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Locatie opstelterrein 
staat weer ter discussie 
Castricum - De locatie voor 
een opstelterrein voor trei-
nen staat weer ter discussie. 
Want het opstelterrein langs 
de N203 kan alleen worden 
aangelegd als vanuit de re-
gio het nut en de noodzaak 
van de ingreep kunnen wor-
den aangetoond en duidelijk 
kan worden gemaakt dat an-
dere alternatieven echt niet 
kunnen.

Tussen Alkmaar en Amster-
dam gaan in de toekomst 
meer treinen rijden. Om dat 
mogelijk te maken moet het 
bestaande spoor worden 
aangepast. Er is onder an-
dere meer ruimte nodig voor 
het parkeren van treinstel-
len. Die ruimte wordt gezocht 
rond de stations Uitgeest en 
Castricum. 
In de afgelopen maanden 
heeft Prorail een uitgebreid 
onderzoek laten doen naar 
de effecten van een opstel-
terrein langs de N203 bij de 
Stelling van Amsterdam, een 
Heritage Impact Assessment 
(HIA). Door de combinatie 
opstelterrein en een toekom-
stige snelweg, die de A9 met 

de A8 verbindt, zou het op-
stelterrein een te grote be-
dreiging voor de Stelling van 
Amsterdam vormen. 

De resultaten van het onder-
zoek zijn op vrijdag 9 okto-
ber aangeboden aan Unes-
co. In een bestuurlijk overleg 
in december 2015 zullen het 
Rijk, de provincie Noord-Hol-
land en betrokken gemeen-
ten, waaronder Castricum, op 
basis van de HIA en het ad-
vies van Unesco definitief be-
sluiten of het opstelterrein op 
de locatie langs de N203 kan 
worden aangelegd. 

Actiegroep Opstelterrein 
Nee roept op tot herziening 
van het Programma Hoog-
frequent Spoorvervoer. ,,Laat 
provincie en gemeenten zich 
hard maken voor het laten 
vervallen van hoogfrequent 
spoorvervoer op de Zaanlijn. 
Niet een hogere frequentie is 
hier de oplossing voor over-
volle treinen, maar een gro-
tere capaciteit.  Het effecton-
derzoek toont nogmaals aan 
dat er in onze regio geen plek 
is voor een opstelterrein.”

Castricum - Afgelopen 
weekend bracht North Sea 
Poetry wat zij had beloofd: 
twee vlammende poëzie-
avonden met dichters die er 
vol voor gingen. Bij de po-
eziewedstrijd op vrijdag-
avond in De Bakkerij moch-

ten de bezoekers meestem-
men over de kwaliteit van de 
voordrachten. Daartoe kreeg 
iedereen een vliegenmepper. 
Mischa van Huijstee, de voor-
malig stadsdichter van Assen 
won overtuigend met geesti-
ge gedichten en een perfec-

te voordracht. Als beloning 
mocht deze dichter ook op-
treden op de North Sea Poe-
try Show, zaterdagavond in 
een bomvolle clubMariz. Van 
Huijstee deed hier niet onder 
voor de grote namen als Bart 
Chabot en F. Starik, die de 
zaal imponeerden met hun 
gepassioneerde en verma-
kelijke voordracht. Ook bij-
zonder was het optreden van 
burgemeester Toon Mans. 
Hij opende de poëzieshow, 
deed voor de gelegenheid 
zijn ambtsketen én stropdas 
af, en werd voor even dichter 
onder de dichters. Op de fo-
to Bart Chabot, gemaakt door 
Martin Waalboer.
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CALorie daagt woning-
eigenaren uit 

Castricum - De energieco-
operatie van voor en door 
bewoners van de gemeen-
te Castricum, CALorie, is op 
zoek naar woningeigenaren 
die hun huis minimaal ener-
gieneutraal willen maken. 

De organisatie roept ambiti-
euze en enthousiaste eigena-
ren op zich te melden. Voor 
serieuze belangstellenden 

voert CALorie een ‘quick-
scan’ uit. Op basis van deze 
scan kan een verbouwings-
plan worden opgesteld. Voor 
een daadwerkelijke verbou-
wing wordt samengewerkt 
met enkele lokale bedrijven. 
Meer Informatie is te lezen in 
het energieloket op www.ca-
lorieenergie.nl. Voor inlichtin-
gen en aanmelding: mail ma-
nuel@calorieenergie.nl. 

MatchMarkt brengt mensen bijeen 
Regio - Meer dan 150 ver-
tegenwoordigers van maat-
schappelijke organisaties 
ontmoeten op 29 oktober in 
de Cultuurkoepel in Heiloo 
zo¹n 150 representanten van 
bedrijven uit de regio groot 
Alkmaar tijdens de Match-
Markt.  Maatschappelijke or-
ganisaties zijn daar op zoek 
naar van kennis, materialen 
en vrijwilligersuren voor het 
uitvoeren van klussen.  Pre-
cies dat wordt gratis aange-
boden door de bij De Waai-
er aangesloten ondernemers. 
Waarom je dat zou doen? 
Een ondernemer die al jaren 
is aangesloten bij De Waai-

er zegt het zo: ,,Het kost ons 
weinig moeite en het geeft 
veel energie!” Het resultaat is 
interactie en meer sociale sa-
menhang. 
Op de vorige MatchMarkt 
werden 170 matches geslo-
ten. De MatchMarkt is een 
‘koningsdagachtige markt’ 
waar maatschappelijke orga-
nisaties ‘op hun kleedje’ op 
een creatieve wijze aandacht 
vragen voor hun verzoek(en). 
De ondernemers lopen rus-
tig rond en bekijken wie ze 
kunnen en willen helpen. In 
de MatchMarkt krant staat 
een overzicht van vraag en 
aanbod en de spelregels van 

de markt. Sponsoren krijgen 
ruimte in de krant om hun 
verhaal te vertellen. Deelne-
mers aan de MatchMarkt ne-
men de krant door om een 
beeld te hebben van het 
vraag en aanbod. De Waai-
er is makelaar in maatschap-
pelijk betrokken onderne-
men en faciliteert een net-
werk van bijna 250 bedrijven 
in de regio. De Waaier maakt 
MBO gemakkelijk met dage-
lijks makelen en door eve-
nementen. Meer informa-
tie over het evenement: tel.: 
072-5110601. Over sponso-
ring: Peter Valbracht, tel.: 06-
51788063.

Boekenkraam C-Squad

Castricum - Op zondag 
18 oktober is in sporthal de 
Bloemen een grote vlooien-
markt. 
Op deze markt staat mu-
ziektheatergroep C-Squad 
uit met een stand met boe-
ken. Naast een verzame-
ling aan tweedehands boe-
ken is er ook een grote hoe-
veelheid aan nieuwe boeken, 

rechtstreeks van de uitgever, 
die voor een leuke prijs wor-
den verkocht. Van thrillers en 
detectives tot romans en non 
fi cties, genoeg keuze voor ie-
dereen. Ook aan kinderboe-
ken is er geen gebrek. Alvast 
cadeaus inslaan voor de de-
cembermaand? De vlooien-
markt is op zondag 18 okto-
ber van 10.00 tot 17.00 uur.

Onthulling topvondst 
in Huis van Hilde

Castricum - De nationale ar-
cheologiedagen staan bijna 
voor de deur en Huis van Hil-
de doet mee. Het hele week-
end is vol gepland met leuke 
archeologische activiteiten. 
Zaterdag en zondag kun je 
creatief aan de slag: er wor-
den onder andere potten ge-
kleid, Keltische muntjes ge-
maakt en kun je schminken 
en verkleden als Hilde en 
Cees.  
Maar dat is niet alles: jong en 
oud leert om als een echte 
archeoloog te werk te gaan 
en kan meedoen aan arche-
ologische boringen, metaal-
detectie en allerlei rondlei-
dingen naar archeologische 

plekken in de buurt. Ook de 
PKN, Stichting voor Onder-
zoek Historische Tabakspij-
pen, is op 17 en 18 oktober 
in het Huis van Hilde in Cas-
tricum. 
Bezoekers kunnen hun pij-
penkoppen gratis laten de-
termineren. Ook kunnen zij 
kennis maken met de Stich-
ting en hun blad en jaarboek 
vol artikelen over de histo-
rie van de kleipijp. Hoogte-
punt: Er wordt een specia-
le archeologische topvondst 
onthuld! Deze vondst is het 
hele weekend te bezichtigen. 
Op zaterdag 17 en zondag 18 
oktober van 11.00-17.00 uur. 
De toegang is gratis.

Castricum - Op woensdag 
7 oktober omstreeks 16.00 
uur stond er bij zorgcen-
trum De Santmark een 
man bij een bewoner voor 
de deur. De man gaf aan 
dat hij een pakje had en 
dat hiervoor getekend en 
gepind moest worden. 

De bewoner zag geen adres 
op het pakje staan en ver-
trouwde het niet. De man is 
daarop met een smoes weer 
vertrokken. Een half uur eer-
der gebeurde dit ook bij een 
andere bewoner van de Sant-
mark. De vrouw liet de man 
het pakketje uitpakken. Hier-
op zag zij een sigarendoos en 
twee jampotjes, of iets wat 
erop leek, tevoorschijn ko-
men. Daarop vroeg de man 
haar legitimatie en wilde bin-
nenkomen, wat zij weiger-
de. Hier kwam het volgen-
de signalement naar voren: 
man met een normaal pos-
tuur, rond de 1.80 meter, ge-
tinte huidskleur, kort stekelt-
jeshaar, rond de 20 á 22 jaar, 
donker gekleed. Het vermoe-
den bestaat dat het hier gaat 
om een babbeltruc om de 
pinpas/code te bemachtigen 
of goederen weg te nemen 
uit de woning. Bel voor tips 
de politie: 0900-8844 en ver-
meld hierbij registratienum-
mer: 2015242915.

