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“Verhoging toeristenbelasting 
raakt recreatiesector in hart”
Castricum - De gemeente Cas-
tricum wil het tarief van de toe-
ristenbelasting voor grote cam-
pings verhogen van 1,04 naar 
1,25 euro, een verhoging van 
20%. Voor kleine campings gaat 
de toeristenbelasting van 0,78 
naar 1,25 euro en dat betekent 
een verhoging van 60%. “Hier-
mee wordt een algemeen fi nan-
cieel probleem afgewenteld op 
enkele recreatieondernemers”, 
aldus regiomanager Arthur Hel-
ling van Recron, de Vereniging 
van Recreatieondernemers Ne-
derland. “Recron vindt dat de 
lasten van een algemeen pro-
bleem eerlijk binnen een ge-
meente verdeeld moeten wor-
den. Toeristenbelasting wordt 
nu gebruikt als een melkkoe. Er 
worden door gemeenten vlugge 
rekensommetjes gemaakt, zon-

der ook na te denken over de 
impact van de voorstellen in de 
recreatiemarkt. Ook de voorstel-
len in Castricum zijn behoorlijk 
ingrijpend in de markt. De mar-
ges staan al enorm onder druk 
door toename van concurrentie 
en een overaanbod in de markt. 
De huidige voorstellen zetten de 
concurrentiepositie van de re-
creatiebedrijven verder onder 
druk. Winstmarges dalen verder, 
er komt minder geld vrij voor in-
vesteringen, waardoor noodza-
kelijke innovatie uitblijft en het 
recreatieproduct kwalitatief ver-
slechtert. Bovendien maakt de 
toeristenbelasting zo langzamer-
hand een substantieel deel van 
de commerciële prijs uit van een 
overnachting, waarop de onder-
nemer niet kan sturen. Door gro-
te tariefsverschillen tussen ge-

meenten onderling, prijzen re-
creatieondernemers zich uit de 
markt zonder dat ze daarop kun-
nen sturen. Dat kan natuurlijk 
niet!”
Gemeenten bijten zo ook in hun 
eigen staart, volgens Helling. “Bij 
de huidige prijsgevoelige markt 
zullen forse tariefsverhogingen 
direct kunnen leiden tot daling 
van het aantal overnachtingen 
en dus de (meer)opbrengst van 
de toeristenbelasting, terwijl ren-
dementen bij recreatieonderne-
mers onderuit gaan.” Dat het ook 
anders kan toont de Noord-Hol-
landse gemeente Hoorn aan. Zij 
hebben voor 2011 besloten de 
toeristenbelasting juist geheel af 
te schaffen in het kader van de-
regulering en versterking van de 
economische structuur.

Verhalen van toen….  
Bakkum - Op 18, 19 en 20 no-
vember wordt in de zaal van ho-
tel Borst een Castricumse avond 
gehouden met veel amusement. 
Er is muziek, cabaret en verha-
len en beelden uit de jaren vijf-
tig en zestig. Bekende en minder 
bekende Bakkummers en Cas-
tricummers halen herinneringen 
op aan die tijd. Het dorp van toen 
wordt met humor, maar ook met 
een tikje heimwee, tot leven ge-
bracht. Voor ouderen zal het een 
feest van herkenning zijn, voor 
jongeren een blik in het Castri-
cumse verleden. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door 
de CC-band, Castricum Col-
lectief, bestaande uit bekende 
plaatselijke muzikanten en zan-

De muzikanten van de CC-band. V.l.n.r.: achter: Lonneke, Joke en Hel-
ma Lute. Voor: Dave en Jan van der Schaaf, Jan Stengs. Op de foto 
ontbreekt Jean Hanck. (foto: Hans Boot).

Castricum - Zondag rond mid-
dernacht deed een 19-jarige au-
tomobilist uit Castricum aangif-
te van vernieling aan zijn auto. 
Die stond geparkeerd op de Ka-
naalkade in Alkmaar. Hij zou ru-
zie hebben gekregen met drie  
mannen om een meisje. Zij gin-
gen hem achterna en hij vluchtte 
in zijn auto. Voordat hij weg kon 
komen schopte het drietal echter 
enkele deuken in zijn voertuig. 
Het drietal werd later in een café 
aangehouden. Ze zijn ingesloten 
in een politiecel in verband met 
een nader onderzoek.

Vernieling auto 

Notariaat IJmond Noord.nl
(of www.NIJN.net)

Goed, Goedkoop en Snel
(zie de website)

Uw adres voor zaken die als standaard zijn aan te merken

Het alternatief in uw regio

geressen. Het citroentje met sui-
ker en de advocaat met slag-
room zullen niet ontbreken en er 
is bal na. De toegangsprijs is 7,50 
euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
de boekwinkels Laan en Scholte 
en ook bij Hotel Borst. 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: cliëntenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.
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Maandag voor 12.00 uur
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info@uitgeestercourant.nl
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Zwarte kater, witte bef, buik en 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
20-10-2010: Joni Margreta Jaco-
ba, dochter van J.W.J. Jonker en 
M.C. Hout, geboren te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
21-10-2010: Quentin Tijs, zoon 
van R.H. Hierck en K. Koopman, 
geboren te Castricum. 22-10-
2010: Leander Charles Frede-
rik, zoon van F.K.J.H. Esmeijer en 
S.C. Pater, geboren te Alkmaar. 
23-10-2010: Nick, zoon van M. 
Harms en K.M. Schoppink, ge-
boren te Beverwijk
Wonende te Akersloot:
22-10-2010: Fenne Francis, 
dochter van C.J. Hollenberg en 
F.G.M. Zut, geboren te Alkmaar. 
25-10-2010: Nina Matilda, doch-
ter van J.R. van Schie en M. Min, 
geboren te Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
22-10-2010: Klein, Henk en Prins, 
Saskia M.B., beiden wonende te 
Akersloot. 27-10-10: Eijgenber-
ger, Niels C. en Alleman, Anja, 

beiden wonende te Castricum.
Huwelijken en partnerschaps-
registratie:
22-10-2010: van den Berg, Adri-
anus F.M. en Thongsom, Supa-
chai, beiden wonende te Lim-
men.

Overleden:
Wonende te Castricum:
22-10-2010: Eijkmans, Rudy, oud 
69 jaar, overleden te Castricum. 
27-10-2010: Pijpker, Frouktje, 
oud 72 jaar, overleden te Castri-
cum.

Wonende te Bakkum:
21-10-2010: Scholtz, Sonja, 
oud 82 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met C.J. 
Laagewaard. 26-10-2010: van 
Steenis, Hendricus G.C., oud 76 
jaar, gehuwd geweest met R.A. 
Tonnis, overleden te Bakkum.

Wonende te Haarlem:
20-10-2010: van Dansik, Robert, 
oud 76 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met C. Kroes.

Brandweer zet omgeval- 
len steiger weer overeind
Castricum - Vorige week 
woensdag veroorzaakte een 
plaatselijke hovenier een aard-
gaslek aan de Loet. Bij het plan-
ten van bamboestruiken ging 
het mis, met een schop werd een 
gasleiding doorboord. De brand-
weer heeft de leiding afgeplakt 
en het energiebedrijf heeft de 
klus afgerond.
Vrijdagmiddag was een doe-het-

zelver aan de Buwitsacker be-
hoorlijk in paniek toen zijn opge-
bouwde steiger de stoep was af-
gereden en was omgevallen te-
gen een lantaarnpaal.
Het geheel stond instabiel en 
dreigde verder te vallen. De 
brandweer heeft de steiger met 
vereende krachten weer rechtop 
gezet en de steiger gedemon-
teerd. 

voetjes, gecastreerd, 3 jaar, Murr. 
Inlichtingen 0251-658504.

Grove mishandeling
Castricum - De recherche is 
bezig met een onderzoek naar 
een geval van mishandeling ge-
pleegd op zondag 10 oktober 
rond 4.00 uur op de Koekoeks-
bloem. Toen kreeg een 18-jari-
ge jongen uit Castricum flinke 
klappen van drie onbekend ge-
bleven mannen. Het slachtof-
fer liep een hoofdwond en een 
hersenschudding op en werd 
bovendien in het water ge-
gooid. Hij fietste die nacht naar 
huis na een bezoek aan de ker-
mis in Bakkum. Kort na 4.00 uur 
reed hij op de Dotterbloem rich-
ting Henri Dunantsingel. Hij wil-
de het bruggetje bij de Montes-
sorischool oversteken waar drie 
mannen stonden, twee blank en 
één licht getint. De blanke man-
nen belaagden hem en de ge-
tinte man hield zich afzijdig. Hij  
kreeg van beide blanke mannen 

flinke klappen in zijn gezicht. Hij 
viel over de lage reling van de 
brug in het water en kwam met 
zijn hoofd op een hard voorwerp 
onder water. De volgende mor-
gen is hij in het ziekenhuis be-
handeld. Zijn fiets werd later ge-
heel vernield teruggevonden bij 
het nieuwe fietstunneltje van 
Castricum naar Akersloot, onder 
de Provincialeweg naar Uitgeest.
De verdachten voldoen aan 
het volgende signalement: Drie 
mannen van rond de 24 jaar. De 
grootste blanke man was ruim 
1,90 meter lang, en had een 
wat breder postuur. De kleinere 
blanke man was ongeveer 1,87 
meter lang en had een normaal 
postuur. De getinte (Indische?) 
man was ongeveer 1,75 meter 
lang. 
Getuigen kunnen zich melden 
via 0900-8844. 
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Optreden Fetherlite 
voor Stichting Pleun
Uitgeest - De bekende Uitgees-
ter formatie Fetherline staat op 
13 november op het podium van 
muziekcafé De Balken in Uit-
geest. De band treedt niet vaak 
meer op, maar het optreden in 
november is zo langzamerhand 
een traditie geworden. Fetherlite 
speelt rock met een eigen saus-
je. Dit jaar speelt de band niet al-
leen voor het publiek, maar ook 
voor stichting Pleun. Deze stich-
ting is in het leven geroepen 

door een aantal vrienden van 
Dennis en Marieke, de ouders 
van Pleun. Doel is het algemeen 
welzijn van Pleun en haar directe 
familie te bevorderen. Pleun lijdt  
aan het Rett-syndroom.
Fetherlite heeft besloten een 
deel van de opbrengst het op-
treden ten goede te laten komen 
aan stichting Pleun. Ook komt 
er een ton te staan in De Bal-
ken waar mensen hun donatie in 
kunnen doen.  

