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Kansen pakken, net 
zoals Erik Hulzebosch

Castricum - Marathon-
schaatser Erik Hulzebosch 
was de spreker bij een net-
werkavond van drie onderne-
mersverenigingen in het Huis 
van Hilde afgelopen donder-
dag. De bijeenkomst was ge-
organiseerd door de OVC. 
Zo’n 150 ondernemers geno-
ten van het gastoptreden. 

Erik vertelde op een humo-
ristische manier hoe hij van 
‘niet-weten-niks-kunnen’ is 
opgebloeid, nadat hij zijn ta-

lent en passie voor schaatsen 
had ontdekt. Zijn motto: ge-
woon doen alle kansen pak-
ken die er zijn. Een inspire-
rende avond, niet alleen voor 
de ondernemers in de regio, 
maar ook voor een fan in het 
bijzonder. Kor Boven stond 
een uur buiten te wach-
ten om op de foto te kunnen 
gaan met Erik. Het wachten 
werd beloond. Hoezo, pak al-
le kansen? Tekst: Michaëla 
Wierdsma, foto: Rob Berke-
meier, R-design4U.

Bakkum Bruist overhandigt 
symbolische stoeptegel 

Bakkum - Een maand na 
de eerste editie van Bak-
kum Bruist is in de winnen-
de straat, de Eerste Groenel-
aan, een symbolische stoep-
tegel uitgereikt. De tegel is 

versierd met ‘de twee Bak-
kum Bruist-poppetjes’ die el-
kaar vasthouden en is ont-
worpen door Hanna Looyen. 
De tegel staat in het teken 
van het maken van verbin-

ding tussen bewoners. Het 
idee voor de sponsoring van 
de tegel kwam van Bert van 
Berkum, eigenaar van Blue 
World. ,,Dit samengevoel is 
waar het allemaal om draait 
en juist daarom steun ik ze”. 
Jolijn Kerkkamp, één van de 
organisatoren: ,,We hopen bij 
alle aankomende edities een 
tegel aan de winnende straat 
te kunnen uitreiken, zodat 
dit symbool zich als een olie-
vlek gaat verspreiden in het 
straatbeeld van Bakkum”. 
Via het platform van Bak-
kum Bruist heeft Stichting 
Welzijn ondertussen een be-
roep gedaan op de bewoners 
van Bakkum om iets te bete-
kenen voor ouderen en daar 
wordt gehoor aan gegeven in 
het kader van verbinding. 
Zondag 23 oktober gaat een 
korte film online via de Face-
bookpagina in première, ge-
produceerd door  Folkert Da-
tema en Edith Paol. Inmiddels 
hebben de bewoners van de 
Eerste Groenelaan een da-
tum geprikt om met elkaar te 
gaan genieten van de straat-
prijs, een borrel en hapjes bi-
tes bij Restaurant Fase Fier. 
De volgende  Bakkum Bruist 
is op zaterdag 9 september 
2017. 

MeMorabel  
afscheid 
neMen

Deze week in De krant

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

5,95

NIEUWE OOGST! 
APPELCAKE 8 PERS

7,95

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

26 OKTOBER
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Overal lekker bij!!
BIEFSTUK-
TARTAAR

50% korting 

2 pers roerbakgroente
naar keuze

2 minute steaks

Samen €5,99
Mortadella
Corned beef 
Coppa   samen €4,99



 
 2    19 oktober 2016

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
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

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

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

Lezing jutters in Strand-
vondstenmuseum

Castricum - Op 30 decem-
ber is het vijf jaar geleden dat 
het Strandvondstenmuseum 
de deuren opende. Sindsdien 
zijn er  meer dan vijfhonderd 
schoolklassen en honderd-
duizend bezoekers geweest, 
passanten meegerekend die 
gebruik maakten van dien-
sten, zoals het servicepunt en 
de gratis exposities.
Zondag 20 november van 
14.00 uur tot 16.00 uur komen 
echte jutters vertellen. Piet en 
Boet (Jan) Winder uit Schoorl 
verhalen over hun belevenis-
sen en ‘juttersstreken’. Kaar-
ten zijn te bestellen via info@
strandvondstenmuseum.nl 

of telefonisch 06-22923226. 
Maar eerst, op woensdag 
26 oktober om 10.00 uur, 
start van een cursus tekenen 
met Joop Bakker. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar. Aan-
melden kan bij het Strand-
vondstenmuseum of bij Joop 
Bakker 06-40455871, info@
joopbakker.nl. 

Vanaf heden is het muse-
um dagelijks geopend voor 
groepsarrangementen en op 
afspraak. Op de foto Boet 
(Jan) Winder in actie met zijn 
tot juttersbrommer. Foto be-
werkt door Rob Berkemeier, 
R-design4U.

Kunstwerken gevraagd 
voor Castricumse Streken
Castricum - In 2017 bestaat 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum vijftig jaar. Ter gelegen-
heid van dit jubileum wordt 
onder andere een expositie 
georganiseerd van herken-
bare, karakteristieke plek-
ken in Bakkum en Castricum. 
De expositie krijgt de naam 
‘Castricumse Streken’ en is 
van half mei tot half juli in de 
dorpskern van Castricum te 
bezichtigen. De organisatie is 
in handen van Meinard Klop-
penburg, Annette Beentjes, 
Corrie Loogman en Rino Zon-
neveld. Er worden geen foto’s 
getoond, maar wel schilde-
rijen, tekeningen, houtsne-
den, gouaches, aquarellen, 
gravures, litho’s of zeefdruk-
ken. Meer dan tien kunste-
naars en bezitters van kunst-
werken hebben hun mede-
werking al toegezegd. Er zal 
ook origineel werk worden 
getoond van overleden Cas-
tricumse schilders zoals Bak-

ker, De Nijs, Heeck en Hoe-
be. Wie zelf een mooi werk in 
huis heeft met beelden van 
Castricum of Bakkum, kan 
zich aanmelden. Er zou een 
foto gemaakt kunnen wor-
den voor de Beeldbank van 
Oud-Castricum of het werk 
zou deel uit kunnen maken 
van deze bijzondere exposi-
tie. Aanmelden bij Rino Zon-
neveld via 0251-656060 of ri-
nozonneveld@gmail.com. Op 
de foto een pastel van Kees 
Bakker van een boerderij uit 
de Oosterbuurt.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren

Akersloot - 26-09-2016: 
Sofi e Maria Cornelia Lou-
we, dochter van Johannes 
C. Louwe en Miranda Krom. 
5-10-2016: Lily Hoek, dochter 
van Robert P. Hoek en Willi-
brordus M. Hollenberg. Cas-
tricum - 10-10-2016: Rein 
Dierdorp, zoon van Meindert 
Dierdorp en José Vormer.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Akersloot - 12-10-2016: Si-
mon C. Admiraal en Charlotte 
Hollenberg. Limmen - 8-10-
2016: Jako Olling en Ellen E. 
M. Dirkson.
 
Overleden

Castricum - 9-10-2016: 
Werner Spruit, gehuwd met 
Anke D. Stoker. 10-10-2016: 
Hendricus J. van der Vis, ge-
huwd met Karolina M. H. van 
Kooten.

Castricum   Met ingang van 
11 december wordt een nieu-
we dienstregeling toegepast 
door NS. De treinen rijden op 
andere tijden, waardoor een 
kwartierdienst ontstaat tus-
sen Castricum en Amster-
dam en Utrecht. De spitsin-
tercity naar Haarlem stopt 
weer in Castricum. De reis-
tijd naar Amsterdam Centraal 

wordt met enkele minuten 
verkort, van 28 naar 25. In de 
spits stopt de intercity tussen 
Alkmaar en Haarlem in Hei-
loo en Castricum. De sprin-
ter tussen Haarlem en Alk-
maar kan sneller rijden door-
dat de trein minder lang stil-
staat op station Uitgeest. De 
trein naar Den Helder stopt 
voortaan ook in Heiloo.

