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Wel kantoor, geen verbouwing 
monument of aantasting tuin 

Bakkum - De monumentale vil-
la aan de Van Oldenbarneveldt-
weg 53 is dit jaar meerdere ke-
ren in het nieuws geweest. Kort 
geleden deed de initiatiefgroep 
Bescherm Bakkum melding van 
een aanvraag voor het verplaat-
sen van de inrit. “Verwarrend en 
gezien vanuit de belangen van 
de initiatiefgroep zelfs onlogisch 
en inconsequent”, zegt eigenaar 
Martin de Winter. “Ons initiatief 
om de monumentale villa uit te 
breiden is in maart 2011 van-
wege afwijzende reacties van-

uit de omgeving door ons stop-
gezet. Een mogelijke glazen kan-
tooruitbreiding is hiermee al ge-
ruime tijd van de baan. Aanlei-
ding voor het recente oplaaien 
van de discussie is onze officiële 
aanvraag bij de gemeente om de 
inrit te mogen verplaatsen. Dit 
is gemotiveerd door veiligheids-
overwegingen en van geen en-
kele invloed op het verdwijnen 
van uniek en beschermd bodem-
leven zoals door Bescherm Bak-
kum is gesuggereerd. Uit recent 
onderzoek door specialisten is 
gebleken dat zich op dit terrein 
geen flora- en faunabeperkin-
gen voordoen om de oprit aan te 
leggen. De bomen worden ont-
zien, omdat er eenvoudigweg 
geen bomen op de beoogde op-
rit staan. Net als Bescherm Bak-
kum zijn wij een voorstander van 
het in stand houden van de mo-
numentale panden in ons dorp. 
De opstelling van de initiatief-

u kunt uw kabaaltje 
opgeven via

www.castricummer.nl

groep komt echter inconsequent 
over en is niet in lijn met de ei-
gen doelstellingen. Als men zo 
begaan is met onze tuin, waar-
om wordt er dan uitsluitend op 
ons perceel gefocust? In de af-
gelopen maanden zijn diverse 
volwassen bomen uit nabijgele-
gen tuinen verwijderd, waaron-
der die van een van de woord-
voerders zelf. In de straat is on-
langs een tuin met een soortge-
lijk bodemleven als dat van ons 
leeggehaald. Merkwaardig dat 
Bescherm Bakkum hier geen 
zichtbare actie tegen heeft on-
dernomen.” 
De vraag of de monumentale vil-
la en daarmee het dorpsgezicht 
in stand kan worden gehou-
den is volgens De Winter met 
het stopzetten van bouwplan-
nen een stuk moeilijker te beant-
woorden. “Wij zijn en blijven ge-
noodzaakt te zoeken naar nieu-
we exploitatiemogelijkheden. Dit 
heeft recent geleid tot een prin-
cipe-overeenstemming met een 
organisatie die een deel van de 
villa wil gebruiken als kantoor. 
Omdat het pand ten dele be-
stemd is als woning, wordt bin-
nenkort bij de gemeente een of-

ficiële aanvraag ingediend voor 
de verruiming van het gebruik. 
Belanghebbenden krijgen hier-
mee gelegenheid kennis te ne-
men van de aanvraag.” 
Voordeel van de bestemmings-
verruiming is dat er aan de mo-
numentale villa niets hoeft te 
worden verbouwd en de par-
keerplaats wordt niet uitgebreid. 
“Het beeld blijft zoals het nu is. 

Daarmee blijft het rijksmonu-
ment en zijn omgeving, die ook 
wij zeer koesteren, in stand. Wij 
hopen dat Bescherm Bakkum 
zich dat realiseert en zich con-
structief wil opstellen ten aan-
zien van alle eigenaren die, net 
als deze initiatiefgroep, zorg wil-
len dragen voor behoud van de 
momumentale villa’s in dit ge-
bied. 

PLASTERK
komt
Europa - de euro - de bezuinigingen

9 november
20.00 u. toegang gratis
Johanna’s Hof
Zeeweg - Bakkum

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum
GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

bomvol vers gebruneerde hazelnoten

do/vr/zat € 1,50

HAZELNOOTGEBAKJE 
MET SLAGROOM

OUDERWETS LEKKER

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 
Tel. 0251-654683 • Maandags geopend vanaf 9.00 uur Burgemeester Mooijstraat 29     Castricum     0251 652430

Proef exclusief biologisch vlees.
Nergens zo goedkoop als deze week bij ons.

Hooglander stoofvlees
Do 3/11 vr 4/11 za 5/11

(zolang de voorraad strekt, max 1 kg p.p)

500 gr         3,99
Hooglanderburgers

Ma 7/11 di 8/11 wo 9/11
(zolang de voorraad strekt, max 8 stuks p.p)

4 halen 2 betalen

.
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COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
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 donder-
dagochtend 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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
21-10-2011: Dotzen Fleur, doch-
ter van F.P.A. Putter en S.L. van 
der Velden, geboren te Alkmaar. 
23-10-2011: Femke, dochter van 
S.C. Admiraal en C. Hollenberg, 
geboren te Alkmaar.

Wonende te Castricum:
19-10-2011: Lars, zoon van M. 
Siebeling en E.A.G. Brinkkemper, 
geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
17-10-2011: Kate Maria, dochter 
van S. Weijer en E.M. Al, geboren 
te Limmen. 22-10-2011: Oskar 
Erwin, zoon van M.E. Boog en 
M.J.M. Kieft, geboren te Zaan-
stad.

Wonende te Bakkum:
17-10-2011: Binck Theodorus 
Antonius, zoon van M.N. Vink 
en V.G. Eichelsheim, geboren te 
Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
25-10-2011: Glorie, Kick J.S. en 
Korver, Lotte, beiden wonende 
te Castricum. 27-10-2011: Hou-
tenbos, Rick R. en Groot, Nata-
lie, beiden wonende te Limmen.

Huwelijken en partnerschap-
pen:
22-10-2011: de Laat, Franciscus 
J.C.A. en Poirters, Catharina J., 
beiden wonende te Vlijmen.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
19-10-2011: Borst, Petrus C.J., 
oud 72 jaar, weduwnaar van 
Groen, Geertruida C.M., overle-
den te Bakkum.

Wonende te Akersloot:
20-10-2011: van Wijhe, Alber-
tus A., oud 82 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
W.H. Blijdenstein. 22-10-2011: 
van der Eng, Nicolaas P.J., oud 
54 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd met J.I.M. Oud.
 
Wonende te Castricum:
20-10-2011: Schinkel, Johanna 
G.E., oud 70 jaar, overleden te 
Beverwijk. 20-10-2011: Polfliet, 
Richard J.F., oud 51 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met K. 
Luijken. 23-10-2011: Brakenhoff, 
Annie A., oud 83 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met G.G. Beentjes. 24-10-2011: 
van Berkum, Simon W.M., oud 91 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met T.A.C. Meulenbroek.

Expositie Ineke Taylor-Zwaan
Limmen - Bij Johwin Slaapcom-
fort aan de Rijksweg exposeert 
Ineke Taylor-Zwaan. Ineke Taylor 
(1958) is autodidact. 
De natuur is haar grootste inspi-
ratiebron. Haar aquarellen zijn 
van een bijzondere ingetogen-
heid. In haar pastellen hanteert 

zij verschillende technieken. 
Haar werk heeft behalve in Ne-
derland ook de weg naar Duits-
land en de VS gevonden. 

Johwin Slaapcomfort is geopend 
van dinsdag tot en met zaterdag 
van 9.30 tot 16.30 uur.

Vermist:
J. Miessenlaan Castricum: Grijs 
gemêleerd poesje, 1 jaar, Snoes.

Gevonden:
Bij De Boogaert Castricum: Jong 

zwart katje, wit kinnetje en bef-
je, 3 witte sokjes en 1 wit knie-
kousje.

Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Geversduin genomineerd
Castricum - Op donderdag 24 
november wordt de winnaar van 
de Nationaal Groenfonds Na-
tuurprijs 2011 bekendgemaakt 
tijdens een feestelijke bijeen-
komst. Thema voor de prijs dit 
jaar is ‘Ondernemen met Natuur’.

Duincamping Geversduin is ge-
nomineerd. 

Met de nominatie maakt de 
camping kans op de hoofdprijs 
van 10.000 euro of de aanmoedi-
gingsprijs van 2.500 euro.
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Winnaars pianoconcours 
in Iskra Monumentconcert
Castricum - De Young Pianist 
Foundation, opgericht om het pi-
anospel door jongeren te promo-
ten, heeft daartoe het prestigieu-
ze nationaal pianoconcours op-
gezet. Drie winnaars van 2010 
kregen onder andere de nieu-
we Iskra Prijs uitgereikt: een pi-
anorecital in Iskra Monument-
concert op zaterdag 5 november 
in de Dorpskerk, aanvang 20.15 

uur. De laureaten Richard He 
Chang, Bobby Mitchell en Dani-
el van der Hoeven brengen een 
gevarieerd programma met werk 
van Liszt, Beethoven, Bach, De-
bussy en Prokofiev. De entree is  
14,00 euro, Iskra Kortingpas en 
CJP 12,00 euro, kinderen tot en 
met twaalf jaar zeven euro. Kaar-
ten en meer informatie via www.
iskra.nl of tel.: 0251-674379. 

La Luna viert vijf jaar muzikale passie 

Limmen - Zondag 13 november 
treedt La Luna met haar nieuwe 
tour op in de protestantse kerk. 
Dit jaar bestaat La Luna vijf jaar 
en de vijf muzikanten hebben vijf 
albums geproduceerd. La Luna 
speelt in Limmen de mooiste en 
meest geliefde nummers van de 
afgelopen vijf jaar. De muzikan-

ten zijn Hèlen Botman zang, Ton 
Nieuwenhuizen bas, Rob Stoop 
piano/accordeon, André van der 
Hoff saxofoon en David Bonsels 
slagwerk. Samen hebben zij een 
nieuwe muzikestijl ontwikkeld: 
‘Worldpop’. La Luna maakt mu-
ziek uit het hart van chanson tot 
fado, van jazz tot folk, van pop tot 

werelds. Het publiek kan meebe-
palen welke nummers ze wil ho-
ren. Misschien zit er een bijzon-
der verhaal achter, waarom juist 
dat nummer zo speciaal is. Ver-
tel het via 5@laluna.org. La Luna 
zal de mooiste verhalen selecte-
ren en vertolken. Meer informa-
tie: www.laluna.org. Het concert 
begint om 15.00 uur, entree be-
draagt 17 euro. Kaarten reserve-
ren via tel. 072-5052235 of lim-
mencultuur@hotmail.com.

Castricum - Zondag 13 novem-
ber geeft het Kleinkoor Castri-
cum onder de leiding van El-
len Verburgt een concert in de 
Dorpskerk. Het koor zingt wer-
ken van Pachelbel, Schütz, 
Sweelinck en Mendelssohn. Ook 
wordt er repertoire uitgevoerd 
van hedendaagse componis-
ten. Celliste Irene van den Heu-
vel verleent solistische mede-
werking. Het concert begint om 
15.00 uur. Toegangskaarten à 10, 
euro aan de ingang van de kerk. 
Men kan ook telefonisch reser-
veren via tel 0251-658195. 

Concert Klein-
koor in kerk 

De Limmer Plankeniers 
spelen ‘Drie is teveel’ 
Limmen - Drie is teveel is een 
Hollandse klucht uit 1988, ge-
schreven door Joh. Blaaser se-
niorer en junior, die opgevoerd 
wordt door de Limmer Planke-
niers. De regie is in handen van 
Stina Hof. Drie is teveel brengt 
het publiek terug naar de jaren 
zestig. De familie ‘s-Gravesan-
de is in nerveuze afwachting van 
de komst van de steenrijke fami-
lie Oldenbach. Deze heeft een 
huwbare zoon in de aanbieding 
en een verbintenis met de doch-
ter des huizes zou dan ook geen 
slechte zaak zijn. Alles wordt uit 
de kast gehaald om de Olden-

bachjes grandioos te ontvan-
gen, maar dan slaat het nood-
lot toe. De voorstellingen worden 
gegeven in de Burgerij op zater-
dag 19 november, vrijdag 25 no-
vember en zaterdag 26 novem-
ber, aanvang 20.00 uur. Voor le-
den van de Zonnebloem Lim-
men is de voorstelling op vrijdag 
18 november, aanvang 14.00 uur. 
Kaarten kopen voor de avond-
voorstellingen kan bij secreta-
ris Mary Winder, na 17.00 uur 
tel. 072-5052726 of via de mail: 
kaarten@limmerplankeniers.nl. 
Een kaartje kost 8,50 euro inclu-
sief koffie/thee. 

“Wat zou jij doen als je 
president van de VS was?”

