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Museumstuk verandert van eigenaar
castricum - De bijzondere col-
lectie van galerie en grafisch 
atelier Sopit is verleden week 
uitgebreid met een ril/perforeer-
machine van bijna honderd jaar 
oud. Het museumstuk, gemaakt 
in machinefabriek A. Hogenforst 
in Leipzig, werd destijds aange-
schaft door Jan Boesenkool, ei-
genaar van drukkerij Boesen-
kool & Zn van 1941 tot en met 
1984. De bijna 92-jarige ‘ome 
Jan’ was aanwezig bij de officiële 
overhandiging van het loodzwa-
re museumstuk. Want nog iede-
re donderdagmiddag is Jan ac-
tief op ‘zijn’ geliefde Heidelber-
ger degel, overgenomen in 1986 
door drukkerij Tipos en van-
af april 2008 het pronkstuk van 
grafisch atelier Sopit. 
De ril/perforeermachine heeft 
jarenlang dienst gedaan in de 
drukkerij en stond later als aan-
denken op het kantoor van De 
Castricummer. Directeur van de-
ze krant en andere uitgaven is 
Frits Raadsheer. Bij de overhan-
diging van de antieke Hogen-

forst zei hij blij te zijn een bijdra-
ge te kunnen leveren aan de col-
lectie van het grafisch atelier. ,,Ik 
vind het mooi dat dit stuk ge-
schiedenis in Castricum blijft.” 
Sopit is een initiatief van grafisch 
ontwerper Harm Noordhoorn. In 
de Anna Paulownastraat 22 ont-
wikkelt hij samen met zijn vrouw 
Betty Swinkels, diverse activitei-
ten op het gebied van grafische 
ambacht en kunst. Harm heeft in 
de loop der tijd een enorm aan-
tal typografische materialen ver-
zameld. Harm werkt in het ate-
lier aan een kunstvorm waar fo-
tografie, typografie, boekdruk-
kunst en grafiek samenkomen.
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
is Sopit tijdens de wisselexposi-
ties gratis toegankelijk voor be-
langstellenden. Momenteel is 
een tentoonstelling te zien met 
schilderijen, tekeningen en gra-
fiek van oud-Castricummer Ren-
ze Koenes, Inez Warnaar expo-
seert bronzen beelden en Harm 
hoogdrukgrafiek. De expositie 
loopt tot en met 2 december.
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Honden op het strand
Start handtekeningactie
castricum - Iet van Hoof en 
Henk Diepeveen van actiegroep 
‘Honden op het strand’ hebben 
besloten een handtekeningactie 
te starten. Met de steunbetuigin-
gen willen zij goed beslagen ten 

ijs te komen als zij de gemeen-
teraad aanspreken op de beslis-
sing om honden en paarden niet 
meer toe te staan op het strand 
in oktober en april. Tenminste, 
het is gedurende deze maanden 
wel toegestaan het strand met 
de dieren te betreden voor 9.00 
uur en na 20.00 uur. Wie steun 
wil betuigen kan een mail sturen 
naar h.diepeveen1@hetnet.nl.

De krant Die je pakt!

Castricum
Heerhugowaard

1.50

Bomvol vers gebruneerde hazelnoten

Hazelnootgebakje
met slagroom

Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nlBurgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Hooglander
Burgers

per stuk € 0,99
Vleeswarentrio

schouderham
piripiri rollade

grillworst
samen € 4,99

tomatensoep
1 ltr € 3,95
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En nu ik!
,,Als iemand omvalt wordt 
ie meteen overeind gezet”

Joris van der Meer is 20 jaar oud, 
woont in Castricum en studeert 
fysiotherapie in Amsterdam. 
,,Een van de mooiste dingen die 
ik meegemaakt heb? Dat was 
toch wel onze reis in 2011. Toen 
zijn we vijf weken naar Ecuador 
en de Galapagos geweest. De 
Galapagos is een unieke plek 
omdat de natuur daar goed be-
waard gebleven is. Het is zo bij-
zonder omdat Darwin daar de 
evolutietheorie min of meer be-
dacht heeft. Alles is daar be-
schermd je mag de natuur niet 
in zonder gids.” 
Joris houdt van de natuur maar 
wel op zijn eigen manier. ,,Bos-
wandelingen maken en door het 
duin lopen, zoals mijn moeder 
doet, vind ik niks. Ik wil nieuwe 
grootse dingen bezoeken. Na-
tuurgebieden in Zuid-Ameri-

