naar de mis-
wijn. Uit het niets komt er een 
koper en deze ziet in het klooster 
een rendabel vakantiepak. Moe-
der overste ziet geen andere uit-
weg en gaat met de beste man 
in zee. Het vakantiepark ‘Kloos-
ter Parc’ is een feit.

Kaarten zijn voor tien euro ver-
krijgbaar aan de zaal en bij The 
Read Shop in Geesterduin en bij 
Boekhandel Laan in de Burge-
meester Mooijstraat. Ook is het 
mogelijk via info@toneelvereni-
gingpancratius.nl kaarten te re-
serveren.

Pootjebladeren in De Hoep
Castricum - Zaterdag 20 okto-
ber opent Bezoekerscentrum De 
Hoep speciaal voor de herfstva-
kantie het eerste en enige in-
door bladerenzwembad van Ne-
derland. Altijd al eens een ver-
frissend bladerenbad willen ne-
men of uitgebreid willen pootje-
bladeren? Grijp dan nu de kans. 
Een ‘duikje’ nemen in het tijdelij-
ke bladerenzwembad is mogelijk 
van zaterdag 20 oktober tot en 
met zondag 28 oktober tussen 

10.00 en 17.00 uur. Tijdens de-
ze vakantie is het bezoekerscen-
trum ook op maandag geopend. 
Ook alle andere vakantieactivi-
teiten in Bezoekerscentrum De 
Hoep staan in het teken van 
herfstbladeren. Grote en klei-
ne bezoekers worden opgeroe-
pen mee te helpen aan de bouw 
van het herfstbos. De gratis ac-
tiviteiten vinden doorlopend van 
10.00 tot 17.00 uur plaats. Vooraf 
inschrijven is niet nodig.

Vervoersdienst breder inzetbaar
Castricum - Voor veel oude-
ren in de gemeente Castricum 
wordt het er niet eenvoudiger 
op om van a naar b te komen 
als ze niet meer in staat zijn van 
het openbaar vervoer gebruik 
te maken.Al jarenlang kan men 
hiervoor terecht bij de vervoers-
dienst van Stichting Welzijn Cas-
tricum. Nu kan men ook bij deze 
dienst terecht als men een naas-
te wil bezoeken in het verpleeg-
huis of ziekenhuis of zelf naar de 
arts of specialist moet. Ook zijn 

vrijwilligers uit Akersloot bereid 
om dorpsgenoten op vrijdagoch-
tend naar het winkelcentrum of 
de markt in Castricum te bren-
gen en weer op te halen. 
Natuurlijk moet er wel een dui-
delijke noodzaak aanwezig zijn 
om, tegen een vrijwilligersver-
goeding, een beroep te kun-
nen doen op de vervoersdienst. 
Neem contact op met Stichting 
Welzijn Castricum, tel. 0251-
656562, info@welzijncastricum.
nl. 

Tekenen en schilderen bij Toonbeeld
Castricum - Bij Toonbeeld is de 
cursus tekenen en schilderen in 
diverse technieken van start ge-
gaan. Er wordt gewerkt met di-
vers materialen en de onder-

werpen zeer gevarieerd. Bij deze 
woensdagavondcursus zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Aanmelden  
voor proefles kan via www.toon-
beeld.tv. 
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Uitgeest - Evenementenloca-
tie Bob’s Party Palace Uitgeest 
heeft per 1 oktober Stefan van 
der Meer aangetrokken voor de 
functie van Sales & Marketing 
Manager. 
Door het groeiende aanbod van 
activiteiten en de toekomstvisie 
van de directie is er een uitbrei-
ding van de werkzaamheden op 
deze afdeling ontstaan.

Van der Meer houdt zich voor-
al bezig met de acquisitie en het 
marketingbeleid om zodoen-

Stefan van der Meer nieuw 
gezicht Bob’s Party Palace

de bij te dragen aan de verdere 
uitbouw van het succes van de 
8000m2 tellende evenementen-
locatie aan de A9.

De afgelopen tien jaar was Van 
der Meer verantwoordelijk voor 
de sales en marketing bij Am-
stelborgh Borchland, werkte hij 
als adjunct directeur bij Schouw-
burg het Park te Hoorn, als ho-
recamanager bij voetbalclub AZ, 
als adviseur voor de cateringor-
ganisatie van het Ministerie van 
Defensie en bekleedde hij di-

Castricum - In de exposi-
tieruimte van Buitencentrum 
Schoorlse Duinen worden schil-
derijen van Mireille Moya ten-
toongesteld. Mireille is een Cas-
tricumse en een frequent be-
zoekster van de Zuid-Ameri-
kaanse regenwouden. Ze zoomt 
in door middel van een close-up. 
Kleur is het kernwoord voor haar 
werk. Het licht en het leven spat-
ten eraf. Door fragmenten uit de 
schepping vast te leggen, wil ze 
de steeds voortgaande evolutie 
even stilzetten. De expositie is te 
zien tot en met 30 november. Het 
adres is Oorsprongweg 1. Open 

De jungle in fragmenten

van maandag tot en met zondag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

verse management- en een di-
rectiefunctie binnen Compass 
Group Nederland. 

En nu ik!
“Ik wil de kracht van 
vluchtelingen laten zien”
In 2000 verhuisde Clemy de 
Rooy voor haar werk naar Cas-
tricum. Als projectontwikkelaar 
bij Vluchtelingenwerk Noord-
westholland  bedenkt en initi-
eert zij projecten waarbij vluch-
telingen uit onze regio elkaar,  
maar vooral ook ‘gewone’ Ne-
derlanders ontmoeten. Zo zette 
Clemy in Castricum een project 
op waarin verschillende vrouwen 
samen een kleed van patchwork  
maakten. Ook nam zij enkele ja-
ren geleden het initiatief tot een 
groot kookproject in Castricum 
en Heemskerk waar zowel vrou-
wen uit Nederland als vluchtelin-
gen aan deelnamen. Dit project 
werd vastgelegd in een prachtig 
vormgegeven kookboek, ‘Ma-
de in Holland’, met recepten, fo-
to’s  en verhalen  over de achter-
grond van de verschillende deel-
neemsters. Voor dit project werd 
Clemy door de Nationale Postco-
de Loterij uitgeroepen tot ‘Kan-
jer van Goud’. Clemy: ,,Dat was 
ontzettend leuk maar het ging 
natuurlijk niet om mij persoon-
lijk. Wél heb ik met de prijs van 
20.000 euro die ik hiervoor ont-
ving het filmproject Moving Co-
lors kunnen financieren door ex-