Limmen - Bovenstaande vraag 
dringt zich op na het lezen van 
‘Het Dubai Ultimatum’, de de-
buutthriller van Herman Zand-
stra en Eric Bakker. Eric uit Lim-
men is bijna twee jaar geleden, 
samen met zijn oud-collega en 
vriend Herman Zandstra, begon-
nen met schrijven en nu ziet hun 
eerste boek het levenslicht. Het 
Dubai Ultimatum, dat geschre-
ven is onder het pseudoniem Era 
Richmen, gaat over een archeo-
loog, Egon Zilverberg, die bij toe-
val een ontdekking doet die de 
wereld voorgoed zal veranderen. 
Hij besluit zijn schokkende ont-
dekking in te zetten om de te-
loorgang van het milieu en kli-
maat tegen te gaan. Om zijn doel 
te bereiken, gaat hij de strijd 
aan met de wereldleiders van 
de G-20. De jacht op Zilverberg 
wordt geopend en alle middelen 
worden ingezet om hem tegen te 
houden. Er ontstaat een intrige-
rend steekspel, waarbij iedereen 
ten koste van alles probeert zijn 

eigen belangen te beschermen. 
De president van de Verenigde 
Staten, die met een wereldbe-
dreigende situatie wordt gecon-
fronteerd, lijkt daarmee voor een 
onmogelijk dilemma te staan.
In het boek worden via verschil-
lende personages actuele the-
ma’s op het gebied van geloof, 
politiek, macht en milieu samen-
gebracht. Hans Wiegel, bij wie 
deze zaken nauw aansluiting 
vinden, heeft een quote voor het 
boek geschreven en kwalificeert 
het als: “Een bijzonder boek. 
Goed en spannend geschreven!”
Herman Zandstra en Eric Bakker 
hopen vooral dat het boek men-
sen tot nadenken aanzet. On-
danks de diepgang is het geen 
‘zwaar’ boek geworden. Integen-
deel, het boek is toegankelijk ge-
schreven en leest vlot weg. Het 
is dan ook voor een breed pu-
bliek geschikt. “Als het aan ons 
ligt, blijft het niet bij Het Dubai 
Ultimatum, aldus Eric. “Sterker 
nog, het schrijven van het twee-
de boek is al in volle gang.”
Het Dubai Ultimatum, dat door 
uitgeverij Rare Bird wordt uit-
gegeven, is onder meer verkrijg-
baar via de website www.era-
richmen.com. Ook is de proloog 
van het boek op website te lezen, 
waarmee een voorproefje wordt 
gegeven voor het beantwoorden 
van de vraag: “Wat zou jij doen 
als je president van de Verenig-
de Staten was?”

Programma 3 nov t/m 9 nov 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 20.00 uur  maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“I don’t know how she does it”
donderdag 21.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 20.00 uur 

maandag & dinsdag 21.00 uur 
woensdag 20.00 uur 

“De Heineken ontvoering”
donderdag 18.30 uur vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 16.00 & 18.45 uur 
zondag 16.30 uur 

maandag & dinsdag 18.30 uur 
woensdag 16.00 uur 

“TinTin (OV) - 3D”
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 
“The Ides of March” Filmhuis

za 16.00 uur zo 13.30 uur  wo 16.00 uur 
“Razend”

vr & za 21.00 uur  di 14.00 uur 
“All Stars 2 Old Stars”

zondag 16.30 uur 
“Johnny English Reborn”

za 13.00 uur  zo 13.30 uur  wo 13.00 uur 
“Bennie Stout ”

za 13.00 uur  zo 11.00 uur wo 13.00 uur 
“Sinterklaas en het raadsel

van 5 december ”

Kate is een drukbezet en suc-
cesvol manager bij een finan-
cieel bedrijf en de moeder van 
twee kleine kinderen. Ze kan het 
overzicht houden tussen 9 ver-
schillende valuta’s in 5 verschil-
lende tijdzones, maar ook zich-
zelf en haar kinderen ‘s ochtends 
binnen een halfuur klaar hebben 
staan voor vertrek. Ze liegt te-
gen haar moeder over hoeveel 
tijd ze met haar kinderen spen-
deert, doet buikspieroefeningen 
in de vergaderruimte en probeert 

daarnaast ook nog een verleide-
lijke vrouw te zijn voor haar lief-
devolle man Richard. Wanneer 
Kate een belangrijke zaak krijgt 
toegewezen waarbij ze regelma-
tig naar New York moet reizen, 
zien zij en Richard elkaar nog 
minder, wat hun huwelijk flink 
op de proef stelt. En alsof deze 
situatie nog niet lastig genoeg 
is, blijkt haar zeer aantrekkelijke 
nieuwe zakenpartner Jack ook 
een onverwachte bron van ver-
leiding?

Stephen is een ambitieuze pers-
voorlichter die onder campagne-
leider Paul Zara meewerkt aan 
de campagne van de democra-
tische presidentskandidaat gou-
verneur Morris. 
Al snel valt Stephen ondanks zijn 

The Ides Of March goede intenties ten prooi aan 
achterkamerpolitiek, verraderlij-
ke manipulatie en wordt hij ver-
leid door een jonge stagiaire. 
Hij probeert zich staande te hou-
den, terwijl een journalist en de 
campagneleider van de ande-
re grote kandidaat hem tegen-
werken. 

I don’t know how she does it
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Betaalbaar design bij Zijlstra Collection

Tijdens deze open dagen kan men inspi-
ratie opdoen in de vernieuwde showroom. 
Men kan de stoffenkamers bezoeken en 
een kijkje achter de schermen nemen in 
de ateliers en meubelstoffeerderij waar de 
vakmensen iedereen graag te woord zul-
len staan. Natuurlijk is iedereen buiten de 
open dagen ook welkom.
Zijlstra Collection staat voor vakmanschap, 
kwaliteit en goede service. “In onze winkel 
vinden onze klanten een compleet aanbod 
van meubels, tapijten en gordijnen”, vertelt 
Jeroen Zijlstra. “Tevens helpen we mensen, 
die dat op prijs stellen, op weg met een 
deskundig interieuradvies of een compleet 
uitgewerkt interieurplan. Daarnaast be-
schikken we over een eigen meubelstof-
feerderij, een buitendienst en een atelier.”
Zijlstra Collection is leverancier van vele 
meubelstofmerken en biedt voor ieder wat 
wils. Om aan de hedendaagse eisen te vol-
doen en een breder publiek aan te spre-
ken, zijn er vier nieuwe merken aan het 

assortiment toegevoegd. “Met deze nieu-
we merken, Alberta, Bonaldo, Kettnaker 
en Macazz, hebben onze klanten de mo-
gelijkheid om te kiezen voor prachtig de-
sign tegen een vriendelijke prijs”, vervolgt 
Jeroen. “Naast de uitgebreide meubelcol-
lectie vindt men bij ons ook een zeer ruime 
keuze aan tapijten, raambekleding, gordij-
nen en vitrage. Alle raambekleding, meu-
belstoffen, tapijten en gordijnstoffen heb-
ben bij ons een vastgestelde fabrieksprijs 
en hierdoor betaal je nooit teveel. Vrijwel 
alle meubels kunnen worden bekleed met 
een stof naar keuze uit onze stoffenka-
mers. Alle meubel- en gordijnstoffen wor-
den in de eigen stoffeerderij verwerkt; vak-
bekwame mensen zorgen voor een perfec-
te afwerking. Ons gespecialiseerd perso-
neel zorgt dat vloeren perfect gelegd wor-
den en de raambekleding hangt zoals het 
hoort.” Kijk ook eens op www.zijlstracol-
lection.nl. Het adres is Uitgeesterweg 15 in 
Limmen, tel.: 072-5052852.

Limmen - Dit jaar bestaat Zijlstra Collection zeventig jaar. Begonnen als een-
manszaak wordt nu een eigentijds totaalconcept geboden op het gebied van 
interieur. Om iedereen kennis te laten maken met de hoogstaande én betaal-
bare kwaliteit van dit bedrijf worden feestelijke open dagen gehouden op don-
derdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 november.
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Burgerparticipatie, com-
municatie en strandzaken
Burgers die bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente wor-
den binnenkort gebeld om hun bezwaar toe te lichten. Helaas komt dat 
initiatief voor Platform Ons Strand te laat. In de zomer hebben meer dan 
65 burgers gezamenlijk een uitgebreide lijst bezwaren ingediend tegen 
plannen van de gemeente op het strand. Ook een aantal natuurorgani-
saties en een ondernemer op het strandplateau hadden goed onder-
bouwde en eerlijke bezwaren ingediend. Een prachtig stuk burgerpar-
ticipatie, dat een gemeente, lijkt me, ten volle zou moeten toejuichen. 
Ook al zou ze niet alle bezwaren delen. Maar zo niet onze wethouder 
van burgerparticpatie, communicatie en strandzaken. Want wie schetst 
de verbazing van alle participanten? Het college heeft geen enkele par-
tij over de bezwaren gehoord, alles ambtelijk van tafel laten vegen, en 
zonder enige vorm van communicatie haar beslissing doorgevoerd. Alle 
participanten moesten de beslissing uit de krant vernemen. Wij moesten 
met de gemeente bellen, en kregen alleen de website door vanwaar 
we de weerlegging van onze bezwaren zelf moesten downloaden. Als 
ik persoonlijk de ondernemer en de natuurverenigingen niet zou heb-
ben gebeld, zouden die nog langer in onwetendheid zijn gebleven. Pas 
na navraag kregen we de stukken thuis gestuurd. Enkele weken later 
was al een afspraak met onze communicatieve wethouder gepland. Wie 
schetst wederom onze verbazing: een dag voor de afspraak werd deze 
geannuleerd. De wethouder had belangrijkere dingen aan zijn hoofd. We 
hadden uiteraard graag de communicatie en de argumentatie van de 
afwijzing met hem en zijn ambtenaren willen doorpraten. Maar een nieu-
we afspraak is tot op heden niet gemaakt. Nu rest ons niets anders dan 
een gang naar de rechter. Een dure procedure. Voor de participanten, 
voor de gemeenschap (die betaalt immers het leeuwendeel, via de Raad 
voor de Rechtsbijstand), de rechtshulp die dit tegen een bodemtarief 
wil doen, en zeker voor de gemeente zelf, die nu ook haar ambtenaren 
en juristen op deze zaak moet zetten. Maar klaarblijkelijk is dit de enige 
manier waarop we de wethouder te spreken kunnen krijgen. Een ronduit 
beschamende vertoning en volkomen onnodig. Een beetje communica-
tie naar de burger, iets meer overleg, en een hoop kou en onduidelijk-
heid was uit de lucht genomen. Daarom hulde voor het nieuwe initiatief, 
maar toch met een wrange smaak, want voor ons komt het net te laat.
Adrie Lute, Platform Ons Strand.

Een blaffend CKenG-lid
Een hondje dat niet helemaal begrijpt wat er gebeurt wordt angstig en 
gaat blaffen. Daar deed de reactie op mijn eerdere artikel over het on-
dernemingsfonds van een steunfractielid  van het CKenG mij sterk aan 
denken. De gemeente zit financieel in zwaar weer en heeft grote moeite 
om haar jaarlijkse begroting rond te krijgen. Het is daarom niet meer dan 
logisch dat politieke partijen voorstellen doen om iets aan deze slechte 
financiele situatie te doen. Zo heeft GroenLinks indertijd voorgesteld om 
een reclamebelasting te gaan heffen en daarmee dus het publieke be-
lang te dienen. Dat is toen jammer genoeg niet overgenomen. Nu de 
ondernemers hetzelfde voorstel doen, wil ons gemeentebestuur wel een 
dergelijke belasting heffen. Daarbij heb ik in mijn artikel vermeld dat de 
opbrengst, onder aftrek van de door de gemeente gemaakte kosten, 
aan de ondernemers ten goede gaat komen om er leuke dingen mee 
te doen. De overblijvende opbrengst komt dus niet in de gemeentekas 
terecht, maar gaat naar het ondernemersfonds. Dit kost de burger dus 
in feite geld. Deze belasting wordt alleen binnen het centrum van Cas-
tricum geheven.  In andere delen van Castricum en Bakkum, Limmen 
en Akersloot dus niet. Dat botst met het beginsel van rechtsgelijkheid. 
Geacht steunfractielid, mijn welgemeend advies is om de betreffende 
stukken eerst goed te lezen alvorens in de media te reageren. Tenslotte 
hoop ik dat de in uw artikel getoonde wijze van benadering en de door u  
gebruikte terminologie geen afspiegeling zijn van de normale omgangs-
vormen binnen het CKenG.
Rob Glass, fractie GroenLinks.

Foto’s van kinderen en 
fantasievol keramiek
Bakkum - Tot het einde van het 
jaar is er een expositie in Het Ou-
de Theehuys met bijzondere fo-
to’s die Marina Pronk maakte 
van kinderen uit asielzoekers-
centra en fantasievol keramiek 
van Renate Haanappel.