ka bijvoorbeeld.” Joris zit in het 
tweede jaar van de opleiding tot 
fysiotherapeut aan de HVA in 
Amsterdam.  ,,Die opleiding vind 
ik erg leuk. Er is een ontspannen 
sfeer. Je gaat heel informeel met 
elkaar om. Je oefent ook op el-
kaar, dus we zijn wel gewend dat 
we soms in onderbroek rondlo-
pen. Het is wel leuk als iedereen 
een massage geeft. Als iemand 
ergens last van heeft dan kijken 
we met ons allen wat er aan de 
hand kan zijn.”
Joris weet al lang dat hij fysio-
therapeut wil worden. ,,Ik was 
nog heel klein, acht jaar ofzo, en 
toen mocht ik een keer een dag 
met mijn vader mee. Hij is fysio-
therapeut. Sinds die tijd heb ik 
het beeld voor ogen dat ik dat 
ook wil worden.” 
Naast fysiotherapie heeft Joris 
nog een paar passies. Sporten; 
dat zou hij wel altijd willen doen, 
maar het moet beperkt blijven tot 
basketbal. Muziek; het liefste zou 
hij zoveel mogelijk instrumenten 
bespelen, maar het is vooral de 
gitaar geworden waarop hij echt 
veel speelt. ,,Neen, dat vinden de 
buren niet altijd leuk.” Joris kan 
me ook de ins en outs van heavy 
metal uitleggen. Hij is een groot 
fan van die muziek en vooral van 
de band Opeth uit Zweden. De 
meeste metalbands komen uit 
Scandinavië, weet hij. ,,Waarom 
dat zo is? Misschien omdat het 
daar erg lang donker is. Het is 
tamelijk agressieve muziek en er 

wordt gezegd dat in die donke-
re landen heel veel mensen de-
pressief zijn.” Rondom de heavy 
metal kom je ook de headban-
gers en pitters tegen. “Dat is een 
beetje duwen en trekken op de 
maat van de muziek soms ook 
letterlijk ‘headbangen’. Mensen 
zien het als heel agressief, maar 
dat valt wel mee. Als iemand om-
valt wordt ie meteen door de an-
deren weer overeind gezet. Het 
is afreageren in een omgeving 
waar muziek gemaakt wordt. Ik 
heb wel eens blauwe plekken, 
maar dat is ook alles. Neen,” 
lacht hij, ,,er doen niet veel mei-
den aan mee.” 

,,In het weekend ga ik niet zo-
veel uit. Is me te druk. Ik ga met 
mijn vrienden vooral poolen en 
dat kun je beter door de week 
doen. Soms gaan we naar Be-
verwijk of we zitten bij iemand 
thuis met een biertje of een spel-
letje. Ook zit ik wel in Heemskerk 
waar mijn vriendin woont. Joris 
woont met zijn moeder in Cas-
tricum. Van plan in Castricum te 
blijven? ,,Je kunt nooit heel ver 
in de toekomst kijken, maar zo-
als ik er nu tegen aan kijk denk 
ik het wel. Ik vind het een mooi 
rustig dorp en je hebt eigenlijk 
alles bij de hand. Het strand en 
de duinen en je bent ook zo in de 
stad. Ik houd ook niet van zoveel 
drukte. behalve als ik dat lawaai 
zelf maak natuurlijk.”
Ans Pelzer. 

Vertrouwen dat het goede overwint
Peter Westdorp voltooit trilogie

Castricum - Hij liet het niet bij 
een boek, niet bij twee; Peter 
Westdorp (55) schreef een tri-
logie. Hij begon met schrijven 
toen hij het wat rustiger aan kon 
doen met zijn schoonmaakbe-
drijf De Aanvang. Peter vertelt: 
,,Als kind had ik veel belangstel-

ling voor geschiedenis, met na-
me de bijbelse. Ook mysteriën en 
bijzondere wetenschappen spra-
ken tot mijn verbeelding. In mijn 
hele jonge jaren beschikte ik al 
over een geheugen als dat van 
een olifant en sloeg alle informa-
tie die voor mij van belang was 
op. Later deed Ik een zelfstudie 
mystiek/esoterie.” Jaren van heel 
hard werken volgden. 

,,In 2004 deed ik een cursus ver-
halen schijven om na al die jaren 
mijn creatieve kwaliteiten weer 
eens wakker te roepen. Dit voor-
jaar,  zeven jaar later, was ‘De 
Eveninlegende’ een feit. Het is 
een trilogie geworden van in to-
taal bijna 900 pagina’s dik, ver-
deeld over de drie subtitels: ‘De 
Schatdragers’, ‘De laatste winter 
van de IJsman’ en ‘Een brug naar 
Extempris’. Het genre waaronder 
dit verhaal op de markt wordt 

gebracht is spirituele fantasy. 
Voor mij persoonlijk is dit ver-
haal, evenals de gehele ontwik-
keling ervan, een mystiek avon-
tuur. Een deel van mij zit in elk 
van de meer dan vijftig persona-
ges die in dit verhaal voorkomen. 
Anderzijds zie ik in deze karak-
ters ook steeds weer sporen te-
rug van mensen die een zekere 
rol in mijn leven spelen. Kortom, 
ik ontdekte tijdens deze afgelo-
pen zeven jaren dat ik dit verhaal 
al mijn leven lang met mij mee-
draag. Ik ben heel verheugd dat 
het nu is opgeschreven.’’ 

De trilogie gaat over oorlog, ver-
lies en pijn, maar meer nog over 
vrede, vriendschap en samen-
werking. De Eveninlegende gaat 
bovenal over het vertrouwen dat 
deze laatste begrippen zullen ze-
genvieren. De trilogie is te koop 
bij Boekhandel Laan. 