Drummer Cellphyll’s draagt stokje over

Zes bands en gastspeler 
zaterdag in De Bakkerij

Castricum - Na vier jaar trouwe 
dienst heeft drummer Bram Stolk 
besloten om het uit Castricum en 
Alkmaar afkomstige Cellphyll te 
verlaten. Het belooft zaterdag 6 
november geen triest afscheid te 
worden. In Frank de Jonge heeft 
Cellphyll inmiddels een opvolger 
gevonden. Aan het einde van de 
set zal Bram dan ook het stokje 
letterlijk overdragen aan Frank. 

Om het spektakel compleet te 
maken krijgt Cellphyll vervolgens 
ook nog eens versterking uit on-
verwachte hoek: Mariska Jas 
van De Skatjes verrijkt de rock-

tonen met een swingende saxo-
foonsolo.
Stonerrockband Cellphyll bracht 
in 2009 haar eerste EP ‘Com-
fort Zone’ uit. Dit schijfje lever-
de de band vergelijkingen op 
met grootheden als Kyuss, Tool 
en Soundgarden. Naast Cellphyll 
spelen er zaterdag nog liefst vijf 
bands. Te weten: Spoetnik Or-
kestar, Snow on Palm Trees, The 
Lost Noise, Minomatic en Root 
Hob Brewery. De optredens be-
ginnen om 19.30 uur. De entrée 
bedraagt 3 euro voor leden en 
4 euro voor niet-leden. Foto Mi-
chael de Vreugd.

‘Uit Hongarije’ bij Iskra Monumenten 
Jong talent in Lumaka Ensemble 

Castricum - Iskra zet zich als 
één van de weinige podia in Ne-
derland in om jonge professio-
nele musici van topniveau een 
podium te bieden. Jonge mu-
sici die vaak al te horen zijn op 

de grote Nederlandse en inter-
nationale podia en in prestigi-
euze programmeringen, maar 
die bij Iskra laagdrempelig, dus 
voor weinig geld te beluisteren 
zijn. Met het jonge, veel gelau-

werde en bijzondere Lumaka 
Ensemble sluit Iskra Monument-
concerten zijn klassieke muziek-
week af op zaterdag 13 novem-
ber met Uit Hongarije, een avond 
Hongaars klassiek. Dorpskerk, 
aanvang 20.15 uur. Lumaka En-
semble bestaat uit harp, fluit en 
strijktrio. Dankzij deze samen-
stelling is het mogelijk om stuk-
ken voor uiteenlopende samen-
stellingen te spelen. 

Te beluisteren zijn werken van 
Zoltán Kodaly, Ernó Dohnán-
yi, Béla Bartók, Lászlo Lajtha en 
Péter Eötvös. Het Lumaka en-
semble bestaat uit een interna-
tionaal gezelschap professionele 
jonge musici van topniveau: har-
piste Miriam Overlach, fluitiste 
Jana Machalett en strijktrio: vi-
ool Joseph Puglia, altviool Mar-
tina Forni en cello Örs Köszeghy. 
Het ensemble won diverse be-
langrijke prijzen. De entree is  11 
euro, Iskra-donateurs en studen-
ten/CJP 9 euro, kinderen tot en 
met 12 jaar 6 euro. Alle concert-
info info en kaarten bestellen via 
www.iskra.nl of tel. 0251 674379.
De Dorpskerk is te vinden op het 
Kerkpad 1 in Castricum.

Programma 4 nov t/m 10 nov 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.30 uur  
zondag & maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 & 20.00 uur  

woensdag 20.00 uur  
“Haar naam was Sarah”

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
“Tirza”

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.00 uur  

zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Eat Pray Love”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur  
zondag 16.00 uur  

woensdag 16.00 uur  
“Briefgeheim”
zaterdag 16.00 uur  
zondag 11.00 uur  

“Legende van Ga´Hoole (NL) - 3D”
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag  13.30 uur  
“Foeksia de Miniheks”
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur  
“Sinterklaas en het 
pakjes mysterie”

zaterdag & zondag 16.00 uur  
woensdag 16.00 uur  

“Verschrikkelijke Ikke (NL) 3D”

Haar naam was Sarah
De tienjarige Sarah wordt in de 
nacht van 16 juli 1942 samen 
met haar ouders opgepakt en 
naar het Vélodrome d’Hiver in 
Parijs gebracht, waar duizenden 
joden worden verzameld voor 
deportatie. Niemand heeft ech-
ter gezien dat Sarah haar kleine 
broertje Michel in een kast op-
sloot, net voordat de politie het 
appartement binnendrong. Zes-
tig jaar later krijgt Julia Jarmond, 
een Amerikaanse journaliste in 
Parijs (Kristin Scott Thomas), de 

opdracht een artikel te schrijven 
over deze razzia, een inktzwarte 
bladzijde in de Franse geschie-
denis. Ze gaat op zoek in archie-
ven en via het dossier van Sarah 
ontdekt ze een goed verborgen 
geheim van haar eigen schoon-
familie. 

Haar echtgenoot probeert haar 
ervan te weerhouden zich met 
deze geschiedenis te bemoeien, 
maar Julia besluit desondanks 
het spoor van Sarah te volgen.

Sören is een jonge uil, in de ban 
van zijn vaders grootse verha-
len over de ‘Bewaarders van 
Ga’Hoole’, een mythische groep 
van gevleugelde helden die in 
een grote veldslag hebben ge-
streden om alle uilen te redden 
van de kwaadaardige Volmaak-
te Strijders.
Terwijl Sören ervan droomt zich 

Legende van Ga’Hoole in 3D
ooit bij zijn helden te voegen, 
spot zijn oudere broer Kludd met 
dit idee. Kludd doet er alles aan 
om meer aandacht en liefde van 
hun vader te krijgen dan zijn jon-
gere broer. Maar de jaloezie van 
Kludd heeft vreselijke gevol-
gen… ‘Legende van Ga’Hoole’ 
is te zien in 3D en is Nederlands 
gesproken. 
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Vakgarage Akersloot, 
gegarandeerde kwaliteit
Akersloot - De garage van 
André Sikkelerus is als sinds 
2002 een vertrouwd begrip in 
Akersloot en omgeving. Met in-
gang van 1 januari van dit jaar 
mag dit bedrijf zich officieel Vak-
garage noemen. En dat is niet 
voor niks! Iedere Vakgarage is 
aangesloten bij de Bovag, is door 
RDW erkend en moet voldoen 
aan de hoogste eisen, waardoor 
kwaliteit gegarandeerd is. 

André: “Een ander voordeel is 
dat we meedoen met de lande-
lijke acties van de Vakgarage die 

te zien zijn op www.vakgarage-
akersloot.nl.” Het is nu de juiste 
tijd om een winterinspectie uit 
te laten voeren. “Voor de kos-
ten hoef je het niet te laten, want 
voor slechts 9,95 euro controle-
ren wij de auto op twintig vita-
le punten.” En er is meer. Er wor-
den ook regelmatig kortingen 
gegeven op de navigatiesyste-
men, de radio-cd-spelers en ac-
cu’s. Het vakbekwame team van 
Vakgarage Akersloot verricht on-
derhoudswerkzaamheden, repa-
raties en schadeherstel aan al-
le merken auto’s. “De onderde-
len worden vier keer per dag af-
geleverd, dus onze klanten krij-
gen meestal hun auto nog die-
zelfde dag terug.” Ook voor het 
laten uitvoeren van een APK-
keuring is men hier aan het juis-
te adres. Het tankstation is in 
handen van Tinq. “En dat be-
tekent heel goedkoop tanken, 
24 uur per dag. Iedere donder-
dagavond krijgen klanten vijf-
tien cent korting op elke liter ge-
tankte benzine. Deze actie duurt 

tot half november.” Bij Vakgarage 
Akersloot kan men terecht voor 
zowel nieuwe als gebruikte au-
to’s. “Onze wisselende voorraad 
zorgt er voor dat er altijd wel een 
passende auto aanwezig is. Bo-
vendien bied ik een extra service 
als bemiddelaar. Als mensen er-
gens een auto hebben gezien die 
hen bevalt, ga ik er naar kijken 
om te zien of het een goede aan-
koop zou zijn en ik onderhandel 
over de prijs.” Als dat geen ser-
vice is!
De moderne en uitstekend uitge-
ruste werkplaats is voorzien van 

een nieuwe vloer. “En we hebben 
de modernste uitleesapparatuur 
van Bosch in huis gehaald. Om 
bij een storing de juiste diagno-
se te kunnen stellen moet de au-
to hierop aangesloten worden en 
wordt de storing of fout uitgele-
zen. Ons team beschikt over de 
kennis en vaardigheden om de 
storing daarna deskundig te ver-
helpen.” Vakgarage Akersloot is 
sinds augustus officieel dealer 
van de uitstekende scootmobie-
len van Mobiel Garant. “We heb-
ben alle modellen op voorraad 
en ook voor service en de ver-
zekering kan men hier terecht. 
Daarnaast verkopen we lichtge-
wicht rollators.” Vakgarage vindt 
garantie erg belangrijk. “Daarom 
kan men bij ons terecht voor ga-
rantie op nieuwe auto’s, garantie 
op occasions en garantie op re-
paratie en onderhoud.” 

Kijk voor meer informatie op 
www.vakgarageakersloot.nl of 
bel 0251-312313. Het adres is 
Dorpsstraat 3-5 in Akersloot. 

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips op  
financieel en verzekeringsgebied.

De dagen worden korter en de 
avonden langer. Vorige week  
tijdens een donkere herfstavond 
zit ik met mijn 3 kinderen op de 
bank en heb het dikke sprookjes-
boek op schoot. Ik lees het 
nieuwsgierige grut het verhaal 
voor over prinsessen, heksen en 
een glazen bol. In sprookjes-
boeken hebben heksen een  
glazen bol om in de toekomst te 
kijken. Zo maken zij hun keuzes 
over wat goed is of slecht.  
Helaas bestaan sprookjes niet en 
hebben wij geen glazen bol tot 
onze beschikking.
 
Maar zouden we eigenlijk wel 
willen weten wat er in de toe-
komst gebeurd? Hoe anders zou 
ons leven er uit zien als we alles 
van te voren weten. En wat willen 
we dan allemaal weten?  