Andere tijden, meer treinen

Castricum - In de gemeen-
te Castricum wonen nu meer 
dan 35.000 is uitgekomen; 
het zijn er 35.091. 
Het toenemende aantal in-
woners heeft te maken met 
nieuwbouw zoals op land-
goed Duin en Bosch in Bak-

kum. Dit betekent ook dat 
de gemeenteraad  bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
2018 twee extra zetels heeft; 
25 zetels in plaats van 23. 
Tenminste, als in 2018 het 
aantal inwoners ook boven 
de 35.000 ligt.

Met 35.091 Castricummers 
twee extra zetels in raad 

Regio - Reumavereniging 
IJmond geeft haar leden de 
gelegenheid om deel te ne-
men aan hydrotherapie in 
Heliomare. Voor enkele le-
den is aan- en uitkleden erg 

Hulp bij aan- 
en uitkleden

moeilijk, daarom wordt ge-
zocht naar mannelijke/vrou-
welijke vrijwilligers om hen 
hierbij te helpen op woens-
dag en/of vrijdag. De hy-
drotherapie vindt plaats van 
12.00 tot 12.45 uur, omkle-
den vanaf 11.45 uur en 12.45 
uur. Neem contact op via tel: 
0251-247303 of secretaris@
rpvijmond.nl.

Omgekeerd in de sloot
Akersloot - Donderdag rond 20.30 uur is de brandweer uit-
gerukt met de brandweerboot voor een voertuig te water bij 
het Starnmeer langs de N246. De twee inzittenden bleven on-
gedeerd. Het voertuig liep grote schade op. Volgens getuigen 
twijfelde de bestuurder bij het nemen van een afslag en be-
landde, waarschijnlijk als gevolg van een te hoge snelheid, de 
auto daarna te water. Foto: Hans Peter Olivier.
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Blijspel Rossenbacker
‘Laat Zwaantje maar schuiven’

Akersloot - Toneelvereni-
ging Rossenbacker speelt 
het blijspel ‘Laat Zwaantje 
maar schuiven’ op vrijdag 28 
en zaterdag 29 oktober van-
af 20.00 uur in de theater-
zaal van De Lelie. Zwaantje, 
huishoudelijke hulp bij Ger-
maine Goedgeluk, zorgt in de 
breedste zin van het woord 
voor alles en iedereen. Span-
ning, onverwachte wendin-

gen en wie hoort bij wie? En 
hoe lang nog? Emoties, lief-
de, lastige situaties, belang-
rijke carrières; alles komt 
langs. In twee bedrijven kan 
het publiek genieten van de-
ze soap. Kaarten zijn telefo-
nisch te bestellen via 0251-
317457 of info@rossenbac-
ker.nl, bij Veldt’s Toko en aan 
de zaal. Rossenbacker is op 
zoek naar nieuwe leden.

Castricum - De bewoonster 
van een woning aan de Beet-
hovensingel ontdekte dins-
dag rond 12.45 uur twee on-
bekende vrouwen in haar 
woning. De insluipers sloe-
gen op de vlucht. Het tweetal 
ging er lopend vandoor. On-
danks de inzet van Burgernet 
en een zoekactie door agen-
ten zijn de vrouwen niet ge-
vonden. De 80-jarige vrouw 
heeft aangifte gedaan. De 
vrouwen zijn blank en onge-
veer 1.60 lang, een heeft een 
slank postuur, donker strak 
achterover gekamd haar, 
licht kroezend, is ongeveer 
dertig jaar oud en zij had een 
donkere lange mantel aan. 
De tweede vrouw is onge-
veer veertig jaar oud, heeft 
een stevig postuur, donker-
blond kort haar en zij droeg 
een grijze jas en een witte 
rok. Het is niet duidelijk of de 
vrouwen iets hebben meege-
nomen uit de woning. Men-
sen met informatie worden 
verzocht te bellen met 0900-
8844.

Vrouw jaagt 
insluipers weg 

Livemuziek vrijdag bij 
Grandcafe Mezza Luna
Castricum - Liefhebbers 
hebben er lang op moeten 
wachten, maar vrijdag 21 ok-
tober kan iedereen weer ge-
nieten van livemuziek bij 
Mezza Luna.
Dit keer zal de Castricumse 
band Kleedkamer 2 garant 
staan voor een avondvullend 
programma. Hun muziek is 
een feest van herkenning en 
veelzijdigheid is een handels-
merk van Kleedkamer 2. Niet 
alleen hits uit de jaren ‘70 en 
‘80 komen voorbij, maar ook 
recente meesterwerken van 
Eddy Floyd, The Police, Dou-

we Bob, The Cure, Claudia de 
Breij en Pink Floyd. De zang 
wordt verzorgd door Paulien 
Zwikker, de electrische gi-
taar wordt virtuoos bespeeld 
door Michael Louwinger, Ron 
Moed  verzorgt de drumpar-
tijen, Jeroen Visser speelt 
basgitaar en Elbert Min 
neemt de toetsen en akoes-
tische gitaar voor zijn reke-
ning. 

Er kan gedanst worden en 
meezingen mag. De aanvang 
is 21.00 uur. Zie ook www.
grandcafemezzaluna.nl. 

Gezellige drukte in 
Proefl okaal Dampegheest
Limmen - Zondag was het 
de derde zondag van de 
maand en dan gaat proefl o-
kaal Dampegheest open. Met 
deze keer als thema ‘Bock-
bier oud-nieuw’. Veel bier-
liefhebbers kwamen hier op 
af en zij genoten van de ver-
schillende mooie smaken. 

Er was een proeverijtje te be-
stellen van Dampegheest 
bockbieren uit de jaren 2012, 
2015 en 2016. Ook waren 
er twee andere bijzondere 

bockbieren en daarnaast na-
tuurlijk de andere mooie bie-
ren van Brouwerij Dampeg-
heest. 

Proefl okaal Dampegheest is 
een gezellige gelegenheid 
om samen met vrienden/
vriendinnen even een lek-
ker biertje te drinken en bij 
te praten. Iedere derde zon-
dag van de maand open van 
15.00 tot 20.00 uur. Volgende 
openinsgtijden zijn op 20 no-
vember en 18 december. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
Cosi Fan Tutte - Royal Opera

vrijdag & zaterdag 19.00 uur  zondag 19.30 uur  
maandag 20.45 uur  dinsdag 18.45 uur

Hell or High water
donderdag 18.45 uur  

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
maandag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

woensdag 18.45 uur 
Tonio

donderdag 20.45 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  zondag 19.45 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag & woensdag 20.45 uur 
Inferno

donderdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

The Girl on the Train
donderdag 20.45 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur
Bridget Jones’s Baby

donderdag, vrijdag & zondag 11.30 uur
De Club van Sinterklaas & 
geblaf op de pakjesboot

donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur
woensdag 13.30 uur
Trolls (NL) 3D

donderdag & vrijdag 13.30 uur  zaterdag 16.00 uur
zondag 11.30 uur  woensdag 16.00 uur

Uilenbal
donderdag & vrijdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

Trolls (NL) 2D
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur
Peter en de Draak (NL) 3D

donderdag & vrijdag 11.30 uur
zaterdag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur

Storks (NL) 2D

Programma 20 okt  t/m 26 okt 2016

Cosi Fan Tutte 
Hoeveel houd je van je part-
ner? Hoe zeer vertrouw je 
hen? En kunnen zij jou ver-
trouwen? Mozart’s klassieke 
opera Così fan tutte zet twee 
stellen voor de test, met ge-
weldige muziek en met ver-
schillende onverwachte re-
sultaten. 
Voor deze nieuwe produc-
tie, creëert regisseur Jan Phi-
lipp Gloger een rijke theatra-
le wereld als speelplaats voor 
deze eigenzinnige komedie, 
waar twee mannen elkaars 
vrouw proberen te winnen 

met een weddenschap. Don 
Alfonso, de poppenspeler 
van dit liefdesexperiment, is 
een theaterregisseur die al-
le sets, rekwisieten en trucs 
gebruikt om nieuwe scenes 
te bedenken die de minnaars 
uitdagen. Deze levendige, 
jeugdige en fantasierijke kijk 
op een van ‘s werelds meest 
geliefde opera’s wordt uitge-
voerd door een cast vol met 
opkomende sterren, gekozen 
door Semyon Bychkov. Ge-
zongen in het Italiaans, on-
dertiteld in het Nederlands. 