Babbeltruc

Koude douche schakers
Limmen - Op vrijdag 9 okto-
ber speelde het eerste achttal 
van schaakvereniging Vrede-
burg de eerste bondswed-
strijd van het schaakseizoen. 
Op dezelfde avond werd de 
derde ronde van de interne 
competitie gespeeld. Vrede-
burg 1, vorig seizoen kampi-
oen in de derde klasse en nu 
dus uitkomend in de twee-
de klasse, ontving Kijk Uit 2 
uit IJmuiden. Op papier ze-
ker niet de sterkste tegen-
stander, maar het duel le-
verde voor het enigszins ge-
havende Vredeburg, Ed en 
Bob Stolp waren afwezig, een 
koude douche op. Tegenover 
de zes nullen stonden twee 
knappe overwinningen voor 
Vredeburg. Sandra Hollan-
der won  en ook Gertjan Haf-

kamp was de sterkste.
In de interne competitie won 
Jeroen Tebbens op prima wij-
ze van Hans de Goede en 
hij schuift door naar de top 
van de ranglijst. Robin Rom-
mel miste mat in twee tegen 
Marcel Wester, maar wist 
niettemin enkele zetten la-
ter toch de vis op het droge 
te halen. Tars Wanders kwam 
goed weg tegen Jan Borst, 
die het voordeel van een 
kwaliteit verspeelde en als-
nog de bietenbrug op ging. 
Adri Beentjes was enthousi-
ast over zijn partij tegen Gijs 
Pouw. Hoewel de remisemar-
ge niet werd overschreden, 
was de partij enerverend en 
reuzespannend. Kees Aafjes 
verschalkte Jan Levering met 
een mooi loperoffer.
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Festival voor het hele 
gezin op Kunst 10-daagse
Bergen - Een primeur voor 
de Bergense Kunst10daagse. 
Amara Hoeve aan de Oos-
terdijk 3 in Bergen ontpopt 
zich tijdens het evenement 
als een bruisende hotspot 
voor de liefhebbers van beel-
dende kunst, poëzie, food en 
muziek. De kinderen kunnen 
zich vermaken met spring-
kussen en een voorleesbus. 
Er is een bar en livemuziek. 
De boerderij, Amara Hoe-
ve, opent tijdens de Kunst 
10-daagse een pop-up res-
taurant. Een chef-kok komt 
bistrogerechten bereiden van 
streekproducten. Muzikaal is 
er ook volop te beleven, zo-
als de Colombiaanse zanger 
Juan Noguera die samen met 
zijn band de opening op za-
terdagmiddag 17 oktober af-
sluit. Van donderdag tot en 
met zondag is er dance en 
deep house door dj Lady La-
go en jamsessies door de 
Woodlounge Band. Op 18 en 
24 oktober worden er poëzie-
estafettes gehouden. Zo zal 
onder andere de Alkmaarse 
dichteres Alja Spaan optre-
den. Uiteraard staat de kunst 
centraal. Zo zijn er van za-
terdag 17 oktober tot en met 
zondag 25 oktober honder-

den werken te zien van ze-
ventig internationale kunste-
naars. Dit wordt mogelijk ge-
maakt door een bijzondere 
samenwerking tussen Global 
Village en Bozar de l’Abattoir 
uit België. De veelal kleinere 
werken van de internationale 
kunstenaars worden aange-
vuld met middelgrote kunst-
werken en grote buitenob-
jecten en installaties van vijf-
tien bekende Bergense kun-
stenaars. Op zondag 25 okto-
ber wordt er vanaf 14.00 uur 
een kunstveiling gehouden. 
Amara Hoeve aan de Oos-
terdijk 3 is tijdens de Kunst-
10daagse op werkdagen ge-
opend van 12.00 tot 22.00 uur 
en in het weekend van 12.00 
tot 24.00 uur. Op het erf is 
volop parkeergelegenheid.

Jong en oud rijdt in automaat 
bij Storm Verkeersopleidingen

Castricum - ,,Vroeger wa-
ren het vooral mensen die 
moeite hadden met kop-
pelen en schakelen die 
voor een automaat ko-
zen. Tegenwoordig kiezen 
steeds meer jongeren voor 
een automaat, gewoon 
omdat het autorijden heel 
relaxed is.” 

Aan het woord is Rogier 
Storm van Storm Verkeers-
opleidingen, de rijschool 

met het hoogste percenta-
ge geslaagden in Castricum. 
,,De beheersing van de au-
to is makkelijker en zo kan je 
meer aandacht besteden aan 
het verkeer. Daarnaast is het 
ook mogelijk de eerste drie 
lessen in een automaat te 
volgen, waarna overgestapt 
wordt naar een schakelauto. 
Dan heb je de eerste basis-
handelingen onder de knie 
voordat je leert schakelen 
en koppelen in een gewo-

ne auto.” Bij Storm staat een 
nieuwe Citroen C3 voor de 
deur, een automaat. Het wa-
genpark bestaat uit vijf au-
to’s, scooters en motoren. Bij 
Storm Verkeersopleidingen 
kan men ook terecht voor het 
bromfi ets-, motor- of aan-
hangerrijbewijs. ,,Alle scoo-
ters en motoren zijn voor-
zien van apparatuur waar-
mee je tijdens de les eenvou-
dig communiceert met de in-
structeur. Dat maakt de les-
sen effi ciënt en effectief.” 

Het team bestaat uit vier er-
varen instructeurs die fl exi-
bel inzetbaar zijn. ,,We wer-
ken niet met wachttijden, 
wie zich aanmeldt kan met-
een de weg op. Als extra ser-
vice bieden we halverwege 
de rijlessen een interne toets. 
De leerling rijdt dan met een 
andere instructeur en de ei-
gen instructeur rijdt mee. Zo 
wordt goed in de gaten ge-
houden of er voldoende aan-
dacht is voor alles aspecten 
van het autorijden.” 

Direct contact: 0251–671185 
of mail naar info@stormver-
keersopleidingen.nl. Kijk op 
www.stormverkeersopleidin-
gen.nl voor meer informatie.

Jaimie buiten top tien 
European Junior Cup 

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus is in de laatste wed-
strijd om de European Juni-
or Cup in het Franse Magny 
Cours net buiten de top tien 
geëindigd. 
In de beginfase wilde het 
niet lukken met Jaimie, maar 
naarmate de wedstrijd vor-
derde ging het beter en wist 
hij toch nog terug te komen 
naar een elfde plaats.
Voor aanvang van het week-
end had Jaimie al twee da-
gen op het circuit van Mag-
ny Cours getraind en begon 
daarom vol goede moed aan 
de eerste kwalifi catie. Na een 
aantal ronden perste hij er 

een hele scherpe tijd uit, die 
goed was voor een zeven-
de plaats. Op zaterdag stond 
voor Jaimie de tweede kwali-
fi catie op het programma, het 
begon het te regenen waar-
door de tijden niet werden 
verbeterd. Dit betekende dat 
hij in de wedstrijd op zondag 
vanaf een twaalfde plaats 
moest starten. 
Op zondag ging hij de strijd 
aan met de concurrentie en 
wist met een aantal mooie in-
haalmanoeuvres toch nog te-
rug te komen naar een elfde 
plaats. De wedstrijd in Mag-
ny Cours was de laatste van 
het kampioenschap.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur

maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur
The Intern

donderdag 21.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur

The Walk - 3D
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 & 21.15 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Ja, ik wil!

zondag, maandag, dinsdag &
 woensdag 11.00 uur

Holland Natuur in de Delta
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur
45 Years

vrijdag 18.45 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 2D

zaterdag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur

Pan - 3D (OV)
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 13.00 uur   
Pan - 2D (NL)

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 16.00 uur   

Keet & Koen
zaterdag 13.00 uur   

zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 13.30 uur   

Hotel Transsylvanië 2 - 3D (NL)
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 11.00 uur
De club van Sinterklaas 

en de verdwenen schoentjes

Programma 15 okt t/m 21 okt 2015

The Intern
In The Intern speelt Robert 
De Niro Ben Whittaker, een 
70-jarige weduwnaar die 
ontdekt dat met pensioen zijn 
helemaal niet zaligmakend is. 
Hij grijpt zijn kans om weer 
mee te kunnen doen en een 

doel te hebben in zijn leven. 

Hij besluit senior stagiair te 
worden bij een online fa-
shion website, opgericht en 
geleid door Jules Ostin (An-
ne Hathaway).

Club van Sinterklaas & 
De Verdwenen Schoentjes
In dit nieuwe Sinterklaas-
avontuur schrikt de Club van 
Sinterklaas zich een hoed-
je. Ze laten trouw cadeautjes 
achter in de schoentjes van 
kinderen, maar die worden 
gestolen en de pieten krijgen 
de schuld! Zou Kornee Kwas-
tenbroek er iets mee te ma-
ken hebben? Kornee is nu 

speelgoedmaker, maar als 
kind werd zijn schoentje al-
tijd ? per ongeluk ? oversla-
gen. Nu heeft hij moepies 
gemaakt; speelgoedknuffels 
die doen wat hij zegt. Wil hij 
wraak nemen op Sinterklaas 
en laat hij daarom schoentjes 
leegstelen door zijn moepies? 
Als dat maar goed komt!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

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
Mobiel 06-29603261
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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Kabouterpad in de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - In de herfst-
vakantieweek zijn peuters, 
kleuters en alle andere men-
sen die van kabouters hou-
den welkom in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Er is op 
dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag  tussen 
11.00   15.00 uur een kabou-
terpad met activiteiten uitge-
zet langs de paden. Leen een 
kaboutermuts en ga met ro-

de kabouterwangetjes op 
zoek naar de kabouters bij 
de paddenstoelen. In de ont-
moetingsruimte kan de en-
treeprijs, drie euro betaald 
worden en ontvangt men een 
plattegrond met beschrijving. 
De prijs is inclusief materia-
len en iets lekkers.
Er zijn ook ‘kabouterpannen-
koekjes’ te koop voor een eu-
ro. 

Clusiustalent speelt 
sterren van de hemel
Castricum/Uitgeest - Tho-
mas van der Zon heeft zijn 
achternaam mee, want hij 
is een vrolijke, zonnige jon-
gen van dertien jaar die in de 
tweede klas van Clusius Col-
lege Castricum zit. Thomas is 
een Clusiustalent; een leer-
ling die uitblinkt in iets, die dit 
wil delen en hierover wil ver-
tellen. Thomas speelt prach-
tig piano. Hij woont met zijn 
ouders en zus in Uitgeest.