De Castricumse fotografe be-
zocht in 2009 verschillende 
asielzoekerscentra en fotogra-
feerde daar kinderen tijdens de 
kunstworkshops die de Nationa-
le Stichting ter bevordering van 
Vrolijkheid voor hen verzorgde. 
De kinderen in de centra, hun 
veerkracht, talent, vriendschap 
en verhaal raakten de fotografe 
diep. Onder de titel ‘Vrolijke Kin-
deren’ exposeert ze een deel van 
deze foto’s. De foto’s zijn te koop 
waarbij het grootste deel van de 
opbrengst ten goede komt aan 
de Stichting ter bevordering van 
Vrolijkheid. Renate Haanappel 
uit Limmen is sinds 1995 bezig 

met keramiek. Haar uitdaging is 
om steeds weer nieuwe vormen 
uit te proberen. Haar werk is fri-
vool en los en ze wordt geïnspi-
reerd door mysterie, natuur, vor-
men en kleur. Sinds kort combi-
neert ze schalen en vazen met 
vilt. Het Oude Theehuys is te 
vinden op het terrein van Dijk 
en Duin. Openingstijden: van 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur.

Castricum - Van 6 tot en met 13 
november wordt een ‘No Impact 
Week’ gehouden waarbij Neder-
landers en Belgen worden uit-
gedaagd een week lang te ex-
perimenteren met een duurza-
me levensstijl. Deelnemers tre-
den in de voetsporen van ‘No 
Impact Man’ Colin Beavan. Een 
man uit New York die dit expe-
riment een jaar lang volhield. Dit 
leidde tot een film, een boek en 
een regelmatig terugkerende 
No Impact Week in de Verenig-
de Staten waar meer dan 30.000 
mensen aan deelnamen. Transi-
tion Town Castricum organiseert 
dit jaar een filmvertoning van de 
film No Impact Man, zonder Ne-
derlandse ondertitels, in Corso 
Bioscoop. Wie zich aanmeldt op 
www.noimpactweek.nl krijgt een 
Nederlandstalige handleiding 
waarin men stap voor stap per 
dag wordt meegenomen naar 
een steeds duurzamere levens-
stijl. De voorstelling is te zien op 
zondag 6 november om 11.00 
uur. Reserveren bij Corso bios-
coop wordt aangeraden, want de 
toegang is gratis.

‘No Impact’

Akersloot - In haar boek ‘Bob-
by... wat ligt er nu weer onder 
je bed?’ dat deze week uitkomt, 
beschrijft Mirjam Klijn de be-
levenissen van Bobby. Bobby is 
een leuk, ondeugend, lief en vin-
dingrijk jongetje. Hij beleeft een 
spannend avontuur. Zo moet hij 
zich op een avond onder zijn bed 
verstoppen, omdat er een groot 
monster op de muur verschijnt. 
Voordat Bobby het weet, belandt 
hij in zijn eigen sprookje. Mir-
jam vertelt: “Dat ik ooit een boek 
zou schrijven en illustreren stond 
voor mij als jong meisje al vast.” 
Met opstelwedstrijden sleepte zij 
diverse prijzen in de wacht. “In 
1966 ontving ik mijn diploma il-
lustratrice en grafisch ontwerp-
ster van de Koninklijke Acade-
mie voor Beeldende Kunsten. 
Al jaren lagen de manuscripten 
op de plank te wachten tot ik de 
stap zou wagen. En nu is het zo-
ver!” Het boek is verkrijgbaar bij 
de boekhandel voor 15,95 euro.  

Kinderboek 
Mirjam Klijn

Limmen - Zaterdag 5 november 
gaan kinderen een snoeptrom-
mel versieren voor Sint Maarten 
in Conquista. Entree een euro, 
aanvang 10.30 uur. Maar eerst is 

Naar Conquista er vrijdagavond in Club-Xtra een 
open inloop. Aansluitend is het 
Conquista café geopend. Zater-
dagavond is er in Club-Xtra een 
‘twee in een’ gameavond. Op 
woensdag kunnen kinderen te-
recht van 14.00 tot 17.00 uur. 

Feest der herkenning in Burgerij
Zestig jaar Bloemendagen
Limmen - Donderdag 27 okto-
ber hield de Stichting Oud Lim-
men in de Burgerij een open 
avond met als thema: De ge-
schiedenis van zestig jaar Bloe-
mendagen in Limmen. Een uit-
verkochte zaal genoot zichtbaar; 
het feest der herkenning Peter 
Valkering en Henk Brandsma 
waren erin geslaagd om uit een 
aanbod van zo’n 3.000 foto’s een 
PowerPointpresentatie te maken. 

Te zien was hoe Limmen van 
klein onbekend dorpje langza-
merhand uitgroeide tot dorp dat 
tot wijd over de landsgrenzen 
bekend staat. Bekend als bollen-
dorp met prachtige bloemenvel-
den met als jaarlijkse trekpleis-
ter de bloemendagen waarin het 

dorp werd omgetoverd tot een 
aaneenschakeling van kunst-
werken vervaardigd van hyacin-
tennagels. 

Hoewel de bloemenvelden het 
onderspit moesten delven tegen 
de oprukkende woningbouw, le-
ven de bloemendagen gelukkig 
nog steeds voort. In 2012 zal het 
evenementen voor de zestigste 
keer gehouden worden. 

Donderdag 3 november wordt 
in de Burgerij de tweede en te-
vens laatste avond gehouden 
waarvoor nog kaarten beschik-
baar zijn. Voor 3.50 euro, inclu-
sief koffie, kan men getuige zijn 
van de geschiedenis van zestig 
jaar Bloemendagen in Limmen. 
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenza-
ken. Deze maand behandelt hij 
de ‘afschaffing van de spaar-
loonregeling’.  

Met de spaarloonregeling is het 
mogelijk om fiscaalvriendelijk te 
sparen via uw werkgever. Elke 
maand wordt een deel van het 
bruto-inkomen gespaard. Per jaar 
kunt u maximaal € 613,- belas-
tingvrij sparen. Met ingang van 1 
januari 2012 kunnen werknemers 
niet meer deelnemen aan een 
spaarloon regeling. Het fiscaal 
voordelige spaarloon wordt vanaf 
die datum afgeschaft. 

Overdrachtsbelasting omlaag, 
spaarloon verdwijnt
Waarom wordt de spaarloonre-
geling afgeschaft? Eerder heeft 
de overheid besloten de over-
drachtsbelasting te verlagen van 
zes naar twee procent. Hierdoor 
is een gat in de begroting ont-
staan, welke nu opgevangen 
dient te worden. Een gedeelte 
van deze kosten wordt gedragen 

door de banken. Maar om de  
financiering volledig rond te krij-
gen, wordt de spaarloonregeling 
afgeschaft.

Wat betekent dit voor u?
De bestaande bedragen die in 
uw spaarloonregeling zitten, 
worden per 1 januari 2012 gede-
blokkeerd. De wettige erkende 
bestedingsdoelen zoals het ko-
pen van een huis, het starten van 
een bedrijf of het betalen van 
kinderopvang of studiekosten 
komen hierbij te vervallen. Dit 
betekent dat u in één keer de 
vrije beschikking heeft over het 
totale saldo van uw spaarloonre-
kening. Het is daarentegen vanaf 
deze datum niet meer mogelijk 
om nog geld bij te storten op de 
rekening. 
 
Uw lijfrenteverzekering gekop-
peld aan spaarloon?
Wanneer u de lijfrenteverzeke-
ring van een privébankrekening 
betaalt, verandert er voor u niets. 
Echter vanaf 1 januari 2012 kan 
uw lijfrenteverzekering niet meer 
vanuit uw spaarloonrekening 
worden voldaan. Helaas bent u 
de fiscale voordelen van de 
spaarloonregeling kwijt. Maar in 

bepaalde gevallen kunt u nog 
steeds de lijfrenteverzekering af-
trekken van de belasting. 

Meer weten?
Wilt u weten van welke voorde-
len u wel nog kunt genieten? 
Kom dan bij ons langs, wij hel-
pen u graag verder. Univé 
Noord-Kennemerland is te vin-
den in Heemkerk op de Maere-
laan 6, tel. (0251) 65 70 75 en in 
Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Spaarders 
zijn de dupe

Bakkers en tuinders op 
open dag Oud-Castricum
Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 6 no-
vember staat in het teken van het 
34e Jaarboek van de werkgroep, 
dat onlangs is verschenen. 

Van 12.00 tot 17.00 uur is in het 
Historisch Informatiecentrum 
De Duynkant aan de Geversweg 
1b een nieuwe expositie te be-
zichtigen over een aantal onder-
werpen in het nieuwe jaarboek. 
Er zijn veel foto’s te zien van de 
plaatselijke bakkers van de laat-

ste honderd jaar en van de ama-
teurtuinders die hier een halve 
eeuw actief zijn. Ook is er aan-
dacht besteed aan burgemees-
ter Lommen, die in Castricum 
zijn ambt bekleedde van 1918-
1936. 

Het 34e Jaarboek is tijdens de 
open dag verkrijgbaar voor vijf-
tien euro. Men kan ook dona-
teur worden en ontvangt dan het 
boek gratis bij betaling van een 
minimale donatie van dertien eu-
ro per jaar.

Limmen - Op 11-11-11, een 
magisch carnavalsgetal, vieren 
de Uijlenspieghels de openings-
avond in de Burgerij, in carna-
valstijd omgedoopt tot de leut-
bunkerij. Op deze avond wordt 
bekend gemaakt hoe de samen-
stelling van de Prins en zijn ge-
volg er komend carnavalssei-
zoen uit zal zien. Het komend 
carnavalsseizoen wordt doorge-
bracht in Spaanse sferen. Om 
21.00 uur gaan de deuren open, 
de toegang is gratis en men 
hoeft niet verkleed te komen. 

Carnaval!

Limmen - Op vrijdag 18 novem-
ber komt Alexander Pechtold 
naar Vredenburg in Limmen voor 
het politiek café van D66 Castri-
cum. Daarnaast zal Mariska El 
Ouni, fractievoorzitter D66 Cas-
tricum, vertellen waar D66 lokaal 
mee bezig. Pechtold is fractie-
voorzitter van D66. 
Iedereen is welkom vanaf 19.30 
uur, aanvang 20.00 uur. Alvast 
vragen stellen aan Alexander 
Pechtold of Mariska El Ouni kan 
via secretariaatd66castricum@
hotmail.com.

Praten met 
Pechtold?

Tegels voor dumpprijzen
Uitverkoop restanten 
bij Tegelhandel Beverwijk
Beverwijk - Wie binnenkort een 
kleine verbouwing gepland heeft 
en nieuwe wand- of vloertegels 
zoekt voor bijvoorbeeld het toilet 
of de badkamer, doet er verstan-
dig aan eerst even bij Tegelhan-
del Beverwijk langs te gaan. Daar 
vindt namelijk op vrijdag, zater-
dag en zondag een magazijnver-
koop plaats, waarbij restantpar-
tijen voor slechts een fractie van 
de oorspronkelijke prijs worden 
verkocht. Vanaf deze week is Te-
gelhandel Beverwijk ook op zon-
dag geopend. Men is van harte 
welkom in de geheel vernieuwde 
showroom aan de Baanstraat 92 
in Beverwijk.
De showroom van Tegelhandel 
Beverwijk is ingrijpend gewij-
zigd, met als resultaat een ruime, 
lichte en vooral zeer overzichte-
lijke presentatie van wand- en 
vloertegels. Dit is bereikt door 
de complete badkameropstellin-
gen uit de showroom te halen en 
in plaats daarvan het sanitair op 
geheel andere wijze te presente-
ren in de ruimte die grenst aan 
de tegelshowroom. Deze nieu-
we presentatie maakt het voor 
de klanten van Tegelhandel Be-
verwijk nog gemakkelijker om de 
verschillende producten en mo-
dellen op het gebied van sani-
tair met elkaar te vergelijken. 
In combinatie met het deskun-
dig advies van de medewerkers, 
waarin onder meer de ruimtever-
deling in de badkamer kan wor-
den besproken, kan men een 
goede afweging maken over de 
aan te schaffen materialen. Te-
gelhandel Beverwijk levert niet 
alleen de producten, maar biedt 
een totaalpakket aan waarbij het 

aanbrengen van tegels, het stu-
cadoor- en timmerwerk en het 
aansluiten van het sanitair inbe-
grepen zijn. Bij het leggen van 
een woonkamervloer kan ook 
het aanleggen van vloerverwar-
ming, inclusief het eventueel 
verwijderen van de bestaande 
dekvloer, worden verzorgd.
Vanaf deze week is Tegelhan-
del Beverwijk ook op zondag ge-
opend. Door de mogelijkheid te 
bieden om de showroom tussen 
12.00 en 16.00 uur te bezoeken 
geeft men gehoor aan de wens 
van velen om elke zondag in het 
centrum van Beverwijk te kun-
nen winkelen. Met de introduc-
tie van magazijnverkoop wordt 
een bezoek aan Tegelhandel Be-
verwijk bovendien extra interes-
sant. In het magazijn, dat grenst 
aan de showroom, staat nog 
een aantal restpartijen wand- 
en vloertegels. Topkwaliteit, die 
nu voor een zeer scherpe prijs 
wordt aangeboden. Waar deze 
tegels normaal bijvoorbeeld tus-
sen 30 en 50 euro per vierkante 
meter kosten, wordt ze nu aan-
geboden voor prijzen vanaf 5 eu-
ro. Dat betekent dus een bespa-
ring van 30% tot soms wel 80%! 
Deze speciale magazijnverkoop 
vindt uitsluitend plaats op vrij-
dag, zaterdag en zondag. De 
restpartijen lenen zich bij uitstek 
voor verwerking in bijvoorbeeld 
een badkamer of toilet. Kom dus 
snel kijken of er iets van uw ga-
ding op voorraad ligt. Uitgebrei-
de informatie over Tegelhandel 
Beverwijk, inclusief foto’s met 
voorbeelden om alvast inspiratie 
op te doen, staat op www.tegel-
handelbeverwijk.nl.