Wanneer de broers Tanner 
en Toby hun ranch dreigen 
te verliezen beginnen ze aan 
een wanhopige reeks over-
vallen op kleine lokale ban-

Hell or High Water ken. Omdat het steeds maar 
om kleine bedragen gaat ho-
pen Tanner en Toby buiten 
schot te blijven. Alles loopt 
gesmeerd tot de bijna gepen-
sioneerde Texasranger Mar-
cus zich in de zaak vastbijt.
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Splendid Pliss; 
Dé oplossing voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Gezien op te-
levisie? KeJe raamdecora-
tie op magneetband, speci-
aal voor kunststof kozijnen. 
Monteren zonder te boren of 
schroeven. De Splendid Pliss 
binnenzonwering wordt di-
rect op de kunststof glaslat-
ten geplaatst, Geen gordijn-
rails of cassettes meer die 
voor het raam of de draai-
kiepramen hangen! De ge-
plisseerde raamdecoratie in 
fraai aluminium frame kan 
in beide richtingen worden 
bediend. De Splendid Pliss 
blijft op elke gewenste stand 
staan. Draaikiepramen kun-
nen altijd maximaal geopend 

worden en eventuele ven-
tilatieroosters worden nooit 
meer geblokkeerd. Deze zon-
wering is te bestellen in di-
verse kleuren en naar keuze 
in doorschijnende, niet door-
schijnende maar wel licht 
doorlatende of een volledig 
verduisterende stof. Splen-
did Pliss is ook geschikt voor 
vochtige ruimtes.

Hummel Kozijnen & Woon-
comfort is dealer van Splen-
did Pliss in Noord-Holland. 
Liever lamellen? Kies dan 
voor de Latende, een alumi-
nium frame met een inge-
bouwde 25 millimeter alu-

Confl ictbemiddeling 
door mediation

Regio - Waarom sudde-
ren confl icten soms zo lang 
door? Omdat de relatie al 
te ver is geëscaleerd en de 
confl icterende partijen niet 
meer met elkaar praten. Bu-
ren die over en weer dreigen 
met rechtszaken, situaties op 
het werk die de werksfeer 
verpesten waardoor ontslag 
dreigt, ex-echtelieden die el-
kaar met advocaten besto-
ken et cetera. 
Mediation biedt een moge-
lijkheid om uit die impasse te 
komen. Een mediator is op-
geleid om partijen met elkaar 
in gesprek te brengen en te 
begeleiden, met als doel een 
oplossing te vinden die voor 
beide partijen acceptabel is. 
De mediator is onpartijdig, 
en komt, anders dan bijvoor-
beeld een advocaat, niet op 
voor het belang van een van 
de partijen. De confl icteren-
de partijen bepalen zelf of zij 
het mediation traject ingaan, 
wat uiteraard een heel an-

der vertrekpunt is dan bij een 
gang naar de rechter waarbij 
de ene partij de andere partij 
dwingt middels een dagvaar-
ding. Mediation vindt plaats 
op basis van vrijwilligheid, 
wat betekent dat de media-
tion op elk moment door elk 
van de partijen kan worden 
gestopt. 
Meer weten? Kijk op www.
medala.nl of neem contact 
op met mr. Els van Diepen, 
06-30556107, elsvandiepen@
medala.nl.

Mindfulness-training 
vermindert stress

Uitgeest - Na de zomer na-
men veel mensen zich voor 
om weer opgeruimd aan het 
werk te gaan. Maar dat viel 
tegen. Dat is niet vreemd. 
Veertig procent van de werk-
nemers ervaart een te hoge 
werkdruk. ,,Daar is wat aan 
te doen², zegt Annelies Blom. 
,,Aandachtstraining helpt om 
beter bewust te zijn van per-
soonlijke factoren die stress 
veroorzaken en de stress te 
verminderen.” 

,,Mindfulness, kortweg 
MBCT, is een wetenschappe-
lijk onderbouwde vorm van 
aandachtstraining”, vervolgt 
zij. ,,Vaak denken mensen bij 
Mindfulness in eerste instan-
tie aan zweven op een mat-
je. De achtweekse MBCT-
training van Blomcoaching.nl 
staat met beide voeten op de 
grond. De training richt zich 
op het verminderen van som-
berheid, stress en zelfkritiek. 
Deelnemers die de training 
hebben gevolgd, geven aan 
zich mentaal sterker en ze-
kerder te voelen.” 
De belangrijkste resultaten 
van deze training zijn volgens 
Annelies dat mensen minder 
lichamelijke en psychologi-
sche klachten ervaren en hun 
leefstijl in positieve zin ver-
andert. Dat zij zich gemak-
kelijker kunnen ontspannen 
en een positiever zelfbeeld 
en beeld van de omgeving 
hebben en dat de kwaliteit 
van hun leven is verbeterd. 

Op Blomcoaching.nl is te le-
zen wat eerdere deelnemers 
hebben ervaren. Nieuwsgie-
rig? Ga dan op donderdag 
27 oktober naar de informa-
tieavond over Mindfulness 
in Dorpshuis De Zwaan. In 
anderhalf uur licht Annelies 
Blom toe wat Mindfulness 
is en wat men zoal mag ver-
wachten van de achtweekse 
training. Kosten voor de in-
formatieavond bedragen 7,50 
euro per persoon.  

Op maandag 7 november 
start de training Mindfulness 
in De Zwaan in Uitgeest. Re-
serveren of inschrijven kan 
via Blomcoaching.nl en daar 
staat ook alle informatie over 
Mindfulness, de informatie-
avond, de training en de ge-
certifi ceerde aanpak van An-
nelies Blom.

minium jaloezie. De Latende 
is verkrijgbaar in diverse la-
melkleuren. Alle raamdeco-
ratieproducten worden be-
vestigd met een dubbelzij-
dige magneet- en staalband 
op de glaslatten, dus zonder 
boren of schroeven en zelfs 
zeer geschikt voor de mees-
te houten kozijnen. De in-
zethor werkt op soortgelijke 
manier; het aluminium frame, 
voorzien van grijs gaas, heeft 
dezelfde kleur als het draai-
kiepraam en wordt van bin-
nenuit geplaatst. De stalen 
veer aan de bovenzijde zorgt 
dat de inzethor geklemd blijft 
tussen de dagmaat van het 

kozijn. Het raam kan in elke 
gewenste stand worden ge-
zet met de inzethor erin.

