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Michel Butter stijgt boven zichzelf uit
Castricum - Michel Butter is 
bij de Marathon van Amsterdam 
boven zichzelf uitgestegen. Met 
zijn eindtijd van 2.09.57 scherp-
te de atleet van AV Castricum 
zijn persoonlijk record met maar 
liefst ruim drie minuten aan. 

Het eerste doel van Butter in zijn 
vierde marathon was kwalifica-
tie voor deelname aan de we-
reldkampioenschappen die vol-
gend jaar in Moskou op het pro-
gramma staan. Hiervoor was een 
eindtijd nodig van onder de 2.12. 
Wanneer alles echt naar wens 
zou verlopen zou wellicht een 
eindtijd van in de 2.10 zelfs haal-
baar moeten zijn. 

In het besef dat bij een goed ver-
loop van de wedstrijd de winst 
vooral op het einde te halen was 
ging Michel Butter met kilome-
tertijden van 3.05 à 3.06 gecon-
troleerd van start. Goed begeleid 
door meerdere hazen ging, on-
danks de stevige wind, alles vol-
gens plan. Zo’n acht kilometer 

voor de meet stapte de laatste 
haas uit en was Butter op zich-
zelf aangewezen. Ondanks dat 
pakte de 26-jarige AVC’er in de 
eindfase zelfs nog winst op zijn 
geplande schema. In een droom-
tijd van 2.09.57 passeerde hij de 
meet in het Olympisch stadion. 
Een dolgelukkige Butter na af-
loop: ,,Vanaf 32 kilometer begon 
ik te pushen en ik hoorde alleen 
maar kilometers onder de drie 
minuten.” 
Met zijn formidabele prestatie 
schaarde de atleet van AV Cas-
tricum en Team Distance Run-
ners zich in de topdrie van bes-
te Nederlandse marathonlopers 
ooit. Alleen Kamiel Maase en 
Gerard Nijboer waren ooit snel-
ler dan de Castricummer. 
De Marathon werd gewonnen 
door de Keniaan Wilson Che-
bet die met zijn tijd van 2.05.41 
niet alleen z’n titel prolongeer-
de, maar ook het parcoursre-
cord met enkele seconden aan-
scherpte. Foto: VI-images/Karel 
Delvoye.

Bakkum - Restaurant Blinc-
kers op het strandplateau is 
sinds vorige week zondag ge-
sloten. Er zouden te weinig gas-
ten komen in het restaurant om 
de boel draaiende te houden. 
Bovendien zou het aanbod van 
meerdere restaurants op en na-
bij het strand sinds de invoering 
van jaarrondexploitatie Blinckers  
de das om hebben gedaan. Ex-
ploitant Jaap Jan Smit is ook op-
gestapt als voorzitter van Stich-
ting De Frisse Wind. Stichting 
De Frisse Wind is een samen-
werking tussen de ondernemers 
die zijn betrokken bij het Castri-
cumse strand. Wat er nu met het 
restaurant gaat gebeuren is nog 
niet bekend. Mogelijk komen de 

Restaurant Blinckers op 
strandplateau gesloten

plannen om er een hotel met 
congresfaciliteiten te realiseren 
weer boven tafel. 

Reddingsactie op You Tube
Akersloot - De vrienden Vincent 
en Job gingen even zeilen vori-
ge week dinsdag aan het einde 
van de middag op het Uitgees-
termeer. Maar hun boot kapseis-
de en de jongens raakten te wa-
ter. ,,Het water was koud en het 
werd al een beetje donker”, ver-
telt Vincent die zegt niet bang te 
zijn geweest. Gelukkig werd het 
ongeval gezien in de haven van 

Akersloot. Twee mannen spron-
gen in een motorboot om hulp te 
bieden. Daarna kwam de brand-
weer ter plaatse. ,,In de haven 
konden we meteen onder de he-
te douche”, aldus Vincent. Om-
dat Vincent een helmcamera 
droeg is het hele gebeuren vast-
gelegd. De film is te zien op You 
Tube. De zoekterm is Vincent en 
Job Akersloot. 
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Jonge vrijwilligers komen helpen!

Castricum - Tijdens hun school-
periode gaan jongeren rond de 

15 jaar vrijwilligerswerk doen, 
als een maatschappelijke sta-

ge vanuit school, zo leren ze an-
dere mensen te helpen en iets 
voor hen te betekenen, zonder 
dat daar iets tegenover wordt 
gesteld. Vorig jaar zijn de maat-
schappelijke stages succesvol 
verlopen en ook dit jaar staan er 
weer nieuwe enthousiaste leer-
lingen klaar iets te doen voor de 
oudere medemens.
Bladeren vegen, straks hel-
pen met de kerstboom opzet-
ten, sneeuwruimen, die foto’s 
die maar blijven liggen samen 
inplakken, samen koken of ge-
woon gezellig een praatje maken 
of een spelletje doen. 

Wie gebruik wil maken van hun 
aanbod, kan contact opnemen 
met de Stichting Welzijn Castri-
cum, tel. 0251-656562 of mailen 
naar info@welzijncastricum.nl. 

Arendsdag op Jacobus- 
en de Johannesschool
Akersloot- Voor het eerst sinds 
de samenvoeging van de Johan-
nes- en de Jacobusschool vier-
den beide scholen vrijdag een 
gezamenlijk feest. Wat voor-
heen Johannesdag werd ge-
noemd heet nu Arendsdag, 
zo hebben de kinderen beslo-
ten. De twee groepen 8 bereid-

den de spelletjes voor in het te-
ken van het thema van de Kin-
derboekenweek: ‘Hallo wereld!’. 
Het werd een gezellige boel. Het 
feest werd op het plein afgeslo-
ten met het bekendmaken van 
het winnende groepje en op het 
liedje Hallo wereld! werd vrolijk 
gedanst.

Afsluiting kinderboe-
kenweek Augustinus
Castricum - Donderdag 18 ok-
tober was de afsluiting van de 
Kinderboekenweek op basis-
school Augustinus. Het thema 
was dit keer ‘Hallo Wereld!’. In 
alle klaslokalen waren presen-
taties te zien van kunstwerken, 
werkstukken, muziek en dans uit 
verschillende landen uit de we-
reld. Ouders en andere belang-
stellenden kregen bij de ingang 
van de school een paspoort 
waarmee ze alle landen konden 

bezoeken en er was lekkers uit 
de wereldkeuken. In de aula was 
een boekenmarkt. 

De opbrengst van deze boeken-
markt ging dit jaar naar My Book 
Buddy, de organisatie die kin-
derbibliotheken opzet in ont-
wikkelingslanden. De leerlingen 
hebben boeken van thuis mee-
genomen om op school voor dit 
project te verkopen. Dit heeft 
184 euro opgeleverd. 

Workshop ‘Zelfbeeld in balans’
Castricum - Zelfvertrouwen 
heeft te maken met onzeker-
heid over de dingen die iemand 
goed wil laten verlopen. Door di-
verse verlieservaringen kan het 
zelfvertrouwen verminderen.  
De een ziet zichzelf als iemand 
die alles aankan, de ander juist 
als iemand die alles fout doet 
en niets waard is. Het zelfbeeld 
gaat hiermee hand in hand. In 
deze workshop leren de deel-
nemers  ‘anders’ naar zichzelf te 

kijken waardoor het zelfvertrou-
wen weer kan toenemen. ‘Hoe 
kijk ik beter naar mezelf’ is het 
motto van deze workshop.

De workshop wordt gegeven in 
de Tuin van Kapitein Rommel op 
de Stationsweg 3 op dinsdag 30 
oktober van 10.00 tot 12.00 uur. 
Toegang is gratis. Voor aanmel-
ding: Stichting Welzijn, tel. 0251-
656562 of info@welzijncastri-
cum.nl. 

De smaak van klei

Castricum - Voor de jeugd van-
af negen jaar gaat woensdag 31 
oktober een korte pottenbak-

technieken en decoratiemoge-
lijkheden. Opbouwen met ringen 
of platen klei of voor wie durft 
draaien op de draaischijf. Les 
drie wordt het gebakken werk 
besproken en kan het nog wor-
den geglazuurd. Bovendien ver-
telt de docent ter inspiratie iede-
re les iets over oude en heden-
daagse keramiek. De cursus be-
gint op 10 november.
Overigens is op de maandelijk-
se pottenbakcursus op zaterdag 
ook nog plaats voor enkele deel-
nemers.
Voor meer informatie en aan-
melden kan gekeken worden op 
www.toonbeeld.tv.

Lezing over 
kinderboeken
Castricum - Op dinsdag 30 ok-
tober wordt van 20.00 tot 21.30 
uur een lezing gehouden in de 
Augustinusschool op de Dr. Van 
Nieveltweg. 
Deze informatieve lezing over 
kinderboeken wordt georgani-

seerd door de oudervereniging 
van de school en is bedoeld voor 
ouders van kinderen in de leef-
tijd van vier tot twaalf jaar. Maar 
ook andere belangstellenden 
zijn welkom. 

Rachel de Wit verzorgt de lezing. 
Zij werkt bij Boekhandel Laan, 
studeert orthopedagogiek en 
geeft sinds 2008 kinderen extra 
leerondersteuning. 

Castricum - Een workshop waar 
de deelnemers leren anders naar 
zichzelf te kijken en daarmee 
hun zelfvertrouwen vergroten, 
vindt plaats in de Tuin van Kapi-
tein Rommel op dinsdag 30 ok-
tober vanaf 10.00 uur. 
Deelname is gratis. Inschrijven 
bij Stichting Welzijn Castricum, 
tel.: 656562.

Workshop 

cursus van start. In drie lessen 
wordt geleerd hoe het is om op 
een schopschijf of een elektri-
sche draaischijf vormen van soe-
pele klei te maken. Er kan een 
bord, kom of vaas gemaakt wor-
den en die in de volgende lessen 
decoreren met gekleurde kleis-
lib of glazuren. De lessen starten 
om 15.00 uur.

Volwassenen vanaf 16 jaar kun-
nen op zaterdag van 13.00-15.00 
uur klei proeven. Een korte ken-
nismaking met klei en wat daar-
mee kan. In les een en twee 
maakt de cursist kennis met ver-
schillende keramisch opbouw-

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
10-10-2012: Isabella Jami-
la, dochter van P.M. Elders, ge-
boren te Amsterdam. 10-10-
2012: Christiano Razak, zoon van 
P.M. Elders, geboren te Amster-
dam. 12-10-2012: Dewi Christina 
Guusje, dochter van B.A.C. Zon-
jee en M.S. Leidelmeijer, geboren 
te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
12-10-2012: Huizink, Patrick R., 
wonende te Akersloot en Sibizo, 
Christina N., wonende te Kaap-
stad, Zuidafrika. 15-10-2012: 

Sander, Leonardus J. en Bussen, 
Susanne C.M., beiden wonende 
te Akersloot. 16-10-2012: van de 
Ven, Richard T. en Moll, Susanne 
D., beiden wonende te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
12-10-2012: Hendrix, Marcus J. 
en Strijker, Linda, beiden wo-
nende te ’s-Gravenhage. 16-10-
2012: Broek, Marcel en Admi-
raal, Anna A.M., beiden wonen-
de te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
10-10-2012: van Klaveren, An-

na W.M., oud 65 jaar, overleden 
te Castricum, partner van F.J. 
Bosch. 
13-10-2012: Zonneveld, Joan-
na M., oud 87 jaar, overleden te 
Castricum. 13-10-2012: Deen, 
Margaretha M.T.J., oud 75 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
geweest met P.G. Liefting.
Wonende te Limmen:
11-10-2012: van den Brink, 
Chantal C., oud 12 jaar, overle-
den te Amsterdam.
Wonende te Akersloot:
16-10-2012: van Sikkelerus, 
Franciscus J., oud 74 jaar, over-
leden te Akersloot, gehuwd ge-
weest met E.C. Kaandorp.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 

Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.

Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in de 
huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. 
Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in 
zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het 
Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij 
de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor een 
afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donderdagoch-
tend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Uitleg over Nachtwacht die 
verstopt was nabij Kijk-Uit
Bakkum - Tijdens de opening 
van ‘t Hof van Kijk-Uit in ju-
li van dit jaar kreeg de stichting 
van dit theehuis een kleine repli-
ca van het schilderij De Nacht-
wacht aangeboden, dat door de 
Uitgeester Eric Mulder werd ver-
vaardigd. 
De Werkgroep Oud-Castricum 
heeft nu een tekstbordje laten 
maken, waarop uitleg wordt ge-
geven over de geschiedenis van 
het originele schilderij. 
Dat werd namelijk aan het be-
gin van de oorlog tijdelijk in een 

bergplaats vlakbij de woning van 
Gevers opgeslagen. 
Aan Jan Zijlstra van de stichting 
’t Hof van Kijk-Uit werd afgelo-
pen zondag het bordje overhan-
digd door Frans Duffhues, voor-
zitter van Oud-Castricum. 
De kosten van het fraaie bord-
je zijn voor een deel gespon-
sord door leverancier Rob Bak-
ker Reclame. Op de foto Jan Zijl-
stra die laat zien waar het tekst-
bordje komt te hangen, dat hij 
van Frans Duffhues overhandigd 
kreeg. Foto: Hans Boot.

De Ochtenden: Door 
het oog van de camera
Castricum - Op donderdag 1 
november vertelt Hans Kinders, 
van de Werkgroep Oud-Castri-
cum, over de ontwikkeling van 
de consumentencamera en ver-
toont hij de film over de geschie-
denis van Corso bioscoop. De 
bijeenkomst start om 10.00 uur 
in de bibliotheek in Castricum.
Corso bioscoop bestaat dit jaar 
75 jaar. Ter ere hiervan heeft 
Hans Kinders samen met de le-
den van Werkgroep Oud-Castri-
cum, een film gemaakt over de 
geschiedenis van deze bioscoop. 
Aan de hand van interviews, 
filmfragmenten en andere opna-
men is een prachtig beeld ont-
staan van de afgelopen 75 jaar 

Corso bioscoop. De bijeenkomst 
start met uitleg over de ontwik-
keling van onder andere de con-
sumentencamera vanaf 1960. 
Dit doet Hans Kinders met be-
hulp van diverse camera’s. Hier-
na wordt er gesproken over de 
totstandkoming van de film over 
de geschiedenis van Corso bios-
coop, waarna de film aan het pu-
bliek wordt vertoond. De lezing 
wordt georganiseerd onder de 
noemer ‘De Ochtenden’.
De toegang bedraagt 2,50 euro 
inclusief een kopje koffie of thee. 
Het is wenselijk om vooraf aan te 
melden bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel. 0251-656 562 of 
via info@welzijncastricum.nl.

Collectanten 
gezocht
Castricum - Al bijna 20 jaar zet 
het Nationaal MS Fonds zich in 
voor mensen met Multiple Scle-

Medezeggenschap in de zorg
Castricum - Bewoners van de 
Santmark zijn niet altijd meer in 
staat om hun belangen én die 
van medebewoners te beharti-
gen. De lokale cliëntenraad van 
de Viva! Zorggroep, wijk Sant-
mark, zoekt daarom versterking. 
Zij zijn op zoek naar vrijwilligers 

die, als lid van de lokale cliënten-
raad, willen meepraten en advi-
seren over de kwaliteit van zorg. 

Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met de cliënten-
raad via clsantmark@hotmail.nl 
of tel.: 0251-655232.

rose, beter bekend als MS. De 
collecte vindt dit jaar plaats van 
19 tot en met 24 november. Hier-
voor is men dringend op zoek 
naar collectanten. 
Voor aanmelding of meer infor-
matie: tel. 010-5919839 of www.
nationaalmsfonds.nl. 

Eenzaamheid doorbreken

Castricum - Samen 2 is een 
nieuw project van het Rode Kruis 
Castricum, dat er op gericht is 
de eenzaamheid onder oude-
ren in de gemeente Castricum 
te doorbreken. De vrijwilliger en 
de deelnemer worden aan el-
kaar ‘gekoppeld’ om samen iets 

te gaan doen. De invulling van 
de afspraak staat vrij, een kopje 
koffie of thee drinken, een wan-
deling maken of samen iets on-
dernemen. Van de vrijwilligers 
wordt gevraagd of zij twee maal 
per maand een ochtend of mid-
dag op bezoek willen gaan bij 
een oudere of iemand met een 
beperking. De projectcoördi-
nator heeft vooraf een gesprek 
met beide partijen om te zien of 
er een goede ‘match’ is. Vrijwilli-
gers en deelnemers maken voor-
af kennis met elkaar. 

Wie interesse heeft in deze aan-
vraag of ander vrijwilligerswerk 
wil doen, kan langsgaan, of een 
afspraak maken bij de Vrijwilli-
gers Vacaturebank Geesterduin-
weg 5, tel. 0251-656562. 
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Regio - Een wandeling of fiets-
tocht in het duin en ineens oog 
in oog staan met een Schot-
se hooglander of meerdere. Wat 
nu? Overwin de angsten tijdens 
het gratis Hooglandercollege 
onder leiding van de boswach-
ter en veehouder bij Gasterij De 
Kruisberg in Heemskerk. 
Men leert het gedrag inschat-
ten en raakt meer vertrouwd met 
hen. Ook zijn er nog veel misver-
standen die aan de kaak wor-

Nooit meer bang voor grote grazers
den gesteld. De gratis workshop 
duurt 1,5 uur, inclusief een ont-
moeting met de koeien geduren-
de het laatste half uur. 
De colleges worden gegeven op 
vrijdag 26 oktober, vrijdag 9 no-
vember, zaterdag 24 november, 
vrijdag 30 november en zater-
dag 8 december. Alle colleges 
om 9.00 uur bij Gasterij De Kruis-
berg. Aanmelden kan via www.
pwn.nl/eropuit of bel  De Hoep: 
0251-661066. 

Nederpop piratenavond 
bij ’t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Na het succes van 
het vorige optreden speelt za-
terdagavond 27 oktober de co-
verband Trio Diverso weer bij ’t 

Mirakel van Bakkum. Deze band 
brengt  veel bekende Neder-
landstalige, maar ook Engelstali-
ge liedjes. Het trio bestaat uit de 

zangers Jan en  Marco en zan-
geres Sandra en ieder zingt een 
eigen repertoire. De muzikanten 
bieden de gasten ook de moge-
lijkheid om karaoke te zingen.
Renato en Tiny gaan ondertus-
sen rond met hapjes. Aanvang 
20.00 uur. Het adres is Heereweg 
36 in Bakkum. tel. 0251-671353.
De toegang is gratis. 

Munten, postzegels en bankbiljetten
Verzamelbeurs met gratis 
taxaties zondag in Haarlem
Regio - Zondag 28 oktober 
houdt Munten- en Postzegel Or-
ganisatie (MPO) weer een ver-
zamelbeurs met gratis taxaties 
in Haarlem. Belangstellenden, 
liefhebbers en geïnteresseer-
den zullen van 10.00 tot 16.00 
uur hun weg vinden naar Van 
der Valk Haarlem-Zuid aan de 
Toekanweg 2. Hier worden dui-
zenden munten, postzegels en 
bankbiljetten uit binnen- en bui-
tenland aangeboden. 
Al eens een munt van 2000 

jaar oud in handen gehad? Het 
bankbiljet ‘Tientje van Lieftinck’ 
eens zien? Aan de weet komen 
dat misdrukken van munten en 
postzegels veel geld waard kun-
nen zijn? Het is allemaal te vin-
den op deze beurs.
Tijdens de beurs kunnen mun-
ten, postzegels, bankbiljetten en 
oude ansichtkaarten gratis wor-
den getaxeerd. Vaak weet men 
het niet, maar in ieders keukenla 
kunnen waardevolle spullen lig-
gen. Zie ook www.mpo.nl.

Castricum - Zaterdag 27 no-
vember organiseert theater-
groep C-Squad een najaarmarkt 
in Geesterhage. Er wordt een 

Najaarsmarkt groot aantal producten aange-
boden. Bovendien is er een lote-
rij. De markt is geopend van 9.00 
uur tot 15.00 uur in de grote zaal. 
Kijk voor meer informatie op 
www.c-squad.nl. 

woensdag 15.30 & 20.00 uur
Skyfall - 007

donderdag 21.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur

De Marathon
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Hope Springs

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
Ted

donderdag 18.30 uur
De Verbouwing

donderdag 18.30 uur
zondag 20.00 uur
Intouchables

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 
& woensdag 15.45 uur

Asterix & Obelix bij de Britten (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 13.00  uur
woensdag  13.00 uur

Sint & Diego en de bron van Myra 
donderdag 13.00 & 15.45 uur

vrijdag 13.00 uur
zaterdag 13.00 & 15.45 uur

zondag & woensdag 13.00 uur
Mees Kees

vrijdag 15.45 uur
zondag 15.45 uur

 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 25 okt t/m 31 okt 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)

250 gram 
Italian Espresso met 
een doosje bonbons 

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

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

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Schrijfcafe
door Judith Bosman 

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

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

______________________

 Pincho Maandmenu 
oktober € 32,50

Heerlijk driegangen menu  met 
dessert. Laat u verrassen door ons 

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

vervangen door een bioscoopvoucher.

- Proeverij van de kaart
- Huisgemaakt knoflooksoepje en 

pomodori  soepje
- Varkenshaasmedaillon met 

seizoensgroente,
aardappeltaart en cognacsaus

- Petit grand dessert

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Skyfall - 007; Bonds 
loyaliteit aan M getest
Daniel Craig is Ian Fleming’s 
James Bond 007 in Skyfall, het 
23ste avontuur in de langstlo-
pende franchise allertijden. In 
Skyfall wordt Bonds loyaliteit aan 

M getest als haar verleden haar 
komt achtervolgen. Als MI6 on-
der vuur ligt, moet 007 de drei-
ging opsporen en vernietigen, 
hoe persoonlijk het ook wordt. 

De Rotterdamse vrienden Ge-
rard, Leo, Kees en Nico werken 
gebroederlijk samen in de ga-
rage van Gerard, maar de zaken 
gaan niet al te best. Het viertal 
komt op het lumineuze idee zich 
te laten sponsoren en mee te 

De Marathon doen aan de marathon van Rot-
terdam om op die manier de ga-
rage van de ondergang te red-
den. Voor de maten staat er 
met de voorbereidingen op de-
ze prestigieuze loop en het red-
den van de garage echter meer 
op het spel dan alleen het halen 
van de finish... 