Het paleis van de reiziger
Limmen - Onder de titel ‘Het 
paleis van de reiziger’ wordt 
aan de hand van dia’s het ver-
haal verteld van het Amsterdam-
se Centraal Station, gebouwd 
in de jaren 1881-1889. De le-
zing wordt gegeven op donder-
dag 10 november om 14.00 uur 
in de Vredeburg en wordt geor-
ganiseerd door de KBO Activitei-
tencommissie Limmen. Spreker 
is de Dick Keijzer. Er is te horen 

waarom het station op deze bij-
zondere plek in Het IJ gebouwd 
is, er wordt kennisgemaakt met 
de bouwmeester, Pierre Cuypers. 
Er komen mensen in beeld die in 
of bij het CS het brood verdient. 
De lezing eindigt door een denk-
beeldig bezoek te brengen aan 
de Koninklijke Wachtkamer, een 
ruimte voor de leden van het Ko-
ninklijk Huis. Senioren uit Lim-
men en omgeving zijn welkom.



pagina 10 2 november 2011

Nieuw mediterraans restaurant

Pincho brengt de zon op tafel!
Castricum - Hij miste iets in 
de Dorpsstraat, wilde meer le-
ven brengen in het centrum, iets 
met een stedelijk karakter. “En 
iets wat meer zon zou brengen 
in een kustdorp in de winter”, 
zegt Erik Weel lachend. Met de 
opening van restaurant en grand 
café Pincho is hij er volkomen in 
geslaagd iets heel moois toe te 
voegen aan het horeca-aanbod 
in het dorp.
Anderhalve week open en al drie 
keer dezelfde gasten mogen be-
groeten in restaurant Pincho; dat 
is natuurlijk niet voor niks. Pin-
cho is verbluffend smaakvol in-
gericht en biedt een kaart met 
prachtige gerechten die hun 
basis vinden in de mediterrane 
keuken. Bianca Sinnema is be-
drijfsleidster en zij was het die 
samen met de binnenhuisarchi-
tect het interieur vormgaf. “Heel 
spannend natuurlijk, want je ziet 
pas als de inrichting bijna vol-
tooid is of het harmonieus sa-
menkomt.” En dat komt het. Er 
loopt een enorme rode bank 
langs een muur met daarboven 

een doorlopende spiegel die te-
gen een leistenen wand is ge-
plaatst. Tegenover de bank staan 
tafels en stoelen en de ruimte is 
zo verdeeld dat de gasten privé 
of met een groep kunnen eten 
en drinken. “Er komen bijvoor-
beeld groepjes vriendinnen die 
na het eten lekker blijven han-
gen om bij te praten”, aldus Bi-
anca. Achterin staan losse tafels 
en stoelen voor wat meer intimi-
teit en in het midden hoge tafels 
met krukken uitgevoerd in fris-
se tint groen. Die kleur is ook te-
rug te vinden in het fotobehang 
op de muur en de boom die mid-
den in de ruimte staat, een grap-
je van de architect. Bianca: “Die 
boom is eigenlijk een dragen-
de paal. De architect heeft bo-
ven de paal in het plafond een 
ronding aangebracht met daar-
in een foto van gebladerte.” En 
er is een fraaie bar met krukken, 
want Pincho wil ook gelegenheid 
bieden om alleen iets te drinken. 
Op een saaie zondagmiddag bij-
voorbeeld of na een film in de 
bioscoop. Voor erbij staan wat 

kleine hapjes op de kaart. De 
muziekkeuze is overwegend vro-
lijk Zuid-Amerikaans, het volu-
me aangenaam en de akoestiek 
in de ruimte is uitstekend.
“Ik had steeds het gevoel dat de 
bioscoop enigszins op een ei-
landje lag”, vertelt Erik Weel, ei-
genaar van Pincho en van Cor-
so. “Toen het pand van Petra’s 
Boetiek vrijkwam, heb ik beslo-
ten hier een restaurant en grand 
café in te vestigen. Eerst heb-
ben we heel goed gekeken naar 
het aanbod in het centrum, want 
er zijn natuurlijk al uitstekende 
restaurants en gezellige cafés, 
maar zoiets als Pincho was nog 
niet voorhanden.” Bij Pincho kan 
men kiezen uit vier gangen: ape-
ritief, voorgerecht, hoofdgerecht 
en dessert. Elke gang kent maar 
een prijs. “We hebben twee uit-
stekende koks in dienst en die 
weten elk gerecht net even an-
ders te presenteren. De car-
paccio bijvoorbeeld wordt bon-
bon genoemd en wordt bege-
leid met truffelmayonaise. De 
soep van gepofte paprika komt 

in drie kommetjes op tafel in 
drie verschillende kleuren.” Bi-
anca kreeg in het korte bestaan 
van het restaurant al meerde-
re complimenten. “Een van on-
ze gasten noemde onze gepelde 
gamba’s de beste ooit gegeten. 
En we krijgen veel enthousiaste 
reacties op de wildgoulash van 
hert, die heel toegankelijk is, en 
de vers gegrilde tonijn. Voor ve-
getariërs staan er vijf mooie ge-
rechten op de kaart.” Wie meer 
dan twee gangen besteld kan 

een kaartje voor de film kopen 
voor een gereduceerd bedrag. Is 
het niet de hoogste tijd voor een 
compleet avondje uit? 

Pincho is geopend op dinsdag 
tot en met donderdag van 17.00 
tot 23.30 uur, op vrijdag van 
16.00 tot 1.00 uur, op zaterdag 
van 15.00 tot 1.00 uur en op zon-
dag van 15.00 tot 23.30 uur. Re-
serveren kan via 0251-659722 
of mail naar info@pinchocastri-
cum.nl.  

Castricum - Op zaterdag 12 no-
vember komt Sinterklaas naar 
Castricum. Om 14.45 uur komt 
hij aan op het Kooiplein. Er ko-
men zo’n vijftig Pieten mee met 
pepernoten en snoepjes. 
Wat de Sint en de Pieten op de 
boot beleven onderweg naar 
Castricum is te lezen in het dag-
boek op de website www.sinter-
klaascastricum.nl. Alle kinderen 
worden verwacht op het Kooi-
plein rond 14.30 uur om mee te 
zingen met de muziek. 

Sinterklaas is 
in aantocht!

Charon uitvaartbegeleiding organiseert:

Troostdag voor nabestaanden
Regio - De Troostdag wordt ge-
organiseerd door Charon uit-
vaartbegeleiding voor iedereen 
die een dierbare verloren heeft 
om in liefde te gedenken en  met 
lotgenoten in gesprek te komen. 
Wie wil, kan een foto van zijn 
dierbare meenemen om deze bij 
het podium ‘in het licht zetten’.

Ouders van een overleden kindje 
kunnen een digitale foto opstu-

ren voor het namenlezen. Voor  
kinderen vanaf zeven jaar is er 
een poppenvoorstelling over ver-
lies en rouw. Jongeren, die ie-
mand verloren hebben door de 
dood, zijn welkom om met ande-
re jongeren in gesprek te komen, 
of gewoon te luisteren.

Kunstenaars, stichtingen en klei-
ne bedrijven met helpende han-
den en luisterende oren ontvan-

gen de nabestaanden in hun 
‘woonkamertjes’. Vanaf 16.00 uur  
is er Troost-eten. Gewoon in een 
ongedwongen sfeer samen eten 
en praten met gelijkgestemden. 
De toegang is gratis. De Troost-
dag wordt gehouden op  zater-
dag 5 november van 10.00 tot 
18.00 uur in de kapel van de 
GGZ, Heiloo, Kennemerstraat-
weg 464 Voor het programma 
zie: www.troostdag.nl. 

Castricum - Een 49-jarige wiel-
renner uit Castricum raakte zon-
dagochtend gewond bij een on-
geval in Rustenburg. De man  
kwam ten val in een bocht. Hij 
brak hierbij vermoedelijk zijn 
heup. 

Gewond bij val

Castricum - Op woensdag-
avond 9 november houdt Transi-
tion Town Castricum, in samen-
werking met CALorie, een bij-
eenkomst over Cradle-to-Cradle. 
Het draait daarbij om de vraag 
hoe spullen kunnen worden ont-
worpen die niet naar de afval-
berg gaan, maar volledig worden 
hergebruikt. 
Het Cradle to Cradle concept is 
een nieuwe kijk op duurzaam 

Duurzaam 
ontwerpen

ontwerpen, uitgebracht in een 
boek van William McDonou-
gh en Michael Braungart ‘Crad-
le-to-Cradle: Remaking the Way 
We Make Things’. 
Na het vertonen van de docu-
mentaire Afval = Voedsel, wordt 
onder leiding van Miranda Ats-
ma, oprichter van cradletocrad-
le.nl gediscussieerd over de toe-
passing van Cradle-2-Cradle in 
deze regio. Locatie: Tromp Me-
dical, Oude Haarlemmerweg 75 
Castricum. Aanvang 20.00 uur, 
aanmelden via ttcastricum@
gmail.com. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den.

Herfstexpositie met warme schilderijen bij Weda
Castricum - Op 5 en 6 no-
vember is iedereen welkom bij 
André Weda tijdens de Open 
Art&Framedagen. Men kan 
nieuw werk zien van Lorette 
Gijsbers, Hans Buenk en Theo 
Onnes. En ook de Castricum-
se Jan Weenink is vertegen-
woordigd. De schilderijen van 
deze kunstenaars vormen sa-
men een afwisselende expositie 
met als overeenkomst de warm-
te die de werken uitstralen. Van 
Lorette Gijsbers zullen er kleur-
rijke landschappen te zien zijn. 
Theo Onnes is bekend geworden 
door zijn koeien en geiten maar 
zal nu ook zijn landschappen ex-
poseren. Weenink schildert veel 
gedetailleerde vogelschilderij-
en, maar bij Weda zal men vooral 
zijn prachtige koeienschilderij-
en zien. En ook van Hans Buenk 
zijn koeienschilderijen te bewon-
deren. Weenink en Buenk volg-
den beiden een opleiding tot te-
kenleraar. Weenink aan de Riet-

veld Academy, Buenk in Zwol-
le, Tilburg en Amsterdam. Hans 
Buenk werkt nog als tekenleraar, 
Weenink gaf jarenlang tekenles 
aan het Bonhoeffer College. Zijn 
oud-leerlingen die dit weekend 
naar de reünie komen, zijn wel-
kom het werk van hun vroegere 
tekenleraar te komen bekijken. 
Aanleiding voor de exposi-
tie zijn de landelijke Open 
Art&Framedagen. Veel lijsten-
makers die zijn aangesloten bij 
deze branchevereniging openen 
dit weekend hun deuren voor 
het publiek. Weda heeft aan de 
expositie nog een actie verbon-
den; tijdens deze twee dagen 
kan men een gratis set ansicht-
kaarten ophalen. Acht kaarten 
met afbeeldingen uit eerdere ex-
posities en een kaart waarop de 
actie vermeld staat. Door hieraan 
deel te nemen maakt men kans 
op een prachtig kunstboek. Kijk 
op de site voor de openingstij-
den: www.andreweda.nl. 
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Droomstart bij de VKIJ

Castricum - Het seizoen voor de 
wedstrijdschaatsers is afgelopen 
week een droomstart geweest. 
Waar de Nederlandse schaat-
stop strijdt voor het NK en WK, 
strijden de wedstrijdschaatsers 
bij de VKIJ hoofdzakelijk met 
zichzelf.  Veel persoonlijke re-
cords werden verbroken en zelfs 

een oud clubrecord op de 100 
meter wat bijna tien jaar lang 
vast stond is onderuit gegaan.
Uitschieters in het verbeteren 
van eigen persoonlijke records 
op de 1000 meter waren voor 
Doeschka Kos met een verbete-
ring van 10,42 seconden en Luuk 
Muthert  met een verbetering 
van 11,12 seconden. 
Ook is de deelname aan het 
marathonschaatsen verder ge-
groeid. Paulien Verhaar, Thom de 
Vries, Anna Verhaar, Stella Mu-
thert en Bram Visser meten hun 
krachten in de diverse leeftijds-
categorieën van het marathon-
schaatsen.  Klassement stand bij 
het marathon schaatsen van de 
VKIJ rijders: 2. DPB Paulien Ver-
haar, 6. PB Thom de Vries, 8. DC1 
Anna Verhaar, 5. DC1 Stella Mu-
thert, 2. HC1 Bram Visser.