,,Ik weet niet echt van wie 
ik het muzikale heb”, ver-
telt Thomas. ,,Mijn vader kan 
wel goed gitaar spelen, zo-
wel elektrisch als akoestisch. 
Misschien heb ik het van 
hem. Mijn zus heeft ook een 
tijdje piano gespeeld, ze had 
ook een eigen piano. Zij vond 
het niet zo heel leuk, maar ik 
wel. Dus ik ging op de piano 
spelen. En zo heb ik, met een 
beetje hulp van mijn ouders, 
piano leren spelen. Tegen-
woordig heb ik wel les. Dat 
is elke week een half uurtje 
en dan krijg ik huiswerk mee. 
Soms vind ik de nummers 
dan niet heel leuk, maar ze 

helpen je wel goed met het 
leren piano spelen. Zelf vind 
ik het fijnst spelen als ik het 
gewoon uit mijn hoofd kan 
doen, dan  kan je meer letten 
op de melodieën. Hierdoor 
loopt het dan mooier in el-
kaar over, dan wanneer je het 
van bladmuziek afleest.” Tho-
mas zou graag naar het con-
servatorium willen. ,,Men-
sen zeggen dat ik het wel zou 
kunnen, maar er zijn nog zo-
veel andere kinderen die ook 
mooi kunnen spelen. Het lijkt 
mij ook leuk om een eigen 
sportschool te hebben en 
daar lessen te geven. Ik vind 
het leuk om mensen te ver-
bazen. Als zij mij hebben ho-
ren spelen en dan zeggen: 
‘wauw wat kan jij dat goed, 
dat had ik niet verwacht van 
jou’. Dan zijn ze er helemaal 
ondersteboven van! Dat vind 
ik altijd wel heel erg leuk. Het 
gaat echt niet vanzelf en je 
moet er dus heel veel tijd in-
steken om de bladmuziek, de 
toetsen en de bijbehorende 
melodieën te leren. Maar als 
je dat kan, is het geweldig om 
te spelen!”

Heemskerk - De win-
kel van Albert Heijn aan de 
Rijksstraatweg 40 is ver-
nieuwd. Voor het driejarig 
bestaan is het interieur van 
de winkel aangepast, waar-
door het er nu nog aange-
namer vertoeven is. Warme 
houttinten en opstellingen 
die refereren aan het tradi-
tionele marktgevoel resulte-
ren in een onderscheidende 
winkelbeleving. 
Zes weken geleden werd 
Bas Kaper (foto) aange-
steld als nieuwe filiaalmana-
ger. Hij werkte de afgelopen 
4,5 jaar voor Albert Heijn in 
Schagen en daarvoor 6,5 
jaar in Bergen. Hij vertelt: 
,,Die winkels zijn wat klei-
ner, je ziet daar veel vaste 
klanten met wie je echt een 
band krijgt. Die gastvrije be-
nadering wil ik hier natuur-

lijk voortzetten. Het contact 
met de klanten vind ik be-
langrijk. De mensen moeten 
weten dat ze altijd op mijn 
hulp kunnen rekenen. Ser-
vice staat bij mij hoog in het 
vaandel.’’ 
Drie jaar geleden opende 
Albert Heijn de grote winkel 
aan de Rijksstraatweg. Er 
werd gestart met een team 
van 120 medewerkers, in-
middels werken er ongeveer 
180 mensen in de winkel. 
,,We zien dat er nog steeds 
groei in zit’’, aldus Kaper. Op 
zaterdag 17 oktober staat er 
een viskraam met vers ge-
rookte makreel (twee voor 
vijf euro). Volg Albert Heijn 
Rijksstraatweg op Facebook 
en maak kans op mooie prij-
zen, waaronder een air fryer 
en een passpiegel van Cry-
stal Clear. 

Albert Heijn Rijks-
straatweg in het nieuw

‘Chaos in je hoofd’ 
Castricum - Zondag 18 
oktober vanaf 14.00 uur 
vertelt Anneke Eenhoorn 
over haar boek ‘Chaos in 
je hoofd’ bij Kantoorboek-
handel Laan. Ze legt uit 
wat AD(H)D is, hoe daar-
mee om te gaan en wel-
ke handige dingen iemand 
met AD(H)D kan die ande-
ren juist niet kunnen.

Het boek staat boordevol 
herkenbare verhalen, inter-
views en handige tips voor 
en door andere pubers met 

ADHD of ADD. Met extra on-
line informatie. 

Anneke Eenhoorn is GZ-psy-
choloog en psychotherapeut 
die veel ouderbegeleidingen 
geeft. Ook begeleidt zij kin-
deren met ontwikkelings-
stoornissen ADHD en autis-
me bij stichting de Praktijk. 
Bovendien is Anneke redac-
tielid van het vaktijdschrift 
Kind en Adolescent Prak-
tijk, bedenker van ‘Joep Loep’, 
een training voor kinderen 
met AD(H)D, en docent bij 
Rino Amsterdam en Utrecht.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De herfst vormt voor veel fotografen en kunstschilders een enorme inspiratiebron 
vanwege de diepe warme kleuren. Op deze foto bijvoorbeeld de prachtige herfstkleuren aan 
de gevel van een huis, genomen op de hoek Hoorne-Populierenlaan. Het is ook een seizoen 
vol verrassingen, vinden we als we even spitten op internet: windstille dagen, grijs en kil door 
hardnekkige mist; strakblauwe luchten vol vogelgeluiden; kleurenpracht van herfstbladeren.
vormenrijkdom van vruchten en zaden; bizarre creaties in de paddestoelenwereld; ragfijne 
draden van herfstspinnetjes; dreigende onweersbuien en hevige herfststormen; briljante pa-
relsnoeren van bedauwde spinnenwebben; massaliteit op spreeuwenslaapplaatsen; verstijf-
de dieren in de winterslaap; het seizoen met de gevleugelde wintergasten uit het hoge noor-
den. Foto en tekst: Ger Bus

Stichting Alkmaardermeer-
omgeving tegen Park Oudgeest

Uitgeest - De Stichting tot 
behoud van natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden 
in de Alkmaardermeeromge-
ving is tegenstander van het 
plan ‘Park Oudgeest’. In een 
brief aan de gemeenteraads-
fracties in Uitgeest, worden 
de gemeenteraadsleden op-
geroepen om niet in te stem-
men met het voorstel van 
Burgemeester en Wethou-
ders van Uitgeest. Het col-
lege van B&W stelt de ge-
meenteraad voor om in prin-
cipe in te stemmen met het 
plan om 60 à 65 recreatiewo-

ningen te realiseren op het 
terrein van het voormalig erf-
goedpark De Hoop.

Volgens de stichting komt 
het plan niet overeen met de 
plannen zoals deze tot nu toe 
zijn gepresenteerd. De stich-
ting wijst er op, dat in het 
plan diverse ontsnappings-
mogelijkheden zijn inge-
bouwd, die naar eigen inzicht 
en behoefte zijn in te vullen 
tijdens het lopende bouwpro-
ces. Bovendien is een perceel 
naast het erfgoedpark buiten 
de Natuurnetwerk Nederland 

gehouden. Volgens de stich-
ting wordt daarmee de mo-
gelijkheid gegeven tot ver-
dere uitbreiding van het park 
in de toekomst. Het feit dat 
het plan als pilot wordt ge-
presenteerd, geeft volgens 
de stichting een vrijbrief voor 
verdere ontwikkeling rondom 
het Alkmaardermeer. Voor 
de stichting is het van groot 
belang dat de kernwaar-
den van natuur en landschap 
niet worden aangetast. Het 
‘plan Oudgeest’ dient daar-
om geen doorgang te vinden, 
aldus de stichting.

Kinderboekenmarkt op 
basisschool De Wissel
Uitgeest - Het is weer kin-
derboekenweek! Het the-
ma van dit jaar is ‘Raar maar 
waar’. Op basisischool De 
Wissel zijn de kinderen volop 
bezig geweest met dit the-
ma. Er is een puzzeltocht ge-
weest met rare vragen.  Kin-
deren hebben rare gedichten 
geschreven en rare hoofden 
geschilderd en er zijn tech-

nische proefjes gedaan. Ze 
hebben ook allemaal voor de 
jaarlijkse wedstrijd een uit-
vinding bedacht. De meest 
fantastische voorwerpen 
zijn verzonnen en uit iede-
re groep wordt een klassen-
winnaar gekozen. De prijs-
uitreiking van deze wedstrijd 
en ook de verkiezing van de 
beste voorlezer van de school 

wordt vrijdag 16 oktober om 
11.30 uur bekend gemaakt 
op het schoolplein.  Aanslui-
tend zullen alle kinderen het 
Raar Maar Waar-lied zingen 
en dansen!

Daarna wordt de boeken-
markt en tentoonstelling ge-
opend. Kinderen gaan hun 
eigen kinderboeken verko-
pen en kunnen zo een zak-
centje verdienen. De kin-
derboekenmarkt is voor ie-
dereen vrij toegankelijk van 
12.00 tot 13.00 uur. 

Herfstmarkt voor Prijedor
Uitgeest - De jaarlijkse boe-
ken-, speelgoed- en kerst-
markt voor Prijedor is deze 
keer wat vroeger dan nor-
maal, namelijk op zaterdag 7 
november van 9.00 tot 15.00 
uur in De Klop naast de rk 
kerk aan de Langebuurt. 
De mensen in Bosnië zijn dan 
wel geen vluchtelingen, maar 
ze hebben minstens zo hard 
hulp nodig om hun verwoes-
te land weer op te bouwen. 
Voor een nieuw aanbod van 
boeken, speelgoed en kerst-
artikelen is uw hulp weer on-
misbaar. Dus heeft u spullen 
over die er netjes uitzien en 
goed verkoopbaar zijn, neem 

dan contact op met onder-
staande mensen. Ook kunt u 
spullen afgeven bij De Klop 
op vrijdag 6 november van 
10.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur.
En natuurlijk verwachten de 
organisatore weer veel ko-
pers op zaterdag 7 november. 
De toegang is gratis en voor 
50 eurocent kunt u er koffie, 
thee en fris drinken...
Contactadressen: Co Heine, 
Kruiskamplaan 110 (311982); 
Fetze Pijlman, Vrijburglaan 61 
(313632); Han Scheerman, 
Hogeweg 76 (311019); Siem 
van Zutphen, Westergeest 75 
(310193).

