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Castricum   Volgend voorjaar 
als experiment een deel van 
de Dorpsstraat en de Burge-
meester Mooijstraat sluiten 
voor autoverkeer, het Bakker-
spleintje voorzien van mooi 
straatmeubilair, groen, kin-
dervoorzieningen en sfeer-
volle verlichting, reizigers die 
bij het station aankomen ver-

leiden naar de Burgemees-
ter Mooijstraat te lopen, een 
sterkere ruimtelijke relatie 
realiseren tussen de Dorps-
straat, het Bakkerspleintje, 
de Torenstraat en de Bur-
gemeester Mooijstraat met 
doorkijkjes, wandelroutes en 
bewegwijzering, het hore-
caplein gezelliger maken en 

meer terrassen toestaan en 
tot slot een gebiedsmanager 
aanstellen om alles in goe-
de banen te leiden; dat zijn 
een aantal plannen die opge-
nomen zijn in het document 
Detailhandelsvisie Castricum.  
Deze is dinsdag 13 oktober 
overhandigd aan OVC voor-
zitter Wouter den Harder en 
wethouder Hilbrand Klijnstra. 
Ondernemers vormen nu een 
werkgroep en de gemeente 
heeft toegezegd financieel bij 
te dragen aan een gebieds-
manager, die het proces co-
ordineert en bewaakt, mits 
ondernemers ook echt aan 
de bak gaan. En dat gaan ze, 
van infrastructuur tot sfeer, 
beleving en ruimtelijke con-
centratie. 

Lawaaidemonstratie zorg
Castricum - De vakbond 
Abvakabo heeft Viva thuis-
zorgmedewerkers opgeroe-
pen om donderdag even na 
19.00 uur een lawaaidemon-
stratie te houden bij het ge-
meentehuis. De vakbond 
vreest verlies van werk of 
slechtere arbeidsomstandig-
heden voor de medewerkers. 
Bovendien raken mensen die 
gebruik moeten maken van 
hulp, mogelijk hun vertrouw-
de thuiszorgmedewerker 
kwijt. Want de huishoudelijk 
hulp wordt in 2016 niet meer 
gegund aan de Viva Zorg-
groep maar aan Axxicom, die 
goedkoper is. Al eerder heeft 
de SP zorgen geuit over de 
kwestie en vragen gesteld 
aan het college. Wethou-
der Ans Pelzer deelt de zor-
gen van de vakbond, de po-
litici en vooral van de thuis-
zorgmedewerkers. ,,In de 
eerste plaats is het natuurlijk 
heel erg dat veel mensen hun 
baan verliezen.  Dat komt niet 
totaal onverwacht; zorgaan-

bieders konden zich daar ook 
op voorbereiden. Gemeenten 
hebben dertig procent min-
der budget dan voorheen en 
we willen toch de huishoude-
lijke hulp voor nu en de ko-
mende jaren behouden. On-
ze insteek is dat de zorg voor 
inwoners beschikbaar blijft 
middels een algemene voor-
ziening. Daarvoor moeten we 
slim organiseren en kijken 
hoe het zo goedkoop moge-
lijk kan.” De schoonmaakhul-
pen worden straks per wijk 
aanbesteed. ,,De suggestie 
dat we overstappen om in-
komens van personeel af te 
knijpen is pertinent onjuist. 
In alle aanbestedingsover-
eenkomsten van de gemeen-
te staat als voorwaarde dat 
thuiszorgmedewerkers con-
form de cao worden betaald. 
Verder zijn we als gemeente 
verplicht om met de zorgaan-
bieders, te kijken of en hoe 
er personeel overgenomen 
kan worden door een ande-
re aanbieder.” 

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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Spaar nu voor
Bibiza hangers 
en oorbellen 
van Swarovski

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

wildproeverij
Bij Wierenga eten en drinken

28/10 (bijna vol) en 4/11
6 gerechten €29,50 vol=vol
Reserveren: 0251 673588

 

2 biefstukjes
300 gr. krieltjes

250 gr. paddestoelenmix

 samen €5,99
div. wildpate

50% korting
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Akersloot - Zondag 8 no-
vember wordt een vlooien-
markt gehouden in sporthal 
De Lelie te Akersloot. Het is 
de eerste markt in een reeks 
van drie. Ook spullen ver-
kopen op de vlooienmarkt? 

Vlooienmarkt

Burgemeester ontvangt cheque 
Jarige Vrijmetselaarsloge 

adopteert tulp Sunset
Castricum - ,,Een heel mooie 
manier om het veertigjarig 
bestaan te vieren,” zei bur-
gemeester Toon Mans maan-
dag in het Piet Boschman 
Paviljoen op het terrein van 
de Hortus Bulborum in Lim-
men. Hij zei dit naar aanlei-
ding van de adoptie van tulp 
Sunset door Vrijmetselaars-
loge Branding in Castricum. 
Zowel de tulp als Branding 
bestaat sinds 1975. Namens 
de Hortus nam Toon Mans 
de cheque voor de tulp offi-
cieel in ontvangst uit handen 
van Harry de Water, voorzitter 
van Loge Branding. De tinten 
van de bloem, voluit Trium-
ph Tulp Sunset, komen over-
een met de officiële kleuren 
van deze Vrijmetselaarsloge: 
het kroonblad in oranje en 
de steel in celadon. Vrijmet-
selaars willen individueel een 
beter mens worden en on-
dersteunen elkaar daarin. In 
de Hortus Bulborum bloeien 
elk jaar ruim 4000 verschil-

lende soorten tulpen, nar-
cissen, krokussen en hyacin-
then, vooral met het doel om 
de soorten voor het nage-
slacht in stand houden. Daar 
is steun voor nodig, vandaar 
de adoptie. In het kader van 
de viering van het veertigja-
rig bestaan houdt Loge Bran-
ding op donderdag 12 no-
vember tevens een voor ie-
dereen toegankelijke lezing 
in de Maranathakerk over de 
slag bij Waterloo. Spreker is 
Piet Prinsen. Hij maakte eer-
der furore in de Hermitage in 
Amsterdam met zijn maquet-
te van de overwinning op Na-
poleon.

Op de foto v.l.n.r.: Piet Apel-
doorn, voorzitter van de Hor-
tus Bulborum, burgemees-
ter Mans, Max Nuyens, voor-
lichter van de Hortus; Har-
ry de Water, voorzitter van 
Vrijmetselaarsloge Branding 
en Adriaan Koopmans, be-
stuurslid van de loge. 

Verrassende wandeling in 
de duisternis van het bos
Castricum - Nederland is 
een van de meest verlichte 
landen ter wereld. Maar op 
zaterdag 24 oktober ging bij 
honderden bedrijven en ge-
meenten het licht uit vanwe-
ge de Nacht van de Nacht. 
Want door spaarzamer en 
slimmer te verlichten kan veel 
geld, energie en CO2 uitstoot 
bespaard worden, stellen de 
organisatoren.  
Vanaf de parkeerplaats bij 
camping Geversduin start-
te een wandeling in de duis-
ternis. Aan deelnemers zon-
der jonge kinderen werd ge-

vraagd om na 19.30 uur te 
komen en hier werd gehoor 
aan gegeven. De afstand 
van de wandeling was onge-
veer vijf kilometer. Ger Bus 
liep ook mee: ,,Het was een 
drukte van belang en met 
heel verrassingen onderweg. 
De start was al geweldig en 
je werd wegwijs gemaakt 
hoe te wandelen. Halverwe-
ge kreeg je een versnapering 
aan geboden met een mu-
zikale omlijsting. Een heuse 
heksenkring en een nacht-
wachter maakten het feest 
compleet. Foto: Ger Bus. 

Stuk groen in plaats 
van parkeeroverlast

Castricum - Stephan Leitner 
combineerde zijn afgeronde 
hoveniersopleiding, zijn er-
gernis over illegaal parkeren 
én de herinrichting van zijn 
woonstraat tot een mooi ei-
gen initiatief. De brede stoep 
bij zijn woning, waar vaak il-
legaal en niet erg veilig auto’s 
geparkeerd staan, zou ook 
een mooi stukje groen kun-
nen zijn. Een aanwinst voor 
de straat en een oplossing 
voor het parkeerprobleem. 

Hij reageerde op het e-pa-
nel dat de gemeente was ge-
start voor de Dr. De Jongh-
weg en dat leidde tot een ge-

zamenlijke uitwerking. Step-
han Leitner vroeg specia-
le aandacht voor de bre-
de stoep. Hij greep de gele-
genheid zijn hoveniersken-
nis aan te wenden voor een 
inrichtingsvoorstel en de ge-
meente ging daarin mee. Nu 
komt er een mooi plantsoen 
met diverse planten en strui-
ken. De gemeente levert de 
beplanting en Leitner adop-
teert het stukje groen. Dat 
betekent dat hij verantwoor-
delijk is voor het onderhoud. 
Woensdag heeft Stephan 
Leitner samen met wethou-
der Leo van Schoonhoven de 
eerste struik geplant. Het is mogelijk een kraam of 

grondplaats te  reserveren. 
De markt is geopend van 9.30 
tot 16.00 uur. De toegang be-
draagt twee euro. Kinderen 
tot en met twaalf jaar gratis. 
Meer informatie tel.: 0229–
757766 of 06 - 51374913, 
www. burodelang.nl. 