Hollands Unplugged in Mezza Luna
Castricum - Vrijdag 26 oktober 
vindt een nieuwe editie plaats 
van Mezza Luna Unplugged. Dit 
keer speelt de huisband Hol-
landse hits. 
De Mezza Luna Unplugged huis-

band bestaat uit  André Voebel, 
Chris Colleye, Glenn Schwarzer 
en Bastiaan Peters. Alleen een 
drankje komen drinken is mo-
gelijk, meezingen mag, dansen 
ook en eerst dineren is boven-

dien mogelijk. Een tafel reser-
veren kan via 0251-652251. Het 
adres is Mient 1, schuin tegen-
over het NS-station. Kijk voor de 
menukaart en meer informatie 
op www.grandcafemezzaluna.nl. 
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Borstprotheses, aangepaste lingerie en badkleding

,,Aandacht, rust en privacy; dat is 
waar het in mijn praktijk om draait”
Castricum - Na een borstam-
putatie een badpak kunnen dra-
gen en modieuze lingerie; voor 
vrouwen die als gevolg van kan-
ker een borst moeten missen lijkt 
dat niet vanzelfsprekend. Heleen 
van Essen weet wel beter. Deze 
sympathieke vrouw begon naast 
haar huis aan de Willem de Rij-
kelaan als gediplomeerd advi-
seur een praktijk in borstprothe-
ses, speciale lingerie en badmo-
de. De protheses kunnen op ver-
schillende manieren ‘gedragen’ 
worden. Heleen: ,,Het is fijn dat 
er tegenwoordig zo veel mogelijk 
is.” En zij weet waarover ze praat. 
In 2008 overkwam het haar zelf. 
,,Je hebt het gevoel dat iedereen 

ziet dat je een borst mist. Wan-
neer je dan vervolgens ontdekt 
wat er voor mogelijkheden zijn 
om het gemis op te vullen, her-
win je je zekerheid. De wens om 
er juist in zo’n situatie goed uit 
te zien kan in mijn praktijk ver-
vuld worden.”
Voor een eerste afspraak trekt 
Heleen twee uur uit. ,,Ik heb be-
grip voor wat mijn klanten mee-
gemaakt hebben. Ook vrouwen 
die een borstsparende opera-
tie hebben ondergaan komen 
langs in de praktijk.” De uitge-
breide collectie laat ook veel be-
ha’s zien zonder beugel en is 
verkrijgbaar in verschillende stij-
len, van sportief tot comfortabel 

en elegant. ,,Ook vrouwen die 
problemen ervaren met het dra-
gen van een gewone beha kun-
nen bij mij terecht voor een pas-
sende oplossing.” 
Borsten zijn onderhevig aan ver-
anderingen door gewichtschom-
melingen of hormonen, dus het 
is slim om de prothese te laten 
controleren op adequaatheid na 
één tot twee jaar. Over het alge-
meen hebben vrouwen eens in 
de twee jaar recht op een nieuwe 
prothese en sommige zorgverze-
keraars vergoeden zelfs eens per 
jaar. Heleen: ,,Ook al hebben de-
ze vrouwen ooit hun verwijsbrief 
voor de eerste verstrekking inge-
leverd bij een ander, is het geen 

probleem om nu bij mij de vol-
gende prothese aan te schaf-
fen.” als de twee jaar verstreken 
zijn en de prothese aan vervan-
ging toe is.” De maand oktober 
is internationaal uitgeroepen tot 
maand waarin borstkanker cen-
traal staat. Daarom is Heleen uit-
genodigd te praten over dit on-
derwerp op maandag 29 oktober 
van 17.00 tot 18.00 uur in de stu-

dio van radio Castricum105. De 
praktijk is te vinden op de Willem 
Rijkelaan 22 in Castricum. Er is 
gratis parkeergelegenheid voor 
de deur. 

Een afspraak maken kan via 06-
47582430/0251-679162 of mail 
naar praktijk@heleenvanessen.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.heleenvanessen.nl. 

www.boefjesspeelgoed.nl
Boefjes Speelgoed; een 
speelgoedwinkel op zolder
Akersloot - Wendy Hogerhe-
ijde uit Akersloot heeft iets met 
speelgoed. Als moeder van twee 
kleine boefjes, Sanne van vier en 
Diede van drie jaar oud, heeft 
zij nu de webwinkel www.boef-
jesspeelgoed.nl geopend waar 
zij nieuw én gebruikt speelgoed 
aanbiedt. Particulieren en orga-
nisaties maken gebruik van het 
gemak van deze speelgoedwin-
kel, die gevestigd is op de zolder 
van het huis.

Wendy, oorspronkelijk afkomstig 
uit Velsen, vertelt: ,,Vroeger had-
den wij het niet zo breed thuis 
en als kind moest ik vaak lang 
sparen voor een doosje Lego of 
ander speelgoed. Tweedehands 
speelgoed kopen was toen nog 
een beetje een taboe. Tegen-
woordig is dat anders. Speel-
goed is meestal van zo’n goede 
kwaliteit dat het makkelijk meer-
dere ronden meekan.” De web-
winkel is eigenlijk een beetje een 
uit de hand gelopen hobby. ,,Het 

is begonnen met speelgoed aan-
schaffen en verkopen voor mijn 
eigen twee boefjes. Ik vond dat 
erg leuk en werd er handig in. 
Daarbij vind ik het contact met 
mensen, het meedenken en ie-
mand blij maken echt leuk.” Met 
de feestdagen in aantocht staat 
de zolder nu helemaal vol met 
nieuw en gebruikt speelgoed. 
“Vanaf 1 november pak ik, bij be-
steding van 25 euro of meer, het 
nieuwe en het gebruikte speel-
goed gratis in voor het Sinter-
klaasfeest. Dat scheelt de pieten 
weer werk. Bij bestellingen bo-
ven de honderd euro lever ik het 
speelgoed, gratis en op afspraak, 
af aan huis in Akersloot, Uit-
geest, Limmen of Castricum. En 
van 1 tot en met 5 december zijn 
het de echte zwarte pieten die de 
cadeaus op afspraak thuisbezor-
gen.” Kijk op www.boefjesspeel-
goed.nl om te zien wat Wendy al-
lemaal in huis heeft of mail naar 
info@boefjesspeelgoed.nl voor 
meer informatie.

Wethouder Portegies slaat paal bij Triade
Castricum - Met het slaan van 
de officiële eerste paal gaf wet-
houder Portegies woensdag 17 
oktober het startsein voor de 
bouw van zestien appartemen-
ten van toren 3 van De Triade. 
Deze nieuwbouw is het sluitstuk 
van een nieuwbouwproject van 
drie woontorens en een nieuw 
zorgcentrum De Boogaert. De 
VVD-wethouder gaf aan blij te 
zijn met het feit dat de verkoop 
van de appartementen voor-
spoedig verloopt. Elf van de zes-
tien woningen zijn al verkocht, 
waarvan tien aan inwoners van 
de gemeente Castricum. “In de-
ze economisch moeilijke tijden 
blijkt Castricum goed in trek”, al-
dus wethouder Portegies. 

Wil Akersloot wel of geen JOP? 
Castricum - De VVD afdeling 
Castricum organiseert op maan-
dag 29 oktober vanaf 19.30 uur 
een discussieavond in het ’t Ach-
terom. De gemeente is op dit 
moment bezig om een geschikte 
locatie te vinden voor het plaat-
sen van een JOP; een Jonge-
ren Ontmoeting Plaats. De VVD 
is tegenstander van een derge-

lijke voorziening en wil op deze 
avond de mening van de inwo-
ners/buurtbewoners peilen.  
De voorgenomen plek is nabij de 
skatebaan. 
VVD’er Rob Dekker vertelt: “De-
ze plek  is inmiddels al ingeno-
men door hangjeugd en wordt 
vaak ontsierd door zwerfafval, 
gebroken glas, en de restanten 

van drugsgebruik. Om een zo 
goed en correct mogelijk beeld 
te krijgen  wat de plaatsing van 
een JOP betekent, vindt de VVD 
het belangrijk de inwoners en 
toekomstige gebruikers gehoord 
te hebben. Wij hopen dan ook 
dat zowel voor- als tegenstan-
ders en met name de jeugd aan-
wezig zal zijn.”

Inbreker er als een haas vandoor 
door geschreeuw 86-jarige dame
Castricum - Donderdag om-
streeks 20.00 uur liep de 86-jari-
ge bewoonster van De Santmark 
vanuit de keuken haar woon-
kamer in. Hier kwam zij oog in 

oog te staan met een onbeken-
de man. 
Toen zij tegen hem begon te 
schreeuwen dat hij weg moest 
gaan, ging de man er als een 

haas vandoor. Hij klom uit een 
slaapkamerraam en verdween 
via het balkon. De man bleek di-
verse sieraden te hebben gesto-
len.

Castricum - Donderdagmid-
dag hield de politie een brom-
fietscontrole op de Beverwijker-

Bromfietscontrole straatweg. Van de 36 brom- en 
snorfietsen bleken er 13 opge-
voerd te zijn. 
In drie gevallen werd het kente-
ken ingenomen. 

Limmen - Zaterdag kunnen kin-
deren bij Conquista vanaf 10.30 
uur een spinnenweb maken. 

Spinnenwebben
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En nu ik!
“Da’s wel mooi, dat 
mensen veranderen”
Demi Houben is 16 jaar, woont 
in Castricum en studeert aan 
het Mediacollege in Amster-
dam. “Het is leuk om in Castri-
cum uit te gaan. Ik ga ook wel 
eens uit in Alkmaar of Uitgeest 
maar meestal hier in Castricum. 
We gaan met een stel vrien-
den van de ene naar de andere 
kroeg en dan kijken we waar we 
ons het prettigste voelen en daar 
blijven we dan. Soms zitten we 
ook bij iemand thuis. De vrijdag-
avonden zijn de toppers, want 
dan is het drukker dan op de za-
terdagen. Er wordt gelukkig niet 
zo vaak gevochten. Vorige week 
was er een vechtpartij op straat. 
Dan blijf ik mooi binnen zitten. 
Buiten op straat zitten we eigen-
lijk nooit. Laatst wel een keertje 
omdat we zaten te wachten op 
een paar vrienden. Toen kwam 
de politie en moesten we onze 

ID’s laten zien. Ik schaamde me 
gewoon, maar we deden niets 
verkeerd. Waarom de politie dan 
kwam? Je mag nergens met een 
groepje hangen. We kregen een 
waarschuwing en we zijn lekker 
naar het dorp gegaan.”
“Ik doe een grafische oplei-
ding waar we onder andere le-
ren websites maken en teke-
nen. Het is een leuke opleiding. 
Je leert grafisch werk zoals bla-
den opmaken en dat is echt een 
vak. We hebben ook fotografie 
en dat lijkt me ook wel wat voor 
de toekomst. Wat voor werk ik 
zou willen doen weet ik nog niet 
Opmaak van bladen lijkt me wel 
leuk maar misschien ook weer 
niet voor altijd. Ontwerpen en te-
kenen doe ik graag. Voor websi-
tes maken heb ik wel tienen ge-
haald. Maar ja, tekenen vind ik 
moeilijker en dan wordt het ook 

wel eens een vijf. Ik vind het alle-
maal leuk om te doen en daarom 
zie ik ook niet op tegen het huis-
werk maken. We zitten met der-
tig mensen in de klas.”
“Castricum is een leuk dorp om 
te wonen. Je hebt eigenlijk al-
les bij de hand. Winkels, cafés, 
het strand en de duinen. Voor 
joggen in de duinen wordt het 
nu te snel donker en ik zit ook 
niet meer op een sportclub. Nu 
probeer ik een uurtje met onze 
hond Bas te wandelen. Ik woon 
met mijn ouders en broertje en 
de hond dus. Mijn oudere zus 
heeft een stageplaats in Berlijn. 
We hebben haar samen wegge-
bracht. Het was leuk om Berlijn 
te zien en de plaats waar mijn 
zus woont, maar ze is nu wel ver 
uit de buurt.”
“Voor dat ik naar het Mediacolle-
ge ging heb ik op het Clusius ge-

zeten. Dat vond ik minder, want 
ik heb het niet zo met dieren en 
planten. In het vierde jaar liepen 
er bewakers rondom de school. 
Dat vond ik maar niks. Ze doen 
dan net alsof wij ons niet aan de 
regels willen houden. Ze gaan 
er eigenlijk op voorhand van uit 
dat er wel van alles mis zal gaan. 
Alsof we niet zelf verantwoorde-
lijk kunnen zijn voor het oprui-
men van de troep. Dat kunnen 
we best. Het Clusius is gewoon 
een goede school. Laatst hebben 
we nog foto’s zitten kijken uit de 
tijd dat we brugpiepers waren. 
Wat zijn we veranderd. Uiterlijk, 

maar ook hoe we zijn. Da’s wel 
mooi, dat mensen veranderen. 
Goed veranderen bedoel ik na-
tuurlijk.”
“De toekomst? Gewoon goed 
werk en goed verdienen, man 
en kinderen. Ik maak me geen 
zorgen over de toekomst. Maar 
dat zou misschien anders zijn 
als ik geen werk kan krijgen of 
als mijn ouders geen werk zou-
den hebben. Maar dat is niet zo, 
dus ik maak me geen zorgen.” Ik 
vind dat Demi met haar opmer-
king over de bewaking een punt 
heeft.
Ans Pelzer. 