Uitgeest - Burgemeester 
Wendy Verkleij heeft toege-
zegd aanwezig te zijn op de 
Snertparty van de S.U.S. op 
donderdag 26 november. 
De Snertparty is inmiddels 
een welkome traditie voor 
veel senioren in Uitgeest. 
Er wordt begonnen met een 
glaasje drinken, dan stok-
brood met kruidenboter, rog-
gebrood met spek en de 
overheerlijke erwtensoep. 
Een lekker toetje en een kop-
je koffie/thee met bonbons 
na. trouwe deelnemers we-
ten dat de Snertparty de 
moeite waard is: een echte 
traditie. Neemt u gerust een 

vriend(in) mee.
Donderdag 26 november van 
15.30 tot 18.15 uur. De kaart-
verkoop op start op dinsdag 
27 oktober. De sluitingsda-
tum van de kaartverkoop is 
op donderdag 19 november. 
Er is geen zaalverkoop. Kos-
ten 8 euro. 

Informatie en opgeven op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest, telefonisch: 0251-31 
90 20 of via e-mail: s.u.s@in-
ter.nl.net. Zie ook www.uit-
geestersenioren.nl.





 
10  14 oktober 2015

Castricum - Woensdag 21 
oktober worden er weer 120 
dennenappels verstopt over-
al in Castricum door de win-
keliers van Castricum. Kin-

Dennenappels zoeken 
voor een prijsje

deren tot twaalf jaar mogen 
meedoen met deze herfstac-
tie in de herfstvakantie. De 
verstoplocatie wordt ken-
baar gemaakt via Facebook: 
‘Herfstactie Castricum’. Rond 
9.45 uur is daar een tip te le-
zen. Ouders mogen wel mee, 
maar niet helpen zoeken. 
Aan de dennenappels hangt 
een kaartje met instructies 
waar de kinderen een prijs 
kunnen ophalen. Maximaal 
twee dennenappels per kind. 
De organisatie vraagt de ou-
ders kinderen die een den-
nenappel vinden op de foto 
te zetten en die te plaatsen 
op de Facebookpagina. Op 
de foto Simone Bakker, een 
van de initiatiefnemers.  

Zorgen SP om thuiszorg
Castricum - De aanbeste-
ding van de thuiszorg heeft 
in Castricum voor onrust ge-
zorgd, zegt de SP. Tweede 
Kamerlid Renske Leijten, van 
deze partij, heeft hierover al 
in juli 2015 vragen over ge-
steld aan Staatssecreta-
ris Van Rijn. De SP sprak de 
zorg uit dat mensen in Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo hun vertrouwde thuis-
zorgmedewerker kwijt zou-
den raken door elke wijk aan 
een verschillende zorgaan-
bieder toe te kennen. Bo-
vendien stelde Leijten vra-
gen over het omzetten van de 
maatwerkvoorziening, zoals 
de HH1 nu wordt behandeld, 
naar een algemene voorzie-
ning. Daardoor komen men-
sen die huishoudelijke zorg 
krijgen op HH1 niveau in een 
heel andere, ongunstigere si-
tuatie terecht. 

De SP was aanwezig bij een  

bijeenkomst van Viva!  waarin 
het personeel te horen kreeg 
dat de aanbesteding ongun-
stig was uitgepakt voor hen. 
De aanbesteding was ge-
gund aan Axxicom. Woord-
voerder Petra Gazendam: 
,,Volgens de WMO is iede-
re thuishulporganisatie ver-
plicht te praten over overna-
me van het personeel als er 
een andere aanbieder komt. 
Naar aanleiding van on-
ze zorgen heeft de SP in de 
raad hier al eerder schriftelij-
ke vragen over ingediend. Wij 
vragen het college om snel 
duidelijkheid te bieden in het 
belang van de cliënten en de 
medewerksters van de huis-
houdelijke zorg. Ook roept de 
SP alle medewerkers én cli-
enten, die hun werk of ver-
trouwde thuiszorgmedewer-
ker dreigen kwijt te raken, op 
contact op te nemen met Lin-
da Louwe, e-mailadres: lin-
dalouwe@casema.nl.

Herfstvakantie in De Hoep
Bakkum - Tijdens de herfst-
vakantie is er veel te doen en 
te beleven in en om Bezoe-
kerscentrum De Hoep. Ga 
mee op paddenstoelenexpo-
sitie of bushcraften, vliegen-
zwam vilten, speuren of schat 
zoeken, leer Japans vouwen 
in de origami-workshop of ga 
mee met heksje Hoeplakee 
en ontdek het geheim van de 
zingende paddenstoelen.
Vanaf donderdag 15 oktober 
is het kantoor van de bos-
wachters gevestigd in het 

bezoekerscentrum. Ter ge-
legenheid van de verhuizing 
is er zaterdag 17 oktober een 
extra boswachterspreekuur. 

En op donderdag 22 okto-
ber geeft boswachter Na-
tasja Nachbar een lezing 
over ‘kleine belevenissen’ in 
het duingebied voor iedereen 
die nieuwsgierig is. Beide ac-
tiviteiten zijn gratis toeganke-
lijk, maar opgeven is noodza-
kelijk via www.pwn.nl/eropuit 
of bel met 0251-661066. 

Regio - Inwoners van de ge-
meenten Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Lan-
gedijk en Uitgeest die ac-
tief zijn als vrijwilliger krij-
gen van 14 tot en met 22 no-
vember een bedankje voor 
hun werk. De lokale vrijwil-
ligers- en welzijnsorganisa-
ties organiseren samen met 
de gemeenten tal van gra-
tis workshops, rondleidingen 
en voorstellingen onder het 
motto ‘Vrijwilligers Bedankt!’. 
Van wandelingen, sport- en 
spel tot High-tea en filmvoor-
stellingen. De actie is een 
‘dankjewel’ voor al het werk 
dat vrijwilligers verzetten en 
waarvan inwoners in de ge-
meenten profiteren. Op de 
websites van de lokale wel-
zijnsorganisaties staat het 
complete programma voor 
iedere gemeente. Vrijwilligers 
kunnen zich daar tot 2 no-
vember zelf inschrijven. 

Vrijwilligers 
bedankt!

Kleine Castricumse Middag
Castricum - Nostalgische 
liedjes en smeuïge verhalen 
staan op zondag 8 november 
vanaf 14.00 uur op het pro-
gramma voor de Kleine Cas-
tricumse Middag in Geester-
hage. De makers van de po-
pulaire Castricumse Avon-
den hebben onder leiding 
van Dick Groot een program-
ma met conferences en lied-
jes samengesteld voor een 
aantrekkelijk middagje uit. Te 
gast zijn: Jan Dekker uit de 
Schoolbuurt en Joke Groot 
van de voormalige Bakke-
rij Groot uit de Burgemees-
ter Mooijstraat. Zij halen op 
humoristische wijze herinne-
ringen op aan het Castricum 

van weleer. Dick Groot zal op 
z’n West-Fries te zien zijn en 
samen met Joke Kos de be-
faamde kruideniersscene 
spelen: over de Castricum-
se middenstand in de vijftiger 
jaren. De foto’s van Oud Cas-
tricum en de muzikale omlijs-
ting van Jan van der Schaaf 
en Kees Beentjes maken de 
middag compleet. Kaarten 
voor de Kleine Castricumse 
Middag zijn te koop bij Wel-
zijn Castricum of bij Boek-
handel Laan. 

Op de foto van Nico Lute van 
links naar rechts: Dick Groot, 
Joke Kos en Jan van der 
Schaaf. 

Poker treedt weer op
Limmen - Op vrijdag 23 ok-
tober treedt de band Po-
ker op, die ook bekend was 
als The Frogs ltd. Dat doet 
de band in De Burgerij, de 
plek waar de muzikanten vo-
rig jaar hun vijftigjarige be-
staan vierden. Er treden ook 
drie zangers op, waarvan de 
namen nog geheim zijn. Po-
ker bestaat uit: Jean Hanck, 
gitaar en zang, Jaap Nee-
le, basgitaar, zang en dwars-
fluit, Cor Boot, drums en Dave 
v.d. Schaaf, piano, hammond 
en zang. Aanvang: 20.30 uur, 
kaarten bij Gall&Gall Limmen 
en in De Burgerij.

Regio - In de regio zijn al 
geruime tijd Whatsapp-
groepen actief. Het doel 
van de groepen is om met 
elkaar waakzaam te zijn 
in eigen omgeving en ver-
dachte situaties met el-
kaar te delen, zodat het 
dievengilde minder kans 
krijgt om hun slag te slaan. 

Gezien er in de regio meer-
dere groepen actief zijn, heb-
ben de beheerders van de 
groepen de krachten gebun-
deld. Hieruit is één kerngroep 
ontstaan waarin de beheer-
ders van de gemeentes Hei-
loo, Akersloot, Uitgeest en 
Limmen deelnemen. Het doel 
hiervan is om de verdachte of 
opvallende situaties te delen 
met andere gemeentes zo-
dat deze ook op de hoogte 
zijn van wat er afspeelt in de 
buurt. Hierop kunnen ande-
re gemeentes eventueel ac-
tie ondernemen en de deel-
nemers waarschuwen. 
De Whatsapp groepen ver-
groten hiermee hun daad-
kracht om nog meer deelne-
mers te bereiken en te infor-
meren. Inmiddels vertegen-
woordigen alle groepen sa-
men bijna 1500 deelnemers.

Aanmelden voor de Whats-
app Groepen kan via een 
email naar burgeralert@112-
uitgeest.nl. Vermeld hier uw 
06 nummer bij en in welke 
gemeente men toegevoegd 
wil worden. 

Samenwerking 
Whatsapp

www. .nl

www. .nl
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Castricum - Maandag 5 
oktober om 23.20 uur is de 
brandweer uitgerukt naar 
Breehorn op Dijk en Duin 
waar een kamer vol met rook 

Kamer vol rook stond na een prullenbak-
brandje. Bij aankomst heb-
ben de brandweermannen de 
kamer geventileerd met de 
rookventilator en al het rook 
via het openstaande raam 
verdreven.