ama’s, minderjarige asielzoekers,  
en studenten van de Hogeschool 
van Amsterdam. Op deze ma-
nier werk ik aan het ontmoeten 
én binden van verschillende cul-
turen.”
In oktober 2011 bezocht Clemy, 
samen met de fotografe Goede-
le Monnens, het vluchtelingen-
kamp Kakuma in Kenia. In 1992 
werd dit kamp door de VN Vluch-
telingenorganisatie UNHRC op-
gezet als opvang voor Soedane-
zen op de vlucht voor oorlogsge-
weld. Inmiddels wonen er zo’n 
100.000 mensen van verschil-
lende nationaliteiten uit omrin-
gende oorlogsgebieden. ,,Bij een 
kamp denk je aan tenten maar in 
Kakuma wonen de mensen ge-
woon in lemen huisjes, er zijn  
zelfs winkeltjes, scholen en een 
ziekenhuis,  eigenlijk is het een 
vluchtelingenstad. Sommige ver-
dienen geld met een fietstaxi of 
door een klein gedeelte van hun, 
toch al geringe, voedselrantsoen 
te verkopen. Vluchtelingen die 
hier wonen krijgen geen geld, al-
leen voedsel, dat zeer eenzijdig 
is,  zonder groente, fruit of vlees, 
slechts  maismeel, linzen en olie.  
Er is een groot tekort aan wa-

ter, de hygiëne is slecht, de ge-
zondheid is zeer beperkt en veel 
kinderen zijn ondervoed. Voor-
al voor vrouwen is het erg onvei-
lig. Moet je voorstellen dat je ge-
vlucht bent voor het geweld in je 
eigen land en dan kom je in een 
situatie waar je nog steeds niet 
veilig bent. Ondanks de zwa-
re omstandigheden waarin deze 
mensen leven, werden we toch 
telkens weer geraakt door hun 
veerkracht en  creativiteit om te 
overleven. Hoe ze van niets iets 
weten te maken en blijven ge-
loven in een toekomst. Hoewel 
de kans op hervestiging in bij-
voorbeeld Nederland, Canada 
of Amerika voor maar weinigen 
is weggelegd, hangt de hoop om 
hier toch uit te komen als een 
gemeenschappelijke droom bo-
ven  het kamp.”  Bij thuiskomst 
heeft Clemy over Kakuma verteld 
aan de leerlingen van groep 4 op 
de Juliana van Stolbergschool in 
Castricum, de school van haar 
dochter Stella. “Voor veel kinde-
ren is het moeilijk voor te stel-
len hoe het is om je land achter 
te moeten laten. Het verhaal van 
de vluchteling maakt dan vaak 
grote indruk. Het is ook belang-

Clemy de Rooy op bezoek bij een Somalische familie in Vluchtelingen-
kamp Kakuma. Foto: Goedele Monnens.

rijk om te laten zien dat vluchte-
lingen niet zielig zijn, maar juist 
een enorme kracht hebben om 
er, telkens maar weer, het bes-
te van te maken.” Zij deed haar 
verhaal in de klas samen met Bi-
niam Woldehana, die als politiek 
vluchteling ooit zijn land Ethio-
pië moest ontvluchten en in het 
vluchtelingenkamp Kakuma te-
rechtkwam. Daar zette hij zich 
als hulpverlener in voor vrou-
wen en kinderen, maar kwam in 
conflict met een Soedanese fa-
milie rondom de uithuwelijking 
van hun veertienjarige dochter, 
waarna zijn huis in brand werd 
gestoken. Biniam  werd voorge-
dragen voor herhuisvesting en 

woont nu in Heemskerk. De reis 
van Clemy en Goedele is vastge-
legd in prachtige foto’s,  die van 
23 oktober tot en met 11 novem-
ber 2012 te zien zijn in het  Hu-
manity House in Den Haag. Cle-
my: ,,Ik zou graag willen dat de 
tentoonstelling ook naar Castri-
cum en Heemskerk komt. Ik wil 
de verhalen van de vluchtelin-
gen vertellen en laten zien,  zo-
wel van  de mensen in Kakuma  
als van de mensen die hier wo-
nen. Het kunnen je buren zijn.” 
Voor meer informatie over de 
tentoonstelling: clemyderooy@
casema.nl   of kijk op www.hu-
manityhouse.org. 
Tekst: Marie Kiebert.

De Stemming opent nieuw 
seizoen bij Limmen Cultuur
Limmen - Op zondag 28 okto-
ber wordt het eerste concert in 
de wintercyclus van het nieuwe 
seizoen van Limmen Cultuur uit-
gevoerd. Het Amsterdamse Koor 
De Stemming bijt het spits af. 
De Stemming werd zeventien 
jaar geleden opgericht om jon-
ge mensen in de hoofdstad te 
interesseren voor het zingen van 
klassieke werken op een nieuwe, 
verfrissend en spontane manier. 

Het koor heeft een geheel eigen 
geluid en uitstraling opgebouwd. 
Het koor bestaat uit ongeveer 
25 jonge leden, verdeeld over 
vier stemmen en staat onder lei-
ding van dirigent Joost Schou-
ten.  Het concert vindt plaats in 
de kerk op de Zuidkerkenlaan en 
begint om 15.00 uur. De entree-
prijs is tien euro. Reserveren: tel.: 
072-5052235 of limmencultuur@
hotmail.com. 
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Nederlandse primeur voor 
Castricumse Rugby Club 
Castricum - Voor de eerste keer 
is er in Nederland een rugbytoer-
nooi georganiseerd alleen voor 
meisjes. Andere rugbyclubs heb-
ben het voorbeeld van de Cas-
tricumse Rugby Club gevolgd 
en ook meisjesteams opgericht. 
Daardoor was het nu mogelijk 
voor de Castricumse meisjes ‘De 
Benjibabes’ van zeven tot der-
tien jaar om dinsdag 9 oktober 

onderlinge wedstrijden te spelen 
tegen RC the Bulldogs uit Alme-
re en RFC Haarlem uit Haarlem. 
Bij gastheer RFC Haarlem weer-
den de twaalf Castricumse mei-
den zich kranig en wisten hun 
wedstrijden te winnen. Meisjes 
die ook willen spelen zijn wel-
kom op dinsdag of donderdag 
vanaf 18.15 uur om mee te
trainen op Wouterland.

Jeugdschaatsen 
bij Limmer IJsclub
Limmen - De Limmer IJsclub is 
weer actief op ijsbaan de Meent. 
Inmiddels zijn er alweer diver-
se trainingen gegeven. Bij het 
jeugdschaatsen krijgen verschil-
lende groepjes kinderen tus-
sen de zes en twaalf jaar les. Ie-
der op hun eigen niveau van er-
varen trainers. Er kunnen toch-
ten worden gereden op natuurijs  
of wedstrijden geschaatst op de 
kunstijsbaan en  natuurijs.
Schaatslessen worden aan de 
beginnende jeugd gegeven op 
zowel zaterdagochtend als don-
derdagavond.  Bij de Limmer IJs-
club kunnen kinderen ook te-
recht als ze de schaatstechniek  
enigszins onder de knie hebt en 
gewoon lekker willen rijden. Ook 
voor conditietrainingen kan de 
jeugd bij de club terecht. 
Trainen bij de Limmer IJsclub? 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.limmerijsclub.nl.

