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Castricum - Eigenlijk begrijpt 
bijna niemand het, maar het is 
een maatregel die op democrati-
sche wijze tot stand is gekomen. 
De gemeenteraad wil het zomer-
seizoen verlengen en heeft daar-
om besloten dat honden niet 
meer welkom zijn op strand in de 
maanden oktober en april. Ten-
minste, alleen nog in het donker. 
In diezelfde vergadering werd 
besloten dat de hondenbezitters 
meer belasting gaan betalen. Sa-
men moeten zij 20.000 euro meer 
ophoesten. Iet van Hoof en Henk 
Diepeveen pikken het niet en 
hebben een actiegroep opge-
richt: Honden op het Strand. Zij 
zijn de woordvoerders tijdens het 
raadsspreekuur op 19 november 
om 19.30 uur in het gemeente-
huis. ,,In oktober liggen er echt 
geen mensen meer te zonnen op 
het strand en ze gaan ook niet 
meer zwemmen en dat geldt ook 
voor de maand april. Stichting 
Frisse Wind, waarbij alle strand-
paviljoenhouders zijn aangeslo-
ten, steunen onze actie.“ Veel 
hondenbezitters hebben onder-
tussen besloten om elders het 
strand te bezoeken, ook om-
dat het parkeren in de naastge-
legen kustgemeenten gratis is 
in tegenstelling tot Castricum. 
En het teruglopen van het aan-
tal strandbezoekers is ongun-
stig voor de ondernemers op het 
strand. Wie zich aan wil sluiten 
bij de actiegroep kan een mail 
sturen naar h.diepeveen1@het-
net.nl. Foto: Peter van Renen. 

Gezin verdwaald in bos
Castricum - Zondagavond 
19.00 uur kwam bij de politie een 
melding binnen dat er een ge-
zin, twee volwassenen en drie 
kinderen, was verdwaald in het 
bos. Zij zouden op de Johannis-
weg staan, maar ze wisten niet 
op welke hoogte. Vanaf de Zee-
weg is de politie het bos ingere-
den en al vrij snel kwamen ze het 
gezin tegen. ,,De vrouw was he-

lemaal in tranen van de stress”, 
vertelt een politiewoordvoerder. 

,,Ze waren omstreeks 16.00 uur 
de duinen ingegaan en wilden 
een 3,5 km lange route volgen, 
maar ze waren de weg volledig 
kwijtgeraakt.” Het gezin werd 
door de politie teruggebracht 
naar hun auto die geparkeerd 
stond op de Oude Schulpweg. 

Gedecoreerde beha’s 
leveren 300 euro op
Castricum Afgelopen weekend 
heeft een groep jonge meiden 
onder de naam ‘Girls for Good’ 
een tentoonstelling gehouden 
met gedecoreerde beha’s en fo-
to’s in het Het Oude Raadhuis. 
Belangstellenden betaalden 
twee euro entree en dat lever-
de driehonderd euro op. Het be-
drag wordt gedoneerd aan het 
KWF, Borstkankeronderzoek.
,,Aankomende tijd zullen wij 
geen grote dingen organise-
ren, aangezien de meeste mei-
den in het eindexamenjaar zit-
ten”, zegt initiatiefnemer Marije 
Louter. Zij raakte geïnspireerd 
toen zij als uitwisselingsstudent 
in de VS verbleef en kennis-

maakte met de actiegroep Bra 
ha ha die geld inzamelt om de 
strijd tegen borstkanker te on-
dersteunen. Marije: “We maken 
wel vast plannen voor nieuwe 
leuke acties.” 
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Castricum
Heerhugowaard

1.50

Met eigen receptuur amandelspijs!
Wij verwerken uitsluitend Roomboter!

100 gram

Gevuld Speculaas

Dorpsstraat 35 C • Castricum • 0251- 831083

Www.deheervanbackum.nl

* Prachtig eerlijk vlees

* Altijd verse visgerechten

* Pizza uit de traditionele houtoven

* Heerlijk Spaans bier van de tap

* De mooiste wijnen
* Ruim en verwarmd terras

Heerlijk Bourgondisch genieten !

L u n C h r o o m  •  r e s t a u r a n t

ad. HvanBackum.indd   1 14-02-12   13:57

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Kant en klaar
Stooflapjes

per stuk € 1,59
Vleeswarentrio

Corned Beef
Kalfsrollade

Boterhamworst
samen € 4,99

Selderiesoep
met beenham

1 ltr € 4,99

In verweer tegen verkorte 
periode honden op strand

WEEKBLAD VOOR
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Akersloot
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En nu ik!
“Ik zou alle arme kinderen 
op de wereld willen helpen”
Zoë de Bruine is veertien jaar 
oud en woont in Limmen. Zij 
heeft als sinds lange tijd een 
droom: ze wil naar Afrika om 
daar mensen en dan vooral kin-
deren te helpen. Dat begon als 
klein kind toen zij met haar ou-
ders op vakantie was in Tanzania 
en daar veel armoede zag. Haar 
droom komt nu uit. Volgend jaar 
gaat Zoë van 3 tot en met 18 au-
gustus naar Oeganda om vrijwil-
ligerswerk te doen. Dat doet zij 
samen met andere jongeren via 
de organisatie Worldmapping.
Zoë, leerling van het Clusius 
College in Castricum, vertelt en-
thousiast: “Het wordt een soort 
expeditie. We bezoeken ver-
schillende ontwikkelingsprojec-
ten en we helpen met het ge-
ven van voorlichting over hygië-
ne en HIV. Daar moeten we ons 
nog wel wat verder in verdiepen. 
Onze groep bestaat uit jongeren 
tussen de veertien en achttien 

jaar oud en er kan nog op wor-
den ingeschreven. Samen willen 
we ook een spelletjesdag op een 
school organiseren en een kook-
stoof bouwen zodat de kinde-
ren zich niet meer aan het open 
vuur zullen branden. En we hel-
pen mensen in het huishouden 
of op het land. Zo zouden wij bij-
voorbeeld kunnen helpen met 
het oogsten van maïs.” De groep 
gaat ook luipaarden spotten in 
een wildpark, hiken in de bergen 
en overnachten in een primitief 
hutje. Worldmapping beschrijft 
de bestemming als volgt: ‘Oe-
ganda is de parel van het conti-
nent. Een landschap als een olie-
verfschilderij, de hoogste berg-
keten van het continent, de oor-
sprong van de Nijl en wildparken 
die nog niet door massatoerisme 
zijn ontdekt. Maar ook een ge-
schiedenis van dictatorschap en 
een complexe aidsproblematiek.’ 
Volgens het Ontwikkelingspro-