Op bezoek 
bij Clusius 

Castricum - De buren en de 
stagebedrijven van het Clusi-
us College Castricum waren 
5 oktober uitgenodigd om 
de vernieuwde school te be-
kijken. En ze kwamen. Meer 
dan 200 buurtgenoten en 
ruim 35 stagebedrijven wil-
den graag zien hoe mooi het 
Clusius College Castricum 
geworden is. Medewerkers 
stonden klaar om rondleidin-
gen te geven. Wat veel indruk 
maakte is dat de school meer 
dan 1.000 leerlingen heeft. 
Midden in een woonwijk. De 
bewoners zijn verbaasd over 
dit grote aantal want ze mer-
ken er weinig van. Ze zijn so-
wieso te spreken over de 
leerlingen van het Clusius: 
‘Beleefd, netjes, aanspreek-
baar’. Ook de stagebedrijven 
vonden het erg leuk om de 
omgeving te zien van de leer-
lingen die vaak geruime tijd 
in hun bedrijf meelopen.

Punk en Electronic Dance in Bakkerij 

Castricum - Een gevarieerd 
weekend in de Bakkerij. Op 
vrijdag komt Nijmegen Rock 

City naar Castricum en zater-
dag is het tijd voor Electronic 
Dance Music. Dit ter ere van 

het grote broertje Amster-
dam Dance Event. 
Nijmegen Rock City brengt 
een explosief mengsel van 
punk, rock & roll, hardcore 
en mathcore. Daarnaast tre-
den ook de heren van St. Ro-
sa op. 
Starmint Distortion uit Am-
sterdam maakt live 8bit met 
behulp van een selectie 
Gameboys op zaterdag. Ze-
ker goed dansbaar, denk aan 
de oude videogame muziek. 
Daarna komt het Rotterdam-
se Imba (foto) keihard knal-
len in de nieuwe zaal van De 
Bakkerij. Beide avonden is er 
een entree van vier euro en 
is de zaal om 21.00 uur open. 

Bijeenkomst VVD-
jongeren in de regio

Castricum - Op zaterdag 17 
oktober zien de VVD-jonge-
ren elkaar vanaf een uur of 
vijf in Café de Balustrade in 
Castricum. Als gast is Twee-
de Kamerlid Rudmer Heerma 
aanwezig. 
Want kijkend naar de toe-
komst is het duidelijk dat 
er op bestuurlijk niveau 
steeds meer sprake zal zijn 
van schaalvergroting en dat 
daardoor de rol van de loka-
le VVD-afdelingen gaat ver-

anderen. Met name de jon-
gere VVD-politici zullen daar 
mee te maken gaan krijgen 
en daarom hebben zij van 
tijd tot tijd een informele bij-
eenkomst waar ze elkaar ont-
moeten en bijpraten. 
Het is een open bijeenkomst, 
dus geïnteresseerden in de 
regionale VVD, de jongeren 
die daar actief zijn of diege-
nen die eens met Rudmer 
Heerma in gesprek willen, 
zijn welkom.

Schrijfster Anita Boots 
op Visser ’t Hooft

Castricum - Op basisschool 
Visser ’t Hooft is de Kinder-
boekenweek geopend door 
kinderboekenschrijfster Ani-
ta Boots. Zij is bekend van 
haar kinderboeken De ge-
kleurde heks en De heks van 
Villa Zeldenrust.  Tijdens de 
opening las Boots  een zelf-
gemaakt gedicht voor en wa-
ren er proefjes van leerlin-
gen uit groep 6. Ook was er 

muziek. Op vrijdag is de jaar-
lijkse Visser ’t Hooft Boeken-
markt waar kinderen zelf hun 
boeken kunnen verkopen of 
tweedehands boeken kun-
nen kopen voor een maxi-
maal bedrag van twee euro 
per boek. 
Belangstellenden zijn wel-
kom op vrijdag 16 oktober 
om 11.15 uur op de Kemp-
haan 17. 

Regio - De komende weken 
informeren Noord-Hollandse 
natuur- en recreatieorgani-
saties en de provincie Noord-
Holland mountainbikers over 
de geldende regels in de na-
tuur en er wordt meer gecon-
troleerd.
Mountainbikers die zich niet 
aan de voorschriften houden 
riskeren een bekeuring.

Mountainbikers 
en de natuur

Huisartsenpraktijk ontvangt 
dermatoloog Dermicis

Castricum - Op woensdag 
7 oktober is Huidziekenhuis 
Dermicis gestart met een 
dermatologisch en flebolo-
gisch spreekuur in Castri-
cum. Dermatoloog dr. Rogier 
Heide houdt om de week op 
woensdag van 9.00 tot 12.00 
uur spreekuur in HuisOran-
jelaan aan het Kortenaer-
plantsoen 46. De huisartsen 
Marco Bakker, Jan Hoekstra 
en Dolf Coppoolse verwel-
komen dermatoloog Rogier 
Heide in hun pand als aan-
vulling op andere disciplines 
als fysiotherapeut, diëtiste en 
mensendieck-therapeut.

Zijn aanwezigheid zorgt er-
voor  dat patiënten snel ge-
zien kunnen worden in hun 

eigen woonplaats; dus geen 
lange wachttijd en in een 
vertrouwde omgeving.  
Rogier Heide is gespeciali-
seerd in alle huidaandoenin-
gen, zoals: huidkanker, moe-
dervlekken, spataderen, pso-
riasis, acne en eczeem.  Voor 
bezoeken van zijn spreekuur 
dient men wel in het bezit te 
zijn van een verwijzing van 
de eigen huisarts; in principe 
verstuurt de huisarts de ver-
wijsbrief digitaal naar Der-
micis en wordt men gebeld 
door hen om een afspraak in 
Castricum te maken. Bel voor 
meer informatie Dermicis te-
lefoon 088-777799. Op de fo-
to v.l.n.r.: Dolf Coppoolse, 
Marco Bakker, Rogier Heide, 
Jan Hoekstra.º

Mooie wedstrijd FCC
Castricum - Het strijdplan 
van OSV was duidelijk: met-
een FCC onder druk zetten. 
In de vierde minuut kwam 
de rechter aanvaller van OSV 
door: 0-1. De FCC’ers houden  
druk op OSV en deze heb-
ben verschillende overtredin-
gen nodig om de aanvalsdrift 
van FCC te stoppen. In de ne-
gentiende minuut krijgt FCC 
een vrije trap die door Maar-
ten van Duivenvoorde geno-
men wordt, Elario Zweet weet 
daarna de bal te controleren 
en scoort: 1-1.. Bij een snelle 
uitbraak van OSV volgde de 
1-2. In de 45e minuut leidde 
een misverstand in het cen-
trum van FCC voor dreiging 
maar de bal wordt voorlangs 
geschoten. De tweede helft 
wordt gestart en de spel-

opvatting van FCC is met-
een duidelijk De tegenstan-
der probeert ook continu de 
aanval te zoeken maar Stefan 
Zijlstra is bij alle  hoge ballen 
de baas. Elario Zweet maakte 
daarna een doelpunt, stand 
2-2. In de negentigste mi-
nuut wordt de bal door OSV 
uitverdedigd en opgevangen 
door FCC, dit leidt tot een 
foutieve pass van FCC rond 
de middencirkel en de aan-
valler van OSV kreeg de bal 
in de voeten gespeeld. Met 
dit cadeautje wist hij wel raad 
zodat de bal stijf in de krui-
sing belandt. FCC liet zich 
niet kennen en trapte weer 
snel af er volgden nog twee 
kansen maar de keeper, wist 
deze te keren .Eindstand OSV 
FCC 3-2.
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Uitgeest - Zelf niet deel 
hebben kunnen nemend aan 
deze wedstrijdavond moe-
ten wij ons verlaten op de 
de uitslagen zoals zij tot 
ons komen via Internet (ht-
tp://www.nbbclubsites.nl/
club/4061). Zo zien we daar 
dat voor het eerst dit sei-
zoen Harry Twaalfhoven met 
maat Eric Molenaar flink uit-
halen. Dat mocht ook wel 
want op diezelfde site kun je 
ook terugkijken en dan zien 
we dat ze vorige week tame-
lijk laag scoorden. Pieken en 
dalen, zullen we maar zeg-
gen. Op diezelfde site kun je 
nog veel meer te weten ko-
men over hoe de scores in 
procenten tot stand komen. 
Elke avond worden door de 
bridgers de spelverdelingen 
via de bridgemates (mobiele 
scorekastjes, zeg maar) inge-
voerd in de centrale compu-
ter, en elke keer als een spel 
gespeeld is worden de resul-
taten van dat spel ook nog 
eens ingevoerd. Elke kaart 
die gelegd wordt, wordt zo als 
het ware voor de eeuwigheid 

vastgelegd. Wat die mensen 
in Pompeï deden ten tijde van 
de vulkaanuitbarsting, daar-
over vindt nog steeds onder-
zoek plaats, maar hoe de ge-
middelde clubbridger in Uit-
geest speelde in 2015, daar-
over kan tot in lengte van da-
gen geen misverstand meer 
bestaan. Zo zien wij dat op 
spel 12 in de A-lijn meerde-
re koppels in 3SA terecht ko-
men. 
Hoe dat geboden zou moe-
ten worden? Ik heb als toe-
schouwer op afstand geen 
flauw idee, maar het ene 
koppel maakt dat met drie 
overslagen, het andere kop-
pel gaat (terecht) 2 down 
omdat 5 schoppenslagen en 
klaverenaas moeten worden 
afgestaan. Wij vertrouwen er 
maar op dat al dat soort in-
formatie ons geen parten 
gaat spelen. Stel je voor, je 
wilt  emigreren naar Austra-
lie, zegt zo’n grens-ambte-
naar: ‘Hey loser, ik zie hier dat 
je bent down gegaan in zo’n 
simpel contractje, jou kunnen 
we niet gebruiken!’