MTB winst voor Van Renesse
Limmen - Alkmaarder Milosj 
van Renesse heeft als nieuwko-
mer en laatbloeier op verrassen-
de wijze de zege behaald op het 
verlichte MTB parcours aan de 
Pagenlaan in Limmen. Direct na 
de start was het de latere win-
naar Van Renesse die op een on-
menselijk zware versnelling de-
marreerde en de rest van het pe-
loton verbijsterd achterliet. Nor-
maal smelt het veld van renners 
na zo’n wilde actie weer samen, 
maar ditmaal, wellicht door het 
wegblijven van enkele toppers 
door verplichtingen elders, werd 
de voorsprong alsmaar groter.

Alleen de jonge cyclocrosser 
Yanne Dorenbos en Schage-
naar Ruud Koks hielden Van Re-
nesse in het vizier, maar konden 
geen bedreiging vormen. Na 40 
minuten stapte de jonge Doren-
bos uit vanwege zijn voorberei-
ding op de landelijke cyclocross-
wedstrijden. 
Zodoende kon Ruud Koks zon-
der directe strijd de tweede plek 
achter Van Renesse pakken. 
Daarachter wisten Jack Burge-
ring, Marcel Stuifbergen, beiden 
uit Limmen, en Egmonder Erwin 
Verwijk de plekken drie, vier en 
vijf veilig te stellen. 

FC Castricum wijst de weg
Castricum - Voor de gasten 
van FC Castricum was het tot 
nu toe zeer onduidelijk waar 
zich de kleedkamers en de vel-
den bevonden op het Sportcom-
plex Noord End. Daarom is op-
dracht gegeven aan Rob Lim-
men Reclame en Belettering om 
nieuwe borden te produceren. Er 
zijn drie ontwerpen gemaakt, de 
keuze is gevallen op de borden 

die er nu hangen. En afgelopen 
vrijdag zijn de borden in de stro-
mende regen geplaatst (zie foto).

Jan Lute van de bouwcommissie 
opgetogen: “Onze gasten kun-
nen nu blindelings de kleedka-
mers en de velden vinden. We-
derom een welkome verbetering, 
waar we met z’n allen heel blij 
mee zijn.” (Foto: Han de Swart)

Aanmodderen bij de Strand- 
en Duinloop van AV Castricum

Bakkum - Met dreigende luch-
ten, een zonnetje en modderige 
paden in de bossen gingen on-
geveer 300 deelnemers van jong 
tot oud van start over de ver-
schillende routes door de duinen 
en over het strand. 
De eerste loop van het seizoen 
afgelopen zondag 14 oktober 

was een feit. De jongste deelne-
mers gingen om 10.15 uur van 
start voor de 2,3 km. Er werd in 
diverse categorieën gelopen. Bij 
de categorie CD junioren waren 
Mariska Poel van DEM en Le-
vi van Lycurgus de snelste. In de 
categorie pupillen waren dat Li-
se Lemson en Rick Tomasse. En 

in de categorie jonger dan ze-
ven jaar Thomas Bruins. De 4 km 
voor volwassenen was een leuke 
strijd waar Michel Drijfhout bij 
de mannen en Sanne Verstegen 
bij de vrouwen de snelste waren.

De wedstrijdafstand van de dag 
was de 10,5 km. Hier waren ook 
diverse categorieën, maar bij de 
dames was de snelste Saskia 
Veerman in een tijd van 45.45. Bij 
de mannen was de snelste Ra-
chid Mohammadi van Atos in 
een tijd van 39.06, wel snel, maar 
toch ongeveer vier minuten bo-
ven zijn eigen parcoursrecord. 
Deze records bleven ook deze 
keer overeind.

Bij de 15 km lopers was de snel-
ste dame Rietje de Weger van 
Hollandia in een tijd van 1.13, 26 
en de snelste heer Patrick Ris in 
1.02,18. De volgende AV Castri-
cum Duinloop & Strandloop, met 
dezelfde routes als deze zondag, 
is op zondag 2 december.

Nationale Zwem4daagse 
in de herfstvakantie
Castricum - Een A-zwemdiplo-
ma in bezit en lekker bewegen in 
de herfstvakantie? Dat kan vol-
gende week, want dan wordt al 
voor de negentiende keer de Na-
tionale Zwem4daagse in De Wit-
te Brug georganiseerd. Deelne-
mers kunnen zich nu al inschrij-
ven voor 9,00 euro; de inschrijf-
formulieren liggen bij de ba-
lie van het zwembad en even-
tueel ook op de scholen. Net als 

bij de Avond4daagse, waar vier 
avonden vijf of tien km gelopen 
worden, worden nu vier avonden 
tien of twintig baantjes gezwom-
men en daarmee verdient men 
een medaille. 
Maandag 22 oktober wordt de 
Zwem4daagse geopend om 
17.30 uur en de afsluiting is op 
vrijdag 26 oktober om 18.30 uur, 
beiden op een feestelijke ma-
nier. Op vier van deze vijf avon-

den kunnen de deelnemers hun 
baantjes zwemmen tussen 17.30 
en 18.30 uur. Alle deelnemers 
kunnen tevens in de herfstva-
kantie van 13.00 tot 15.00 uur 
tegen gereduceerd tarief vrij-
zwemmen. Tijdens de Zwem-
4daagse worden op een aantal 
middagen leuke activiteiten ge-
daan of ligt de grote opblaas-
boot in het diepe gedeelte van 
het zwembad

Hockeymeiden MHCC 
D2 ongeslagen kampioen!
Castricum - Onder leiding van de coaches Jort van Beek en Tjird van 
Eijken en onder luid applaus van alle ouders zijn de hockeymeiden D2 
ongeslagen kampioen geworden. Alle wedstrijden zijn gewonnen en in 
totaal zijn er 15 punten behaald met een doelsaldo van +28.
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Voetbaltalententoernooi bij FC Castricum

Castricum - Op zaterdag 20 ok-
tober wordt het eerste voetbal-
talententoernooi voor F-pupillen 
bij FC Castricum georganiseerd. 
Roon Staal is een aantal jaren 
geleden gestart met het toernooi 
voor de D-pupillen. Sportiviteit 
en gezondheid zijn de kernwaar-

den van dit toernooi. Zo wordt 
er in de kantine niet gefrituurd 
en worden er geen koolzuur-
houdende dranken geschonken. 
Daarnaast is er een sportiviteit-
prijs te winnen.
Een aantal jaar geleden is ge-
start met een toernooi voor D-

pupillen, die vervolgens is uit-
gebreid naar E-pupillen en nu 
wordt er gestart met een pilot 
voor F-pupillen. Deze pilot wordt 
ook nog op twee andere plekken 
in Nederland gehouden, waar-
door de besten uiteindelijk zul-
len strijden om het kampioen-
schap van Nederland. Met een 
mooi deelnemersveld met clubs 
vooraanstaande als Bloemen-
daal, Nederhorst, IJsselmeervo-
gels en daarnaast uit de buurt 
als AFC’34, Meervogels en FC 
Castricum moet het wel een 
mooi toernooi worden.
Het toernooi start om 9.30 uur 
met een defilé waarbij de teams 
onder begeleiding van Castri-
cumse Muziekvereniging Emer-
go dat het Wilhelmus zal spe-
len het veld opkomen om voor-
gesteld te worden aan het pu-
bliek. Om 10.00 uur beginnen de 
poulewedstrijden. Om 13.30 uur 
wordt begonnen met de finale-
rondes, waarna de prijsuitreiking 
omstreeks 17.00 uur is. Foto Han 
de Swart: FC Castricum F1. 