‘Helloween’ en Wotsup op 
zondagmiddag in Bakkerij
Castricum -  Één keer in het jaar 
krijgen alle wezens uit de onder-
wereld de kans om naar boven 
te komen in De Bakkerij. Op 27 
oktober wordt ‘Helloween’ ge-
vierd. Magere Hein arriveert om 
24.00 uur. Aanvang van het feest 
is 21.00 uur, de toegang is gratis. 
Zomaar een Zondagmiddag, een 
nieuw initiatief die de volgende 
dag van start gaat, heeft een op-
treden van Wotsup op het pro-

gramma staan. Wotsup, die ge-
deeltelijk zijn wortels in De Bak-
kerij heeft, is een veelzijdige 
band met een breed repertoire: 
van pop tot barok, van blues tot 
Balkan, van jazz tot Bach. Aan-
vang 14.00 uur. 
De opbrengst van dit program-
ma komt geheel ten goede aan 
de bouw van de zaal achter De 
Bakkerij. Het adres is Dorps-
straat 30. 

Bezoekers dosten zich helemaal uit tijdens Helloween 2011 in De Bak-
kerij.” Foto: Jorinde Reijnierse.

Halloween bij Salsa Planet
Uitgeest - Zaterdag 27 oktober 
begint om 22.00 uur in Club Pla-
net op de Westerwerf 1 in Uit-
geest een bijzonder feest. De 
gasten worden gevraagd in ge-
paste kleding te komen om sa-
men Halloween te vieren, maar 
dan wel chique.
Dansschool Sizzling Salsa geeft 
elke vierde zaterdag van de 
maand feesten in Club Planet 
van Bob’s Party Palace. De edi-

tie van zaterdag 27 oktober staat 
volledig in het teken van Hal-
loween. Op de 300m2 houten 
dansvloer kunnen alle danslief-
hebbers zich helemaal uitleven 
op de swingende klanken die 
dj’s Maik en Kiko de grote zaal 
insturen. Bovendien staat er een 
salsa-dansshow onder leiding 
van Vanessa Mambi op het pro-
gramma. Meer info is te vinden 
op www.sizzlingsalsa.nl.

Castricum - De Castricum-
se Corrien Heeremans-Steeman 
exposeert weer tijdens de Kunst-
10daagse in Bergen bij het Park-
hotel op de Breelaan 19. Cor-
rien is dagelijks aanwezig van 
11.00 uur tot 17.00 uur. De Kunst-
10daagse is een evenement 
waarbij meer dan tweehonderd 
kunstenaars exposeren tot en 
met 28 oktober. Naast beelden-
de kunst staan er op meerdere 
locaties in Bergen muziek- en 
toneelvoorstellingen op het pro-
gramma. 

Corrien exposeert 
bij Kunst10daagse

Nog geen kroonringen
Castricum - Eerst was er een 
door de PvdA in 2010 geïnitieer-
de succesvolle pilot voor het in-
zetten van kroonringen bij het 
inzamelen van plastic afval om 
zwerfafval tegen te gaan. Vervol-
gens werd in 2011 door het col-

lege besloten om kroonringen 
voor de gehele gemeente aan te 
schaffen. Dat schoot niet op, het 
wachten was op het resultaat 
van een onderzoek bij de Huis-
vuilcentrale in Alkmaar. Dit on-
derzoek zou van invloed kunnen 

zijn voor de tijdsduur van het ge-
bruik van de kroonringen. Nu is 
het weer een jaar later en daar-
om heeft de PvdA vragen ge-
steld over de kroonringen aan 
het college. PvdA’er Petra Nord-
holt: “Wij willen weten welke ac-
ties het college tot nu heeft on-
dernomen en wat de resultaten 
zijn. Wij hebben informatie dat 

het aanbod van plastic afval het 
afgelopen jaar is teruggenomen. 
Een van de oorzaken zou kun-
nen zijn dat inwoners een vast 
inzamelpunt bij de clusterplaat-
sen mist om dit afval bij elkaar 
te houden. Met het aanbrengen 
van kroonringen zou deze afval-
stroom weer kunnen aantrek-
ken.” 

Castricum - Zondagmorgen 
heeft de politie in Beverwijk een 
21-jarige Castricummer aange-
houden. De man bleek teveel ge-
dronken te hebben, hij kon zijn 
rijbewijs inleveren en kreeg een 
rijverbod van elf uur.  

Rijbewijs kwijt
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Dierenshow in Clusius

Castricum - Kleindierenvereni-
ging Jong Leven Uitgeest houdt 
het komende weekeinde een 
dierenshow met konijnen, sier-

KWF-actie in Bakkerij 
brengt 655 euro op
Castricum - Op zondag 20 ok-
tober heeft de Bakkerij een in-
zamelactie georganiseerd voor 
het Koningin Wilhelmina Fonds. 
De actie heeft een eindbedrag 
van 655 euro voor de bestrijding 
van kanker opgeleverd. Tijdens 
de dag waren er optredens van 
flamencogitarist Jeff Heijne, Ma-
thijs de Bont, Drie en de Twijfel-

brigade en woordkunstenaars 
brachten gedichten. 
Kunstenaar Thijs van Diepen 
maakte een schilderij met als 
thema meeleven, Lia Kooijman 
van de Stichting Hart voor Borst-
kanker verkocht haar kunst en 
sieraden en daarnaast waren er 
hapjes en drankjes te koop voor 
het goede doel.

De Eerste Castricumse Klimaattop

Castricum - Het groeiende mi-
lieuprobleem staat de laatste ja-
rennadrukkelijk op de interna-
tionale, nationale en regionale 
agenda. Wereldwijd ondervindt 
iedereen de nadelige gevolgen 
van de eigen gemakzucht. Men 
doucht te lang, laat lichten on-
nodig branden en pakt te vaak 
de auto in plaats van de fiets. 

drijf Calorie en het Platform In-
ternationale Samenwerking. Zij 
gaan op de top aan de slag met 
het bedenken van oplossingen. 
De plannen van de verschillen-
de groepen worden naarmate de 
avond vordert steeds gedetail-
leerder en duidelijker uitgewerkt. 

De ideeën moeten wel haalbaar 
zijn en een onafhankelijke vakju-
ry maakt uiteindelijk de winnen-
de oplossing bekend. Dit idee 
wordt zo snel mogelijk binnen 
de regio uitgevoerd, om zo ook 
als kleine regio een steentje bij 
te dragen aan de verbetering van 
het milieu. 

Vanaf 19.00 uur is iedereen wel-
kom om deze klimaattop bij te 
wonen. De bijeenkomst vindt 
plaats op 31 oktober in de au-
la van het Jac. P. Thijsse College. 

Gift voor Dierenduintje
Bakkum - Vrijdag 18 oktober 
werd het Dierenduintje bezocht 
door twee bestuursleden van de 
voormalige bridgeclub Het Stet. 
De club werd in juli dit jaar op-
geheven en na afhandeling van 
de financiële zaken, bleef een 
mooi bedrag over: 1.350 eu-
ro. Besloten werd om het geld 
aan een goed doel te schen-
ken en dat werd ‘t Dierenduin-

tje. Henk Wenning: “Wij hopen 
dat ‘t Dierenduintje nog lang blij-
ven voortbestaan, want jong en 
oud beleeft plezier aan deze fan-
tastische kinderboerderij die op 
vrijwilligers draait en het zonder 
subsidie moet doen.” Op de fo-
to v.l.n.r.: Henk Wenning en Ma-
rijke Rakké van Het Stet en Fred 
Bakker, beheerder van ‘t Dieren-
duintje 

Iedereen zou zich moeten reali-
seren dat zelfs deze kleine din-
gen, meewerken aan de ver-
slechtering van het milieu. Daar-
om slaan het Jac. P. Thijsse Col-
lege, gemeente Castricum, parti-
culiere bedrijven, CALorie en het 
Platform Internationale Samen-
werking de handen ineen om de 
eerste Castricumse Klimaattop te 
organiseren. 
Op deze top wordt niet alleen 
gepraat over het milieu. Na af-
loop is het de bedoeling dat er 
concrete oplossingen naar voren 
komen om de CO2 uitstoot te 
verminderen binnen onze regio. 
Er zijn vijf verschillende groe-
pen aanwezig zijn: 5vwo-leer-
lingen met maatschappijweten-
schappen in hun pakket, verte-
genwoordigers van de gemeente 
Castricum, particuliere bedrijven 
binnen de regio, het energiebe-

Jazz in Bakkum met 
Ben van den Dungen
Bakkum - Zondagmiddag 28 
oktober opent Hotel Borst rond 
15.00 uur de deuren voor het pu-
bliek om vervolgens om 16.00 
uur met het concert te begin-
nen met niemand minder dan 
saxofonist en mulitifunctional 
musicus Ben van Dungen in de 
hoofdrol. Ben zal terzijde worden 
gestaan door het trio Stormvo-
gel. Zij spelen moderne jazz en 
wereldmuziek. 

Al vanaf 1982 treedt Ben van 
den Dungen op als professio-
nele musicus en heeft sindsdien 
meer dan 4500 concerten in zo’n 
60 landen gegeven. Ben geeft 
les aan het Rotterdams conser-
vatorium sinds 1991. Hij geeft 
hoofdvak saxofoon en ensem-
blespel. Hij componeert hoofd-
zakelijk voor zijn eigen groepen 

en de bands waar hij in speelt en 
heeft zo’n tachtig composities op 
zijn naam. 
Zijn muziek werd onder meer 
gebruikt voor het televisiepro-
gramma ‘Keek op de Week’ van 
Van Kooten en De Bie. 

Klassiek gitaarspel bij Iskra
Castricum - In de serie klassie-
ke Monumentconcerten  staan 
dit keer  Johannes Möller en zijn 
echtgenote Laura Fraticelli in de 
spotlight. Naast composities van 
Mertz, Spreafico en anderen met 
soms een duidelijke verwijzing 
naar de tango komen zij ook met 
eigen werk. Johannes Möller 
(Zweden 1981) behaalde zijn Ba-
chelors aan de Royal College of 
Music in Londen waar hij tevens 
compositie studeerde. Hij be-
haalde zijn Masters aan het Ko-
ninklijk Conservatorium en ver-
volgde zijn studie in Tjechië en 
de VS. In 2009 won hij de Euro-
pean Guitar Award voor zijn so-
logitaarcompositie. In 2010 won 
Johannes de meest prestigieuze 
gitaarprijs: de Guitar Foundation 
of America  Competition die hem 
een werelwijd toernee  oplever-
de. Laura Fraticelli studeerde gi-
taar aaan het Conservatorio Al-
berto Ginastera in Buenos Aires, 
aan het Royal College of Music 
in Londen en het Koninklijk Con-
servatorium. Kaartverkoop via 
www.Iskra.nl  of aan de kassa. 
Prijzen  14 euro, Iskra-kortings-
kaart en CJP 12 euro, kinderen 
tot en met 12 jaar 7 euro. Adres: 
Dorpskerk, Dorpsstraat/hoek 
Torenstraat in Castricum, aan-
vangstijd 20.15 uur. 

duiven, cavia’s en (dwerg)hoen-
ders van de leden. 
De tentoonstelling wordt gehou-
den in het Clusius College aan 
de Oranjelaaan 2A in Castricum 
en de openingstijden zijn op za-
terdag  van 10.00 tot 18.00 uur en 
zondag  van 10.00 tot 15.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Voor de kinderen is een knuffel-
hoek ingericht en desgewenst 
kan men advies inwinnen over 
het houden en verzorgen van  
kleindieren. 
Bij de grote tombola zijn fraaie 
prijzen te winnen en in de kof-
fiecorner zijn koffie en andere 
dranken te verkrijgen.
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Volop feestelijkheden op zaterdag 27 oktober

MHCC viert 45-jarig bestaan

Castricum – De Mixed Hockey 
Club Castricum (MHCC) bestaat 
45 jaar. En MHCC zou MHCC 
niet zijn als er niet uitgebreid 
zou worden stilgestaan bij dit 
negende lustrum. In en om het 
gloednieuwe clubhuis op sport-
pak Wouterland zijn zaterdag 27 
oktober tal van feestelijkheden, 
waar iedereen welkom is.  
In 45 jaar tijd is MHCC uitge-
groeid tot een club met 750 le-
den, een groot aantal jeugd-