        Bridgenieuws Hieronder ziet u degenen die 
zich daarover geen zorgen 
hoeven maken. Guurtje en 
Ton Brakenhoff (in de C-lijn) 
scoren wederom heel hoog 
en ook Riet Balster-Evert Ro-
zemeijer (in de E-lijn) halen 
eens flink uit, met de hoogste 
score van de avond. 
Proficiat! Australië, here we 
come!
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-
Eric Molenaar 62,08% 2 Fred 
van Andel-Ruud Berkhout 
60,42% 3 Carien Willemse-
Jaap Willemse 59,58%.
B-lijn: 1 Marlene Heijne-
Henk Jonker 60,42% 2 Nel-
lie Modderman-Ans Stephan 
58,33% 3 Lia Hendrikse-Cor-
rie Nijsen 56,25%.
C-lijn: 1 Guurtje Braken-
hoff-Ton Brakenhoff 60,42% 
2 Alijne Dumas-Han Dumas 
59,17% 3 Gré Appelman-Ti-
neke van Sambeek 57,5%.
D-lijn: 1 Marianne de Groot-
Hans Kollerie 54,17% 2 André 
Hermans-Bert van der Pol 
53,13% 3 Maria Jacobs-Rol-
and Kiès 52,6%.
E-lijn: 1 Riet Balster-Evert 
Rozemeijer 64,58% 2 Hans 
Eijking-Anton van Wijk 
57,81% 2 Lisette Klein-Ronald 
Klein 57,81%. (Paul Wijte)

Gem Baars is Mister 
Bonte Vivant 2015
Uitgeest - Zaterdag wer-
den 15 genomineerden voor 
de Eerste Mister Bonte Vivant 
Verkiezing 2015 per limou-
sine opgehaald van huis. Bij 
aankomst voor café de Bonte 
Vivant stonden diverse fans 
naast  een uitgezette rode lo-
per de ‘Special Ones’ toe te 
juichen. 
Diverse genomineerden 
kwamen gekleed als filmster-

ren aan. André Post ging als 
kandidaat speciaal naar de 
kapper . Hans Daan kwam in 
toxido met daaronder een Fe-
ijenoord tenue, Ruud Schoorl 
als de Italiaanse voetballer 
Graziano Pelle, Gem Baars 
als agent 007 en Hans Mikers 
als Rocky Balboa.

De kandidaten werden één 
voor één geïnterviewd door 

Mister Bonte Vivant 2015 Gem Baars met de vakjury en co-
presentator Ton Hollenberg, Monique Baltus en Sabine Baltus. 
Links presentator Olly Satoer

een vakbekwame jury, be-
staande uit Ton Hollenberg, 
Monique Dekker-Baltus en 
Sabine Baltus. 
De jury stelde hen diverse 
vragen. Zowel over vraag-
stukken als klimaatbeheer-
sing als wat een CDB-tje be-
tekent in de Bonte Vivant. 
Als historische Bonte vra-
gen werd o.a. gesteld welke 
stamgast eind jaren 80 regel-
matig als Rambo aan de bar 
zat met zijn onderbroek als 
hoofdband. Om extra bonus-
punten te verdienen konden 
de kandidaten een act uit-
voeren. 
Met name de act van Hans 
Mikers viel bijzonder goed 
viel bij de jury. Hij transfor-
meerde tijdens zijn act van de 
beroemde bokser Rocky Bal-
boa Mikers in een manne-
lijk vamp gekleed in een pi-
kant lederen veterpakje van 
Christine Le Duc. Rond mid-
dernacht waren alle deelne-
mers geïnterviewd. Alle gas-
ten ontvingen een stembiljet. 
Men kon kiezen uit nummer 
1 tot en met 3. 
Gem Baars zal een jaar lang 
als Mister Bonte Vivant door 
Uitgeest lopen. Zijn naam 
wordt middels een naambord 
vereeuwigd en opgehangen 
in het café. Ook zal hij uitge-
zonden worden naar diver-
se seminars en events ter af-
vaardiging van de Bonte Vi-
vant. Ruud Schoorl en Han-
sie Daan werden tot Runner 
up gekozen.

Herfstkampioenen bij 
Mixed Hockey Club Uitgeest
Uitgeest - De eerste herfst-
kampioenen bij MHCU zijn 
bekend! De meisjes E2 en 
de jongens E1 wisten al hun 
wedstrijden tot nu toe te win-
nen! ME2 speelde afgelopen 
weekend tegen medekop-
loper De Kikkers ME1 een 
heuse finale. In de spannen-
de wedstrijd bleef het heel 
lang 2-2, maar in de laat-
ste minuut werd de winnen-
de 3-2 gescoord waarna het 
kampioensfeest gevierd kon 
worden!  Op de foto van links 
naar rechts staand: coach 
Floris, Elsa, Madelief, Anouk. 
Zittend: Hannah, Maxime, 

Zara, Myrthe (Lot ontbreekt 
op de foto) 

Het E1 jongensteam van 
MHCU won afgelopen we-
ken ook alle wedstrijden op 
rij. Een bijzondere prestatie 
voor een team dat deels be-
staat uit eerstejaars E-spelers 
die voor het eerst op een gro-
ter veld speelden. Afgelopen 
zaterdag werd ook AMHC 
Westerpark JE5 met 9-0 ver-
slagen. Een meer dan terech-
te kampioen!    
Op de foto van links naar 
rechts Milan, Matthijs, Bryan, 
Tim, Finn, Michel en Vince.

Filmliefhebbers gezocht 
door Filmclub IJmond

IJmond - Filmclub IJmond 
is op zoek naar enthousias-
te filmliefhebbers, het liefst 
met een camera. Bij de film-
club leert men ‘anders en be-
ter’ naar een film te kijken, 
beeld opnemen (kennis ca-
mera), het monteren en uit-
eindelijk het vertonen van 
de film aan de leden op een 
groot scherm. Niets is leu-
ker om te genieten van ei-
gen beelden waarover met 
respect door de leden wordt 

gesproken. Natuurlijk is het 
ook mogelijk om eerst eens 
een keer te komen kijken en 
de sfeer te proeven. Het club-
lokaal is in Wijkcentrum Prin-
senhof te Beverwijk. De club-
avonden zijn altijd in de on-
even weken op de dinsdag-
avond. Er wordt gestart op 
dinsdag 22 september, aan-
vang 20.00 uur. 
Meer informatie: Gerben 
Sinjewel, g.sinjewel@hetnet.
nl of 0251-215577.



Still Alice 
in De Zwaan

Uitgeest - ‘Stil Alice’ is te 
zien op vrijdag 16 0ktober in 
fi lmhuis de Zwaan. De zaal 
is open vanaf 19.45 uur en 
de fi lm begint om 20.15 uur. 
Geregisseerd door Richard 
Glatzer en Wash Westmo-
reland met Julianne Moore, 
Alec Baldwin en Kristen Ste-
wart.
De 50-jarige Alice Howland 
(Julianne Moore) staat aan 
de top van haar carrière. Ze is 
hoofddocent taalkunde aan 
de Harvard-universiteit en 
heeft een liefdevolle relatie 
en drie bijna volwassen kin-
deren. Dan begint ze dingen 
te vergeten. Zelf denkt ze aan 
vermoeidheid of stress. Haar 
wereld stort echter in als ze 
te horen krijgt dat ze Alz-
heimer heeft en alle contro-
le over haar leven langzaam 

zal verliezen. Zal ze ten onder 
gaan aan de strijd die ze niet 
kan winnen? Of  zal ze zich 
kunnen verzoenen met haar 
lot waardoor zij haar leven 
opnieuw zin zal kunnen ge-
ven? De krachtige en Oscar-
waardige acteerprestatie van 
Moore sleurt mee in confron-
tatie met de ziekte. Ze draagt 
de ervaring vrijwel over aan 
de kijker. Niet voor niets ont-
ving Moore dit jaar niet al-
leen de Oscar voor de bes-
te vrouwelijke hoofdrol maar 
ook de Bafta en een Golden 
Globe.
Toegang:  5 euro inclusief 
een kopje koffi e voorafgaand 
aan de fi lm. ‘Vrienden’ be-
talen 4 euro. Kaarten in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij: 
Boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest.

De Zwaan Cultureel 
zoekt penningmeester
Uitgeest - De Zwaan Cultu-
reel zoekt een penningmees-
ter m/v (op vrijwillige basis). 
De  Zwaan Cultureel organi-
seert kleinschalige culture-
le activiteiten in de vorm van 
Theatervoorstellingen, Film-
huis, Open Podium en Kof-
fi econcerten. Alle activiteiten 
vinden plaats in het Dorps-
huis de Zwaan in Uitgeest. 
De werkzaamheden bestaan 
uit het uitvoeren van admi-
nistratieve werkzaamheden 
en het opstellen en bewa-
ken van de jaarlijkse begro-
ting en jaarrekening; de pen-
ningmeester is verantwoor-
delijk voor het naleven van 
de fi nanciële richtlijnen van 
een stichting, het zorgen voor 
de jaarlijkse kascontrole door 
een kascommissie, het aan-
vragen van subsidies. Hij/zij 

maakt deel uit van het be-
stuur de Zwaan Cultureel en 
wordt verwacht mee te den-
ken bij het ontwikkelen van 
beleid en richting te geven 
aan de koers van de Zwaan 
Cultureel.
Als penningmeester maak 
je onderdeel uit van ons be-
stuur en kun je natuurlijk op 
onze steun rekenen. Je mag 
gratis de theatervoorstellin-
gen en fi lms bijwonen, tij-
dens de uitvoering van je 
vrijwilligerswerkzaamheden 
krijg je gratis koffi e/thee en 
een drankje en 1x per jaar 
organiseert het bestuur een 
gezellige bijeenkomst om alle 
vrijwilligers te bedanken. 
Interesse of behoefte aan 
meer informatie? Stuur dan 
een e-mail naar: dezwaan-
cultureel@gmail.com.

Een uitgelezen kans 
voor wonen & recreëren 
in Noord-Holland

AVBU presenteert 
tunnelplan A9 Uitgeest
Uitgeest - Begin vori-
ge week is namens het be-
stuur van de AVBU de lang-
verwachte brochure van het 
tunnelplan voor de A9 aan-
geboden aan de burgemees-
ter van Uitgeest, mevrouw 
Wendy Verkleij.

De AVBU heeft in samenwer-
king met bewoners, bedrij-
ven en instellingen binnen 
Uitgeest een brochure uitge-
bracht over een duurzame en 
geluidsarme A9. Deze rijks-
weg vormt een fysieke bar-
rière tussen het dorp en het 
buitengebied. Het verkeer 
op de A9 is verantwoorde-
lijk voor veel geluidsoverlast 
en fi jn stof in het dorp en in 

de recreatiegebieden. Met de 
toekomstige reconstructie en 

de verbinding van de A8 met 
de A9 zullen deze problemen 
alleen maar groter worden.

