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Bijzondere veiling in Het Ruiterhuys 
voor de kinderen van tante Lotti 

Bakkum - In Gasterij Het Ruiter-
huys is zaterdag een bijzondere 
veiling gehouden voor Los Ninos 
Suriname. Er werden exclusieve 
prijzen geveild waaronder een 

verblijf van twee weken met zes 
personen in de Peperpot, een 
groot huis op een koffi eplanta-
ge in Suriname. De opbrengst 
van de veiling gaat in zijn geheel 

naar tante Lotti in Paramaribo 
die haar kinderhuis twee maan-
den geleden zag afbranden door 
kortsluiting. Emma, de elfjarige 
geadopteerde dochter van Frank 
en Nikki La Croix is oorspron-
kelijk afkomstig uit het huis van 
tante Lotti. 
Henny Huisman, Emma’s opa, 
was de veilingmeester deze dag. 
Hij vertelt: ,,Na de brand ston-
den er 83 kindertjes op straat. 
Ze hadden niks meer en ze heb-
ben sowieso al zo weinig. On-
ze vrienden Alewijn, Dieuwke en 
Thea hebben toen een stichting 
in het leven geroepen, www.los-
ninos-suriname.nl, en hebben de 
benefi et in Het Ruiterhuys geor-
ganiseerd.” Het werd een gewel-
dig feest. Emma zong met Hen-
ny op gitaar het liedje Surina-
me van Hans Vermeulen, Time-
less trad op, dj John was er en 
Henny presenteerde de vei-
ling. ,,En wat denk je? 37.350 eu-
ro opgehaald!”, roept hij na af-
loop enthousiast. ,,Daar kunnen 
we bedjes, kleding en nog veel 
meer voor kopen. We hadden 
ook geweldige dingen om te vei-
len zoals een maatpak van Oger, 
twee tuinmannen voor een hele 
dag, het Rijksmuseum bezoeken 
met zes personen met een ech-
te kunstkenner én twee weken 
met zes personen naar de Peper-
pot, een heel groot huis op een 
koffi eplantage in Suriname. Het 
Ruiterhuys sponsorde de drank 
en een walking diner voor de 
gasten en gaf ook nog een Thai-
se massage weg. De 37.350 eu-
ro gaat vier keer over de kop in 
Surinaamse valuta, dus komt Los 
Ninos Suriname met een dikke 
ton naar tante Lotti toe om haar 
kindertjes te redden.” En wat was 
het hoogtepunt van de veiling? 
,,Het optreden van onze klein-
dochter natuurlijk. Emma, die 
‘Moriaantje zo zwart als ik’ zong”, 
besluit hij lachend. 

Castricum - Na 1 november is 
het museum alleen nog op af-
spraak open voor groepen. Dag-
jesmensen kunnen dan niet 
meer terecht. Nu Menno Twisk 
geen vergunning krijgt van de 
gemeente om in een deel van het 
Strandvondstenmuseum woon-
ruimte te realiseren, zie hij zich 
genoodzaakt de deuren te slui-
ten. Twisk zegt het fi nancieel 
niet te kunnen bolwerken. Door 
een bedrijfswoning in de bollen-
schuur op de Geversweg te rea-
liseren wil hij de kosten drukken. 
Maar volgens het college van de 
gemeente Castricum is niet aan-
getoond dat een dienstwoning 
noodzakelijk is voor de bedrijfs-
voering. Het college houdt zich 
aan het advies van de agrarische 
commissie om geen precedent te 
scheppen. Ron de Haan van De 
VrijeLijst neemt het voor Twisk 
op. ,,Onze vraag aan het college 
is of zij bereid is een actieve rol 
te nemen door in gesprek met de 
raad te gaan over mogelijke op-
lossingen voor het museum.” 

Emma, de kleindochter van Henny Huisman, trad samen met haar opa 
op voor het goede doel.  
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S E L E C T E D and more...

Niet wonen in het museum; 
Menno Twisk sluit de deur
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
04-10-2013: Kedir, zoon van X. 
Yilizhati en Y. Gulinigeer, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Wonende te Akersloot:
04-10-2013: Eva Maria Gerda 
Lilbosch, dochter van S. Stap-
horst en C.P.G. Schipma, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Wonende te Limmen:
15-10-2013: Sophie Johanna Ce-
cilia, dochter van T.A. Bruschke 
en M.J.C. Sander, geboren te 
Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
15-10-2013: van Sligtenhorst, 

Dirk E. en Groen, Susanne C., 
beiden wonende te Limmen. 16-
10-2013: Uijlenbroek, Andreas 
G. en Mannes, Margaretha E.A., 
beiden wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
11-10-2013: Beentjes, Tarcisi-
us, oud 92 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met A.J. Bakker. 
14-10-2013: Koopman, Reina J., 
oud 94 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met H.C. 
Smagge.
 
Wonende te Limmen:
14-10-2013: Louwe, Johannes 
C., oud 72 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met G.P.M. Sen-
gers.

Papier maken van groenten

Castricum - Tot en met vrijdag 
25 oktober is het PapierLab op 

Steur in Alkmaardermeer
Akersloot - Op 20 september 
ving Gerard Veldt een Russische 
steur van 115 cm en tussen de 8 
à 10 kilo. Deze zoetwatervis komt 
oorspronkelijk uit de omgeving 
van de Zwarte Zee. Hoe deze in 
het Alkmaardermeer terecht ge-
komen is, dat blijft de vraag.
Veldt ving zijn bijzondere vis 
net op het moment dat hij naar 
huis wilde gaan. Hij had name-
lijk al een aantal uren niets ge-
vangen. Nadat Veldt de eerste 
hengel uit het water had gehaald 
en de tweede eruit wilde halen, 
voelde hij dat er wat aan zat. 
Hij draaide de lijn naar binnen, 
maar voelde dat dit zwaar ging. 
Daarom dacht hij dat het mis-
schien een stuk hout was. Tot-
dat hij de vangst rondom de boot 
zag zwemmen. Nadat hij hierna 
de vis al een half uur niet gezien 

had, sprong plotseling op 10 me-
ter van zijn boot de enorme vis 
uit het water. Hij moest alle zei-
len bijzetten om hem in bedwang 
te houden. Toen de vis eindelijk 
richting zijn schepnet ging, wist 
Veldt niet wat hij zag en wist hij 
ook niet wat voor soort vis het 
was. De vis werd binnenboord 
gehaald. Door emmers water in 
de boot te doen, werd de gro-
te vis levend gehouden. Met de 
boot voer Veldt naar de haven, 
waar niemand hem kon vertellen 
wat voor soort vis het was. Ge-
lukkig zag later zijn zoon dat het 
een steur was en wel een Rus-
sische bleek later. Nadat de vis 
op de foto was gezet, werd deze 
weer teruggezet in het Alkmaar-
dermeer. Voor Veldt was dit een 
bijzondere ervaring die hem nog 
lang zal heugen. 

Onderhoud 
parkeerterreinen 

in duingebied
Regio - Deze winter werkt PWN 
aan de optimalisatie van twee 
belangrijke parkeerterreinen in 
het duingebied. 
Het gaat om parkeerterrein 
Kraaiennest – bij de ingang van 
de Kruisbergweg in Heemskerk 
– en het parkeerterrein Diederik 
– aan de Herenweg in Egmond-
Binnen. De parkeerterreinen zijn 

daarom van 4 november tot 3 de-
cember gesloten. 
Voor parkeerterrein Kraaiennest 
is het alternatief het parkeerter-
rein Berkenbos. Dit ligt bij cam-
ping Geversduin en is ongeveer 
500 meter noordelijker gelegen. 
Hier vandaan is ook bijvoorbeeld 
Gasterij de Kruisberg lopend te 
bereiken. Het alternatief voor 
parkeerterrein Diederik is het 
500 meter zuidelijker gelegen 
parkeerterrein Noorderstraat in 
Bakkum, of het 1 kilometer noor-
delijker gelegen parkeerterrein 
Middenweg in Egmond Binnen

Laatste week ‘Lever in en win!’
Castricum - De actie ‘Lever in 
en win!’ gaat de laatste week in. 
Inwoners van Castricum die een 
oud elektrisch apparaat inleve-
ren maken kans op één van de 
meer dan honderd prijzen, zo-
als een tablet, smart tv, koelkast, 
boormachine, wasmachine, en 
nog veel meer. Bij sommige inle-
verpunten gaan de actiecoupons 
zo hard, dat de reservevoorraden 
al zijn aangebroken.
Inleveren kan tot en met 26 ok-

tober bij het afvalbrengdepot 
van de gemeente en bij elektro-
nicawinkels. Daar kan men een 
oud elektrisch apparaat inleve-
ren als eenzelfde apparaat ge-
kocht wordt. Bij de kringloop-
winkel kan men ook oude appa-
raten inleveren als ze nog herge-
bruikt kunnen worden. De deel-
nemende winkeliers zijn herken-
baar aan de actieposters in de 
etalage, en op www.gooiniet-
weg.nl te vinden.
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camping Geversduin open om 
workshops te geven in het pa-
piermaken. 
Dit jaar staat in het teken van 
hergebruik van compost en 
gft dat op en rond de camping 
wordt geproduceerd.

De workshops vinden plaats  van 
10.00 tot 12.30 uur, deelname-
kosten 10 euro. Aanmelden bij 
Marieke de Hoop per email:  in-
fo@papiermakerijdehoop.nl of 
telefonisch: 0624601045. 