Rugbyers boeken eenvoudige zege

Castricum - De mannen van de 
Castricumse Rugby Club hebben 
onder grote publieke belangstel-
ling hun derde overwinning ge-
boekt. Zondag bleek op Wouter-
land de thuisploeg met 60-0 een 
maatje te groot voor de promo-
vendus RC Waterland uit Purme-
rend. De strijd voor de top zes is 
in volle hevigheid gaande.

RCW, die het moeilijk heeft in 
de hoogste klasse van de Ne-
derlandse competitie, ging uit-
stekend van start. Mooie loop-
acties richting vijandelijk gebied 
werden effectief gestopt door de 
thuisploeg, die snel het initiatief 
overnam. Zonder de geblesseer-
de Rawiri Wilson en Rob van der 
Velden, nam CasRC het voor-
touw en scoorde Mark Jonker 
zowel de try als de bonus. Pieter 
Bob Wierenga, captain van het 

jonge team, volgde het goede 
voorbeeld, waarna Andretti van 
Riet de conversie benutte. 

Vervolgens scoorden zowel Ro-
bert Penris als Rob Dirkson een 
ongeconverteerde try, waardoor 
het bonuspunt met een half uur 
spelen een feit was. De Castri-
cummers gaven de gasten geen 
ruimte om in hun spel te ko-
men en scoorden er lustig op 
los. Weer via Jonker, die en pas-
sant ook de conversie van zijn ei-
gen try benutte en ook Luuk de 
Geest pikte zijn try mee. Met 36-
0 werd het half time signaal ge-
geven door referee Albert  Kool. 
James Makea stond zijn plaats 
af aan Peter Vos, die zijn entree 
in de hoogste klasse met twee 
tries kleur gaf. Wietse Keuning 
nam de plaats over van de ge-
blesseerde Kees Beentjes en 

deed dat vol overgave alsof hij 
nooit anders gedaan had. On-
dertussen had Alessandro Van-
nozzi de tryline gevonden en 
werd de bonus door van Riet 
tussen de palen geschoten. Na 
tien minuten in de tweede helft 
werden de vier laatste wissels in-
gebracht, wat de thuisploeg la-
ter nog opbrak. De laatste twin-
tig minuten moesten de Cas-
tricummers  met veertien man 
verder, na een vervelend ogen-
de blessure voor Joost Kramer, 
die het veld moest verlaten. De 
gasten roken kans, maar de de-
fensie van CasRC bleek een on-
neembare vesting. 

Lammert Ruiter en van Riet 
zorgden voor het laatste wapen-
feit van de wedstrijd. Met de 60-
0 op het scorebord floot Kool 
voor het einde van de wedstrijd. 
Met de volle winst voor CasRC 
en het verlies van Den Haag en 
Diok stijgen de Duinranders naar 
plaats nummer vier in de rang-
schikking, maar er zijn voldoen-
de kapers aan de kust. Er zijn 
acht gegadigden voor de top zes, 
dus de strijd is nog lang niet ge-
streden. 

Volgende week vertrekt het 
CasRC legioen naar Drieber-
gen, waar the Pink Panthers hun 
thuisbasis hebben. De mannen 
van Lister Kire en Rodney Her-
mans weten dat ze vol aan de 
bak moeten.  

Prijzen voor Judoclub Groef-
sema op de Open Alkmaarse

Limmen - Dit weekend werd 
het 24e Judotoernooi Open Alk-
maarse georganiseerd. Aan dit 
toernooi doen jaarlijks judoka’s 
mee uit heel Nederland en het 
buitenland. Voor de judoka’s van 
Judoclub Groefsema kwamen 
Mees Burgering, Kane van Raal-
te en Aaron Wesselius als eerste 
in actie. Mees draaide twee goe-
de partijen, daarna was het toer-
nooi over voor Mees. Kane ging 
beter van start en won zijn eer-
ste partij. De tweede partij te-
gen de latere kampioen duur-
de een seconde te kort, want net 
buiten tijd werd er nog een be-
slissend punt gescoord. Daarna 
werd nog een partij met scheids-
rechtersbeslissing verloren en 
was het toernooi over. Voor Aar-
on was dit weer zijn eerste wed-
strijd na een lange blessure. De 

Castricum - Bij de vierde wed-
strijd van dit seizoen gingen de 
heren 1 van volleybalvereniging 

Winst voor 
Croonenburg

Croonenburg naar Bovenkarspel 
voor een competitiewedstrijd te-
gen Simokos. Echter zonder de 
vaste spelverdeler Raymond. Jo-
ris Burger doet verslag: “De eer-
ste set verliep goed, maar uit-
eindelijk verloren we met 25-
22. De tweede set ging eerst ge-

lijk op en daarna hadden we op 
het laatst een goede voorsprong. 
We wonnen we met 21-25. Tij-
dens de derde set nog wel veel 
servicefouten en dat kosten ons 
een hoop punten. Deze set werd 
gewonnen met 25-27 en de vier-
de met 22-25.”

DOS trampoline weer 
eerste in teamcompetitie
Castricum - Zaterdag 13 ok-
tober werd de tweede competi-
tiewedstrijd gesprongen in Ku-
delstaart. DOS kwam hier uit 
met twee teams. Na afloop van 
deze wedstrijd staat DOS met 
het E1 team weer op de eerste 
plaats. Milo v.d. Wetering, Rosa-
lie Zoontjes, Ayla Cretier en Ma-
de v.d. Couwenberg lieten keuri-
ge oefeningen zien.

Het E2 team, bestaande uit Es-
mee v.d. Horst, Maaike v.d. Neut, 
Nienke Kortekaas en Tess de 
Vries behaalde deze keer een 
vierde plek. Op zaterdag 10 no-
vember wordt in Alkmaar de 
derde en laatste teamcompeti-
tiewedstrijd gesprongen, waar-
na bekend wordt welke teams er 
doorgaan naar het NK in Hooge-
zand op 8 december.

eerste partij was nog een beetje 
onwennig. De tweede partij ging 
al stukken beter, maar werd ook 
verloren en zo was het toernooi 
voor Aaron over. 
Martijn van Bruinessen en Xan-
der Schoemaker beide in de ca-
tegorie -38 kg wisten hun eer-
ste partij te winnen en verlo-
ren daarna allebei twee partij-
en. Voor beide jongens waren 
er in de twee verliespartijen ze-
ker mogelijkheden om de partij 
te winnen. Luuk Zijp kwam heel 
dicht bij de prijzen, na een aantal 
spannende partijen was er voor 
Luuk een knappe vierde plaats. 
De judoka’s die later op het po-
dium kwamen hadden net iets 
meer ervaring dan Luuk. 
Bram Brantjes ging zijn toernooi 
goed van start en won de eer-
ste twee wedstrijden. In de hal-
ve finale moest hij zijn meerde-
re erkennen in de latere kampi-
oen. De partij om de tweede plek 
ging ook verloren. Het resultaat 
voor Bram was er niet minder 
om , een derde plaats. Siem van 
der Vlies was de laatste judoka 
die in actie. Siem wist zijn eer-
ste twee partijen te winnen. De 
kwartfinale ging verloren, In de 
verliezerspoule werden er door 
Siem weer twee partijen gewon-
nen. Om de tweede plaats moest 
hij zijn meerdere erkennen in zijn 
tegenstander. Voor Siem was er 
knappe derde plaats. 