Bouw Magnolia van start
Limmen - HSB ontwikkelt en 
realiseert het project Magno-
lia, 37 woningen bestaande 
uit rij-, twee-onder-een-kap, 
vrijstaande en seniorenwo-
ningen. De eerste stort wordt 
verricht op vrijdag 30 oktober 
door de wethouders Esther 
Hollenberg en Hilbrand Klijn-

stra. De genodigden kunnen 
hun handtekening plaatsen 
op een afbeelding van het 
project. Deze wordt vervol-
gens in een koker geplaatst 
en verwerkt in de fundering, 
zodat alle betrokkenen ook in 
de toekomst aan dit project 
verbonden blijven.

www. .nl

www. .nl
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Op 2 november vijftienjarig jubileum

,,Het is een grote familie 
in Café My Way”

Castricum - Op maandag 2 
november is het precies vijf-
tien jaar geleden dat Café My 
Way in de Dorpsstraat werd 
geopend door Jeanette Val-
kering. Later voegde haar 
zoon Rico Apeldoorn zich bij 
haar en nu zorgen ze samen, 
met medewerkster Julia, dat 
het hier eigenlijk altijd gezel-
lig is. Nederlandstalige mu-
ziek speelt hier een van de 
hoofdrollen met veel liveop-
tredens. Maar er is meer; hier 
worden allerlei activiteiten 
georganiseerd door Jeanette 
en Rico, maar ook op initia-
tief van de vaste klanten.
Vijftien jaar geleden stond 
Jeanette er alleen voor met 
twee kinderen en ze werk-
te keihard om het hoofd bo-
ven water te houden. Bij toe-
val ontdekte ze dat My Way 
op zoek was naar een nieu-
we eigenaar. ,,Ik heb toen de 
inventaris overgenomen en 
vier jaar geleden samen met 
Rico ook het pand. Dat kei-
hard werken is gebleven, 
want we zijn zeven dagen in 
de week geopend van 10.00 
uur tot sluitingstijd. Maar nu 
is het werken in een huise-
lijke sfeer waar we omringd 

worden door gezellige men-
sen.” Jeanette houdt het café 
schoon en ontvangt ‘s mor-
gens de eerste koffieklanten. 
Aan het begin van de middag 
draagt zij het werk over aan 
Rico of Julia. ,,Het komt vaak 
voor dat ik ¹s avonds ook nog 
even langsga om bepaalde 
mensen te zien. Het is eigen-
lijk een grote familie in Ca-
fé My Way en veel van onze 
klanten zien het café als hun 
tweede huis.” Allerlei herin-
neringen komen boven als 
ze terugdenkt aan de afge-
lopen vijftien jaar en Jeanette 
schiet in de lach als ze vertelt 
over alle gekkigheid die de 
revue is gepasseerd. Feest-
jes waarbij de mannen als 
vrouw kwamen en andersom, 
kilo¹s zand op de vloer om 
het strand na te bootsen en 
dan de uitstapjes. ,,Met z¹n 
allen naar de wallen, o nee, 
ik bedoel de wadden, nou ja, 
we zijn ook samen naar Am-
sterdam geweest.”
Op maandag 2 november 
wordt van 19.00 tot 20.00 
uur een receptie gehouden, 
waarna het feest losbarst met 
de populaire Amsterdamse 
zanger Jordy Heer.

Wijnproeverij voor muzikaal 
plezier zieke kinderen

Castricum - Op zondagmid-
dag 15 november van 15.00 
tot 19.00 uur organiseert de 
Rotaryclub Castricum een 
wijnproeverij met de moge-
lijkheid om de wijnen te ko-
pen bij De Oude Keuken op 
het Dijk & Duin terrein ten 
behoeve de muziekstudio in 
het Rode Kruis Ziekenhuis 
Beverwijk. Met de entree-
gelden wordt de Nick & Si-
mon muziekstudio van stich-
ting Muziekids mede gefi-
nancierd. In de muziekstu-
dio kunnen zieke kinderen 
tijdens het muziek maken 
voor even hun pijn en zor-

gen vergeten. Nick & Simon 
hebben de muziekstudio ge-
adopteerd. De wijnproeve-
rij belooft een gezellige mid-
dag te worden waar wijn ge-
proefd en gekocht kan wor-
den, er een hapje en drankje 
en waar zelfs een aantal in-
teressante objecten, waaron-
der zaken van Nick & Simon, 
geveild worden. Entree 12,50 
euro, inclusief een proefglas, 
muzikale omlijsting en een 
hapje. Gratis toegang voor 
kinderen. Toegangskaarten 
kunnen besteld worden via: 
info@rotaryuitgeestkenne-
merland.nl.

Nieuw bedrijf in Castricum:
De Steunzolenpraktijk

Castricum - Michael Ogert-
schnig heeft op de Van Ol-
denbarneveldweg 1 in Bak-
kum de Steunzolenpraktijk 
geopend. ,,Als orthopedisch 
schoentechnicus heb ik veel 
met steunzolen te maken ge-
had”, vertelt hij. 

,,Het was voor mij altijd een 
uitdaging om oplossingen 
voor cliënten te bedenken, 
die in confectieschoenen een 

voorziening moesten hebben 
om pijnvrij te lopen. In het 
verleden heb ik veel spreek-
uren speciaal voor steunzo-
len gehad in de regiozieken-
huizen en in mijn eigen prak-
tijk. Daardoor heb ik heel veel 
ervaring opgedaan met de 
vele mogelijkheden.” 
Er blijkt een grote behoefte 
te zijn in de regio naar een 
specialist op het gebied van 
steunzolen. ,,In Castricum en 

omgeving word ik nog vaak 
aangesproken na de spreek-
uren in de ziekehuizen en ik 
word zelfs bedankt. Hierdoor 
is het idee ontstaan het nieu-
we bedrijf De Steunzolen-
praktijk op te richten samen 
met mijn vrouw Rina, in on-
ze vroegere praktijk waar Or-
thopedische Schoentechniek 
Castricum gevestigd was. Nu 
werk ik met moderne scanap-
paratuur waardoor het meten 
van de voeten helemaal di-
gitaal gedaan wordt. Op een 
scherm kan ik nu aan hand 
van de digitale metingen aan 
de mensen laten zien waar-
om en waardoor zij klachten 
hebben, en wat wij voor op-
lossing kunnen bieden. Af-
hankelijk waarvoor en waar-
in de cliënt de steunzolen wil 
dragen, kiezen we het ma-
teriaal en uitvoering van de 
steunzolen. Voor alle discipli-
nes van sport maar zelfs ook 
voor de dameshakschoenen 
zijn steunzolen mogelijk. Ik 
heb een prachtig vak waar-
mee ik voor andere mensen 
veel kan doen, met name van 
hun klachten af kan helpen.“ 
Voor een afspraak kan men 
bellen: tel. 0251-828378. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 19.30 uur
vrijdag & zaterdag 15.30, 18.30 & 21.45 uur

zondag 16.00 & 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Spectre
zaterdag 21.15 uur
Everest - 3D
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
The Intern

vrijdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Ja, ik wil!

zondag 11.00 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

Holland Natuur in de Delta
vrijdag & zondag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur 
45 Years

woensdag 16.00 uur
Pan - 3D (NL)
zaterdag 15.30 uur   
zondag 11.00 uur

 woensdag 16.00 uur
Keet & Koen

zaterdag 13.00 uur   
zondag & woensdag 13.30 uur   

Hotel Transsylvanië 2 - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

zondag & woensdag 13.30 uur   
De club van Sinterklaas 

en de verdwenen schoentjes

Programma 29 okt t/m 4 nov 2015

James Bond 007: Spectre
Door een mysterieus bericht 
wordt Bond geconfronteerd 
met zijn verleden en moet hij 
een duistere organisatie ont-
maskeren. Terwijl M verwik-
keld raakt in een politieke 
strijd om de Britse geheime 

dienst te behouden, ontra-
felt Bond gaandeweg de ver-
schrikkelijke waarheid achter 
Spectre. Sam Mendes is te-
rug als regisseur van Spect-
re en Daniel Craig is voor de 
vierde keer als 007 te zien. 

De zeearend strijkt neer in 
een hoge boom aan de rivier. 
Hier stroomt de bron van het 
leven voor alles wat de zee-
arend kent. Lang is de natuur 
de grootste kracht geweest 
in het deltagebied dat nu Ne-
derland heet. 
Het publiek ziet de ontwik-
keling naar de tijd waarin de 
natuur niet langer als vijand 
wordt gezien. De Hollandse 
natuur door de ogen van ver-
rassende, kenmerkende die-
ren die de vruchtbare delta 
bevolken. Naast de zeearend 

Holland, Natuur in de Delta

is dat bijvoorbeeld de bever 
bouwend en geulen gravend 
tegen het water. Maar ook de 
haas, het pimpernelblauw-
tje en de stekelbaars laten de 
dynamische wereld boven en 
onder water zien.

 





Sopit brengt hommage aan Werkman 
Castricum - Galerie en gra-
fisch atelier Sopit presenteert 
in november Hommage aan 
Werkman. Een tentoonstel-
ling met werk van zeven he-
dendaagse grafisch kunste-
naars, die sterk beïnvloed zijn 
door de befaamde Groningse 
kunstenaar-drukker Hendrik 
Werkman. Ook heeft Sopit, 
dat dit jaar vijf jaar bestaat, 
speciaal voor deze expositie 
een aantal facsimile-uitga-
ven van Werkman in bruik-
leen gekregen.

De expositie bij Sopit sluit 
aan bij de huidige grote be-
langstelling voor Hendrik 
Werkman (1882-1945). Dit 
jaar is zelfs uitgeroepen tot 
het Werkman-jaar. Er zijn 
nu tal van tentoonstellingen 
en projecten. Bij Hommage 
aan Werkman is werk te zien 
van Peter Kalkowsky, Anne-
rose Strijland, Joyce Ennik, 
Hilly van Eerten, Frans Lies-
hout, Harm Noordhoorn en 
Dick Berendes. Zij zijn vooral 
geïnspireerd door het vroe-
ge modernistische werk van 
Werkman en zijn latere, meer 
uitbundige en figuratieve 
sjabloondrukwerk. Hendrik 

Werkman noemde zijn grafi-
sche kunstwerken ‘druksels’. 
Hij werkte met eenvoudige 
middelen, zoals cijfers, let-
ters, leestekens en sjablonen 
in frisse drukkleuren. Met 
zijn avant-gardistische com-
posities gaf Werkman, die tot 
het bekende kunstenaarscol-
lectief De Ploeg behoorde, 
een belangrijke impuls aan 
de grafische kunst. In 1945, 
vlak voor de bevrijding, werd 
Werkman gefusilleerd door 
de bezetter. Hiermee kwam 
een einde aan het leven van 
een bevlogen kunstenaar, 
wiens werk tegenwoordig 
internationale faam geniet.
Eind jaren dertig, begin jaren 
veertig had Werkman con-
tact met Willem Sandberg, 
de toenmalige  hoofdcon-
servator van het Amsterdam-
se Stedelijk Museum. In 1941 
bezocht Werkman Sandberg 
in diens ‘Castricumse huis-
je’, een kleine barak bij een 
bunker in het bos- en duin-
gebied van Castricum. In die 
bunker waren de collecties 
van het Stedelijk Museum en 
het Rijksmuseum opgesla-
gen. Sandberg was hier toe-
zichthouder. Werkman kreeg 

de bunker te zien en dat in-
spireerde hem tot een serie 
fraaie druksels, getiteld ‘Am-
sterdam-Castricum’. De ten-
toonstelling Hommage aan 
Werkman is te bezichtigen op 
de zondagen 8, 15, 22 en 29 
november van 13.00 tot 17.00 
uur. Opening op zondag 8 
november om 15.00 uur. Ar-
thur Lava draagt  toepasselij-
ke poëzie voor en er is mu-
ziek van Jan Meijer en Mar-
cel Nooij. Adres: Anna Pau-
lownastraat 22, Castricum, 
www.sopit.nl. Op de foto Vrij-
heid van geest, een grafiek 
van Dick Berendes.