De showroom van Hummel 
Kozijnen & Wooncomfort aan 
de Lijnbaan 44a is geopend 

van maandag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 16.30 uur 
en zaterdag van 11.00 tot 
15.00 uur. Bel 0251 234484 / 
06 10273172 of kijk op www.
hummel.kozijnen.nl voor 
meer informatie.

Forza wil af van 
hondenbelasting
Castricum - Donderdag-
avond heeft fractievoorzitter 
Ralph Castricum samen met 
Tino Klein van de VVD een 
motie aangekondigd waarin 
opgeroepen worden de hon-
denbelasting af te schaffen. 
Ook de lokale partij CKenG 
heeft zich aangesloten. De 
motie wordt onderdeel bij de 
bespreking van de begroting 
op 3 november. Ralph Cas-
tricum: ,,Met deze belasting 
worden hondenbezitters ge-
discrimineerd, want katten-, 
paarden- of geitenbelasting 
bestaat niet. De hondenbe-
lasting is geldklopperij, die 
geen positieve invloed heeft 
op het gedrag van honden-
bezitters. Geen nut en nood-
zaak en dus afschaffen!”

Werk Rothko ontdekken
Castricum - Vanaf zater-
dag 5 november laat schil-
derdocente Angèle van den 
Thillart cursisten al schilde-
rend en experimenterend de 
geheimen van het abstrac-
te werk van Rothko ontrafe-
len. De workshop omvat vier 
middagen van 14.00-16.30 
uur. Over de techniek is Ro-
thko altijd erg terughoudend 
geweest. Zeker is dat het op-
gebouwd is in diverse lagen 
zodat langzaam de uiteinde-
lijke kleur ontstaat. Aanmel-
den via www.toonbeeld.tv.

Limmen - Vorige week 
woensdag omstreeks 17.45 
uur is bij de Vuurbaak een 
fi etsster gewond geraakt na 
een aanrijding met een be-
stelbusje. De bestuurder van 
de bestelbus zag de vrouw 
over het hoofd toen zij af-
sloeg. Zij is met spoed over-
gebracht naar het ziekenhuis.  

Ongeval

www. .nl

www. .nl
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Egmond - Het gemengd 
koor Crescendo bestaat 
veertig jaar en dat wordt ge-
vierd met een jubileumcon-
cert op zaterdag 29 oktober 
in het Wapen van Egmond-
Binnen. Aanvang 20.00 uur. 

De avond staat onder leiding 
van dirigent Pim Abbestee en 
de pianobegeleiding is in han-
den van Mariëlle Tromp-Zent-
veld. Ook de vocalpopgroup 
De Meisjes met de Wijsjes 
geeft acte de préséance. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
tel.: 0725061130 en aan de 
zaal. 

Jubileumconcert

Heiloo - De Stichting Cultuurbevordering Witte Kerk is er in 
geslaagd een veelzijdige serie van tien concerten samen te 
stellen. De website geeft een uitvoerig programmaoverzicht. 
Zondag 23 oktober klinkt het eerste concer. Pianist Daniël 
Kramer vertolkt werken van Claude Debussy: Suite Berga-
masque, Estampes, Images, en andere werken. De aanvangs-
tijd is 15.00 uur. Reservering via www.concertenwittekerk.nl 
of 06-45184525.

Castricum - Op 31 oktober 
start de gratis oudercursus 
‘Peuter in Zicht’ over het op-
voeden van peuters en die is 
bedoeld voor ouders/opvoe-
ders van kinderen in de leeftijd 
van 1,5 tot 4 jaar. 
De cursus bestaat uit vier bij-
eenkomsten. De cursus wordt 
gehouden in Geesterhage. 
Aanvang 19.30 uur, meedoen 
is gratis. 
Aanmelden bij GGD Hollands 
Noorden via www.ggdhn.nl/
cursussen. Vragen via cur-
susbureau@ggdhn.nl of 088-
0100557.

Peuter in Zicht

Landschap Noord-Holland 
viert 80e verjaardag met fi lm

Regio - Stichting Landschap 
Noord-Holland viert haar 
80-jarige verjaardag. Daar-
om is een korte fi lm gemaakt 
die kijkers meeneemt op een 
reis door de provincie. De 
korte natuurfi lm is te zien op 
de website www.landschap-
noordholland.nl. Indrukwek-
kende luchtopnamen worden 

Extra activiteiten voor  
‘Vrijwilligers Bedankt’

Castricum - Vanwege de 
overweldigende belangstel-
ling voor ‘Vrijwilligers Be-
dankt 2016’ zijn er nieuwe 
workshops en een wande-
ling opgenomen in het pro-
gramma. De gratis activitei-
ten worden vrijwilligers aan-
geboden door de gemeente 
Castricum en Stichting Wel-
zijn Castricum. 
Op zaterdag 5 november 
wordt van 10.00 tot 12.00 
uur een extra sieradenwork-
shop in Vredeburg in Lim-
men georganiseerd. Ken-
nismaken met de bediening 
van een Ipad kan op woens-
dag  9 november van 10.00 
tot 12.30 uur in Dorpshuis De 
Kern in Castricum. Een extra 
lezing en rondleiding wordt 
verzorgd in Huis van Hilde in 
Castricum op zaterdag 12 no-
vember van 12.30  tot 14.00 
uur. De bewonersgeschiede-
nis van de streek: het Oer-
IJ gebied zal centraal staan. 
Een tweede Zeeveldwande-
ling vindt plaats op donder-

dag 10 november van 14.00 
tot 16.00 uur. Boswachter 
Evert-Jan Woudsma vertelt 
tijdens de tocht, van onge-
veer drie kilometer, over his-
torie en heden van de ver-
schillende typen duinland-
schappen. Na de excursie 
wordt koffi e/thee/fris en taart 
in het Ruiterhuys in Bakkum.
Voor jonge vrijwilligers wordt 
op 10 november een djem-
béworkshop in Discovery 
in Castricum gehouden van 
20.00 tot 21.45 uur. Dan zijn 
er nog plaatsen vrij bij de 
theatervoorstelling ‘Sound of 
Silence’ op vrijdag 11 novem-
ber van 20.00 tot 22.15 uur in 
Restaurant Fase Fier in Bak-
kum. Joost Botman en Niels 
van der Gullik zingen en ver-
tellen in hun voorstelling het 
verhaal van Simon & Garfun-
kel. Aanmelden via: www.vrij-
willigers-bedankt.nl of door 
contact op te nemen met 
Stichting Welzijn Castricum 
op werkdagen van 9.00 tot 
12.30 uur: tel.: 0251 656562.

‘The Bridge goes English’
Akersloot -  Tijdens de jaar-
lijkse Brugdag op basis-
school De Brug wordt de En-
gelse taal geïntroduceerd 
in elke klas. Tijdens de con-
ferentie ‘Engels in de basis-
school’ waar twee leerkrach-
ten aan deelnamen is ge-
leerd dat met name het dur-
ven praten in het Engels be-
langrijk is. Directeur Karin 
Kooij: ,,Engels zou geen apart 
vak moeten zijn, maar geïn-
tegreerd worden in het dage-
lijkse programma. Kinderen 
leren zo spelenderwijs om-
gaan met de Engels taal!”

Romantiek en cabaret bij Frank
Castricum - Voor romantici 
en pretletters is er vertier in 
de novembermaand. Op zon-
dag 6 november vanaf 15.00 
uur speelt muziekgroep ‘Het 
Maggeennaamhebben’ in 
Franks Huiskamertheater op 
de Dorpsstraat 23. 

De muzikanten spelen uit-
eenlopende werken en stijlen 
en allemaal met de roman-
tiek als thema. Hans Vermeu-
len, Marga Verhulsdonck, Jan 
van der Schaaf, Theo Moor-
man en Henk Kerssens spe-
len in de regel voor zichzelf in 
de beslotenheid van hun ei-
gen woonkamer.