Financiële planning
De meeste mensen zouden 
graag een kijkje nemen in hun 
financiële toekomst. Want als u 
de TV aanzet of de krant leest, 
bekruipt u ongetwijfeld soms 
ook het onzekere gevoel over uw 
financiële situatie. Helemaal nu 

de overheid de sociale voorzienin-
gen gaat aanpassen en de ver-
antwoordelijkheid steeds meer 
bij uzelf neerlegt. Zo mogen we 
van de overheid o.a. pas op ons 
67ste met pensioen, is de werke-
loosheidsuitkering versoberd en 
wordt de bijdrage voor kinder-
opvang verlaagd. Het treft ons 
dus allemaal. 

Ook al hebben wij geen glazen 
bol, op financieel gebied komen 
we een heel eind om in uw  
toekomst te kijken. Dit ‘kijkje in 
de toekomst’ noemen we Finan-
ciële planning. 

Financiële planning is eigenlijk 
voor iedereen met een inkomen 
interessant en belangrijk. Want 
weet u hoe u er financieel voor 
staat bij gezinsuitbreiding? Of als 
u arbeidsongeschikt of ontslagen 
wordt. En hoe ziet uw situatie  
er uit als u met pensioen gaat  
of zelfs eerder wilt stoppen  
met werken? 

Toekomst
Zomaar een paar vragen, maar 
die wel een grote impact kunnen 
hebben op uw financiële situatie.

Mocht u moeite hebben met het 
beantwoorden van deze vragen, 
dan kunnen wij u daar bij helpen. 
Wij helpen u bij het vaststellen 
van uw financiële wensen, moge-

lijkheden en risico’s. U krijgt 
als het ware een kijkje in de 
financiële glazen bol. Op deze 
manier kunt u bepalen of u extra 
zekerheid wilt opbouwen. Samen 
met u zorgen wij ervoor dat u 
in al uw levensfases financieel 
prettig kunt leven.

Wilt u een kijkje nemen in een 
glazen bol? Kom dan gerust bij 
ons langs voor een vrijblijvend 
financieel advies. Univé Noord-
Kennemerland is te vinden in 
Heemkerk op de Maerelaan 6, 
tel. 0251 - 65 70 75 en in Limmen 
aan De Drie Linden 1, 
tel. 072 - 505 35 81.

Er was eens...

Schaatsen in Mongolië
Castricum - Vrijdagavond 5 
november geeft de Akersloot-
se schaatskrek Jan Veldt een le-
zing over een vorig jaar verreden 
schaatstocht in Mongolië. Dit 
was een tweehonderd kilome-
ter lange tocht die in twee dagen 
onder bare weeromstandighe-
den is verreden. De lezing wordt 
aangevuld met unieke filmbeel-
den in een wel heel bijzonder 
landschap. De entree is gratis. 
Wel kan men deze avond een 
donatie doen ten bate van een 
goed doel in Armenië. Jan is 
daar enkele jaren terug geweest 

met een sponsorfietstocht om 
daar een cheque van 7000,- eu-
ro te overhandigen voor baar-
moederhalskankeronderzoek. 
Een vervolg hier op is dan hij nu 
geld aan het inzamelen is voor 
een scanapparaat voor de plaats 
Spitak. Deze plaats is in 1988 ge-
heel verwoest door en aardbe-
ving. Iedere donatie is dus wel-
kom. 
De lezing wordt gehouden in 
het Clubhuis van de ijsclub 
Kees Jongert Aderlaertlaan 5 te 
Heemskerk (park Assumburg) 
Aanvang 20.00 uur. 

Cabarettalent uit Castricum! 
Poolvogel te zien in De Zwaan 
Uitgeest - Getuige zijn van aan-
stormend cabarettalent dat bin-
nen enkele jaren aan de top 
staat? Bezoek dan de voorstel-
ling van cabaretgroep Poolvo-
gel, bestaande uit oud-Castri-
cummers Joppe van Driel, Mari-
us van Duijn, Matthijs de Wit en 

muzikant Thijs Jung. Poolvogel 
staat met de show ‘Wat zijn din-
gen in het algemeen toch apart’ 
in de Nederlandse theaters. De 
voorstelling kent een hoog tem-
po van afwisselende fragmen-
ten, absurde sketches en lied-
jes die slim in elkaar zitten. De 

Castricum - In de Negentiende, 
het restaurant gelegen aan de 
Communicatieweg 18 in Heems-
kerk organiseert de Heemskerk-
se Golfclub een optreden van 
het trio Jos van Beest en zan-
geres Marielle Koeman. Naast 

Jazzconcert van trio Jos van 
Beest en Marielle Koeman

mannen leerden elkaar ken-
nen op het Bonhoeffer College, 
waar zij een geheel eigen stijl 
van humor ontwikkelden. Het ta-
lent van Poolvogel is inmiddels 
niet onopgemerkt gebleven: vo-
rig jaar won de groep zowel de 
jury- als de publieksprijs op het 
Amsterdams Studenten Cabaret 
Festival. “Sketches die elkaar in 
rap tempo opvolgen in een goe-
de mis en scène. De mannen van 
Poolvogel zijn oorspronkelijk, 
theatraal, muzikaal en bedienen 
zich van geraffineerd uitgewerk-
te teksten”, aldus de jury. Niet 
veel later was Poolvogel fina-
list op het Groninger Studenten 
Festival in de Groningse Stads-
schouwburg. Poolvogel treedt op 
19  november op in Dorpshuis de 
Zwaan in Uitgeest. 
Kaarten zijn te reserveren via 
kaartverkoopdezwaan@gmail.
com. Kaarten in de voorverkoop 
zijn verkrijgbaar bij Boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest.

Van beest bestaat het trio uit 
Erik Schoonderwoerd op bas en 
Nanning van der Hoop op drums.  
Zij treden op vanaf 16.00 uur op 
zondagmiddag 7 november. De 
toegang is gratis en iedereen is 
welkom. 

Regio - Activiteitenclub Stap-
maatjes, voor gezellige mensen 
tussen 25 en 55 jaar, gaat op za-
terdag 20 november bowlen en 
eten in Uitgeest. Wie ook mee 
wil kijkt op www.stapmaatjes.
nl om vrijblijvend lid te worden. 
De club organiseert verschillen-
de activiteiten. 

Stapmaatjes
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Leer textiel prepareren 
in atelier Ida Bakker 
Castricum - Zaterdag 20 no-
vember van 10.00 tot 14.00 uur. is 
er weer een creatieve workshop 
in het gezellige atelier van Ida 
Bakker. Tijdens deze workshop 
leren de deelnemers verschil-
lende technieken, waaronder af-
drukschildertechnieken, en kun-
nen zij babykleding prepareren. 

Ida: “Dit kan ook iets anders zijn, 
als het maar van textiel is. Al-
les wat men graag wil bewaren 
als een mooie herinnering, kan 
worden geprepareerd.” De tech-
nieken die geleerd worden kun-
nen ook gebruikt worden bij het 
schilderen op doek. 
Met een babypakje, sokjes, 

schoentjes, mutsje et cetera 
wordt een mooie compositie ge-
maakt die vervolgens wordt ge-
prepareerd. Een mooi cadeau 
en herinnering. Meedoen kost 
65 euro inclusief alle materia-
len. Koffie/thee met lekkers is in-
clusief, wel zelf een lunch mee-
nemen. Het doek kan uitharden 
en drogen in het atelier en later 
worden opgehaald. 

De workshop is geschikt voor 
beginners en gevorderden, aan-
melden en meer informatie bij 
Ida Bakker in de winkel, Dorps-
straat 102, 0251-673977of via 
mail winkel@glashandelbakker.
nl. 

Castricum - De fractie van de 
PvdA vergadert op maandag 
15 november vanaf 20.00 uur in 
sporthal d’ Enterij in Limmen.

De partij nodigt de inwoners van 
Limmen uit om van gedachten te 
wisselen over diverse onderwer-

Praten met de PvdA in Limmen
pen zoals de sluiting van zwem-
bad Dampegheest, het voortbe-
staan van sporthal d’Enterij en 
de nieuwe manier van afvalinza-
meling. 
Natuurlijk kunnen ook allerlei 
andere onderwerpen van inwo-
ners aan bod komen.

Duingezichten en beelden
Bakkum - Tot en met 2 januari 
zijn in Het Oude Theehuys beel-
den te zien van Maria de Jong. 
Daarnaast zijn schilderijen te be-
wonderen van Kees Kalkman. 
Beide kunstenaars hebben hun 
atelier in het Raadhuis voor de 
Kunst in Velsen-Zuid. Maria de 
Jong is een professionele beeld-

Te snel door de Poelven
Op 12 oktober is er weer een kat overreden in de Poelven. De dader is 
doorgereden en schepte daarbij bijna een straatbewoner die hem tot 
stilstand wou dwingen. De automobilist had de kat waarschijnlijk niet 
gezien door zijn (te) hoge snelheid. Met in het achterhoofd dat het vol-
gende keer misschien een kind of volwassene is, willen we de gemeente 
verzoeken om meer snelheidsbeperkende maatregelen te treffen in 
onze straat. Een erkende stratenmaker heeft aangegeven ons te willen 
helpen met het aanleggen van een verkeersdrempel. Dit om de kosten 
beperkt te houden. Onder de bewoners van de straat hebben we hier-
voor een handtekeningenactie gehouden. 
Namens de bewoners van de Poelven, Manu Valk en Daan Schoorl. 

De Kleine Verhuizer 
groeit gestaag door
Velsen - In 1998 besloten vier 
wijze mannen uit Velsen samen 
een verhuisbedrijf op te richten, 
achteraf gezien de belangrijk-
ste beslissing van hun leven. In-
middels zijn we twaalf jaar ver-
der en is de Kleine Verhuizer uit-
gegroeid tot een volwassen be-
drijf dat werkelijk elke verhuizing 
aankan. Ook kan gesteld worden 
dat de Kleine Verhuizer in de re-

gio een begrip is geworden en 
dat mensen het verhuisbedrijf 
weten te vinden wanneer dit no-
dig en gewenst is. 
Inmiddels is De Kleine Verhui-
zer flink gegroeid. Ze hebben de 
beschikking over een compleet 
wagenpark met twee vrachtwa-
gens en voeren veel opdrachten 
uit voor diverse overheidinstel-
lingen. Naast de grote verhuis-

houwer. Kees Kalkman studeer-
de sociologie en bekwaamde 
zich later in tekenen en schilde-
ren. In Het Oude Theehuys expo-
seert Kees Kalkman schilderijen 
in acrylverf onder de overkoepe-
lende titel ‘duingezichten’.  