Koor De Vredeburgers 
bestaat veertig jaar

Limmen - Het gemengd 
koor De Vredeburgers viert 
haar veertigjarig bestaan met 
een feestelijk jubileumcon-
cert op zondagmiddag 8 no-
vember in de Corneliuskerk. 
Het koor brengt een mid-
dagvullend programma met 
een grote selectie uit de ope-
ra Die Zauberflöte van Wolf-
gang Amadeus Mozart. 

Als solisten treden op de 
sopraan Sabine Kirsten en 
de bariton Nico Sevenhuy-
sen met daarnaast de vertel-
ler Walter Roozendaal. Jan-
neke Koetsier  begeleidt de 
solisten en het koor aan de 
vleugel, samen met een in-
strumentaal ensemble waar-
bij uiteraard de fluit niet mag 
ontbreken. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent 
Gerard Leegwater.
In september 2015 was het 
veertig jaar geleden dat het 
gemengd koor De Vredebur-
gers, mede op initiatief van 
de Culturele Raad Limmen, 
werd opgericht. Bob Brusch-
ke was de eerste dirigent en 
na hem heeft zijn zoon Huub 
het dirigentenstokje overge-
nomen. Vanaf 1997 heeft Ge-
rard Leegwater de leiding. Er 
zijn vier leden van het eer-

ste uur die nog steeds in 
het koor zingen en meede-
len in de feestvreugde: Marij-
ke Doorn, Jan Admiraal, Max 
Nuijens en Tinus Veldt.
De repetities vinden plaats 
op donderdag van 20.00 tot 
22.00 uur in het oude PKN 
kerkje aan de Zuidkerken-
laan IN Limmen. Nieuwe le-
den, vooral alten en bas-
sen, zijn  welkom, maar ge-
zien de gemiddelde leeftijd 
van de koorleden wordt mo-
menteel de leeftijdsgrens van 
65 jaar gehanteerd. Ga eens 
vrijblijvend kijken na contact 
met de voorzitter Clementine 
Bruschke.
Het concert begint om 15.00 
uur. De Vredeburgers nodi-
gen alle bezoekers uit om na 
afloop met hen in de kerk het 
glas te heffen op het jubile-
um. Hierna is gelegenheid in 
Cultureel Centrum Vredeburg 
na te praten en eventueel 
deel te nemen aan het buf-
fet, maar uitsluitend in com-
binatie met entreebewijs en 
na reservering. Kaarten voor 
het concert zijn verkrijgbaar 
bij: Clementine Bruschke tel. 
072-5052087 en Ria Hooij-
boer tel. 072-5052235 en bij 
de ingang van de kerk op 8 
november.

Laatste maal Shosholoza
Akersloot - Wie nog een 
maal het bijzondere koor 
Shosholoza wil zien en horen 
kan zondag 8 november tus-
sen 13.30 en 17.00 uur terecht 
bij de Walk-in optredens in 
het dorp. Ooit gestart met 
negen vrouwen en inmiddels 
uitgedund tot zes, beslui-
ten de leden dat het na zes-

tien jaar tijd wordt voor ande-
re uitdagingen. Nog eenmaal 
zullen zij hun meerstemmige 
Afrikaanse liederen, gepaard 
met trommelgeluiden en an-
dere percussie-instrumenten 
aan het publiek. Afwisselend 
met de band JJAG  wordt het 
vast een memorabel optre-
den op de Breedelaan 1.

Limmen - Het behoud van 
de eigen identiteit en zelf-
standigheid van de Corneli-
us Parochie was te danken 
aan een actief betrokken be-
stuur. De veiling voor kerk en 
jeugd is een van de pijlers 
waarop de geloofsgemeen-
schap rust. De opbrengst is 
niet alleen voor de kerk, men 
besteedt ook graag geld aan 
de jeugdverenigingen. Daar-
bij wordt niet gekeken naar 
geloof of overtuiging. Op vrij-
dag 30 oktober is de veiling 
vanaf 19.15 uur in De Burge-
rij. In de catalogus staan ruim 
325 kavels vermeld, waaron-
der vele pondjes paling, ka-
zen, taarten, bloembollen-
pakketten, diners in restau-
rants, kisten sinaasappels en 
cadeaubonnen. In het oog 
springen de jaarlijkse eve-
nementen, zoals Solextoch-
ten met na afloop een buf-
fet, verzorgde Keezavonden, 
excursies naar Texel, voetbal-
wedstrijden van AZ met di-
ner in het AFAS station, golf-
toernooien, bezoeken aan 
het nieuwe Bloembollenmu-
seum, bezoek aan schouw-
burg en concerten en meer. 
Er is ook een loterij met prij-
zen. De toegang is gratis en 
catalogi zijn in de zaal aan-
wezig. Alle kavels worden op 
een beamer getoond.

Veiling voor 
kerk en jeugd

Allerzielen Onderlangs
Castricum - Ook dit jaar 
vindt weer een sfeervol-
le viering van Allerzielen 
plaats op de begraafplaats 
Onderlangs. 

Op 4 november toveren vrij-
willigers de begraafplaats om 
tot een zee van licht, zodat 
nabestaanden hun overle-
den dierbaren in een bijzon-
dere sfeer kunnen gedenken. 
Iedereen is welkom tussen 
18.00 en 21.00 uur. De orga-
nisatie zoekt nog wel helpen-
de handen voor de opbouw; 
dat is op woensdag 4 novem-

ber vanaf 10.00 uur. De au-
la is open om even warm te 
worden met koffie of thee, 
op het pleintje worden glüh-
wein en warme chocolade 
geschonken. Kinderen kun-
nen op het pleintje een licht-
je versieren voor op een graf. 

Op verschillende plekken op 
de begraafplaats wordt stem-
mig gezongen of iets voorge-
dragen; ook de klankschalen 
zijn weer aanwezig. 
Vrijwilligers kunnen zich aan-
melden via lyddeleur@gmail.
com.

Allerzielen bij Pancratius
Castricum - Al vele jaren 
wordt in de katholieke kerk 
op 2 november de overlede-
nen herdacht. Op maandag 2 
november wordt tussen 16.00 
en 21.00 uur het Pancratius 
kerkhof en de tuin gelegen 
achter de kerk sfeervol ver-
licht met kaarsen en ande-
re verlichting. Om 19.00 uur 
is er een eucharistieviering, 

waarin de overledenen van 
het afgelopen jaar met name 
worden genoemd. Medewer-
king wordt verleend door Da-
meskoor Pancratius en leden 
van de avondwakegroep. Zo-
wel het kerkhof als de viering 
is toegankelijk voor iedereen, 
Bij heel slecht weer zal het 
buitenprogramma worden 
aangepast.
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Autoschadespecialist 
P. Zonneveld veertig jaar!

Limmen - Het autoschade-
bedrijf P. Zonneveld, begon-
nen op de Soomerwegh in 
Castricum en nu gehuisvest 
op de Rijksweg in Limmen, 
bestaat per 1 november veer-
tig jaar. Het gehele jaar werd 
met een Fiat 500 promotie 
gemaakt waarbij de deelne-
mers mooie prijzen kunnen 
winnen door het maken van 

Feest van herkenning

Jaarboek Oud-Castricum 
is dikker dan ooit!

Castricum - Vrijdag 23 ok-
tober is het 38e Jaarboek 
van de Stichting Werkgroep 
Oud-Castricum gepresen-
teerd in Huize Koningsbosch. 
Het jaarboek bevat weer een 
grote variatie aan onderwer-
pen over gebeurtenissen in 
de historie van Castricum uit 
de afgelopen drie eeuwen. 
Door de grote variatie en de 
in totaal 230 afbeeldingen is 
de omvang van het jaarboek 
uitgekomen op 128 pagina’s, 
meer dan ooit eerder het ge-
val was. 
In het voorwoord wordt nog 
eens gewezen op de onge-
wenste ontwikkelingen bij 
de gebouwde monumenten 

met als voorbeeld het ver-
dwijnen van twee stolpboer-
derijen, het verval van boer-
derij Kronenburg en de gro-
te zorg over de middeleeuw-
se dorpskerk. Er zijn plannen 
om aan de noordzijde van de 
kerk een grote aanbouw te 
realiseren. Verder een toe-
lichting over de gewenste 
uitbreiding van De Duynkant, 
waarvoor het geld ontbreekt.  