gramma van de Verenigde Na-
ties leeft in Oeganda 37,7% van 
de bevolking onder de armoede-
grens. 
Aanvankelijk was het de bedoe-
ling dat Zoë samen met haar 
moeder naar Afrika zou gaan en 
er werd niet zo enthousiast ge-
reageerd toen het veertienjarige 
meisje aankondigde dat zij alleen 
wilde gaan. “Mijn ouders waren 
pas overtuigd nadat zij een in-
formatiebijeenkomst van World-
mapping hadden bezocht. Het 
is echt allemaal heel goed gere-
geld en zij zijn nu net zo enthou-
siast al ik. Om deze reis te kun-
nen maken en de projecten te 
steunen, voer ik actie. Mijn ou-
ders betalen mijn verblijf en ik-
zelf mijn ticket. Maar ik wil daar 
ook mooie dingen voor de bewo-
ners kunnen doen. Dus nu doe 
ik allerlei klusjes voor iedereen in 
de buurt, ik sta met mijn oma op 
rommelmarkten en verkoop al-

lerlei dingen op Marktplaats. Zo 
heb ik al meer dan vijfhonderd 
euro gespaard. In april ga ik een 
sponsortocht maken over de Af-
sluitdijk. Het liefste zou ik alle ar-
me kinderen op de wereld willen 
helpen, maar dat kan nu een-

maal niet. Dus nu is mijn doel om 
de kinderen in Oeganda in ieder 
geval een hele mooie dag te be-
zorgen. Dat is in ieder geval iets.” 
Kijk voor meer informatie op 
www.vrijwilligerswerk.tk of www.
worldmapping.nl.

‘April doet wat ie wil’
Hierbij maak ik, als inwoner van 
de gemeente Castricum, als hon-
denbezitter en als betaler van 
hondenbelasting, kenbaar het 
oneens met het college van B en 
W van de gemeente Castricum te 
zijn over de noodzaak tot inper-
king van de periode dat honden 
op het strand toegelaten zijn. 

Naar mijn mening is het niet re-
alistisch te verwachten dat er 
in oktober nog mensen op het 
strand liggen te zonnen, noch 
dat zij van plan zijn even af te 
koelen in het water en hoe graag 
we dat ook allemaal zouden wil-
len is zelfs april nog te koud voor 
deze beide zaken. De gemeen-
te kent toch ook die uitdrukking 

‘April doet wat íe wil’? Ik wil de 
het college van B en W in dit ver-
band uitdagen tot onderbouwing 
van haar mening met statistische 
gegevens van het KNMI en ons 
als inwoners te overtuigen van 
de noodzaak tot verlenging van 
het badseizoen.
In dit verband wil ik ook nog wij-
zen op de weinige andere moge-
lijkheden binnen de kern Cas-
tricum om honden los te mo-
gen laten lopen waardoor ik en 
mijn hond aangewezen zijn op 
de natuurlijke omgeving van 
het strand als losloopgebied. Ik 
spreek de hoop uit dat het col-
lege de APV op dit punt wil her-
zien.
Lex van Amsterdam. 

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Karin Swerink uit Cas-
tricum te gast. Karin Swerink is 
hoofdredactrice van de Neder-
landse uitgave van Vogue, het 
modemagazine. 

Swerink, die een modeoplei-
ding volgde aan de kunstaca-
demie in Enschede, begon haar 
tijdschriftcarrière bij meiden-
blad Yes, waar ze stylist en la-
ter chef mode was. Na een pe-
riode als adjunct-hoofdredac-

Karin Swerink op lokale radio
teur bij Libelle werd ze hoofdre-
dacteur van het startende gla-
mour magazine. Dit modeblad 
op handtasformaat was meteen 
een groot succes. Hoe Swerink 
de internationale allure van Vo-
gue voorzien heeft van Neder-
landse accenten vertelt ze in een 
uur radio op de lokale zender. 

De uitzending is te beluisteren 
op donderdag 1 november van 
21.00 tot 22.00 uur. Herhaling op 
zondag 4 november van 12.00 tot 
13.00 uur.

Schoorsteen in brand
Akersloot - De brandweer van 
Akersloot kreeg zondag om 
16.45 uur een melding van een 
woningbrand op het Mendels-
sohnplein. Het ging om een 
schoorsteenbrand. De buren 

hadden vlammen uit de schoor-
steen zien komen en meteen de 
brandweer gebeld. Het vuur was 
snel gedoofd. In het huis was 
sprake van rookoverlast. Bron: 
mgkmedia.nl/Lucas Hazes.

Bakkum - Music-Train houdt 
een open repetitieavond voor 
nieuwe leden op woensdag 7 
november in Hotel Borst in Bak-
kum. Het popkoor is op zoek 
naar nieuwe leden. Aanvang 
20.00 uur. Er wordt eens in de 
twee weken gerepeteerd. 

Meezingen met 
Music-Train?

Castricum - Een vrijwilliger  
biedt de mogelijkheid om op 
maandag- of woensdagmorgen 
van 10.00 tot 11.30 uur, bij hem 
thuis in een klein groepje van 
maximaal zes personen met kal-
ligraferen bezig te zijn. Deelne-
mers betalen alleen de onkosten: 
4,00 euro. Telefonisch aanmel-
den bij Stichting Welzijn Castri-
cum 0251-656562 of mailen naar 
info@welzijncastricum.nl. 

Kalligraferen

Spullen gezocht voor rommel-
markt en loterij in Dorpshuis
Castricum - Op zaterdag 3 no-
vember van 10.00 tot 14.30 uur 
wordt in alle zalen van Dorpshuis 
De Kern aan de Overtoom 15 een 
rommelmarkt en een loterij ge-
houden. Het doel is om geld in 
te zamelen voor de vernieuwing 
van plafonds en verlichting van 
het ontmoetingscentrum dat het 
zonder subsidie moet doen.
Daarom roep het bestuur, dat 

bestaat uit vrijwilligers, iedereen 
op niet te grote spullen voor de-
ze markt beschikbaar te stellen. 
Prijzen voor de loterij zijn ook 
meer dan welkom. De spullen 
kunnen ’s middags en ’s avonds 
afgegeven worden bij de bar in 
het Dorpshuis. Bij vervoerpro-
blemen bellen met Gré Porte-
gies, tel.: 650383) of Jeanette de 
Groot, tel.: 655637. 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in de 
huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. 
Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in 
zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het 
Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij 
de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor een 
afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donderdagoch-
tend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
17-10-2012: Aiden Anne Louis, 
zoon van I.W.J. van der Aar en 
L.L. van Leerdam, geboren te 
Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
25-10-2012: de Geest, Hubertus 
H.W., wonende te Castricum en 
Westerhof, Mirjam F., wonende 
te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
23-10-2012: Yilizhati, Xuekelaiti 
wonende te Castricum en Guli-
nigeer, Yumiti wonende te China.

Overleden:
Wonende te Castricum:
18-10-2012: Zonneveld, Wilhel-
mus M., oud 75 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd geweest met 
E.C.H. van der Ham. 
20-10-2012: Borgers, Maria J., 
oud 78 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met G.H.L. Dem-
ers. 22-10-2012: Tijms, Johanna 
A., oud 92 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met F. 
Wentink.
 