Dag van de Stilte
Castricum - De Dag van de Stil-
te vindt plaats op zondag 28 ok-
tober, de dag waarop de zomer-
tijd overgaat in de wintertijd. 
Daarom wordt een stiltewande-
ling georganiseerd die als naam 
‘Op pad met tijd’ meekreeg.

De wandeling is negen kilometer 
lang en gaat om 10.30 uur van 
start bij het Hof van Kijk-Uit, Ou-
de Schulpweg 4 in Castricum. De 
wandeling wordt georganiseerd 
door Rena Wolf en Bert van der 
Kroon.
Deelname is gratis. Aanmelden 
kan via info@renawolf.com.



Stijlvol Afscheid Nemen
Uitvaartdienstverlening en -verzorging Formanoij

“Een met zorg uitgevoerde uitvaart 
hoeft niet duur te zijn”
Regio - Jack Formanoij is het vertrouwde gezicht achter Uitvaartdienstverlening en 
-verzorging Formanoij. Na jarenlang als uitvaartdienstverlener te hebben gewerkt, is hij nu 
zelfstandig uitvaartverzorger. “Om een complete uitvaart te verzorgen geheel in stijl en naar 
wens van de overledene of in samenspraak en overleg met de nabestaanden geeft mij een 
goed gevoel”, zegt hij. 

“Dienstverlening is altijd iets geweest wat ik geambieerd heb. Vanuit de commerciële sector 
ben ik terechtgekomen in de uitvaartwereld. De dienstverlening heb ik dus kunnen voort-
zetten, echter nu volledig vanuit mijn gevoel.” Het afscheidsproces, vanaf de verzorging 
tot het wegbrengen van de overledene naar de laatste rustplaats, meemaken geeft Jack 
Formanoij bijzonder veel voldoening. “Het persoonlijke contact en nog wat te mogen bete-
kenen voor de nabestaanden geeft een stuk meerwaarde aan het werk dat ik mag doen.”

Momenteel werkt Jack Formanoij voor een aantal kleine uitvaartondernemingen die werken zonder toeslagen. “Zij geven mij de kans om een 
persoonlijke bijdrage te leveren aan de uitvaart. En ik verzorg zelf ook uitvaarten.” Voor het vervoer van de overledene op de dag van de uit-
vaart heeft het bedrijf rouwauto’s in diverse kleuren. Voor het vervoer van de nabestaanden zijn er volgauto’s in de kleuren zwart, zilvergrijs 
en wit. Tijdens een vrijblijvende voorbespreking is het mogelijk zich voor te laten lichten hoe een uitvaart eruit kan zien. Dan komt men ook 
te weten dat de uitvaart helemaal niet duur hoeft te zijn, omdat dit bedrijf zonder toeslagen werkt. Dit kan met een uitvaartpakket of op maat. 
Na de voorbespreking kan een vrijblijvende offerte aangeboden worden. “Ik kan voor iedereen de uitvaart regelen, ongeacht de verzekering.”

Meer weten? Kijk op www.uvdf.nl. Uitvaartverzorging Formanoij is telefonisch te bereiken op 06–11536587 of mail naar info@uvdf.nl.
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Laat rouwbloemwerk

onze zorg zijn 
met 40 jaar ervaring 

en liefde voor ons vak

Geesterduin 7  CastriCum  0251-675300
PlantaGe 132-134 Beverwijk  0251-226123
Pres. kennedyPlein 8 Beverwijk 0251-206682
euroPaPlein 4 Heemskerk  0251-240693
wC ‘t loo, HeereweG 28 Heiloo  072-5322218

www.BloemistendeeeuwiGelente.nl

Rouwarrangementen 
in vele variaties 

vanaf E35,-

tel:	 06	 -	 11536587	
e-mail:	 i n fo@uvdf .n l	
website:	 w w w. u v d f . n l	

Uitvaartkisten	vanaf	e	275,-
Uitvaartpakketten	vanaf	e	795,-

Betrokken	en	Betaalbaar

Dag	en	nacht	bereikbaar

Uitvaartverzorging Formanoij

Uitvaart	incl.	crematie	of	begrafenis  € 2.695,--



Stijlvol Afscheid Nemen

Driehuis - Op vrijdag 2 november staat Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld (Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis) op een bijzondere 
manier stil bij de gedenkdag ‘Allerzielen’. 

Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Westerveld iedereen de mogelijkheid een 
overleden dierbare te gedenken en een kaarsje te branden. Het monumentale
gedenkpark wordt speciaal hiervoor sfeervol verlicht. De KRO zal in het 
kader van het programma ‘Ode aan de Doden’ vanaf Westerveld een live uit-
zending op televisie verzorgen.

“Herdenken kan op verschillende manieren en doet iedereen natuurlijk op 
zijn eigen persoonlijke manier”, vertelt Carla Bosua, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld. “Op 2 november willen wij iedereen de mo-
gelijkheid bieden om het gedenkpark in de avonduren te bezoeken om in een 
bijzondere sfeer en omgeving gezamenlijk stil te staan bij hun overleden dier-
baren en hen te herdenken. Aan de invulling wordt nog gewerkt, maar in elk 
geval zal er een mogelijkheid zijn om foto’s te plaatsen en kunnen er kaarsjes 
gebrand worden. Bovendien zal op verschillende plekken in het park muziek 
ten gehore worden gebracht.”
Begraafplaats & Crematorium Westerveld is een bijzondere locatie. Niet al-
leen is de begraafplaats een van de oudste particuliere begraafplaatsen van 
ons land (1888), Crematorium Westerveld is het éérste crematorium dat in 
ons land gebouwd werd (1913). Voor Westerveld is 2013 een bijzonder jaar. De 
begraafplaats bestaat dan 125 jaar en het is volgend jaar ook precies 100 jaar 
geleden dat het crematorium geopend werd. 

Voor actuele informatie over deze avond zie www.bc-westerveld.nl.

Begraafplaats & Crematorium Westerveld is prachtig gelegen in een uitgestrekt en heuvelachtig 
natuurgebied. Het gedenkpark heeft een monumentale uitstraling, mede doordat Westerveld een 
van de oudste particuliere begraafplaatsen (1888) en tevens het eerste crematorium (1913) van 
Nederland is. 