Het Oude Theehuys, op het ter-
rein van Dijk en Duin, is open 
van woensdag tot en met zon-
dag, van 11.00 tot 17.00 uur. 

opdrachten doet de Kleine Ver-
huizer ook veel voor senioren. In 
samenwerking met diverse zor-
ginstellingen regelen zij de ver-
huizing naar een zorgcentrum al 
binnen een week. Naast het ver-
huizen levert de Kleine Verhui-
zer vele andere diensten. Voor-
beelden hiervan zijn de opslag 
van goederen en het ontruimen 
van woningen. Het verhuisbe-
drijf beschikt over allerlei materi-
alen die nodig zijn bij een verhui-
zing, denk hierbij aan verhuisdo-
zen, een verhuislift en gardero-
beboxen. 
De Kleine Verhuizer maakt het 
klanten zo makkelijk mogelijk. 
Zij rekenen geen voorrijkosten 
en komen langs voor het uit-
brengen van een offerte. Ver-
huizen met de Kleine Verhui-
zer is relatief voordelig en neemt 
een hoop werk en stress uit han-
den. Wie verhuist met de pro-
fessionals van De Kleine Ver-
huizer krijgt als klap op de vuur-
pijl 10% korting op de aanschaf 
van meubels bij de Meubelknal-
ler. En dat is mooi meegenomen. 
Het team van enthousiaste ver-
huizers staat altijd en voor ieder-
een klaar. Zie www.kleineverhui-
zer.nl of bel 0255-537532.

Dorpsstraat feestelijk geopend 
Castricum - Met een program-
ma vol feestelijkheden wordt de 
vernieuwde Dorpsstraat her-
opend op vrijdag 12 november. 
De Dorpsstraat heeft een me-
tamorfose ondergaan. Het ont-
werp van de betrokken stakehol-
ders is uitgevoerd en heeft een 
prachtig resultaat opgeleverd. 
Het wegdek is geheel vernieuwd, 
evenals het straatmeubilair. Bo-

men zijn nieuw geplant. De win-
kel- en uitgaansstraat is voor de 
gebruikers toegankelijker en vei-
liger geworden.
De nieuwe Dorpsstraat is een 
fietsstraat. De inrichting laat dat 
duidelijk zien. De rode asfaltlin-
ten zijn in de eerste plaats fiets-
paden. Auto’s mogen wel ge-
bruik maken van de fietsstraat, 
maar zij zijn slechts te gast. Ze 

Alzheimer Café op 9 november
Vermoeden van dementie?
Regio - Op dinsdag 9 novem-
ber is er weer Alzheimer Café 
in IJmuiden. Het onderwerp die 
avond is: ‘Waar, wanneer en hoe 
wordt de diagnose dementie ge-
steld?’ Want wat gebeurt er zo al 
op zo’n onderzoeksdag en hoe 
wordt aan het einde van het on-
derzoek het eindoordeel en con-
clusie aan de betrokkenen me-
degedeeld? Anke Beerlage, ge-
spreksleider voor deze avond, 
gaat hierover in gesprek met ie-
mand van de geheugenpoli van 
het Rode Kruis Ziekenhuis in Be-
verwijk. 
Geïnteresseerd in dit onder-
werp? Ga naar het Alzheimer 
Café in de Centrale Bibliotheek, 
Dudokplein 16 in IJmuiden.
De inloop is vanaf 19.00 uur, het 
programma start om 19.30 uur. 

Meer informatie is beschikbaar 
op www.alzheimer-nederland.nl/
midden-kennemerland 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. De bezoekers krij-
gen informatie van hulpverleners 
en van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door vas-
te gespreksleider. Na dit gesprek 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Er is een tafel met bro-
chures en andere literatuur om 
thuis na te lezen. 
Meer informatie? 
Werkgroep Alzheimer Café is 
overdag bereikbaar onder tel.: 
06-33631872. 

Castricum - Op donderdag-
avond 4 november staat het iso-
leren van woningen centraal tij-
dens een bijeenkomst van Calo-
rie. Met isolatie is nog veel ener-
giewinst te halen. 
Er zijn die avond twee korte in-
leidingen: een praktisch verhaal 
over energie-isolatie door Mi-
chiel de Nijs en een verslag van 
de eerste ervaringen met straat-
isolatie door Theo Smit. Daar-
naast is er een kennismarkt over 
isoleren. Aanvang 20.00 uur. 

Het adres is Oude Haarlemmer-
weg nummer 75 (naast de Ford 
garage) Meer informatie over 
Calorie: www.calorieenergie.nl.

Ook besparen?

moeten achter de fietsers blijven 
en hun snelheid aanpassen. In-
halen mag alleen over de ande-
re weghelft, als de veiligheid dat 
toelaat. De maximumsnelheid in 
de straat is 30 km, maar minder 
mag ook. Vrachtwagens mogen 
de Dorpsstraat niet in, tenzij ze 
er daadwerkelijk moeten laden 
of lossen. Winkeliers, horeca en 
gemeente bieden een program-
ma vol feestelijkheden van 12.00 
tot 17.00 uur waarover volgende 
week meer in De Castricummer.    
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Koetje boe & ratje toe 
voor Stichting Opkikker
Castricum - Monique de Vries 
uit Castricum schreef de kinder-
dichtbundel Koetje boe & Ratje 
toe, een boekje waarvan de op-
brengst ten goede zal komen 
van Stichting Opkikker. Het kin-
derboekje bevat gedichtjes be-
schreven vanuit de belevingswe-
reld van kind of dier. 
Serieuze, fantasierijke, crypti-
sche, ontroerende, lieve, stou-
te maar vooral zeer humoristi-
sche verhaaltjes. Monique de 
Vries heeft in het verleden veel 
tijd door moeten brengen in het 
ziekenhuis vanwege haar zieke 
dochter. “De tientallen wensen 
die we ooit hadden toen ieder-
een nog gezond was, waren in-
eens allemaal verdwenen. Als je 
kind ernstig ziek is heb je name-
lijk nog maar één wens en dat is 
‘het beter worden’. Als die ene 
belangrijkste wens nog niet is 
uitgekomen is het zo ontzettend 
fijn om de sleur van het negatie-
ve eens te kunnen doorbreken. 
Wat is er nou leuker om eens uit 
die ziekenhuissleur te komen en 
de dingen te realiseren die nog 
wel mogelijk zijn? Geloof mij, 
voor velen is zo’n Opkikkerdag 
het beste medicijn waar je nog 

De tafel van 13, een 
familiegeschiedenis
Castricum - Egbert Kooiman 
uit Castricum komt uit een groot 
gezin. Elf kinderen uit dit gezin 
schreven samen een boek: De 
tafel van 13, een familiegeschie-
denis. Egbert: “We zijn geboren 
en getogen in Andijk. Ik woon 
sinds 1992 in Castricum. In De 
Tafel van 13 halen we herinne-
ringen op aan onze gezamenlijke 
jeugd.” Van de armoede in de ja-
ren ’50 – toen was geluk heel ge-
woon’ – tot de latere welvaart. In 
het boek komt het oer-Hollandse 
familieleven in de volle breedte 
langs: gezellige saamhorigheid, 
maar ook spanningen en rivali-
teit, een gestorven baby, humor 
en frustratie, het voortdurende 
gevecht om aandacht, de onver-
mijdelijke ‘familiekwestie’ en de 

veranderende kijk op seksuali-
teit en op het geloof. Elk gezins-
lid schreef zijn eigen, openharti-
ge bijdrage. Tezamen vormen ze 
een kleurrijke, herkenbare, ont-
roerende en soms knarsende 
ketting van verhalen. Fragment: 
‘Gezinnen zijn bedoeld om uit el-
kaar te vallen.’ 
En: ‘Zoals Obelix als baby in de 
koperen ketel met toverdrank 
viel, wat zijn verdere leven be-
paalde, zo viel ik als baby in een 
grote groepsdynamiek.’ 
Op zaterdag 6 november lance-
ren Piet, Gré, Lolke, Alie, Marri-
anne, Egbert, Arie, Rob, Paula, 
Frans en Magda Kooiman in het 
dorpshuis van Andijk hun boek. 
De tafel van 13 is te koop in alle 
boekwinkels in Castricum.  

lang geestelijk op kunt teren. Ik 
hoefde dan ook niet lang na te 
denken over een goed doel voor 
de opbrengst van dit boekje. De-
ze Stichting moest het worden 
hoe dan ook!”
Stichting Opkikker verzorgt Op-
kikkerdagen voor langdurig zie-
ke kinderen en hun gezin. Be-
stel het boekje via mabdevries@
ziggo.nl voor maar 16,95 euro en 
steun daarmee Stichting Opkik-
ker. 

Welke ondernemers 
vallen in de prijzen? 
Castricum - De gemeente Cas-
tricum gaat ondernemersprijzen 
uitreiken. Inmiddels zijn Castri-
cummers uitgenodigd om on-
dernemers uit de gemeente te 
nomineren voor de diverse prij-
zen. Dat kan nog tot 5 november.

Op 16 november vindt in Ho-
tel Akersloot vanaf 20.00 uur de 
feestelijke uitreiking plaats van 
de ‘Ondernemersprijzen Castri-
cum.’ De prijzen zijn een soort 
Oscars voor de beste bedrij-

ven in Akersloot, Bakkum, Cas-
tricum, De Woude en Limmen 
in de categorieën detailhandel, 
horeca, recreatie & toerisme, 
land- en tuinbouw, MKB, zakelij-
ke dienstverlening en duurzaam 
ondernemen. Voor de catego-
rie duurzaam ondernemen ko-
men alle bedrijfstakken in aan-
merking. De feestelijke uitrei-
king wordt dit jaar voor het eerst 
georganiseerd. De uitreiking zal 
een jaarlijks terugkerend eve-
nement worden. Organisatoren 

Castricum - “In de winter van 
2010 is er een opleving van de 
klassieke mode. Het is een zeer 
gecontroleerde en verzorgde 
mode met veel aandacht voor 
details. De kleuren zijn gedempt. 
Vouwen en scherpe lijnen val-
len op en alles is volledig uitge-
dacht. Dit is een prachtige mode 
voor de vrouw met een klassie-
ke smaak.” 
Nanette Popken heeft een half 
jaar geleden haar bedrijf opge-
richt. Als imageconsulent wil ze 
vrouwen van 55 jaar en ouder 
en diegenen met een moeilij-
ke maat hebben helpen om het 
mooiste uit zichzelf te halen. Zij 
heeft een driestappenplan ont-
wikkeld. 