Beeld uit de nog niet zo heel oude doos. Feestvieren kúnnen ze bij 
MHCC, dat dit jaar 45 jaar bestaat. In april 2004 nam de club op fees-
telijke wijze het derde kunstgrasveld in gebruik. (Foto: Guus Peters)    

teams en een eerste dames- en 
herenteam dat in de hogere hoc-
keyklassen van ons land uitkomt.  
Vorig jaar nam de hockeyclub 
een fraai, nieuw clubhuis in ge-
bruik op sportpark Wouterland, 
waar MHCC zijn wedstrijden 
speelt op drie kunstgrasvelden. 
Op die velden en in het club-
huis wordt zaterdag 27 okto-
ber uitbundig stilgestaan bij de 
45e verjaardag van de club. Van-
af 12.00 uur komen de diverse 

MHCC jeugdteams tegen elkaar 
uit in onderlinge wedstrijden, 
waarbij de jongste spelertjes tij-
dens een instuif een vriendje of 
vriendinnetje mogen meenemen. 
Later in de middag komt de ou-
dere jeugd in actie en om 16.00 
uur volgt een spectaculair treffen 
tussen het huidige MHCC heren 
1-team en oud-Heren 1. 
Om 17.00 uur worden de barbe-
cues opgestart en kunnen de le-
den die zich daarvoor hebben 
opgegeven aanschuiven aan ta-
fel voor hamburgers, salades en 
saté. Dat gebeurt allemaal on-
der de klanken van de bekende 
discjockey René Lust, die de rest 
van de avond voor dansbare mu-
ziek zorgt. 
Zowel Radio Castricum 105 als 
Heemskerk FM heeft inmid-
dels een jingle opgenomen voor 
het MHCC jubileumfeest, zodat 
ook het evenement via de loka-
le radio wordt gepromoot. Op 
de speciale evenementenwebsi-
te van de Castricumse hockey-
club – mhcc-ec.nl – is meer in-
formatie te vinden over de jubi-
leumviering.  Daar kunnen leden, 
maar zeker ook oud-leden, zich 
inschrijven voor de diverse acti-
viteiten op zaterdag 27 oktober.  
Op de site telt een speciale klok 
de dagen, uren, minuten en zelfs 
seconden af naar de start van de 
MHCC-jubileumviering. 

Zwak FC Castricum 
lijdt zware nederlaag
Castricum – FC Castricum heeft 
in het inhaalduel tegen VVZ 49 
een zware 6-1 nederlaag gele-
den. Hoe groot de uitslag ook 
was, de nederlaag had weinig te 
maken met imponerend spel van 
de thuisploeg. Verre van. VVZ 
49 is een ploeg waar FC Castri-
cum niet van hoeft te verliezen. 
Dat na negentig minuten voet-
bal toch 6-1 op het scorebord 
stond kwam omdat het bij FC 
Castricum in het begin niet goed 
stond, zoals dat zo mooi heet. De 
zwakke start kwam de ploeg van 
Ron van der Velde niet meer te 
boven. 
Het was bekend dat VVZ met 
twee spitsen speelde en Kas-
par Melis en Joris Schekkerman 
hadden als taak de spitsen uit te 
schakelen. Roberto Ortega zou 
doorschuiven naar het midden-
veld, maar dat laatste gebeurde 
niet. VVZ 49 had daardoor een 
man meer op het middenveld en 
Max van Wakeren speelde daar 
slim op in. Keer op keer wist de 
talentvolle middenvelder van de 
thuisploeg door te komen en dat 
bracht FC Castricum in de pro-
blemen. Het was een wonder dat 

VVZ 49 niet scoorde in de ope-
ningsfase, waarin de thuisploeg 
vol gas gaf. Na een paar klei-
ne kansjes was na een kwartier 
de beste kans voor spits Mathijs 
Kortland, die echter rakelings 
voorlangs kopte. 
Juist toen Castricum wat beter 
in de wedstrijd kwam, sloeg Max 
van Wakeren toe. Na de com-
binatie met Kortland, schoot de 
nummer acht van VVZ 49 de bal 
genadeloos tegen het net achter 
doelman Jansen, 1-0. Een prima 
goal. FC Castricum kreeg nog de 
gelegenheid op de gelijkmaker, 
maar de vrije trap van Tobias de 
Koning spatte uiteen op de paal, 
waarna Daan Hamaker in de re-
bound zijn hoofd niet goed ach-
ter de bal kreeg. Op slag van rust 
kwam VVZ 49 onverwachts op 
2-0. Aanvoerder Ruben de Goe-
de kon ongehinderd aanleggen 
en zijn schot verdween in de ver-
re hoek achter Marius Jansen. 
Tot overmaat van ramp raakte 
De Goede bij zijn uithaal met zijn 
knie het hoofd van Joris Schek-
kerman. Even werd gevreesd 
voor een zware hersenschud-
ding voor de robuuste verdedi-

ger, maar dat viel gelukkig mee. 
Het bleef beperkt tot een flinke 
bloeduitstorting, maar Schekker-
man werd uit voorzorg toch maar 
gewisseld.

Met Justo van der Werf en Ajey 
Raghosing voor Joris Schekker-
man en Thierry Weber tracht-
te FC Castricum na rust wat aan 
de achterstand te doen. Maarten 
van Duivenvoorde schoot over 
na een fraaie hakbal van Tobias 
de Koning en Justo van der Werf 
schoot met links rakelings naast. 
Met achterin één-tegen-één en 
met een middenveld waar de ba-
lans weg was lag het regelma-
tig open bij de bezoekers. Zelfs 
na de 3-0 maakte de verdedi-
ging van de thuisploeg een on-
zekere indruk. VVZ trainer Van 
den Berg zag het gevaar en wis-
selde de zwakke Ruben de Goe-
de voor Jeroen van ’t End. FC 
Castricum kwam dankzij Rober-
to Ortega nog wel op 3-1, maar 
geloofde er toen al niet meer in. 
De ploeg van Ron van der Vel-
de speelde een verloren wed-
strijd en VVZ 49 liep in het laat-
ste kwartier nog uit naar 6-1. 

Foresters opnieuw te 
sterk voor Vitesse: 1-4
Castricum - Foresters kwam di-
rect vanaf de aftrap feller uit de 
startblokken dan de thuisploeg 
en kwam daardoor al snel enke-
le malen dreigend voor het doel 
van Vitesse. Na ruim 10 minuten 
ging het al mis toen Joey Breed 
in het strafschopgebied ten val 
kwam nadat hij licht werd aan-
getikt door Ruben Jakobs. Aan-
voerder Carlo Smit benutte de 
toegekende penalty feilloos: 
0-1. Niet veel later leed Vites-
se balverlies en was Foresters 
weer snel in de omschakeling. 
Uit de daaropvolgende scrim-
mage werd de bal teruggelegd 
op de van Flamingo’s overgeko-
men Bert Inecia die de bal ver-
volgens kiezelhard in de krui-
sing joeg: 0-2. Een forse afstraf-
fing dreigde maar daarna kwam 
Vitesse ook langzamerhand be-
ter in de wedstrijd. Dat leidde 
ook tot diverse mogelijkheden 
voor de spitsen van Vitesse maar 
de kansen werden gemist al dan 
niet door goed werk van de kee-
per van Foresters. Maar vlak voor 
rust was het alsnog raak. Robin 
Bakker wist zich op links vrij te 

spelen en passeerde keeper Tijs 
Laagland kansloos: 1-2. 

Wie na rust dacht dat Vitesse 
door die late aansluitingstref-
fer direct op zoek zou gaan naar 
de gelijkmaker, kwam bedrogen 
uit. Met Kevin Klaver in de ploeg 
voor de in de kleedkamer ach-
tergebleven Jort Kaandorp was 
Vitesse geen schim meer van de 
ploeg die in het tweede deel van 
de eerste helft tenminste gelijk-
waardig was aan Foresters. De 
bal kon nauwelijks meer in bezit 
worden gehouden en daardoor 
kon het team van trainer Klanker 
zich helemaal uitleven. Dat lever-
de naast mooi voetbal ook een 
aantal grote kansen op waarvan 
er twee werden benut door we-
derom Bert Inecia, die daarmee 
zijn productie voor zijn nieu-
we ploeg aardig wist op te krik-
ken. Vitesse kreeg nog wel enke-
le grote kopkansen om de stand 
nog wat draaglijker te maken, 
maar omdat die onbenut bleven 
eindigde het duel in een dik ver-
diende 1-4 overwinning voor Fo-
resters. Foto: Andreas Mulder.

Helios E1 is de kampioen
Castricum - Zaterdag 20 okto-
ber is Helios E1 kampioen ge-
worden, want het team heeft tij-
dens deze veldcompetitie al-
le wedstrijden gewonnen. De 
laatste wedstrijd tegen nummer 
twee uit de competitie, Apollo uit 

Heerhugowaard, werd met 5-2 
gewonnen. 
Op de foto van links naar rechts: 
Koen Schoorl, Jirre Inja, coach 
Martijn Veen, Melle Boon, Ruben 
Laan, Jaap van Uitert en Luuk 
van Zilt.
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Klussenbank biedt hulp
Castricum - Steeds meer oude-
ren en mensen met een beper-
king maken gebruik van de vrij-
willigers van de Klussenbank. 
Tegen een kleine vergoeding 
steken de vrijwilligers de handen 
uit de mouwen om bronnen van 
ergernis te verhelpen. Het kan 

gaan om timmer- of kleine schil-
derklusjes, simpele elektriciteit- 
en loodgieterklusjes en tuinklus-
sen. 

Meer informatie Stichting Wel-
zijn Castricum, tel.: 0251-656562, 
email info@welzijncastricum.nl.

Speel-o-theek heeft nu ook 
cadeaubon voor lidmaatschap
Castricum - Vanaf 1 november 
kan er bij de speel-o-theek Cas-
tricum een cadeaubon voor lid-
maatschap worden gekocht. Dit 
kan ingaan vanaf elke gewenst 
kwartaal en loopt tot het einde 
van het lopende jaar. Men hoeft 
zelf geen lid te zijn van de speel-
o-theek om deze cadeaubon te 
kopen. 
De eerste bon is al door een 
vriendin van één van de vrijwil-
ligsters van de speel-o-theek in 
ontvangst genomen. Deze kreeg 
zij voor haar verjaardag en zij 
maakt dankbaar gebruik van dit 
lidmaatschap voor hun zoontje 
van drie jaar. “Bijna elke week 
kom ik nu bij de speel-o-theek 
en onze zoon kijkt zijn ogen uit, 
hij wil alles wel lenen. We vin-
den het leuk om hem iets nieuws 
aan te bieden. Soms is hij er na 

een week al op uitgekeken en 
dan breng ik het terug naar de 
speel-o-theek. Onze zoon vindt 
het fantastisch om mee te gaan 
naar de speel-o-theek omdat 
hier altijd andere kinderen zijn 
en hij eigenlijk niet weg wil als 
we er zijn.”

De speel-o-theek is overigens 
altijd op zoek naar vrijwilligsters 
die eens per maand willen mee-
draaien en hierdoor ook een 
kosteloos lidmaatschap krijgen. 
De kinderen kunnen altijd mee 
komen op de draaiochtend, ge-
zellig spelen met het nieuwste 
speelgoed. De speel-o-theek is 
elke zaterdag van 11.00 tot 13.00 
uur geopend en is gevestigd bo-
ven de bibiliotheek inGeesterha-
ge. Voor meer informatie: info@
sotcastricum.nl.

Cursus digitale fotografie
Castricum - Op woensdag 31 
oktober wordt geïnteresseerden 
die nog niet of nog maar net di-
gitaal fotograferen, verteld wat 
digitale fotografie is. Ook wordt 
geleerd wat een geheugenkaart 
is, waar op gelet moet worden 
bij de aanschaf van een digita-
le fotocamera en welke overige 
attributen er nodig zijn. Vervol-
gens krijgen de deelnemers in-

formatie hoe digitale en traditio-
neel gemaakte foto’s bewerkt en 
verbeterd kunnen worden. 

De bijeenkomst vindt plaats op 
de bovenverdieping van de bi-
bliotheek van 14.15 tot 16.15 uur. 
De kosten (5 euro) dienen bij 
aanmelding te worden voldaan 
bij Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5 in Castricum.