Castricum - De opbrengst van de sponsorloop en taartjesverkoop 
van de Paulusschool voor het goede doel Right To Play is gewor-
den: 5.990,82 euro.
Kim Zwaan, werkzaam bij Right To Play, kwam de cheque in ont-
vangst nemen. Als dank werden 75 vrijkaartjes voor een van de al 
uitverkochte concerten van Kinderen voor Kinderen via de Vara 
aan de Paulusschool toegestuurd. 
Met een  grote tentoonstelling, met werkstukken gemaakt door 
kinderen thuis, werd de Kinderboekenweek 2013 afgesloten. En 
tenslotte werd uit volle borst nog eenmaal het lied ‘Klaar voor de 
start!’ gezongen.  
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   maandag 20.00 uur  

dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur  
Gravity 3D

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45  uur  
dinsdag 20.00 uur  

Chez Nous
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur   

2 Guns
zondag 19.30 uur  

dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur  
Hoe duur was de suiker

donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 & 18.45 uur  
zondag 16.00 uur  

maandag & dinsdag 20.00 uur  
woensdag 16.00 uur  

De nieuwe wildernis
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 11.00 uur
woensdag 13.30 uur  

Sinterklaas en de pepernoten chaos
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur

zondag & woensdag 16.00 uur  
Turbo (NL) - 3D

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

Planes (NL) - 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

zondag 13.30 uur  
Turbo (NL) - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 11.00 uur

Planes (NL) - 2D

Programma 24 okt t/m 30 okt 2013

De Nieuwe Wildernis
In één van ‘s werelds dichtst be-
volkte landen heeft zich een na-
tuurgebied ontwikkeld van in-
ternationale allure: de Oostvaar-
dersplassen. 
Hier bepaalt de natuur het ritme. 
Twee jaar lang volgde een film-
team de vossen, ganzen, ijsvo-
gels, herten en de grootste kud-
de wilde paarden ter wereld. Het 
resultaat is een natuurfilm zo-
als die nog nooit eerder in Ne-
derland is gemaakt. De expres-
sieve konikpaarden werpen hun 
veulens tussen de kalveren van 

de majestueuze edelherten en 
heckrunderen. Een overvloed 
aan nieuw leven probeert met 
spectaculaire gevechten nieuwe 
territoria te veroveren. Het is een 
plek die in de lente en zomer een 
paradijs vormt, maar in de win-
ter een grimmig landschap. Er is 
minder voedsel waardoor de be-
woners van de graslanden en 
moerassen keuzes moeten ma-
ken die van levensbelang zijn. 
De Nieuwe Wildernis is een na-
tuurspektakel voor het hele ge-
zin. 

Veel mensen hebben te maken 
met de economische crisis, zo 
ook de minder succesvolle en 
harde zakenman Brutus Brein. 
Brutus ziet de cijfers van zijn be-
drijf steeds verder in het rood 
dalen. 
De enige persoon die geen hin-
der van de crisis ondervindt is 
Sinterklaas. Brutus ziet zijn kans 
om van zijn schuld af te ko-
men door zijn producten aan 
de goedheiligman te verkopen. 

Sint en De Pepernoten Chaos
Wanneer Brutus merkt dat Sin-
terklaas geen interesse heeft in 
zijn producten, bedenkt hij sa-
men met zijn moeder Dr. Brein 
en haar handlangers Joris en 
Boris een list om Sinterklaas te 
beroven. Ondertussen is er, on-
der toezicht van Tante Til op het 
Kasteel van Sinterklaas een vro-
lijke cupcakewedstrijd. Onopge-
merkt worden alle miljarden pe-
pernoten en een hoop pakjes 
gestolen. Castricum - Toneelvereniging 

Pancratius speelt op vrijdag 1 en 
zaterdag 2 november het stuk 
Bella Italia in ontmoetingscen-
trum Geesterhage. Na afloop is 
er een optreden van jazzband 
Savoy. 
Het stuk speelt zich af op een 

Italiaans bungalowpark. Vier 
huisjes zijn voor veertien dagen 
verhuurd. Allemaal hebben ze 
zich verheugd op de vakantie, 
alhoewel… Kaarten à 10,00 euro 
zijn te koop bij Boekhandel Laan, 
The Read Shop of op info@to-
neelverenigingpancratius.nl. 

Jazz in Bakkum met Jan 
Molenaar Big Band

Bakkum - Op 27 oktober om 
16.00 uur begint een optre-
den van de Jan Molenaar Big 
Band bij Jazz in Bakkum in 
Hotel Borst. 

De arrangementen zijn van top-

kwaliteit en niet eenvoudig uit-
voerbaar. Nog belangrijker is de 
eigen sound van dit orkest. Het 
concert wordt omlijst door De 
Lindyhoppers van Fruns. Laura 
Schoegje is deze middag boven-
dien als gastsoliste uitgenodigd 

Operaconcert en stampot toe

Limmen - Het gemengd koor 
De Vredeburgers onder leiding 
van Gerard Leegwater geeft op 
zondag 3 november een gevari-
eerd middagconcert in de Cor-
neliuskerk. 
Aan dit concert wordt medewer-
king verleend door de sopraan 
Sabine Kirsten. Annelies Komen 
begeleidt de solisten en het koor 
op de vleugel tezamen met een 
klein instrumentaal ensemble.
De Vredeburgers brengen tradi-
tiegetrouw licht klassieke koor-

werken, toegankelijk voor een 
breed publiek. Zij onderscheiden 
zich door het accent op opera-
muziek te leggen. Aanvang 15.00 
uur, entree 12,00 euro, donateurs 
6,00 euro inclusief consumptie. 
Kaarten via 072-5052235 of in-
fo@devredeburgers.nl. Voor be-
zoekers van het concert bestaat 
de mogelijkheid na het concert 
een gevarieerde stamppotmaal-
tijd voor 8,50 euro te gebruiken. 
Aanmelden via bovenstaande 
adressen.

Uit Eten met Rossenbacker 
Akersloot - Op vrijdag 8 en za-
terdag 9 november speelt To-
neelvereniging Rossenbacker 
de vier komische eenakters ‘Uit 
Eten’ van Carl Slotboom. Aan-
vang 20.00 uur in Sport en Cul-
tureel Centrum de Lelie, Rem-
brandtsingel 3. Coupe Royal gaat 
over een man en een vrouw die 
zich via een relatiebureau heb-
ben ingeschreven. Zij ontmoe-
ten elkaar voor het eerst in een 
restaurant. Onverwachte ont-
moetingen gaat over drie echt-
paren in een restaurant. Ze ken-
nen elkaar, maar kunnen elkaar 
niet uitstaan. In Lang zal die le-

ven viert Gerrit zijn verjaardag in 
een sjiek restaurant. Dan doet 
de buurvrouw van het feestvar-
ken een onthulling. Tot slot Kip 
met friet. Op de terugreis van 
hun vakantie besluiten de defti-
ge familie de Ruiter en hun aan-
staande schoonzoon onderweg 
een hapje te gaan eten. Als dan 
twee Hells Angels noodgedwon-
gen aan hun tafeltje komen zit-
ten is dit het begin van een reeks 
confrontaties. 
Kaarten à 7,50 euro zijn te be-
stellen via tel.: 317457 of Els Tol-
lenaar 313893. Tevens te koop bij 
Veldt’s Toko. 

Postpunk, indierock, Ierse 
pub en country in Bakkerij
Castricum - Vrijdag 25 oktober 
begint De Bakkerij het weekend 
met trio Cusack met postpunk en 
indierock. De band speelt vanaf 
22.30 uur. De entree is 3.00/2,00 
euro. Zaterdag wordt De Bakke-
rij een Ierse pub. De eerste tien 
mensen die in het thema ver-

kleed komen, krijgen een con-
sumptiemunt. Aanvang 21.00 
uur, gratis toegang. Zondag-
avond twee bands op het podi-
um: Wonderful World en Bunch 
on a Breakout. 
Wonderful World brengt zelf-
geschreven liedjes en covers, 

Bunch on a Breakout opzwepen-
de country. Het eerste optreden 
begint om 21.30 uur. De entree is 
4,00/3,00 euro. Op maandag 28 
oktober is er een workshop cos-
metica maken van het duurzame 
project binnen De Bakkerij, De 
Groene Bak. De workshop be-
gint om 20.00 uur. Er wordt om 
een vrijwillige bijdrage gevraagd 
vanwege de materiaalkosten van  
ongeveer vijf euro.  Aanmelden 
kan via de site. 

Castricum - Zang- en show-
groep Music-Train laat op vrijdag 
29 november, zaterdag 30 no-
vember en zondagmiddag 1 de-
cember de nieuwe show ‘Back 

Muzikale show
Music-Train

on Track’. zien en horen In deze 
show zijn de liedjes verdeeld in 
gevarieerde muzikale blokjes. De 
kaartverkoop is gestart via www.
music-train.nl. Kaarten zijn ook 
te koop bij boekhandel Laan en 
bij Nice to Have in Geesterduin. 
Op vrijdag en zaterdag begint de 
show om 20.00 uur, zondag om 
14.30 uur. 

Castricum - Zaterdag 9 no-
vember houdt theatergroep C-
Squad een rommelmarkt. Wie 
spullen heeft kan dat melden 
via rommelmarkt@c-squad.nl of 
bel 0251-659333 na 20.00 uur. 
Inbrengen kan op 8 november 
vanaf 18.00 uur in Geesterhage. 

Help C-Squad

om haar interpretatie te geven 
van verschillende jazzstandards.
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CKenG en VrijLijst niet samen verder
Castricum - ,,We gaan er sa-
men voor om één sterke loka-
le partij te creëren”, dat was het 
uitgangspunt van CKenG en de 
VrijeLijst bij de beslissing begin 
afgelopen zomer samen verder 
te gaan. Maar dat gaat niet door. 
,,Jammer vinden wij”, schrijft 
Remco van Zelst namens het be-
stuur van CKenG. ,,Wij vonden 
het een goede zaak met een an-
dere lokale partij samen te gaan. 
En binnen onze partij zijn wij ge-
wend om met hobbels transpa-
rant en oplossingsgericht om te 

gaan, ook als het om personen 
gaat. In dit geval kon dat met on-
ze beoogde partners niet.”