Het eerste exemplaar van het 
jaarboek werd door de voor-
zitter overhandigd aan Ton 
Settels, een van de organisa-
toren van Tour de Flevo. Ka-
pelaan Cor van der Wel nam 
het initiatief om een fiets-

tocht van vier dagen te hou-
den rondom het IJsselmeer 
voor jongens in het dorp van 
twaalf tot en met zestien jaar. 
In 1957 ging de Tour de Fle-
vo van start. De tocht werd 
daarna nog vijf keer gere-
den. Ook voor meisjes kwam 
er een ronde in 1961 en 1962.  
De geschiedenis van de Ro-
de Kruisafdeling komt aan de 
orde en het duingebied ach-
ter Bakkum dat drie gene-
raties lang koninklijk bezit 
was. En dan de stranding bij 
paal 45 van de bark Wilhel-
mina Frederika. De terugreis 
uit Suriname eindigde op 17 
september 1860 bij paal 45 
op het strand van Castricum, 
een aanrader om te lezen.
Ook de geschiedenis van De 
Bakkerij komt ruimschoots 
aan de orde. Leden van di-
verse kruideniersfamilies 
vertellen over hun belevenis-
sen en er zijn prachtige fo-
to’s opgenomen. In het ge-
sprek met Engel Twisk wordt 
teruggekeken op zijn leven 
en dat van zijn ouders en 
grootouders. Bij Oud-Castri-
cum kwam het verzoek van 
de bewoonster van het huis 
aan de Hoogeweg 1 om iets 
te schrijven over haar woning 
die in 2015 honderd jaar zou 
bestaan. De werkelijkheid 
was toch anders. Vervolgens 
wordt een wandeling van Eli 

Heimans uit de doeken ge-
daan, een rondje Papenberg. 
De Castricummers en Bak-
kummers die op de lijsten 
van de opvarenden van VOC-
schepen voorkomen zijn het 
onderwerp van dit artikel. 
En tot slot de familie Borst. 
Na de komst in Castricum in 
1888 van Cornelis Borst met 
zijn gezin kreeg deze fami-
lie veel bekendheid in Cas-
tricum. De foto’s zijn, zeker 
voor oorspronkelijke Castri-
cummers, een feest van her-
kenning. 
Naast deze artikelen bevat 
het 38e Jaarboek van Oud-
Castricum de vaste rubrie-
ken ‘Castricum – Honderd 
jaar geleden’, het jaarverslag 

en de Kroniek van het afge-
lopen jaar. Het Jaarboek is 
te koop in de boekhandel en 
op maandag- of woensdag-
avond in het Historisch Infor-
matie Centrum de Duynkant. 
De eerstvolgende open dag 
van Oud-Castricum op zon-
dag 1 november staat in het 
teken van het nieuwe jaar-
boek. Er is in De Duynkant 
een uitgebreide tentoonstel-
ling ingericht, waarin aan al-
le onderwerpen in het 38e 
Jaarboek aandacht wordt be-
steed. Van 12.00 tot 17.00 uur. 
Foto overhandiging: Henk 
Hommes. Op de andere foto: 
Nico en Thea Stuifbergen van 
de voormalige kruideniers-
winkel op de Overtoom. 

een selfie met de Fiat. Deze 
actie loopt ten einde en bin-
nenkort worden de prijswin-
naars bekendgemaakt. Het 
jubileum wordt gevierd op za-
terdag 31 oktober van 15.00 
tot 18.00 uur tijdens een re-
ceptie in de Burgerij om alle 
relaties en klanten te bedan-
ken. En daarna gaat het team 
op naar de vijftig!

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 22-08-2015: 
Keimpe Tom ‘t Hart, zoon van 
Hendrik H. ‘t Hart en Elida 
Leenstra (rectificatie). 14-10-
2015: Senna Grada Suwerink, 
dochter van Robbertjan Su-
werink en Tamara S. Schuijt. 
18-10-2015: Joe Pieter Veldt, 
zoon van Piet P.A.J. Veldt en 
Marscha Stelling. 

Castricum - 13-10-2015: 
Daan Thom Stoop, zoon van 
Stefanus P. Stoop en Geer-
truida A. van de Reep. 13-
10-2015: Tibbe Paul du Long, 
zoon van Martijn du Long 
en Renate M. Giezeman. 14-
10-2015: Jens Melle Veeren, 
zoon van Wilhelmus J.G. Vee-
ren en Wendy van Wendel de 
Joode. 

Limmen - 11-10-2015: Jaylen 
Mayson Andries Visser, zoon 
van Jelle A. Visser en Bianca 
J.C. van der Gracht.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 16-10-2015: 
Marc Zoontjes en Sanne de 
Doelder. 
Elders woonachtig - 14-10-
2015: Sebastiaan M. Zweeris 
en Rianne Jonker.
 
Overleden
Castricum - 14-10-2015: Ru-

dolf van Dam, gehuwd met 
Willy J. Docter. 18-10-2015: 
Gerardus C. Jacet, gehuwd 
met Cornelia J. Dekker. 

Limmen - 12-10-2015: Pe-
tronella M. van der Aar, was 
gehuwd met Franciscus G. 
Wempe. 13-10-2015: Catha-
rina C. de Winter, weduwe 
van Johannes C. Duykersloot. 
14-10-2015: Franciscus G. 
Wempe, was gehuwd met Pe-
tronella M. van der Aar.

Zondag 1 november 14.00 uur:

Limmen  -  Beemster

balsponsor: gebr. min 
 specialist in tuingrond-tuinaarde-tuinmest 

pupil v.d. week: sem de wit (speler Limmen D3)
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Hondeneigenaar gezocht
Uitgeest - De politie is op 
zoek naar de eigenaar van 
een pitbull-achtige hond die 
zondagavond rond kwart 
over zeven ter hoogte van de 
Binnenkruierstraat een Gol-
den Retriever aanviel. 
Het slachtoffer liep aange-
lijnd toen zijn aanvaller, die 
los liep, de straat overstak 
en begon te snuffelen. Kort 
daarna vloog de aanvaller het 
slachtoffer naar de keel en 
liet niet meer los. 
Het lukte beide hond-eige-
naren de honden met geweld 

uit elkaar te halen waarop de 
Golden Retriever de benen 
nam en naar huis vluchtte. 
Zijn baasje ging meteen ach-
ter hem aan. 
Toen de eigenaar van de Gol-
den Retriever kort daarna te-
rugkwam op de plaats des 
onheils waren de aanvaller 
en zijn baasje spoorloos. 

De politie vraagt de eigenaar 
van de pitbull-achtige hond 
of eventuele getuigen con-
tact op te nemen via 0900-
8844.

Aaron spot zeldzame 
vogel in de duinen

Uitgeest - De grootste hob-
by van Aaron Meijer (17) uit 
Uitgeest is vogels spotten en 
fotograferen. Vorige week 
dinsdag was hij met zijn opa 
op pad in de duinen, omdat 
er nu een trekperiode is voor 
vogels en de eerste winter-
vogels ook al binnenkomen. 
Aaron: ,,Toen hoorde ik dat de 
erg zeldzame Roodkopklau-
wier was waargenomen in 
de buurt. Wij zijn toen daar-
heen gefietst en hebben hem 
best een tijdje goed kunnen 
bekijken en fotograferen. Het 
bleek een jonge vogel, dus hij 
had nog niet zijn mooie vol-
wassen kleuren.’’
Klauwieren zijn volgens de 

vogelliefhebber bijzondere 
vogels want het zijn eigen-
lijk zangvogels die als roofvo-
gels zijn gaan leven. Ze van-
gen muizen, kleine vogeltjes, 
grote insecten en reptielen. 
Als ze iets gevangen hebben 
spietsen ze de prooi op een 
bramenstruik (of andere ge-
schikte plant) om hem ver-
volgens later op te eten. 
Aaron: ,,In Nederland komen 
normaal maar twee klau-
wiersoorten voor, de Grauwe 
klauwier en de Klapekster. 
De roodkopklauwier hoort 
in Zuid-Europa en Afrika. Dit 
Roodkopklauwiertje is dus 
verdwaald tijdens de trek en 
in ons land terechtgekomen.’’

Deze zeldzame Roodkopklauwier werd gespot in het Noord-
Hollandse duingebied (foto: Aaron Meijer)

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De herfststijloos, een mooi plantje die je op vele plaatsen kunt vinden in dit jaar-
getijde, maar ze is o zo gevaarlijk. De plant komt vooral voor in bossen, langs duinpaden en in 
vochtige weilanden. In Nederland is de soort zeldzaam in het wild en gaat achteruit: de soort 
staat op de Nederlandse Rode lijst. De plant is zeer giftig en mag dan ook niet door dieren 
gegeten worden. Het is een bolgewas dat lijkt op krokussen. De plant bloeit in de herfst, maar 
de bladeren en vruchten komen pas in het voorjaar tevoorschijn. Foto en tekst: Ger Bus

Zondag 1 november
Uitgeester Bokkentocht
Uitgeest - Zondag 1 novem-
ber staat Uitgeest even in het 
teken van de bokbieren. Tij-
dens een klein tochtje lang 
alle aangesloten horeca in 
het dorp kunt u heerlijk ge-
nieten van de beste en meest 
unieke bokbieren van dit mo-
ment.
Grand Café Beams, Bieren-
café Thijs, De Bonte Vivant 
en Café ‘t Portiertje doen 
mee aan deze tocht. Bij elke 
gelegenheid kunt u kiezen uit 
twee verschillende bokbieren 
van de tap, u kunt ze natuur-
lijk ook beide nemen.
U kunt vanaf heden bij elke 
deelnemer gratis een stem-
pelkaart halen, let wel op, 
er is een beperkt aantal dus 
wellicht slim om deze zo snel 
mogelijk te halen en niet te 
wachten tot zondag.
Zondag om 13.00 is de inloop 
voor degenen die nog geen 
kaart hebben en om 14.00 
uur zal de tocht daadwerke-
lijk beginnen. U begint zoals 

aangegeven op de stempel-
kaart en de bedoeling is ui-
teraard dat na de tocht de 
stempelkaart vol is, dan zor-
gen de organisatoren voor 
een leuk presentje.
Met een stukje live muziek en 
een lekker hapje na de tocht 
wordt dit een hele gezellige 
zondag!

Uitgeest - Terwijl de be-
stuurder van een personen-
auto vorige week woensdag-
middag rond half twee over 
de A9 reed, klapte zijn motor-
kap door onbekende oorzaak 
plotseling open. Hij schrok zo 
dat hij vol op de rem trapte. 
Dat had een kop/staartaan-
rijding met drie achteropko-
mende personenauto’s tot 
gezolg.
Drie bestuurders klaagden 
over nekklachten en werden 
per ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis.
De vier betrokken voertuigen 
werden afgevoerd door een 
bergingsbedrijf.

Motorkap 
klapt open, 

auto’s knallen 
op elkaar

Uitgeest - In de nacht van 
22 op 23 oktober werd uit 
de achtertuin van een wo-
ning aan de Spin een snor-
fiets, merk Tomos, kenteken 
55DBB9, ontvreemd.

Snorfiets uit 
tuin gestolen

Na ruim 12 jaar in Uitgeest gewerkt te hebben als 
assistente en praktijkondersteuner (begonnen bij 
Krijgsman en Van Wijk, de laatste 2 jaar in Medisch 
Centrum Molenstraat), ga ik de praktijk verlaten.