Ajax houdt FC Castri-
cum uit halve finale
Castricum - FC Castricum heeft 
uitstekend gepresteerd op het 

HETT-toernooi van Ajax. Het 
uit eerstejaars F-jes bestaande 

team drong door tot de kwartfi-
nale, waar Ajax de weg naar de 
halve finale versperde. De Am-
sterdammers waren met 5-0 te 
sterk. 
De coaches Marco Jansen en 
Arthur Oosthoek keken met een 
goed gevoel terug op het door 
Ajax georganiseerde toernooi. 
“Wij hebben prima gepresteerd 
en zijn gedeeld vijfde geworden 
op een sterk bezet toernooi met 
vierentwintig ploegen.” FC Cas-
tricum verloor in de poulefase 
één wedstrijd en speelde er een 
gelijk. Dat was genoeg voor de 
tweede plek en een plaats in de 
kwartfinale, waarin Ajax dus te 
sterk was. 

Bij Ajax speelden trouwens Joris 
en Stijn Peijs mee. De voetbal-
tweeling, die bij Ajax traint, zou 
eerst bij FC Castricum meespe-
len, maar werd voor het toernooi 
door Ajax ingelijfd. Op 2 novem-
ber speelt de F1 van FC Castri-
cum op het HETT-toernooi. (Fo-
to: Han de Swart).

Jongens TVC najaarskampioen
Castricum - In de najaarscom-
petitie tennis is het jongensteam 
van TVC tot en met tien jaar af-
gelopen woensdag met vlag en 
wimpel kampioen geworden. 

Yoran Pelzer, Bas Kiebert, Jas-
per Huis en Janique Ziedses des 
Plantes bleven tijdens het laatste 
duel concurrent Heiloo United 
met 4-2 de baas. Hierdoor ein-
digden zij op 27 punten met zes 
punten voorsprong op Heiloo. 
Vanaf het eerste moment werd 
flink gestreden en uiteindelijk 
werden er maar liefst vier beslis-
sende tiebreaks gespeeld. TVC 
won er drie van en sleepte daar-
door het kampioenschap binnen. 

Op de foto staan v.l.n.r.: Janique, 
Bas, Jasper en Yoran te glimmen 
van trots.

Jongens tennisvereniging 
Limmen najaarskampioen
Limmen - Voor het tweede jaar heeft tennisvereniging Limmen mee-
gedaan met de najaarscompetitie voor de jeugd. Dit jaar deden er vijf 
teams mee op de zondag en één team op de woensdagmiddag. Het 
team jongens tot en met tien jaar is kampioen geworden. Toen het er in 
de laatste wedstrijd echt op aan kwam zetten de jongens alles op alles 
en wisten met een 5-1 winst overtuigend kampioen te worden. V.l.n.r.: 
Jordi de Boer, Dani van Halderen, Jacco de Jong, Wessel Hoeben, Ni-
no Peemen en Thomas van Dijk.

Judoka Aaron naar de Noord-
Hollandse kampioenschappen

Limmen - Afgelopen zondag 
waren de voorrondes van de 
Noord-Hollandse kampioen-
schappen in Anna Paulowna. 
Voor Judoclub Groefsema deden 
Siem van der Vlies, Mees Bur-
gering en Aaron Wesselius mee. 
Siem die in de klasse tot 24 kg 
meedeed en Mees in de klasse 
tot 27 kg, stonden beiden goed 
te judoën maar kwamen net iets 
te kort om zich te plaatsen voor 
de Noord-Hollandse kampioen-
schappen. 
Aaron die als laatste moest, be-
gon zijn toernooi uitstekend. Hij 
won al zijn poulewedstijden met 
ippon, en bereikte zo de kwart-
finale en zelfs de halve finale. In 
de halve finale trof hij een ster-

ke tegenstander, deze verloor hij 
helaas met vol punt. Maar geluk-
kig voor Aaron kon hij nog derde 
worden. Dat deed hij en daarmee 
plaatste hij zich voor de Noord-
Hollandse kampioenschappen 
waar hij volgende week weder-
om mooi judo mag laten zien.

Ook de trainer van Judoclub 
Groefsema, Mikos Salminnen 
kwam dit weekend in actie. Niet 
in Nederland maar in Zweden 
op een internationaal judotoer-
nooi. En met succes, want hij be-
haalde hier brons na winst op 
een landgenoot. Overigens was 
Mikos eerder deze maand suc-
cesvol in Liverpool waar hij ook 
brons veroverde.

Een uitstekende schaak-
partij, maar toch verliezen
Bakkum - In de vierde ronde 
van de interne competitie speel-
de clubkampioen Peter Sieker-
man een uitstekende partij. Arno 
Schlosser kwam in zijn geliefde 
Konings-Indische opening on-
der zware druk te staan. Met 
een fraai stukoffer wist Sieker-
man een kwaliteit te winnen en 
leek de partij in zijn voordeel te 
zijn beslist, doch in de eindfase 
trapte Siekerman in een geniepi-
ge val, verloor zijn dame en kon 
direct verbouwereerd opgeven.

Fons Vermeulen en Bob Bak-
ker kwamen al spoedig in een 
volslagen onbekende door-      
schuifopening. Bij de vijfde zet 
ontstond al een uiterst bizar-
re stelling, die voor Bakker zeer 

giftig bleek te zijn. Stukverlies, 
ontwikkelingsachterstand en 
een koning in het open veld was 
het gevolg. De ontketende Ver-
meulen wist maar liefst twaalf 
schaakjes achter elkaar te geven 
en de gedesillusioneerde Bak-
ker kon er niets tegen doen. Tot 
zijn ontzetting werd hij midden 
op het bord mat gezet. In een 
Spaanse opening speelde Ruud 
Kloek tegen Jacob Bleijendaal te 
opportunistisch zijn koningspi-
on vooruit. Na een ingewikkel-
de stelling met vele mogelijkhe-
den bleek een variant voor Ble-
ijendaal direct winnend. Gerard 
Blees wist in een bizarre partij 
tegen Dirk Schut aan mat te ont-
snappen waarna de winst veilig 
werd gesteld. 
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Juliana van Stolberg 
sluit thema verkeer af
Castricum - De groepen 1/2 van de Juliana van Stolbergschool heb-
ben het thema ‘Verkeer’ afgesloten met een echte auto van Verkeer 
en Waterstaat op het plein. Menig ouder kreeg in de auto te horen van 
hun kind wat het verkeersbord betekende aan de kant van de weg.  De 
elektronische tekstkar van verkeer en waterstaat gaf de leerlingen de 
juiste richting op het plein terwijl zij een parcours fietsten. Ondanks de 
motregen was het een geslaagde en actieve ochtend.

Start project Frisse 
Scholen in Castricum
Castricum - Op vrijdag 4 no-
vember om 11.00 uur start het 
project ‘Frisse Scholen in Castri-
cum’ met een symbolische aftrap 
op de Pax Christi basisschool in 
Limmen, in aanwezigheid van 
onder anderen wethouder Me-
ijer.
Bert Meijer, wethouder onder-
wijs van de gemeente Castricum 
en Ad Olijhoek, manager afde-
ling infectieziekten en milieu van 
de GGD Hollands Noorden over-
handigen op 4 november een 
lespakket over het belang van 
goede ventilatie aan de leerlin-
gen van de Pax Christi school en 
directrice Susan Groot. De GGD 
Hollands Noorden bezoekt in de 
gemeente Castricum alle basis-
scholen, ook die uitgerust zijn 
met mechanische ventilatie.
Het binnenmilieu op de scholen 

in de gemeente en de gezond-
heidsklachten die een slecht 
binnenmilieu met zich meebren-
gen staan centraal tijdens het 
drie maanden durende project. 
Het project is een samenwer-
kingsverband tussen de GGD 
Hollands Noorden, het Astma 
fonds, de gemeente Castricum 
en de Castricumse basisscholen.
Uit nationaal en internationaal 
onderzoek blijkt dat de gezond-
heid en leerprestaties van kin-
deren op basisscholen eron-
der lijden als de luchtkwaliteit in 
het leslokaal niet in orde is. Ook 
is er een directe relatie tussen 
ernst en frequentie van astma-
tische klachten en de kwaliteit 
van het binnenmilieu. Uit de re-
sultaten van een recent landelijk 
steekproefonderzoek onder 60 
basisscholen blijkt dat de kwa-

liteit van het binnenmilieu in de 
meeste scholen ondermaats is. 
Het Ministerie van VROM heeft 
een subsidie beschikbaar ge-
steld om de natuurlijk geventi-
leerde basisscholen binnen een 
periode van vijf jaar door de Ne-
derlandse GGD’s te laten bezoe-
ken.
De kwaliteit van het binnenmi-
lieu is goed vast te stellen door 
het uitvoeren van CO2-metin-
gen. De GGD Hollands Noorden 
zal op alle basisscholen van Cas-
tricum meerdaagse metingen 
uitvoeren evenals een visuele in-
spectie. Alle basisscholen ont-
vangen na afloop van het project 
een rapport met de resultaten 
en aanbevelingen. Het overkoe-
pelend eindrapport kan de ge-
meente gaan gebruiken als be-
leidsinstrument om eventuele te-
kortkomingen in het binnenmi-
lieu op te heffen. De adviezen uit 
het samenwerkingsproject kun-
nen zowel de leerprestaties van 
leerlingen als lijders aan astmati-
sche klachten, ten goede komen.

Veiling voor kerk en jeugd Limmen
Limmen - De eerste vrijdag in 
november, dit jaar 4 november, 
is in Limmen als sinds mensen-
heugenis de avond van de vei-
ling. Bezoekers komen in groten 
getale naar  De Burgerij, waar 
de catalogi met plusminus 300 
kavels klaar liggen. De veiling-
meesters zijn goed voorbereid, 
een leger vrijwilligers staat klaar 
voor de administratie, het opste-
ken van de kavels, het afleveren 
van het gekochte en lootjes voor 
het Rad van Fortuin.

De veilingmeesters brengen al-
les in rap tempo onder de ha-
mer en zorgen voor een gezel-
lige sfeer waar de kopers gretig 
op reageren.
Er is een zeer grote variatie in 
het aanbod, zowel goederen als 
diensten, maar ook diners en ui-
tjes.
De kavels zijn allemaal spontaan 
geschonken door particulie-
ren en bedrijven uit Limmen en 
omgeving. De catalogi zijn huis-
aan-huis in Limmen verspreid.

De opbrengst van de veiling 
komt ten goede aan jeugdwerk 
(alle gezindten), alsmede voor 
onderhoud gebouwen, werk-
groepen betrokken bij de kerk, 
projecten en dergelijke. De toren 
van de kerk is dit jaar opnieuw 
gevoegd, het grote orgel geres-
taureerd en juist in deze weken 
wordt een nieuwe verwarming 
geïnstalleerd.
De aanvang van de veiling is 
19.30 uur en vrij toegankelijk 
voor iedereen.

St. Goed Contact organi-
seert interactieve workshops
Castricum - Ondernemen-
de vrouwen kunnen woensdag-
avond 16 november vanaf 19.30 
uur deelnemen aan verschillen-
de workshops, alle gegeven door 
leden van vrouwennetwerk Goed 
Contact.  De workshop wordt 
georganiseerd in het gemeen-
tehuis van Castricum. Tijdens de 
avond kan iedereen twee korte 
workshops volgen van ieder 30 

tot 40 minuten. Ze zijn bedoeld 
als eerste kennismaking met een 
bepaald onderwerp. Er zijn zes 
verschillende workshops: rela-
tiemarketing, coaching, telefoni-
sche acquisitie, innerlijke over-
tuiging, werkplekorganisatie en 
regressietherapie. 

Voor meer informatie en aanmel-
ding: www.goed-contact.nl. 

Ruim 100 vrouwelijke professionals wisselen bij Goed Contact hun er-
varingen uit. Foto: Larka Louwe.

Pieter Bruegel de Oude
Castricum - De Volksuniversi-
teit/VUcas organiseert op dins-
dag 22 november een audiovi-
suele inleiding over Pieter Brue-
gel de Oude (1520-1569). Hij is 
niet alleen de schilder van groot-
se taferelen, hij is ook de mees-
ter van de miniatuur. 
Bij de inleiding maakt het pu-
bliek kennis met enkele van zijn 
landschappen en kan men ge-
nieten van de prachtige details 
in zijn schilderijen. Naast een 
PowerPoint-presentatie over le-
ven en werk zijn er twee korte 
programma’s te zien over twee 
schilderijen van Bruegel. 

