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Dronken spookrijder
Bakkum - Zondag rond 
16.25 uur kwam er een mel-
ding binnen bij de politie dat 
een personenauto aan het 
spookrijden was op de Zee-
weg. De bestuurder zou ook 
de gehele wegbreedte en de 
berm nodig hebben. Op de 
rotonde op de Zeeweg kwam 
dit voertuig in botsing met 

een, tot nu toe, onbekend 
gebleven voertuig. Nadat hij 
ook nog op de provincia-
le weg N203 aan het spook-
rijden was crashte de perso-
nenauto. 
De bestuurder stapte on-
gedeerd uit het voertuig en 
bleek behoorlijk onder in-
vloed. Hij is aangehouden. 
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
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Deze week in De krant!

 

De Goedkoopste Notaris
in de regio

vraag vrijblijvende offerte

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Telefoon (0251) 203 203

e-mail: info@notariaatijmondnoord.nl
www.notariaatijmondnoord.nlCASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

HAZELNOOTPROGRÉS VAN VERS GEBRANDE HAZELNOTEN, 
BOMVOL SLAGROOM.

HAZELNOOT SLAGROOMSLOF

8,95
10,95

Langs kaarsverlichte duinpaden 
tijdens Nacht van de Nacht 

Castricum - Nachtelijk 
kunstlicht heeft negatieve 
gevolgen voor planten en die-
ren, zoals een verstoord bio-
ritme. Bovendien blijkt licht-
hinder ook schadelijk voor 
de gezondheid van men-
sen. PWN vindt het belang-
rijk om aandacht te vragen 
voor lichtvervuiling. Daarom 

doen zij op zaterdag 29 ok-
tober mee met de jaarlijkse 
Nacht van de Nacht. In het 
Noordhollands Duinreservaat 
wordt een wandeltocht in 
het donker uitgezet. Om zo-
veel mogelijk belangstellen-
den de gelegenheid te geven 
het donkere duin te ervaren, 
is de tocht ingedeeld in ver-

schillende blokken, met een 
eigen starttijd vanaf camping 
Geversduin. Er zijn geen kos-
ten aan de wandeling ver-
bonden, maar aanmelden is 
wel noodzakelijk. De wande-
ling is geschikt voor iedereen 
die in staat is een tocht van 
5 kilometer te lopen over het 
slechts met kaarslicht ver-
lichte duinpaden. Daarnaast 
is PWN mede-organisator 
van de prijsuitreiking van de 
Ster van de Nachtprijs in Be-
zoekerscentrum De Kenne-
merduinen in Overveen. Deze 
prijs wordt tijdens de Nacht 
van de Nacht door de pro-
vincie Noord-Holland uitge-
reikt aan het beste plan voor 
maatschappelijk verantwoor-
de buitenverlichting.

Mooiste straat
Castricum - Het is de mooi-
ste straat van Castricum vol-
gens de volgers van de si-
te Je bent Castricummer als 
(JBCA). En het toeval wil dat 
de gemeente de straat net 
opnieuw heeft laten bestra-

ten. De oude klinkertjes zijn 
opnieuw gelegd, waardoor 
het karakteristieke uiterlijk 
van de weg is behouden. Op 
de tweede plaats in de pei-
ling van JBCA eindigde de 
Dr. Ramaerlaan in Bakkum, 
gevolgd door de School-
straat. 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Hooglander stoofvlees
met Limmer bokbier
HOOGLANDER
STOOFVLEES

25% korti ng
bij 1 kg grati s fl esje

damphegeest bokbier
recept in de winkel

 

200 gr. varkenshaas
350 gr. krieltjes

250 gr. paddenstoelenmix

Samen €5,99
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Huis en tuin Roxane aangepakt
Castricumse ondernemers 
zondag te zien bij SBS6

Castricum - Alles over Wo-
nen is een woonprogram-
ma van SBS6 en Castricum 
staat zondag in de schijnwer-
pers. Een onderdeel van het 
programma is Alles over Wo-
nen in Actie. Mensen bij wie 
echt iets gedaan moet wor-
den aan de woning of tuin 
worden geholpen. Het gaat 
vooral om huishoudens die 
er door omstandigheden niet 
aan toe komen of dat het fi -
nancieel niet haalbaar is. Dat 
is vooral te danken aan on-
dernemers uit de buurt die 
bijspringen. Cees en Marjo-
lijn Beentjes van Beentjes In-
terieur- en Slaapadvies bij-
voorbeeld die drie boxspring 
bedden cadeau deden aan 
Joaquin, Kolya en Elian.
Hun moeder, Roxane van 
Baarle, heeft een aantal we-
ken geleden hulp gevraagd 
bij het opknappen van de 
voortuin van haar huis aan 
de  Berkenlaan. Het gezin 
woont daar sinds 31 decem-
ber 2015. 
Roxane vertelt: ,,Oorspronke-
lijk kom ik uit Castricum, ik 
heb een aantal jaren in Am-
sterdam gewoond en daar 
zijn mijn drie zoontjes gebo-
ren. Nadat mijn relatie op de 
klippen liep, wilde ik graag 

terug naar Castricum. Nu zit-
ten de kinderen op de Paulus, 
dezelfde school die ik vroeger 
bezocht.” Roxane werkt op 
het Kennemercollege als do-
cent ISK. ,,Het onderwijs richt 
zich vooral op het verwer-
ven van de Nederlandse taal 
en op inburgering in Neder-
land.” Een pittige baan, maar 
de combinatie werk en moe-
derschap noemt Roxane niet 
echt zwaar. ,,Maar aan som-
mige dingen kom ik echt niet 
toe in huis. Daarom heb ik 
hulp gezocht, eigenlijk alleen 
voor de voortuin. Maar er 
kwam veel meer. Ik ging gra-
tis naar De Kapsalon van Ca-
rola Coiffure. Daarna moch-
ten we heel luxe bedden uit-
zoeken voor de jongens bij 
Beentjes Interieur- en Slaap-
advies, hun slaapkamers zijn 
opgeknapt door Weda Schil-
ders, bouwmarkt Formido in 
Limmen heeft meubels voor 
de slaapkamers cadeau ge-
daan en en hovenier uit Mid-
denbeemster heeft de voor-
tuin opgeknapt. Het resultaat 
is verbluffend!” De uitzending 
is te zien op zondag 30 okto-
ber van 15.30 tot 16.00 uur op 
SBS6 en de herhaling is op 6 
november van 15.00 tot 15.30 
uur. 

Muziek uit de hemel
Akersloot - Een muzikale le-
zing vindt plaats op zondag 
30 oktober, aanvang 14.30 
uur in de kerk aan het Dielof-
slaantje. In deze bijeenkomst 
laat ds. Theo Hop muziek ho-
ren uit de Russisch Ortho-
doxe kerk. In de met veel 
kaarsen en iconen versierde 
kerk klinkt de muziek op zijn 
mooist. 
Toen mensen uit Kiev in li-
turgieviering in Constantino-
pel meemaakten, zeiden ze: 
‘De muziek is zo mooi. Soms 
wisten we gewoon niet of we 
op aarde of in de hemel wa-

Yoga2go komt in actie 
voor War Child

Castricum - Op zondag 30 
oktober biedt Yoga2go een 
vol programma aan op basis 
van donatie. De gehele op-
brengst is voor War Child. 
Yin Yoga is van 9.30-10.15 
uur, zwangerschapsyoga en 
alignment van 13.45-14.30 
uur, alignment yoga voor al-
le niveaus van 13.45-14.30 
uur, alignment yoga voor be-
ginners van 15.00-15.45 uur, 
alignment yoga voor 50-plus-

sers van 15.00-15.45 uur, tai 
chi/chigong van 15.00-15.45, 
relax2go voor opladen en 
herstel van 16.15-17.00 uur, 
bodybalance van 16.15-17.00 
uur, introductie tot rugthe-
rapieyoga van 16.15-17.00 
uur en introductieworkshop 
mindfulness van 2000-21.00 
uur. 
Meer informatie: www.yoga-
2go.nl, het adres is Perné-
straat 31, Castricum.

De VrijeLijst breidt uit
Castricum - Reinaud van de 
Fliert gaat De VrijeLijst verte-
genwoordigen in de raads-
carrousels van de gemeente 
Castricum. 
Van de Fliert (53) woont in 
Bakkum en heeft een groot 
arbeidsverleden in het soci-
ale domein. Hij is sinds eni-
ge tijd beleidsambtenaar 
Zaanstad. Paulien Zwikker, 
als Castricumse betrokken 

bij culturele podia en werk-
zaam bij Forte Kinderopvang, 
treedt toe tot het bestuur van 
de lokale partij. Zij neemt 
de rol van secretaris op. De 
versterkingen in bestuur en 
fractie komen voor gemeen-
teraadslid Ron de Haan als 
geroepen. 
,,We groeien; 2017 wordt een 
mooi bouwjaar naar de lokale 
verkiezingen het jaar daarop.”

Nieuw in Castricum
De Eettoppers, smakelijk 

eten thuisbezorgd 
Castricum - Vanaf heden is 
Castricum een servicevoor-
ziening op het gebied van 
eten rijker. Na de verkoop 
van ’t Mirakel van Bakkum 
besloot Renato Holshuijsen, 
ook eigenaar van Grandca-
fe Mezza Luna, naast dit res-
taurant een bezorglijn op te 
starten. 
Dit kwam voort uit de vraag 
die hem zo vaak werd ge-
steld, of de maaltijden ook 
thuisbezorgd konden wor-
den. Dit heeft Renato aan het 
denken gezet en toen hij de 
beschikbare ruimte die Mez-
za Luna hem biedt, kritisch 
ging bekijken, zag hij de mo-
gelijkheid om van een onbe-
nut deel van de zijzaal een 
aparte keuken te realiseren.
Deze keuken is geheel inge-
richt voor deze nieuwe be-
zorglijn. Men kan nu van 
donderdag tot en met zon-
dag, tussen 17.00 uur en 21.00 
uur eten bestellen bij de Eet-
toppers. De Eettoppers biedt 
een groot scala aan gerech-
ten, van saté, biefstuk, spare-
ribs, zalmfi let, hamburgers, 

shoarma tot aan pizza’s aan 
toe. Men heeft de mogelijk-
heid te kiezen uit patat of ge-
bakken aardappels en war-
me groente of sla. De Eettop-
pers biedt dus een compleet 
concept aan avondeten aan. 
Ronaldo: ,,Het komt tenslot-
te regelmatig voor dat bij een 
gezelschap de één trek heeft 
in pizza, maar de ander juist 
trek heeft in een lekker bief-
stukje met warme groente. 
En mocht er geen bier, wijn 
of frisdrank voldoende aan-
wezig zijn, dan kan dat met-
een aan de bestelling worden 
toegevoegd. Dit kan dus alle-
maal bij de Eettoppers.” Een 
hele uitdaging, maar Rena-
to is er van overtuigd dat de 
Eettoppers voldoet aan een 
bestaande behoefte bij de 
mensen. Ook voor catering, 
van hapjes tot grote buffet-
ten van statafels tot tuinfeest 
kan men terecht bij de Eet-
toppers. De Eettoppers is be-
reikbaar onder telefoonnum-
mer 0251-652427. Voor het 
volledige assortiment zie ook: 
www.eettoppers.nl. 

ren’. Vandaar de titel ‘Mu-
ziek uit de hemel’. Reserveren 
mogelijk: tel. O251-319171 of 
koosje.wiegman@hetnet.nl.
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Open Deuren Dag 6 november
,,Homeopathie, dat is 
een goed alternatief!”