Wonende te Limmen:
17-10-2012: Koevoets, Wilhel-
mus, oud 100 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
M. Breuker.

Wandelen met satellieten
Castricum - PWN organiseert 
dit najaar en in 2013 weer GPS-
cursussen in Bezoekerscentrum 
De Hoep in Castricum.
In de cursus leren deelnemers 
uitgebreid omgaan met GPS. Er 
is een theoriedeel met cursus-
boek en een 5 km lange oefen-
wandeling met opdrachten door 
het Noordhollands Duinreser-
vaat. De cursus wordt afgesloten 
met het zoeken naar een schat 
(ook wel bekend als ‘geoca-
ching’). Ook kunnen deelnemers 

advies inwinnen over de aan-
schaf van een GPS-ontvanger.
De cursussen worden gegeven 
door een ervaren docent op de 
zondagen 4 november, 9 decem-
ber en op 13 januari, 10 februa-
ri, 17 maart en 7 april van 10.00 
uur tot 16.30 uur bij Bezoekers-
centrum De Hoep, Johannisweg 
2 (zijstraat van de Zeeweg) in 
Castricum. Opgeven voor deze 
workshop is noodzakelijk en kan 
via www.pwn.nl/eropuit of tele-
fonisch via 0251661066.  

Het boek of de film? 
Het boek én de film?
Castricum - Het boek was be-
ter. Het is een veel gehoorde fra-
se naar aanleiding van boekver-
filmingen. Op donderdag 8 no-
vember gaat Harry Peters, film-
journalist en programmeur, na-
der in op films waaraan een boek 
ten grondslag ligt. Is het wel zo 
makkelijk om een film met het 
boek te vergelijken? Tijd voor 
nuancering.
Harry Peters is dé deskundige op 
het gebied van boekverfilmin-
gen. Als geen ander kan hij boei-
end vertellen over de verschillen 
en overeenkomsten tussen film 

en literatuur en hoe verschillen-
de filmmakers hiermee omgaan. 
Peters is al jaren betrokken bij 
‘Film by the Sea’ waar hij zich 
bezighoudt met de festivalpro-
grammering en het Filmcollege.
Deze lezing is georganiseerd 
door Bibliotheek Kennemer-
waard in samenwerking met de 
Werkgroep Oud-Castricum en 
Corso Bioscoop.
De aanvangstijd is 20.00 uur. 
Toegang bedraagt 4,00 euro. Re-
serveren kan bij de Klantenser-
vice in de bibliotheek, of op tele-
foonnummer 0251-655678.

Stiltewandeling
Castricum - Op maandag 5 no-
vember staat de herfst stiltewan-
deling met Marianne Duijn en 
Rob de Wit op het programma. 
Verzamelen om 9.30 uur op het 
parkeerterrein voor ‘de Hoep’ 
aan de Zeeweg in Bakkum, ver-

trek om 9.45 uur. De wandeling 
duurt anderhalf uur, met na af-
loop gelegenheid om voor eigen 
rekening koffie of thee drinken 
bij Johanna’s Hof. 

Deelname is gratis, duinkaart 
verplicht. Voor meer informatie 
Rob, tel. 06-53740895.

Limmen - Bij het verrichten van 
tuinwerkzaamheden trof een be-
woner in Limmen een granaat 
aan in de tuin. Hij had de gra-
naat in een houten kistje gedaan 
en afgedekt met een stuk boom-

Granaat in tuin stronk. Een geraadpleegde des-
kundige adviseerde de granaat 
in het kistje te stabiliseren met 
zand en op een zo ruim moge-
lijke plek van de woningen afge-
dekt neer te leggen. 
De EOD zal de granaat vernieti-
gen.

Castricum - Op 1 november van 
10.00 tot 12.00 uur is ’t Praethuys 
Castricum weer geopend. Voor 
iedereen die met kanker te ma-

‘t Praethuys ken heeft biedt ’t Praethuys een 
plek om even tot zichzelf te ko-
men.  Eén keer in de maand is er 
inloop in ’t Praethuys op locatie 
Castricum in het  pand van Frank 
Boske op Dorpsstraat 23.
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donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 & 21.30 uur 

zaterdag 15.15, 18.30 & 21.30 uur
zondag 15.15 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Skyfall - 007

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur

zaterdag 21.30 uur
zondag & maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur
woensdag 20.00 uur

De Marathon
vrijdag 21.30 uur

zaterdag 18.30 uur
dinsdag 14.00 uur
Hope Springs

dinsdag 20.00 uur
Intouchables

zaterdag & zondag 15.45  uur
woensdag 16.00 uur

Asterix & Obelix bij de Britten (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 13.30 uur
Sint & Diego en de bron van Myra 

zaterdag & zondag 13.00 uur
woensdag 13.30 uur

Mees Kees
woensdag 16.00 uur

 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 1 nov t/m 7 nov 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)
______________________

Ook leuk voor 
relatiegeschenken
Haal de folder in de winkel
______________________

Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Schrijfcafe
door Judith Bosman 

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

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

______________________

High Wine                
 € 26,50 p.p.
Een selectie van 

huisgemaakte pincho’s 
in combinatie

met onze heerlijke 
huiswijnen.

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Kay (Meryl Streep) en Arnold 
Soames (Tommy Lee Jones) zijn 
dertig jaar met elkaar getrouwd. 
Het huwelijk is ingedut en eigen-
lijk kijken ze in de slaapkamer al 
jaren niet meer naar elkaar om. 
Wanneer Kay hoort van de be-
roemde relatietherapeut Bernie 
Feld (Steve Carell), vindt ze het 
tijd om actie te ondernemen. Ze 

Hope Springs haalt haar man over om samen 
met haar richting het plaatsje 
Great Hope Springs te vertrek-
ken, waar ze een week lang hu-
welijks- en sekstherapie volgen 
van de befaamde relatiecoach. 

De week ontpopt zich tot een 
spannende, verrassende, maar 
bovenal hilarische ontdekkings-
reis, waarbij Kay en Arnold el-
kaar op een hele andere manier 
leren kennen.

Voor de fi lm Mees Kees zijn er 
diverse scènes opgenomen in 
Castricum. De fi lm gaat over To-
bias en Mees Kees, de nieuwe 
invaller op school die precies op 
tijd komt. Door de juf werd hij om 
niets de klas uitgestuurd. Ook 
kreeg hij vaak strafwerk. Raar, 
want Tobias is namelijk best slim. 