Op 18 november is er een 
proeverij van drie cabaretiers 
waaronder Paul Scholder-
man en zaterdag 19 novem-

ber speelt Kees van Amstel 
een extra voorstelling. 
Reserveren voor deze all-in-
uitjes kan via info@dorps-

straat23.nl. Aanvang 15.00 
uur voor de zondagmiddag 
en 20.30 uur voor de avond-
voorstellingen. 

afgewisseld met close-ups 
van dieren en planten. Ook 
mensen spelen een hoofdrol. 
Schrijver en natuurbescher-
mer Jac. P. Thijsse was in 
1936, samen met Pieter van 
Tienhoven en andere notabe-
len en prominenten, één van 
de oprichters van het Noord-
Hollands Landschap. 

Castricum - Op zaterdag 15 
oktober om 21.30 uur is een 
bierfl es door de ruit van een 
woning gegooid op het Tul-
penveld in Castricum. De da-
ders zijn niet achterhaald. 

Bierfl es door 
het raam 
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Vitesse wint gefl atteerd 
van Hercules Zaandam

Castricum - Dit weekend 
kreeg Vitesse bezoek van 
Hercules Zaandam. Het eer-
ste treffen eindigde in een 
3-0 winst voor de thuisploeg, 
maar die uitslag deed geen 
recht aan de verhoudingen in 
het veld. 
Vitesse startte voortvarend 
en had al na twee minuten 
op voorsprong moeten ko-
men, maar de Zaanse kee-
per wist twee inzetten te pa-
reren. Het was de thuisploeg 
die de openingsgoal scoorde. 
Bij een ingestudeerde vrije 
trap van Robin Bakker van 
de linkerkant was Mats Laan 
de verdedigers in de 36e mi-
nuut te snel af en wist de in 
het doel te tikken. Zo’n vijf 
minuten daarna was het op-
nieuw raak uit een soortge-

lijke situatie. Dit keer leek de 
vrije trap een prooi te worden 
van de verdedigers maar bij 
het uitverdedigen wist Jort 
Kaandorp de bal te herove-
ren waarna hij ook met een 
venijnig schot bij de eerste 
paal zijn doelpuntje wist mee 
te pakken. 

Na rust zette Hercules Zaan-
dam alles op alles om tot een 
aansluitingstreffer te komen. 
Een corner vanaf de rechter-
kant leverde uiteindelijk een 
derde treffer op voor Vites-
se. Weliswaar kon uit die cor-
ner de bal tot twee keer toe 
geblokt worden door de ver-
dedigers maar op de bepaald 
niet al te harde derde inzet 
van Sam Castricum hadden 
ze geen verweer meer: 3-0. 

Romeins festival met 
speenvarken aan het spit
Castricum - Het Romeins 
festival, dat zondag in Huis 
van Hilde en op het Wester-
plein werd gehouden, was 
een groot succes. Meer dan 
2.000 bezoekers, waaron-
der 700 kinderen, kwamen 
op het evenement voor Hil-
des verjaardag af. Vijftig ki-
lo Romeins speenvarken aan 
het spit was aan het eind van 
de dag schoon op. Ook in 
de herfstvakantie is het nog 
feest in Huis van Hilde; er is 
een speciaal activiteitenpro-
gramma.
Een van de hoogtepunten 
was het historisch kampe-

ment met Romeinse soldaten 
die exercities hielden en hun 
wapenrusting lieten bewon-
deren. Kinderen volgden een 
Romeinse gevechts-clinic 
of lieten zich in de schoon-
heidssalon een Romeins 
kapsel aanmeten, om daarna 
Romeins op de foto te gaan. 
Buiten trokken ambachten 
zoals manden vlechten, we-
ven en smeden veel publiek. 
Klein en groot genoot van de 
muziek en het historisch ver-
teltheater. Nieuw was de Ar-
cheoHotspot, mede in het 
kader van de Nationale Ar-
cheologiedagen. Veel kinde-

ren gingen direct met ver-
grootglas en pincet aan de 
slag. Daar kunnen zij ook ko-
mende week nog de wonde-
re wereld van de archeolo-
gie zelf ontdekken. Het Ro-
meins festival was eenmalig, 
maar ook in de herfstvakan-
tie is het feest. Er staan al-
lerlei activiteiten op het pro-
gramma zoals workshops, 
gratis rondleidingen, Ro-
meinse speurtochten, Arche-
oGames, ArcheoLab Beleve-
nis en de ArcheoHotspot. En 
natuurlijk trakteert Hilde nog 
deze week. Foto: Gerard van 
Broekhuijsen. 

Zwembad Noordend 
meer dan ‘bak water’

Castricum - Al jaren loopt er 
een discussie om een over-
dekte zwemvoorziening bin-
nen de gemeente Castricum 
te behouden. Een rapport 
daarover is recent weer op-
gepakt en het nieuwe college 
zegde toe om voortvarend de 
mogelijkheden te gaan on-
derzoeken voor de bouw van 
een nieuw zwembad. 

,,Maar alleen een zwembad is 
niet genoeg”, zegt Linda Hes 
raadslid voor de VVD. ,,Als li-
berale partij is de VVD van 
mening dat zo’n voorziening 
een unieke kans is om de in-
woners en toeristen ook op 

andere gebieden van dienst 
te zijn en dat samenwerking 
met andere vormen van ex-
ploitatie uiteindelijk voorde-
len zal opleveren. Zo den-
ken wij dat bijvoorbeeld een 
combinatie van een sport-
hal en zwembad kansen 
biedt op het gebied van ge-
zamenlijke kleedruimtes, ver-
warming, personeel en ve-
le andere zaken. Daarnaast 
kan er ook gedacht worden 
aan ruimte voor aparte ho-
reca, vergaderfaciliteiten en 
zou zelfs een nieuwe bios-
coop niet uit te sluiten zijn.” 
Creatieve ondernemers zul-
len met nog wel meer aan-

vullende en aanspreken-
de ideeën langskomen, ver-
wacht Hes. De VVD heeft het 
college opgeroepen om al-
les in breder verband te be-
zien. ,,Ook op de momenten 
dat het zwembad gesloten is, 
moet het voor Castricummers 
en toeristen een interessan-
te en gezellige plek zijn om te 
bezoeken.”

Open deurendag 6 november
,,Administratiegebouw 

bruist van energie”  
Bakkum - Het Oude Admi-
nistratiegebouw op Land-
goed Duin & Bosch orga-
niseert op zondag 6 no-
vember een open deuren-
dag van 13.00 tot 17.00 
uur.

Op deze middag staan de 
deuren open van vele on-
dernemers. Bezoekers ma-
ken kennis met ondernemers 
actief in wellness, coaching, 
paramedisch- en alternatieve 
zorg, maar ook met een com-
municatiebureau gespecia-
liseerd in arbeidsveiligheid, 
een bedrijf dat actief is in 
schone lucht, een fi scalist en 
een marktonderzoeksbureau. 
Door Restaurant de Oude 
Keuken worden er hapjes 
verzorgd en er is livemuziek.
Daarnaast vinden er diver-
se workshops en lezingen 

plaats over uiteenlopende 
onderwerpen. 

,,Het Oude Administratiege-
bouw is van oorsprong be-
kend als onderdeel van Dijk 
en Duin, psychiatrische zorg, 
maar heeft sinds twee jaar 
een andere functie gekregen 
waar de buitenwereld nog 
nauwelijks weet van heeft” 
aldus Willem Visser, één van 
de ondernemers in het ge-
bouw. ,,Met deze open dag 
willen we met alle gezamen-
lijke ondernemers de inwo-
ners van Castricum laten 
kennismaking met ons cen-
trum dat bruist van energie 
en activiteiten.”.
Het adres is Oude Parklaan 
111-119, Castricum. Meer in-
formatie is te vinden op de 
website: www.landgoeddui-
nenbosch.nl. 