Bakkum - Vragen over ho-
meopathie of over welke 
klachten goed behandeld 
kunnen worden met home-
opathie? Ga dan kennisma-
ken op 6 november tijdens 
de ‘Open Deuren Dag’ van 
de vijftig ondernemers in Het 
Oude Administratiegebouw 
op Landgoed Duin en Bosch. 

Wie er verzekerd van wil zijn 
dat er voldoende tijd en aan-
dacht is voor alle vragen, kan 
een afspraak maken. Ge-
woon binnenlopen als de 
deur openstaat kan natuur-
lijk ook. 
,,Er zijn veel klachten die als 
vervelend en storend wor-
den ervaren, waarvoor een 

homeopaat wellicht uit-
komst biedt”, vertelt Saskia 
Olivier. ,,De klachten kun-
nen lichamelijk te zijn, maar 
dat hoeft niet. Ook emotio-
nele en mentale klachten als 
verdriet, angsten, slecht sla-
pen, irritaties, boosheid, ver-
minderde concentratie kun-
nen behandeld worden. Ho-
meopathie maakt gebruik 
van natuurlijke middelen. Bo-
vendien neemt de homeo-
paat alle tijd voor de men-
sen en hun klachten. Klach-
ten zijn een gevolg van een 
verstoord evenwicht. Het ho-
meopathische geneesmiddel 
verhoogt de algehele weer-
stand en brengt een mens 
weer in evenwicht, waardoor 
de klachten wegtrekken.”  
Een verwijzing van de huis-
arts is niet nodig. De mees-
te zorgverzekeringen vergoe-
den klassieke homeopathie 
in het aanvullende pakket. 
Het gaat dus niet ten koste 
van het eigen risico.  Meer in-
formatie? Saskia Olivier, Ho-
meopathie Noord Holland. 
Oude Parklaan 111 Castri-
cum, Kamer 0.11. www.ho-
meopathie-noordholland.nl, 
info@homeopathie-noord-
holland.nl, tel.: 06-29566438.

Nieuwe bloedafname-
locatie in Krommenie

Regio - De nieuwe Huis-
artsenpraktijk Huijbens aan 
de Eikelaan 87 in Kromme-
nie krijgt per 1 november een 
SALT bloedafnamepunt. Op 
deze nieuwe locatie is men 
welkom voor bloedafname op 
maandag, woensdag en vrij-
dagen van 8.15 tot 10.15 uur. 
Ook trombosedienstcliënten 
kunnen hier terecht. Het is 
mogelijk om op deze locatie 
bloed laten prikken op ver-
zoek van de arts of specia-
list. Dit wordt, naast de loca-
tie in Verzorgingshuis Rosari-
umhorst en Huisartsenprak-
tijk Rutten, de derde locatie 
voor bloedafname bij SALT in 
Krommenie. Zo maakt SALT 
het mogelijk voor cliënten om 
dicht bij huis bloed af te laten 
nemen. Een overzicht van alle 
afname-locaties van SALT is 

te vinden op onze site: www.
salt.nl. SALT biedt bovendien, 
voor cliënten die niet naar 
een van de ruim zestig afna-
melocaties kunnen komen, 
de extra service om dit aan 
huis te doen. 
Informeer hiervoor bij de 
huisarts naar de mogelijkhe-
den. SALT staat voor zinnige, 
zuinige zorg dichtbij haar cli-
enten.

Ook spullen verkopen 
op grote vlooienmarkt?

Akersloot - Op zondag  6 
november gaat de eerste 
vlooienmarkt van Organi-
satieburo de Lang weer van 
start in sporthal De Lelie. Het 
is de eerste in een reeks van 
drie vlooienmarkten die wor-
den gehouden. 
Deze markt biedt allerlei ge-
bruikte spullen zoals speel-

goed, gereedschap, antiek, 
curiosa, huishoudelijke ar-
tikelen en nog veel meer. 
Ook spullen verkopen op 
de markt? Iedereen kan een 
kraam (25 euro) of grond-
plaats (20 euro) huren.  
Informatie: Organisatieburo 
de Lang, tel.: 0229–757766 of 
06-51374913. 

Prooi tijdens Halloween
Speciaal voor Halloween heeft 
Corso de fi lm Prooi naar Castri-
cum gehaald. Na de vondst van 
een gruwelijk afgeslacht boe-
rengezin net buiten Amster-
dam, roept de politie de hulp 
in van Artis-dierenarts Lizzy. 
Zij ziet direct wat de bloede-
rige verminkingen moet heb-
ben aangericht: een agressie-

ve leeuw. Niemand gelooft haar 
en pas na een bloedbad in het 
Vondelpark stemmen de auto-
riteiten in met haar plan om de 
Britse jager Jack in te zetten. 

Lizzy’s vriend Dave heeft zijn 
bedenkingen vanwege het 
amoureuze verleden van Jack 
en Lizzy. 

Na hun legendarische Ame-
rikaanse debuut in ‘The Ed 
Sullivan Show’ in 1964, lie-
ten zij de VS in verbijstering 
achter en de naweeën van dit 
optreden werden in de gehe-
le wereld gevoeld. 
Met hun albums en tv-op-

The Beatles: Eight 
Days a Week

tredens, veranderden zij voor 
eeuwig de muziek- en pop-
cultuur. Hun uitzonderlijke 
vakmanschap en charisma 
maakten hen tevens tot één 
van de grootste liveacts aller 
tijden. In The Beatles: Eight 
Days a Week, The Touring 
Years, gaat de Oscar winnen-
de regisseur Ron Howard op 
ontdekkingsreis naar de live-
optredens van de groep.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag 20.00 uur 
Prooi - Halloween voorstelling

vrijdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur

The Beatles - Eight Days a Week
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 19.00 uur 
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Hell or High water
donderdag 18.45 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
zondag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 18.45 uur 
Tonio

donderdag 20.45 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

dinsdag 20.00 uur   woensdag 20.45 uur 
Inferno

vrijdag 19.00 uur
The Girl on the Train

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur
Bridget Jones’s Baby

zondag 11.30 uur
De Club van Sinterklaas 

& geblaf op de pakjesboot
zaterdag & zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur

Trolls (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur  zondag 11.30 uur

Uilenbal
zaterdag 16.00 uur

Peter en de Draak (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur
Trolls (NL) 2D

zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur
Peter en de Draak (NL) 2D

Programma 27 okt  t/m 2 nov 2016

Kerst-Kijk-Dag d’Oude 
Proeftuyn in De Vuurlinie
Regio - Zondag 30 okto-
ber van 10.00 tot 15.00 uur 
is er een Kerst-Kijk-Dag van 
d¹Oude Proeftuyn. Dit is de 
eerste keer op de nieuwe lo-
catie; in De Vuurlinie, Noor-
derweg 13a, Beverwijk. 

Er kunnen die dag drie ver-
schillende kerststukken wor-
den gemaakt, zowel tafel-
stukken als hangstukken. 
Ook zijn er kant-en-klare 

stukken te koop en de frames 
die zijn overgebleven van de 
vorige workshops worden te 
koop aangeboden. Zin om 
een workshop groendecora-
tie te volgen? Vanaf eind no-
vember tot vlak voor kerst 
kunnen cursisten ‘s avonds 
een workshop volgen waar-
bij een ‘kersthuis’ wordt ge-
maakt. Kijk voor meer in-
formatie op http://doude-
proeftuyn.nl.
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Nieuwe voorzitter Platform 
Gehandicaptenbeleid 

Castricum - Het Platform 
Gehandicaptenbeleid Castri-
cum (PGBC) heeft een nieu-
we voorzitter: Edwin Stee-
man. Eind 2015 heeft Her-
man Knobbe het voorzitter-
schap neergelegd. 
Na het vertrek van de heer 
Knobbe is  Atty van den Bo-
venkamp tot 1 september in-
terim voorzitter geweest. Nu 
heeft Edwin Steeman dus het 
voorzitterschap overgeno-
men. Voordat Edwin Steeman 
voorzitter werd, is hij jaren-
lang secretaris van het PGBC 
geweest. 
Ook is Sije de Jong toege-
treden tot het Platform en 
heeft de functie van secre-
taris aanvaard. Het Platform 
bestaat verder uit Atty van 

den Bovenkamp, Frans Jong-
bloed, Frank Sluiter en Ge-
rard Steeman.
Het Platform Gehandicap-
tenbeleid Castricum (PG-
BC) is een gemeentelijk ad-
viesorgaan op het terrein van 
het gehandicaptenbeleid, en 
houdt zich specifiek bezig 
met de toegankelijkheid van 
(openbare) gebouwen en de 
openbare ruimte voor men-
sen met een beperking. Ver-
der adviseert het Platform 
het College van Burgemees-
ter en Wethouders en de ver-
schillende afdelingen binnen 
de gemeentelijke organisatie, 
gevraagd en ongevraagd, op 
het gebied van volkshuisves-
ting, ruimtelijke ordening en 
milieubeheer.

Vluchtelingen helpen?
Castricum - Welzijn Castri-
cum zoekt vrijwilligers ter on-
dersteuning van andersta-
ligen. Zij kunnen helpen bij 
het leren Nederlands spre-
ken. Vrijwilligers komen bij 
de anderstalige thuis om de 
spreekvaardigheid te oefe-
nen, te ondersteunen bij het 
inburgeringsexamen en te le-
ren over elkaars cultuur. Op 
dit moment zijn via Welzijn 
Castricum al ruim honderd 
vrijwilligers ingeschakeld 
voor dit zinvolle vrijwilligers-
werk, met als grote voordeel 
dat de werkzaamheden aan-
gepast kunnen worden aan 
de eigen agenda. Tijdstip, lo-
catie en frequentie van de 
ondersteuning worden door 
de vrijwilliger en de deelne-
mer onderling geregeld. Over 
het algemeen vindt het con-
tact één keer per week bij de 

anderstalige thuis plaats, met 
een duur van 1 á 2 uur per 
keer. Welzijn Castricum biedt 
deskundigheidsbevordering 
en begeleiding.
Wie belangstelling heeft vrij-
williger te worden kan con-
tact opnemen met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, onder-
deel van Welzijn Castricum, 
tel. 0251   65 65 62 of mai-
len naar vcc@welzijncastri-
cum.nl.