Castricum en Mees Kees 

Nieuw jaarboek van Oud-
Castricum ziet levenslicht
Castricum - Vrijdagmiddag 
vond de presentatie plaats van 
het 35e Jaarboek van de Werk-
groep Oud-Castricum in de Een-
hoorn in Bakkum. Voor de over-
handiging van het eerste exem-
plaar gaf redactielid Hans Boot 
aan de hand van foto’s een uit-
eenzetting van de artikelen die 
zijn opgenomen. Daarna werd de 
fi lm ’75 jaar Corsotheater’ ver-
toond die Hans Kinders maakte 
ter gelegenheid van het jubile-
um van de plaatselijke bioscoop 
in september van dit jaar. Tot slot 
overhandigde werkgroepvoor-
zitter Frans Duffhues het eerste 
jaarboek aan Jenny Wefers Bet-
tink, die met haar echtgenoot 
Piet tot 2004 eigenaar is geweest 
van de Corso. Piet is helaas over-
leden.
Heel boeiend is het artikel ‘Van 
Kinomategraaf tot Corso, 75 jaar 
Corsotheater’. In het artikel wordt 
de geschiedenis van het jubile-
rende theater uitvoerig belicht. In 
‘Op zoek naar de oorsprong van 
de naam Castricum’ wordt een 
uitstap gemaakt naar de Moe-
zelstreek en patroonheilige Cas-

Piet en Jenny Wefers Bettink, jarenlang de eigenaars van het Corso 
theater.

tor. Het gemeentebestuur van 
Castricum tussen twee fusies is 
het vierde en laatste deel over 
het gemeentebestuur van Castri-
cum. En dan de stoomtram. In de 
periode 1897-1923 reed er een 
stoomtram door Castricum. Ook 

het artikel over de melkboeren 
in het dorp is alleszins de moeite 
waard te lezen. 
Wie wil weten wie Geertje ten 
Wolde-Mooij was, komt daar 
achter in het artikel dat gewijd 
is aan deze sociaal bewogen 

vrouw. Ter nagedachtenis aan 
haar is op het Bakkerspleintje op 
initiatief van twee van haar klein-
kinderen een plaquette geplaatst 
met haar portret. Dan is er een 
artikel dat ingaat op de begraaf-
plaatsen in het dorp, waarvan de 
eerste al sinds de middeleeuwen 
bij de dorpskerk in gebruik is. 
Vervolgens een prachtig verhaal 
over de 80-jarige jeugdherberg 
Koningsbosch aan de Heere-
weg. Later werd de herberg om-
gedoopt in Stayokay. De jeugd-
herberg sloot in 2012 de deu-
ren. Liefhebbers van biljarten 
komen volledig aan hun trekken 
in de bespreking over de biljart-
verenigingen van toen en nu. Er 
wordt ook ingegaan op de tijd 
dat Bakkum nog een zelfstan-
dige gemeente was en er is een 
archeologische verkenning van 
een bouwput aan de Duinen-
boschweg. 
Er is bovendien een artikel over 
boerderij De Brabantse Land-
bouw in het duingebied. De Cas-
tricumse familie die uitvoerig be-
schreven wordt is dit keer de fa-
milie Hogenstijn, afkomstig uit 

het Duitse plaatsje Jerichow aan 
de Elbe. Ook dit jaar zijn de ru-
brieken Castricum – Honderd 
jaar geleden, het jaarverslag en 
de kroniek van het afgelopen 
jaar opgenomen.Het 35e jaar-
boek van Oud-Castricum is ver-
krijgbaar voor vijftien euro bij de 
plaatselijke boekwinkels. Men-
sen die donateur worden ont-
vangen het boek gratis tegen 
een minimumbijdrage van der-
tien euro. De open dag van de 
Werkgroep Oud-Castricum op 
zondag 4 november staat in het 
teken van het 35e Jaarboek van 

de werkgroep. Er is een nieuwe 
expositie te bezichtigen, die gro-
tendeels gebaseerd is op het ar-
tikel over het 75-jarig bestaan 
van het Corsotheater. Diver-
se voorwerpen, zoals projecto-
ren en nostalgische affi ches ge-
tuigen van het rijke verleden van 
deze bioscoop. 
Ook wordt doorlopend de fi lm 
vertoond die Hans Kinders over 
de geschiedenis van het theater 
maakte. Iedereen is tussen 12.00 
en 17.00 uur welkom in het His-
torisch Informatiecentrum De 
Duynkant aan de Geversweg 1b. 

31 oktober 2012

James Bond Skyfall - 007 
In Skyfall wordt Bonds (Daniel 
Craig) loyaliteit aan M getest 
als haar verleden haar komt 
achtervolgen. In dit 23e avon-
tuur moet 007 de dreiging op-
sporen als  MI6 onder vuur 

ligt. En hoe persoonlijk het 
ook wordt de dreiging moet 
vernietigd worden.  

De voorstelling van 18.30 uur 
draait zonder pauze. 
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Limmen Dames 1 doet zichzelf te kort
Limmen - Zondag stond de top-
per  op het programma: nummer 
1 vv Limmen tegen nummer 2 
Always Forward. Deze wedstrijd 
was er voor het eerst dit seizoen 
weer een pupil van de week. 
Het was de precies op tijd van 
vakantie teruggekeerde Lotte 
Meerman die met haar aftrap de 
Limmer dames het goede voor-
beeld gaf. De linkerspits van de 
MD1 schoof de bal keurig achter 
de keepster van Always Forward.
Toen mochten de Limmer dames 
het zelf laten zien. De wedstrijd 
begon rommelig van beide kan-
ten. Veel lange ballen naar vo-
ren. In de 20e minuut was het 
Always Forward die via de rech-
terkant wist door te breken en de 

bal terug te leggen op een mid-
denveldster die beheerst binnen 
schoot. Limmen had tot dan toe 
wel wat kansjes gecreëerd, maar 
liet nog niet het goede spel van 
de afgelopen weken zien. Lim-
men werkte keihard, maar het 
lukt niet om echt grip te krijgen 
op de wedstrijd.
De tweede helft stond er een 
heel ander Limmen. Leuke aan-
vallen werden er opgezet, maar 
helaas werd het doel nog niet 
gevonden. In de 65e minuut 
was het dan toch raak. Een goe-
de voorzet van Sanne belandde 
voor de voeten van Tamara. Met 
een goede actie speelde ze zich 
vrij en schoot ze beheerst raak, 
1-1 en Limmen was zeker de bo-

venliggende partij. Maar vlak na 
de aftrap werd er niet alert gere-
ageerd. Vijf Limmer dames roei-
den de bal niet weg en zo kon 
het gebeuren dat de spits van 
Always Forward haar team weer 
op voorsprong kon zetten. Lim-
men bleef hard werkend op zoek 
naar de gelijkmaker, maar het 
geluk zat niet mee deze wed-
strijd.  
Door deze verloren wedstrijd 
grijpt Limmen naast de eerste 
periode. Maar, de ongeschreven 
voetbalregel; de winnaar van de 
eerste periode wordt geen kam-
pioen. Limmen gaat nu volop 
door voor de tweedee periode, 
beginnend zondag om 14.00 uur  
thuis tegen Geel Wit’20. 