Kleur & Stijl analyse 
“Hoewel het een hele uitgave 
lijkt om een kleurenpalet te laten 
bepalen, is dat het geld absoluut 
waard. Als er grijze haren komen 
of een beetje couperoze, kan dit 

een omslag in 
je palet zijn.” 
Nanette ver-
telt dat ze 
zelf vroeger 
een lentepalet 
had, maar nu 
een zomer-
palet. Kleding 
in de kleuren 
geel en groen 
en cognac 
heeft ze moe-
ten afdanken 
en vervangen 
door kleding 
in de kleu-
ren blauw, pe-
trol en roze. 

In haar studio kunnen vrouwen 
een kleuranalyse krijgen, zodat 
ze weten welke tinten haar goed 
staan. “Dat scheelt vervolgens 
weer behoorlijk in de miskopen 
en spaart geld uit. Verder kan 
er een stijlanalyse gedaan wor-
den, zodat men weet welke belij-
ning en wat voor prints het beste 
staan. Waar accenten mogen lig-
gen en waar gecamoufleerd kan 
worden. Heerlijk om daarna zor-
geloos te bewegen en te weten 
dat alles goed zit. Tips over ge-
zichtsvorm met kleur en coupe 
van kapsel kunnen in de analy-
se worden meegenomen.”

Kledinginspectie 
“Heeft u nog een prachtig ge-
sneden kledingstuk met veel 
grappige details in de kast han-
gen? Een leuke nieuwe blouse 
met een strikshawl erbij en klaar 
is kees. Misschien is de leng-
te van het kledingstuk niet goed 
en kan de kleermaker daar wat 

aan doen . Anders is een nieuwe 
outfit voor deze feestmaand wel-
licht een optie. Eerder vertelde 
Nanette al iets over de klassieke 
stroming in de mode, de gecon-
troleerde verzorgde mode met 
veel aandacht voor details. “De 
naam die door trendwatchers 
voor deze stroming is bedacht 
is hyperesthetisch realisme. Er 
is nog een stroming in de mode 
geschikt voor 55+ en die heeft 
de naam Apotheose van creati-
viteit. In deze stroming mag veel. 
Het is nooit teveel en het is zelfs 
over the top. Er is een vrijheid om 
alles met elkaar te combineren, 
zolang het maar mooi en vrou-
welijk blijft. Gedacht kan wor-
den aan een patchwork van wol-
len stoffen, maar nu bewerkt met 
pailletten of teveel versieringen. 
het geheel is dan overdone. De 
prints zijn golvend. Veel veren, 
met name pauwenveren. worden 
gebruikt. De bijpassende kleur is 
die van olie op golven, smaragd-
groen of warm rood.”

Kapsel 
Is het tijd voor een ander model? 
Hoe staat het met de haarkleur? 
“Grijs of leisteenkleurig haar is 
momenteel heel trendy! Super-
dunne highlights met lichtbruin 
over grijzend, maar van natu-
re middenblond haar geven wat 
meer contrast en kunnen de 
kleur van de ogen versterken.  
Nog een mogelijkheid om meer 
contrast in het gezicht te krijgen 
is door superdunne donkerbrui-
ne lowlights (kleurhoogte 3) in 
zilverwithaar aan te brengen. Er 
ontstaat dan een leisteenachti-
ge kleur. 
Nanette Popken Kledingad-
vies Kleur & Stijl, tel.: 0251- 
822205/06-26635804, email: na-
nette.popken@casema.nl. Kijk 
ook op www.nanette-kledingad-
vies.nl voor meer informatie. 

Mooi in de december-
maand in drie stappen

zijn de gemeente en de Rabo-
bank. Iemand voordragen kan 
via communicatie@castricum.nl 
of schriftelijk, door middel van 
een brief aan Gemeente Castri-
cum, Economische Zaken, Post-
bus 1301, 1900 BH Castricum.
Naast de prijzen voor de diverse 
categorieën reikt de Rabobank 
de ‘Rabo-legpenning’ uit aan de 
ondernemer die zich heeft on-
derscheiden op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De uitreiking van 
de ondernemersprijs in de ca-
tegorie ‘duurzaam ondernemen’ 
vervangt de uitreiking van de 
prijs voor de meest duurzame 
bouwer. In maart 2010 werd de-
ze prijs nog uitgereikt aan C.G. 
De Nijs Bouw B.V.

Bijeenkomst PvdA met 
Tweede Kamerleden
Castricum - De PvdA, afde-
ling Castricum, organiseert een 
openbare discussiebijeenkomst 
op woensdag 10 november van-
af 20.00 uur in Dorpshuis De 

Kern, Overtoom 15. Gesproken 
wordt over het antwoord van de 
PvdA op het regeer- en gedoog-
akkoord van de regering Rutte-
Verhagen (-Wilders). Sprekers 

zijn de PvdA Tweede-Kamerle-
den Sjoera Dikkers en Jeroen 
Recourt. Sjoera Dikkers heeft 
de portefeuille Ontwikkelingssa-
menwerking en Handelsbetrek-
kingen, Jeroen Recourt heeft de 
portefeuille Justitie, Nederland-
se Antillen en Aruba. Beiden zijn 
sinds juni lid van de Tweede Ka-
mer. Belangstellenden zijn wel-
kom.
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Castricum - De Gezelschaps-
bank organiseert een basiskook-
cursus voor mannen. 
Op donderdag 11 november 

Basiskookcursus 
voor mannen

Opknapbeurt groenvoor- 
ziening Rembrandtschool
Akersloot - Een groepje fana-
tieke ouders en kinderen hebben 

op 16 oktober hun handen uit de 
mouwen gestoken om de groen-

voorziening rond het schoolplein 
van de Rembrandtschool op te 
knappen. De perken waren over-
woekerd met struiken, bomen 
en onkruid. Hierdoor ontstonden 
gevaarlijke situaties door laag-
hangende takken en brandne-
tels. Ook werd door een aantal 
ouders een klimrek opgeknapt 
en voorzien van een vrolijke ge-
le kleur. 
Deze actie is op touw gezet met 
behulp van de ouderraad en 
door middel van het nieuwe di-
gitale net waar de school mee 
werkt. Ouders worden hierdoor 
op de hoogte gehouden van al-
le zaken die in en om de Rem-
brandschool gebeuren. Via deze 
weg zijn ouders gevraagd mee te 
helpen aan deze klus. 
Dankzij deze ouders en de me-
dewerking van de gemeente, die 
de bergen afval heeft verwijderd, 
heeft de school weer een keuri-
ge groenvoorziening rondom de 
schoolpleinen. 

Robyn en Kyara verwend 
met Sweet Sixteen Party
Castricum - Op 28 oktober or-
ganiseerde wensstichting De 
Oppepper een Sweet Sixteen 
feest voor Robyn (16) en Kya-
ra (10) de Graaf uit Castricum. 
Robyn werd geboren met een 
hartafwijking, waar men pas op 
12-jarige leeftijd achter kwam. 
Bij Kyara ontdekten artsen een 
cyste ter grootte van een man-
nenvuist in haar buikholte. Het 
was de liefste wens van Carola 
de Graaf, om een Sweet Sixteen 
feest te geven aan haar dochters. 
Moeder Carola werd zelf vorig 
jaar getroffen door een zeldza-
me aandoening. Deze ziekte tast 
de spierfunctie aan. Het verzoek 
van Carola voor het feest werd 
direct gehonoreerd door de vrij-
willigers. Wensstichting ‘De Op-
pepper’ uit Abcoude vervult ul-
tieme wensen voor mensen met 

een chronische aandoening.
Omdat de meiden door de ziekte 
van hun moeder afgelopen jaar 
hun verjaardagsfeestjes hebben 
moeten missen, wilde de moeder 
heel graag dat haar dochters een 
groot verjaardagsfeest kregen. 
Dankzij sponsoring door een 
groot aantal lokale ondernemers 
die belangeloos hun diensten 
aanbieden zijn, kon dit Glitter & 
Glamourfeest worden gereali-
seerd. Maar ook door betrokken 
ondernemers uit de rest van Ne-
derland werd deze dag een suc-
ces. Het bleef die dag niet alleen 
bij een Sweet Sixteenfeest voor 
klasgenoten, familie en vrien-
den. Robyn en Kyara kregen van 
Cosmo Hairstyling een professi-
oneel kapsel. Een visagist zorgde 
voor de nagel- en make-up ver-
zorging. Een professionele foto-

graaf van BalkPhotoArt verzorg-
de een mooie glamour fotoshoot, 
waar de fotomodellen alleen van 
kunnen dromen.
Een grote witte limousine, be-
schikbaar gesteld door Big Li-
mo Limousine kwam Robyn, Ky-
ara en andere VIP’s ophalen en 
een ererondje rijden door Castri-
cum. Daarna vertrokken ze naar 
cultureel poppodium De Bakke-
rij. Bloemist de Eeuwige Lente en 
decoratiebedrijf Balloonz had-
den de feestzaal van Cultureel 
Poppodium De Bakkerij mooi 
versierd met bloemen, ballonnen 
en ballonnendecoraties. De ca-
tering werd gezorgd door de pa-
tatkraam van De Goudgele Patat 
uit Limmen en door All Bakers, 
met muffins en brownies. 
Op de avond zelf vonden er twee 
Sweet Sixteen Party’s plaats. Tij-
dens de eerste Sweet Sixteen 
Party kregen Kyara en de ove-
rige jonge gasten een Glitter & 
Glamour make-over met zonne-
brillen, pruiken en boa’s, dank-
zij het bedrijf Greet Verkleedt. Dj 
Rob en een professionele hip-
hop groep, beschikbaar gesteld 
door Mariz, stonden klaar om ie-
dereen uit hun dak te laten gaan 
op de dansbeats. Karikatuur- en 
portrettekenaar Ineke Ligter-
moet was aanwezig op het tiener 
Sweet Sixteen Party, om een leuk 
portret van iemand te maken. Op 
de tweede Sweet Sixteen Par-
ty was het de beurt aan de jon-
geren en volwassenen, om sa-
men met Robyn de vloer onvei-
lig te maken. 