Trompettist Loet 
VanDerLee in Bakkum

Bakkum - Op zondag 30 ok-
tober begint om 16.00 uur 
in Fase Fier Jazz in Bakkum. 
Muziekprogrammeur en pia-
nist Jos van Beest heeft het 
kwartet van trompettist Loet 
van der Lee weten te strik-
ken voor een optreden. Het 
kwartet bestond al twintig 
jaar toen de van oorsprong 
geboren Bakkummer Van der 
Lee drastisch ingreep in de 

bezetting van zijn groep. Hij 
verving de piano door een gi-
taar en gitarist Peter Tiehuis 
van het Metropool Orkest 
trad aan. De groep speelt ei-
gen werk, maar ook bewer-
kingen van bestaande stuk-
ken, met een mooie ‘groove’ 
en een stevige baslijn als 
welluidend fundament. Ver-
der op bas: Johan Plomp en 
percussie: Nils Fischer.

‘Laat de brandweer oefenen 
met senioren en omwonenden’

Castricum - De PvdA heeft 
de afgelopen maanden het 
college meerdere malen ge-
vraagd aandacht te beste-
den aan de brandveiligheid 
bij zelfstandige senioren die 
wel hulpbehoevend zijn. Het 
gaat dan met name om oude-
ren die geen aanspraak kun-
nen maken op doorlopende 
zorg. De partij zou graag zien 
dat in overleg met de brand-
weer en bewoners geoefend 

wordt voor het geval er spra-
ke is van brand.

,,Het college verwijst naar 
de Veiligheidsregio en toont 
weinig daadkracht op dit 
punt”, zegt fractievoorzit-
ter Dave van Ooijen. ,,Ande-
re gemeenten pakken het 
wel serieus op.” Zaanstreek-
Waterland organiseerde oe-
feningen in wooncomplexen 
voor zelfstandig wonende se-

nioren. Driekwart van de be-
woners deed actief mee aan 
de oefening, de omwonen-
den lieten het afweten. Van 
Ooijen: ,,Meestal weten om-
wonenden niet eens dat er 
geen 24-uurs zorg is en dat 
ouderen bij calamiteiten op 
zichzelf zijn aangewezen tot 
de hulpdiensten er zijn. Het 
is belangrijk dat de senioren 
zelf, maar ook de omgeving 
weet wat te doen bij brand.”

Regio - Door de toename 
van nieuwe klanten bij Kle-
dingbank IJmond is er be-
hoefte aan vrijwilligers die 
willen helpen in de winkel. 

Elke woensdag is de winkel 
open van 10.00 tot 16.00 uur 
voor mensen uit de IJmond 
met een minimuminkomen, 
een bijstandsuitkering, WIA 
of Wajong of de schuldhulp-
verlening. 
Ook ouderen met uitslui-
tend AOW zijn bij de kleding-
bank welkom. Zowel voor 
de woensdagochtend als de 
woensdagmiddag zijn enkele 
extra vrijwilligers nodig. 
Meer informatie staat op kle-
dingbankijmond.nl. Aanmel-
den kan via info@kleding-
bankijmond.nl of telefonisch 
06-40512420. Het adres is 
Ambachtstraat 11 in Bever-
wijk.

Kledingbank 
op zoek naar  
vrijwilligers

Dertien verdachten woninginbraken
Regio - De politie heeft der-
tien verdachten in de leeftijd 
van 17 tot 23 jaar aangehou-
den voor onder andere wo-
ninginbraken en heling. Alle 
verdachten zijn woonachtig 
in Beverwijk en Heemskerk.

De politie kwam de verdach-
ten op het spoor na uitge-
breid onderzoek. In de maan-
den november en decem-
ber 2015 was er een duide-
lijke stijging te zien in het 
aantal woninginbraken in de 

IJmond. Deze stijging was 
vooral waarneembaar in de 
gemeenten Heemskerk en 
Beverwijk. Dit resulteerde in 
het onderzoek dat in de pe-
riode van januari 2016 tot 
eind juli plaatsvond. De za-
ken vonden plaats in de ge-
meenten Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen. Eén speelde 
zich af in de gemeente Cas-
tricum. De woninginbraken 
zijn door de dertien verdach-
ten in wisselende samenstel-
ling gepleegd. De buit be-

stond meestal uit sieraden, 
kluizen en elektronische ap-
paratuur. In totaal werden 
er 23 zaken aangedragen 
bij het Openbaar Ministerie. 
Alle verdachten zijn inmid-
dels voorgeleid aan de rech-
ter-commissaris. Zij zijn allen 
heengezonden onder schor-
sende voorwaarden. Een 
aantal van hen heeft elektro-
nisch toezicht (enkelband). In 
januari 2017 moeten de ver-
dachten zich verantwoorden 
voor de rechtbank.

Akersloot - Zaterdag om 
21.35 uur werd bij de poli-

Inbreker(s) op 
de vlucht

tie gemeld dat er ingebroken 
was in een woning aan de 
Hoogegeest. De bewoners, 
die niet thuis was, werd ge-
waarschuwd door het alarm. 
Op datzelfde moment kwam 

een bekende het terrein van 
de woning op en zag dat er 
een raam en schuifpui van 
de woning was geopend. 
Er is geen waarneembare 
braakschade en vooralsnog 

zijn er geen spullen gesto-
len. Vreemd was dat er ach-
ter de woning een weiland is 
waar schapen lopen. Het hek 
van het weiland is vermoede-
lijk door de dader(s) geopend 

waarna de schapen los rond-
liepen. Misschien zijn de in-
brekers via het weiland op de 
vlucht geslagen. Een zoek-
actie door de politie leverde 
geen dader(s) op. 
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Castricum - Op vrijdag 21 
oktober is het 39e Jaar-
boek van de Stichting 
Werkgroep Oud-Castri-
cum gepresenteerd in Fa-
se Fier. Het jaarboek bevat 
een grote variatie aan on-
derwerpen over gebeurte-
nissen in de historie van 
Castricum uit de afgelo-
pen drie eeuwen. Veer-
tien verschillende auteurs 
hebben daaraan bijgedra-
gen. Door de grote varia-
tie en de in totaal 206 af-
beeldingen, waarvan vele 
in kleur, is de omvang van 
het jaarboek uitgekomen 
op 123 pagina’s. 

De nieuwe voorzitter Peter 
Sibinga beschrijft in het jaar-
boek de positieve ontwikke-
lingen rond de plannen voor 
de uitbreiding van De Duyn-
kant en geeft aan dat die uit-
breiding in het jubileumjaar, 
volgend jaar wordt het vijf-
tigjarige jubileum gevierd, 
gerealiseerd kan worden. 

Er wordt in dit jaarboek aan-
dacht besteed aan de op-
richting van de Wereldwin-
kel in Castricum. Eind jaren 
zestig vroeg Jo Vissers-Kel-
ler mensen van allerlei rich-
tingen en levensbeschou-
wingen mee te denken over 
verbeteringen van de pro-
blematiek van de Derde We-
reld en de ongelijke verde-
ling van de welvaart. De win-
kel ging van start aan de Van 
Egmondstraat en via de Hen-
ri Schuytstraat is de Wereld-
winkel sinds 1991 aan de C.F

de naam Dynamo opgericht, 
waarin vooral in de beginja-
ren de familie Wokke een be-
langrijke plaats inneemt. De 
verenigingen fuseerden in 
1999 tot een nieuwe vereni-
ging met de naam Croonen-
burg.
Dan het verhaal van Henk 
Heideman. In de vijftiger ja-
ren viel zij oog op oude foto’s 
van Castricum die regelmatig 
in een regionale krant ver-
schenen. Hij ging ze uitknip-
pen en van lieverlee groeide 
zijn belangstelling voor het  
verleden van het dorp waar 
hij geboren en getogen was. 
Hij begon met ansichtkaarten 
en de volgende stap was het 
verzamelen van oude foto’s. 
Inmiddels bezit hij duizenden 

Op de hoek Schoolstraat-Breedeweg waar Jan Dekker na een 
sneeuwbui een aantal sleetjes aan zijn motor op sleeptouw 
nam. Te zien zijn Jos, Ada en Peter van Kessel, Piet Bakker, 
Wim Dijkstra, Irma Brandjes en moeder Alie van Kessel-Res.

beelden van het dorp en zijn 
inwoners. Dit heeft geleid tot 
de uitgifte van vier fotoboe-
ken.
De broers Cor en Arie de Wit 
vestigden zich in 1929 met 
hun ouders in Castricum en 
namen er een ‘vrachtrijde-
rij’ over. In die tijd een op-

De biljartgroep bij Borst in 1994. V.l.n.r. achterste rij: Jan en Wil Castricum, Wil Glorie. Tweede rij 
René Hooijschuur, Jan Reijnders, Karel Glorie, William Borst, Nol van Wandelen, Erik Zonneveld 
en Rick Weerstand. Geknield: Hans van der Himst, Nico Mooij, Dick Zonneveld, Wil Lute, René 
Hoogeboom en Jan Willem Zonneveld.