Door de hoogwaardige dienstverlening streven wij ernaar te voldoen aan alle wensen, zowel voor, 
tijdens als na de plechtigheid.  De eigentijdse dienstverlening en de vele mogelijkheden voor een 
persoonlijk afscheid maken Westerveld echt van deze tijd. Modern én monumentaal. Een mooie 
combinatie.

Bijzondere monumenten
In het gedenkpark zijn vele monumenten te vinden. Elk met een eigen verhaal. Monumentaal, klas-
siek en modern. Kunstenaars en kunstminnaars, politici, hervormers, pioniers, intellectuelen, ban-
kiers en industriëlen vonden er hun laatste rustplaats, net als mensen uit de radio- en 
televisiewereld. Er bevinden zich monumenten van veel bekende 
Nederlanders in het gedenkpark, waaronder 
de schrijver Eduard Douwes Dekker 
(Multatuli), acteur Lex Goudsmit, vlieg-
tuigbouwer Anthony Fokker, politicus  
Pim Fortuyn en schrijver Boudewijn Büch. 

Begin november verschijnt het unieke 
naslagwerk: ‘Westerveld, een monumen-
tale ontdekkingstocht’, met bijzondere 
verhalen begeleid door prachtige foto’s. 
Het boek is verkrijgbaar bij Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld. Neem contact 
op met Westerveld voor meer informatie, 
of kijk op www.bc-westerveld.nl.

Westerveld: een monumentale ontdekkingstocht

Duin en Kruidbergerweg 2-6 - 1985 HG Driehuis 
Tel: 0255 - 51 48 43 - Fax: 0255 - 53 00 76
E-mail: info@bc-westerveld.nl - Internet: www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium Westerveld maakt deel uit van ‘de Facultatieve Groep’.

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is aangesloten bij 
de Association of Significant 
Cemeteries in Europe.

Het boek is verkrijgbaar bij Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld. Neem contact 
op met Westerveld voor meer informatie, 
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Gedenken op Westerveld



“Hij wilde 
zekerheid. 
Ons keurmerk 
stelde hem 
gerust.”
Jolike van Dijk, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl     tel. 0800-0375

Vertrouwd dichtbij.

Voor Uitgeest ,  Akersloot en omgeving

24 uur per dag:  
06-20822260 

www.lumenuitvaart.nl

b e t r o u w b a a r  e n  b e t r o k k e n

Stijlvol Afscheid Nemen
Uitvaartverzorging 
IJmond biedt voorzorg
Regio - Een van de dingen die Uitvaartverzorging IJmond belangrijk vindt, is 
een goede voorlichting over alle zaken die met uitvaarten te maken hebben. 
Natuurlijk oriënteren veel mensen zich tegenwoordig in de eerste plaats via 
internet. Op de website www.ijmonduitvaart.nl is dan ook al veel informatie 
te vinden. Maar het onderwerp ‘uitvaart’ kan best confronterend zijn, voor ie-
mand die alleen achter zijn computer zit. Dan is er wellicht behoefte aan een 
persoon die meedenkt, die door middel van vragen en antwoorden samen met 
de betrokkene erachter komt wat de wensen zijn. 
Voor dit soort vragen en gesprekken heeft Uitvaartverzorging IJmond een 
uitvaartconsulent in dienst: mevrouw Riet Couwenberg. Zij kan langs komen 
voor een vrijblijvend gesprek, maar vragen kunnen ook via de telefoon of mail 
gesteld worden. Riet Couwenberg: ,,Wat mij opvalt in 
deze gesprekken is de openheid die er tegenwoordig 
heerst over het onderwerp uitvaarten. Dat was tien 
jaar geleden nog wel anders. Deze openheid brengt 
echter met zich mee, dat mensen zich bewust zijn 
van het grote aantal keuzemogelijkheden en daar-
door overweldigd raken. Daar komt mijn ervaring van 
pas. Ik ben al jaren uitvaartleider, en weet dus pre-
cies wat de mogelijkheden zijn en wat binnen het 
budget past. Want ook dat willen mensen in deze tij-
den van crisis graag weten.”

Vragen voor de uitvaartconsulent? Voor leden van 
Uitvaartverzorging IJmond is een gesprek geheel 
gratis. Men kan zonder kosten of verplichtingen lid 
worden via de website of bellen met 0800-0375 of 
voor mobiele bellers: 075-6478747.
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Vakmanschap staat voorop bij goudsmid Bob Copini
Secuur werken tot op een 100ste van millimeter
Limmen - Het is hem met de 
paplepel ingegoten, het juwe-
liersvak. Bob Copini haalde als 
kind al wekkers uit elkaar en 
hielp zijn vader Nol met goud-
reparaties en het repareren van  
kettingen, armbanden, hangers 
en broches. Ook zijn grootvader 
oefende dit prachtige ambacht 
uit, net zoals ooms en andere fa-
milieleden.. 

Meesterteken goudsmid
Op zijn achttiende begon Bob 
een opleiding voor het juweliers-
vak, de uurwerktechniek en het 
goudsmeden. Hij behaalde het 
eerste jaar het diploma edel-
metaal bewerken en ontving na 
het vierde jaar het meesterteken 
voor goudsmid. 

Ervaring belangrijk
Bob: “In dit vak is vooral de er-
varing belangrijk. Geen één uur-
werk is hetzelfde en elk uurwerk 
heeft weer andere eigenschap-
pen. Ik moet altijd heel secuur 

werken tot op een honderdste 
van een millimeter nauwkeurig. 
Ik heb veel te maken met beun-
hazerij en door koop via internet. 
Als mensen mij een klok bren-
gen, moet ik eerst de diagno-
se stellen. Wat is er met de klok 
gebeurd? Wat is de oorzaak, dat 
deze niet meer loopt?” 

Reparaties
In zijn atelier zie je vele gerepa-
reerde klokken, die er behoorlijk 
lang hangen. Zo kan hij het slaan 
of niet slaan voortdurend in de 
gaten houden. Bob: “Voordat ik 
met de reparatie begin, overleg 
ik alles met de klant en leg één 
en ander zo goed mogelijk uit. Ik 
geef altijd eerst een prijsopgave 
en bij goedkeuring en na repa-
ratie geef ik garantie. Belangrijk 
is vooral de klok op tijd voor on-
derhoud aan te bieden om slijta-
ge tegen te gaan. Dan loopt de-
ze langer.” 
Het atelier en de winkel bevin-
den  zich achter het woonhuis. In 

Maarten Admiraal Tuinvorming 
verhuisd naar Boekel Akersloot
Akersloot - Maarten Admiraal, 
sinds zeven jaar tuinvormgever, 
is een jonge, enthousiaste on-
dernemer. Het gaat goed met 
het bedrijf en daarom is onlangs 
de stap genomen om te verhui-
zen naar een grotere locatie met 
meer mogelijkheden op de Boe-
kel in Akersloot. Centraal in het 
werkgebied van West-Friesland 
tot ver in de Randstad. 