Castricum - Gastvrouwen 
Tiny en Caty nodigen ieder-
een uit om twee keer in de 
maand te komen keezen.
Een spel met een speelbord, 
kaarten voor de strategie en 

Ook keezen? pionnen om mee te spelen. 
Er zijn weer plaatsen voor 
nieuwe deelnemers die het 
spel willen leren of weer wil-
len oppakken. Het is leuk, 
spannend en kan verrassend 
hilarisch zijn. Er zijn weer 
plaatsen voor nieuwe deel-
nemers die het spel willen le-

ren of weer willen oppakken. 
In de Tuin van Rommel van 
10.00 tot 12.00 uur op dins-
dag 25 oktober, 8 novem-
ber en vervolgens elke twee-
de en vierde dinsdag van de 
maand. De kosten zijn vier 
euro inclusief twee keer  kof-
fi e of thee.
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Vragen rond Jacobusschool
Akersloot - Het CDA stelden 
bij de begrotingsbehande-
ling al een aantal technische 
vragen onder andere over de 
herontwikkeling van de Jaco-
busschool. Ook de VVD heeft 
in het verleden al veelvuldig 
naar de voortgang van plan-
vorming gevraagd. Rob Dek-
ker van de VVD vertelt: ,,Het 
is de bedoeling dat het ge-
bouw aan de Kerklaanzijde 
behouden blijft.
Wij willen graag weten welk 
deel precies wordt bedoeld. 
Een lokaal zit immers vast 
aan de voormalige hoofd-
meesterwoning en aan de 
andere zijde is er ook aange-
bouwd. Daarnaast willen we 

weten of de aula en de ove-
rige lokalen aan de zuid- en 
westzijde gesloopt worden.”
De parkeerplaats aan de Juli-
anaweg staat dagelijks vol en 
de VVD gaat ervan uit dat de-
ze parkeerplaatsen beschik-
baar blijven voor buurtbewo-
ners en dat er voor de nieu-
we bestemming parkeer-
plaatsen binnen het huidi-
ge schoolterrein worden ge-
realiseerd. Tot lot pleit Dek-
ker ervoor dat het open ka-
rakter rond de school behou-
den blijft. ,,De Julianaweg is 
smal, maar heeft juist bij de 
school een mooi open stuk. 
Het zou jammer zijn als dat 
verloren gaat.”

Castricum - Op zaterdag 29 
oktober organiseert Biblio-
theek Kennemerwaard haar 
tweede Baby Bieb Experien-
ce. Dit evenement voor ba-
by’s en ouders is te bezoeken 
in de bibliotheek van Castri-
cum en duurt van 10.00 tot 
13.00 uur. Deze ochtend kun-
nen ouders en hun kindje (0-
2 jaar) aan allerlei workshops 
en activiteiten meedoen. De 
toegang is gratis. De work-
shop babygebaren begint om 
10.15 uur en wordt verzorgd 
door Sterk in Gebaar. Om 
11.30 uur start de workshop 
voorlezen en de workshop 
‘mama en baby yoga’ begint 
om 12.00 uur. Kijk voor meer 

Akersloot - Zaterdag 22 ok-
tober staat de maandelijk-
se klaverjasdrive weer op het 
programma bij De Vriend-
schap, aanvang 20.00 uur. 
Naast de drive vindt er een 
verloting plaats met prijzen. 
Zondag 23 oktober wordt 
een Keezdrive gehouden 
vanaf 13.30 uur. Inschrijvin-
gen via www.keezbord.nl of 
onder telefoonnummer 0251-
312866. Opgeven voor de 
klaverjasdrive kan via hetzelf-
de telefoonnummer of via in-
fo@vriendschapakersloot.nl.

Klaverjassen 
en keezen

Kinderstoelen pimpen
bij de scouting

Castricum - De vorige keer 
was de workshop al een groot 
succes; nu heeft de scouting 
achttien kleuterstoelen om 
opgeleukt te worden. Ieder-
een kan meedoen voor twin-
tig euro. Er wordt gewerkt 
aan de stoeltjes op zondag 
30 oktober en zondag 11 de-
cember van 13.00 tot 17.00 
uur. Aanmelden via penning-
meester@helen-keller.nl.

Castricum - Vorige week 
dinsdag om 19.00 uur werd 
de hulp van de brandweer 
ingeroepen door de beman-
ning van de Dierenambulan-
ce. Er moest een kat uit een 
boom gehaald worden op de 
Kapelweg in Limmen. Een 
brandweerman is met een 
ladder de boom in geklom-
men om de kat te bevrijden.

Kat uit boom

Hervatting competitie, 
Linde aan zet

Castricum - Voor de dames 
van Cas RC start aanstaan-
de zondag om 13.00 uur het 
tweede deel van de compe-
titie. Na deze thuiswedstrijd 
spelen de dames daarna uit. 
Zij spelen dan bij Lady-Bears 
in Groningen en de Obelixda-

mes  in Nijmegen.
Voor Linde van de Velde is 
dit het moment om, na een 
succesvol debuut in het na-
tionaal damesrugbyteam van 
Oranje , haar klasse te tonen 
in haar eerste wedstrijd na 
het toernooi in Spanje.

Leren schilderen van 
start bij Perspectief

Castricum - Graag willen le-
ren schilderen of vaardighe-
den verbeteren? Ontdek dan 
de mogelijkheden bij Per-
spectief in de cursus ba-
siscursus schildertechnie-
ken onder leiding van Afke 
Spaargaren. Op zaterdag 12 
november start de cursus die 
zes ochtenden van 10.00 tot 

12.30 uur duurt. Aan de hand 
van diverse voorbeelden uit 
de kunstgeschiedenis wordt 
gewerkt met onder anderen 
aquarel- en acrylverf. Naast 
kwasten worden ook palet-
messen, ‘creditcards’ en sha-
pers gebruikt. Aanmelden 
bij Joanne Vetter, tel 0251-
655183.

Musicalmix 
voor kinderen
Castricum - Per novem-
ber start Toonbeeld met iets 
nieuws: musical. In acht les-
sen van de twee ervaren mu-
sicaldocenten Sanne Mallant 
(bekend van The Voice) en 
Sanne Himmelreich (bekend 
als theaterdocent) gaan kin-
deren aan de slag met zin-
gen, dansen en acteren.
Op basis van verschillende 
bekende musicalliedjes leren 
zij dans- en zangtechnieken, 
scènes spelen en presen-
teren. Musical Mix 1 is voor 
kinderen van negen tot en 
met twaalf  jaar op donder-
dag vanaf 3 november van 
16.45   18.15 uur en Musical 
Mix 2 is voor jongeren van 
twaalf tot en met vijftien jaar 
op donderdag vanaf 3 no-
vember van 18.30   20.00 uur. 
Aanmelden via www.toon-
beeld.tv.

Akersloot - Woensdag is 
tussen 19.30 en 20.30 uur  in-
gebroken in een voertuig die 
geparkeerd stond bij Motel 
Akersloot. 

Het ruit van het voertuig is 
ingeslagen en verschillende 
goederen zijn weggenomen 
waaronder het ingebouwde 
navigatiesysteem.