Limmen laat het liggen tegen Velsenoord
Limmen - Limmen heeft zich-
zelf in en tegen Velsenoord geen 
dienst bewezen. Limmen was de 
betere partij kreeg goede kan-
sen om te scoren. Een binnenge-
schoten penalty door Velsenoord 
bleek genoeg om Limmen op 1-1 
te houden.
Het eerste kwartier was het 
krachtsverschil duidelijk zicht-
baar. De eerste grote mogelijk-
heid kwam op naam van Emile 
Veldt. Hij speelde zichzelf kun-
dig vrij, maar zijn krullende schot 
trof de binnenkant van de paal. 
In de twaalfde minuut kwam de 
verdiende treffer dan toch. Wou-
ter maakte het Velsenoord las-
tig door weer eens in te schui-
ven. Zijn pass belandde bij Je-

roen Veldt. Hij haalde de ach-
terlijn en legde terug op Ramon 
Tabois. Ramon kon de bal in het 
dak van het doel schieten, 0-1.
Velsenoord zakte ver terug en 
Limmen kreeg vervolgens enkele 
kansen om de score uit te brei-
den. In de 31e minuut kwam Vel-
senoord prompt op gelijke hoog-
te. Wouter Koot moest ingrijpen 
om de spits van Velsenoord een 
kans te ontnemen. Volgens de 
scheidsrechter was zijn ingreep 
niet volgens het boekje. De spits 
kon nog wel op doel schieten 
maar de leidsman floot alsnog 
voor een overtreding. De 1-1 was 
een feit, hoe onverdiend ook.
In de 37e minuut schoot Paul 
vanaf rechts op de winkelhaak 

en Jan kopte voorlangs. Geluk-
kig was Limmen-keeper Randy 
Scheerman aan de andere kant 
scherp toen hij zich voor de bal 
gooide en de 2-1 voorkwam. 
Na de rust leek Velsenoord wak-
ker geschrokken en startte 
scherp. Niet dat er enig gevaar 
uit kwam, maar duidelijk was dat 
Limmen niet zomaar drie punten 
cadeau zou krijgen. De kansen 
bleven daarentegen wel komen 
voor Limmen, maar het vat leek 
leeg. De wedstrijd was gespeeld 
en de Limmer-aanhang droop 
teleurgesteld af. Limmen heeft 
zichzelf behoorlijk tekort gedaan 
met één punt. Zij kunnen zich 
volgende week weer revanche-
ren als IVV op bezoek komt.

Vitesse bezorgt koploper 
Kennemers eerste nederlaag

Castricum - Vanaf het begin 
zette Vitesse goed druk op de 
bal, en gaven De Kennemers 
niet of nauwelijks gelegenheid 
om in hun bekende spel te ko-
men. Voor de rust was er één 
grote kans voor de thuisploeg, 
maar de inzet van Mourad Saali-
oua ging voorlangs. Voor Vitesse 
waren er meer kleinere mogelijk-
heden, maar daar werd eigenlijk 
weinig mee gedaan. De 0-0 rust-
stand was dan ook een redelij-
ke afspiegeling van de krachts-
verhoudingen in het veld.

Ook na rust waren de ploegen in 
eerste instantie aan elkaar ge-
waagd. Maar gaandeweg leek de 
vermoeidheid bij enkele Vitesse-
spelers toe te slaan wat ten koste 
ging van de precisie en dus ook 
met het aanvallende vermogen. 
Toch kwam de thuisploeg halver-
wege de tweede helft op een 1-0 
voorsprong, maar kreeg daarbij 
de hulp van de overigens goed 
leidende scheidsrechter. Die liet 
doorspelen toen Jasper Rutgers 
een duel met een van de spit-
sen verloor omdat hij duidelijk 

werd vastgehouden. Uit de daar-
opvolgende voorzet werd uit-
eindelijk gescoord, waar de he-
le achterhoede rekende op een 
vrije trap. Door die tegenslag 
werd het moeilijker voor Vitesse, 
maar de ploeg bleef strijden voor 
een beter resultaat. Tien minuten 
voor tijd was het alsnog raak. De 
verdediging van de thuisploeg 
greep onvoldoende in bij een 
hoge bal voor de pot en in de 
daaropvolgende scrimmage viel 
de bal voor de voeten van Row-
dy Baltus, die simpel kon intik-
ken: 1-1. Met die stand kon ze-
ker het Castricumse deel van de 
bezoekers vrede hebben, maar 
in de blessuretijd viel alsnog de 
beslissing. De keeper gooide een 
vrije bal naar de rechter vleugel-
verdediger, maar die verspeel-
de de bal door goed storen van 
Rowdy Baltus. De bal kwam voor 
de voeten van de goed spelen-
de Jort Kaandorp en die bedacht 
zich geen moment en schoot 
de bal met een gerichte schui-
ver langs de verbouwereerde en 
ver voor zijn doel staande kee-
per: 1-2. 

Maarten op Wall of Fame
Castricum - Over zijn uitver-
kiezing bestond geen twijfel. 
Maarten van Duivenvoorde (foto 
links) werd vorig seizoen door de 
vakjury van FC Castricum una-
niem gekozen tot Voetballer van 
het Jaar. De razendsnelle aanval-
ler, die in staat moet zijn om zijn 
eigen hoekschoppen in te kop-
pen, leverde een grote bijdrage 
aan het kampioenschap in de 
tweede klasse.
Dankzij zijn uitverkiezing zal de 
foto van Maarten binnenkort op 

de Wall of Fame te bewonderen 
zijn. Met dank aan lijstenmakerij 
Ida Bakker wordt binnenkort ook 
de foto van de huidige selectie 
in de kantine opgehangen. Ton 
Verduin van lijstenmakerij Ida 
Bakker (rechts): ,,De Voetbal-
ler van het Jaar, de Medewerker 
van het Jaar en de foto’s van de 
selecties van de afgelopen jaren 
vormen het begin van een tradi-
tie. Tradities geven kleur aan het 
leven en daar doen wij graag aan 
mee.” Foto: Han de Swart.  

Mixteam TC Bakkum kampioen

Bakkum - Afgelopen zondag is 
het mixteam Bakkum 2 bestaan-
de uit Robbin Rozemeijer, Demi 

Kortekaas, Mark Visser en Yan-
nick van de Klundert kampioen 
geworden in de najaarscompe-
titie. 
In een rechtstreeks duel met de 
nummer 2 Bloemendaal pakte 
Bakkum de winst met een mooie 
4-1 overwinning. Demi won in 
zowel het enkel als het dub-
belspel. Bij de enkel maakte ze 
het nog spannend door een tie-
break te spelen. Yannick won de 
dubbel en de gemengd dubbel, 
waarin Bloemendaal goed te-
genstand gaf. Marc won de dub-
bel en trok in de enkel na een 
spannende wedstrijd met veel 
slagenwisselingen aan het kort-
ste eind. Robbin won de dubbel 
en de gemengd dubbel met sta-
biel spel.