In een rijk geïllustreerde bro-
chure is het destijds in 2004 
door de toenmalige burge-
meester Jaap Kroon gelan-
ceerde idee nader uitge-
werkt. 
Het plan zal worden toege-
zonden aan betrokken in-
stanties op provinciaal en 
rijksniveau en een speci-
aal team zal het idee verder 
promoten. De leden van de 
AVBU en de participanten in 
de actie zullen een digitale 
versie van de brochure ont-
vangen. 
De leden waarvan het e-
mailadres niet bij het secre-
tariaat bekend is en nieuwe 
leden kunnen per e-mail een 
digitaal exemplaar opvragen 
via het e-mailadres info@
avbu.com .

Uitgeest - Vorige week werd 
op basisschool de Vrijburg de 
kinderboekenweek geopend,
met als thema: “Raar maar 
waar, hoe zit dat in elkaar?” 
De gehele school werkt rond 
dit thema, waarin kinderen 
allerlei zaken onderzoeken, 
met een accent op het tech-
nische aspect. Vorige week 
dinsdag werden de leerlin-
gen verrast door een bezoek 
van professor Karel Knutsel 
en professor doctor Wilma 
Warhoofd. Beide professoren 
voerden goed doordachte 
proefjes uit, waarbij de kin-
deren interactief mee konden 
doen door hun petje op of 
af te doen, bij wijze van ant-
woord op een vraag. 
De ludieke opening werd af-
gesloten met een cadeau 
voor elke groep: een nieuw 
boek voor in de klas. De kin-
deren waren nu enthousiast 
om zelf aan de slag te gaan 
met proefjes en onderzoek. 
De kleuters brachten diezelf-

de dag nog een bezoek aan 
fi etsenmaker Ruud van Eg-
mond, hier in Uitgeest. Hij 
beantwoordde alle vragen 
en liet veel zien. De kleuters 
nemen om beurten hun fi ets 
mee naar school, die zij aan 
de hand van een lijst in de 
fi etsenhoek in hun lokaal kri-
tisch bekijken. Groep 3 werkt 
voornamelijk over robots en 
zij maakten een borstel ro-
bot, met een echt motortje! 
En groep 5-6 begon met het 
onderzoeken van kleuren, 
want uit hoeveel verschillen-

de kleuren is een kleur opge-
bouwd? Ook maken zij een 
eigen prentenboek. Groep 7 
stortte zich eerst op onweer 
en binnen elke groep worden 
er verschillende proefjes ge-
daan, ook afkomstig uit de 
techniektorens die op school 
aanwezig zijn. De kinderen 
uit de groepen 3, 4, 5 en 6 
genoten van een bezoek van 
kinderboekenschrijfster Ma-
rieke Smitshuis. Zij las hen 
voor uit haar boeken over 
Lotte en Roos: “Samen ben je 
niet alleen”. Dit werd zo en-
thousiast gebracht, dat het 
de kinderen inspireerde om 
zelf ook te gaan schrijven. Uit 
alle groepen wordt een tech-
nisch werkstuk gekozen dat 
in aanmerking komt voor de 
zilveren schroevendraaier en 
een heuse jury kiest daar-
uit het ultieme werkstuk dat 
de gouden schroevendraaier 
waardig is. 
Op donderdag 15 oktober is 
er overdag een boekenbal. 
Tijdens het boekenbal kiest 
een andere jury uit alle ver-
tel en voorleeskampioenen 
uit de verschillende groepen 
de vertel en voorleeskampi-
oen van de hele school, af-
gewisseld door optredens 
van de leerlingen. ’s Avonds 
is er een inloopavond, waar 
alles te bewonderen zal zijn. 
U bent daarbij van harte wel-
kom van 18.30 tot 19.30 uur. 
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Akersloot - Het klaverjas–
en keezseizoen in Café De 
Vriendschap is weer van start 
gegaan met de maandelijkse 
drives. Zelfs het Nederlands 
kampioenschap keezen vindt 
dit jaar plaats in Akersloot. 
Op zaterdag 17 oktober orga-
niseert De Vriendschap in sa-
menwerking met keezbord.nl 
een gezamenlijke speelavond 
voor zowel de keezers als de 
klaverjassers. De aanvangs-
tijd voor het keezen is 19.30 
uur. Inschrijvingen via www.
keezbord.nl of onder tele-
foonnummer 0251-312866. 
Het klaverjassen begint om 
20.00 uur. Opgeven voor de 
klaverjasdrive is mogelijk via 
0251-312866 of via info@
vriendschapakersloot.nl.
De volgende datum voor kla-
verjassen en keezen samen is 
op zaterdag 19 december.  

Klaverjas- en 
keezdrive

Vitesse verrast KFC: 2-3
Castricum - Door het ver-
lies vorige week thuis tegen 
United/DAVO was KFC al-
leen de trotse koploper ge-
worden in de 3e klasse B. Om 
weer op gelijke hoogte te ko-
men moest Vitesse dus win-
nen in Koog Zaandijk. Welis-
waar ging KFC de rust in met 
een comfortabele 2-0 voor-
sprong, maar na rust sloeg 
Vitesse toe en nam door een 
2-3 zege op doelsaldo de 
koppositie over van KFC.
De eerste 20 á 25 minuten 
was eigenlijk nog niet echt te 
zien dat het om een topduel 
ging. Maar daarna ging het 
duel helemaal los met kan-
sen aan beide kanten. Een 
op links doorgebroken spe-
ler wilde de bal terugleggen 
op een van zijn teamgeno-
ten, maar via de schoen van 
een van de verdedigers rol-
de de bal tergend langzaam 
het doel in: 1-0. Nog voor 
rust werd het zelfs 2-0 toen 
opnieuw een voorzet van de 
snelle linkerspits bij de ge-
heel vrijstaande rechterspits 
terecht kwam die die kans 
dankbaar benutte. Ook na 

rust was de eerste grote kans 
voor de thuisploeg en dat zou 
waarschijnlijk ook wel de be-
slissing hebben betekend. 
Nu bleef Vitesse in de wed-
strijd en sloeg in de 62e mi-
nuut meedogenloos toe. Na 
een goede combinatie over 
rechts wist Rick Poel de bal 
bij de cornervlag perfect op 
het hoofd van Robin Bakker 
te plaatsen die bij de twee-
de paal simpel kon binnen-
koppen: 2-1. Maar nog voor-
dat KFC van de schrik was 
bekomen lag de gelijkma-
ker ook al in het net. Dit keer 
na een snelle counter over 
links waarbij Robin Bakker 
de meegekomen Jort Kaan-
dorp een niet te missen kans 
bood: 2-2. In de 73e minuut 
nam Vitesse de leiding. Na 
een aanval door het midden 
speelde Rick Poel de bal sub-
tiel, op de weer sterk spe-
lende Jasper Rutgers, die 
vrij voor de keeper kwam en 
feilloos scoorde: 2-3. Vitesse 
staat weer op gelijke hoogte 
met KFC.

Viva! vangt bot bij 
aanbesteding zorg
Regio - Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo heb-
ben besloten Hulp bij Huis-
houden 1 te vervangen voor 
Schoonmaakondersteuning 
vanaf 1 januari 2016. 
Op 7 oktober is de gunning 
bekend gemaakt. ViVa! Zorg-
groep heeft dit product niet 
gekregen, de gemeenten 
hebben gekozen voor ande-
re aanbieders. 
De medewerkers zijn inmid-
dels geïnformeerd over het 

niet verkrijgen van deze aan-
besteding. Alle cliënten die 
deze hulp kregen hebben 
een brief ontvangen. ViVa! 
Zorggroep zegt alles in het 
werk te stellen om de ruim 
negentig medewerkers die 
het betreft, te herplaatsen in 
de organisatie. 
In de gemeenten in het werk-
gebied waar ViVa! Zorggroep 
deze hulp wel kan leveren 
krijgen deze medewerkers 
een baan aangeboden.

Limmen - Vrijdag 13 novem-
ber is er keezen in de kan-
tine bij Voetbal Vereniging 
Limmen. Keezen is gemak-
kelijk te leren. Het wordt een 

Keezen bij 
vv Limmen

geheel verzorgde avond. De 
koffie, drankjes, hapjes en 
zitten bij de prijs inbegrepen; 
twintig euro per persoon. De 
aanvang is 20.00 uur en op-
geven kan per koppel via in-
fo@vvlimmen.nl of aan de 
bar in de kantine. Het adres 
van VV Limmen is: Dampeg-
heestlaan 2.

Lia Kooijman exposeert

Castricum - In etalagegale-
rie Streetscape exposeert Lia 
Kooijman uit Castricum schil-
derijen, pasteltekeningen en 
sieraden. Lia: ,,Een hart staat 
voor de liefde, maar als je 
het omdraait ontstaat er een 
symbool van twee mooie ge-
zonde borsten. Door het hart 
zo te laten zien zeg je eigen-
lijk;  Ik hou van mijn borsten.” 
Haar initiatief ‘Stichting Hart 
voor Borstkanker’ heeft een 
persoonlijke achtergrond. 
Lia Kooijman en haar moe-
der kregen in 2006 de diag-
nose borstkanker.  Zij  heeft 
het hart een tweede beteke-
nis gegeven en vormgegeven 
in sieraden en schilderijen. 
De volledige opbrengst uit 
verkoop van haar expositie 
gaat naar borstkankeronder-
zoek van KWF Kankerbestrij-

ding. Haar persoonlijke ver-
haal is te lezen op www.hart-
voorborstkanker.org. waar 
ook sieraden of een schilde-
rij besteld kan worden.  Lia 
organiseert  sieradenwork-
shops en staat op markten; 
meer informatie hierover op 
haar website of de kunste-
naarspagina bij Streetscape. 
Het adres is Alkmaarseweg 
11a in Beverwijk.
Galeriehoudster Saskia 
Steenbakkers exposeert bo-
vendien schilderijen en foto¹s 
bij Beentjes , Torenstraat 28 
in Castricum. 
Streetscape organiseert 
sinds 2010 exposities in win-
kelpanden die tijdelijk leeg 
staan. Locaties, exposities en 
kunstwerken staan op www.
streetscape.nl. Foto: Saskia 
Steenbakkers.