Castricum - Zaterdag 3 novem-
ber is er een kroegreünie voor 
stamgasten van het vroegere ca-
fé De Slok/Rock op dezelfde lo-
catie bij Basta op de Dorpsstraat. 
Ook oud-werknemers zijn wel-
kom. Aanvang 20.00 uur. Meer 
informatie is te verkrijgen via 
mo26april@hotmail.com. Kijken 
op Facebook kan ook. 

Kroegreünie stap- 
pers van De Slok

Castricum - Donderdag 25 ok-
tober om 14.30 uur begint in de 
Maranathakerk een lezing over 
de achtergronden van het zinken 
van de Titanic. Er wordt  aan-

Feiten en fictie 
rond de Titanic

Gevarieerde uitzending 
van Couleur LoCALe
Castricum - De uitzending 
van Couleur LoCALe van deze 
maand is gevarieerd. Aan de ta-
fel van Peter van Raalte schuiven 
Robbert de Lange van de Castri-
cumse Ondernemersprijs, Wim 
Hanraads van De Bakkerij, Mirko 
Carton van Castricum op Glas 
en Franka Meijer van het Jac. P. 
Thijsse College aan.

De Castricumse Ondernemers-
prijs wordt jaarlijks uitgereikt. 
Dit jaar zijn er vier categorieën: 
horeca en recreatie, dienstver-
lening, duurzaamheid en detail-
handel. Robbert de Lange vertelt 
over hoe de keuze voor de no-
minatie van een bedrijf tot stand 
komt. Wat komt er allemaal bij 
kijken om de Ondernemersprijs 
te winnen?
Wim Hanraads is een oud-Bak-
kerijer, hij was erbij toen in 1974 
De Bakkerij werd opgericht en 
hij is blij dat de jongeren nu weer 
een nieuwe plek hebben gevon-
den. Samen met een paar ande-
re oud-Bakkerijers is hij de Zo-

maar een Zondagmiddag be-
gonnen. De bedoeling is dat op 
elke zondagmiddag, in elk ge-
val tot het eind van dit jaar, op-
tredens zijn van artiesten of kun-
stenaars die geheel of gedeelte-
lijk hun oorsprong in De Bakkerij 
hebben gevonden. Waarom doet 
hij dit eigenlijk?
Castricum op Glas is een bur-
gerinitiatief om glasvezel mo-
gelijk te maken in de gemeen-
te Castricum. Mirko Carton zet 
zich hier al een hele tijd voor in 
en het eind van de inschrijving 
voor burgers komt steeds dich-
terbij.  Maar wat hebben de bur-
gers van Castricum aan glasve-
zel en waarom is het beter dan 
wat er nu al ligt? Dat zal hij uit-
leggen aan de gasten aan tafel.
Ten slotte is Franka Meijer te 
gast. Zij is een scholiere van 
het Jac. P. Thijsse College en wil 
op uitwisseling met een school 
in een kansarme wijk van New 
York. Inmiddels heeft ze con-
tact gehad met de school en die 
zijn enthousiast, maar ze heb-

ben niet het geld om zelf de reis 
naar Castricum te kunnen ma-
ken. Daarom is Franka, samen 
met wat andere leerlingen, een 
actie begonnen om al het geld 
voor de uitwisseling in te zame-
len. Via sponsors, giften en het 
verkopen van bijvoorbeeld cup-
cakes hoopt ze de uitwisseling 
mogelijk te maken. Gaat dit haar 
lukken?
De uitzending is op C-TV te zien 
en wordt dagelijks uitgezon-
den tot en met 2 november om 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 en 
23.00 uur.

C-TV is de televisiezender voor 
Akersloot, Bakkum, Castricum, 
Limmen en de Woude. De zen-
der is te vinden op het analoge 
kanaal van de televisie, in Castri-
cum op kanaal 45, in Akersloot, 
Limmen en de Woude op Kanaal 
S12. Sinds maart is C-TV ook via 
het digitale pakket van Ziggo 
te bekijken. Bakkum en Castri-
cum via kanaal 41, Akersloot, De 
Woude en Limmen via kanaal 46.

Start hoedenseizoen
Inwijding nieuwe Gildebroeders

Egmond aan de Hoef - Zon-
dag 28 oktober zet de Gilde der 
beHOEDers de hoed weer op. 
De plechtige ceremonie van de 
hoedenopzetting vindt plaats in 

Hoeve Overslot aan de Slotlaan 
om 15.00 uur. Die middag treden 
ook twee hoedendragers toe tot 
de Gilde en wordt het nieuw ge-
kozen bestuur van de Gilde ge-

installeeerd. Voor de Gilde een 
feestelijke aangelegenheid. De 
Gilde nodigt liefhebbers van de 
hoed en belangstellenden uit, 
waarbij men kennis kan maken 
met de aloude inwijdings- en in-
stallatieceremoniën van de Gilde 
der beHOEDers.
 
De leden van de Gilde dragen 
de klassieke hoed in de openba-
re ruimte tussen 1 november en 
Pasen. Zij doen dat conform hun 
Standregelen. Het nieuw geko-
zen bestuur van de Gilde bestaat 
uit de Pauwhoed (voorzitter), de 
Steekhoed (secretaris), de Bol-
hoed (penningmeester), de Pas-
toorshoed (ceremoniemeester) 
en de Buishoed (PR-zaken). Tij-
dens de ceremonieën van de Gil-
de dragen de bestuursleden hun 
ceremoniële gildehoeden.
Wie meer wil weten over de Gil-
de der beHOEDers kan kijken op 
www.behoeders.nl.

dacht geschonken aan de ijs-
waarschuwingen, ontscheping, 
redding, nalatigheid van ande-
ren om reddingacties te onder-
nemen et cetera. De lezing wordt 
verzorgd door de heer Neut voor 
de lokale afdeling van de PCOB. 
Iedereen is welkom. Toegang is 
gratis. 

Tips voor de redactie kunt u mailen naar 
info@castricummer.nl
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Heemskerk - Het Zwolse the-
atergezelschap Theater Gnaf-
fel maakt voorstellingen waar-
in mensgrote poppen op magi-
sche wijze tot leven komen. De 
poppen staan naast de acteurs 
op het toneel, als gelijkwaardige 
personages. 

Met deze poëtische jubileum-
voorstelling viert Theater Gnaffel 
het 25-jarig bestaan.
De voorstelling is zaterdag 3 no-
vember om 19.30 uur te zien in 
Cultureel Centrum De Cirkel, 
Cirkel 1 in Heemskerk. De toe-
gangsprijs bedraagt 6 euro. 

Reserveren kan via reserveren@
decirkelheemskerk.nl of bel 
0251-236942. Kaartverkoop ook 
op de avond van de voorstelling 
aan de zaal. Foto: Ron Greve en 
Marie-Louise de Bruijn. 

Poëtische jubileumvoorstelling

Heemskerk - De Castricumse 
Lia Vriend, als landschapsgeo-
graaf in Noord-Holland een be-
grip, geeft op woensdag 31 ok-
tober in de bibliotheekvestiging 
Heemskerk een lezing ‘Van Oe-
rIJ tot Noordzeekanaal’. Aan de 
hand van verhalen, beelden en 
kaarten neemt zij iedereen mee 
op een (historische) ontdek-
kingstocht door dit gebied van 
het Oerij en het Noordzeekanaal. 
De lezing begint om 19.30 uur. 

Reserveren en kaartverkoop is 
bij de klantenservice in een van 
de bibliotheekvestigingen. Voor 
meer informatie kijk op www.bi-
bliotheekijmondnoord.nl.).

Van Oerij tot Noordzeekanaal; 
boeiende lezing van Lia Vriend 

Informatie apneu in RKZ
Beverwijk - ‘Snurken en ver-
moeidheid. Alles over slaap-
apneu.’ Dat is het onderwerp 
van de informatieavond die de 
Apneuvereniging en het Rode 
Kruis Ziekenhuis op 7 november 
organiseren. 
Prikkelbaar, moe, of zelfs over-
dag in slaap vallen. Het zijn 
klachten die meerdere oorzaken 
kunnen hebben. Een daarvan 
is slaapapneu, ook OSAS ge-
noemd, een ziekte die gepaard 
gaat met snurken en ademha-
lingstops tijdens de slaap. Zowel 

de ervaringsdeskundigen van de 
Apneuvereniging als een long-
arts en slaapdeskundige uit het 
RKZ gaan hierop in tijdens de in-
formatieavond. De bijeenkomst 
wordt gehouden van 19.15 uur 
tot 22.00 uur, in de prof. De 
Grootzaal 1 en 2, van het Rode 
Kruis Ziekenhuis aan de Von-
dellaan 13, 1e verdieping. Aan-
melden kan via het Patiënten-
servicebureau van het RKZ: tel. 
0251 - 265111 of patiëntenser-
vicebureau@rkz.nl. De toegang 
is gratis.

Heemskerk - Op zaterdag 27 
oktober is de ‘Nacht van de 
Nacht’, met als landelijk thema 
‘Laat het donker donker’. 
De Aircraft Recovery Group 
1940-1945 organiseert die 
avond in Luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis met het thema 
‘Ondergedoken in de 20e eeuw’ 
een speciale kinderversie van 
de Nacht van de Nacht. Deze 
avond staat geheel in het teken 
van Halloween. Het is een avond 

Kinderversie Nacht van 
de Nacht in Fort Veldhuis

vol creativiteit, spanning en een 
beetje griezelen. De avond is be-
doeld voor kinderen in de leeftijd 
van 8 tot en met 12 jaar. De kos-
ten bedragen 7,50 euro. Het be-
gint om 18.45 uur en duurt tot 
22.00 uur. Aanmelden is mogelijk 
tot 26 oktober. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Mail naar 
info@arg1940-1945.nl of bel 06-
29456364. Luchtoorlogmuseum 
“Fort Veldhuis” is gevestigd aan 
de Genieweg 1 in Heemskerk. 

Antiek, curiosa, brocante

Curieus in De Bazaar
Beverwijk - Vanaf zondag 28 
oktober vindt elke laatste zon-
dag van de maand in De Bazaar 
te Beverwijk ‘Curieus’ plaats in 
De Beursvloer aan de Montage-
weg 35 in Beverwijk. 

Tientallen standhouders pre-
senteren op deze exclusieve 
markt antiek, antiquarische boe-
ken, curiosa, brocante, vintage 
en kunst. Zowel ondernemers 
als particulieren kunnen op de-
ze markt hun waardevolle twee-

dehands spullen verkopen. Ook 
verzamelaars kunnen hun ver-
zameling tentoonstellen. Er is 
een speciale stand waar tiental-
len nostalgische plaatjesalbums, 
waaronder alle verschenen Ver-
kadealbums van Jac. P. Thijsse, 
zijn te bewonderen. Landkaar-
ten en mooie schoolplaten van 
Jetses, Isings en Koekkoek doen 
een ieder terugdenken aan die 
schooltijd van weleer. De entree-
kosten van De Bazaar, inclusief 
De Beursvloer zijn 2,30 euro.

ICE-code helpt 
de hulpdiensten
Regio - Medewerkers van de 
ambulancediensten maken 
steeds vaker mee dat de patiënt 
wel een mobieltje bij zich heeft, 
maar dat de gsm moet worden
doorgespitten om het telefoon-
nummer te vinden van ouder/
partner/contactpersoon. Een op-
lossing is de ICE code.
“Wij stellen voor dat iedereen in 
zijn mobiel een adres creëert on-
der de naam ICE, wat staat voor 
‘In Case of Emergency’., aldus 
een woordvoerder. 
Onder deze naam staat het te-
lefoonnummer van de persoon 
die geïnformeerd moet worden 
in geval van nood. ICE is onder-
tussen al internationaal erkend 
als afkorting. Met deze codelet-
ters weten politie, de ambulan-
ciers, de dokter et cetera steeds 
wie ze moeten contacteren. Wie 
meerdere nummers wil opslaan 
maakt gebruik van de namen 
ICE1, ICE2, ICE3. 