Deze programma’s (tekst, beeld 
en muziek) zijn gemaakt aan de 
hand van twee bestaande ge-
dichten. Zo maakt men gede-
tailleerd kennis met het schilde-
rij De Thuiskomst van de Jagers 
in combinatie met het gelijkna-
mige gedicht van Pé Hawinkels 
(1942-1977) en De val Icarus sa-
men met het gedicht ‘Musée 
des Beaux Arts’ van W.H.Auden 
(1907-1973).
De inleiding is van 19.30 -21.30 
uur in het Clusiuscollege en kost 
10 euro. Voor inschrijven en in-
formatie www.vucas.nl of tel 
0251-670048. 

Castricum - De Zonnebloem 
Castricum/Bakkum maakt be-
kend dat een prijs van 15 eu-
ro op de volgende lotnummers 
is gevallen: 263132, 263237 en 
263458.
Het laatste nummer is verkocht 
op de weekmarkt van 2 septem-
ber
Wie deze lotnummers heeft kan 
de lotnummers opsturen naar: 
Pondres t.a.v. Zonnebloemloterij, 
Postbus 1279, 5004 BG Tilburg.

Zonnebloemloterij

Regio - Oecumenisch Leerhuis 
‘Rond de Waterput’ organiseert 
voor belangstellenden op 7 no-
vember een lezing over Zionis-
ten en Palestijnen in Israël. Dou-
we van der Sluis verzorgt de le-
zing. Hij was tot voor kort direc-
teur van Communication Middle 
East, is reisbegeleider van vele 
seminars in Israël, de Palestijn-
se gebieden en daarbuiten. Hij is 
theoloog en kent de situatie van 
binnenuit. Zelf heeft hij les ge-
kregen van rabbijn Asjekenazie 
en hij gaf les in Judaïca. 

Aanvang 20.00 uur in de Ter 
Coulsterkerk in Heiloo, entree 
drie euro.

Rond de Waterput

Jazz op Castricum 105

Castricum - Donderdagavond 3 
november van 19.00 tot 20.00 uur 
presenteren Fred Timmer en Jan 
van Weelden het jazzprogramma 
‘Just Jazz’ op Castricum 105.  Dit 
keer wordt het een zeer speciaal 
programma want het is gewijd 
aan de onlangs overleden Piet 
Noordijk. Piet Noordijk was zon-
der twijfel de meest beroemde 
en veelzijdige altsaxofonist van 
Nederland. Als bewonderaar van 
Charlie Parker was hij de enige, 

die zich met deze grootheid kon 
meten.  Piet Noordijk speelde in 
kleine combo’s maar ook bij de 
Ramblers, de Skymasters en het 
Metropole Orkest.  Hij won al-
le grote jazzprijzen in Nederland 
en ook de Bird, de belangrijkste 
jazzprijs in de wereld. “Wat ie-
dere saxofonist kan spelen, kan 
Piet Noordijk beter”, werd er van 
hem gezegd.  Piet Noordijk stierf 
op 79-jarige leeftijd, toen hij in 
volle voorbereiding was voor de 
viering van zijn 80ste verjaardag, 
wat een bijzondere muzikale 
happening beloofde te worden.
Naast Piet Noordijk en zijn gro-
te voorbeeld Charlie Parker pas-
seren er ook nog andere grote 
jazzmusici de revue.
Het programma op Castri-
cum105 is te beluisteren via 
FM 105.0 tot ver in de regio, FM 
104.5 op de kabel in Bakkum en 
Castricum en FM 98.0 op de ka-
bel in Akersloot, Limmen en op 
De Woude. 
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‘Het lichaam’ op basis-
school De Sokkerwei
Castricum - Op basisschool De Sokkerwei hebben de kinderen in de 
maand oktober gewerkt rond het thema ‘lichaam’. Enkele weken heeft 
de hele school gewerkt over de spijsvertering, de bloedsomloop, maar 
ook de organen, de zintuigen en het skelet kregen de aandacht. Op 
donderdag 13 oktober hebben de kinderen, tijdens een drukbezoch-
te tentoonstelling, aan alle belangstellenden hun werk gepresenteerd. 
Dit was tevens de afsluiting van deze projectweken. Het was een da-
verend succes!

Dynamisch licht op 
basisschool Augustinus
Castricum - In de nacht van za-
terdag 29 oktober op zondag 30 
oktober ging de wintertijd weer 
in en werd de tijd een uur te-
ruggezet. Omdat deze veran-
dering in tijd plaatsvindt zullen 
veel mensen weer last hebben 
van hun biologische klok. Zij zul-
len slechter slapen en moe zijn. 
Maar op basisschool Augustinus 
hebben de kinderen daar minder 
last van. Basisschool Augustinus 
heeft namelijk een primeur met 
het toepassen van een nieuw 
lichtsysteem.

In een omgeving waar leerlingen 
en leerkrachten zich prettig voe-
len, is het gemakkelijker om te 
werken en te leren. Licht speelt 
daarbij een belangrijke rol. Niet 
alleen vanwege de sfeer die in 
een ruimte kan worden gecre-
eerd, ook vanwege de invloed 
van licht op allerlei lichaamspro-
cessen.
De Augustinus is daarom één 
van de eerste basisscholen die 
dynamisch licht toepast. Dit sy-
steem is afkomstig uit Zweden 
waar men natuurlijk heel goed 

Genieten van voorstelling
Castricum - Onder begelei-
ding van Toonbeeld is er een 
groep vrijwilligers, TIBD, die elk 
jaar de voorstellingen voor al-

le basisscholen van Castricum, 
Akersloot en Limmen helpt uit-
zoeken en de aankomst en het 
vertrek van de kinderen bege-

leiden. Toonbeeld in de Basis-
school (TIDB) is voor mensen die 
van jeugdtheater, toneel en kin-
derboekenschrijvers houden.
De voorstellingen zijn in De Dan-
sende Duinen of bij Toonbeeld 
zelf. De schrijvers worden meest-
al bezocht in de bibliotheek. De 
kinderen genieten ontzettend 
van de voorstelling en vaak is het 
de eerste en soms zelfs de enige 
kennismaking met theater. Op 
dit moment is Toonbeeld op zoek 
naar een aantal nieuwe vrijwilli-
gers en vooral mensen die ook 
op dinsdag kunnen. Er wordt ge-
probeerd ook voorstellingen en 
schrijvers naar Limmen te bren-
gen voor de scholen daar, dus 
mensen uit Limmen en Akersloot 
zijn zeer welkom.
Voor aanmelding of meer in-
formatie kan contact opgeno-
men worden met Toonbeeld, tel. 
0251-659012, Marion Albers of 
Manda de Jong, of via mail tnb-
manda@xs4all.nl.

Achter een lachend gezicht
Eenzaamheidspreventie- en 
signalering voor senioren
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum biedt in samenwer-
king met Context een film aan 
op het gebied van signaleren 
van eenzaamheid en/of depres-
sie bij senioren. In de film ‘Ach-
ter een lachend gezicht’ wor-
den portretten getoond van ver-
schillende mensen die lijden aan 
een depressie. Ze zien de klein-
ste dingen als een enorme opga-
ve en zijn niet meer in staat voor 
zichzelf te zorgen. Lukt het de-
ze mensen zich uiteindelijk te-
gen hun depressie te wapenen? 
Welke rol spelen familie en hulp-
verlening?

Senioren, maar ook familieleden, 
mantelzorgers en hulpverleners 
zijn welkom om deze film kos-
teloos te bekijken op donderdag 

17 november van 14.00 tot 16.00 
uur in restaurant Mezza Luna, 
Mient 1. Ook is er voor senio-
ren de mogelijkheid om, even-
eens kosteloos, deel te nemen 
aan een of twee workshops. Tij-
dens deze workshops krijgt men 
handvatten aangereikt om posi-
tiever in het leven te staan. De 
workshop ‘meer zelfvertrouwen’ 
vindt plaats op 29 november van 
14.00-16.00 uur. De workshop 
‘omgaan met stress’ op 13 de-
cember van 14.00-16.00 uur. Bei-
de workshops worden gegeven 
in restaurant Mezza Luna.

Aanmelden voor de films en/of 
workshops geschiedt via Stich-
ting Welzijn Castricum op tele-
foonnummer 0251-656562 of e-
mail info@welzijncastricum.nl

weet hoe belangrijk licht is. In 
groep 7 en 8 is dit systeem ge-
installeerd. 
Er zijn vier soorten licht moge-
lijk. Actief licht, dat iedere och-
tend en middag gebruikt kan 
worden om ‘wakker’ te worden. 
Het hogere lichtniveau en de 
koelere lampkleur geven de her-
senen een stimulans om aan de 
slag te gaan. Er is standaard licht 
voor de reguliere schoolactivi-
teiten, kalm licht als er behoefte 
is aan kalmte in de klas. Presta-
tielicht tot slot is er voor de mo-
menten dat opperste concentra-
tie is vereist. Kortom, op basis-
school Augustinus zijn kinderen 
en leerkrachten ook na de wis-
seling van zomertijd naar winter-
tijd helemaal bij de tijd.

Castricum– Tijdens de bijeen-
komst computeractiviteiten voor 
50+ers krijgen de deelnemers in 
een rustig tempo en in een klein 
groepje informatie. Op maandag 
14 november start de beginners-
cursus tekstverwerken/Windows 

Computer acti-
viteiten 50+ers

Gemeenten praten over 
fusie en samenwerking
Castricum - De gemeenten 
Graft-De Rijp en Schermer heb-
ben de gemeente Castricum be-
naderd om te praten over fusie 
en samenwerking.
De gemeente Graft-De Rijp heeft 
in de afgelopen periode met di-
verse omliggende gemeen-
ten, waaronder Castricum, ver-
kennende gesprekken gevoerd 
over de vraag of die gemeen-
ten in principe bereid zijn om 
met Graft-De Rijp te fuseren. Na 

die gespreksronden heeft de ge-
meenteraad van Graft-De Rijp 
haar college opdracht gege-
ven om met vijf gemeenten na-
dere gesprekken te voeren. Ook 
Castricum is voor deze vervolg-
gesprekken benaderd. Inmiddels 
zijn die gesprekken afgerond.  
De gemeenteraad van Graft-De 
Rijp beslist binnenkort met wel-
ke gemeente zij nader wil onder-
zoeken hoe een fusie kan wor-
den gerealiseerd. Daarover is 

momenteel nog niets bekend. 
De gemeente Castricum wacht 
dat besluit af. Daarnaast heeft 
de gemeente Castricum op initi-
atief van de gemeente Schermer 
gesproken over de bestuurlij-
ke toekomst van Schermer. Ook 
die gemeente beslist op korte 
termijn over de vraag met welke 
gemeente zij nadere gesprekken 
gaat voeren over samenwerking. 
Ook hier wacht Castricum de be-
sluitvorming nog af.

van 13.00 tot 15.00 uur op de 
bovenverdieping  van de biblio-
theek. De cursus bestaat uit zes 
lessen van elk twee uur. Kosten 
bedragen 90 euro inclusief kof-
fie en thee.
In november zijn er de volgen-
de workshops. 2 november com-
puterproblemen oplossen, 7 no-
vember geldzaken regelen via 
internetbankieren, 9 novem-
ber wordt uitgelegd wat er nog 

meer met Google te doen is, 16 
november digitaal fotoboek ma-
ken, 23 november veilig internet-
ten en e-mailen. Alle workshops 
vinden plaats op de bovenver-
dieping van de bibliotheek van 
14.15 tot 16.15 uur. Toegang 5 
euro.

Aanmelden en vooraf betalen 
kan bij Stichting Welzijn, Gees-
terduinweg 5, tel. 0251-656562.

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433
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‘Dementie, welke 
hulpverlening is er?’
IJmuiden - Op dinsdag 8 no-
vember is er weer Alzheimer Ca-
fé in IJmuiden. Het onderwerp 
deze  avond is ‘Dementie, welke 
hulpverlening is er?’
Wanneer u twijfels hebt over uw 
eigen geheugen of over dat van 
een familielid, dan kunt u hulp 
vragen. Of is het al duidelijk dat 
er sprake is van dementie, maar 
hebt u vragen als ‘Waar kan ik 
terecht voor hulp?’ en ‘Hoe moet 
ik er mee omgaan?’ Er zijn dan 
een aantal adressen waar u  voor 
hulp of advies terecht kunt.  De-
ze avond is de gastspreker een 
medewerker van Tandem, een 

mantelzorgmakelaar genaamd, 
welke uitleg komt geven over de 
mogelijkheden in onze regio.
Als u wél wilt komen, maar geen 
vervoer hebt óf u wilt uw bezoek 
liever niet aan familie of vrienden 
vertellen, dan kunt u contact op-
nemen met de Werkgroep Alz-
heimer Café. Zij zullen dan pro-
beren een (anonieme) oplossing 
voor u te vinden. U kunt hiervoor 
bellen met 06-2950 7734.
Het Alzheimer Café wordt ge-
houden in de Centrale Biblio-
theek Velsen, Dudokplein 16 in 
IJmuiden. Het programma start 
om 19.30 uur, de bibliotheek is 

Wonen zonder zon en 
daglicht door hoge bomen
Castricum - De bomen naast 
de tennisbaan in Castricum zijn 
zo groot geworden dat een aan-
tal bewoners van de Margaret 
Krophollerlaan het moet doen 
met weinig daglicht. Zij kunnen 
ook niet meer genieten van zon 
op hun balkon. 