Ron de Haan van de Vrije-
Lijst noemt de situatie een ver-
lies voor iedereen en misschien 
nog wel het meest voor de inwo-
ners. ,,Maar we konden niet an-
ders, afscheid nemen van het 
team dat bij CKenG. We wa-
ren een eind op weg, totdat een 
maand geleden plotseling dui-
delijk werd dat de oprichters 
van CKenG ook nog graag hun 

plek in de gemeenteraad zou-
den willen innemen als zij vol-
doende voorkeursstemmen zou-
den behalen. En waarbij de één, 
Aad Leemhuis, zijn lot zelfs zou 
verbinden aan de stembusuit-
slag van de ander, Bert Meijer, 
nu wethouder voor CKenG. Ie-
dereen was verrast, want zo zou 
de kandidatenlijst niet aan de le-
denvergadering worden gepre-
senteerd. Kannibalisme. Daar 
heb ik geen trek in. Het nieuws 
is er bij ons als een bom inge-
slagen.”

515 euro voor 
‘t Dierenduintje
Castricum - De veiling van de 
tenthuisjes van de Kennemer 
Duincampings voor Kinderboer-
derij ’t Dierenduintje heeft 515  
euro opgeleverd. Op woens-
dag 16 oktober en donderdag 
17 oktober werden er bij de vei-
lingsite Vakantieveilingen.nl 
acht tenthuisjes geveild. De op-
brengst komt geheel ten goede 
aan Kinderboerderij ’t Dieren-
duintje.

Beroepenmarkt in Bonhoeffercollege
Castricum - De decanen van 
het Bonhoeffercollege en het 
Jac. P. Thijsse college houden op 
dinsdag 29 oktober de jaarlijkse 
beroepenmarkt. Meer dan hon-
derd medewerkers van buiten-
af vertegenwoordigen die avond 
een breed scala aan opleidingen 
waardoor deze markt een van de 
grootste van Noord-Holland is.

De nadruk ligt vooral op oplei-
dingsmogelijkheden na mavo, 
havo en vwo. Maar ook voor vra-

gen over studiefinanciering kan 
men op deze markt terecht. Ter 
vervanging van Biomedische 
Wetenschappen die dit jaar ver-
hinderd zijn, komt de VU met vijf 
Gezondheidsopleidingen op een 
rij. Nieuw dit jaar van het VUmc 
Amstel Academie zijn de inser-
vice opleidingen operatie-assi-
stent, en klinisch chemisch ana-
list. Het Regiocollege met diverse 
mbo-opleidingen is dit jaar voor 
het eerst aanwezig. 
Ook dit jaar is in het program-

maboekje informatie opgeno-
men over een aantal minder be-
kende opleidingen. De klassi-
kale voorlichting wordt gegeven 
in vier rondes, aanvang 19.30, 
20.10, 20.50 en 21.30 uur. Ook 
leerlingen van andere scholen 
in het voortgezet onderwijs zijn 
welkom. 
De beroepenmarkt vindt plaats 
op het Bonhoeffercollege, Pieter 
Kiefstraat 20. Het gebouw is voor 
belangstellenden vanaf 19.15 
uur geopend. 

De Schoonwatervallei en de 
facetten van het herdersvak
Limmen - Tijdens de jaarlijk-
se avond voor donateurs en be-
langstellenden van de Stich-
ting Alkmaardermeeromgeving 
staan bewegingen in het land-
schap centraal. Voor de pauze 
houdt  Lia Vriend een presen-
tatie over de functie van de wa-
terbergingen in de Groot Lim-
merpolder en de relatie met de 
Schoonwatervallei. Na de pau-
ze vertelt Marijke Dirkson hoe zij 
als schaapherder met haar kud-
de aan landschapsbeheer doet. 
De bijeenkomst wordt gehou-
den op maandag 4 november in 
Vredeburg op de Dusseldorper-
weg 64. Aanvang 20.00 uur, Ie-
dereen is welkom en de toegang 
is gratis. 

Wat is er toch aan de hand in de 
Groot Limmerpolder? Lia Vriend-
Vendel legt uit wat er in de af-
gelopen winter in de Groot Lim-
merpolder is gebeurd. Het was 

een af-en aanrijden van zandau-
to’s over de Zeeweg en Provin-
cialeweg. Het heeft allemaal te 
maken met de klimaatverande-
ring en de te verwachten water-
overlast. Als na hevige stortbuien 
de gemalen het niet meer aan-
kunnen, moet het overtollige wa-
ter tijdelijk kunnen worden op-
geslagen. De verlaagde stukken 
land zullen natter zijn en daarvan 
kan de natuur profiteren. Deze 
waterbergingen zijn opgenomen 
in een groter project de Schoon-
watervallei geheten. 
Marijke Dirkson laat schaaps-
kuddes in de duinen van Ber-
gen, op Wieringen en in de ge-
meentes Zaanstad en Heerhu-
gowaard grazen. Zij vertelt over 
de facetten van het herdersvak, 
Men krijgt een beeld van de or-
ganisatie van het bedrijf, de in-
zet van de schaapskudde, de na-
tuur en de werkzaamheden van 
de herder.

Waterberging langs de Zeeweg te Castricum, onderdeel van het gro-
ter waterbergingsproject Schulpvaart.

‘Stotteren doe je niet alleen’
Limmen - Ilanda de Dood, logo-
pedist-stottertherapeut in Alk-
maar (rechts) en Carla van Wen-
sen, kindertherapeut in Lim-
men (links), hebben samen een 
boek geschreven voor stotteren-
de jongeren. Een vijftal stotte-
rende jongeren uit de regio heb-
ben hun bijdrage geleverd aan 
het boek.

In het boek wordt uitgelegd wat 
stotteren nu precies is en vinden 
jongeren praktische tips, oefe-
ningen en opdrachten om an-

ders met het stotteren om te le-
ren gaan. Daarnaast wordt door 
stotterende jongeren zelf verteld 
hoe verschillende factoren van 
invloed kunnen zijn op het spre-
ken. Ilanda de Dood is logope-
dist-stottertherapeut en bege-
leidt binnen Stotterinterventie-
centrum Alkmaar mensen op 
hun weg naar vloeiender spre-
ken en leven. Carla van Wensen 
heeft een praktijk voor Integrale 
Kindertherapie en stotterde zelf. 
Eerder schreef zij Stotterkit en 
Help…ik voel zoveel.

Van Lubeck lanceert Fastball Magazine
Castricum - Nederland is een 
honk- en softbaltijdschrift rij-
ker. Deze week rolt het proef-
nummer van Fastball Magazi-
ne van de persen. Bij voldoen-
de animo wordt het vanaf febru-
ari 2014 een maandblad. Initia-
tiefnemer is Castricummer San-
der van Lubeck. ,,We mikken op 
1.000 abonnees”, zegt Sander die 
de hoofdredacteur is. ,,Een ambi-
tieus aantal, maar afgezet tegen 
het aantal leden van de honk- 

en softbalbond, moet dat lukken. 
Aan enthousiasme geen gebrek, 
hebben we de afgelopen weken 
gemerkt in de honkbalwereld. 
Nu is het zaak al die positieve 
reacties om te zetten in abonne-
menten.”
Fastball Magazine concentreert 
zich op een mix van Neder-
lands en Amerikaans honkbal, 
maar verliest de rest van de we-
reld, dus softbal, overgangsklas-
se, Azië en Europa, niet uit het 

oog. Sander: ,,Fastball Magazi-
ne moet de verdieping brengen, 
die op internet niet is terug te 
vinden. Zo verschijnen er in het 
proefnummer een achtergrond-
verhaal over homerunkoning 
Jacky Jakoba, een interview met 
Rick van den Hurk over zijn keu-
zes en een artikel over hoe goed 
de vele Nederlandse profhonk-
ballers in Amerika nu écht zijn.” 
Meer informatie op http://fast-
ballmagazine.nl/bestellen.

Castricum - Gemeenten krijgen 
in 2015 de verantwoordelijkheid 
over Jeugdzorg. ,,Dit is een grote 
stap vooruit, omdat de hulp aan 
gezinnen dan dichtbij georga-
niseerd wordt. Hierdoor krijgen 
kinderen sneller de juiste hulp, 
ouders worden beter betrokken.” 
Dat zegt Peter Verduin, raads-
lid voor de PvdA, ,,Op dit mo-
ment zijn er nog teveel kinde-
ren met problemen die te laat of 

Jeugdzorg naar 
de gemeente

zelfs geen hulp krijgen. Dat komt 
omdat bij gezinnen met meerde-
re complexe problemen de hulp 
erg versnipperd is. Daarnaast 
duurt het lang voordat gezinnen 
eindelijk hulp krijgen en die hulp 
is ontzettend duur. Voor één ge-
zin, komt er straks één plan en 
één ondersteunende hulpverle-
ner. Daarnaast wordt gezorgd 
voor professionele hulp, waar 
het gezin dat echt nodig heeft. In 
Amsterdam is nu al te zien dat 
deze aanpak een spectaculai-
re vermindering van het aantal 
uithuisplaatsingen van kinderen 
met zich meebrengt.” 

Castricum - Op 7 novem-
ber is van 10.00 tot 12.00 uur ’t 
Praethuys geopend voor ieder-
een die met kanker te maken 
heeft op Dorpsstraat 23.