Omdat ik niet in de 
gelegenheid ben om van 
iedereen persoonlijk 
afscheid te nemen, wil ik 
op deze wijze iedereen die 
ik op mijn spreekuur heb 
mogen begeleiden hartelijk 
bedanken voor het in mijn 
gestelde vertrouwen en de 
prettige samenwerking.

Ingrid Sprengers
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Statiegeldbonnen voor 
Sinterklaasintocht

Castricum - Stichting Op de 
Hoge Daken zoekt sponsor-
pieten die een donatie willen 
doen voor de Sinterklaasin-
tocht in Castricum. Iedereen 
kan izijn statiegeldbonnen 
doneren bij Deen van 7 tot en 
met 21 november. Bij Albert 
Heijn van 1 tot 30 november. 

Vrienden van de Intocht is op 
zoek naar nieuwe vrienden. 

Dat kan voor tien euro en 
daarmee maakt men kans op 
een persoonlijk bezoekje van 
SInterklaas op zondag 29 no-
vember. De opbrengst wordt 
volledig gebruikt voor de 
Castricumse intocht. Vriend 
worden kan door tien euro te 
storten op IBAN: NL37 RA-
BO134.939.582  t.b.v Op de 
Hoge Daken o.v.v. naam en 
telefoonnmmer.  

Vitesse uit bekertoernooi
Castricum - Van oudsher 
waren duels tussen De Ken-
nemers en Vitesse heel be-
laden wedstrijden. Dit keer 
stonden beide partijen te-
genover elkaar in de eer-
ste knock-out ronde voor de 
districtsbeker. Beide ploe-
gen waren vorig seizoen ge-
degradeerd: De Kennemers 
naar de tweede klasse en Vi-
tesse naar de derde. 
Waar Vitesse dit seizoen een 
goede start had, wist Kenne-
mers pas vorige week zon-
dag de eerste overwinning 
te pakken. Maar deze laat-
ste zege heeft de rood-zwar-
te formatie kennelijk vleugels 
gegeven, want dit keer werd 
het gezapig spelende Vites-
se op alle fronten afgetroefd.
De Kennemers namen met 
2-0 de leiding. Halverwe-
ge de eerste helft werd de 
aansluitingstreffer gescoord 
toen na goed doorzetten van 
Luuk ten Broek de bal voor 
de voeten van Kevin Klaver 
belandde. Die aarzelde niet 
en scoorde via de binnen-

kant van de paal. Dat zorg-
de ervoor dat De Kennemers 
even van slag raakte en Vi-
tesse zelfs op gelijke hoog-
te wist te komen. Uit een 
prima en snelle aanval over 
rechts werd Kevin Klaver vrij 
voor de keeper gespeeld en 
die scoorde beheerst. Maar 
daarna was het afgelopen 
met de dadendrang van Vi-
tesse en pakte Bij de rust was 
het een 4-2 voorsprong voor 
de thuisploeg.
Ook na rust heerste De Ken-
nemers enerzijds door een 
groter voetballend vermogen 
maar anderzijds vooral op 
basis van inzet. Hierna werd  
nog maar een keer gescoord 
toen de bal uit een voorzet 
van links met een prachti-
ge volley onhoudbaar in het 
net werd geknald. Zodoende 
eindigde het duel voor de ve-
le meegereisde Vitesse-sup-
porters heel teleurstellend 
met een 5-2 nederlaag dat 
tevens een vroegtijdige uit-
schakeling in het bekertoer-
nooi betekende.

Castricum - De Bakkerij 
staat in het teken van Hal-
loween. Donderdagavond 
wordt besteed aan het uit-
hollen van de pompoenen. 
Deze worden gebruikt voor 
de aankleding van De Bak-
kerij. Zelf bestek meenemen 
is aan te raden en een eigen 
Halloween pompoenontwerp 
wordt gewaardeerd.  Op vrij-
dag is het Halloween Night. 
De entree is gratis.. Wie zin 
heeft om mee te helpen met 
de aankleding kan zich op de 
website aanmelden. 

Halloween in 
De Bakkerij

Castricum - Zondag 1 no-
vember geven de  brassband 
en het fanfare-orkest van 
muziekvereniging Emergo 
gezamenlijk een concert in 
het Jac.P. Thijsse-college. Het 
concert begint om 11.30 uur, 
de entree bedraagt vijf euro, 
inclusief koffie of thee. 

De afgelopen tijd heeft brass-
band Backum Brass onder 
leiding van de nieuwe diri-
gent Vincent Verhage een 
aantal nieuwe werken inge-
studeerd. Dit als voorberei-

ding op de komende con-
certen en concoursen, waar-
onder het Open Nederlands 
Brassbandkampioenschap. 
De leden en dirigent van Bac-
kum Brass zijn er dan ook 
trots op om u een voorproefje 
te geven van het nieuwe re-
pertoire. Hetzelfde geldt voor 
het fanfare-orkest. Ook de le-
den van dit orkest hebben 
onder de bezielende leiding 
van dirigent Erik van de Kolk 
na de zomervakantie een 
aantal nieuwe werken inge-
studeerd.

Koffieconcert Emergo

Joey’s ijssalon nu lunchroom
Limmen - De ambachtelijk 
gedraaide ijsjes zijn deze zo-
mer over de toonbank gevlo-
gen bij Joey’s IJssalon Onder 
Nul en mensen kwamen te-
rug voor de lekkere koffie. Nu 
het buiten wat frisser gewor-
den is, heeft Joey Severijnse 
met hulp van zijn familie en 
vrienden de ijssalon veran-
derd in een gezellige lunch-
room waar allerlei vers beleg-
de broodjes worden verkocht 
en gebak. 
Ook zorgt hij voor catering en 
is het mogelijk hier een feest-
je te vieren, met een high tea 
bijvoorbeeld. ,,Er is een keu-
ze uit verschillende broods-
oorten en beleg. Heel goed 
doet de gehaktbal het uit ei-
gen keuken, het broodje met 
beenham en warm vlees.”
Joey is gespecialiseerd in 

het bereiden van espresso, 
cappuccino en andere kof-
fiespecialiteiten. De nostalgi-
sche ijskar van Onder Nul is 
te huur voor feesten en par-
tijen. Het is bovendien een 
aanrader om regelmatig op 
de Facebookpagina van Joey 

te kijken voor speciale aan-
biedingen. Het adres is Rijks-
weg 31a in Limmen. Parkeren 
kan eenvoudig aan de over-
kant. De lunchroom is maan-
dag gesloten en de rest van 
de week open van 10.00 tot 
19.00 uur.

Opbrengst lange staart 
Daan is voor Kika

Limmen - Stel, je hebt een 
zoon van vijf die hoort dat 
lang haar geld op kan leve-
ren voor Kika. Vanaf dat mo-
ment besluit het kind zijn 
haar te laten groeien, ook al 
krijgt hij veel commentaar en 
wordt hij weleens uitgemaakt 
voor meisje. 

Het overkwam de familie 
Kaandorp uit Limmen. Hun 
zoon Daan wilde zich als 
kleuter inzetten voor kinde-
ren met kanker. Zijn moe-
der Monique vertelt: ,,Daan is 
nu tien jaar oud en zijn staart 

was vijftig centimeter lang. 
Dus het werd tijd om de do-
neren. Hij wilde wel dat het 
haar op een ludieke manier 
geknipt werd en Daan wil-
de daarvoor naar de barbie-
ren van Schorem in Rotter-
dam. Woensdag in de herfst-
vakantie was het zover. De 
barbier heeft zijn haar eerst 
gevlochten en afgeknipt. De 
vlecht was toen ruim 47 cm 
lang. Hierna was het tijd voor 
een rockabilly kapsel. Nie-
mand die Daan nu nog voor 
een meisje aanziet. We zijn 
ontzettend trots op hem.”

Castricum - Vanaf vrijdag 
30 oktober is in Huis van Hil-
de een bonte verzameling 
vondsten te zien, opgebag-
gerd uit de Vecht tijdens een 
grote schoonmaakoperatie. 
In de vitrines prijkt een scala 
aan vondsten uit verschillen-
de periodes. Nieuw zijn twee 
sculpturen en een dolk die dit 
jaar nog in het rivierslib zijn 
ontdekt. 
De tentoonstelling loopt tot 
en met 14 februari volgend 
jaar.

Vondsten uit 
de Vecht
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Informatieavonden bij 
Centrum Oosterwal

Regio - De huid-en spat-
aderspecialisten van Cen-
trum Oosterwal organiseren 
regelmatig informatieavon-
den. Dinsdag 3 november 
over spataderen. Fleboloog 
(spataderspecialist) Mooij 
legt uit wat spataderen pre-
cies zijn, hoe ze ontstaan en 
wat de gevolgen kunnen zijn. 

Samen eten voor concert 
van Waylon in A9Studios 
Uitgeest - Zaterdag 21 no-
vember komt Waylon naar de 
A9Studios, het nieuwste pop-
podium van Noord-Holland.  
Waylon is terug met een 
nieuw album, getiteld ‘Hea-
ven After Midnight’. De plaat 
werd opgenomen in de le-

gendarische Capitol Studi-
os in Hollywood, voor Way-
lon een heilige plek. ,,Ik stond 
daar in hetzelfde hokje waar 
ook Frank Sinatra, Sammy 
Dabis Jr en Paul McCartney 
hebben gezongen. Dan voel 
je wel iets.” De muzikanten 

Vervolgens geeft hij een de-
monstratie van een spatader-
onderzoek. Aansluitend ver-
telt chirurg dr. Van Vlijmen 
welke verschillende (opera-
tieve) mogelijkheden er zijn 
om spataderen te behande-
len.
Dinsdag 10 november wordt 
door plastisch chirurg Huisin-
ga voorlichting gegeven over 
cosmetische chirurgie. Aan 
de hand van beeldmateriaal 
worden verschillende cosme-
tische ingrepen besproken.  
Wat is te verwachten van een 
ooglidcorrectie, wat is een 
wenkbrauwlift precies en wat 
zijn de voor- en nadelen van 
cosmetische chirurgie?  De-
ze en andere vragen zullen 
aan bod komen. Na afloop is 
er gelegenheid om vragen te 
stellen. Tijd: 19.15 tot 20.30 
uur. Locatie: Comeniusstraat 
3 te Alkmaar. Toegang is gra-
tis, wel aanmelden via 072-
5157744 of de site www.cen-
trum-oosterwal.nl.

die hij om zich heen verza-
melde, hebben met de groot-
ste sterren gespeeld. ,,Ze 
hadden veel respect voor el-
kaar, en genoten ervan. Ze 
gingen tot het uiterste.” Het 
resultaat: een plaat waarop 
Waylon het plezier in muziek 
maken heeft teruggevonden. 