Skulpers zingen op de Bree
Beverwijk - De tweede editie 
van ‘Zingen op de Bree’ vormt dit 
jaar de aftrap van het najaarssei-
zoen voor de winkels in het cen-
trum van Beverwijk. Maar liefst 
zeventien shantykoren, waaron-
der De Skulpers uit Castricum 
zullen verdeeld over acht podia 

het winkelend publiek op koop-
zondag 28 oktober trakteren met 
liederen over ruwe zeebonken 
en woelige baren. En net als vo-
rig jaar zal de dag worden afge-
sloten met het zingen van het 
Beverwijklied door een optreden 
van de gezamenlijke koren.

Bakkum - Beeldhouwer Piet de 
Vos begint in november bij de 
vereniging Perspectief met een 

Cursus ruimte-
lijk ontwerpen

cursus ruimtelijk ontwerpen van-
uit het platte vlak. Vrijdagmiddag 
9 november tot en met 13 de-
cember van 13.30 tot 16.00 uur. 
Aanmelden en informatie Joan-
ne-vetter@hotmail.com, tel. 0251 
655183. 

Bakkum - Liefhebbers kunnen 
zich nog opgeven voor de nieu-
we korte basiscursus schilde-
ren bij de vereniging Perspectief. 
Donderdagavond 8 november tot 
en met  13 december van 19.30 
tot 22.00 uur. Aanmelden en in-
formatie joanne-vetter@hotmail.
com, tel. 0251 655183. 

Cursus schilderen

Castricum - Geïnteresseerden 
kunnen zich nog opgeven voor 
de workshops adressen en eti-
ketten maken, Skype en cd/dvd-
branden. De bijeenkomsten zijn 
op maandag 5, 19 en 26 novem-
ber en vinden plaats  in de bi-
bliotheek van 14.15 tot 16.15 uur. 
De kosten, 5 euro, bij aanmel-
ding voldoen bij Stichting Wel-
zijn  Geesterduinweg 5. 

Op de computer
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Grootse prestatie Peter 
Groenendal bij bv WIK
Castricum - Als driebandenspe-
cialist stond Peter al langer be-
kend als een speler die regelma-
tig positief uit zijn slof kan schie-
ten. Maar zijn prestatie in het li-
bre was er één om in te lijsten. In 
zijn partij van maar 16 beurten, 
tegen Peter Weijers, kwam Pe-
ter in de zevende beurt pas goed 
op stoom bij een achterstand 
van 13 caramboles, door een su-
blieme serie van 24 carambo-
les bij elkaar te tikken, gevolgd 
door een serie van 17 en 10. Lim-
mense Peter kwam deze klap 
niet meer te boven, maar produ-
ceerde toch nog 44 caramboles 
in deze korte partij en verdien-

de nog een punt. Jan van der 
Zon was de eerste tegenstan-
der die koploper Ferry van Gen-
nip op een nederlaag trakteerde. 
Van de volledige offday van Ferry 
profiteerde Jan optimaal en zet-
te hem na 26 beurten als verlie-
zer aan de kant. Frans Lute was 
gebrand om weer eens een goe-
de partij op het groene laken te 
leggen, wat hem meer dan uit-
stekend lukte in zijn partij tegen 
Hans Kooiman. Hans moest toe-
staan dat Frans regelmatig sco-
rend, de partij in 20 beurten naar 
zich toetrok, met als klapper een 
serie van 19 caramboles in de 
elfde beurt. 

Reflex viert World Squash Day
Castricum - Squashclub Re-
flex heeft zondag 21 oktober met 
meer dan 750 clubs over de he-
le wereld World Squash Day ge-
vierd. De slogan van deze  dag  
was ‘Back the Bid 2020’, wat 
als promotie bedoeld was om 
squash in 2020 als nieuwe sport 
aan de Olympische Spelen mee 
te laten doen. Wie ook wil squa-
shen kijkt voor meer informatie 
op www.squashreflex.nl of gaat 
langs op de banen van Multi-
sportpark  Berg en Bal op zon-
dag van 10.00 tot 12.00 uur. Vrij-
dag 26 oktober vanaf 20.00 uur 
spelen zowel het eerste als het 
tweede team van Reflex thuis 
voor de competitie.

NK-goud voor Mikos Salminen

Castricum - Dit weekend von-
den de Nederlands kampioen-
schappen judo in Rotterdam 
plaats. Mikos Salminen, judo-
leraar bij Judoclub Groefsema, 

Voorzitter Peter Mauritz met een zeebaars.

Zaterdag grote vis-
wedstrijd op strand
Castricum- Zondag 21 oktober 
vond weer een wedstrijd zeevis-
sen plaats aan de Castricumse 
kust. De verwachting was veel 
vis en het werd heel veel vis. 
Met 38 deelnemers werd bij-
na 100 meter vis gevangen, een 
unicum voor vereniging De Sa-
lamander. Zeebaars, wijting, bot, 
schar, schol, er kwam van alles 
aan land. Leon Juffermans werd 
winnaar met een verbluffende 
608 cm. Tweede werd John Wil-

lems met 529 cm, derde Willem 
Olbers met 498 cm.

De Nederlandse Federatie voor 
Brandingwatersportverenigin-
gen (NFB) heeft De Salamander 
gevraagd de vierde zeeviswed-
strijd van 2012 te organiseren. 
De wedstrijd wordt gevist op za-
terdag 27 oktober op het Castri-
cumse strand. Ruim tachtig vis-
sers maken uit wie zich Neder-
lands kampioen mag noemen. 

De partij tussen Jan Kamp en 
Jaap Frans had een bizar eind 
voor Jan. Na 23 beurten stond 
Jan op winst en hoefde nog 
maar zeven caramboles te ma-
ken voor de winst terwijl Jaap er 
nog 12 moest maken. Deze ach-
terstand inspireerde hem der-
mate om alles uit de kast halen, 
en antwoordde met een slotserie 
van 12 caramboles en behaal-
de daarmee de verdiende over-
winning. Gerard de Zeeuw liet 
zijn tegenstander Jörgen Bolten 
niet in zijn spel komen en stuur-
de hem naar 21 beurten naar de 
kant. Na een lange tijd van afwe-
zigheid was Cynthia Slinger weer 
aanwezig en zette haar partij te-
gen Klaas Jongeneel  in winst 
om door de partij winnend af te 
sluiten in 28 beurten, met een 
hoogste serie van zes carambo-
les in de 23e beurt.

Foresters wint talenten-
toernooi bij FC Castricum

Castricum - Het eerste voetbal-
talententoernooi voor de F1 pu-
pillen bij FC Castricum was vanaf 
de eerste minuut een groot suc-
ces. 
Het toernooi werd op waardi-
ge wijze geopend met een de-
filé en het Wilhelmus gespeeld 

door het fanfarekorps van Emer-
go. Er werd door de teams ge-
streden voor elke meter en me-
nig prachtige actie ontwaardde 
zich voor de ogen van de mee-
gereisde supporters. 
De pauze werd benut om via de 
aankoop van polsbandjes geld in 

te zamelen voor de Johan Cruijff 
Foundation. De foundation zet 
zich mede in om de gehandicap-
ten op een goede manier hun 
sport te laten beleven. Binnen 
twintig minuten waren de band-
jes uitverkocht. 
Na de pauze gingen alle rem-
men los, er werd immers gestre-
den om een plek bij het officieu-
ze kampioenschap van Neder-
land. Uiteindelijk werd de ploeg 
van Nederhorst schaduwkampi-
oen en streden de ploegen van 
de Foresters en SDZ om de eer-
ste plaats. Beide ploegen waren 
met deze finaleplaats zeker van 
een plaats bij de eindronde van 
het talententoernooi. De spelers 
maakten er een mooie spannen-
de finale van die uiteindelijk vlak 
voor tijd door de Foresters werd 
beslist, te zien op de foto. 

De sportiviteitprijs ging naar de 
mannen van Bloemendaal die 
daarmee ook nog een kans ma-
ken op de landelijke finale. Foto: 
Han de Swart.

heeft voor de tweede keer in zijn 
carrière de Nederlandse titel ver-
overd in de klasse tot 60 kg.
Mikos, die vorig jaar ook al Ne-
derlands kampioen werd, won 
zijn eerste twee wedstrijden in 
de golden score en kwalificeer-
de zich zo voor de finale. Vorig 
jaar won hij de finale met een 
yuko, de kleinste score in het ju-
do, van Olympiër Jeroen Mooren. 
Dit jaar was niet Jeroen maar de 
jongere Jamie Raijmakers zijn 
opponent. In de finale scoor-
de Mikos, die aan het begin van 
de wedstrijd heel even in gevaar 
was, tot tweemaal toe een waza-
ari  en prolongeerde zo zijn Ne-
derlandse titel. Mikos geeft elke 
vrijdagmiddag judoles in Castri-
cum. 

Zesklapper van Jasmijn
Castricum - Bij FC Castricum 
voetballen meisjes die met de 
jongensteams meedoen. Beken-
de namen bij de C-junioren zijn 
Kim de Wit en Tess de Graaf. In de 
E2 speelt Jasmijn van der Heijde. 
Vorige week tegen Limmen E2 
wist Jasmijn maar liefst zes keer 
het doel te treffen. Natuurlijk be-
staat de E2 uit nog zeven kanjers 
die het Jasmijn mogelijk maken 
om te scoren. Jasmijn werd vo-
rig jaar tweede van Nederland bij 
de Nationale Techniek Kampioen-
schappen. Foto: Han de Swart.
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Milosj van Renesse op herhaling
Limmen - Na zijn zege van vo-
rige week heeft Alkmaarder Mi-
losj van Renesse andermaal de 
overwinningsbloemen mee naar 
huis genomen na de winst van 
de wekelijkse donderdagavond-
wedstrijd op het parcours aan 
de Pagenlaan in Limmen. Tij-
dens de bliksemstart werd Kay 
Pronk, kandidaat voor een ere-
plaats, slachtoffer van een lek-
ke band en moest daardoor de 
strijd voor gezien houden. Na de 
eerste schermutselingen en na-
dat de rust een beetje was terug-

gekeerd, waren het Jeroen Buter 
uit Limmen en de latere winnaar 
Milosj van Renesse die de lakens 
uitdeelden. Het was steeds stui-
vertje wisselen, waarbij de strij-
ders elkaar trachten te breken. 
De felheid tussen de twee lever-
de voor Van Renesse zelfs en-
kele valpartijtjes op, waarna hij 
steeds weer op een indrukwek-
kende manier kon aansluiten bij 
Buter. De tempoversnellingen 
werden Jeroen Buter toch te-
veel. Buter moest het hoofd bui-
gen voor de suprematie van Van 

Renesse, waardoor deze onbe-
dreigd naar de eindstreep kon 
rijden. In de schaduw van het lei-
dende duo werd zwaar gevoch-
ten tussen Danny Rijk en Marcel 
Stuifbergen. Stuifbergen kon in 
de laatste ronde door een splij-
tende demarrage Danny Rijk van 
zich afschudden en zijn derde 
plaats veiligstellen.

Uitslag: 1. Milosj van Renesse, 
2. Jeroen Buter, 3. Danny Rijk, 
4. Marcel Stuifbergen, 5. Henk 
Louwe en 6. Kees Pronk Limmen.

Herenhandbal blijft behouden 
voor Castricum en Akersloot

Castricum - Dankzij een in-
tensieve samenwerking van de 
handbalverenigingen Meervo-

gels’60 en CSV blijft het heren-
handbal voor Akersloot en Cas-
tricum behouden. Er zijn twee 

combi-teams CSV/Meervogels 
samengesteld. Beide teams spe-
len in de landelijke competi-
tie, heren 1 combi komt uit in 
de tweede divisie A en heren 2 
combi in de hoofdklasse E. Zij 
speelden dit weekend hun thuis-
wedstrijd in sporthal de Lelie in 
Akersloot en voorafgaand aan 
de wedstrijden werd de nieuwe 
outfit in gebruik genomen. 
Beide verenigingen  hopen en 
rekenen op een succesvolle en 
sportieve samenwerking. 
Het herenhandbal blijven volgen, 
kijk dan op de site van een van 
de handbalverenigingen Meer-
vogels: www.meervogels60.nl of 
CSV: www.csvhandbal.nl.