Voor meer informatie over Stich-
ting De Oppepper: www.deop-
pepper.nl of telefoon 0294-
281549. 

start bij het Mirakel van Bakkum 
een kookcursus voor mannen. 
Ook geïnteresseerde dames mo-
gen deelnemen.
De cursus start om 15.00 uur 
en duurt tot circa 19.00 uur. De 
deelnemers gaan samen met 
de kok van het Mirakel aan de 
slag om met elkaar een heerlij-

ke Hollandse maaltijd te berei-
den, die daarna met elkaar ge-
nuttigd wordt. 
De prijs voor de hele cursus van 
vier donderdagen, inclusief eten 
bedraagt 100 euro.
Wie interesse heeft kan zich 
aanmelden bij de receptie van 
het Trefpunt, tel. 072 -5331297.

Lezing: Het verrassende 
landschap van het Oer-IJ’
Castricum - Donderdag 11 no-
vember laat Lia Vriend met tallo-
ze illustraties zien hoe het land-
schap in de kustzone van Noord-
Holland in de loop der eeuwen 
steeds veranderd is.
Vanaf 5000 jaar geleden tot de 
Middeleeuwen zijn het natuur-
lijke processen, maar vanaf de 
Middeleeuwen wordt de mens 
de belangrijkste veroorzaker van 
de continu veranderende land-
schappen.
Het gebied waar wij nu wonen 
was 2500 jaar gelegen aan een 
grote rivier die bij Castricum 
in zee uitstroomde. Het wordt 
het Oer-IJ genoemd, omdat het 
stroomgebied ongeveer samen-
valt met de bedding van het la-
tere IJ. Toen geen hoge duinen 
langs de kust, maar een ‘Bies-

bos’-gebied, waar het rivierwa-
ter de zee opzoekt en de zee met 
vloed de bedding van de rivier in 
stroomt. 
Tijdens de presentatie zal dui-
delijk worden dat bijvoorbeeld in 
de tot voor kort zeer natte Vel-
serbroek, de Broekpolder bij Be-
verwijk/Heemskerk en bij Uit-
geest onder een middeleeuws 
klei- en veenpakket een heel an-
der landschap is gevonden, waar 
bewoning goed mogelijk was.
De lezing vindt van 14.00-16.00 
uur plaats in De Kern aan de 
Overtoom. Ze is georganiseerd 
door het Vrouwen Contact Cas-
tricum en voor iedereen toegan-
kelijk. Niet-leden betalen 4 eu-
ro waarbij inbegrepen koffie of 
thee. Kijk voor meer informatie 
op www.vccastricum.nl.

Herfstconcert bij het 
jubilerend Excelsior
Limmen – Het is al weer 85 jaar 
geleden dat de heren bijeen 
kwamen in Café Zomervreugd 
en besloten tot oprichting van 
Harmonie Excelsior. Daar wil 
men toch even stil bij staan tij-
dens het herfstconcert op 7 no-
vember.
Een jubilerende muziekvereni-
ging die tegelijkertijd het oude 
gebouw aan de Schoolweg om-
tovert tot een prachtige repeti-
tieruimte en een verenigingsge-
bouw dat weer jaren mee kan. 
Dat is allemaal mogelijk bij Ex-
celsior Limmen. 
Een groots feest blijft dit jaar 
uit, maar tijdens het komende 
herfstconcert wil men toch even 

stilstaan bij de 85-ste verjaardag. 
Daarnaast zijn er deze middag 
ook nog drie huldigingen van ju-
bilarissen binnen de Harmonie; 
tweemaal 25 jaar en een die al 
40 jaar lid bij de vereniging is.
De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door Harmonie Excel-
sior onder leiding van Liesbeth 
Zonneveld en door Slagwerk-
groep Excelsior onder leiding 
van Floris van Tol. Elk met een 
gevarieerd programma, dat men 
in het Vredeburg aan de Dussel-
dorperweg kan komen beluiste-
ren. Aanvang 15:00 uur.
Voor meer informatie over Mu-
ziekvereniging Excelsior Lim-
men: www.excelsiorlimmen.nl.

Kleurplaat maken 
voor Sinterklaas
Castricum - Voor alle kleine in-
woners heeft het Sinterklaasco-
mité een mooie kleurplaat ge-
maakt. De kinderen mogen die 
zo mooi mogelijk inkleuren. De 
ingeleverde kleurplaten worden 
opgehangen in de Pancratius-

kerk. Als Sinterklaas op 13 no-
vember de kerk bezoekt, zoekt 
hij de mooiste uit. De kleurpla-
ten kunnen vanaf donderdag bij 
Albert Heijn, Vomar, Deen, Deka-
markt en Boekhandel Laan afge-
haald worden. 
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Zaterdag 13 november komt 
Sinterklaas naar Castricum

Castricum - Zaterdag 13 no-
vember komt Sinterklaas met al 
zijn Pieten, en dat zijn er wel vijf-
tig, naar Castricum. 
Om 13.15 uur kan men alvast 
meezingen met het Musicstar 
koor op het Kooiplein. Daar 
zijn ook al een heleboel Pieten 
om lekker mee te dansen en te 
springen. 
Om 13.45 uur komt Sinterklaas 
naar het Kooiplein achter de mu-
ziek en de majorettes aan. 
Na de optocht vanaf het Kooi-
plein wordt het grote Sinter-
klaasfeest in de Pancratiuskerk 
gevierd. De route die gelopen 
wordt, staat volgende week in 
de krant.

Is de kat al op leeftijd?
Seniorenzorgprogramma voor 
de kat bij DAP IJmond Noord
Castricum - Bij katten ou-
der dan tien jaar komen zeer 
regelmatig een aantal ouder-
domsaandoeningen voor zoals 
nierproblemen, schildklierpro-
blemen, suikerziekte, hartproble-
men, artrose en dementie.
Vaak zien dierenartsen deze ou-
derdomskwalen echter pas als 
een kat ze al in een zeer verge-
vorderd stadium heeft. Het dier 
is dan bijvoorbeeld al sterk ver-
magerd en/of wil al niets meer 
eten of drinken. Dit heeft er dan 
geenszins mee te maken dat de 
eigenaar onvoldoende zorg voor 
het dier zou hebben. Vaak wordt 
gedacht dat de kat nu eenmaal 
oud wordt en daar toch niets aan 
te doen is. En dat is jammer. Hoe 
vroeger deze ouderdomskwalen 
worden ontdekt, des te groter 

de kans op herstel of beperking 
van de schade. En des te langer 
kan een kat nog een gezond en 
gelukkig leven leiden. Bij Die-
renartsenpraktijk IJmond Noord 
aan het Raadhuisplein 7 te Cas-
tricum kan men terecht voor het 
seniorenzorgprogramma kat. Dit 
programma zorgt voor vroeg-
tijdige opsporing van ouder-
domsaandoeningen en bestaat 
uit een  lichamelijk onderzoek, 
urineonderzoek en bloedonder-
zoek voor onder andere suiker-
ziekte, nierproblemen en te hard 
werkende schildklier. In novem-
ber biedt DAP IJmond Noord 
het seniorenzorgprogramma kat 
tegen een gereduceerd tarief 
aan. Meer informatie: www.da-
pijmondnoord.nl bel de praktijk 
tel.0251-655910. 

Vanaf 10 november: Het Sint-
Nieuws op RTV Noord-Holland
Castricum - Henny Huisman en 
zijn familie krijgen hoog bezoek 
deze maand: Sinterklaas en zijn 
pieten komen logeren! 
Alles in huize Huisman draait om 
het Sinterklaasfeest en iedereen 
helpt mee. Want er moet natuur-
lijk van alles geregeld worden 
voor het grote Sintfeest. 
Naast Henny Huisman en zijn 
vrouw Lia steken ook dochter 

Nikki, haar man Frank en hun 
kinderen Emma, Olivier en Va-
lentijn de handen flink uit de 
mouwen. 

Zal alles voorspoedig verlopen? 
Krijgen ze alles op tijd af voor 5 
december? Dit is allemaal te zien 
in het SintNieuws vanaf 10 no-
vember elke woensdag om 9:00 
uur bij RTV Noord-Holland.

Een sprankelend concert!

Castricum - Zondagmiddag 31 
oktober hield het Kleinkoor Cas-
tricum zijn dertigjarig jubileum-
concert in een zeer druk bezoch-
te Pancratiuskerk. Het was alles-
zins de moeite waard; het pu-
bliek kreeg een oor- en oogstre-
lende uitvoering van de barok-
opera Dido en Aeneas van Henri 
Purcell. Vanuit de thematiek van 
het verhaal waarin de liefde tus-
sen de held Aeneas en koningin 
Dido op zo’n dramatische ma-
nier afloopt, had het Kleinkoor 
Castricum het programma voor 
de pauze daarop aangepast met 
een aantal madrigalen. Meteen 
met het eerste madrigaal van J. 
Arcadelt liet het koor een mooie, 
evenwichtige koorklank horen. 
Ook in het madrigaal van A. Wil-
laert was daar weer een rustige 
en klankvolle uitvoering. Polyfo-
ne muziek is altijd een uitdaging 
voor een koor, vooral door into-
natie en inzetten. Het Kleinkoor 
pakte die uitdaging goed op. 
Qua expressie zou er nog winst 
te behalen zijn. Dat was ook het 
geval bij de madrigalencyclus 

Sestina van C. Monteverdi. De 
muziek is zo complex, ook door 
de opgesplitste sopraanpartij 
dat er hier en daar wat intona-
tieproblemen en individuele tim-
bres opvielen en waarin het koor 
soms moeite had om de juiste 
spanning vast te houden. Diri-
gent Rozemarijn Kalis heeft hier-
mee hoog ingezet en zeker een 
grens verlegd. Zij brengt overi-
gens een mooie, grote beweging 
aan in de muziek. Misschien zou 
expressie meer aandacht mogen 
krijgen; het is soms wat statisch. 
Na de pauze verraste het koor 
met medewerking van solisten, 
Barokorkest Collegium Musi-
cum Den Haag en balletschool 
Heerhugowaard met een spran-
kelende uitvoering van Dido en 
Aeneas. Het koor was getooid in 
kleurrijke capes, de vocale solis-
ten in barokke kleding alsook de 
leden van de balletschool. In het 
tweede bedrijf, waarin de hek-
sen centraal staan, draaide het 
koor de capes om en laat hier-
mee letterlijk de zwarte kant 
zien. Het koor had er duidelijk 

plezier in. In de vooral homofo-
ne muziek klonk het koor lich-
ter en veerkrachtig en mooi van 
intonatie. Het begeleidende or-
kest was expressief en transpa-
rant en liet een zeer professio-
nele indruk achter. Met een uit-
drukkelijk compliment voor de 
soepele continobegeleiding. Tij-
dens de instrumentale gedeeltes 
hadden de danseressen van de 
balletschool een overtuigende 
uitbeelding van de muziek; een 
genot om te zien. Het was een 
zeer toegevoegde meerwaarde. 
Bij de solisten had Anne Chris-
tine Wemekamp de rol van Dido. 
Ze maakte indruk met haar zeer 
overtuigende uitvoering; zij leef-
de zich in in de rol, het verhaal. 
Ontroerend was haar uitvoering 
van Dido’s lament; muziek waar 
je stil van wordt. Aeneas, vertolkt 
door Peter Scheele, kreeg een 
klankvolle vertolking; zou mis-
schien iets meer drama mogen 
hebben. De twee heksen, Carla 
Veeningen en Maria Goetze, met 
een expressief heksenduet en 
de tovenares Esmée Schoones 
met haar oproep tot zwarte ma-
gie hadden een overtuigende in-
breng. Belinda, vertolkt door Ka-
trien Nauwelaerts, zong mooi; 
zou zich misschien iets meer in 
de rol kunnen inleven. 
Dit concert was tevens het af-
scheidsconcert van de dirigen-
te Rozemarijn Kalis. Zowel zij als 
het Kleinkoor Castricum hebben 
dit op een indrukwekkende ma-
nier gedaan. Dat het publiek dat 
ook zo voelde bleek wel uit de 
staande ovatie die minutenlang 
duurde. Een welgemeend com-
pliment! 
Joost Doodeman