De mogelijkheid om te eten 
voorafgaand aan een con-
cert zijn oneindig. Om dit te 
vereenvoudigen en te zorgen 
voor de juiste sfeer en voor-
pret met vrienden of colle-
ga’s is er een tweegangen 
concertbuffet. Deze buffetten 
bestaan uit onbeperkt eten 
met een zeer gevarieerd aan-
bod waarbij rekening wordt 
gehouden met alle smaken. 
Alles wordt vers bereid in ei-
gen keuken. Gasten kunnen 
kwalitatief zeer goed eten te-
gen een zacht prijsje. En nie-
mand komt zo te laat voor het 
concert. 
Combitickets en gewone tic-
kets zijn de koop via www.
a9studios.nl

Lekker eten en meer 
voor mantelzorgers

Regio - De Dag van de Man-
telzorg voor mantelzorgers uit 
Castricum en Uitgeest staat 
in het teken van lekker eten. 
Op dinsdag 10 november om 
13.45 uur start een luxe  high 
tea in Lekker aan de Haven in 
Uitgeest. MaatjeZ, Centrum 
voor Mantelzorg, organiseert 
de Dag van de Mantelzorg 
samen met beide gemeenten 
en met Meet & Eat Uitgeest. 
Het evenement is gratis toe-
gankelijk. Op de Dag van de 
Mantelzorg willen MaatjeZ 
en de gemeenten hun waar-
dering tonen voor de onmis-
bare inzet van alle mantelzor-
gers. 
MaatjeZ heeft mantelzorgers 
een persoonlijke uitnodiging 
voor deelname aan de Dag 
van de Mantelzorg gestuurd. 
Wie niets heeft ontvangen, 
kan bellen met 088–9957788. 
De luxe high tea wordt ge-
maakt door Meet & Eat Uit-
geest, een vrijwilligersgroep 

die koken leuk vindt en ook 
nog wat wil betekenen voor 
de mantelzorgers. Zaterdag 
7 november is er een gratis 
stoelmassage door Natuur-
geneespraktijk Mariëlle van 
der Eem Beverwijk. Vooraf 
aanmelden via 0251- 201649 
of info@natuurgeneesprak-
tijk.nl. Op vrijdag 13 novem-
ber staat er in het ontmoe-
tingscentrum De Boogaert 
Castricum vanaf 10.30 uur 
voor cliënten en hun man-
telzorgers koffie/thee en ge-
bak klaar. Ook wordt er een 
verhaal over mantelzorgers 
voorgelezen. Vooraf aan-
melden: 06-10386705 of 
g.vankuik@vivazorggroep. 
Donderdag 19 november 
geeft Meet & Eat Uitgeest 
een gratis kookworkshop 
tapas maken voor de mantel-
zorgers van Uitgeest. Voor-
af aanmelden: 06-43195419 
of meeteneatuitgeest@gmail.
com.

Derde Guinness World Record feit!
Limmen - Het derde Guin-
ness World Record voor Lim-
men Ludiek is eindelijk een 
feit. Na vijf maanden van re-
kenen en controleren, foto¹s 
en video¹s bekijken, wikken 
en wegen viel het volgende 
bericht op de deurmat van 
Limmen Ludiek.

Dear Limmen Ludiek, We are 
thrilled to inform you that 
your application for Largest 
cork mosaic has been suc-
cessful and you are now the 

Guinness World Records Tit-
le Holder! You will shortly re-
ceive your Guinness World 
Records certificate in the 
post. Congratulations! Re-
cords Management Team 
Guinness World Records.
Na jaren van kurken spa-
ren, sorteren en drukken 
werd met ruim 1.000 vrijwil-
ligers gewerkt aan het groot-
ste kurkenmozaïek ter we-
reld. Met ruim 400.000 kur-
ken stond daar opeens een 
groots panoramamozaiek 

van bekende Nederlanders 
met een oppervlakte van 180 
m2. Na de grootste bierkrat-
tenpiramide in 2005 en de 
hoogste Legotoren in 2010 
nu dus het grootste kurken-
mozaïek in 2015. 
Vrijdag 20 november orga-
niseert Limmen Ludiek een 
reünie voor alle kurkendo-
nateurs, sorteerders, druk-
kers, evenementvrijwilligers 
en sponsoren in De Lantaarn 
om dit met elkaar te vieren. 
Kijk ook op de website.

Jongen aangehouden 
met vuurwerk en drugs

Castricum - Vrijdag rond 
20.30 uur ging de politie na 
een melding van overlast 
door vuurwerk naar de Hen-
ri Dunantsingel. Drie jongens 
gingen er direct op een scoo-
ter en een fiets vandoor toen 
zij de politie zagen. Na een 

korte achtervolging konden 
de drie op de kruising van de 
Henri Dunantsingel met de 
Albert Schweitzerlaan wor-
den staande gehouden. Het 
bleek om een 17-jarige en 
twee 16-jarige jongens te 
gaan. In de rugzak van een 

van de 16-jarigen, een jon-
gen uit Limmen, werden ne-
gen nitraatbommen, achtien 
zakjes wiet en tien voorge-
draaide joints aangetroffen. 

De jongen is aangehouden 
wegens het voorhanden heb-
ben van illegaal vuurwerk 
en voor het in het bezit heb-
ben van softdrugs. De andere 
twee jongens komen uit Cas-
tricum.

Strandleven
Castricum - De verhalen-
groep Oud-Castricum heeft 
Hans Boot uitgenodigd voor 
een presentatie over de ge-
schiedenis van het Castri-
cumse strandleven. Aan 
de hand van foto’s worden 

de onderwerpen strand-
vermaak, strandplateau, 
strandvervoer, strandin-
gen en strandvondsten be-
licht. Op dinsdag 3 novem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur 
in De Duynkant. Entree 2,50 
euro. Aanmelden via 0251-
656562, e-mail info@wel-
zijncastricum.nl.
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Topharpiste in Iskra 
Monumentconcert

Castricum - Iskra maakt dit 
seizoen een pas op de plaats, 
dus geen reguliere concert-
serie. Maar wel een feestelij-
ke matinee op zondag 8 no-
vember in de Dorpskerk. 

Iskra verwelkomt met trots  
voor de tweede maal de we-
reldberoemde harpiste La-
vinia Meijer. In de pauze 
wordt het publiek onthaald 
op een hapje en drankje. Van 
jong harpiste heeft Lavinia Verhalende foto´s te 

zien in De Oude Keuken
Castricum - In de laatste 
twee maanden van het jaar 
zijn de wanden van De Ou-
de Keuken in Bakkum gere-
serveerd voor foto’s van Cas-
tricummer Hans Balk. Het 
zijn foto’s die onder ande-
re gemaakt zijn in Azië (Ka-
thmandu) en Afrika (Sos-
su), maar ook in Nederland. 
Hans Balk is al lang gele-
den gegrepen door de foto-
grafie. Voor hem is het elke 
keer weer een uitdaging om 
van alledaagse dingen geen 
clichéfoto te maken, maar te 
proberen een gevoel of ge-

dachte op te roepen. In som-
mige gevallen wordt een be-
paald object of tafereel niet 
of nauwelijks bekeken, maar 
kan het op zo’n manier ge-
fotografeerd worden dat het 
een gevoel begint op te roe-
pen en waarde krijgt.

De Castricumse fotograaf wil 
van het gewone iets speci-
aals maken en met een foto 
een beleving doorgeven aan 
de kijker. De foto-expositie is 
te zien in De Oude Keuken op 
het landgoed Duin en Bosch 
tot en met 3 januari 2016.

Castricum - Op 2 november 
start bij Toonbeeld de cursus: 
‘Tekenen met de rechterher-
senhelft voor beginners.’ De-
ze cursus gaat er vanuit dat 
ook tekenen een vaardigheid 
is die je kunt leren. De Ame-
rikaanse tekendocent Bet-
ty Edwards ontwikkelde de-
ze methode, die gebaseerd is 
op hersenonderzoek én haar 
eigen jarenlange ervaring 
als tekendocent. Voor ieder-
een die wil leren tekenen en 
denkt dat hij het niet kan en 
voor tekenaars die willen le-
ren hun tekenen te verrijken.  

Voor meer informatie: www.
toonbeeld.tv.

Zondag Strand- en Duinloop

Castricum - Op zondag 1 
november klinkt om 10.15 
uur het startschot van een 
nieuw Strand- & Duinloop-
seizoen. oor komend seizoen 
heeft AV Castricum weer 
vier lopen op het program-

Documentaire over strijd 
om Zanderij op C-TV

Castricum - Sinds dinsdag 
is de documentaire De Strijd 
om de Zanderij te zien op C-
TV. 
De film gaat over de strijd 
voor dan wel tegen de bouw 
van een vakantiepark op de 
Zanderij. Documentairema-
ker Anton Visser volgde het 
hele traject op de voet. Op 
die manier wordt er  een 

beeld geschetst van de be-
langen, de besluitvorming en 
de beeldvorming rondom het 
project. De documentaire is 
de komende twee weken te 
zien op C-TV om 11.00 uur, 
14.00 uur, 17.00 uur, 20.00 uur 
en 22.00 uur, op www.c-tv.nl 
en op het YouTube-portal van 
de Omroep: www.youtube.
com/OmroepCastricum.