Akersloot- Woensdag 7 novem-
ber is er weer een doordeweekse 
wandeling bij de Amak.
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 

Amak wandelt Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg in Akersloot. Be-
langstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Tini Krom, 
tel. 0251-312815.

31 oktober 2012

Zondag 4 november 14.00 uur:

Limmen - IVV

balsponsor:	 TandTechnisch LaboraTorium J. VeLdT

pupil v.d. week:	 dennis KrooK (speLer Limmen d1)
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Dieren weer gezond maken 
passie therapeut Irma Gort
Limmen - Een paard dat vaak  
diarree heeft, gestresst de he-
le dag staat te schrapen in de 
stal, een kat of  hond, die maag/
darmproblemen of  jeuk heeft. 
Hoe komt het dier er van af? Dat 
is de vraag van  menige dieren-
liefhebber. Natuurgeneeskundig 
diertherapeut Irma Gort  praat 
graag uitgebreid met de eige-
naar  en zoekt een oplossing 
voor het probleem. Met haar lief-
de voor de natuur werkt zij met 
geneeskrachtige natuurlijke 
middelen en therapieën.
Irma komt het liefste bij de men-
sen thuis. Dan kan zij zien hoe 

de dieren leven. Een paard  kan 
bijvoorbeeld erg gestresst zijn 
als het alleen in de stal zonder 
soortgenoten staat. Ook kan het 
zijn dat een eigenaar veel wil 
springen  en dat zijn paard  het 
lichamelijk gewoon niet aan kan. 
Goede voeding en veel bewegen 
geldt voor alle dieren, die zij be-
handelt: paarden, honden, kat-
ten en konijnen. 
Bepaalde voeding kan wel of 
niet passen bij een dier. Irma ziet 
heel vaak, dat mensen uit liefde 
veel te veel voer geven. Bij een 
paard, dat bijvoorbeeld veel op 
stal staat, geeft extra krachtvoer 

veel energie. Het dier wordt dan 
onrustig.
Behandelplan
De diertherapeut  ziet haar werk 
als aanvulling op het werk van 
dierenartsen. Zij  neemt ruim 
de tijd voor haar onderzoek en 
de eigenaar ontvangt achteraf  
een behandelplan. Steeds zoekt 
zij de oorzaak en adviseert dik-
wijls  de omstandigheden te ver-
anderen. Door ervaring heeft zij 
al menig dier weer gezond ge-
maakt. Altijd meet Irma met een 
Lechner antenne alle organen 
door en kijkt  of  het lichaam in 
balans is. Zelf  is zij een gepas-

sioneerd paardenliefhebster. Zij 
heeft  twee paarden uit IJsland 
met mooie namen: Reim frá Bak-
kakoti en Kjarni frá Flódgardur. 

Wie meer wil weten, kan haar 
website bekijken: www.dieren-
visie.nl.  Mailen kan ook: info@
dierenvisie.nl.  (Marga Wiersma). 

Authentieke producten
Zondag ambachtelijke 
kaasmarkt op Plantage 

Beverwijk - Beverwijk gaat zijn 
tweede kaasmarkt beleven. Zon-
dag 4 november tussen 12.00 
en 16.00 uur kan iedereen op 
de Plantage in Beverwijk genie-
ten van een ambachtelijke markt 
met als rode draad ‘Terug naar 
de natuur’. René Koelman en La-
tif Elmessoussi van Bourgon-
disch Lifestyle zijn de initiatief-
nemers. Vorig jaar was de eer-
ste editie en daar kwam veel 
publiek op af. Reden om op-
nieuw een dergelijk spektakel 
te organiseren. Een groot aan-

René Koelman en Latif Elmessoussi kennen de kaasproducenten in 
binnen- en buitenland persoonlijk en bezoeken ze ook. Afgelopen zo-
mer namen ze een kijkje in het Zwitserse Etivaz. Nicky Hamers, een 
kaasboerin die van origine uit Castricum komt, maakt daar samen met 
haar gezin van mei tot oktober grote alpenkazen op ambachtelijke wij-
ze. In het midden René Koelman

tal ondernemers van winkelcen-
trum Plantage doet mee en pre-
senteert zich met originele pro-
ducten. Bourgondisch Lifestyle 
koopt haar authentieke produc-
ten rechtstreeks in van ambach-
telijke kaasboeren in binnen- en 
buitenland. 

René Koelman: ,,Als we niet ma-
nipuleren en de natuur zijn werk 
laten doen, komt er een toppro-
duct uit, dan proef je de verfijnde 
smaak van een mooie kaas’’. Op 
de kaasmarkt komen ook zo’n 20 

kaasboeren kijken, niet alleen uit 
Nederland, ook Portugal, Frank-
rijk, België, Zwitserland en Ita-
lië zijn vertegenwoordigd. Zij be-
zoeken op een ander tijdstip te-
vens een kaasconferentie die 
door Bourgondisch Lifestyle is 
georganiseerd. Daar komen ook 
koks, sommeliers en maîtres fro-
mager. Tijdens de conferentie in 
Beverwijk delen zij ervaringen en 
doen inspiratie op. Bourgondisch 
Lifestyle levert aan zo’n 200 ge-
renommeerde  restaurants. Die 
afzet is nodig om de markt voor 
particulieren mogelijk te maken. 

De Plantage is zondag decor 
voor een ambachtelijke markt. 
De kramen met kaas worden om 
en om opgesteld met stands van 
de winkeliers. Het Snoephoek-
je staat er met ambachtelijke 
bonbons. Portofino presenteert 
een kaaspizza. Bakker Goemans 
komt met winterspecialiteiten. 
Bloemisterij De Eeuwige Len-
te heeft natuurstukken en houdt 
een kerstworkshop. Groenteman 
Meuleman gaat pompoenen 
grillen en heeft ook pompoen-
soep. Slager Brantjes brengt zijn 
verfijnde vleeswaren mee, fiet-
senwinkel Van Tunen heeft win-
teraccessoires voor de fiets op 
de kraam, en zelfs aan de huis-
dieren is gedacht, want dieren-
winkel Meijer presenteert ver-
fijnde vleeswaren voor de dieren. 
Voorts zullen er sappen en com-
potes rechtstreeks van de boom-
gaard verkrijgbaar zijn. Er komt 
een kraam met heerlijke oesters 
en er is een truffelboer. Het ge-
heel wordt muzikaal omlijst door 
een chansonnière. Alle reden 
dus om zondagmiddag naar de 
Plantage te gaan en deze unieke 
markt te bezoeken. 