“We zitten boordevol plannen”, 
vertelt Maarten terwijl hij met te-
rechte trots het nieuwe onderko-
men laat zien. “In de toekomst 
willen wij een kwekerij opzet-
ten en voor de bezoekers komt 
er een siertuin om ideeën op te 
doen.”

Maarten richt zich met zijn team 
op de verschillende aspecten 
van het hoveniersvakmanschap. 
Van advies en ontwerp, tot en 
met de volledige aanleg en het 
onderhoud van de tuin. 

“Wij werken zowel voor particu-
lieren als bedrijven. Bij de aan-
leg van een tuin wordt eerst een 
plan gemaakt. Dat is een dui-
delijk concept op basis van de 
wensen van de klant met een 
duidelijk kostenplaatje. Natuur-
lijk geven wij graag advies, want 
bij de aanleg van een tuin draait 
het om duurzaamheid. Je moet 
er jarenlang plezier van heb-
ben. Het is tenslotte een goe-
de en verantwoorde investe-

ring.” Strakke lijnen of een lan-
delijke sfeer dit bedrijf creëert 
verschillenden stijlen. Maarten 
heeft tal van ideeën waaruit de 
klant inspiratie kan opdoen. “De 
tuin wordt meer en meer gezien 
als een verlengstuk van het inte-
rieur. Een leefomgeving die pas-
send is bij de persoonlijkheid 
van de bewoners, zorgt voor har-
monie.” Ook voor het winterklaar 
maken van een tuin kan dit be-
drijf worden ingeschakeld. Net 
zoals het vakkundig aanleggen 
van sierbestrating, vlonders, be-
planting verlichting, tuinberege-
ning en boomverzorging. Maar-
ten Admiraal is te vinden op de 
Boekel 18 tel 0623750198, info@
maartenadmiraal.nl.

Behoud gezond gebit
Nieuwe patiënten welkom 
bij Tandarts Samantha Abee
Uitgeest - Haar naam is 
Samantha Abee en deze tand-
arts heeft op 15 augustus het 
spiegeltje overgenomen van 
tandarts Nour bij Mondzorg Uit-
geest op de Vrijburglaan 59. Pa-
tiënten kunnen op woensdag en 
vrijdag terecht in haar praktijk. 
Er is nog ruimte voor nieuwe pa-
tiënten.
“Ik heb mijn diploma behaald 
aan de Vrije Universiteit van Am-
sterdam. Tijdens mijn studie heb 
ik mij vooral verdiept in de es-

thetische tandheelkunde en dan 
vooral het verfraaien van het 
gebit met witte vulmaterialen. 
Naast Mondzorg Uitgeest ben 
ik ook werkzaam in een ande-
re tandartspraktijk.” Persoonlijke 
aandacht en het behoud van een 
gezond gebit staat bij Samantha 
altijd voorop. “Preventie vind ik 
daarom ook erg belangrijk, voor-
al bij kinderen.”
Een afspraak maken kan via tel.: 
0251-316645 of mail naar info@
mondzorguitgeest.nl.

de winkel bevinden zich tal van 
mooie antieke en moderne door 
Bob verzamelde klokken zoals 
onder meer een Friese stoeltjes-
klok uit 1810 met een beweeg-
baar scheepsmechanisme en 
een 175 jaar oude Friese staart-
klok met een bruidskrans en 
wekkerwerk.. Alleszins de moei-
te waard die eens te bekijken. 

Bijzondere klokken te koop
Maar er zijn ook staande horlo-
ges, Franse comtoises met een 
vouwslinger, harp- of bloem-
slinger van messing, regula-
teurs, gewone pendules, West-
minsterklokken en Zaanse klok-
ken: alle voor de verkoop. Bo-
vendien verkoopt hij sieraden en 
heeft hij een mooie collectie hor-
loges, waaronder professionele 
duikhorloges. Zondag en maan-
dag gesloten. Overige dagen ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur, 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het adres is Kerkweg 30 te Lim-
men. tel.: 072-505 4377. 
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Hondenbezitters dupe 
van weer of van de raad? 
In dezelfde raadsvergadering waarin de hondenbelasting werd verhoogd 
met het doel de hondenbezitters samen 20.000 euro extra te laten beta-
len, besloot de gemeenteraad om hondenbezitters in de maanden april 
en oktober nagenoeg volledig te bannen van het strand. Op de tijden dat 
honden wel op het strand zouden mogen is het namelijk in die maanden 
nog of al donker. Ik verwachtte een gedegen onderbouwing van het 
raadsbesluit, maar dat viel tegen. In de gemeentelijke stukken staat dat 
de aanleiding is dat het in oktober vaak mooi weer is (!) en dat voorrang 
wordt gegeven aan zonnebaders en zwemmers.
Ik heb de raad in een brief laten weten, dat het besluit negatieve effecten 
heeft die waarschijnlijk niet zijn voorzien (nagenoeg totaalverbod) en dat 
onvoldoende rekening is gehouden met de opmerkelijke verschillen die 
hierdoor zijn ontstaan met de buurgemeenten. Voor inwoners en bezoe-
kers van dit kustgebied is hierdoor een heel vreemde situatie ontstaan. 
Als ik op 1 oktober namelijk vanaf Egmond of Heemskerk het strand was 
opgegaan om richting Castricum te lopen, dan had dat wel gemogen. Ik 
was alleen in overtreding geweest zodra ik op het strand van Castricum 
was beland (waar overigens en uiteraard geen gemeentebordjes staan). 
Mijn verzoek is het huidige beleid nog dit jaar te evalueren en begin 
2013 het beleid van de kustgemeenten beter op elkaar af te stemmen. 
In mijn brief aan de raad stel ik voor om opnieuw uit te gaan van de 
periode 1 mei tot 1 oktober en dan niet met honden en/of paarden op 
het strand tussen 09.00 en 19.00 uur. De inhoudelijke argumenten die de 
gemeente Bergen op basis van feiten heeft gebruikt om het beleid vast 
te stellen bieden daarvoor voldoende houvast. Enkele citaten daaruit: 
“het los laten lopen van honden op de stranden gebeurt al jaren zonder 
noemenswaardige problemen” en “in de praktijk blijkt dat de meeste 
hondenbezitters genoeg verantwoordelijkheidsbesef hebben”.
Ik las op de gemeentelijke website, dat het voorstel is om mijn brief 
voor kennisgeving aan te nemen, maar ik hoop namens alle honden (en 
paarden-)bezitters dat de raad mijn reactie serieus neemt. Tot slot ben ik 
benieuwd of de gemeente Castricum ook het bezoek van het parkeer-
terrein evalueert. Zo ja, dan zal blijken, dat zeer veel bezoekers omkeren 
of nooit meer terugkomen als zij merken dat het hele jaar door het volle 
pond moet worden betaald, ook al zou je maar een uurtje op het strand 
willen zijn.
Bert Visser, Castricum.  