Smeetslaan te vinden. 
Het is dit jaar 200 jaar ge-
leden dat Willem Hofdijk in 
Alkmaar geboren werd. Hij 
debuteerde als romantisch 
dichter met de bundel Rosa-
munde. Op zijn naam staan 
vier balladen die Castricum 
als achtergrond hebben.
Twee Castricummers: Johan-
nes Visser en Antonius Res 
waren zouaaf en maakten 
deel uit van een leger om het 
grondgebied van de paus te 
verdedigen. Het artikel ver-
haalt hoe het beiden verging.
Deel twee van het Konink-
lijk Landgoed Bakkum is in 
het jaarboek opgenomen. In 
1829 kocht koning Willem I 
het duingebied achter Bak-
kum aan voor ontginnings-

doeleinden. 
Vervolgens de herinnerin-
gen van oud-boswachter 
Cor Mooij (96). Aan bod ko-
men onder andere de aanleg 
van het Meertje van Voge-
lenzang, de oorlogsjaren, de 
opening van het Wegwijsmu-
seum in 1959 en het beheer 
van duingebied. 
Precies een jaar voor de be-
vrijding op 5 mei 1944 werd 
Arie Hageman in het duin-
gebied gedood door een ko-
gel van een Duitse soldaat. 
De omstandigheden van de-
ze moord, de dramatische 
gevolgen voor het gezin, de 
tegemoetkomingen van de 
Duitse officieren en het uit-
blijven van een bestraffing 
van de daders worden be-
schreven door zijn zoon Jan. 
Bevrijdingsdag is voor het 
De eerste volleybalvereniging 
in het dorp, The Smash, werd 
in 1952 opgericht. De ont-
wikkeling van de vereniging 
wordt beschreven. In 1958, 
werd een tweede club onder 

komende bedrijfstak. Samen 
met ondernemende mensen 
als Cor Geluk en Siep Zijl-
stra wisten zij de bodedienst 
op Amsterdam uit te bouwen 
tot een bloeiend transport-
bedrijf. In 1956 gingen deze 

Café Peijs in 1907. vier ondernemers uit elkaar, 
waarna ieder voor zich ge-
zonde bedrijven heeft opge-
richt. In drie van de vier on-
dernemingen nam een nieu-
we generatie de zaak over. 
Inmiddels is in Haarlem een 
derde generatie Castricumse 
De Wit aangetreden en is in 
Castricum en omgeving Aad 
de Wit Verhuizingen een be-
kende naam geworden.
Net zoals de vele winkels die 
Bakkum heeft gekend, ver-
dwenen er in deze dorpskern 
ook verschillende cafés. Al-
leen hotel-café-restaurant 
Borst wist zich honderd jaar 
te handhaven. In dit artikel 
alle Bakkumse cafés de re-
vue. 
In het artikel de geschiedenis 
van de Schoolstraat aan de 
hand van vele foto’s de be-
woners van de Schoolstraat 
rond 1950 beschreven met 
hun huizen, gezinnen, beroe-
pen en activiteiten.
In dit jaarboek is gekozen 
voor de publicatie van de fa-
milie Groot. Deze familie ge-
niet plaatselijke bekendheid 
door de voormalige rogge-
broodfabriek en ook door de 
schoenenzaak. Naast deze 
artikelen bevat het 39e Jaar-
boek van Oud-Castricum de 
vaste rubrieken ‘Castricum   
Honderd jaar geleden’, het 
Jaarverslag en de Kroniek 
van het afgelopen jaar.
Het jaarboek is te koop in de 
boekhandel en in De Duyn-
kant, Geversweg 1b.

De Mercedestruck en trailer van De Wit autosneldiensten.
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Band zoekt huiskamer 
Akersloot - ,,We willen heel 
graag spelen op zondagmid-
dag 20 november tijdens het 
Walk-In concert, als we maar 
een mooi plekje kunnen vin-
den”, zo reageerde Harald 
Kippersluis, bassist van Tha 
Bonerz, toen hij weer werd 
gevraagd voor de vijfde edi-
tie van dit jaarlijkse muziek-
festijn in Akersloot.  
Tha Bonerz, met daarin 
naast Harald ook de gebroe-
ders Tom en Fred Buur, zijn 
als sinds 2012 een vast ge-
luid in de Akersloter huiska-
mers. Harald: ,,Eerst woon-
de Fred op het centraal gele-
gen Wilhelminaplein en werd 
het meubilair deze zondag-
middag gewoon even aan de 
kant geschoven. Maar Toen 
Fred ging verhuizen moesten 
we uitwijken naar het huis 
van Tom aan het Pinkster-
bloempad. Veel verder gele-
gen van de Storey Club en 
eigenlijk te klein om de gro-
te stroom publiek behoorlijk 
aan te kunnen. Daarom wil-
len we ook nu weer graag 
van de partij zijn mits er een 
iets ruimere huiskamer voor 
ons beschikbaar is. Dus van-
daar deze oproep!”  
Het programma van Walk-
In 2016 krijgt al aardig vorm. 
Zo spelen de Bikkels weer 

op hun stekkie aan de Ju-
lianaweg en is de band met 
de toepasselijke naam Inda-
house te beluisteren aan de 
Boschweg naast de tennis-
baan. Jenny ‘Sings’ dit jaar 
weer in Bloomers Cottage 
aan de Buurtweg en zijn The 
Visitors (Hoocamp) en Ne-
vertheless (Veldbloemen-
laan) met zangeres Miran-
da Hageman hun repertoi-
re alvast aan het afstemmen 
op huiskamerniveau. Terug 
van weggeweest speelt ‘Het 
Mag Geen Naam Hebben’ 
in de woonkamer van broer 
Hannes aan de Koningsweg 
en Left Behind in het huis 
van Pum aan het Wilhelmin-
aplein. Verder zijn er dit jaar 
ook een paar nieuwe deel-
nemers: Hansie Hansie met 
hits van Froger tot Johny 
Cash in de Hoocamp en de 
Indian Summer Countryband 
van gloednieuwe Akerslo-
ter Erwin Kollaard (Konings-
weg) hebben zich spontaan 
aangemeld voor een heuse 
Walk-In première. 
En er is nog meer te beluis-
teren in het dorp op zondag 
20 november vanaf 13.30 uur, 
waaronder ook Tha Bonerz, 
als er zich tenminste iemand 
meldt via 06 53353232 met 
een plek voor de band.

Castricum - Maandag 17 
oktober om 11.45 uur is 
de brandweer van zowel 
Akersloot als van Heiloo uit-
gerukt naar de A9. Aan de 
rechterkant ter hoogte van 
hectometerpaal 63,7 stond 
een voertuig in de brand. 
Deze hebben ze gezamen-
lijk geblust en daarna is het 
voertuig weggesleept door 

een bergingsbedrijf. Donder-
dag om 17.00 uur moest de 
brandweer in actie komen 
voor een brandgerucht op 
het Duinpad (foto). Ter plaat-
se bleek er stoom te komen 
uit een rioolput. De  pomp in 
de put bleef hangen, waar-
door de motor en het vuile 
water heet werden. Foto: Eve-
lien Olivier.

Contracten beloond met ijs
Castricum - Alle jeugdteams van FC Castricum hebben hun 
teamcontract ondertekend. De afspraken die de spelers ma-
ken dragen bij aan hun voetbalplezier; respect voor scheids-
rechter en tegenstanders bijvoorbeeld. De spelers tot dertien 
jaar kregen een ‘premie’ toen zij hun handtekening onder het 
contract hadden gezet. De Vrienden van FC Castricum had-
den een ijskar van De Roset op het complex laten komen. Zij 
trakteerden hen op een ijsje.

Groot Castricums Dictee
Castricum - Tien jaar Groot 
Castricums Dictee; dat moet 
gevierd worden. Op dinsdag 
29 november om 19.30 uur is 
het zover. Iedereen wordt uit-
genodigd deel te nemen aan 
deze taalstrijd, waarbij het 
dictee  aansluit op het thema 
dat centraal staat tijdens de 
campagne Nederland Leest: 
Democratie. Vanaf 19.00 uur 
gaat de deur open en staan in 
de bibliotheek van Castricum, 
vijftig schoolbanken klaar om 
alle deelnemers te ontvan-
gen. Om 19.30 uur barst de 
strijd dan echt los. Het dictee 

is geschreven door woord-
kunstenaar Gerard Wortel en 
het wordt voorgelezen door 
de burgemeester van Cas-
tricum, Toon Mans. De orga-
nisatie heeft voor deze tien-
de editie Jeroen Kans, juryse-
cretaris ECI literatuurprijs, als 
voorzitter van de jury weten 
te strikken.
Terwijl het dictee wordt na-
gekeken, zorgt Gerard Wortel 
voor een optreden van eigen 
Nederlandstalige liedjes en 
voordrachten. Gerard Wortel 
is theatermaker, entertainer, 
bard, stadsdichter, taalknut-

selaar en zanger. Zijn tek-
sten verhouden zich tussen 
scherts en gevoeligheid, tus-
sen lichtzinnigheid en diepte, 
tussen lichte spot en harts-
tochtelijk mededogen. Zowel 
in zijn teksten als met zijn ab-
surde muziekapparaten zet 
Wortel het publiek graag op 
het verkeerde been. De bibli-
otheek daagt vijftig taallief-
hebbers uit om zich aan te 
melden. Dat kan op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of tijdens openingsuren bij 
de klantenservice in de bibli-
otheek. Het Groot Castricums 
Dictee is onderdeel van Ne-
derland Leest, dat in novem-
ber plaatsvindt.

Castricum - De afgelopen 
weken zijn twee mensen da-
nig verrast vanwege een on-
derscheiding die werd uit-
gereikt. Bert Jan Rozestra-
ten uit Heemskerk, vice-
voorzitter van het bestuur 
van de regio Heemskerk, be-
staande uit de parochies van 
Heemskerk, Uitgeest en Cas-
tricum, kreeg eind septem-
ber de versierselen behoren-
de bij de benoeming tot Rid-
der in de orde van St. Sylves-
ter, uitgereikt door de hulp-
bisschop Hendriks van Haar-
lem vanwege zijn jarenlange 
vele verdiensten als bestuur-
der van de Laurentius en Ma-
riaparochie in Heemskerk en 

nu voor de regio. De hulpbis-
schop kon vorige week weer 
aan het werk door aan Piet 
van der Horst uit Castricum, 
secretaris van de regioparo-
chies Heemskerk, Uitgeest 
en Castricum, de onderschei-
ding Commandeur in de or-
de van St. Sylvester uit te rei-
ken vanwege zijn vele ver-
diensten voor het bisdom, de 
priesteropleiding en het Hei-
ligdom in Heiloo en ook nu 
voor de regio. 
Afgelopen zondag werd tij-
dens een speciale dienst in 
de Pancratiuskerk te Castri-
cum door deken Cassee aan 
beide feiten aandacht be-
steed.

Akersloot - Zaterdag 22 
oktober de zaalcompetitie 
handbal in de eerste klas-
se begonnen. De dames van 
Meervogels speelden hun 
eerste wedstrijd thuis tegen 
nieuwkomer JHC. Die maak-
te al snel het eerste doelpunt 
via hun cirkelspeelster. Daar-
na antwoordden Meervogels 
met snelle tegenaanvallen en 
al gauw stond de stand op 
8-2. Het tweede deel van de 
eerste helft zakte Meervogels 
in waardoor JHC dichterbij 
kon komen tot 9-6. Meervo-
gels liep daarna uit tot 11-
7. Na twee benutte penal-
ty’s voor JHC gingen de da-
mes de rust in met een stand 
van 12-9 in het voordeel van 
Meervogels. De tweede helft 
begon goed, al gauw lag het 
eerste doelpunt in het net 
achter de keepster van JHC. 
Maar JHC gaf zich niet zo 
snel gewonnen en scoor-
den twee keer achter elkaar 
en kwam terug tot 13-11. 
Halverwege was het 18-16. 
Meervogels liepen uit via 20-
16 naar een eindstand van 
23-19. Zaterdag 29 oktober 
spelen de dames van Meer-
vogels tegen Zwaluwen’30 in 
Hoorn om 20.15 uur.