’t Praethuys

Castricum - Maandag 28 ok-
tober wordt bingo gespeeld in 
Bij Roon, de lunchroom in win-
kelcentrum Geesterduin. Voor 
vijf euro spelen de deelnemers 
van 55 jaar en ouder vier rondes 
en krijgen gratis een consump-
tie. De prijzen worden beschik-
baar gesteld door de winkeliers 
van het winkelcentrum; iedereen 
heeft prijs. Aanvang 14.00 uur. 
Aanmelden op tel.: 671384.

Bingo 
voor 55+
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Mini’s van FC Castricum 
scoren met tikkie-takkie
Uitgeest - De mini’s van FC Castricum hebben het fantastisch gedaan 
tijdens het FC Uitgeest Jeugdtoernooi. In de landenshirts van Brazilië 
vlogen de vonken er vanaf. Het ging er fanatiek aan toe en er werd slim 
tikkie-takkie voetbal gespeeld. De Canaries van FC Castricum hebben 
de drie wedstrijden gewonnen en eindigden op de eerste plaats in de 
poule. Foto: René de Jager.
 

Akersloot- Het klaverjasseizoen 
in café de Vriendschap is weer 
van start gegaan en  zaterdag 26 
oktober wordt de tweede drive 
van dit seizoen gehouden. Tradi-
tiegetrouw wordt eenmaal in de 
maand een drive gehouden.
Deze drives zijn altijd op zater-
dagavond en iedereen is wel-
kom. De aanvangstijd is 20.00 
uur en men kan zich telefonisch 
opgeven onder nummer 0251-
312866. Er zijn diverse prijzen te 
winnen, zoals Senseo koffiezet-
apparatuur, weerstations, pan-
nensets, fruitmanden en paling.
Naast de drive vindt er ook altijd 
een superverloting plaats waar 
ook dezelfde prijzen te winnen 
zijn. 

Klaverjasdrive

Limmen - Wim Mandemakers 
heeft evenals vorige week de we-
kelijkse donderdagavond moun-
tainbikewedstrijd om de KPB ( 
Kids and Parents Bikeschool ) 
cup gewonnen. Wim Mande-
makers, de afgelopen weken 
als hij deelneemt niet te klop-
pen, leek ook ditmaal de winst te 
gaan pakken. Dat Mandemakers 
ook in zijn missie slaagde, was 
in de eerste helft van de koers 
nog niet helemaal zeker. Door 
het steeds maar blijven aandrin-
gen van Vincent Beentjes en Mi-
losj van Renesse, waardoor het 
gat met de leider te overbruggen 
leek, moest Mandemakers alle 
zeilen bijzetten. 
In het tweede gedeelte van de 
strijd moest het duo Beentjes/
Van Renesse de handdoek in 
de ring gooien. Vincent Been-
tjes slaagde er zelfs in de ijzer-
sterke Van Renesse op een klei-
ne achterstand te rijden en kon 
daardoor een fraaie tweede plek 
pakken. Chris Dignum reed ach-
ter Milosj van Renesse naar een 
stevige vierde plaats voor Dennis 
van Dalen. Door dit voortreffelij-
ke optreden van Dignum bestaat 
de indruk in het peloton, dat Dig-
num een man is die de komende 
tijd in de gaten gehouden moet 
worden. 

Mandemakers 
is weer top

Castricum - Op donderdag  31 
oktober  start van 9.30 tot 11.30 
uur de training ‘Liever bewegen 
dan moe’, verzorgd door Con-
text in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Castricum. Het is 
een vrouwen-fit-programma van 
acht keer een dinsdagochtend, 
waarin vrouwen gezondheids-
informatie krijgen en samen de 
conditie verbeteren. De training 
is in ontmoetingscentrum Gees-
terhage, Geesterduinweg 3, tel: 
0251 650324 . Voor aanmel-
ding/informatie: 0251–657998 of 
www.welzijncastricum.nl. 

Training ‘Liever 
bewegen dan moe’

TV Akersloot jongens tot 
en met twaalf kampioen

Akersloot - De najaarscompeti-
tie is voor de jongens tot en met 
12 van TV Akersloot uitermate 
succesvol verlopen. De weergo-
den waren de gehele competi-
tie gunstig gezind en alle wed-
strijden werden dus ook volgens 
planning gespeeld. Het team 
heeft in totaal 26 wedstrijden ge-
wonnen en slechts vier verloren. 
Tegenstanders waren Bergen, 
Uitgeest,  Oudorp, Bakkum en 
Heiloo.  Al na speeldag vijf kwam 
het kampioenschap in zicht, de 
laatste competitiedag tegen Ber-
gen moesten de jongens nog 
twee van de zes te spelen wed-
strijden winnen. Ze wonnen ze 

IJspret voor de jeugd
Castricum - Voor de jeugd van 
de VKIJ is het schaatsseizoen 
al begonnen. Iedere zaterdag-
ochtend leren zij op een speel-
se manier schaatsen. Vallen, op-
staan, recht op de schaats, star-
ten , remmen, houding en boch-
ten, dit alles komt aan bod. De 
lessen worden gegeven door er-
varen trainers die elke keer weer 
leuke spelletjes bedenken om de 

enthousiaste kinderen goed te 
leren schaatsen. Er wordt op ver-
schillende niveaus les gegeven, 
van beginner tot gevorderd. Ple-
zier in schaatsen staat voorop.
Ook zin in schaatsen en een les 
proberen: 
Aanmelden voor een proefles 
kan nog tot en met vrijdag 25 
oktober. Voor meer informatie 
zie www.vkij.nl. 

NK medaille voor Leon
Castricum - Afgelopen week-
end vonden in Rotterdam de Lot-
to Nederlands kampioenschap-
pen judo plaats. Leon Borgstee-
de, uitkomend voor Judoclub 
Groefsema veroverde hier zijn 
negende NK-medaille.

Ook in Limmen gaven de judo-
ka’s tijdens de interne Punten-

competitie alles om extra punten 
te verdienen voor een judotegel. 
Tegen het einde van de ochtend 
waren er nieuwe tegels voor: Ja-
nine Adrichem, Bram van der 
Meijden, Martijn van Bruines-
sen, Luuk van der Vlies en Nick 
Reurts. De volgende Punten-
competitie bij Judoclub Groefse-
ma is op 1 december.

EK-kwalificatie voor Schröer
Castricum - Tijdens de 38e TCS 
Amsterdam Marathon werd TDR 
vertegenwoordigd door vier at-
leten. Ronald Schröer en Rens 
Dekkers deden een poging de 
EK-limiet te lopen. Daarnaast 
startten Linda McFarland en 
Christian de Lie aan deze 42 km 
en 195 m.
Castricummer Ronald Schröer 
kwam als eerste Nederlander 
over de finish en wist met een 
tijd van 2.16.28 de gewenste EK-
kwalificatie af te dwingen. De 
29-jarige atleet liep een goede 
wedstrijd en werd daarin onder-
steund door de hazen Richard 
Douma en Willem van Schuer-
beeck. De eerste 5 kilometer gin-
gen in een tijd van 16.11, Schröer 
kon vervolgens goed versnellen 
en liep geheel volgens plan de 
halve marathon in een tijd van 
1.07.08. Helaas werd de Castri-

cummer na 25 km geplaagd door 
buikkrampen en hij besloot bij 
de volgende drinkpost helemaal 
niets te nemen.  De kramp ver-
dween en Schröer wist vanaf 30 
km wederom te versnellen. Met 
een prima tempo, waarin zelfs 
enkele kilometers van 3.07 wer-
den genoteerd, moest er op 35 
km weer gedronken worden. De 
kramp keerde direct terug waar-
door het niet meer mogelijk was 
het gewenste tempo vol te hou-
den. Slechts negen seconden 
boven zijn pr wist Schröer toch 
de marathon uit te lopen.
,,Dit is niet de gedroomde pro-
gressie, ik had een grotere stap 
willen maken, maar dat is de ma-
rathon. Ik ben blij, maar met een 
maar”, aldus Schröer, die na af-
loop nog erg fris oogde. ,,Het ge-
voel is dat er meer in zit! Dat be-
waren we nu voor Zürich.” 

alle zes, dus ze waren de over-
tuigende winnaars!

Zondag 27 oktober 14.00 uur:

Limmen  -  WSV’ 30

balsponsor:	 keuken & interieurbouw Dennis beentjes

pupil v.d. week:	nino peeman (speler limmen D1)



Sanne Briefjes scoort hoge ogen 
bij het B-jeugdranglijsttoernooi

Limmen - Juni van dit jaar be-
haalde Sanne Briefjes tijdens het 
nationale jeugdkwalificatie ta-
feltennistoernooi haar B-licentie 
bij de pupillen. Zondag 20 okto-
ber werd ze daarom uitgenodigd 
om deel te nemen aan het 24e B-
Jeugdranglijsttoernooi te Hoorn.
In Noord-Holland is  Sanne van 

TTV limmen-Heiloo momenteel 
de enige met een B-licentie.  Een 
speelster uit Noord-Holland, Ta-
nisha Loesberg, heeft een A-li-
centie.  

Voor de nummer 1 van dit toer-
nooi was een A-licentie te beha-
len doch dit was voor de speel-

ster uit Limmen, die haar eerste 
toernooi speelde, niet haar doel. 
Gaandeweg het toernooi, na 
drie overwinningen en daarmee 
het bereiken van de halve fina-
le, was het toernooi al in princi-
pe geslaagd. Ook de halve finale 
werd met drie games tegen een 
overweldigend gewonnen. San-
ne Briefjes – Daantje Lommen 
Limburg, setuitslagen 11-13, 11-
9, 11-9 en 11-8.