“Er is al meerdere malen contact 
geweest met de heer Boontje, de 

eigenaar van Berg en Bal, en we 
hebben een handtekeningenlijst 
overhandigd van de bezwaarma-
kende bewoners”, vertelt Nancy 
de Wildt. 
“Boontje weigert maatregelen te 
nemen en zegt dat we hier dan 
maar niet hadden moeten gaan 
wonen. Een deprimerende situ-
atie.” (Foto: Vincent Bloothoofd/
VJPhoto).

De verrassende vormen 
van duurzame mobiliteit

Castricum – Woensdag 26 ok-
tober vond het evenement Duur-
zame Mobiliteit plaats. Aan het 
begin van de avond stroomde 
de parkeerplaats naast de bibli-
otheek vol met een breed sca-
la aan elektrisch voortgedreven 
voertuigen. Zo waren er drie ver-
schillende modellen elektrische 
auto’s, een elektrische vracht-
wagen, elektrisch aangedreven 
skateboards en de Twike van 
Paul van der Meer; een elektri-
sche auto met trapondersteu-
ning. Daarna werd ingegaan 
door CALorie en Transition Town 
Castricum op mobiliteit in Cas-
tricum, internationaal trans-
port, globalisering en verschil-
lende vormen van het delen van 
een auto. Twaalf mensen hebben 
zich inmiddels aangemeld voor 
een autodeelproject. Er zijn vier 
auto’s in de aanbieding, waaron-
der een bestelbus. Aanmelden 
kan via ttcastricum@gmail.com.

Expositie Schildersclub 
‘Met Verve’ in bibliotheek
Castricum - Van 21 november 
tot 2 januari organiseert Schil-
derclub ‘Met Verve’ een exposi-
tie van schilderijen in de biblio-
theek van Castricum. 

Tijdens de  expositie demonstre-
ren de cursisten hoe verschillend 
stijlen kunnen zijn. Landschap-
pen, huisdieren, bloemen, vlin-
ders maar ook portretten zijn te 
bewonderen. En altijd met acryl 

op paneel. Het plezier spat wer-
kelijk van het doek af. 
De begeleidster van ‘Met Ver-
ve’, José Stigt-Timmer, laat in de-
ze expositie ook wat schilderijen 
van zichzelf zien. Zij heeft al eer-
der met haar schilderijen geëx-
poseerd in de bibliotheek.
De expositie is tot 2 januari gra-
tis te bezoeken tijdens de ope-
ningsuren de bibliotheek, Gees-
terduinweg 1.

‘It’ all Musical!’
Avond voor vrijwilligers 
Castricum - De gemeente Cas-
tricum, de Stichting Welzijn Cas-
tricum en het Jac. P. Thijsse Col-
lege verzorgen als dank voor de 
fantastische inzet van de vele 
vrijwilligers in de verschillende 
kernen van Castricum een gezel-
lig avondje uit met wervelende 

optredens onder de titel: ’It’s all 
Musical!’. De nationaal en inter-
nationaal bekende musicalster 
Maike Boerdam (foto) verzorgt 
een optreden. Maike schitterde 
ondermeer in de musicals: Ma-
ry Poppins, Evita en Elisabeth. Na 
de pauze treden jonge talenten 

van musicalgroep JPTeens on 
Stage van het Jac. P. Thijsse Col-
lege op en tot slot is er een spec-
taculaire finale van solisten van 
musicalgroep The Cast uit Cas-
tricum. Deze groep heeft musi-
cals op haar naam staan als: The 
Wiz, Aïda, Copacabana en Joe. 

De vrijwilligersavond vindt plaats 
op vrijdag 18 november van 
19.30 tot circa 23.00 uur in het 
Jac. P. Thijsse College. Maat-
schappelijke stagiares zullen de 
gasten ontvangen en van een 
hapje en drankje voorzien in sa-
menwerking met de Kookgroep 
voor allochtone en autochtone 
vrouwen uit Castricum.
Verenigingen en vrijwilligersor-
ganisaties in de gemeente heb-
ben onlangs een brief met een 
uitnodiging, programma en aan-
meldkaart ontvangen met het 
verzoek de aanmeldkaart te re-
tourneren. 
Organisaties die nog geen uit-
nodiging ontvangen hebben 
kunnen contact opnemen met 
de Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5 in Castricum, 
telefoon 0251 65 65 62. Het e-
mailadres van de stichting is: in-
fo@welzijncastricum.nl. 

geopend vanaf 19.00 uur. Zie 
ook www.alzheimer-nederland.
nl/midden-kennemerland. Ie-
dereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.
Bezoekers krijgen informatie van 
hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door de vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er ge-
legenheid om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen.
Werkgroep Alzheimer Café is 
overdag bereikbaar via 06-
33631872.
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Topprestatie Jörgen Bolten in 
de libre competitie bij WIK
Castricum - Tegen nestor Wil-
lem Baltus was Jörgen Bolten 
in 19 beurten klaar met de par-
tij en kon hij vier punten bij la-
ten schrijven aan zijn totaal. 
Cees Burgmeijer was het ‘slacht-
offer’ van Klaas Jongeneel. Cees 
moest er in 21 beurten aan ge-
loven, ondanks een mooie se-
rie van negen en 11 carambo-
les. Henk Stengs had ook zijn 
goede vorm van afgelopen week 
nog in de vingers, maar moest 
hard werken om zijn tegenstan-
der Jan v.d. Zon van de overwin-
ning af te houden. De series van 
10, 17 en 18 en de laatste twee 
beurten van zeven en acht wa-
ren Jan te veel, vooral door in 
de laatste zes beurten geen en-
kel carambole te maken. Fer-
ry van Gennip kwam in zijn par-
tij tegen Wim van Duin eindelijk 
weer tot de volle winst van vier 

punten. In een gelijk opgaande 
partij had Ferry in de slotbeur-
ten een net iets vastere hand 
dan Wim. Wim moest het doen 
met twee ‘poedels’. Cynthia Slin-
ger, die vier punten binnenhaal-
de, handhaaft zich met verve bij 
de top vijf van de ranglijst door 
Peter Weijers met lege handen 
naar huis te sturen. Piet van Leur 
haalde het huzarenstukje uit 
door koploper Gerard de Zeeuw 
in een matige partij van 32 beur-
ten, op zijn tweede nederlaag te 
trakteren. Piet maakte in de laat-
ste zes beurten zijn benodigde 
12 caramboles, en de winst van 
de partij. Jaap Frans was in 29 
beurten de baas over Cor Stroet, 
terwijl Hein Kitsz in 30 beurten 
Kees Baars de winst afsnoepte. 
Stand: 1. Gerard de Zeeuw met 
25 punten, 2. Jan Kamp met 20 
en 3. Peter Ent met 18 punten.

De vrienden van Helios
Castricum - Korfbalvereniging Helios beleefde afgelopen zaterdag 
een vriendendag voor al haar jeugdleden. Ieder jeugdlid was uitgeno-
digd om samen met een vriend of vriendin een training te volgen van 
één van de trainers van de vereniging. Na de training werd er een ‘ech-
te’ wedstrijd gehouden. Zo konden de vrienden eens proeven aan het 
korfballen. De meegenomen vriendjes en vriendinnetjes waren alle-
maal erg enthousiast. De middag werd afgesloten met heerlijke patat-
jes en een leuke film.

Nederlaag voor Croonenburg
Castricum - Na een week rust, 
gingen de mannen van volley-
balvereniging Croonenburg bij 
US op bezoek. Het begin van de 
eerste set ging moeizaam, maar 
naarmate de set vorderde kwam 
Croonenburg steeds meer in zijn 
spel. Door een goede servicese-
rie van Meindert Manshanden 
stonden de mannen nog maar 
een punt achter. Maar het mocht 
niet baten, want de Castricum-
mers verloren de set met 27-29. 
De tweede set begon US weer 
sterk, maar nadat het eerste deel 
van de set voorbij was en er een 
slimme time-out werd genomen 
door coach Erwin Schoen, werd 
Croonenburg wakker. De Castri-
cummers stonden voor met 17-
14. Croonenburg bleef zo spelen 

en de set werd daarna binnen-
gehaald met een stand van 25-
20. Elke service van Croonen-
burg werd in de derde set met-
een teruggepakt door de man-
nen van US. Het lukte maar niet 
om naast US te komen. De vroe-
ge time-out, bij 7-3 voor US, had 
weinig effect op de Castricum-
mers. De derde set was daar-
om voor US: 25-15. De vierde set 
begon Croonenburg veelbelo-
vend. Ze kwamen voor te staan, 
maar na de time-out viel het spel 
weg. US ging ervandoor met de 
set die eindigde in 25-16. Croo-
nenburg staat nog steeds elf-
de. Daar moet toch eens veran-
dering in komen. Misschien vol-
gende week in de thuiswedstrijd 
tegen Zaanstad H3.

KFC troeft Vitesse af in 
aantrekkelijk duel: 2-0
Castricum - Het duel was nog 
geen minuut oud, toen de thuis-
ploeg al op een 1-0 voorsprong 
kwam. En daardoor leek Vites-
se eigenlijk al vanaf het begin 
al achter de feiten aan te lopen. 
Maar toch ging het de eerste 
helft redelijk gelijk op. Vitesse, 
met een wel heel jeugdig mid-
delveld,  herpakte zich en cre-
eerde ook diverse mogelijkhe-
den. Een minuut of 10 voor rust 
kreeg Robin Bakker de bal voor 
zijn voeten na een prima aanval 
via de rechterflank met debutant 
Kenny Meijer, maar zijn harde 

inzet ging buiten bereik van de 
keeper via de lat over. Nog geen 
minuut later kreeg KFC de kans 
om de score uit te bouwen, maar 
vrij voor keeper Hans Veldt werd 
de bal hoog over geschoten.

De tweede helft bleken de 
krachten toch wel wat verdwe-
nen te zijn  uit de benen van het 
jeugdige team van Jan Oldenho-
ve.. De kans op 2-0 bleef continu 
aanwezig, terwijl Vitesse nauwe-
lijks mogelijkheden wist te cre-
eren op de gelijkmaker. Voor-
al door goed keeperswerk van 

Hans Veldt bleef de 1-0 stand tot 
een kwartier voor tijd op het sco-
rebord staan. Maar toen de be-
hendige rechterspits van KFC 
zijn directe tegenstander wel 
heel simpel wist te passeren, en 
een niet te missen voorzet afle-
verde op een medespeler, was 
het pleit eigenlijk al beslist: 2-0. 

Robin Bakker was daarna nog 
wel dicht bij de aansluitingstref-
fer, maar zijn vrije trap ging ra-
kelings naast. Al met al een ver-
diende overwinning voor KFC, 
en de nederlaag betekent  voor 
Vitesse dat de ploeg alle zeilen 
zal moeten bijzetten om weer in 
het linkerrijtje terecht te komen. 
Zondag kan de ploeg zich revan-
cheren als koploper Foresters op 
bezoek komt op de Puikman.

FCC periodekampioen!
Nederlaag met gouden 
randje voor FC Castricum
Castricum - FC Castricum heeft 
ondanks een 2-1 nederlaag te-
gen Hellas Sport beslag gelegd 
op de eerste periodetitel. De te-
leurstelling over het verloren du-
el in Zaandam sloeg dan ook 
snel om toen na afloop bekend 
werd dat FC Castricum de felbe-
geerde titel alsnog had binnen-
gesleept.  
AFC en FC Castricum streden 

op verschillende velden om de 
felbegeerde eerste periodeti-
tel. Met verzorgd combinatie-
voetbal werd tegenstander Hel-
las Sport door FCC onder druk 
gezet en de ploeg van Radjin de 
Haan liet knappe staaltjes voet-
bal zien. Nadat Ralf Lamme bij 
een unieke gelegenheid te lang 
aarzelde, kwam Castricum ver-
diend op voorsprong. Maarten 

De broers Duco (links) en Tobias de Koning aan de bal. Hellas Sport-
verdediger Nils Berger heeft het nakijken.

van Duivenvoorde profiteerde 
van een foutieve terugspeelbal 
en schoot koelbloedig raak, 0-1. 
Na ruim een half uur verschoot 
de wedstrijd plots van kleur. Bij 
een kopduel in het eigen straf-
schopgebied raakte Thijs Draper 
de bal verkeerd. 
Tot verbijstering van alles wat 
Castricum was viel het leer in het 
eigen doel, 1-1. Eén minuut op-
nieuw tegenslag voor FC Castri-
cum. Cedric Bergen ontsnapte 
over links en Kaspar Melis zet-
te buiten de zestien een sliding 
in. Zonder de bal te spelen nam 
Kaspar Melis de aanvaller mee, 
met als gevolg een directe rode 
kaart. Het ondertal en de gelijke 
stand betekende dat FC Castri-
cum met twee in plaats van drie 
spitsen ging spelen. 
Na rust zat de wedstrijd aanvan-
kelijk op slot. Even was bij FC 
Castricum de balans op het mid-
denveld zoek en Marinus Linne-
man van Hellas Sport sloeg toe 
in een knap uitgevoerde  coun-
ter, 2-1. In Amstelveen stond 
AFC immers met een rode kaart 
op zak ook achter, waardoor het 
doelsaldo mogelijk beslissend 
zou kunnen zijn. Na de wedstrijd 
stroomde het trouwe FC Castri-
cum legioen bij elkaar en was 
het nagels bijten. “Afgelopen!”, 
juichte Radjin de Haan met de 
telefoon in zijn hand. AFC had 
met 2-0 verloren van AMVJ en 
de succesvolle trainer was di-
rect het middelpunt van de feli-
citaties. Ook van Hellas Sport zij-
de. FC Castricum is periodekam-
pioen! (foto: Han de Swart).