Meervogels wint

Akersloot – Dinsdag een 
week geleden omstreeks 
15.30 uur vond in de Martin 
Luther Kingstraat een ver-
keersongeval plaats met let-
sel. 
De bestuurster van een be-
drijfsbus verklaarde dat ze 
over de Martin Luther King-
straat reed en ter hoogte van 
perceelnummer 9 achteruit 
reed. Hierbij reed ze stap-
voets en reed toen tegen de 
fietser aan. Het ging om een 
man op leeftijd. Hij kwam on-
gelukkig ten val en is met 
beenletsel naar het zieken-
huis gebracht.

Ongeval
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Op 31 mei 2017 bestaat de Efteling offi  cieel 65 jaar. Een bij-
zondere mijlpaal voor het attractiepark uit Kaatsheuvel. Dat 
in de afgelopen 65 jaar is uitgegroeid van tien sprookjes en 
een trapveldje, naar een wereld vol wonderen. Speciaal voor 
het jubileumjaar is de Efteling op zoek naar persoonlijke en 
unieke herinneringen die gasten aan het attractiepark, hotel, 
vakantiepark, theater of golfpark hebben. De meest bijzonde-
re herinneringen van gasten zullen straks centraal komen te 
staan in het jubileumjaar. Bijvoorbeeld in een boek, een mu-
seumtentoonstelling of op posters.   
Iedereen die ook een mooie herinnering heeft en die wil
delen met de Efteling, kan dat de komende maanden doen
via www.efteling.com/65jaar. Via deze website kunnen
alle herinneringen in de vorm van foto’s, fi lmpjes of verhalen 
worden ingestuurd. 

65 jaar 
herinneringen

Op 31 mei 2017 bestaat de Efteling offi  cieel 65 jaar. Een bij-

De Efteling
zoekt...

Ruim tweederde van alle ou-
deren wil ook op latere leef-
tijd blijven leren. Dat blijkt uit 
een onderzoek onder lezers van 
Plus Magazine. 50-plussers wil-
len vooral bijblijven en nieuwe 
inzichten opdoen. Kranten le-
zen en surfen op internet vor-
men nu de voornaamste manie-
ren waarop 50-plussers nieuwe 
kennis vergaren. Slechts 28% 
van de ondervraagden heeft er 
de afgelopen twee jaar voor ge-
kozen een cursus of opleiding te 
volgen. Veel meer ondervraag-
den zouden dus wel een cursus 
willen volgen. Onder meer fo-
tografi e, mindfulness en stam-
boomonderzoek zijn populair. 
Maar praktische bezwaren, zo-
als verplichte cursusdagen en 
hoge kosten, vormen de belang-
rijkste drempels. Vrouwen zijn 
ruim vijftig procent actiever in 
het volgen van cursussen en op-
leidingen, maar mannen staan 
weer meer open voor het volgen 

van online cursussen, zo blijkt 
uit het onderzoek. Online cur-
sussen zijn overigens nog vrij 
onbekend. Als belangrijkste be-
zwaar wordt het ontbreken van 
‘het delen van ervaringen’ ge-
noemd. Dat is opvallend omdat 
juist online, het communiceren 
met medecursisten en de docent 
eenvoudig mogelijk is. Wim 
Veen, emeritus hoogleraar edu-
catie en technologie aan de TU 
Delft,  over online leren: ,,Het 
gemak waarmee je het doet, 
het genot dat het oplevert en de 
tijdwinst door het vervallen van 
reistijd maakt deze manier van 
leren toegankelijker dan ooit”. 
Plus Magazine en Parcours Lea-
rning introduceren Etadoro: een 
toegankelijk sociaal online cur-
susplatform, met mogelijkheid 
tot interactie met medecursis-
ten en docenten op het platform 
en bij offl  ine bijeenkomsten. Op 
www.etadoro.nl heeft elke cursus 
een inkijk in de eerste les.

Ouderen willen 
blijven leren

Hoe schrijf je een leuk boek over een ziekte die helemaal niet leuk is? Chantal Deen is het gelukt. Met 
Gewoon K; het leukste boek over kanker. Bij de 46-jarige Chantal Deen wordt in 2014 borstkanker
geconstateerd. Ze start daarop een blog, plaatst er selfi es en updates en vergaart bekendheid met haar
columns voor Pink Ribbon. In Gewoon K, een bundeling van haar blogs, beschrijft Chantal de wereld van 
chemo’s, pruiken en lotgenoten, zonder een spoor van zelfmedelijden en met een sympathieke, uitgespro-

ken stem. Met een grap en een geheven vuist. Door het boek krijgt de lezer 
een nieuwe kijk op het leven. Het kan daarnaast niet anders, dan dat ze van 
Chantal en haar gezin gaan houden tijdens het lezen. Chantal is nu kanker-
vrij verklaard en mag haar leven weer oppakken.

Hoe schrijf je een leuk boek over een ziekte die helemaal niet leuk is? Chantal Deen is het gelukt. Met 
Gewoon K; het leukste boek over kanker. Bij de 46-jarige Chantal Deen wordt in 2014 borstkanker

Gewoon K: ‘het leukste boek over kanker’

Herinneringen ophalen aan je jeugd of de 
sfeer proeven uit de verhalen van moe-
der of oma? Ga dan naar de tentoonstel-
ling ‘Groote gezinnen, een huis vol!’ die te 
zien is in het Museum van de Vrouw. De 
tentoonstelling neemt bezoekers in beeld 
en geluid mee terug naar vroeger en laat 
het reilen en zeilen van een groot gezin 
ervaren. Hoe het was om een slaapkamer 
te delen met zijn zessen, te eten aan tafel 
met zijn twaalven, het speelgoed te moe-
ten delen met broers en zussen, weer een 
kindje erbij te krijgen? Sta er even bij stil 
hoe ingrijpend de wereld sindsdien ver-
anderd is en besef hoe zeer ons dagelijks
leven verschilt met dat van toen. Laat
oude belevenissen naar boven komen,
bespeur melancholie maar voel ook op-
luchting dat het nu anders is.
Groote gezinnen is tot en met 12 maart 
2017 in het Museum van de Vrouw te zien 
op Plats 1 in Echt.

‘GROOTE gezinnen,
een huis vol!’

DE GELUKSOMA
Al generaties lang zoeken we 
naar het geheim van een lang 
en gelukkig leven. Patrick van 
Hees, auteur van De geluks-
professor, laat zien dat het ant-
woord voor het grijpen ligt. Van 
Hees combineert inzichten uit de 
gelukswetenschap met zijn eigen 
heerlijk nuchtere oma Eefje als 
levend geluksvoorbeeld. Zij is 
bijna honderd, heeft de nodige 
tegenslagen gekend, maar roept 
vaak opgewekt: ‘Ik ben niet van 
gemalen poppenstront.’ Wat is 
haar geheim? En wat kunnen wij 
van haar levensverhaal leren? 
Oma Eefjes herkenbare levens-
geschiedenis dompelt je onder 
in honderd jaar Nederland. Al 
lezend trekt de twintigste eeuw 
aan je voorbij en ontdek je zeven 
gelukstips die inspiratie bieden 
om zelf gelukkig oud te worden.
Patrick van Hees (1969), alias 
De geluksprofessor, is spreker, 
schrijver en coach op het gebied 
van geluk. In 2009 verkocht hij 
zijn adviesbureau om zich full-
time op het thema geluk te rich-
ten. Hij groeide uit tot Neder-
lands populairste spreker over 
dit onderwerp. Patrick is ge-
trouwd, woont in Zaandam en 
heeft drie kinderen.

Terug in de tijd, 
documentaire over 

nostalgisten
In de 2Doc: Back to the Past, die zich 
afspeelt in Berlijn en Wenen, ontmoe-
ten de kijkers mensen die graag in de-
ze vervlogen tijden geleefd zouden heb-
ben. Zij zien de feestgangers die naar 
de grote Bohème Sauvage-feesten gaan, 
maar vooral de zogenaamde nostalgis-
ten: mensen die hun hele leven aan de 
jaren twintig hebben aangepast. Ze zijn 
geïnspireerd door de muziek of een fi lm 
en kleden zich volgens de jaren twin-
tig, hebben hun huizen zo ingericht en 
ze hebben de televisie, de radio en de 
magnetron de deur uit gedaan. De nos-
talgist leeft in het verleden, maar is pa-
radoxaal genoeg ook een mens van de 
toekomst. Hij wantrouwt de media, te-
levisie en kranten, maar is verslaafd aan 
social media. Het is opvallend hoe vaak 
de hoofdpersonen in 2Doc: Back to the 
Past, in hun jaren twintig-kleding, toch 
over de huidige tijd spreken en welke 
parallellen zij zien tussen deze tijd en 
de tijd van toen. Weer komt het rechts-
populisme in vele landen op, weer is er 
een steeds groter wordende kloof tus-
sen arm en rijk en weer is er sprake van 
ongenoegen en onvrede. Zou de tijd 
zich kunnen herhalen? Daarom verge-
ten ze liever samen even het heden en 
de mogelijke toekomst door te luisteren 
naar muziek uit het verleden of door te 
dansen tot in de vroege ochtend. Maan-
dag 3 oktober, 21.00 uur, NPO 2.
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Schaakstunt Remi Aafjes
Limmen - Voor de schakers 
van Vredeburg stond vrijdag 
de vierde ronde van de in-
terne competitie op het pro-
gramma. Remi Aafjes leverde 
een schaakstunt van formaat 
door te winnen van topper 
Bert Hollander. In een geslo-
ten stelling trachtte Hollan-
der iets te forceren met een 
speculatief torenoffer en een 
aanval over de h-lijn, maar 
Aafjes wist het verkregen 

materiële voordeel uiteinde-
lijk zelfs om te zetten in een 
fraaie zege.
Even leek Jos Admiraal een 
overrompelende aanval in 
handen te hebben in zijn par-
tij tegen Hidde Ebels, maar 
Ebels haalde de angel eruit. 
Daarna werd remise geno-
teerd. Ook bij het duel tussen 
Sandra Hollander en Robin 
Rommel werd de vrede vlot 
getekend. Gertjan Hafkamp 

Renny wint van Billy

Castricum - Afgelopen vrij-
dag werd  bij de tafeltennis-
vereniging een zogenaamd 
Zwitsers toernooi gespeeld. 
Ook tafeltennissers van de 
naaste buurtgemeenten wa-
ren uitgenodigd. Volgens het 
systeem werd via de compu-

en Theo Al speelden een leu-
ke partij. Hafkamp weerstond 
echter de aanvallen en ver-
overde het volle punt. In af-
wijking van zijn doorgaans 
gedegen speelstijl offerde 
Harold Ebels een paard te-
gen een pion en de aanval. 
Die aanval was te machtig 
voor Barry Blekemolen, die 
de blote koning geen veili-
ge plek meer kon bezorgen. 
Jan de Graaf won vlot een 
stuk van Marcel Wester, maar 
deed er vervolgens lang over 
om Wester de genadeklap te 

geven. Dick Aafjes was niet 
opgewassen tegen de ster-
ke Tars Wanders. r. Bob Stolp 
maakte geen fout tegen Jan 
Levering. Een ver opgerukte 
e-pion maakte het verschil. 
Nico Pepping noteerde een 
degelijke overwinning op Jan 
Brantjes. Jaap Limmen toon-
de weinig strijdbaarheid. In 
een duidelijk mindere, maar 
toch nog niet kansloze stel-
ling gaf hij op. Hij voorzag 
langzaam weggedrukt te 
worden door de sterke Ed 
Stolp.