Met kenner WO II op 
reis naar Normandië
Castricum - John Heideman is 
zijn hele leven al geïntrigeerd 
door de gekte van de oorlog. Na 
zich de afgelopen tien jaar ver-
diept te hebben in alles wat met 
de Tweede Wereldoorlog en de 
omgeving van Bakkum en Cas-
tricum te maken heeft, bracht hij 
eind 2011 zijn eerste boek uit: 
‘Castricum en Bakkum tijdens de 
Tweede Wereldoorlog – deel 1’. 
Op dit moment is hij druk bezig 
met het schrijven van het twee-
de deel.
Daarnaast bezoekt John al 25 
jaar de invasiestranden van Nor-
mandië waar op D-day de ge-
allieerden Europa binnenvielen  
om Europa te bevrijden. Inmid-
dels heeft zijn onderzoek naar 
die tijd en die plek een heleboel 
persoonlijke verhalen opgele-
verd. Sinds vijf jaar is John gids 
op een jongerenreis van het Jac. 
P. Thijsse college, waar hij werk-
zaam is als onderwijsassistent 
naar Normandië. 
Door deze reis en het enthou-

siasme van de kinderen, is het 
voor hem al een aantal jaar een 
wens om eens zo’n reis te maken 
met volwassenen. Komend jaar, 
eind april/begin mei 2013, gaat 
deze wens eindelijk in vervulling. 
In samenwerking met busmaat-
schappij Spandon Tours organi-
seert John met zijn vrouw Fre-
ke een vijfdaagse busreis naar 
het gebied waar de bevrijding 
van Europa allemaal begon. Tij-
dens de reis zullen heel veel be-
langrijke plekken rond D-day en 
de slag om Normandië worden 
bezocht en zal John veel verha-
len vertellen over de slag en de 
gevallenen. John: ,,Om deze reis 
waar te maken zijn we natuurlijk 
nog op zoek naar deelnemers. 
We verblijven in een 13de eeuw-
se molen en de reis, het verblijf, 
het eten en alle museabezoeken 
zitten bij de prijs inbegrepen. 
Een compleet verzorgde reis 
dus.” Voor vragen en aanmeldin-
gen: 072-5317741 of www.dday-
tours.nl. 

Botsing tractor 
en sportwagen
Akersloot - Donderdag rond 
18.30 uur vond op de Geester-
weg een aanrijding plaats tus-
sen een sportwagen en een trac-
tor op de kruising van de Raad-
huisweg en de Geesterweg. Een 

Duitse bestuurder van de Chrys-
ler crossfire kwam uit de richting 
van de Raadhuisweg en wilde bij 
de kruising rechtsaf slaan. Ver-
volgens ging hij toch rechtdoor. 
Een vanuit Uitgeest komende 
tractor met laadbak ramde de 
Chrysler tegen de voorzijde. De 
Chrysler Crossfire raakte total-
loss. “Het motorblok lag bijna op 
straat”, aldus een woordvoerder.

Lilians beelden
Castricum - Tot en met 15 no-
vember zijn beelden van Lili-
an Steenhuisen-de Rooij te zien 
in de etalages van Streetscape, 
Burgemeester Mooijstraat 13.  
Ook zijn er landschapsfoto’s van 
Peter van den Berg te zien. 
De galerie is geopend op elke 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.  

Watertap in de prijzen

Castricum- De GIO Erkennin-
gen 2012 zijn bekend: de eni-
ge prijs in ons land die het vak-
manschap van ontwerper en op-
drachtgever honoreert. Om voor 
dit keurmerk voor Goed Indu-

strieel Ontwerp in aanmerking te 
komen, moet een product meer 
dan alleen mooi zijn. Functiona-
liteit, innovativiteit, originaliteit, 
respect en gebruikswaarde zijn 
van even groot belang. 
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Musical in 
Maranatha
Castricum - Bij het aanleggen 
van een nieuwe weg in het dorp 
is een oude Romeinse weg aan-
getroffen. Fleur, de dochter van 
de eigenaar van de firma van 
der Steen Wegenbouw, is ech-
ter helemaal niet geïnteresseerd 
in die nieuwe weg. En dan slaat 
het noodlot toe. Nieuwsgierig 
geworden naar de afloop? Ga 
dan naar de musical Streetwise, 
die op vrijdag 16 november om 
20.30 uur, zaterdag 17 november 
om 20.30 uur en zondag 18 no-
vember om 16.00 uur wordt uit-
gevoerd in de Maranathakerk. 
De kaarten kosten 5,00 euro en 
zijn verkrijgbaar bij boekhandel 
Laan vanaf 1 november, na de 
vieringen in de Dorpskerk en de 
Maranathakerk en aan de zaal. 
Reservering is ook mogelijk via 
amg.graumans@ziggo.nl. 

Castricum - Mei Li Vos komt op 
13 november na de algemene le-
denvergadering van de PvdA in 
Grand Café Mezza Luna spreken 
over het nieuwe kabinet.  

Zij spreekt over het regeerak-
koord en wat de PvdA daarin in-
gebracht heeft en wat de partij 
heeft moeten laten. Daarnaast 
komt de economische situatie 

Tweede Kamerlid Mei Li Vos in Mezza Luna
van het land aan de orde in het 
licht van de voortdurende finan-
ciële crisis. 

Ook zal Mei Li Vos aandacht be-
steden aan het grote aantal zelf-
standige ondernemers (ZZP’er) 
en hun kwetsbare rechtsposi-
tie. Na haar toespraak is er alle 
ruimte om met Mei Li Vos in dis-
cussie te gaan. 

Siemensma specialist in 
uitbouwen en dakkapellen 

Beverwijk - Het bedrijf J.S. Sie-
mensma bv is al decennia een 
vertrouwd en vakkundig adres 
voor uitbouwen, kunststof ko-
zijnen, dakkapellen, dakramen, 
dakopbouwen, verbouwingen, 
erkers, veranda’s en meer. Het 
bedrijf kan alles van A tot Z ver-
zorgen, zodat de klant er geen 
omkijken naar heeft. 
Altijd al gedroomd van een gro-
te keuken met een kookeiland? 
Denk dan eens aan een uit-
bouw. Er is meer mogelijk dan 
men denkt om deze droom te re-
aliseren. Een huis verfraaien en 
er meer ruimte aan toevoegen 

is helemaal van deze tijd. Men-
sen weten waar ze zitten, ze ken-
nen de buren, hun kind zit om 
de hoek op school en de win-
kels zijn dichtbij, maar ze komen 
ruimte te kort. Met een dakop-
bouw, een erker of andere uit-
breiding kan men in het ver-
trouwde huis blijven wonen. Ook 
bewoners van huurhuizen doen 
steeds meer aan hun woning.  
Woningbouwverenigingen vin-
den het meestal prima dat huur-
ders een verbouwing laten uit-
voeren. Els Siemensma: ,,Men-
sen willen steeds meer ruimte en 
wij kunnen dat bieden. In som-