De finale was een waar spekta-
kel waarin Sanne de eerste twee 
sets met minimaal verschil ver-
loor. Dankzij Coach Arjan Ba-
rendse kon ze zich herpakken 
en kwam het tot 2-2 in sets. De 
spanning steeg ten top in deze 
match waar het zelfs 10-8 werd 
(matchpoint) in het voordeel 
voor de pupil uit Limmen. Ze was 
een punt verwijderd van haar A-
licentie wat vooraf zo onbereik-
baar leek. De wedstrijd kende 
een zinderend einde die helaas 
toch verloren werd met 10-12. 

Tweede plaats voor 
Jaimie van Sikkelerus

Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus van Team Voorwinden is in 
de eindstand om het Duits Kam-
pioenschap Supermoto op een 
tweede plaats geëindigd. In het 
Duitse Grossenheim ging het er-
om of eronder voor Van Sikkele-
rus. Helaas kwam hij net iets te-
kort en moest met een tweede 
plaats in het dagklassement ook 
in het kampioenschap genoegen 
nemen met een tweede plaats.
Omdat Jaimie voor aanvang 
van het weekend een punt voor 
stond op zijn naaste concurrent 
in de tussenstand, had hij ge-
noeg aan een eerste en tweede 
plaats. 
e start van de eerste manche 
was erg goed maar door de ze-
nuwen maakte hij een remfout 
in de eerste bocht en kon daar-
door pas op een zesde plaats 
aan de wedstrijd beginnen. Hij 
vocht voor wat hij waard was 
en kwam terug naar een der-
de plaats. Voor aanvang van de 
tweede manche keek Jaimie te-
gen een achterstand aan van 
vier punten en moest dus win-
nen om nog kans te maken op 
de titel. Hij was er klaar voor en 
had er veel zin in. Bij het uit-
gaan van het startlicht liet Jai-

Cas RC overtuigend langs Waterland

Castricum – Cas RC heeft goe-
de zaken gedaan zaterdag. De 
Purmerendse Rugby Club Wa-
terland kwam tekort tegen de 
Castricumse formatie, die geen 
enkele tegenscore duldde en 
zelf de nodige tries scoorden 
(0-43). Na deze ronde staat de 
Castricumse RC in punten ge-
lijk met koploper Hilversum. Ge-
sterkt door het prima optreden in 

Utrecht ging de formatie uit Cas-
tricum vol zelfvertrouwen rich-
ting Purmerend voor de laatste 
Lotto Ereklasse wedstrijd in ok-
tober. Waterland liet zich echter 
niet zondermeer naar de slacht-
bank leiden. Maar de gasten na-
men met minder dan vijf pun-
ten geen genoegen. Captain Pie-
ter-Bob Wierenga gaf het goe-
de voorbeeld, dat werd gevolgd 

door Menno Rechsteiner en Ke-
vin Bakker, waarbij Reichstei-
ner alle conversies raak kickte 
en binnen een half uur de teller 
op 0–21 bracht, tevens de rust-
stand.  Zachary Jungmann zorg-
de er daarna voor dat in ieder 
geval het bonuspunt voor vier 
tries in de pocket belandde. Met 
tries van Maik Schermer, James 
Makea en Rechsteiner werd de 
full time score bereikt. Een lek-
kere opsteker voor de mannen 
van Lister Kire en Rodney Her-
mans zo voor de verplichte stop 
wegens de kwalificatiewedstrijd 
van Oranje voor het WK.

Geen Lotto Ereklasse volgende 
week, er zijn op zondag wel wed-
strijden op Wouterland. De Erek-
lasse gaat op 2 november verder, 
met de thuiswedstrijd tegen Oe-
moemenoe. Op 9 november staat 
de interland Nederland – Litou-
wen op het programma en de-
ze wedstrijd wordt op sportpark 
Wouterland gespeeld. Foto: Theo 
Beentjes.

mie zijn motor iets teveel slippen 
en kwam hierdoor pas op een 
vijfde plaats door. Na twee ron-
den lag Jaimie al op de tweede 
plaats maar moest alles geven 
om de leiding te kunnen pakken. 
Hij kwam heel dichtbij maar he-
laas lukte het niet. Hij heeft ge-
vochten voor wat hij waard was 
maar helaas zat er niet meer in 
dan een tweede plaats.
Momenteel is Jaimie in Jerez 
waar hij met een wildcard zal 
deelnemen aan de Honda Pa-
ta Cup tijdens het WK Superbike 
Evenement aldaar.

Dames Croonenburg 
weer ongeslagen

Castricum - Na een matige mid-
weekse wedstrijd van de dames 
Croonenburg tegen Spaarnestad 
was dit weekend US uit Amster-
dam aan de beurt. Ruim 200 toe-
schouwers zagen de vrouwen 
van coach Oudejans andermaal 
winnen. Het team is al vier wed-
strijden ongeslagen.

Oudejans was tegen Spaarne-
stad niet tevreden over de eerste 
tempo aanval. De middenspelers 
kwamen niet snel genoeg in. In 
de daaropvolgende trainingsses-
sie hebben de dames daar flink 
op geoefend. Tegen US kwam 
de snelle eerste tempo aan-
val goed uit de verf. Spelverde-
ler Jasmin Luijckx speelde gere-

geld de middenaanvallers vrij zo-
dat deze hard konden inbeuken. 
Behoudens de eerste set (verlo-
ren door een jammerlijke opstel-
lingsfout) lieten de dames zien 
dat ze echt meegaan doen voor 
de hoogste plaatsen in de der-
de divisie. Hoewel coach Oude-
jans nadrukkelijk zegt dat het dit 
jaar niet het doel is om al te pro-
moveren is langs het veld te ho-
ren dat de toeschouwers zacht-
jes fluisteren dat het spel wel erg 
goed en verzorgd is. 

De volgende thuiswedstrijd is 
op 2 november om 17.00 uur in 
de Bloemen. De tegenstander is 
dan VV Amsterdam. Foto: Bob 
Dijksen.

Met een harde bal rechtdoor verschalkt Marije Bloem het blok van US.

Croonenburg had nog 
wat recht te zetten
Castricum - Zaterdag speel-
den de heren van volleybalver-
eniging Croonenburg tegen Vip 
uit Purmerend. In de voorberei-
ding werd nog met 5-0 verloren 
tijdens een oefenwedstrijd. De 
heren hadden dus nog wat recht 
te zetten. 
Croonenburg kwam sterk uit de 
startblokken, door een goede 
pass veel servicedruk en aan-

valsdruk werden de heren van 
Vip vrij gemakkelijk aan de kant 
gezet in de eerste twee sets: 25-
18, 25-19. Het echte spektakel 
kwam in de derde set waarbij 
uiteindelijk Vip aan het langste 
eind trok en met 29-31 won.
Daarna wisten de Purmerenders 
ook de vierde set binnen te sle-
pen: 20-25. 
Tijdens de laatste en beslissende 

set had Croonenburg echter de 
touwtjes weer geheel in handen. 
Door een goede pass kon spel-
verdeler Raymond Wenting de 
aanvallers prima in stelling bren-
gen. Jannes van de Ham maakte 
zowel blokkerend als aanvallend 
veel punten en op 8-2 kon er van 
kant gewisseld worden. Direct 
na de kantwissel gingen de he-
ren van Croonenburg weer door 
met punten maken. 

Vip heeft nog wel wat puntjes te-
rug weten te pakken, maar had 
uiteindelijk geen kans in deze 
laatste set: 15-7.
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Dorpsstraat 87, CastriCum

Vrijdag 25 oktober
Van 20.00 - 24.00 uur

gezellige
muziekaVond

met
carlo

Café my Way
iedere laatste
vrijdag van de 

maand
liVe muziek

maandag 28 oktober keezen
aanVang 19.30 uur E 2,50 p.p.

Actie !!!
Nu op de hele collectie van Zhenzi 

(grote maten t/m maat 54)

30% kortiNg

www.loliyo.nl 

k. Wilhelminastraat 1 (hoek Middelweg)
Uitgeest • 06-24566202 • info@loliyo.nl

geopend:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-17.30 uur, 

zaterdag van 10.00-17.00 uur

vlotte betaalbare damesmode 
mt 34 t/m 54

Teleurstelling bij Platforms en BLRS

,,Advies Alders laat de 
bewoners in kou staan”
Regio - ,,Op 8 oktober is door 
Hans Alders een advies uitge-
bracht aan de staatssecreta-
ris Wilma Mansveld. De inhoud 
van dit advies is voor de bewo-
ners zeer teleurstellend. De lo-
kale bescherming met betrek-
king tot een maximum aan ge-
luidshinder komt te vervallen 
waardoor bewoners niet langer 
enige lokale rechtszekerheid 
en bescherming meer hebben.” 
Aan het woord is Edwin von der 
Meer, voorzitter van het Platform 
Vlieghinder Regio Castricum 
en de Vereniging Bescherming 
Leefomgeving Regio Schiphol 
(BLRS).

Schiphol wordt geacht zoveel 
mogelijk die banen te gebruiken 
die de minste geluidshinder voor 
de bewoners opleveren. ,,Dit 
geeft Schiphol grote vrijheid om 
te handelen maar de bewoners 
geen enkele garantie op een 
maximale hoeveelheid geluids-
hinder. Door het vervallen van 
de bestaande lokale 35 handha-
vingspunten kan een bewoner 
niet meer vaststellen in hoever-
re zijn geluidshinder een maxi-
mum overschrijdt. Er is immers 
lokaal geen maximum meer aan 

geluidshinder. Wel wordt Schip-
hol geacht het Nieuwe Geluids-
stelsel zo goed mogelijk te ge-
bruiken. Maar wat valt te ver-
staan onder zo goed mogelijk?” 
Zo zijn er meer zaken in dit ad-
vies volgens Von der Meer die 
grote ruimte laten voor interpre-
tatie. ,,Wat zijn bijvoorbeeld: op-
komende buien, wolkenconcen-
traties, een krachtige westen-
wind, het opleggen van daartoe 
strekkende maatregelen et ce-
tera. Dit advies geeft de lucht-
vaartsector veel ruimte om de 
operatie zo effectief en efficiënt 
af te wikkelen terwijl de bewo-
ners niet meer in staat zijn om 
het zorgvuldig handelen nog te 
kunnen toetsen. Het betreft niet 
langer meer 35 lokale handha-
vingspunten met duidelijke crite-
ria maar het beoordelen van ca. 
450.000 vliegtuigbewegingen en 
of die volgens de regels van het 
Nieuw Geluidsstelsel zijn afge-
wikkeld. Conclusie: geen lokale 
rechtszekerheid en bescherming 
meer met betrekking tot geluids-
hinder en het voor de bewoners 
nauwelijks controleerbaar zijn 
van het zorgvuldig afwikkelen 
van het vliegverkeer volgens het 
Nieuwe Geluidsstelsel.”