Sterk optreden Sanne
Limmen - Op zondag 16 ok-
tober nam Sanne Briefjes na-
mens TTV Limmen deel aan 
het B-jeugdranglijsttoernooi 
in Hoorn. Omdat Sanne in-
middels 1e jaars junior is ge-
worden, raakte zij de hoogst 
bereikbare tafeltennis A-li-
centie kwijt. In Hoorn beleef-
de zij haar debuut als juni-
or B.
Door in de voorronde al haar 
wedstrijden te winnen, be-
reikte ze met gemak de 
kwartfi nale.  In de kwartfi na-
le waren de games erg close 
maar uiteindelijk won ze van 
haar NK-dubbelmaatje Cha-
nel Verschoor. In de halve fi -
nale bleef de speelster uit 

Limmen Esmay Meeringa de 
baas door 3-0 overwinning.
De fi nale leek een overloop 
te worden omdat Jennifer 
Guo een 2-0 voorsprong in 
sets nam, maar Sanne kon 
met haar vechtersmentaliteit 
terugkomen waardoor een 
vijfde set noodzakelijk werd. 
Daarna moest de Limmense 
berusten in krap verlies. Een 
eerste plaats geeft recht op 
hogere licentie die Sanne nu 
misloopt. Maar bij het berei-
ken van twee tweede plaat-
sen krijgt men ook de hoogst 
behaalbare licentie. Op naar 
het volgende B-jeugdrang-
lijst toernooi te Assen 17 de-
cember.

Reünie Ambachtsschool
Regio - Op zaterdag 29 ok-
tober zijn alle oud-leerlingen 
van de school aan de Von-
delstraat in Alkmaar welkom 
op de reünie. Vijftig jaar gele-
den opende ambachtsschool 
St. Willibrord zijn deuren en 
bleef sindsdien, tegenwoor-

dig als PCC Oosterhout, dé 
bakermat van menig vakman 
en -vrouw. 
De reünie vindt plaats van 
14.00-18.00 uur op PCC Oos-
terhout. Entree is gratis. Aan-
melden kan via www.pcc.nu/
oosterhout.

ter bepaald wie tegen wie 
moest spelen. Hierbij werd 
rekening gehouden met de 
winst- en verliespartijen en 
de daarbij behorende punten 
die de spelers konden sco-
ren. 
Uiteindelijk kwamen er twee 
mensen bovendrijven die ie-
der dezelfde hoeveelheid 
punten hadden gescoord; 
Billy Fatels uit Uitgeest en  
de Castricumse Renny Hup. 
Aangezien Renny (foto) de 
onderlinge partij heeft ge-
wonnen is hij uiteindelijke 
winnaar geworden.

Castricum - ‘Twee hoera’s 
voor de democratie. Geen drie. 
Twee is wel genoeg.’ schreef 
de Engelse auteur E.M. For-
ster 60 jaar geleden. En hoe 
staat het er nu voor? 

Tijdens Nederland Leest, van 
1 tot en met 30 november, legt 
de bibliotheek de democratie 
langs de meetlat. Auteur Paul 
Damen verzamelde en ver-
taalde gedichten van diverse 
dictators en andere bloeddor-
stige types uit het verleden. 
Hij licht zijn originele, bijzon-
dere en enigszins maffe boek 
‘Bloemen van het kwaad’ op 
15 november toe in de beibli-
otheek Castricum. 

De bijeenkomst start om 20.00 
uur. Reserveren voor activitei-
ten kan op de website of bij 
de klantenservice in de bibli-
otheek.

’Bloemen van 
het kwaad’Castricum - Het popkoor 

Vokaal Kabaal houdt zater-
dag 12 november vanaf 11.00 
uur een Fancy Fair met een 
ruime sortering spullenIn ba-
sisschool De Klimop verko-
pen de koorleden de spul-
len voor een klein prijsje. Er is 
een grabbelton voor de kin-
deren en gedurende de ge-

Fancy Fair Vokaal Kabaal
hele dag zijn er lootjes te 
koop met mooie prijzen. De 
bar is geopend voor drank-
jes, soep, cake, taart en hot-
dogs en aan het einde van 
de middag is er een muzikaal 
optreden van de Castricum-
se coverband Kleedkamer 2. 
Het adres is Rooseveltlaan 1 
in Castricum.

Castricum - Zaterdag om-
streeks 3.30 uur werd de be-
stuurder van een personen-
auto gecontroleerd door de 
politie. Een man bleef bij de 
controlerende agenten stil-
staan. Desgevraagd weiger-
de deze man door te lopen 
en hij hinderde de contro-
lerende agenten. Nadat hij 
formeel gevorderd werd om 
weg te gaan, bleef de man 
zich hinderlijk gedragen. De 
man is hierna aangehouden 
en overgebracht naar het po-
litiebureau in Alkmaar. Het 
bleek te gaan om een 29-jari-
ge inwoner uit Castricum. Na 
verhoor is hij met een bekeu-
ring naar huis gestuurd.

Hinderlijk 
gedrag

Zelf regie over eigen 
crematie bij Westerhout

Beverwijk - Sinds maart van 
dit jaar voert Crematie Cen-
trum Westerhout de zoge-
noemde ontkoppelde cre-
maties uit. Iedereen kan er-
voor kiezen om de rouw-
dienst elders te laten plaats-
vinden en vervolgens het li-
chaam van de overledene op 
elk gewenst moment in de 
week over te brengen naar 
Crematie Centrum Wester-
hout. Zo heeft men de regie 
over de crematie geheel in 
eigen hand. Een imposant en 
stijlvol pand, op één van de 
mooiste plekjes van Bever-
wijk, werd door eigenaar Paul 
van Eerden en zijn team zo’n 
acht jaar geleden neergezet. 
Het gebouw is van binnen en 
buiten prachtig vormgegeven 
en ingericht, en oorspron-
kelijk neergezet om er paar-

dencrematies te verzorgen. 
Dit jaar is door Paul, onder-
nemer in hart en nieren, een 
nieuwe functionaliteit aan 
het pand toegevoegd, name-
lijk het uitvoeren van humane 
crematies. Hiertoe is een for-
se investering gedaan in een 
high-tech installatie die aan 
alle milieu-eisen voldoet. Uit-
vaartondernemers uit de re-
gio en ook daarbuiten heb-
ben het afgelopen half jaar 
de weg gevonden naar Cre-
matie Centrum Westerhout. 
Crematie Centrum Wester-
hout biedt bovendien ook 
een certifi caat aan, waarmee 
iedereen voor 650,- euro het 
recht op een crematie op de-
ze locatie vooruit kan inko-
pen. Kijk op www.crematie-
centrumwesterhout.nl voor 
uitgebreide informatie.
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Filmdocent Saskia met leerling 
naar festival in Griekenland

Castricum - Saskia Steen-
bakkers, fotograaf en gale-
riehoudster van Streetscape, 
is parttime filmdocent op het 
IVKO, een mavo/havo kunst 
profielschool in Amsterdam. 
Eind november gaat zij met 
een leerling naar het Europe-
se jongeren filmfestival Ca-
mera Zizanio in Pyrgos, Grie-
kenland. 

Saskia: ,,Dit jaar ga ik sa-
men met Kate en actrice Su-
zanne naar Griekenland. Sa-
men met jongeren uit ande-
re Europese landen maken ze 

in Pyrgos een korte film. Be-
geleidende docenten worden 
ingezet als coach bij de film-
opnamen en montage.”
Jaarlijks coacht Saskia meer 
dan 180 korte films; fictie- en 
non-fictie; reportages en do-
cumentaires. En ieder jaar or-
ganiseert zij het IVKO Film-
festival. Alle winnaars wor-
den in de kerstvakantie uit-
gezonden op AT5 en zijn ver-
toond op het NFFS, het na-
tionale scholierenfilmfestival 
in Lelystad. Hier won het IV-
KO de derde prijs fictie on-
derbouw, tweede prijs non-

fictie bovenbouw met de do-
cumentaire ‘Geluk in eigen 
hand’ van Jana Doorten en 
de eerste prijs fictie boven-
bouw met de film ‘Stel dat hij 
wel’ van havo 5 leerling Kate 
Hummel. En wie eerste wordt 
op het NFFS in Lelystad gaat 
een week geheel verzorgd 
naar het filmfestival in Grie-
kenland.

,,Ik werk al zestien jaar als 
film- en fotografie docent en 
verheug me op de ontmoe-
ting met Europese collega’s 
in Griekenland en het zien 

van alle films uit andere Eu-
ropese landen die door jon-
geren zijn gemaakt. De films 
zijn te zien op het youtu-
be kanaal IVKO filmproduc-
ties en op www. nffs.nl. In de 
herfstvakantie werd de do-

cumentaire ‘Wij zijn hier’ van 
Lieke Heil bij AT5 uitgezon-
den. Zij maakte deze film in 
havo 5 en werd als zeventien-
jarige aangenomen voor de 
richting documentaire op de 
filmacademie in Amsterdam.”

Jimmy Hendriks doet 
goede zaken op WK

Castricum - Afgelopen 
week speelde Castricummer 
Jimmy Hendriks het wereld-
kampioenschap onder 23 
bij de PDC in Wigan in En-
geland. Er waren eerst drie 
vloertoernooien, waar ge-
speeld wordt om geld te win-
nen voor de eindstand van 
de ‘Order of Merit’. De bes-
te 64 spelers worden daarna 
uitgenodigd voor het spelen 
van het WK.
Hendriks deed zaterdagmid-
dag  goede zaken door de 
halve finale te halen, waarin 
hij uiteindelijk met 2-4 ver-
loor van Jeffrey de Zwaan, 
een speler die al op diver-
se televisietoernooien van de 
PDC gespeeld heeft. 
Dennis Overdijk, die van de 
partij was bij het wereldkam-
pioenschap, vertelt: ,,Het blijft 
een knappe prestatie, Hen-
driks schakelde zéér goede 
spelers uit op weg naar die 
halve finale. Het niveau is 
dermate hoog dat je eigen-
lijk binnen vijftien darts de 
501 moet wegspelen. Jimmy 
voldeed daar zeker aan: 167-, 
164- en een 161-finish + ze-
ven legs winnen met twaalf 
darts is ongekend. Laten we 
de 180-scores daar dan nog 

even buiten beschouwing la-
ten, dat waren er ongeveer 
een stuk of achttien.”
Hendriks eindigde op de 
veertiende plaats in de Order 
of Merit, waarna hij zich kon 
gaan voorbereiden op het 
WK. Dennis: ,,De eerste twee 
rondes waren heel spannend 
en ze werden allebei gewon-
nen door Hendriks met 6-4. 
Hij bereikte de laatste zes-
tien en dat is al een uiterst 
knappe prestatie. Hendriks 
speelde tegen Rowby-John 
Rodriquez uit Oostenrijk. Het 
werd bloedstollend, want na-
dat Rodriquez een 5-2 voor-
sprong pakte, knokte Hen-
driks zich terug in de wed-
strijd. Door een 11- en een 
12-darter werd het 5-4. In 
de tiende leg kon hij 5-5 ma-
ken en toen de beslissende 
leg winnen en zo de achter-
stand ongedaan maken. He-
laas miste Hendriks daarna 
drie pijlen voor de 5-5 en kon 
Rodriquez dubbel negen uit-
gooien voor de winst. Al met 
al toch een mooi resultaat 
waarmee Hendriks zich op-
nieuw kan profileren op de 
Zuiderduin Masters in Eg-
mond op 9 december aan-
staande.”