Expositie van Lianne 
Oost in de bibliotheek
Castricum - Tot 29 novem-
ber exposeert Lianne Oost haar 
schilderijen in de bibliotheek 
van Castricum. De expositie 
gaat over menselijke uitdrukkin-
gen en emoties die door kleur 
en vorm worden bepaald. Lian-
ne Oost is 21 jaar. Zij heeft al-
tijd al veel getekend, maar sinds 
enige tijd richt zij zich voorname-
lijk op het schilderen. Zij werkt 
bijna elke dag aan haar schil-
derijen en exposeert regelmatig. 
De inspiratiebronnen voor haar 

werken zijn: de mensheid, de 
maatschappij, persoonlijkheden, 
angsten en gevoelens. 
In deze expositie gaat het om uit-
drukkingen en emoties. De wer-
ken zijn uitgevoerd in acrylverf.
Haar werk is tot 29 november te 
bezichtigen in Bibliotheek Cas-
tricum, Geesterduinweg 1. 

Kijk voor meer werk van Lianne 
Oost op: www.redbubble.com/
people/bonnieeast.
De expositie is gratis te bezoe-

Vrijwilligersavond met 
een boeiend optreden
Castricum - De gemeente Cas-
tricum en de Stichting Welzijn 
Castricum verzorgen als dank 
voor de fantastische inzet van de 
vele vrijwilligers in de kernen van 
Castricum een wervelend optre-
den van pianist Louis van Dijk en 

zijn dochter Selma van Dijk, zan-
geres en violiste. Het optreden 
vindt plaats op vrijdag 26 no-
vember van 19.30 tot circa 23.00 
uur in Theater Dansende Duinen 
op het terrein van Dijk en Duin in 
Castricum. 

ken tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek. 

Verenigingen en vrijwilligersor-
ganisaties hebben vorige week 
een brief met een uitnodiging, 
programma en aanmeldkaart 
ontvangen met het verzoek de 
aanmeldkaart voor 10 november 
te retourneren. 
Organisaties die nog geen uit-
nodiging ontvangen hebben 
kunnen contact opnemen met 
de Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel. 0251-65 
6562, info@welzijncastricum.nl.
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Castricum - Niet minder dan veertien jeugdleden van FC Castricum 
zijn geslaagd voor de cursus pupillenscheidsrechter. Tijdens de herfst-
vakantie zaten zij een dag in de ‘schoolbanken’. Samen met vier jon-
gens van Odin kregen zij van Hans Ploeg, KNVB-docent, alle informatie 
die bij het leiden van voetbalwedstrijden hoort. Iedereen was geslaagd 
en kreeg het certificaat pupillenscheidsrechter, de felbegeerde KNVB-
badge, een fluit, een opschrijfboekje, een pen en een opbergetui van 
de KNVB. Daarnaast krijgen alle geslaagden een echt scheidsrechter-
stenue van de club (in bruikleen). De 14 gediplomeerde scheidsrech-
ters van FC Castricum zullen worden ingezet bij de E- en F-thuiswed-
strijden. (Foto: Han de Swart).

Europees spektakel op 
velden FC Castricum 
Castricum - Eindelijk was het 
zover. De Spalding Grammar 
School uit Engeland met spelers 
onder de 13 jaar kwam op be-
zoek bij FC Castricum. De inter-
land van de D1, aangevuld met 

spelers uit de D2, stond in het 
teken van het Engelse ‘kick and 
rush’ tegenover de Hollandse 
school. Dat FCC moest wennen 
aan de Engelse speelstijl bleek 
al na tien seconden, toen de bal 

vanaf de aftrap hoog naar voren 
werd geschoten en door de En-
gelse spits koelbloedig werd af-
gemaakt. Daarna had het oog-
strelende combinatievoetbal van 
FCC de overhand. Door fantas-
tische reddingen van de Engel-
se keeper en het ontbreken van 
het nodige geluk werd de wed-
strijd echter onverdiend met 1-3 
verloren.
Daarna was het de beurt aan 
een combinatie van D3 en D4. 
De selectie bestond uit maar 
liefst 18 spelers die zelfs vanuit 
verre vakantieoorden terug wa-
ren gereisd voor deze belangrij-
ke internationale wedstrijd. Met 
een ongekende grote inzet werd 
het de Engelsen zeer lastig ge-
maakt. FCC kwam terecht op 
een 1-0 voorsprong. Helaas door 
twee counters wisten de Engel-
sen kort voor en na rust te sco-
ren. In het vervolg van de wed-
strijd bleef helaas een verdiende 
gelijkmaker uit en kwamen de 
Engelsen dus ook deze wedstrijd 
als winnaar uit de strijd. (Foto: 
Marc Brinkman)

Limmen wint belangrijke wed-
strijd tegen Olympia Haarlem
Limmen - Limmen heeft afgelo-
pen zondag de thuiswedstrijd te-
gen Olympia Haarlem winnend 
afgesloten. De eindstand was 
4-0.
Onder een druilerige regen-
bui startte Limmen goed te-
gen Olympia Haarlem. Limmen 
had eigenlijk agressiever op de 
bal moeten jagen, maar deed dit 
niet en liet Olympia het spel ma-
ken. Maar gelukkig voor Limmen 
was hun spits het enige ‘gevaar’.  
Veel ballen werden hoog op hem 
gespeeld om zodoende de klei-
ne linksbuiten in stelling te bren-
gen. Dit resulteerde niet in kan-
sen. Nadat Olympia Haarlem een 
half uur lang vergeefs probeerde 
om in de buurt van Limmer doel-
man Koen Seignette te komen, 

nam Limmen het heft in handen. 
Nadat aanvaller Jeroen Veldt 
eerst spits Tjeerd Kruidenberg 
alleen voor de keeper van Olym-
pia had gezet, maar helaas faal-
de, deed Veldt het dan maar zelf. 
Na een aanval over links beland-
de de bal voor de voeten van Jo-
pie. Bekeken plaatste hij de bal 
via de binnenkant van de paal 
achter de doelman, 1-0.
Twee minuten later was het we-
derom Limmen dat kon juichen. 
Nu was Veldt de aangever. Na 
een goede voorzet kon aanvoer-
der Rik Seignette prachtig de bal 
glijdend achter de keeper schie-
ten, 2-0.
In de rust werden de zogenoem-
de puntjes op de i gezet en ie-
dereen was het erover eens dat 

de 3-0 zo snel mogelijk gemaakt 
moest worden om de wedstrijd 
in het slot te gooien. 

Dat het 3-0 zou worden was in 
de tweede helft enkel een kwes-
tie van tijd. Het was wederom 
Jeroen Veldt die de Limmer sup-
porters liet juichen. In de 70e 
minuut schoot Veldt listig bin-
nen na een goede dribbel, 3-0. 
Het laatste doelpunt kwam op 
naam van invaller Jan Welboren. 
‘Supersub’ Welboren pakte zijn 
doelpuntje mee, toen hij alert re-
ageerde toen Olympia de bal niet 
wegkreeg na een corner van in-
valler Cris Zomerdijk. Welboren 
schoot simpel binnen en bezorg-
de hiermee Limmen de overwin-
ning van de dag, 4-0.

Sander Mossing Hol-
steijn grijpt koppositie
Castricum - In de 9e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum heeft San-
der Mossing Holsteijn de leiding 
overgenomen van zijn vader Ger 
Holsteijn. Sander speelde aan 
het eerste bord een bekerwed-
strijd voor viertallen tegen Op-
positie uit Heiloo. Met de zwar-
te stukken spelend, moest San-
der lange tijd opletten om niet in 
het nadeel te komen. Er kwam 
uiteindelijk een paardeindspel, 
met voor beide partijen nog vijf 
pionnen, op het bord. Dit eind-
spel wist Sander op uiterma-
te knappe wijze te winnen. Door 
zijn tegenstander te dwingen 
op een afruil in te gaan, kwam 
er een vrijstaande zwarte rand-

pion op het bord. Paarden heb-
ben een hekel aan randpionnen 
en ook hier was het niet anders. 
Het witte paard moest de zwar-
te pion blokkeren. Daarna bracht 
Sander met subtiele zetten zijn 
tegenstander tot zetdwang met 
verlies tot gevolg en zo scoorde 
hij het winnende punt voor het 
Castricumse bekerviertal.
Willem Pool speelde met zwart 
een kei van een partij tegen 
Hemmo Dekkers. In het toren-
eindspel wist hij een vrijpion te 
verkrijgen, maar dat zag er remi-
seachtig uit vond Willem, waarna 
Hemmo het daaropvolgende re-
miseaanbod gelijk accepteerde.
Piet van Wonderen haalde ein-
delijk weer eens uit met een 

winstpartij tegen Rob Dekker. 
Rob offerde een kwaliteit voor 
aanvalskansen, maar Piet was bij 
de les en sloeg de aanval af. In 
de slotfase zou zwart beslissend 
met een pion gaan promoveren, 
waarna Rob opgaf.
Frank Sluiter speelt een sterk 
seizoen en bleef wederom rustig 
achter zijn schaakbord. Tegen-
stander Jan van Riel beging een 
paar misstappen en Frank pro-
fiteerde optimaal met een over-
winning tot gevolg.
Jo Clarijs had moeten winnen 
van Peter Smit, nadat hij vanuit 
de opening flink voordeel kreeg. 
In de slotfase zag Jo de werking 
van een vijandelijke loper totaal 
over het hoofd en leverde onder 
het commentaar van Peter: ‘niet 
je sterkste zet vanavond Jo’, een 
volle toren in. Sportief was daar-
om het remiseaanbod van Peter, 
waar Jo schoorvoetend akkoord 
mee ging.