,,Twee werelden vloeien samen in duinen”

Castricum is niet in één 
identiteitsprofiel te vangen
Castricum - ,,Castricum is niet 
in één identiteitsprofiel te van-
gen. De kernen Castricum en 
Bakkum zijn forensendorpen, 
waar de bewoners wonen voor 
de eenvoud, rust, strand en de 
natuur. Tegelijkertijd is Castri-
cum aan Zee ongecompliceerd 
en een economische en toeristi-
sche trekpleister met onder an-
dere de druk bezochte oudste 
en grootste camping van Ne-
derland: camping Bakkum. Bei-
de werelden vloeien harmonieus 
samen in het uitgestrekte duin-
gebied, waar zowel inwoners als 

bezoekers genieten van rust en 
natuur.” Deze twee identiteits-
profielen van Castricum werden 
vorige week dinsdag, in aanwe-
zigheid van wethouder Portegies 
en gedeputeerde Geldhof ge-
presenteerd. Gedeputeerde Joke 
Geldhof: ,,De provincie onder-
steunt gemeenten om op zoek 
te gaan naar hun unieke DNA. 
Het is een basis om je op lange 
termijn te blijven onderscheiden 
van andere kustplaatsen, zo-
wel economisch als in  kwaliteit 
en diversiteit. Dit identiteitspro-
fiel helpt de gemeente en onder-

nemers om keuzes te maken in 
toekomstige initiatieven, zoals in 
de doorvertaling naar projecten, 
bestemmingsplannen, gebieds-
ontwikkeling en marketingstra-
tegieën. In het dorp Castricum 
is bijvoorbeeld nog winst te ha-
len in het afstoffen en meer be-
kendheid geven van onontdekte 
cultuurhistorische schatten zoals 
het Oer-IJ en de oude opslag van 
de Nachtwacht”. 
Het resultaat van Castricum (aan 
zee) is te bekijken via  www.
noord-holland.nl onder Thema/
Water/ Identiteit Kustplaatsen.





Gids in het woud van fiscale regels

12,5 jaar Administratie- 
kantoor Westerhout

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

Vrijdag 1 november is het weer  Halloween in Zwem-
bad De Heerenduinen. Om 18.30 uur worden de deu-
ren geopend door de huisknecht van de beruchte 
Adams Family. 

Voor het eerst in 7 jaar en in verband met het 10-ja-
rig bestaan, wordt het moeras van De Heerenduinen 
opengesteld voor publiek. Dit is echter niet zonder ge-
vaar, want er zwemmen gemene krokodillen rond. Wie 
dit iets te eng vindt kan misschien beter even gaan 
kijken in de balzaal van 
graaf Dracula. Ook kun 
je een bezoekje brengen 
aan de slaapkamer van de 
graaf die, voor het slapen 
gaan, de bezoekers zal 
trakteren op een uiterst 
griezelige party. Kortom, 
er is deze avond van alles 
te beleven, voor wie durft 
tenminste!

Zwembad de Heerenduinen, Heerenduinweg 6, IJmui-
den, 0255-531888. Zie ook www.zwembadvelsen.nl.

De heer Bruijns uit 
Santpoort-Noord 
heeft een kleding-
bon van 350 eu-
ro gewonnen bij 
Van Delden Mode. 
Dit is de hoofdprijs 
van de actie ter 
ere van het 35-ja-
rig bestaan.
Deze week heeft 
Van Delden Mo-
de een leuke Ha-
loweenaanbieding, 
zie hiervoor de ad-
vertentie elders in 
deze krant.
Zaterdag 26 okto-
ber is Van Delden 
Mode vanwege de 
Haloweenmarkt tot 21.00 uur open.
Van Delden Mode, Plein 1945 nummer 52, 
IJmuiden, 0255-515477. 
Zie ook www.vandeldenmode.nl.

Ook bezorgdienst

Chinese gerechten nu 
bij Vitaria Eeterij Family 

Prijswinnaar bij 
Van Delden Mode

Restaurant Zorba de Griek bestaat dit jaar 25 jaar. 
Eigenaar en chefkok Paschalis: ,,Mijn vaste klanten 
zijn mijn ‘drive’. Mijn streven is om een goede, eerlij-
ke maaltijd te serveren voor een redelijke prijs, in een 
ontspannen, gastvrije sfeer.’’ De keuken van Zorba de 
Griek kenmerkt zich door mezédes (Griekse hapjes), 
een uitgebreide keuze aan voor- en hoofdgerechten 
en, niet te vergeten, de specialiteiten van de kok. Pa-
schalis koopt zijn producten vers in en bereidt alles 
zelf.   Zorba de Griek houdt het hele jaar door leuke 
acties en verzorgt regelmatig live muziek. Bij Zorba de 
Griek kan men ook terecht voor feesten en catering.
Zorba de Griek, Meerstraat 32, 1941 JC Beverwijk, 
0251-221389. Zie ook http://zorba.webklik.nl.

Halloween 
in zwembad

Vitaria Eeterij Family in Bakkum heeft het menu fl ink 
uitgebreid met allerlei Chinese gerechten. Om kennis te 
maken met de kwaliteit van de keuken, is in deze krant 
een knipbon opgenomen. Hiermee kan men drie ge-
rechten naar keuze bestellen voor twee tot drie perso-
nen met vijf euro korting! De drie verschillende gerech-
ten worden ook nog eens begeleid met rijst, nasi, bami 
of gebakken aardappels.  
Naast dit combinatiemenu zijn er voor- en bijgerechten, 
soepen, nasi- en bamigerechten, Chinese specialitei-
ten en wokgerechten. In de keuken wordt ambachtelijk 
gewerkt met veel verse producten. Er is een restaurant 
waar men gezellig kan tafelen, maar het is ook moge-
lijk het eten af te halen of een maaltijd te laten bezor-
gen. Voor een bestelling vanaf tien euro wordt 2,50 eu-
ro bezorgkosten in rekening gebracht, vanaf 25,00 euro 
is bezorgen helemaal gratis van 17.00 tot 20.30 uur. Het 
adres is Van der Mijleweg 1-3 in Bakkum.

Zorba de Griek 25 jaar

Heemskerk - Elke ondernemer 
is verplicht een goede admini-
stratie te voeren. In veel geval-
len ontbreekt echter de kennis 
van zaken of is er simpelweg niet 
voldoende tijd om deze taak naar 
behoren uit te voeren. 
Administratiekantoor Wester-
hout neemt die zorg al 12,5 jaar 
lang uit handen. Vooral onder-
nemers in het midden- en klein-
bedrijf worden bijgestaan in het 
bijhouden van de boekhouding, 
maar ook in het doen van de be-
lastingaangifte en in het ma-
ken van financiële keuzes. Kees 
Helderman startte in 2001 van-
uit een kantoor aan huis met zijn 

onderneming. Door het raam 
keek hij uit op het Beverwijk-
se park Westerhout en dat in-
spireerde hem tot het bedenken 
van de naam: Administratiekan-
toor Westerhout. Als boekhou-
der had hij in de loop der jaren 
veel ervaring opgedaan bij di-
verse bedrijven en daarmee was 
een solide basis gelegd voor de 
stap naar het zelfstandig on-
dernemerschap. In de jaren die 
volgden groeide het klantenbe-
stand gestaag en schakelde Hel-
derman de assistentie in van en-
kele parttime medewerkers. De 
beschikbare ruimte in het kan-
toor aan huis was daarvoor te 

klein, dus Administratiekantoor 
Westerhout verhuisde naar het 
Heemskerkse bedrijventerrein 
De Trompet. In het huidige kan-
toor is inmiddels ook een mede-
werkster in vaste dienst aan de 
slag. Zij heeft zich gespeciali-
seerd in belastingzaken, zodat 
ook op dat terrein de deskundig-
heid verder is toegenomen.