mige huizen zit bijvoorbeeld een 
zolder of vliering met een vlizo-
trap. Wij kunnen er door mid-
del van een opbouw en een vas-
te trap een complete verdieping 
bij creëren. Dan hebben ze er in-
eens twee kamers en een was-
hok bij’’. Zo zijn er vele oplossin-
gen denkbaar om een huis he-
lemaal naar de wens van de be-
woners te maken. Siemensma 
kan alle werkzaamheden uitvoe-
ren. Wil iemand een extra ver-
dieping op een woning met plat 
dak, dan moet er een groot gat in 
het beton geboord worden, waar 
de trap naar de extra te realise-
ren verdieping zal komen. Met 
een grote mate van vakman-
schap wordt alles uitgevoerd. De 
service gaat zo ver dat de klant 
er voor kan kiezen om ook het 
schilderwerk, elektra, loodgie-
terswerk en stuukwerk te laten 
uitvoeren. Zelfs de vloerbedek-
king en raambekleding kan ver-
zorgd worden. Prachtig is de Ke-
ralit gevelbekleding. 

Wie deze behandeling door Sie-
mensma laat uitvoeren hoeft 
nooit meer te schilderen. Kera-
lit is er in vele moderne kleuren. 
Siemensma beschikt door de ja-
renlange ervaring over een uit-
gebreid netwerk van de juiste 
bedrijven. Alle kennis is daarmee 
in huis. Vraag vrijblijvend offer-
te aan en kijk of plannen te rea-
liseren zijn. JS Siemensma, Brink 
10 in Beverwijk, tel. 0251-213017. 

De tuin winterklaar? 
Tuinrenovatie, maar dan 
met een beperkt budget
Castricum - Wie met een be-
perkt budget een groot effect wil 
bereiken in de tuin, zou kunnen 
denken aan tuinrenovatie. Het 
team van hoveniersbedrijf Met-
zelaar kan door het toepassen 
van betrekkelijk kleine ingrepen 
een tuin met achterstallig on-
derhoud omtoveren tot een klein 
paradijsje. Ook is het mogelijk 
om op simpele wijze af te komen 
van wateroverlast in de tuin. Mo-
menteel zijn de hoveniers druk 
met het winterklaar maken van 
tuinen.
Ben Metzelaar vertelt: “Een 
mooie tuin is een verlengstuk 
van het huis en past bij de om-
geving en de bewoners van het 
huis. Wij hebben ons gespecia-
liseerd in het ontwerpen en aan-
leggen van tuinen in samen-
spraak met de klant en wij ver-
zorgen het onderhoud.” Wie niet 
over een onbeperkt budget be-
schikt en zich toch graag wil la-
ten omringen door een fraai stuk 
natuur, kan Metzelaar inscha-
kelen. “Bij tuinrenovatie moet je 
denken aan eenvoudige ingre-
pen zoals het schoonmaken van 

de bestrating en het snoeien van 
de beplanting waardoor de tuin 
er in een mum van tijd weer uit-
ziet als nieuw.” 
Het team van dit bedrijf bestaat 
uit drie deskundige hoveniers. 
Zij hebben zich toegelegd op al-
les wat maar met tuinen te ma-
ken kan hebben. De bestrating, 
tuinmuren, schuttingen, car-
ports, veranda’s, vlonders, vij-
vers, kunstgras, verlichting; ei-
genlijk is bij dit bedrijf alles mo-
gelijk op dit gebied. Ook voor bi-
ologisch tuinieren heeft dit team 
alle kennis in huis. Wie meer wil 
weten kan bellen voor een vrij-
blijvend, oriënterend gesprek. 
Het hoveniersbedrijf besteedt 
veel zorg aan offertes zodat men 
nooit voor onverwachte verras-
singen komt te staan. 

Hoveniersbedrijf Metzelaar is 
aangesloten bij de branchever-
eniging VHG. Kijk voor prachti-
ge voorbeelden van uitgevoerde 
opdrachten op www.hoveniers-
bedrijfmetzelaar.nl. Bel voor in-
formatie naar 0251-655283 (na 
18.00 uur) of  06-17910940.

Bas Verkaart van Gall & Gall:
“Adviseren maakt het 
beroep slijter echt mooi”
Castricum - Als Marieke kookt 
voor haar zoon Bas, zijn vrouw 
en de kinderen, dan neemt Bas 
een goede fles wijn mee. En dat 
is eigenlijk vanzelfsprekend; Bas 
Verkaart en Marieke Hanck zijn 
de nieuwe gezichten bij Gall & 
Gall in winkelcentrum Geester-
duin. Beiden houden van een 
goed glas wijn. “Maar het lekker-
ste vind ik een bacootje, Bacardi 
met cola”, zegt de 39-jarige Bas 
lachend. Begin september heb-
ben ze geruild. Gerrit Verbeek 
is met het personeel verhuisd 
naar Gall & Gall op de Kerk-
weg in Heemskerk, waar Bas 
en Marieke voorheen de scep-
ter zwaaiden. “Het is heel pret-
tiger om in Castricum te werken, 
omdat we hier ook wonen”, ver-

volgt Bas. “Hoewel het buurge-
meenten zijn, merk ik wel dege-
lijk verschil. In Heemskerk wordt 
meer sterke drank gedronken. 
Hier wordt goede wijn gewaar-
deerd en er zijn veel mensen die 
er veel van weten.”
Ondertussen is het gezellig druk 
in de winkel. De meeste klan-
ten weten precies wat ze wil-
len, andere willen graag advies. 
“Dat maakt dit werk mooi. Het is 
natuurlijk een proces dat moet 
groeien, maar na verloop van tijd 
ken ik de smaak van mijn vaste 
klanten en heb ik aan een half 
woord genoeg.” Opvallend is dat 
bij de kassa de meeste klanten 
een voordeelkaart overhandigen 
waarmee ze altijd tien procent 
korting ontvangen op wijn en 

bubbels. Bas: “De Klant&Kaart 
is nu gratis en daar is veel voor-
deel mee te behalen. Twee fles-
sen drank voor de prijs van één 
bijvoorbeeld of een tweede fles 
voor de halve prijs. Bovendien 
ontvangt men maandelijks gratis 
het magazine Proef&. Deze actie 
geldt tot 15 december.”
Vanwege de overname zijn er 
twee nieuwe likeuren op de 
markt gebracht en die slaan in 

als bom. Het prachtige Castri-
cums kruikje Kijk-Uit en de kof-
fielikeur met dezelfde naam 
doen het heel goed als cadeau, 
ook aan jezelf. Wie op zoek is 
naar een origineel cadeau kan 
ook overwegen een wijnfles te 
voorzien van een eigen label 
voorzien van een foto of een per-
soonlijke tekst. Tip voor de feest-
dagen: loop eens binnen bij Gall 
& Gall!
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