Communie en vormsel
Castricum - Er is een infor-
matieavond voor de eerste 
heilige communie op maan-
dag 16 november om 19.00 
uur voor de ouders én het 
kind. Kinderen vanaf groep 
vier werken samen met de 
werkgroep aan de voorberei-
ding. De avond is in het paro-
chiehuis van de Pancratius-

kerk. Voor het vormsel is de 
informatieavond op donder-
dag 5 november voor kinde-
ren en ouders in de pastorie 
van de O.L. Vrouwe geboor-
tekerk, Langebuurt 37 in Uit-
geest. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur. Voor informa-
tie: communiedegoedeher-
dercastricum@hotmail.nl

ma staan. De andere lopen 
zijn op 6 december, 3 janua-
ri en 7 februari. Evenals vorig 
jaar zullen zowel de novem-
berloop, als de februariloop 
het wat kortere, maar ook 
wat zwaardere crossparcours 
volgen, waarbij niet alleen 
het duin, maar ook bij beide 
lopen het strand wordt aan-
gedaan. Tevens zijn ook daar-
bij andere afstanden van toe-
passing: 2,3 km en 4,0 km als 
korte afstanden en 8,8 km en 
12,3 km, start om 10.45 uur, 
voor de langere afstanden. 
Van te voren inschrijven kan 
tot en met de vrijdag tot 24.00 
uur voorafgaand aan de loop. 
Nieuw dit jaar is dat deel-
nemers die reeds in het be-
zit zijn van een geldige PWN-
duinkaart korting kunnen 
krijgen op de voorinschrij-
ving. Wel dient bij het opha-
len van het startnummer de 
eigen duinkaart getoond te 
kunnen worden. Inschrijven 
op de dag zelf kan ook, dat is 
alleen iets duurder.

Start van open inloop
Limmen - Twee jaar geleden 
is de Stichting Welzijn Castri-
cum gestart met het opzet-
ten van wekelijkse ontmoe-
tingsochtenden. In Limmen 
is Maison la Chasseigne  een 
jaar geleden geopend. De ei-
genaresse Annabelle en haar 

vader Jan hebben van dit  ou-
de pand aan de Dusseldor-
perweg 58  een gezellig res-
taurantje in Franse sferen ge-
maakt. Een geschikte locatie 
om ook in Limmen een we-
kelijkse ontmoetingsochtend 
te gaan organiseren. De start 

zich ontwikkeld tot een vol-
groeid musicus met wereld-
wijde erkenning. Zo heeft zij 
een veelzijdig repertoire op-
gebouwd dat reikt van Philip 
Glass tot muziek van compo-
nist Ludovico Einaudi tot sa-
menwerking met de bekende 
bandoneonist Carel Kraaijen-
hof. Voor Iskra stelt Lavinia 
een speciaal verrassingscon-
cert samen. Kaartverkoop via 
www.iskra.nl en aan de zaal. 
Aanvang 15.00 uur. 

is op dinsdag 10 november in 
de ouderenweek die de ge-
meente Castricum voor haar 
inwoners organiseert. Ook 
hier wordt de groep door vrij-
willigers begeleidt. Oude-
ren zijn welkom van 10.00 en 
12.00 uur. De kosten voor de 
bezoekers is de prijs van de 
koffie . Aanmelden is niet no-
dig.

Kleiworkshop 
voor kinderen
Castricum - Op 4 november 
van 13.30 uur tot 15.30 uur 
staan Hansje Veen en de vrij-
willigers van de Tuin van Ka-
pitein Rommel klaar om met 
kinderen een flessenhoofd te 
maken waarin een waxine-
lichtje kan branden. Er wordt 
gewerkt met klei. Neem een 
flesje mee. Daarna moet het 
lantaarntje nog enkele dagen 
drogen. Kosten zijn drie euro 
inclusief limonade. Opgeven 
kan op de website www.tuin-
vankapiteinrommel.nl
Op 7 november is het Natuur-
werkdag. Samen met de vrij-
willigers zullen er weer een 
aantal klussen geklaard wor-
den. Ga ook zagen, snoeien 
en meer. Het is van 10.00 tot 
13.00 uur en een lunch is in-
begrepen. Aanmelden kan 
via www.natuurwerkdag.nl.
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Scholen werken samen
Castricum - De openba-
re basisscholen in Castricum 
werken op steeds meer ge-
bieden samen. Zij doen dit 
onder andere om zich nog 
beter te kunnen blijven ont-
wikkelen. In de maanden ok-
tober en november orga-
niseren de Klimop, Juliana 
van Stolberg, de Montessori-
school Castricum en de Sok-
kerwei een aantal gezamen-
lijke activiteiten. Op dinsdag 
27 oktober werd voor alle ou-
ders van de vier scholen en 
voor de stichting Forte een 
ouderavond georganiseerd 
met als thema: Kinderen en 
seksualiteit. Op woensdag 
11 november zijn alle kin-

deren van de ISOB scholen 
vrij. Hun leerkrachten gaan 
die dag zelf de schoolbank-
jes weer in. Zij gaan met el-
kaar in gesprek over allerlei 
actualiteiten in het onderwijs.
Dinsdag 17 november om 
20.00 uur geeft Marina van 
der Wal een lezing met als ti-
tel; ‘Pubers in huis? Een toer!’ 
Deze lezing is in de aula van 
de Sokkerwei en is exclusief 
voor de ouders van boven-
genoemde scholen. Woens-
dag 18 november wordt er 
op de scholen een open dag 
gehouden. Van 9.00 uur tot 
12.00 uur zijn alle ouders 
welkom om te kijken hoe er 
op de scholen wordt gewerkt.

Groot Castricums Dictee
Castricum - Bibliotheek 
Kennemerwaard en Wel-
zijn Castricum organiseren 
het Groot Castricums Dic-
tee. Op woensdag 18 novem-
ber staan om 19.30 uur in de 
bibliotheek van Castricum 
vijftig schoolbanken klaar 
om alle deelnemers, jong en 
oud, te ontvangen. Het Jac. P. 
Thijsse en het Bonhoeffercol-
lege zorgen voor een ploeg 
van dertig leerlingen. 

Welzijn Castricum daagt nu 
twintig enthousiaste taallief-
hebbers van rond de 55 jaar 
en ouder uit om zich aan te 
melden. Welke groep scoort 
dit jaar het beste op het ge-
bied van de nieuwe spelling: 

de jongeren of de ouderen? 
Bovendien zijn er natuurlijk 
prijzen voor de individuele 
winnaars.
Het dictee staat in het teken 
van het korte verhaal; het 
thema van Nederland Leest. 
Hanneke Klinkert heeft een 
uitdagend dictee geschre-
ven, dat door schrijver Cyril-
le Offermans wordt voorge-
lezen. Offermans is naast zijn 
(jeugd)romans ook bekend 
om zijn essays over kunst en 
literatuur en publiceert regel-
matig in diverse grote kran-
ten.
Voor 11 november aanmel-
den bij Welzijn Castricum, 
tel.: 0251-656562 of info@
welzijncastricum.nl.

Drukke clinic
Castricum - In de herfstva-
kantie organiseerde volley-
balvereniging Croonenburg  
in samenwerking met Sport-
service Kennemerland weer 
clinics voor leerlingen van de 
basisschool. De volleybalcli-
nics slaan aan. Rond de vijf-
tig kinderen deden mee aan 
de clinics.
Jeugdvoorzitter Jeroen Wes-
ter is blij met dit grote aantal: 
,,In het begin, zo’n acht jaar 
geleden, kwamen er rond de 
vijftien tot twintig kinderen 
op af. Croonenburg merkt 
nu dat de Castricumse kin-
deren steeds makkelijker de 
weg weten te vinden naar de 
volleybalclinics. Croonenburg 
richt zich met fysiotherapeut 
en volleybaltrainster Tinka 
Janissen ook op de jongste 
jeugd. De funvolleyclinic is 
representatief voor de fun-
volleyles op zaterdagochtend 
van 10.00 tot 11.00 uur in de 
sportzaal van het Clusiuscol-
lege.” Leerlingen van groep 
drie en hoger hebben ken-
nisgemaakt met smashbal. 

Winst bij 
tafeltennnis
Castricum - De tweede helft 
van de najaarscompetitie be-
gon voor de tafeltennissers 
met het binnenhalen van 
de winst, door zowel team 1 
als team 2. In de eerste helft 
van deze najaarscompeti-
tie heeft  team 1 geen winst 
kunnen behalen en stonden 
zij onderaan. VDO uit Uit-
hoorn, was waarschijnlijk in 
de veronderstelling veel pun-
ten weg te halen uit Castri-
cum. Zij kwamen echter be-
drogen uit. Hans Nieuwen-
huis, Yuri Hazelzet en Sandra 
Staring zorgden voor zeven 
overwinningen. Yuri en Hans 
lieten beiden een punt liggen 
tegen de sterkste man van 
VDO en ook de dubbel ging 
niet naar Castricum. De Cas-
tricummers behaalden der-
halve een winst van 7-3. Ook 
team 2 deed goede zaken; zij 
behaalden een winst van 6-4 
tegen US uit Amsterdam. Kay 
Tan won alle drie zijn partijen, 
Renny Hup haalde twee pun-
ten, terwijl het laatste punt 
door Philip Hogema werd 
binnengesleept. 

Limmen - De Limmer Plan-
keniers gaan de bühne op 
met een klucht in drie be-
drijven. Het speelt zich af in 
de gevangenis en een bouw-
vallig hotel. Te zien is het 
stuk Bewaar Me! van schrijf-
ster Mary Bakker-Schoon uit 
Akersloot. De uitvoeringen 
vinden plaats in De Burgerij 
op vrijdag 6 november voor 
ouderen en gasten van De 
Zonnebloem om 14.00 uur 
Zaterdagavond 7 november, 

Bewaar Me! zondagmiddag 8 november 
14.00 uur, vrijdagavond 13 
november en zaterdagavond 
14 november, ‘s avonds be-
gint de klucht steeds om 
20.00 uur. Na afloop van de 
middagvoorstelling kan men 
aanschuiven bij een stamp-
pottenbuffet. Kaarten voor 
deze voorstelling zijn uitslui-
tend verkrijgbaar inclusief 
stamppottenbuffet. De kaar-
ten zijn te koop bij Gall & Gal-
lof via kaarten@limmerplan-
keniers.nl. Het stuk staat on-
der regie van Stina Hof.