Waar een boekhouder voorheen 
veel tijd kwijt was aan het hand-
matig inboeken van documen-
ten, wordt tegenwoordig veel 
werk door ingenieuze compu-
terprogramma’s overgenomen. 
Kees Helderman: ,,Inkoopfactu-

ren kunnen bijvoorbeeld tegen-
woordig ingescand worden, zo-
dat ze door de software, TEC Do-
cuments, herkend en vervolgens 
ingelezen kunnen worden in 
iMUIS financiële administratie.” 
Het handmatig inboeken is hier-
mee verleden tijd. Dat scheelt 
niet alleen tijd, maar voorkomt 
ook dat er tikfouten worden ge-
maakt. Met deze software kun je 
de facturen volledig geautomati-
seerd verwerken. Zo kunnen ook 
bankafschriften gedownload en 
door iMUIS ingelezen worden. 
Doordat we minder tijd in het in-
boeken van documenten hoe-
ven te steken, hebben we meer 
tijd om de klanten goed te ad-
viseren over hun financiële situ-
atie en ze uitleg te geven wan-
neer iets niet helemaal duidelijk 
is. Wij willen samen met de klant 
de administratie zo inrichten dat 
de gegevens die eruit komen 
door de klant gemakkelijk te le-
zen zijn. Het voordeel van de di-
gitale werkwijze is bovendien dat 

de administratie veel sneller bij-
gewerkt is, waardoor de onder-
nemer zijn bedrijf veel beter kan 
aansturen op basis van de ac-
tuele cijfers. Voorheen werd in 
veel gevallen jaarlijks een rap-
portage opgesteld, nu kan dat 
bijvoorbeeld zonder veel moei-
te elke maand gebeuren. Vroe-
ger was een administratiekan-
toor er vooral voor de historische 
cijfers, je ziet nu steeds meer dat 
we er ook zijn voor de cijfers van 
de toekomst. Wat is de winst-
verwachting van mijn bedrijf? 
Kan ik een bepaalde investering 
doen? Hoelang duurt het voor-
dat ik die heb terugverdiend? 
Dat soort vragen staat centraal 
en daar kunnen we, op basis van 
onze werkwijze, een goed advies 
over geven.’’ 
Administratiekantoor Wester-
hout is gevestigd aan De Trom-
pet 2224 in Heemskerk. Kijk op 
www.adm-westerhout.nl voor 
uitgebreide informatie of bel 
0251 223518.
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Castricum  - In het weekend 
van 26 en 27 oktober houdt 
kleindiervereniging Jong Leven 
Uitgeest een kleindierenshow in 
de aula van het Clusius College 
aan de Oranjelaan 2a. De vereni-
ging bestaat dit jaar vijftig jaar. 

Er worden meer dan driehon-
derd hoenders, dwerghoenders, 
konijnen, cavia’s, sierduiven, 
siervogels verwacht die te be-
wonderen zijn in allerlei soorten, 
kleuren en maten. Deze klein-
dierenshow wordt zaterdag om 
20.00 uur officieel geopend door 
wethouder Mosk van Castricum. 

Gepoetst, gewassen of gebor-
steld en zo goed mogelijk ge-
traind worden de dieren in de 
kooien gebracht om een bete-
re indruk te maken bij de keur-
meester. Van belang zijn verder 

natuurlijk alle raskenmerken die 
ook worden beoordeeld. De keu-
ring van de dieren vindt plaats 
op zaterdag. Er is een kleurwed-
strijd voor kinderen van 0 tot 12 
jaar, een tombola met prijzen, 
een knuffelhoek en een voliè-
re. Alle kleurplaten worden op-
gehangen in de aula tijdens de 
Kleindierenshow en de winnaars 
krijgen bericht thuis. 
Op zondag is er van 11.00 tot 
13.00 uur een huisdierenkeuring 
waarbij kinderen hun konijn, ca-
via, hoender of duif kunnen la-
ten keuren door een echte keur-
meester.
Tevens is er tijdens de show de 
mogelijkheid om een konijn, ca-
via, hoender of duif aan te schaf-
fen als huisdier. Geopend voor 
het publiek: zaterdag 26 oktober 
10.00 tot 17.00 uur en zondag 27 
oktober 10.00 tot 16.00 uur. 

Kleindierenshow én 
keuring van huisdieren

Centrumwinkeliers stappen uit 
onderzoek naar winkelstructuur
Castricum - Winkeliers in Cas-
tricum Centrum nemen niet lan-
ger deel aan het vervolgonder-
zoek rond de winkelstructuur in 
Castricum. Dat heeft een verte-
genwoordiger van de onderne-
mers van Castricum Centrum 
aan de gemeente gemeld. Het 
college betreurt de stap.
Het bedoelde onderzoek komt 
voort uit de uitbreidingsplannen 
voor winkelcentrum Geester-
duin. Het is gericht op de vraag 
hoe in Castricum de beide win-
kelcentra hun vitaliteit kunnen 

behouden bij een uitbreiding en 
opknapbeurt van winkelcentrum 
Geesterduin.
In de aanloop naar de besluitvor-
ming over Geesterduin hebben 
de ondernemers van Castricum 
Centrum bij de raadsleden aan-
gedrongen op aanvullend onder-
zoek. Het college heeft toege-
zegd mee te werken aan dit on-
derzoek en de uitkomsten te be-
trekken bij de nog te nemen be-
sluiten over de ontwikkeling van 
Geesterduin. 
De werkgroep Castricum Cen-

trum is van mening dat, met het 
nieuwe kaderstellende besluit 
voor Geesterduin van de ge-
meenteraad op 3 oktober, de re-
den voor medewerking aan het 
onderzoek is komen te vervallen.

Het college beraadt zich over de 
wijze waarop het onderzoek zal 
worden voortgezet. Het colle-
ge is van mening dat aanvullend 
onderzoek gewenst is om ook in 
de toekomst een stevige winkel-
structuur met twee winkelcentra 
te behouden. 

Voor tattoo of piercing 
naar Tattoo Castricum
Castricum - Tattoo Castricum 
heeft zich gespecialiseerd in het 
aanbrengen van allerlei tatoea-
ges en piercings over het gehe-
le lichaam. Bovendien kan ieder-
een hier terecht om een tatoea-
ge over een oude te laten zetten 
of op te laten knappen met bij-
voorbeeld meer kleur. 

In de vrolijk, licht ingerichte stu-
dio is het Orsi Asztalos die de lei-
ding geeft aan de tattoo-kunste-
naars en receptioniste Leonore. 
Zij vertelt: ,,Wij zijn de allereer-
ste studio in Castricum. Nu hoeft 
niemand meer het dorp uit om 
een tatoeage of piercing te laten 

zetten. Hier is heel veel mogelijk 
en alles is bespreekbaar. Van-
zelfsprekend wordt hier gewerkt 
volgens alle geldende hygiëne-
normen.” Jongeren vanaf zes-
tien jaar zijn welkom in de stu-
dio. Kinderen vanaf twaalf jaar 
kunnen alleen terecht in het bij-
zijn en met toestemming van de 
ouders. Iedereen kan even bin-
nenlopen in de studio om te zien 
wat er allemaal mogelijk is. Meer 
informatie opvragen is mogelijk 
via tel.: 0624247077, tattoocas-
tricum@gmail.com of kijk voor 
het werk van de tattoo-kunste-
naars op Facebook. Het adres is 
Dorpsstraat 33 in Castricum. 

Castricum - Vanaf 1 janua-
ri 2015 is de verwachting dat de 
brandweer sneller hulp verlenen 
omdat de brandweer in Noord-
Holland Noord dan te werk gaat 
als één regionaal korps, on-
derdeel van de Veiligheidsre-
gio Noord-Holland Noord. Voor-
zitter van de stuurgroep Regio-
nalisering, Hans Romeyn, is en-
thousiast over het nieuwe plan. 
,,De kwaliteit van de brandweer-
zorg gaat aanzienlijk verbeteren. 
Door een regionale aanpak kan 
er effectiever en efficiënter ge-
werkt worden. Bovendien nemen 
de kosten voor de brandweer-
zorg af. Dit laatste heeft natuur-
lijk wel consequenties. Zo zal er 
voor een deel van onze vrijwilli-
gers minder materiaal en moge-
lijkheden zijn dan tot nu toe het 
geval was. Dat is natuurlijk bui-
tengewoon jammer. Het plan 
biedt echter ook nieuwe kansen 
voor onze vrijwilligers.”
Op dit moment komt de brand-
weer in 68% van de gevallen 
overdag op tijd en 65 % in de 
avond, nacht en weekenden. 
Het dekkingplan 2015 levert een 
aanzienlijke verbetering op. Dan 
kan de brandweer in 89% van 
de gevallen overdag op tijd zijn 
en in 86% in de avond, nacht en 
weekenden.  

Regionalisering 
van brandweer

Fairtradeweek 
Wereldwinkel
Castricum - Een Aziatische 
maaltijd staat binnen een hand-
omdraai op tafel met bood-
schappen uit de Organic Shop-
per. Dit is een tas gemaakt van 
biologische jute door een Fair-
trade textielbedrijf in India. Er-
in zitten zes producten, speciaal 
geselecteerd voor de Fairtrade 
Week die gehouden wordt van 
26 oktober tot 3 november. De 
tas bevat Pandan rijst, Tibetaan-
se noedels, kokosmelk, groene 
curry kruidenpasta, sweet chili-
saus, woksaus zoetzuur en een 
inspirerend kookboekje.
Wereldwinkel Castricum geeft 
een extra feestelijk tintje aan de 
Fairtrade Week door het aan-
bieden van het hele assortiment 
sieraden met twintig procent 
korting. 

Nieuw is de ‘Dopper’. Dit is een 
kunststof waterfles, waarin men 
kraanwater kan meenemen. De 
dop is bovendien te gebruiken 
als drinkbeker. De Dopper is een 
Nederlands ontwerp, wordt kli-
maatneutraal geproduceerd en 
is vrij van BPA. Omdat met de 
opbrengst wordt bijgedragen 
aan drinkwaterprojecten in Ne-
pal, past hij goed in het assor-
timent van Wereldwinkel Castri-
cum, Smeetslaan 4. 

Poëzie in een lijstje bij Laan
Castricum - Marjan van Baekel-
Kan geeft op zondag 27 oktober 
vanaf 14.00 uur de workshop 
‘Dichter bij de zee’ bij boekhan-
del Laan. Kinderen gaan op zoek 
naar verschillende kenmerken 
van poëzie. Vervolgens gaan zij  
zelf aan de slag met dichtvormen 

als een elfje, een naamgedicht 
en/of een rondeel. 