Vrouw aan de top!
Castricum - In de 9e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum is voor-
malig clubkampioen Heleen 
van Arkel-de Greef er in ge-
slaagd de koppositie van Tho-
mas Broek over te nemen. Hel-
een wist in een Scandinavische 
opening met zwart tegen Guido 
Bos een betere stelling te krijgen 
met aanvalskansen op de witte 
koning. Guido verdedigde lan-
ge tijd goed, maar hielp op het 
eind de remisekans om zeep. 
Toch verrassend, dat Guido zo 

lang stand hield tegen de ster-
ke Heleen. 
Maarten Froma lijkt de weg naar 
boven weer gevonden te heb-
ben. Hij versloeg in een lan-
ge partij Gerard Blees. Maar-
ten had in een eindspel van to-
ren met loper tegen toren en 
paard de sterkere loper en bo-
vendien een sterke vrijpion. Het 
paard van Gerard was machte-
loos en Maarten speelde de slot-
fase sterk, met de overwinning 
als gevolg. 
Pechvogel van de avond was 

Frank Sluiter die in de ope-
ning pardoes een toren won 
van Hemmo Dekkers. Natuur-
lijk was dat voldoende voor de 
winst, maar Hemmo wilde Frank 
nog wel voor het punt laten wer-
ken. Met een duidelijke matdrei-
ging via de open g-lijn kon Hem-
mo nog wat verwarring stichten. 
Frank kon simpel pareren met 
g3 maar ging in plaats daarvan 
met zijn dame op stap. Vervol-
gens kon Hemmo met zijn loper 
inslaan op g2 en zag Frank met 
afgrijzen dat hij mat liep. 

Stand aan kop: 1. H. van Arkel-
de Greef 2. T. Broek 3. W. Beerse.
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Jaimie van Sikkelerus scoort 
met een gebroken duim
Akersloot - De Akersloter cou-
reur Jaimie van Sikkelerus uit 
Team Voorwinden reed de laat-
ste wedstrijd van het jaar met 
een gebroken duim. Vorige week 
in Spa Francorchamps gleed Jai-
mie onderuit tijdens de training. 
Bij deze val onstond er een breuk 
in zijn duim. Jaimie wilde per se 
de laatste wedstrijd rijden voor 
zijn punten en sponsoren.
Zondagochtend begon de tijd-
training en Jaimie reed goed. 
Start van de eerste manche 
was redelijk en Jaimie begon 
als tweede aan de wedstrijd. In 
het wiel van de kopman wacht-
te Jaimie zijn kans af, maar in het 
cross-gedeelte deed zijn duim zo 
veel pijn dat hij de knippen en de 
schansen niet voluit kon nemen. 
Hij moest daar van zijn gas af, 
en daardoor werd hij in dat ge-
deelte ingehaald door de derde 
man. Ondanks Jaimie het snel-
ste was op het asfalt kon hij de 
eerste twee man niet voorbij en 
eindigde in het wiel van de twee-
de man.
Veel gejuich op de tribune toen 
Jaimie in de tweede manche aan 
de leiding ging. Helaas kon hij 
weer in het cross-gedeelte niet 
alles geven vanwege de pijn en 
kwam op de tweede plaats. Drie 
rondes later kwam ook nummer 
drie voorbij en lag hij nu derde. 
Jaimie vocht wat hij waard was 
en bleef aandringen bij de man-
nen. Twee rondes voor het einde 

bezweek nummer twee onder de 
druk en maakte een fout. Hier-
van profiteerde Jaimie en kwam 
in het wiel van de kopman over 
de finish. Totaal tweede in de 
daguitslag en Jaimie finishte sei-
zoen 2011 op een nette tweede 
plaats in het Nederlands Kampi-
oenschap.
Voor meer informatie over MX 
Team Akersloot kijk op www.mx-
teamakersloot.nl.

Deelnemers en begeleiders 
voor stoelhonkbal gezocht
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum start binnenkort met 
een nieuwe activiteit: stoelhonk-
bal. Dit is een variant op het ech-
te honkbal. Er wordt zittend ge-
speeld, en in plaats van een 
knuppel worden er stoffen zak-
jes gevuld met rijst gebruikt. De-
ze activiteit is zeer geschikt voor 
mensen die minder mobiel zijn 
door bijvoorbeeld rollator- of rol-
stoelgebruik. Stichting Welzijn 
zoekt enthousiaste deelnemers 
én begeleiders voor dit spel. Be-
geleiders krijgen een gratis trai-
ning/instructie van een ervaren 

docent zodat zij de activiteit in 
2012 zelfstandig kunnen leiden. 
Stoelhonkbal wordt in 2011 gra-
tis aangeboden op de volgende 
data: vrijdag 4 november, vrijdag 
2 december en dinsdag 6 de-
cember van 10.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Kern, Overtoom 15 
in Castricum. Vanaf 2012 wordt 
er van de deelnemers een kleine 
bijdrage gevraagd. 
Deelnemers en begeleiders kun-
nen zich aanmelden bij Stichting 
Welzijn Castricum via telefoon-
nummer 0251-656562 of e-mail-
adres: info@welzijncastricum.nl.

Afzwemmers oktober
Castricum - In oktober hebben 
53 kinderen hun zwemdiploma 
gehaald in ‘de Witte Brug’. 
Een groep van 13 kandidaten 
heeft op 5 oktober voor het eer-
ste zwemdiploma afgezwom-
men. Dit waren: Veena Bakker, 
Anouk Bloedjes, Norma Gou-
weleeuw, Roos Graafland, Sten 
Houtenbos, Mila Kleine Staar-
man, Merijn Klut, Nora Lont, 
Martijn Maat, Amber Meijering, 
Nick Res, Skye van Vugt en Isa-
bel van der Woude. 
Op woensdagmiddag 12 oktober 

was het een groep van 33 kandi-
daten voor het B-diploma!

Voor het B-diploma zijn alle on-
derdelen uitgebreider dan voor 
het A-diploma. Bridget Assink, 
Merel van den Berg, Tessa de 
Bruijn, Jesse Buur, Britt Duinme-
ijer, Jasper Geel, Daantje Groen-
tjes, Do Groot, Jasper de Groot, 
Felien Heijdra, Roza Helmstrijd, 
Joris Howeler, Irin Huijser, Ko-
rijn Jagersma, Thomas de Jong, 
Diego Labal, Quinten Lammers, 
Jilly-Ann Leijen, Jesse Levering, 

Limmen boekt belangrijke over-
winning op Alkmaarsche Boys
Limmen - Limmen heeft zich 
afgelopen zondag een goede 
dienst bewezen. Directe con-
current Alkmaarsche Boys werd 
met 1-0 verslagen. Matchwin-
ner was Rens Min die een vrije 
trap fantastisch binnenschoot. 
Vooraf waren de belangen dui-
delijk. Het puntverschil onder-
ling is klein in de 3e Klasse B en 
de kwaliteiten van Alkmaarsche 
Boys konden absoluut niet on-
derschat worden. Met gevaarlij-
ke spelers voorin hadden zij al 
niet voor niets 20 keer het net 
gevonden. Toch was het Limmen 
die de wedstrijd scherp en beter 

begon en na 1,5 minuut spelen 
was daar al de eerste kans voor 
aanvaller Jeroen Veldt. Na een 
goede actie raakte hij echter de 
balk verkeerd en miste hierdoor 
het doel. Twee minuten later was 
daar de grootste kans in de eer-
ste helft. Wederom was de kans 
voor Limmen. Aanvoerder Rik 
Seignette schoot de bal helaas 
hoog over na een goede voorzet 
van Emiel Veldt. 
Na 20 minuten kwam Alkmaar-
sche Boys iets beter in de wed-
strijd, maar dit leidde eigenlijk 
maar tot een kans, welke simpel 
in de handen van doelman Koen 

Seignette belandde. Na rust was 
het enkel Limmen die het spel 
domineerde, maar telkens stuitte 
op de Alkmaarsche Boys keeper. 
Het was wachten totdat Lim-
men de 1-0 zou maken, maar 
dit duurde tot de 77e minuut. Na 
een makkelijk gegeven vrije trap 
mocht Rens Min aanleggen. Zijn 
vrije trap was prachtig en on-
houdbaar voor de keeper, 1-0.
Na de voorsprong ging Limmen 
door op jacht naar de beslis-
sing. Eerst was het J. Veldt die 
terug werd gefloten wegens ver-
meend buitenspel, daarna was 
het Kruidenberg die 1-op-1 met 
de doelman faalde. Na acht mi-
nuten blessuretijd floot de uit-
stekend leidende scheidsrecht-
ster af en bleven de drie punten 
in Limmen.

Kyra van Lieshout, Stella Mar-
celis, Yrla van Nooijen, Laetitia 
Ouedraogo, Thijs Overpelt, Saar 
Ridderhof, Mats Ruiter, Leefa 
Salim Arooni, Sven van Schagen, 
Merijn Scholtens, Guus Schoote-
meijer, Matthe Tervoort, Niels 
Veldt en Tijn Zuurbier hebben al 
hun vaardigheden goed in het 
water laten zien aan de vele sup-
porters.

Op woensdag 26 oktober heb-
ben: Demi Bult, Thijs Dijkhui-
zen, Chun Lei Koenders, Flip van 
Marle. Sunny Tervoort, Zosha 
Wempe en Isabella de Wit hun 
C-diploma gehaald. 

Unieke finale straatvoetbal
Castricum - Wie had er nu ge-
wonnen? De D3? Of toch de 
D3? Toen niemand eruit kwam, 

gingen de toppers allemaal op 
de foto. Met een pot Calvé pin-
dakaas, de hoofdprijs van het 

door Vitesse ’22 georganiseerde 
straatvoetbaltoernooi.
Natuurlijk is de naam en faam 
van de D3 van FC Castricum al-
om bekend. Dus ook bij Vites-
se. Om sportief leed te vermij-
den, werd het keurkorps van de 
coaches Jacques en Marcel in 
dezelfde poule ingedeeld. Met 
een doelpuntenregen als gevolg. 
Alleen in het onderlinge du-
el moest een eerlijke moeder de 
doorslag geven. Was de bal nu 
wel of niet uit voordat het win-
nende doelpunt werd gescoord? 
Niet uit, 3-2 voor de D3. In de fi-
nale een herhaling van zetten, al 
had coach Jacques van de D3 
zijn lesje geleerd. Hij stelde een 
doelman op en dat moet je tegen 
de D3 niet doen. Uitermate vak-
kundig werd de tegenpartij weg-
gespeeld. Uitslag: 7-3 voor de 
D3. De pot pindakaas staat in de 
kantine van FC Castricum. Boven 
de bar tussen alle andere boka-
len. (Foto: Han de Swart)

Introductieduik
Castricum - Maandag 14 no-
vember is er vanaf 20.30 uur een 
open avond van duikvereniging 
de Lamantijn in zwembad de 
Witte Brug waarbij belangstel-
lende met een instructeur een 
introductie duik kunnen ma-
ken . Wie hiervoor belangstelling 
heeft, kan een mail sturen naar 
Lamantijn@gmail.com of bel-
len met Guido Bosland, tel. 06-
20301154. Voor meer informatie: 
www.lamantijn-castricum.nl.

Voetbalclinic voor 
dames bij Vitesse ’22
Castricum - Op vrijdag 4 no-
vember organiseert Vitesse’22 
een voetbalclinic voor dames-
trainers, ouders en leiders van 
de meidenteams van Vites-
se’22. Deze clinic wordt gege-
ven door Everhard Luijckx in sa-
menwerking met Jan Piet Luijckx 
en wordt gehouden op sport-
complex De Puikman van 19.30-
22.00 uur.

Tijdens de clinic wordt uitleg ge-
geven over de trainingen, wor-
den oefeningen gedaan en tips 
gegeven over de juiste begelei-
ding op het veld. Daarna is er 
tijd om in de kantine na te pra-
ten. Behalve trainers en leiders 
zijn ook de ouders hierbij uitge-
nodigd. Iedereen die dit wil bij-
wonen wordt verzocht voetbalk-
leding mee te nemen.