Inbraak

informatie op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Stef en Benjamin zijn de 
nieuwe scheidsrechters 

Limmen - Op maandag 17 
oktober werd bij Vitesse ’22 
de cursus pupillenscheids-
rechter gehouden. Na-
mens VV Limmen deden Stef 
Beemsterboer en Benjamin 
Kuus mee. 
Na een intensieve dag moch-
ten beide scheidsrechters 
hun diploma en KNVB-batch 

in ontvangst nemen. Hier-
mee heeft VV Limmen er 
weer twee gecertificeerde 
scheidsrechters bij.
Bij VV Limmen is nog ruim-
te voor scheidsrechters, pu-
pillen en senioren. 
Stuur voor meer info een mail 
naar scheidsrechters@vvlim-
men.nl.





Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Castricum - Betrokken, enthousiast en professioneel; 
zo kan tegelzetter Roy Schoenmaker het beste worden 
omschreven. Vol vuur praat hij over zijn werk dat hij sinds 
2015 als zelfstandig ondernemer uitvoert, nadat hij veel 
ervaring heeft opgedaan bij een werkgever in dezelfde 
branche. ,,Ik wordt ingezet voor renovatie, nieuwbouw en 
verbouw door particulieren en aannemers”, vertelt hij. ,,En 
ik ben een perfectionist, dus ik ga niet naar huis totdat ik 
een staaltje vakmanschap heb afgeleverd.”

Zijn bedrijf, Schoenmaker Tegelwerken, kan in de gehele regio 
ingezet worden voor het betegelen van vloeren en wanden van 
keukens, badkamers en toiletten. Incidenteel legt hij een ter-
rasvloer aan. Ook grotere klussen worden met liefde voor het 
vak uitgevoerd. ,,Denk dan aan winkels, kantoren of bedrijven. 
Dankzij een breed opgebouwd netwerk beschik ik altijd over 
genoeg mankracht om een klus zorgvuldig uit te kunnen voe-
ren.” Een belangrijk onderdeel van Roy’s werk is het advise-
ren. Worden het natuurstenen of het keramische tegels? Wat 
is praktisch of duurzaam en wat voelt beter aan? Keramiek 
heeft als voordeel dat het makkelijk is in onderhoud en alle 
tegels zijn identiek waardoor een strak eff ect ontstaat. ,,Voor 
de woonkamer vind ik natuurstenen tegels juist heel mooi, 
warm en landelijk. Momenteel is een trend waarneembaar van 
grote tegels, zelfs van 1.20 bij 1.20. Verder is de houtlook in 
toenemende mate populair. Zwart-wit doet het al jaren goed en 
soms gaan mensen voor de retrolook, terug naar de gezel-
ligheid van vroeger. Voor mij is het allerbelangrijkste dat mijn 
klanten blij zijn met het eindresultaat!”
Bel Roy voor meer informatie, tel.: 06-15161116 of mail naar 
info@schoenmaker-tegelwerken.nl.

Schoenmaker Tegel-
werken, als het echt 

perfect moet zijn

FC Castricum vergeet 
doelsaldo maar wint wel 

Castricum - In een harde wedstrijd uit 
bij PSZ heeft FC Castricum het zich on-
nodig moeilijk gemaakt. De 2-1 overwin-
ning was natuurlijk goed voor de drie 
punten, maar de score had veel hoger
moeten zijn. De Castricummers begon-
nen uitstekend door al na twee minuten 
te scoren. Een corner van van der Waal 
werd door Settels in een doelpunt omge-
zet.
Castricum leek daarna een makkelij-
ke middag tegemoet te gaan, maar PSZ 
gooide de beuk erin. Toen Zeilstra bij een 
fel kopduel geblesseerd raakte en het 
vijf minuten duurde voordat hij weer was 
opgelapt, was het voorbij met het over-
wicht. Een fout van Settels werd onmid-
dellijk afgestraft (1-1) en omdat FC Cas-
tricum na een paar gemiste kansen en 
een niet toegekende strafschop onzeker-
der werd, mocht het van geluk spreken 
dat een enorme PSZ-kans werd gemist 
met als gevolg een gelijke ruststand. De 

tweede helft had PSZ weinig meer in te 
brengen. Hun harde spel kon echter niet 
voorkomen dat Castricum kans op kans 
stapelde.

Na 60 minuten was het raak. Een mooie 
dieptepass van Zeilstra werd fantastisch 
ingeschoten door van der Waal. Dat het 
daarna 1-2 bleef mocht een wonder he-
ten. Van Duivenvoorde trof de lat en 
Zweet schoot twee keer op de paal . Er 
werden nog diverse kansen gemist en dat 
brak fc Castricum bijna nog op  toen vlak 
voor tijd doelman Burger met een refl ex 
een van de spaarzame PSZ-counters on-
schadelijk maakte en de winst voor Cas-
tricum binnenhaalde. 
Hierdoor behield Castricum de eerste 
plaats in de spannende competitie.
Zaterdag 22 oktober  speelt FC Castri-
cum voor de beker tegenVVW. Zaterdag 
29 oktober competitiewedstrijd FC Castri-
cum – OFC. 

Beroepenmarkt op het 
Bonhoeffercollege

Castricum - De decanen van het Bon-
hoeffercollege in samenwerking met hun 
collega’s van het Jac. P. Thijssecollege 
houden op dinsdag 25 oktober de jaar-
lijkse beroepenmarkt. Zo’n 140 mede-
werkers van buiten vertegenwoordigen 
dan een breed scala aan opleidingen. De 
nadruk ligt vooral op opleidingsmogelijk-
heden mavo, havo en vwo. Maar ook voor 
vragen over studiefi nanciering kan men 
op deze markt terecht. Tevens is er infor-
matie te verkrijgen over ‘projects abroad’.
De organisatie heeft weer een aan-
tal nieuwe opleidingen kunnen binnen-
halen, waaronder de universitaire oplei-
ding PPE (Philosophy, Politics and Econo-
mics) van de VU. Ook nieuw van de VU 

is MDKA: Media, Kunst, Design en Ar-
chitectuur. Van de TU Delft in samenwer-
king met de Erasmusuniversiteit is de op-
leiding Nanobiologie vertegenwoordigd. 
De leerlingen kunnen ook kiezen voor de 
particuliere opleiding IVA (auto en nau-
tisch business management). 
Het programmaboekje is te downloaden 
vanaf de site. De klassikale voorlichting 
wordt gegeven in vier rondes, aanvang 
19.30/20.10/20.50/ 21.30 uur. Ook leerlin-
gen van andere scholen in het voortgezet 
onderwijs zijn welkom. 
De beroepenmarkt vindt plaats op het 
Bonhoeffercollege, Pieter Kiefstraat 20 te 
Castricum. Het gebouw is vanaf 19.15 uur 
geopend. 