Drie orkesten in concert
Castricum - Op zaterdag-
avond 29 oktober is muziek-
vereniging Emergo gastheer 
voor een trioconcert. Zowel 
Elspeets Fanfare Korps als 
Sursum Corda uit Andijk ge-
ven gehoor aan de uitnodi-
ging om er samen een mooie 
avond van te gaan maken.
In het Jac. P. Thijsse College 
laten de drie orkesten vanaf 
20.00 uur horen hoe mooi het 
genre is. Maar ook zal blijken 
hoe afwisselend en divers 
fanfaremuziek kan zijn. Zo-
wel Emergo als Elspeet ne-
men dit najaar deel aan een 
concertconcours, dus de-
ze orkesten laten horen hoe 
ver de voorbereidingen al ge-

vorderd zijn. Ook het orkest 
uit Andijk heeft genoeg am-
bities om naar toe te wer-
ken, zij nemen volgend voor-
jaar deel aan het Open Ne-
derlands Fanfare Kampioen-
schap. De verbindende fac-
tor in dit concert zijn de diri-
genten. Niels Marchal is diri-
gent van het orkest uit Andijk 
en trompettist bij Emergo. De 
andere twee orkesten staan 
beiden onder leiding van Erik 
van de Kolk. Dat zorgt er ook 
voor dat de muzikanten van 
Elspeet en Emergo geen on-
bekenden zijn voor elkaar. 
Kaarten zijn aan de deur van 
het Jac. P. Thijsse College 
verkrijgbaar.

Castricum - Door afwezig-
heid van vijf leden werden 
bij biljartvereniging Wik een 
aantal inhaalwedstrijden ge-
speeld die voor tien deelne-
mers een score boven hun 
gemiddelde opleverde. De 
wedstrijd waarin het hoogste 
stijgingspercentage geno-
teerd werd, was die van Jaap 

Uitstekende prestaties bij Wik
de Boer tegen Hein Kitsz, met 
een percentage van 81 pro-
cent boven zijn vastgesteld 
gemiddelde, waardoor er 
voor hem de winst en zeven-
tien wedstrijdpunten waren. 

Een goede tweede van de 
avond was Ferry van Gen-
nip, die zijn partij tegen Peter 

Groenendal winnend afsloot 
met een stijgingspercenta-
ge van 58 procent. Ook Siem 
Bakkum pakte goed uit tegen 
een tegenvallende Frans Lu-
te, die met veertien poedels 
een dramatische avond be-
leefde. Verder behaalde Jör-
gen Bolten een prima over-
winning op Wim van Duin. 
Na zijn verliespartij tegen 
Cees Burgmeijer, kon Jan van 
der Zon in zijn tweede partij 

van de avond, herstellen en 
pakte de winst met een stij-
gingspercentage van 44% op 
Piet Zonneveld. Eerder op de 
avond had Piet al winst ge-
boekt op Jan Kamp waar-
door hij oprukte naar de vier-
de plaats, op de ranglijst. Na 
acht partijen is de stand nu: 
1. Jaap de Boer met 104 pun-
ten, 2. Jan van de Zon met 97 
punten en derde is Jörgen 
Bolten met 89 punten.

Castricum - Op vrijdag 4 no-
vember is in de bibliotheek 
van 14.00 tot 16.00 uur een 
Tablet Café. Tijdens deze bij-
eenkomst kan men vragen 
stellen over de tablet/iPad.  
Toegang is gratis.  Aanmel-
den kan op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de 
klantenservice in de biblio-
theek.

Tablet Café

Heiloo - Zondag 30 okto-
ber is er weer een extra IVN-
natuurwandeling in het re-
creatiegebied Noorderneg, 
aan de westkant van Heiloo. 
Vroeger was het een  deel 
van een ruime strandvlakte, 
tussen de strandwal van Hei-
loo en de duinen bij Egmond. 
Een jaar of 40 geleden is daar 
een park ‘overheen gelegd’, 
maar sporen van die strand-
vlakte zijn nog wel te zien. 
De start is om 10.00 uur op 
de parkeerplaats bij zwem-
bad het Baafje, aan de Om-
loop. De wandeling duurt on-
geveer twee uur. Aangelijn-
de honden mogen mee. Een 
donatie (2,50 euro) wordt op 
prijs gesteld. Foto: Paul ten 
Have.

Natuur-
wandeling
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Rolf Roos brengt een 
reis door de natuur

Akersloot - De Stichting tot 
behoud van natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden 
in de  Alkmaardermeerom-
geving organiseert haar jaar-
lijkse bijeenkomst voor dona-
teurs en belangstellenden op 
dinsdag 8 november. De bij-
eenkomst vindt dit jaar plaats 
in De Vriendschap aan de 
Kerklaan. 
Het programma begint rond 
20.00 uur. Rolf Roos, bioloog 
en uitgever is bereid gevon-
den de bezoekers deze avond 
mee te nemen op een fasci-
nerende reis door de natuur, 
de relatie tussen bloemen en 
insecten met speciale aan-
dacht voor de bijenteelt in de 

oudheid en het belang van 
de rijke insectenwereld van 
nu. Rolf Roos is onder meer 
mede-auteur van Vergilius¹ 
Bijentuin en Niet zonder el-
kaar - bloemen en insecten. 
Zijn laatste boek werd vo-
rig jaar bekroond met de Jan 
Wolkers Prijs.
Hij is ook de schrijver van de 
boeken Duinen en Mensen 
Kennemerland en Texel en 
beheert met vele auteurs de 
website www.duinenenmen-
sen/nl waarop zeer veel in-
formatie over het kustland-
schap. 
De besproken boeken zijn 
die avond met korting te ver-
krijgen.

Dag van de Mantelzorg
Regio - Donderdag 10 no-
vember wordt de Dag van de 
Mantelzorg gevierd. In Be-
verwijk, Castricum, Heems-
kerk en Uitgeest organiseert 
MaatjeZ, samen met de ge-
meenten, een feestelijk eve-
nement. ,,Op deze wijze wil-
len wij onze waardering to-
nen voor de onmisbare in-
zet van alle mantelzorgers”, 
zegt Els van de Weijer van 
MaatjeZ. ,,Het wordt een eve-
nement vol verwennerij, ple-
zier en ontmoetingen.’’ Het 
programma is per gemeen-
te verschillend en staat op 
www.maatjez.nl. Mantelzor-
gers kunnen dit evenement 
bijwonen in hun eigen woon-
plaats en zich hiervoor aan-
melden tot 20 oktober. Bel 
088-9957788 of mailen naar 
info@maatjez.nl. Mantelzor-

Allerzielen sfeervol gevierd
Castricum - Al vele jaren 
wordt in de katholieke kerk 
op 2 november de overlede-
nen herdacht. Op woensdag 
2 november wordt tussen 
17.00 en 21.00 uur het kerk-
hof van de Pancratiuskerk en 
de tuin verlicht onder andere 
met kaarsen. 
Om 19.00 uur begint een eu-
charistieviering, waarin de 
overledenen van het afgelo-

pen jaar met name worden 
genoemd en samen met al-
le overledenen worden her-
dacht. 
Medewerking wordt ver-
leend door het koor Jubila-
te en leden van de Avond-
wakegroep. Zowel het kerk-
hof als de viering is toegan-
kelijk voor iedereen. Bij heel 
slecht weer wordt het buiten-
programma aangepast.

Dames CAS RC trekken lijn door
Castricum - De CAS-La-
dys maakten korte metten 
met hun tegenstanders uit 
Delft. Na een onrustig begin 
met veel balverlies en slor-
dig rugbyspel herpakten de 
rugbyspeelsters zich en na-
men het initiatief. Tries wa-
ren van de kersverse inter-
national Linde v.d. Velde (3x) 
Martine Mooij, Sophie Touber 
en Hiske Blom. Miriam cover-

teerde er twee.  Zo stond het 
in de eerste helft 34-0.  Na 
de rust deed Castricum er 
nog een schepje bovenop. 
Elke sporadische aanval van 
de tegenstander werd getac-
keld, voorwaartsen roofden 
de bal en die werd in de snel-
le en balvaardige driekwart-
lijn gespeeld. De snelle backs 
Hiske Blom, Simone Kamp-
huijs, Liesbeth Meijer en Lot-

te Brink konden de try lijn 
vinden. Daarnaast waren de 
voorwaartsen zelf ook actief 
in het produceren van  trys. 
Linde, Sophie en Martine 
waren succesvol en Merel v. 
Velzen liet ook van zich horen 
door  een vijfpunter te druk-
ken. Miriam v.d. Veen conver-
teerde er lustig op los, zelfs 
een vanuit een heel moeilijke 
hoek.. Uitslag 105-0!

Castricum - Filosoof, trainer 
en schrijver Saskia van der 
Werff leidt tijdens een lezing 
Spinoza’s gedachtengoed in. 
Daarna gaat het publiek met 
elkaar in debat over de stel-
ling: ‘leven in een democratie 
maakt gelukkig’ en laat zich 
inspireren door het leven en 
denken van de Nederlandse 
Spinoza, één van de grootste 
fi losofen ter wereld. Spinoza 
was groot voorstander van de 
vrijheid van meningsuiting. 
Zo schrijft hij ‘Mensen moe-
ten zo geregeerd worden, dat 
ze, ook al houden ze er ver-
schillende en tegenstrijdige 
meningen op na, toch eens-
gezind samen leven.’ Maar 
waarom is de democratie, 
waarin mensen hun mening 
vrij kunnen uiten, zo belang-
rijk voor een gelukkig leven? 
Op 17 november om 10.00 
uur in de bibliotheek van 
Castricum. De bijeenkomst 
is onderdeel van Nederland 
Leest, dat van 1 tot en met 
30 november plaatsvindt. Tij-
dens deze themamaand legt 
de bibliotheek de democratie 
langs de meetlat. Reserve-
ren op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.