Voor het mooiste gedicht kan 
een schelpenlijstje worden ge-
knutseld. De workshop is voor 
de leeftijden zes tot en met 
twaalf jaar en de entree is gratis.

Plaatsingsbonus jongeren beschikbaar 
Castricum - Werkgevers kun-
nen tot 2.000 euro op jaarba-
sis ontvangen als zij een jon-
gere een (leer)baan aanbieden. 
Daarnaast zijn er jobcoaches 
beschikbaar die extra begelei-

ding voor de jongeren verzorgen. 
Deze bonus is er als stimulering 
voor werkgevers die jongeren 
uit Noord-Holland Noord zonder 
startkwalificatie (afgeronde op-
leiding op minimaal havo, vwo of 

mbo-2 niveau) tussen 16 en 27 
jaar aan een baan, leerwerkplek 
of stage helpen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.subsidiecalculator.nl. 

Handtekeningenactie Oranjebuurt
Castricum - De afgelopen we-
ken hebben bewoners van 
de Oranjebuurt handtekenin-
gen verzameld van mensen die 
het niet eens zijn met de sloop 
van een pand aan de Juliana 
van Stolbergstraat. Het pand is  
neergezet als schoolgebouw en 
herbergt momenteel het cen-
trum voor kunsteducatie Toon-
beeld. Volgens de plannen van 

de gemeente zal het pand neer 
gaan en ruimte maken voor een-
gezinswoningen. De buurtbewo-
ners zijn van mening, dat er her-
bestemming en renovatie plaats 
moet vinden en dat het speel-
veld dat ernaast ligt niet in om-
vang mag afnemen. Op 30 okto-
ber worden 120 handtekeningen 
overhandigd aan een wethouder 
Portegies. 



Bloemen voor Burgernetbeller
Castricum - Zaterdag 12 okto-
ber om 16.35 uur ontving een op-
lettend burger uit Castricum een 
sms-bericht van Burgernet met 
daarin de volgende tekst: ‘Cas-
tricum Cieweg, inbraak heter-
daad, 3 mannen binnengegaan 
in pand appartementencomplex 
Triade, mannen in zwart gekleed. 
Tips 0800-0011’. De burger stond 
op dat moment op straat waar hij 
twee of drie mannen zag lopen 
die voldeden aan het signale-

ment. Toen hij zijn mobiele tele-
foon pakte om Burgernet te bel-
len, zag hij dat de mannen gin-
gen rennen. De mannen splits-
ten zich op en hij kon achter een 
man aanrennen. Toen de vluch-
tende man een doodlopende 
steeg in liep, kon hij hem naar de 
grond werken en wachten op de 
politie, die snel ter plaatse was. 
De politie heeft de verdachte van 
de burger overgenomen en in-
gesloten in het bureau van po-

litie te Alkmaar. Om deze burger 
te bedanken voor zijn alertheid 
en adequaat optreden, heeft hij 
donderdagavond een bloemetje 
ontvangen van wijkagent Castri-
cum Centrum, Bas Wijnen.

Bewoners De Boogaert zingen de 
bouwvakkers toe voor hoogste punt

Castricum - Op vrijdag 18 okto-
ber is het hoogste punt van het 
tweede deel van de nieuwbouw 
van De Boogaert bereikt. Nadat 
het ‘bouwpersoneel’ was toege-
sproken door Piet van Dam, pro-
jectleider van Kennemer Wonen, 
gingen de vlaggen van ViVa! 
Zorggroep, Kennemer Wonen en 
Bot Bouw bv in top. 
Daarna was er koffie en taart in 
het restaurant voor het ‘bouw-
personeel’, de bewoners, me-
dewerkers en vrijwilligers van 
De Boogaert en zongen de be-
woners het speciaal geschre-
ven bouwvakkerslied voor het 
‘bouwpersoneel’. 

Convenant ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’
Akersloot - Op dinsdag 15 ok-
tober ondertekende wethouder 
Meijer namens de gemeente een 
samenwerkingsconvenant met 
vertegenwoordigers van basis-
scholen De Brug en Rembrandt, 
kinderdagverblijf Kidsbest Pin-

keltje en peuterspeelzaal De 
Peuterbeuk. 
De partijen hebben in het con-
venant afspraken vastgelegd 
over wat peuters moeten kennen 
en kunnen als zij naar de basis-
school gaan en over hoe zij ou-

ders betrekken bij het signale-
ren en aanpakken van een pro-
bleem. Daarnaast hebben zij af-
gesproken hoe ze onderling 
gaan samenwerken, en dat ze 
jaarlijks de resultaten met elkaar 
bespreken. 

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Limmen - Op 25 oktober begint 
in de kern Limmen een nieuwe 
ronde van het bevolkingsonder-
zoek borstkanker. Het mobie-
le onderzoekscentrum heeft een 
andere standplaats gekregen: 
op parkeerterrein bij sporthal 
d’Enterij, Middenweg 3b. Vrou-

wen in de doelgroep die wonen 
in postcodegebied 1906 AA t/m 
1906 ZZ ontvangen een uitnodi-
ging thuis. Meer informatie: Re-
née Smal, Bevolkingsonderzoek 
Midden-West, tel. (020) 409 66 
00, r.smal@bevolkingsonder-
zoekmidden-west.nl

Castricumse Reddingsbrigade 
viert het 65-jarig jubileum

Castricum – Op 15 oktober 
1948 is de Castricumse Red-
dingsbrigade opgericht. Dit jaar 
bestaat de Castricumse Red-
dingsbrigade dus 65 jaar.
Dit jubileumjaar is op 19 oktober 
gevierd door het bestuur en de 
leden van de Castricumse Red-
dingsbrigade. Het feest werd 
klein gehouden, om op deze ma-
nier de leden in het zonnetje te 
zetten. Ieder (familie)lid kon ge-
nieten van een barbecue. 

Niet alleen de leden werden be-
dankt door voorzitter Kick Glo-
rie voor de inzet in de afgelopen 
jaren. Ook werden twee nieu-
we ereleden naar voren geroe-
pen, Kees Brinkman en Daniël 
Kuijk. Beide hebben jarenlange 
ervaring zowel in het bestuur als 
actief lid in het heden en verle-
den. Zowel Kees als Daniël krij-
gen een plekje in de eregalerij in 
het winteronderkomen op Wou-
terland. 

Reanimatie-
cursus met AED
Castricum - EHBO Vereniging 
Castricum organiseert een cur-
sus reanimeren en gebruik van 
de AED.  Tijdens de cursus leert 
men een hartstilstand te herken-
nen, hoe een reanimatie wordt 

uitgevoerd en hoe men de AED 
daarbij kan gebruiken. De cur-
sus wordt gegeven op maandag 
18 november van 18.30 tot 22.30 
uur in het EHBO-lescentrum aan 
de Koekoeksbloem 55.
Voor meer informatie en aanmel-
ding zie www.ehbocastricum.nl 
of tel. 0251-651060 (bij voorkeur 
tussen 19.30 en 21.00 uur). 

Castricum - Hoe gaaf zijn de nieuwe spellen Jenga Boom, Monopoly 
Empire en Levensweg VIP eigenlijk? Dat vraagt Marije Smit, onder an-
dere vakjurylid van Speelgoed van het Jaar, zich af. Samen met mees-
ter Mark Dijkhuizen van groep 4 van de Juliana van Stolbergschool laat 
zij de klas de drie spellen testen. De resultaten komen op de inspiratie-
website www.GaafvoorKinderen.nl. Hierop staat speelgoed, spellen en 
uittips welke altijd zijn uitgetest door kinderen. Groep 4 is dolenthousi-
ast en slaat onder begeleiding van kinderen uit groep 7 of door ‘moe-
ders van’ aan het testen in de aula van de school.

Petitie voor behoud 
maatschappelijke stages
Castricum - ,,Het is een pitti-
ge petitie die de moeite waard 
is om digitaal te ondertekenen 
door vele partijen. De petitie, 
met de titel ‘Maatschappelijke 
stages: jong geleerd is oud ge-

daan’ is te vinden op Petities.nl 
en roept op niet akkoord te gaan 
met het onlangs door de Twee-
de Kamer gelanceerde wets-
voorstel om de verplichte maat-
schappelijke stages af te schaf-

Leerlingen van het Jac. P. Thijsse College ondertekenen de petitie 
‘Maatschappelijke stages: jong geleerd is oud gedaan’. Foto: Ire-
ne Zijlstra.

fen en tegelijkertijd de gelden te 
stoppen die tot nu toe gegeven 
werden om de stages te rege-
len.” Aan het woord is Irene Zijl-
stra van Stichting Welzijn Castri-
cum. De maatschappelijke sta-
ges (MaS) zijn eigenlijk net op 
stoom gekomen. Zijlstra: ,,Een 
enorme en onbegrijpelijke kapi-
taalvernietiging kan het gevolg 
zijn. Scholen wordt voorgehou-
den dat zij in alle vrijheid kunnen 
beslissen met de stages door te 
gaan, maar wel zonder geld. Het 
vrijwilligerswerk is blij met de 
jonge MaS-vrijwilligers met zes 
miljoen uren inzet per jaar, ook 
al om de vrijwilligers van de toe-
komst veilig te stellen. Daarnaast 
ligt er een grote druk op het vrij-
willigerswerk. De overheid ver-
wacht meer en meer inzet van 
vrijwilligers om maatschappe-
lijke vraagstukken het hoofd te 
bieden. Dan is de twintig procent 
enthousiaste jongeren die nu al 
na de MaS vrijwilligerswerk blijft 
doen een heel mooi begin.”
De strekking van de petitie is: zet 
de verplichte maatschappelijke 
stages en de financiering ervan 
voort, zodat de maatschappelijke 
stages niet een zachte dood zul-
len sterven.

Spellen testen 
met de klas
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