Gepende paard en dolle toren
Limmen - Op vrijdag 19 oktober 
speelde schaakvereniging Vre-
deburg ronde vier van de com-
petitie. Sandra Hollander gaf 
de sterke Waldemar Mroz goed 
partij en hield de stelling lang in 
evenwicht. Haar gepende paard 
deed haar ten slotte de das om. 
Cees Dinkla onderschatte met 
veel materiaalvoorsprong de 
aanval van Thomas Voorwalt en 
had tenslotte geen goede zetten 
meer tegen een dolle toren. Hij 
verloor verrassend. Dirk Aafjes 
probeerde iets nieuws in de ope-
ning tegen Jos Admiraal die dit 
nieuwtje in elf zetten weerleg-
de door mat midden op het bord. 

Allard de Vries stond slechter te-
gen Jan Brantjes en kwam goed 
weg met remise via een geraffi-
neerd pat. Harold Ebels ging niet 
in op de voorbereide Russische 
opening van Ed Stolp en ontwik-
kelde rustig verder, totdat Stolp 
een gepende dame over het 
hoofd zag en direct kon opge-
ven.  Kees Aafjes kon zijn ogen 
niet geloven toen Marlies Sturk 
mat aankondigde op f7, het was 
echt waar. Bijgaande foto toont 
alsnog kampioene van de B-
groep Sewints Dahi. De schaak-
lessen op zaterdagmiddag zijn in 
volle gang, er is nog ruimte voor 
kinderen vanaf zeven jaar.

Joop van de Wijst de beste 
van de avond bij bv ‘t Stetje
Castricum - Vrijdag heeft Joop 
van de Wijst de avond afgeslo-
ten met twee fantastische winst-
partijen. In de eerste partij te-
gen Harm Regts wist Joop in 
25 beurten en een hoogste se-
rie van 8 caramboles maar liefst 
58 caramboles bij elkaar te spe-
len. Ook in de tweede partij was 
Joop te sterk voor Jos Hes. Hij 
wist met een hoogste serie van 9 

caramboles in 25 beurten 48 ca-
ramboles te behalen. Het lever-
de Joop 31 wedstrijdpunten op 
en een stijging van plaats acht 
naar plaats twee op de ranglijst. 
Ook Rien Emmerik had een goe-
de avond, zijn eerste partij te-
gen Jan Elting was goed voor 
een zege. Met een hoogste se-
rie van 5 caramboles in 25 beur-
ten wist Rien 32 caramboles te 

maken. In de tweede partij wist 
hij Siem Groentjes te verslaan 
met 24 caramboles in 25 beur-
ten en behaalde een totaal van 
24 wedstrijdpunten. In de eerste 
partij tegen Hans Molenaar be-
haalde Cees Brouwer met een 
hoogste serie van 5 caramboles 
36 caramboles in 25 beurten. In 
de tweede partij pakte Cees de 
winst tegen Huib Moot. Met een 
hoogste serie van 6 carambo-
les maakte hij 36 caramboles in 
25 beurten. Daarmee vergaard-
de Cees een totaal van 22 wed-
strijdpunten bijeen.

Starterslessen MTB voor jeugd
Limmen - Na de geslaag-
de open dagen, georganiseerd 
door de Stichting Kids and Pa-
rents Bikeschool op het par-
cours aan de Pagenlaan begin 
oktober, heeft het bestuur beslo-
ten tot het geven van starterles-
sen op iedere zondag van 12.00 
tot 13.00 uur. Beginners kun-
nen ervaren of het rijden op een 
MTB iets voor ze is. Daarna kan 

de jeugd doorstromen naar de 
doordeweekse lessen. Deelna-
me losse les kost vijf euro, een 
tienrittenkaart veertig euro. Fiet-
sen zijn te huur. Helmen worden 
gratis beschikbaar gesteld net 
zoals een dorstlesser. 
Meer informatie op www.kpbi-
king.nl of via info@kpbiking.nl. 
Bellen kan naar Ton Kramer: 06-
50506087.

Handbalplezier bij CSV
Castricum - CSV handbal heeft 
zichzelf weer op de kaart gezet 
bij de jeugd. Het aantal jeugdle-
den groeit gestaag. Dit seizoen 
kwam er zelfs een heel nieuw 
team bij. CSV heeft als doel 
om binnen enkele jaren meer-
dere teams voor elke leeftijd te 
hebben; bij sommige leeftijden 
is dat doel al bereikt. Op ‘Cool 
Kids Middagen’ kunnen kinde-
ren van de basisschool langs-
komen en gratis meedoen. Deze 
middagen worden begeleid door 

Bart Neeft, oud-eredivisiespe-
ler handbal en vinden plaats in 
sporthal De Bloemen op 21 no-
vember, 16 januari, 13 februari 
en 13 maart.

Kinderen kunnen natuurlijk ook 
meetrainen bij een jeugdteam. 
Komend binnenseizoen trainen 
de jeugdteams in De Bloemen 
op dinsdag, vroeg in de avond. 
Meer weten over jeugdmoge-
lijkheden bij CSV? Mail dan met 
csv.jeugdcommissie@gmail.com.

Zwemvierdaagse van start
Castricum - Op maandagmid-
dag 22 oktober om half zes werd 
de Zwemvierdaagse geopend 
met confetti en een ware ballon-
nenzee. Aan deze negentiende 
Zwemvierdaagse in het Castri-
cumse zwembad De Witte Brug 
doen zo’n 80 deelnemers mee; 
jong en oud én net met een A-
diploma of als actieve en erva-
ren zwemmer. En daar wordt 
rekening mee gehouden, want 
er is een baan voor beginnen-

de zwemmers én één voor snel-
le zwemmers. Alle baantjes wor-
den geteld en met al die baan-
tjes zwemmen kunnen alle deel-
nemers hun conditie testen en 
verbeteren. 
Het zwemmen kan tot en met 
vrijdagmiddag en op vrijdag-
middag 26 oktober wordt deze 
Zwemvierdaagse weer feestelijk 
afgesloten en krijgt elke deel-
nemer een medaille en een oor-
konde. 
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De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Krea-
Doe,  van 31 oktober tot en 
met 4 november in Jaarbeurs 
Utrecht. Dat is voor creatieve 
lezers een aardige opsteker, 
want een toegangskaartje aan 
de kassa kost normaalgespro-
ken € 15,25.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een foto 
van iets wat u zelf heeft gemaakt 
naar redactie@50pluswijzer.nl.  
Schrijf er een klein stukje (maxi-
maal 200 woorden) bij over uw 
creatieve hobby. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 
gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
U moet wel snel zijn, want de 
beurs begint volgende week 

Lezersactie
Gratis naar KreaDoe

woensdag al. Uw inzending 
moet uiterlijk zaterdag 27 okto-
ber 12.00 uur in onze mailbox 
zitten. Wij mailen u als u een 
van de gelukkigen bent en de 
kaartjes gaan maandag op de 
brievenbus.
Op KreaDoe vindt u de vol-
gende hobby’s vertegenwoor-
digd: papier en kaarten, siera-
den, scrapbooking, stempels, 
huis- & tuindecoratie, poppen 
& beren, tekenen & schilderen, 
wol & handwerken, keramiek 
& mozaïek, zelfmaakmode, 
hobby algemeen, hobby ma-
terialen, boeken & magazines, 
patchwork & quilting, koken & 
bakken, fotografi e en zeepket-
tingen.

De beurs is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zie voor meer informatie: www.
kreadoe.nl.
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Kopvrouw Mariëtte
68 en nog dagelijks in de sportschool 

Zo’n 21 jaar geleden was er 
achter de Kerkweg in Heemskerk 
nog maar een klein sportzaaltje. 
Maar in de loop der jaren is het 
alleen maar groter geworden en 
staat er nu het Achmea Health 
Center waar Mariëtte Bruijn (68) 
vrijwel dagelijks te vinden is. Jan 
Riethorst is degene die een mail 
naar de 50Pluswijzer stuurde 
om te vertellen over de groep 
50-plussers die zo langzamer-
hand tot een vaste kern is gaan 
behoren. Boven in een zaal doen 
zij aan Raw Power Motion, wat 
lijkt op Spinning maar net even 
anders is.  RPM komt uit Nieuw 
Zeeland en gaat volgens een be-
paalde opbouw. De instructeur 
coacht je rit door 9 muzieknum-
mers, waarbij verschillende fi ets-
posities en snelheden worden 
gebruikt.
Jan is 77 jaar en fi etst door zijn 
sportschoolbezoek verder en 
makkelijker dan leeftijdgenoten. 
Jan: “We noemen die vaste kern 
van ongeveer 12 personen ook 
wel het peloton en met hen zit-
ten we dan na het sporten aan 
de stamtafel voor een kop koffi e, 
maar vooral voor de gezellig-
heid.” Dat het gezellig is, wordt 
snel duidelijk als Jan de mensen 

binnen ziet druppelen rond half 
negen. Men kent elkaar en grap-
jes vliegen over tafel. Volgens Jan 
is Mariëtte de kopvrouw van de 
groep, zij start drie dagen in de 
week om 07.00 uur op de home-
trainer. Daarna legt ze hand-
doeken op de fi etsen, want de 
meesten hebben hun favoriete 
fi ets. Jan noemt het gekscherend 
‘hand(doek)oplegging’. 
Jan: “Als je op de voorste fi ets 
zit, dan ben je wat hoor. Oh kijk, 
daar heb je Diane, zij heeft fi ets 
21, een echte diehard. En dan 
is er nog Dennis, die heeft meer 
blitse outfi ts dan dat er dagen in 
de week zijn.” Fietsmaat Karel 
komt vertellen dat hij een gron-
dige hekel aan muzieknummer 
5 heeft en dat zijn benen dienst 
weigeren bij het horen van de 
klanken die hij niet als muziek 
zou willen omschrijven.

De activiteiten van Mariëtte be-
perken zich niet tot de sport-
school, ze haalt en brengt re-
gelmatig haar kleinkinderen en 
haar man Kees heeft een expe-
ditiebedrijf waar ze ’s avonds  
schoonmaakt. Geen type om 
achter een bepaald soort bloe-
men plaats te nemen.

Behalve het sporten en koffi e-
drinken komt gaandeweg het 
gesprek naar voren dat het meer 
is dan dit. Jan vertelt dat er afge-
zegd wordt als men niet kan en 
men belt elkaar ook op als er ie-
mand ontbreekt. Bij ziekte wordt 
een kaartje gestuurd en laatst re-
gelde Karin een etentje. 

Iets voor negenen druppelt de 
RPM zaal vol en nemen de spor-
tievelingen als vanzelf plaats op 
de fi etsen. Het zijn er 45 die op 
een paar plekken na bezet zijn. 
Bidonnetjes worden geïnstalleerd 
en zadels worden goed inge-
steld. Instructeur Hans springt 
het podium op en kijkt met een 
brede grijns de zaal rond. Als het 
aan hem ligt gaat de groep van-
ochtend fl ink zweten en iedereen 
lijkt er zin in te hebben.
Er wordt gekletst en gelachen 
maar zodra de eerste muziek-
tonen de zaal vullen, is de con-
centratie optimaal en worden de 
kuitspieren aangespannen. De 
weerstandknop wordt veelvuldig 
gedraaid en de 50 plussers doen 
niet onder voor de jongeren. Zo 
leidt kopvrouw Mariëtte hen moe 
maar voldaan naar de fi nish. 

Monique Teeling

De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Krea-
Doe,  van 31 oktober tot en 
met 4 november in Jaarbeurs 
Utrecht. Dat is voor creatieve 
lezers een aardige opsteker, 
want een toegangskaartje aan 
de kassa kost normaalgespro-
ken € 15,25.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een foto 
van iets wat u zelf heeft gemaakt 
naar redactie@50pluswijzer.nl.  
Schrijf er een klein stukje (maxi-
maal 200 woorden) bij over uw 
creatieve hobby. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 
gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
U moet wel snel zijn, want de 
beurs begint volgende week 
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