Adri Twisk nieuwe kop- 
loper schaakclub Bakkum
Bakkum - Na een spannen-
de partij tegen Peter Siekerman 
heeft Adri Twisk net als vorig sei-
zoen na vijf ronden de leiding ge-
nomen. In een scherpe Siciliaan-
se Sveshnikov met wederzijd-
se kansen verloor Siekerman na 
een verkeerde afruil uiteindelijk 
een stuk, waarna Twisk de partij 
koelbloedig kon uitspelen. Bob 
Bakker bracht al zijn manschap-
pen naar voren voor een scher-
pe aanval tegen Arno Schlos-
ser, die echter stoïcijns zijn eigen 
plan trok en na een listig schijn-
offer een stuk wist te winnen. 
Hierna kon Schlosser eenvou-

dig afruilen naar een gewonnen 
eindspel. In een Siciliaanse par-
tij bereidde Dirk Schut tegen Ja-
cob Bleijendaal een aanval op de 
koningsvleugel voor. Bleijendaal 
won daarentegen een pion op 
de damevleugel en kreeg goe-
de tegenkansen, die na een af-
ruil tot winst leidde. Ruud Kloek 
kwam weer de top-10 binnen na 
een fraaie overwinning op Hans 
Damman. Jos Zonneveld behaal-
de zijn eerste overwinning van 
het seizoen ten koste van Marc 
Graftdijk. Stand aan kop: 1. Adri 
Twisk: 2. Arno Schlosser; 3. Peter 
Siekerman.

Pupillenscheidsrechters

Biljartvereniging WIK
Groenendal wisselvallig
Castricum - Voor Peter stonden 
op de achtste speelavond twee 
wedstrijden gepland. Zijn eerste 
wedstrijd tegen Wim van Duin 
kon hij niet in winst omzetten. In 
een moeizame wedstrijd finishte 
Wim in 31 beurten de partij win-
nend af, waar Peter op 68 caram-
boles bleef steken. Later op de 
avond liet Peter zien waartoe hij 
in staat is. In een goede partij te-
gen Siem Bakkum had hij maar 
22 beurten nodig om de partij 
winnend af te sluiten, waar Siem 
op 50 van de te maken 78 ca-
ramboles bleef steken. De ande-
re partijen stonden allemaal op 
een redelijk niveau met positie-
ve uitschieters van Peter Weijers 
tegen Klaas Jongeneel en Cor 
Stroet tegen Cees Burgmeijer. 
Peter eindigde zijn partij win-
nend af in 22 beurten, wat hem 
de 4 punten opleverden. Ook 
Cor Stroet kon dit aantal van vier 
punten toevoegen aan zijn to-

taal. Deze partij leverde Cees 
Burgmeijer toch nog een punt 
op, door zijn moyenne van 111%. 
Gert Lute gaat maar door met 
waar hij de afgelopen weken al 
mee bezig was, het winnen met 
goed spel, van zijn partijen. Nu 
moest Jaap Frans er aan gelo-
ven. In 27 beurten was Gert klaar 
met zijn partij, en kon weer vier 
punten toevoegen aan zijn to-
taal. Noemenswaardig is de par-
tij tussen Wim Baltus en Jörgen 
Bolten. Deze goede partij eindig-
de in 24 beurten in remise, wat 
beide spelers twee punten ople-
verde. Hun lady Cynthia Slinger 
wist haar partij tegen Gerard de 
Zeeuw in precies 30 beurten uit 
te maken, wat haar ook vier pun-
ten opleverde, waardoor zij Fer-
ry van Gennip weer verdrong van 
de tweede plaats. Stand: 1. Gert 
Lute 28 punten, 2. Cynthia Slin-
ger 24 punten, 3. Ferry van Gen-
nip 22 punten.



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
3 november 2010

Agenda Raadsplein
4 november 2010, aanvang 17.00 uur

17.00-17.45	 Programmabegroting	2011,	
	 meerjarenperspectief	2012-	2014	
	 Reactie/beantwoording	college	op	schriftelijke	reactie	van	fracties	op	de	begroting
18:45	-	20:45	 Reactie/debat	raad
	 Bespreken	amendementen
21:15		 Besluitvorming:
	 Tweede	Bestuursrapportage	2010
	 Begroting	2011,	meerjarenperspectief	2012	–	2014,	inclusief	moties	en	amendementen
	 Belastingverordeningen
	 Zandzoom,	Voortgangsrapportage	en	beschikbaar	stellen	gemeentelijk	aandeel	in	ontwikkelingsbedrijf
	 Bestemmingsplan	kampeerterreinen	Bakkum	en	Geversduin	(inclusief	amendementen)

Genoemde tijdstippen zijn bij benadering. De gehele agenda en achterliggende stukken kunt u inzien in de locatie Limmen 
en op de website.

Extra drukte op Geesterweg en Rijksweg
Tussen	Alkmaar	 en	Uitgeest	worden	op	
de	 A9	 spitsstroken	 aangelegd	 en	 vindt	
wegonderhoud	 plaats.;	 Dat	 gebeurt	 tot	
19	juni	2011.	Tot	28	maart	is	er	verkeers-
hinder	richting	Alkmaar;	tussen	28	maart	
en	 19	 juni	 in	 beide	 richtingen.	 Verkeer	

moet	 rekening	 houden	 met	 extra	 reis-
tijd,	vooral	in	de	spits.	Wie	reist	over	de	
Geesterweg	in	Akersloot	of	de	Rijksweg	
in	 Limmen,	 moet	 rekening	 houden	 met	
extra	drukte	door	sluipverkeer.	
De	 gemeente	 houdt	 de	 overlast	 nauw-

lettend	 in	 de	 gaten	 en	 heeft	 hierover		
blijvend	contact	met	Rijkswaterstaat.	
Meer	 informatie:	 www.rijkswaterstaat.
nl/a9,	tel.	0800	-	8002.	
Of:	www.castricum.nl	>		Werken	in	uit-
voering.

93	 leerlingen	 van	 basisschool	 Toerma-
lijn	en	de	Montessorischool	in	Castricum	
strijden	 tegen	 elkaar	 om	 in	 10	 weken	
tijd	 thuis	 en	 op	 school	 zoveel	 mogelijk	
milieu-acties	uit	te	voeren.	

De	uitslag	van	deze	Battle	wordt	bekend-
gemaakt	op	25	november	in	bezoekers-
centrum	De	Hoep.	
Lees	meer	op	www.castricum.nl	>	Meer	
nieuws.

Battle tussen Toermalijn en Montessorischool: 

Welke school voert de meeste milieu-acties uit?

AAnGEvRAAGdE vERGunninGEn
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkijken 
op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.

*Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt 
verleend.
201010	 Brakersweg	5	in	Castricum
	 Het	wijzigen	van	de	gevels
211010	 Van	Speykkade	59	in	Castricum
	 Het	realiseren	van	in-/uitrit
251010	 Startingerweg	45	in	Akersloot
	 Het	uitbreiden	van	de	woning	en	de	berging
	 Pageveld	4	in	Limmen
	 Het	uitbreiden	van	de	woning
	 Hogeweg	159	in	Limmen
	 Het	plaatsen	van	een	veranda

*Aanvragen ontheffingen 
Burgemeester	 en	wethouders	maken	bekend,	 dat	met	 in-
gang	van	donderdag	4 november 2010 de	volgende	aan-
vragen	om	ontheffing	van	het	bestemmingsplan	gedurende	
6 weken	ter	inzage	liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 lid 4  
van de Wet ruimtelijke ordening
	 Achterweg	15	in	Limmen
	 Het	bouwen	van	een	woning	met	berging

Gedurende	de	inzagentermijn	van	6	weken	kan	een	belang-
hebbende	mondeling	of	schriftelijk	zijn	zienswijze	indienen	
bij	 de	 gemeente.	 Voor	 het	 indienen	 van	 een	 mondelinge	
zienswijze	kunt	u	een	afspraak	maken	met	team	BWB,	tel:	
(0251)	661122.

vERlEEndE vERGunninGEn
Sloopvergunningen
251010	 Jan	Miessenlaan	5	in	Bakkum
	 Het	slopen	van	het	dak	van	de	stal

*APV-vergunningen
Ontheffing sluitingstijd:	 aan	 FC	 Castricum	 is	 ontheffing	
verleend	van	het	 sluitingsuur	om	de	kantine	op	19	op	20	
november	2010	tot	02.00	uur	geopend	te	hebben.
Winkeltijdenverordening:	aan	Kunstgalerie	Aquarius	is	ont-
heffing	verleend	van	de	Winkeltijdenverordening	voor	het	
organiseren	 van	 een	 schilderijtentoonstelling	 met	 verkoop	
op	zondag	13	maart	2011	van	12.00	tot	17.00	uur	in	Hotel	
Akersloot.	
Standplaats:	 aan	 Rico’s	 Biokazen	 is	 vergunning	 verleend	
voor	 het	 innemen	 van	 een	 standplaats	 op	 het	 Balaton	
Füredplein	 op	 iedere	 dinsdag	 voor	 de	 verkoop	 van	 kaas,	
zuivelproducten	en	olijven	van	biologische	kwaliteit.
Bezwaar:	een	belanghebbende	kan	binnen	6	weken	na	de	
datum	 van	 bekendmaking	 van	 het	 besluit	 een	 bezwaar-
schrift	 indienen	bij	de	gemeente	 (Postbus	1301,	1900	BH	
Castricum).
Castricum, 3 november 2010

OndERnEmERspRijs CAstRiCum

De	 gemeente	 Castricum	 gaat	 op	 16		
november	 ondernemersprijzen	 uit-
reiken.	 Inwoners	 van	 de	 gemeente		
kunnen	 ondernemers	 nomineren	
voor	de	diverse	prijzen.	Dat	kan	 tot	5		
november.	Meer	 informatie	 leest	u	op	
de	website	>	Actueel	>	Persberichten.