Crystal Dream speelt 
U2 in De Vriendschap

Akersloot - ‘Crystal Dream 
plays U2’ is een muzikale reis 
langs de beste songs van de 
populaire rockband U2. Dit 
muzikale eerbetoon wordt 
uitgevoerd door de Neder-
landse band Crystal Dream. 
De band stond vier maal in 
het voorprogramma van de 
Guus Meeuwis stadionshows 

en in 2015 was de band het 
voorprogramma van UB40 in 
Duitsland. 
Het voorprogramma op de-
ze avond wordt verzorgt door 
Cobra Coverband:  
De deuren van De Vriend-
schap, Kerklaan 18 in 
Akersloot gaan om 20.30 uur 
open. De entree is gratis. 

Feestweek voor ouderen
Castricum - Een genera-
tiediner, professor aan het 
woord en een afsluiten-
de workshop. Met daartus-
senin open eettafels, infor-
matie over nieuwe woonvor-
men voor ouderen en een bij-
eenkomst over de dementie-
vriendelijke gemeente. Dat 
zijn tot nu toe de ingredi-
enten van de Ouderenweek 
Castricum van 9 tot en met 
13 november. Aan een aantal 
andere programmaonderde-
len wordt nog gewerkt. 
De gemeente Castricum or-
ganiseert in samenwerking 
met de ouderenbonden de 
Ouderenweek. De start van 
de Week vindt plaats op 
maandag 9 november om 
17.30 uur met een generatie-
diner in het Jac.P. Thijsse Col-
lege. Ook wethouders Ans 
Pelzer en Esther Hollenberg 
schuiven aan. De uitnodigin-

gen zijn verstuurd. Op dins-
dag vanaf  13.30 uur geeft 
mevrouw Abma, hoogleraar 
participatie en diversiteit aan 
het VU Medisch Centrum, 
een lezing in de raadszaal. 
Die lezing is voor iedereen 
toegankelijk. Vooraf aanmel-
den is niet nodig. Op woens-
dag kunnen ouderen in de 
raadszaal luisteren naar di-
verse presentaties over nieu-
we woonvormen, die speci-
fiek inspelen op de wensen 
en eisen van onze oudere in-
woners. De start is om 13.30 
uur, aanmelden niet nodig. 
Op donderdag is alles te ho-
ren over De Dementievrien-
delijke Gemeente met gra-
tis tips en trucs vanaf 13.30 
uur. De locatie wordt nog be-
kendgemaakt. Aanmelden is 
niet nodig. Op vrijdagmiddag 
wordt de Ouderenweek crea-
tief afgesloten. 
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De grote transitie het 
thema bij Transition Town
Castricum - Op maandag 
2 november houdt Transiti-
on Town Castricum weer een 
TT-Café in de bibliotheek.  
In het maandelijkse TT-Ca-
fé staat telkens een transi-
tiethema centraal. Op 1 no-
vember is ‘de grote transitie’ 
het thema. Kijk voor informa-
tie daarover op www.degro-
tetransitie.nl. Er wordt geke-
ken hoe tien thema’s kunnen 

worden vertaald naar lokale 
initiatieven. ,,Wat kunnen we 
in Castricum concreet doen 
aan het beperken van onge-
lijkheid, aan het beter meten 
van welvaart of het opzetten 
van een circulaire regiona-
le economie? Samen bespre-
ken we ideeën en mogelijk 
activiteiten de we individueel 
of samen kunnen oppakken. 
Van 18.30 tot 20.00 uur.

Castricum - Op zondag 1 
november start een verdie-
pingscursus voor iedereen 
die wil beginnen, of verder 
wil komen met hardlopen. 
BasicRunning biedt techni-
sche achtergrond en prakti-
sche tips om blessurevrij te 
kunnen (blijven) bewegen. 
Het is géén hardloopgroepje 
maar het zijn verdiepingsles-
sen voor iedereen die soepel 
wil leren rennen, beginner of 
gevorderde. De serie bestaat 
uit vijf lessen waarin iedere 
week een ander onderwerp 
wordt behandeld. Elke les 
bestaat uit een theoriedeel 
op blote voeten (binnen) van 
ongeveer 45 minuten. Daarna 
naar buiten voor het praktijk-
deel. . Meer info en inschrij-
ven op www.basicrunning.nl.

Bewust leren 
hardlopen?

Regio - Wie het Noordhol-
lands Duinreservaat een 
boommarter ziet, kan dit mel-
den bij de werkgroep en zo 
meehelpen om de marters in 
kaart te brengen. Melden kan 
per e-mail via boommarter@
outlook.com. 
Let daarbij op de specifi e-
ke locatie, het gedrag en de 
uiterlijke kenmerken van de 
marter (jong/oud, staartdikte, 
vachtkleur, etc.). Plus de da-
tum en het tijdstip. In de regio 
Bergen wordt nog gezocht 
naar vrijwilligers: boommar-
ter@outlook.com

 Boommarters 
melden

Heiloo - De komische thril-
ler De Spooktrein vertelt over 
zes gestrande reizigers die 
noodgedwongen de nacht 
doorbrengen op een verla-
ten station. Daar worden ze 
door de stationschef gecon-
fronteerd met de macabe-

De Spooktrein

Castricum - Woensdag om 
18.40 uur werd de brandweer 
opgeroepen voor een brand-
melding bij Woonvoorziening 
Dorpsstraat naast de Pancra-
tiuskerk. Bij aankomst ston-
den alle bewoners netjes bui-
ten het pand op de verzamel-
plaats zoals het hoort. 
Maar het was loos alarm; de 
rookmelder was geactiveerd 
door stoomvorming bij het 
douchen.

re legende van een spook-
trein. Falkland Toneel speelt 
de voorstellingen op zater-
dag 31 oktober om 20.15 uur 
en zondag 1 november om 
14.00 uur in Theater De Beun 
in Heiloo. 
Reserveringen en informa-
tie: www.falklandtoneel.nl of 
bij Irene Schols, tel.: 072-533 
2163.

Wethouder helpt bij 
aanleg regenwatertuin
Castricum - Donderdagmid-
dag 22 oktober startte wet-
houder Van Schoonhoven 
de aanleg van een regen-
watertuin in Bakkum. De fa-
milie Hendrikse-De Wit won 
de tuinaanleg via een prijs-
vraag van de gemeente. De 
gemeente stimuleert dat in-
woners zelf aan de slag gaan 
met het afkoppelen van de 
regenpijp. Doel is het ver-
minderen van wateroverlast 
bij hevige regenbuien.
Het regent steeds vaker en 
harder in Nederland. Bij elke 
regenbui stroomt er schoon 
water van de daken in het ri-
ool en bij stevige buien kan 
het riool al dat water niet aan. 
De straat staat dan blank en 
de rioolzuivering wordt be-
last met grote hoeveelheden 
schoon regenwater. Het is 
daarom een goed idee de re-
genpijp bij huizen los te kop-

pelen en het water in de tuin 
te gebruiken en langzaam 
in de bodem te laten zak-
ken. Er zijn vijf prijswinnaars. 
Die krijgen de komende tijd 
een regenwatertuin aange-
legd. Deels door bewoners 
zelf, deels door de Groen-
ploeg van Landschap Noord-
Holland. Deze tuinen worden 
voorbeeldtuinen en dienen 
ter inspiratie van anderen. 

Tijdens het project bleek dat 
veel inwoners behoefte heb-
ben aan informatie over wat 
ze zelf kunnen doen. Zij kwa-
men naar de informatiebij-
eenkomsten over het project 
met vragen over de inrichting 
van de regentuin met wadi’s, 
vijvers, molgoten en bezink-
putten. Op www.demooiste-
regenwatertuin.nl staan ver-
wijzingen naar websites met 
inspiratie.

CALorie vertelt over 
zonnepanelen en meer

Castricum - Dinsdag 24 
november organiseert CA-
Lorie een informatieavond 
voor iedereen die minder én 
groenere energie wil.
Het programma bestaat uit 
twee delen: Nu en Morgen. 
In Morgen laten technici en 
ervaringsexperts zien hoe 
bestaande huizen energie-
neutraal kunnen worden. 
Dat kost veel geld, maar dat 
wordt terugverdiend door-

dat er geen energie meer 
wordt gekocht. Wie Morgen 
nog te lang vindt duren of te 
kostbaar, begint Nu. 
Daar gaat het tweede deel 
over. Zonnepanelen, iso-
latie, misschien zelfs een 
windmolentje? Wat bestaat 
er al? Er zijn korte presen-
taties, de nieuwste technie-
ken om aan te raken, en er 
is veel ruimte voor het stel-
len van vragen.

Loper sterker dan toren
Limmen - Op vrijdag 23 ok-
tober speelden de schakers 
van SV Vredeburg de vijfde 
ronde van de interne compe-
titie. In een rechtstreeks du-
el om de eerste plek op de 
ranglijst kwam Harold Ebels 
prima uit de opening tegen 
Bert Hollander. Hij won een 
kwaliteit, zoals het verschil 
tussen een toren en een lo-
per genoemd wordt, maar 
moest in het vervolg erva-
ren hoe Hollander handig de 
kracht van het loperpaar uit-
nutte. Het voordeel van Ebels 
verdampte en rond de vijftig-
ste zet noteerde Hollander 
opgelucht het punt. 
Jos Admiraal en Bob Stolp 
hadden beiden een klein pro-
bleempje: bij Admiraal was 
het een geïsoleerde pion, bij 
Stolp een onderontwikkelde 
damevleugel. De probleem-
pjes waren voldoende aanlei-
ding te kiezen voor een remi-

se. Jan Borst won in een keu-
rige partij van Marcel Wes-
ter. Jaap Limmen scoorde 
een heel gemakkelijk, maar 
onbevredigend punt door 
de afwezigheid van tegen-
stander Remi Aafjes die ver-
zuimd had zich af te mel-
den. Lang leek het erop dat 
Gertjan Hafkamp een plus-
pion tegen Sandra Hollan-
der zou kunnen verzilveren. 
Maar in het diepe eindspel 
toonde Sandra haar kwalitei-
ten en schoof Hafkamp sub-
tiel naar een nederlaag. Tars 
Wanders maakte een einde 
aan de goede reeks van Je-
roen Tebbens. Wanders meldt 
zich daardoor in de top van 
de ranglijst. Daar staat ook 
Robin Rommel die Theo Al 
aan de zegekar wist te bin-
den. Komende vrijdag speelt 
het zestal van Vredeburg 2 
z’n eerste bondswedstrijd 
van het seizoen.
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