Democratie 
volgens Spinoza

Castricum - Lars Vermolen 
van FCC heeft de opleiding 
pupillenscheidsrechter met 
succes afgerond. De oplei-
ding was bij Vitesse ’22. Door 
twee KNVB-docenten wer-
den de aspirantscheidsrech-
ters de fi jne kneepjes van het 
fl uiten bijgebracht. Na af-
loop natuurlijk een certifi caat 
en de bijbehorende KNVB-
badge. 

Lars pupillen-
scheidsrechter

Insluipers actief in dorp
Castricum - Vorige week 
dinsdag omstreeks 11.15 uur 
is er een insluiping geweest 
op De Santmark. Hierbij wer-
den  geen goederen weg-
genomen. De 82-jarige be-
woner vertelde dat de er ie-
mand op het raam klopte. 
Omdat hij niet meer zo snel 
is, duurde het even voor hij 
op kon staan. Opeens stond 
er een persoon voor zijn neus 
die zei dat hij iets kwam be-
zorgen, maar daar wel een 
identiteitsbewijs voor nodig 
had. De man wist zo snel niet 
waar het lag en had gezegd 
dat de persoon weg moest 
gaan. Intussen had de onbe-
kende persoon had in de la-
des gekeken. Hierna hoor-
de de melder dat de persoon 

iets tegen een andere per-
soon zei. Deze tweede per-
soon kon de melder niet zien.

Een getuige heeft de twee 
personen wel samen zien lo-
pen. Signalementen van bei-
de personen waren 
rond de 25 jaar, zagen er ver-
zorgd uit, donker kort haar, 
ongeveer 1.80 meter lang, 
getint uiterlijk, een van de 
twee had een mintkleurige 
jas aan, de ander een don-
kerkleurige jas. Ongeveer 
drie kwartier later kreeg de 
politie een soortgelijke mel-
ding van een adres vlak in de 
buurt. Ook hier werd gezegd 
dat ze een pakketje kwamen 
brengen. In de korte tijd werd 
er een bankpas gestolen.

gers die ingeschreven staan 
bij MaatjeZ hebben een per-
soonlijke uitnodiging ontvan-
gen. Het terugsturen van de 
antwoordkaart naar MaatjeZ 
is dan voldoende. Door ande-
re organisaties worden rond-
om de Dag van de Mantel-
zorg ook bijzondere activitei-
ten voor mantelzorgers geor-
ganiseerd. 

www. .nl

www. .nl
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Sanne Verstegen aan start strand- 
en duinloop zondag 30 oktober

Castricum - Zondag 30 ok-
tober houdt Atletiek Vereni-
ging Castricum de eerste 
van de vier strand- en duin-
lopen van dit nieuwe seizoen. 
Iedereen kan meedoen. De 
start is op de atletiekbaan 
aan de Zeeweg.
Beginnende lopers kunnen 
meedoen aan de loop over 4 
kilometer. De gevorderde lo-
pers kunnen kiezen voor 8,8 
km of 12,4 km. De jeugd van 
5 tot en met 12 jaar kan mee-
doen aan de loop over 2,3 
km. Ouders kunnen met de 

kinderen meelopen. Jeugd 
vanaf 12 jaar kan kiezen tus-
sen de  4 km of de langere af-
standen. 
Sanne Verstegen zal  samen 
met de deelnemers aan de 
2,3 km en 4 km om 10.15 uur 
aan de start staan voor haar 
4 km duinloop. Sanne Verste-
gen is een topatlete uit Cas-
tricum. In haar carrière werd 
zij dertien maal Nederlands 
kampioene op onder andere 
400 meter en 800 meter. Zij 
bereikte tijdens het EK Atle-
tiek in Amsterdam afgelopen 

zomer de halve fi nale van de 
800 meter. Sanne heeft aan-
gegeven dat ze het leuk zou 
vinden als er zoveel mogelijk 
kinderen uit Castricum sa-
men met haar van start gaan.
Inschrijven voor de loop kan 
tot en met vrijdagavond 28 
oktober via www.avcastri-
cum.nl. Inschrijven op de dag 
zelf kan ook, dat is alleen iets 
duurder.

De korte afstanden starten 
om 10.15 uur. De langere af-
standen om 10.45 uur.

Dagje werken in natuur

Castricum - Op zaterdag 5 
november wordt door heel 
Nederland de grootste vrij-
willigersactie in het groen 
georganiseerd. Zo ook bij de 
Tuin van Kapitein Rommel, 
van 10.00 tot 13.00 uur.
Vrijwilligers geven het land-
schap op deze dag een on-
derhoudsbeurt. De Natuur-

werkdag is een initiatief van 
LandschappenNL. In de tuin 
wacht vrijwilligers de vol-
gende klussen:  opschonen 
van de vijver, bollen planten, 
snoeien van meidoorn, haze-
laar, wegedoorn en sneeuw-
bes. Voor de lunch wordt ge-
zorgd. Inschrijven kan via ht-
tps://www.natuurwerkdag.nl. 

Voorbereiding vormsel
Castricum/Uitgeest - Kin-
deren uit groep acht die ge-
doopt zijn en de eerste com-
munie hebben gedaan, wor-
den uitgenodigd mee te doen 
aan het vormselproject. Don-
derdagavond, 27 oktober, is 

de eerste bijeenkomst om 
19.30 uur. 
De bijeenkomst vindt plaats 
in de pastorie van Uitgeest. 
De vormelingen van Uitgeest 
en Castricum vormen name-
lijk één groep. 

Heiloo - Falkland Toneel 
speelt het bekroonde stuk 
‘Gouwe handjes’. Louis komt 
alleen te staan als zijn vrouw 
overlijdt. Zijn dochter en zijn 
schoonzuster weten wel wat 
goed voor hem is en ook de 
huishoudelijke hulp. Louis is 
tenslotte een charmante en 
gefortuneerde weduwnaar.  
Maar dan is daar opeens de 
beeldschone Claire. Op za-
terdag 29 oktober (20.15 uur) 
en zondag 30 oktober (14.00 
uur) in Theater De Beun. Re-
serveringen: www.falklandto-
neel.nl Foto: Peter Bijkerk. 

Falkland speelt 
‘Gouwe handjes’

FC Castricum wint 
bekerduel met VVW

Castricum - De thuiswed-
strijd van FC Castricum tegen 
VVW ging te laat van start 
en omdat trainer Arvid Smit 
enkele spelers wilde sparen 
werd begonnen een gewij-
zigde opstelling.
FC Castricum begon sterk en 
kwam opnieuw snel aan de 
leiding. In de elfde minuut 
zag Martijn van Duivenvoor-
de kans om een mooi opge-
zette aanval af te ronden,1-0. 
Nadat een doelpunt van 
VVW werd afgekeurd van-
wege buitenspel en Sebas-
tiaan Weber na een mooie 
aanval van FC Castricum de 
score na 25 minuten op 2-0 
bracht, leek de wedstrijd snel 
beslist. VVW dacht daar an-
ders over en toen Lex Schil-
peroort twee minuten later 
fraai tegen scoorde, ontstond 
een gelijke strijd.
Het  op zondag in de 3e klas 
uitkomende VVW werd de 
bovenliggende partij, maar-
toch hield Castricum vrij een-
voudig stand en ging het met 
een goed gevoel de rust in 
met een 2-1 voorsprong.

In de tweede helft werd het 
een echt bekergevecht met 
over en weer kansen.Het in-
brengen van Elario Zweet 
bracht weer wat elan in het 
Castricumse spel en met een 
snoeihard schot dat maar net 
naast ging kwam er weer le-
ven in de brouwerij. Sebas-
tiaan Weber had pech toen 
een prachtige lob van grote 
afstand over de ver voor zijn 
doel staande VVW-goalie op 
de lat belandde. 
Kort daarop leek VVW te sco-
ren, maar scheidsrechter de 
Jager had geconstateerd dat 
de bal vlak daarvoor  de ach-
terlijn was gepasseerd en het 
VVW-feestje ging dus niet 
door. Daarmee was de wed-
strijd beslist; vriend en vijand 
konden vrede hebben met de 
2-1 uitslag zodat Castricum 
’doorbekert’.
Zaterdag thuis tegen OFC, 
en wedstrijd die beslissend 
zal zijn voor het eerste peri-
odekampioenschap. De week 
daarna gaat FC Castricum op 
bezoek bij concurrent Ka-
doelen. 

Vriendschap 
een geschenk
Castricum - René van der 
Beld, theoloog en cabare-
tier komt met ‘Vriendschap 
een geschenk’ naar Castri-

Pauline van Vliet over 
aanleg Noordzeekanaal
Castricum - Filmmaakster 
en docent geschiedenis Pau-
line van Vliet geeft donder-
dagavond 27 oktober voor de 
Oer-IJ academie in het Huis 
van Hilde te Castricum een 
lezing over de aanleg van het 
Noordzeekanaal en de be-
tekenis daarvan voor land-
schap en samenleving. Er 
is nog een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Kaar-
ten kunnen worden gekocht 
via de website oer-ij.eu. 
De aanleg van het kanaal be-
gon op 8 maart 1865, ruim 
150 jaar geleden. Duizen-
den arbeiders waren bij het 
elf jaar durende project be-
trokken. Door talloze tegen-
slagen duurde het werk veel 
langer dan gepland. De En-
gelse ingenieurs, die voor de 
klus waren aangetrokken, 
bleken  onvoldoende bekend 
met de zanderige bodem. Ze 
kregen te maken met verzan-
ding. Op de pier stortte een 

kraan in zee en er ging nog 
veel meer mis. Maar uitein-
delijk was het kanaal gereed 
en kreeg de koning de eer er 
voor het eerst doorheen te 
varen. Dat was op 1 novem-
ber 1876. Pauline heeft recent 
ook een fi lm gemaakt over 
hetzelfde onderwerp. Die 
productie gaat op 6 novem-
ber in IJmuiden in première. 
Meer over de fi lm op de web-
site stichtingkist.nl.

Bakkum - Steek de handen 
uit de mouwen op de Na-
tuurwerkdag op 5 novem-
ber. Dat kan onder andere 
op de Doornduyn, Duinweg 
2 in Bakkum-Noord. In-
schrijven via de website van 
Noordhollandslanschap.

Werk in natuur
cum. Het is een literaire en 
cabareteske voorstelling over 
vriendschap. De teksten, zelf 
geschreven en uit de lite-
ratuur. worden afgewisseld 
door muziek. Op zondag 30 
oktober vanaf 15.00 uur in de 
Maranathakerk. Meer infor-
matie: www.rvkcastricum.nl. 
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