Castricum - Forte Kinder-
opvang organiseert in sa-
menwerking met de scholen 
De Klimop, Juliana van Stol-
berg, Montessori en de Sok-
kerwei op dinsdag 27 oktober 
om 20.00 uur de gratis lezing 
‘kinderen en seksualiteit’. 
Tijdens deze bijeenkomst 
geeft Robert Hubers, seksuo-
loog, informatie over de sek-
suele ontwikkeling bij kin-
deren en hoe daar als ou-
der van een kind mee om te 
gaan. Er wordt ook ingegaan 
op de positie van school, ou-
ders en de opvang. De lezing 
vindt plaats in de De Boom-
hut, Sokkerwei 4 in Castri-
cum. Opgeven via info@for-
tekinderopvang.nl of tel.: 
0251-658058.

Kinderen en 
seksualiteit

Regio - Tijdens de donke-
re herfst- en wintermaanden 
neemt de kans op woningin-
braken, overvallen en straat-
roven toe. De politie neemt 
daarom tijdens deze ‘donke-
re dagen’ extra maatregelen 
om criminaliteit te voorko-
men en daders snel te pak-
ken. Om het aantal aanhou-
dingen te kunnen verhogen, 
is de politie sterk afhankelijk 
van snelle meldingen zodat 
zij direct ter plaatse kan zijn. 
Gevraagd wordt altijd 112 te 
bellen bij een verdachte si-
tuatie. Anoniem melden kan 
ook via 0800-7000.

Donkere dagen
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Baldadige jeugd en inbraken
Automobilist rijdt door na 
aanrijding met bromfi ets

Castricum - Vorige week 
dinsdag vond een aanrij-
ding plaats tussen een brom-
fi ets en personenauto waar-
na de bestuurder van de au-
to is doorgereden. Omstreeks 
21.45 uur reed een 16-jari-
ge jongen uit Limmen van-
af Soomerwegh de rotonde 
op en hij wilde rechtdoor  de 
Soomerwegh vervolgen. Op 
dat moment kwam er vanaf 
de Molenweide een perso-
nenauto de rotonde naderen. 
Deze personenauto raak-
te de rechterachterzijde van 
de bromfi ets die daardoor 
ten val kwam. De onbeken-
de bestuurder van de perso-
nenauto reed vervolgens over 
de rotonde rechtdoor, in de 
richting van de Oranjelaan. 
Het betrof een donkerkleuri-
ge Audi A4 tdi 2.0 met gro-
te velgen. Getuigen en/of be-
trokkenen kunnen zich mel-
den bij de politie.

Woensdag kwam er bij de 
politie een melding binnen 
van een inbraak aan het Wa-
mellant. Vanuit de woning 
werden geld en apparatuur 
gestolen.
Zaterdag omstreeks 1.15 uur 
zorgde een groep jongeren 

voor overlast in de omgeving 
van de Schelgeest. De dienst-
doende agenten hadden die 
avond al eerder contact ge-
had met een groep vanuit de 
kermis in Bakkum. Ze waren 
toen ook al baldadig richting 
de politie. Ter plaatse hoor-
den de agenten glasgerinkel 
en zij zagen dat de groep be-
gon te rennen. Na een korte 
achtervolging kon één van de 
jongens, een 18-jarige inwo-
ner van Castricum, worden 
aangehouden. De tweede 
verdachte, een 19-jarige jon-
gen uit Castricum, werd door 
de politie herkend en werd 
korte tijd later bij zijn woning 
aangehouden. Beiden wer-
den ingesloten.

Woensdag  rond 4.20 uur 
werd een bewoner van de 
Rijksweg in Limmen wakker 
van gerommel aan een raam 
van zijn woning. Er probeerde 
een man naar binnen te klim-
men. De bewoner gaf een 
schreeuw en de man ging er 
in onbekende richting van-
door. De gewaarschuwde po-
litie heeft nog gezocht maar 
vanwege het zeer summie-
re signalement werd er geen 
verdachte meer gevonden.

Musical en veiling van 
The Cast in Jac. P. Thijsse
Castricum - Op 14 novem-
ber wordt de aula van het 
Jac.P. Thijsse College omge-
toverd tot een musicaltheater 
annex veilinghuis. Leden van 
The Cast verzorgen een spe-
optreden en hebben kavels 
ingebracht die na de voor-
stelling geveild worden. De 
opbrengst is bestemd voor 
de volgende musicalproduc-
tie.  
The Cast heeft na het suc-
ces van Cabaret in mei ge-
kozen voor een tussenjaar. In 
november 2016 staat de vol-
gende musical op de plan-

ning. Tijdens verschillende 
workshops onder leiding van 
de nieuwe regisseur Mar-
tijn Egelmeer en choreografe 
Jenny Burger wordt hard ge-
werkt aan het versterken en 
verbeteren van zang, dans en 
spel. 
Om de kas te spekken zijn er 
kavels ingebracht door de le-
den voor een veiling. Van ver-
wenpakketten en mooie ca-
deaus tot verzorgde etentjes 
thuis. Kaarten zijn  uitsluitend 
te bestellen via info@thecast.
nl. Aanvang 20.00 uur, toe-
gang tien euro. 

Castricum - Het is de 
Sea Devils niet gelukt 
om de overwinning tegen 
Schrobbelaar een goed 
vervolg te geven. Tegen 
Basketbal Vereniging Am-
sterdam gingen de man-
nen in het geel met 53-49 
ten onder. 

De Amsterdammers be-
gonnen sterk. Via scores 
van Hoffman, Zeeman, Je-
roen Post en Engels haal-
den de Sea Devils het eind 
van het eerste kwart met een 
achterstand van zes pun-
ten. De stand na tien minu-
ten was 17-11. Toch wisten 
de Sea Devils de schade nog 
te beperken. Dit was vooral 
te danken aan de vrije worp-
schutters van Amsterdam. 
Via Wickenhagen en Hoff-
man stond er bij rust 32-22 
op het bord. Voor de Sea De-
vils scoorden Wickenhagen, 
en Boske. Aan het eind van 
het kwart stond er 41-34 op 
het bord. In de laatste kwart 
stond Wickenhagen op om er 
nog een echte wedstrijd van 
te maken. Hij kwam steeds 
naar binnen en lokte de fout 
uit met soms nog een score 
erbij. Via een geweldige al-
ley-oop  kwamen de Sea De-
vils op twee punten van de 
Amsterdammers. Via Wic-
kenhagen en Zeeman stond 
er uiteindlijk 53-49 op het 
scorebord.

Verlies voor 
Sea Devils 

Castricum - Afgelopen zon-
dag stonden de judoka’s 
van Judoclub Groefsema op 
de mat voor de eerste ron-
de van de puntencompetitie. 
De puntencompetitie is op-
gezet om de judoka’s in hun 
vertrouwde omgeving van de 

sportschool op een sportie-
ve en speelse manier kennis 
te laten maken met het wed-
strijdjudo. De judoka’s leren 
zo hoe het is om te winnen, 
maar wat vaak veel moeilijker 
is, ze leren ook verliezen. De 
inzet: een judotegel. 

Spelpeil Limmen-VVH-
Velserbroek bedenkelijk
Limmen - Zondag had 
Limmen op de Damphe-
geest. na twee nederla-
gen, wel wat goed te ma-
ken. VVH-Velserbroek was 
de tegenstander waar dat 
tegen moest kunnen. De 
ploeg had nul punten en 
nog maar twee keer ge-
scoord. Het liep anders.

Vanaf minuut een was dui-
delijk dat de gasten voor een 
punt waren gekomen en ze-
ker niet van plan waren om 
er een echte wedstrijd van 
te maken. Zonder enige op-
bouw en met lukrake bal-
len naar voren probeerden 
ze voorin wat te creëren, ter-
wijl Limmen in de eerste der-
tig minuten nog probeer-
de te voetballen. De omme-
keer kwam nadat Jack van 
de Reep, na een ongelukkige 
handsbal, met een rode kaart 
het veld moest verlaten en 

de gasten via de toegekende 
penalty op voorsprong waren 
gekomen. Limmen moest nu 
proberen om met tien man de 
achterstand goed te maken. 
Limmen bleef het proberen 
in de tweede helft, maar het 
spelpeil zakte langzaam naar 
een zeer bedenkelijk niveau. 

Toen moest invaller Bob Bur-
gering na twee gele kaar-
ten binnen een paar minu-
ten vroegtijdig de kleedka-
mer opzoeken. Limmen pro-
beerde het nog wel me ne-
gen man maar het zat er ge-
woon niet in. Na ruim negen-
tig minuten kon een ieder de 
balans van de wedstrijd op-
maken. 
Een met 1-0 verloren wed-
strijd. een directe rode kaart. 
een rode kaart na twee gele 
in een wedstrijd. twee spe-
lers met een blessure naar de 
kant. 

Limmen - Naast de twee ba-
sisscholen in Limmen doet 
dit jaar ook Conquista mee 
met de Schoenendoosac-
tie. Operatie schoenendoos 

Schoenendoosactie en speurtocht 
is een najaar actie waarbij 
kinderen een schoenendoos 
met schoolspullen en speel-
goed vullen voor kinderen in 
arme landen. Conquista zorgt 

voor het materiaal om de do-
zen een fraai uiterlijk te ge-
ven. Dat kan vanaf woens-
dag 21 oktober. Zelf een 
doos meenemen. Die dag is 
er vanaf 18.30 uur een speur-
tocht. Deelname is gratis.

Castricum - Uitleg hoe met 
Windows 10 gewerkt wordt 
vindt plaats op 26 oktober 
om 14.00 uur bij Welzijn Cas-
tricum. 

Windows 10

Limmen - Tot eind novem-
ber exposeert Trudy Keyzer 
aan de  Rijksweg 127 te Lim-
men. Op de bovenverdieping  
zijn haar schilderijen en beel-
den van brons en keramiek 
te zien. Het thema is ‘natuur’. 
De expositie is te bezichtigen 
van dinsdag tot en met vrij-
dag van 9.30-17.30 uur en za-
terdag van 9.30-16.30 uur.

Expositie 
Trudy Keyzer
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