Concert op zondag
met Mind the Midgie

Castricum - Het is al weer enkele ja-
ren geleden dat Irish folk in de aula van 
Toonbeeld te horen was. Zondag 23 okto-
ber is er een optreden van Mind the Mid-
gie. Zij brengen een gevarieerd program-
ma van vurige deuntjes, snelle polka’s en 
vrolijke walsen. 
Maar ook een aantal prachtige balla-

den. De Engelse zangeres Wendy Sea-
ger wordt begeleid door Max van Gelder 
(button accordeon en whistle), Auke Hof-
stra (gitaar en mandoline), Paul Pallesen 
(banjo en bouzouki) en Michel Duijves 
(klarinet, tinwhistle en piano).  
Het adres is Jan van Nassaustraat 6, aan-
vang: 15.30 uur. 
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Voor mantelzorgers en vrijwilligers 

Samen natuur beleven
Castricum - Bijna iedereen 
knapt op van een bezoekje 
aan de natuur. Dat geldt voor 
zowel jong en oud. Toch zijn 
er groepen mensen die nau-
welijks in de natuur komen, 
bijvoorbeeld ouderen, men-
sen met dementie en men-
sen met een lichamelijke be-
perking. In een tweedaagse 
cursus op 7 november en 12 
december leren zorgvrijwilli-
gers en mantelzorgers de na-
tuur te benutten voor een ui-
tje met hun familielid of cli-
ent. De cursus is een initiatief 
van IVN Noord-Holland en 
de Groene academie, web-
site voor natuurcursussen in 
Noord-Holland.
De training staat in het te-
ken van natuurbeleving: met 
eenvoudige oefeningen le-
ren mantelzorgers en zorg-

vrijwilligers wat zij met hun 
familielid of cliënt in de na-
tuur kunnen doen. De activi-
teiten zijn gericht op het prik-
kelen van zintuigen, op rust 
en ontspanning en op bewe-
ging. Iedereen kan deelne-
men; er is geen voorkennis 
vereist. De eerste dag ‘Aan 
de slag met natuurbeving’ 
is op maandag 7 november 
van 10.00 tot 12.30 uur in De 
Hoep. 
De tweede bijeenkomst is 
om ervaringen te delen, op 
maandag 12 december van 
13.30 tot 16.00 uur in Zorg-
centrum Pennemes in Zaan-
dam. Ga voor meer informa-
tie en aanmelding naar www.
degroeneacademie.nl/3552/
natuurcursussen/training-
natuur-doet-je-goed. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.

Steun na verlies partner
Castricum   Stichting Wel-
zijn start een gespreksgroep 
op 27 oktober van 10.00 tot 
12.00 uur ter ondersteuning 
van mensen die hun part-
ner hebben verloren. Het ad-
vies is echter om niet eer-

der dan minimaal zes maan-
den na het overlijden van de 
partner aan de groep deel te 
gaan nemen. Uiteraard mag 
het ook langer zijn dan zes 
maanden geleden. Nel Groen 
en Margreet de Jongh gaan 

Castricum - Zeven weken 
geleden startte een groep 
beginnende hardlopers bij 
Atletiek Vereniging Castri-
cum met het Start to Run 
programma. In zeven weken 
leerden zij 25 minuten aan-
eengesloten hardlopen op 
eigen tempo. Trainers Piet-
Hein Twisk en Monique van 
Wijngaarden van AV Castri-
cum begeleidden en coach-
ten hen met tips. Samen 
trainde deze groep naar het-

zelfde doel: 3 km hardlopen 
tijdens de Start to Finish loop. 
Zaterdag 15 oktober was het 
zover: de afsluitende testloop 
van 3 kilometer. Alle deelne-
mers hebben de test succes-
vol volbracht. De deelnemers 
zijn er helemaal klaar voor 
om nu zelf verder te gaan 
met hardlopen, óf aan te slui-
ten bij een van de loopgroe-
pen van AV Castricum. In het 
voorjaar gaat het programma 
opnieuw van start.

Stichting Gezelschapsdier zoekt hulp
Castricum - Veel ouderen 
en alleenstaanden lopen het 
risico te vereenzamen. Een 
hond of kat geeft gezelschap 
en aanspraak. Bovendien 
dwingt een hondje tot dage-
lijks meerdere wandelingen 
bij het uitlaten. 

Toch zien veel ouderen af van 
een huisdier omdat ze bang 
zijn dat het dier in de erfe-
nis komt. Ze willen hun kin-
deren er niet mee opzadelen. 
De oplossing voor dit dilem-
ma is, de recent opgerichte, 
Stichting Gezelschapsdier. 
Deze stichting bemiddelt in 
gezelschapsdieren en zorgen 
ervoor dat bij langdurige op-
name in ziekenhuis of over-

lijden van het baasje direct 
een oplossing wordt gezocht 
en gevonden voor de door 
hen geplaatste dieren. Dit 
kan een tijdelijke opvang zijn 
in een gastgezin of blijven-
de opvang bij een ander per-
soon binnen de doelgroep. 
Ouderen kunnen daardoor 

onbezwaard via Stichting 
Gezelschapsdier een huis-
dier aanvragen. Voor de re-
gio Castricum en omstre-
ken worden nog gastgezin-
nen en noodopvangadressen 
gezocht. Meer informatie op: 
www.stichting-gezelschaps-
dier.nl.

Gehuldigd bij 25-jarig 
lidmaatschap toneelgroep

Castricum - Heemskerker 
Arie Klaase is vorige week 
gehuldigd en benoemd tot 
erelid van de Castricumse 
toneelgroep Expressie,  om-
dat hij  25 jaar lid is. Niets-
vermoedend was Arie Klaa-
se tijdens een repetitieavond 
bezig met een lastige scène, 
toen ze opeens zachtjes bin-

nenkwamen;  zijn vrouw, kin-
deren en zo’n tien oud-le-
den van toneelgroep Expres-
sie.  Zijn verrassing was groot 
toen bleek dat de gasten uit-
genodigd waren om samen 
met hem zijn 25-jarig jubile-
um bij de toneelgroep te vie-
ren. Klaase’s toneelpresta-
ties en diversiteit aan rollen 

de groep begeleiden. Beiden 
zijn gediplomeerd en gecer-
tificeerd rouwbegeleider. De 
ondersteuning vanuit de ge-
sprekgroep omvat negen bij-
eenkomsten. De groep komt 
eens in de veertien dagen bij 
elkaar. Aanmelden tel.: 06-
23205300, phm.coumans@
ziggo.nl.

werden uitgebreid gememo-
reerd in verschillende spee-
ches. Vervolgens kreeg hij 
een speld uitgereikt van de 
Nederlandse Vereniging voor  
Amateurtheater en een oor-
konde van toneelgroep Ex-
pressie. Klaase sprak het 
voornemen uit om nog lang 
bij Expressie te blijven spe-
len. Klaase is binnenkort te 
zien tijdens het Eerste Open 
Nederlandse Eenakter Festi-
val in Amsterdam waar hij op 
4 november samen met Roel 
van de Waal de eenakter Vic-
toria Station van Harold Pin-
ter opvoert. Daarna speelt hij 
in het toneelstuk Schuld, dat 
Expressie opvoert op 20, 21 
en 22 januari in Nieuw Gees-
terhage in Castricum. Dit 
stuk gaat over twee mannen 
die na lange tijd vrij komen 
uit de gevangenis en de im-
pact die dat heeft op hen en 
hun omgeving. Arie speelt de 
broer van een van hen. Op de 
foto wordt Arie toegezongen.

Jaap de Boer verstevigt koppositie 
Castricum - Op de zeven-
de speelavond van de libre-
competitie bij biljartvereni-
ging Wik, pakte Jaap de Boer 
zijn zevende overwinning en 
hij liep drie punten uit op zijn 
achtervolgers. In zijn par-
tij tegen Joop van de Wijst 
scoorde Jaap in vijf beurten 
achttien caramboles. Jan van 

der Zon overtrof deze pres-
tatie in zijn partij tegen Cor 
Stroet. Cor begon met een 
serie van tien caramboles in 
de derde beurt, maar kon de-
ze goede start pas weer her-
halen in de laatste vijf beur-
ten met negentien caram-
boles. Jan bleef regelma-
tig scoren met als resultaat 

de overwinning. Cees Burg-
meijer pakte de overwinning 
op Jan Kamp. Peter Vos won 
van Wim van Duin.  Met deze 
overwinning nestelde Peter 
zich op de derde plaats van 
de ranglijst, die aangevoerd 
wordt door Jaap de Boer, met 
als tweede geplaatst Jörgen 
Bolten.
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