Ongastvrij strand
Ik heb een opmerking over het strandbeleid Bakkum. Anderen en ik 
blijven het een van de meest ongastvrij stranden van Nederland vinden. 
Waarom vinden behoorlijk wat inwoners uit Castricum en omgeving het 
ongastvrij en gaan zij, ook zonder honden, naar de andere badplaatsen? 
Burgers, honden en paardrijders worden gepakt door twee maanden 
af te snoepen van een jaar. In de zomer is het geen doen om naar het 
strand te gaan, vanwege de absurd hoge parkeergelden, waar in te-
genstelling tot de beloften niets aan wordt gedaan. De belastingbetaler, 
hondenbezitter, paardrijder, ouderen die geen parkeervergunning heb-
ben, zijn in de ban zijn gedaan door deze gemeenteraad. 
Marianne Jansen-Martens, Castricum. (Ingekort door de redactie).

Renze Koenes terug in Castricum

Nieuwe expositie bij galerie 
en grafisch atelier Sopit

Castricum - Van 21 oktober tot 
en met 2 december is in Gale-
rie Sopit werk te zien van de 
schilder en graficus Renze Koe-
nes uit Deventer. Renze is van 
oorsprong Castricummer en in 
1982 naar Kampen vertrokken 
om daar illustratieve vormge-
ving aan de Hogeschool voor de 
Kunsten te studeren. Sindsdien 
houdt hij zich bezig met vrij te-
kenen, schilderen en het  maken 
van grafiek. Met liefde verbeeldt 
Koenes in verschillende tech-

aties worden ook wel gestolde 
emoties genoemd. Inez heeft les 
gehad van Karel Gomes en geeft 
al jaren les aan leerlingen in haar 
atelier.
Op zondagmiddag 21 oktober 
kunnen bezoekers van Gale-

Bakkerij strijdt tegen kanker 
met afwisselend programma
Castricum - Op 21 oktober 
wordt vanaf 14.00 uur in De Bak-
kerij geld ingezameld voor het 
Koningin Wilhelmina Fonds om 
te helpen bij de bestrijding van 
kanker. Kunstenaar Thijs van 
Diepen beschildert een muur 
met als thema ‘Meeleven’. 

Die namen kunnen ter plekke 
door het publiek worden door-
gegeven aan Thijs. Lia Kooijman 
van de Stichting Hart voor Borst-
kanker is van de partij. Zij maakt 
en verkoopt kunst en sieraden 
waarvan de volledige opbrengst 
naar het KWF gaat. Jeff Heijne 

speelt vanaf 16.00 uur gitaar. Een 
gastspreker van het KWF vertelt 
om 18.00 uur iets over de bestrij-
ding van de ziekte en het werk 
van het KWF in het algemeen. Er 
zijn hapjes van Sjors Bakker en 
wie een Hertog drinkt steunt au-
tomatisch het KWF. Vanaf 20.00 
uur treedt Drie op met een spe-
ciaal nummer dat gemaakt is op 
en over deze speciale dag. 
Daarna neemt een dj de mu-
ziek weer over tot 22.00 uur als 
de Twijfelbrigade optreedt. De 
entree is 2,50 euro en het be-
drag wordt overgemaakt naar 
het KWF. 

nieken alledaagse onderwer-
pen, waarbij hij de suggestie van 
ruimte en stofuitdrukking onder-
geschikt maakt aan een tame-
lijk onverwacht spel van vlakke 
vormen, patronen, contrasten en 
kleur. Naast het schilderen met 
gouache en olieverf heeft Koe-
nes zich gespecialiseerd in de 
zeefdruktechniek.
Inez Warnaar maakt beelden die 
zij opbouwt met klei en daarna 
giet in brons. De afwerking in de 
gieterij verzorgt zij zelf. Haar cre-

rie Sopit vanaf 15.00 uur genie-
ten van een optreden van de mu-
ziekgroep ‘Het Mag Geen Naam 
Hebben’. Het repertoire bestaat 
uit lichte muziek uit de jaren 60, 
Zuid-Amerikaans, Iers, Frans, 
Italiaans, Spaans, Portugees en 
standaards van alle tijden. In-
strumenten zijn gitaren, ban-
jo, accordeon, viool en melodi-
ca en Theo zingt. Galerie en gra-
fisch atelier Sopit is elke zondag 
open van 13.00 tot 17.00 uur en 
te vinden op de Anna Paulowna-
straat 22 in Castricum. De entree 
is gratis. 

Natuurlijk natuur; Gezien exposeert
Castricum - Schilderijen van 
Gezien van de Riet uit Castricum 
zijn te zien in de expositie ‘Na-
tuurlijk natuur’ in Galerie Stap-
horsius in Westzaan tot 26 de-
cember. Gezien schildert graag 
het landschap van de duinen, 
vooral bomen, herfst, sneeuw en 
ook de zee met wolkpartijen. Er 
is een mooie catalogus van de 
expositie waarin werk van alle 
deelnemende kunstenaars is op-
genomen voorzien van een kor-
te tekst. Gezien vertelt dat de na-
tuur haar altijd weer naar buiten 
lokt. Zij vindt daar de inspireren-
de krachten voor haar schilde-

rijen en pasteltekeningen. “De 
zon maakt van een blaadje een 
lampion, sneeuw doet de duinen 
blinken, bomen reiken naar de 
hemel. Schoonheid fluistert: te-
ken mij, schilder mij.” 
Ze werkt vaak met een onder-
schildering in temperaverf. Naast 
de natuur is ook de mens haar 
onderwerp. ‘Natuurlijk natuur’ 
toont veel schilderijen met die-
ren. Iedereen die van natuur en 
kunst houdt zal genieten van de-
ze tentoonstelling. Het bestand 
van de brochure is te vinden 
op www.staphorsius.nl. Zie ook 
www.gezienvanderiet.nl. 

Akersloot/Uitgeest- Het Oecu-
menisch Beraad organiseert een 
uitje op dinsdag 23 oktober. Het 
doel is Enkhuizen om daar een 
rondgang onder leiding van een 
gids te maken en twee oude ker-
ken te bezoeken. 
Deelnemers gaan samen met de 
trein, er wordt samen koffie ge-

Oecumenisch uitje 
naar Enkhuizen Castricum - Als voorbereiding 

op de eerste heilige communie 
wordt op donderdag 1 novem-
ber vanaf 20.00 uur een informa-
tieavond gehouden voor belang-
stellenden in het parochiehuis 
naast de Pancratiuskerk, Dorps-
straat 113. 
De inschrijving sluit op 25 no-
vember en de communiedatum 
is zondag 21 april. 

Communiedronken en samen geluncht. Sa-
men doen is dan ook het thema 
van dit uitstapje. 

Voor de uitvoering van de mu-
sical Esther wordt ondertussen 
druk geoefend om de week op 
de vrijdagavond. De uitvoering is 
gepland op zaterdag en zondag 
13 en 14 april. 
Meer informatie via gerard-
berghuis@tele2.nl of tel.: 0251-
313750.