Kinderfysiotherapie De 
Sprong nu in Castricum
Castricum - Vanaf heden is het 
mogelijk om naar de kinderfy-
siotherapeut te gaan in Castri-
cum. Kinderfysiotherapeut An-
neke Min en Linda Nelissen be-
handelen vanuit de Sprong die 
gevestigd is in de Dorpspraktijk, 
kinderen met onder meer pro-
blemen in het houdings- en be-
wegingsapparaat. Kinderfysio-
therapie is een gespecialiseer-
de vorm van fysiotherapie ge-
richt op kinderen/jongeren van 0 
tot 18 jaar die problemen onder-
vinden bij hun dagelijkse activi-
teiten door bijvoorbeeld over- of 
ondergevoeligheid voor prikkels, 
problemen met aanraken, angst 
om te bewegen, maar ook pro-
blemen binnen de handelings-
motoriek. ,,Kinderen die hier in 
de praktijk komen, hebben bij-

voorbeeld moeite met veters 
strikken, om met bestek te eten, 
met schrijven of met het plan-
nen van meervoudige handelin-
gen’’, geeft Anneke Min als voor-
beelden. 
,,Maar ook kinderen die moei-
te hebben om te kunnen poe-
pen (obstipatie) of hun plas niet 
op kunnen houden worden door 
ons gezien. Deze laatste gaat 
in nauwe samenwerking met 
het MCA. Baby’s met bijvoor-
beeld voorkeurshouding of huil-
baby’s worden aan huis behan-
deld. Kinderfysiotherapie wordt 
vergoed vanuit de basisverzeke-
ring. De Sprong is gevestigd  op 
de Korte Cieweg 6a. Vragen stel-
len of een afspraak maken kan 
via tel.: 06 16 410 451 of info@
kinderpraktijk-desprong.nl. 

Politiebureau zondags dicht
Castricum - Met ingang van af-
gelopen zondag is het politiebu-
reau in Castricum op de zonda-
gen dicht. De meeste contacten 
met de politie verlopen sowieso 
al telefonisch en via internet. De 
mogelijkheden om aangifte te 
doen zijn de afgelopen jaren bo-
vendien uitgebreid met de tele-
fonische aangifte, aangifte op af-
spraak (0900-8844) en aangifte 

via internet (www.politie.nl). Een 
andere ontwikkeling is de aan-
giftevolgservice, waarbij men-
sen die digitaal aangifte hebben 
gedaan via internet kunnen zien 
wat er met hun aangifte gebeurt. 
Aangifte doen op afspraak kan 
bij ieder politiebureau in Noord-
Holland Noord. Men kan 0900 - 
8844 bellen voor het maken van 
een afspraak. 

Feestelijke avond Strego 
in teken van Pandora
Castricum - Op vrijdag 9 no-
vember organiseert Strego Ju-
welier samen met Pandora de 
‘Strego Night Out’. Gasten wor-
den verwelkomd vanaf 18.30 uur 
met een drankje en een hapje. 
Zij kunnen zich laten inspireren  
door de laatste trends van Pan-
dora. 
Tijdens deze avond heeft Strego 
een nog uitgebreidere winter-
collectie in huis, waaronder ver-
schillende kettingen, hangers en 
horloges. Ook beschikt de juwe-
lier dan over de nieuwe kerst-
collectie van Pandora. In deze 
collectie vindt men nieuwe pa-
vécharms met glanzende edel-

stenen, gezet in sterling zilver. 
Prachtig en bijzonder! Strego 
heeft tijdens de ‘Strego Night 
Out’ een speciale actie: bij aan-
koop van een Pandora armband 
ter waarde van 59,00 euro, ont-
vangt een Pandora charm ter 
waarde van 19,00 euro cadeau. 
Tijdend deze avond worden al-
le sieraden schitterend verpakt. 
En  iedereen ontvangt een leuke 
goodiebag, boordevol mooie ca-
deautjes. Tijdens deze avond kan 
ook iedereen terecht voor horlo-
ges en sieraden van onze andere 
merken en collecties. Strego is te 
vinden in winkelcentrum Gees-
terduin.
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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

Cabaret in Geesterhage
Castricum - Arie Vuyk speelt 
op zondag  11 november in ont-
moetingscentrum Geesterha-
ge zijn cabaretprogramma ‘He-
lemaal Hums’. Arie maakt ca-
baret zoals cabaret bedoeld is: 
geen videoschermen, geen hip-
hop en publiek kan veilig op de 
eerste rij zitten.  Taalgoochelaar, 
allemansintellectueel, liedjesma-
ker, emotie- ontwerper en grap-
penkanon, Arie is het allemaal. 
Niets voor niets luidt zijn motto: 

oost west, Vuyk best. De zondag-
middagsociëteit vindt elke twee-
de zondag van de maand plaats 
van 14.00 tot 16.00 uur in  Ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 5. Toegang 4,00 
euro. 
Voor meer informatie  of vervoer 
kan men (uiterlijk de donder-
dag ervoor) bellen naar Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251- 
656562 of e-mailen naar info@
welzijncastricum.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-10-2012: Skip, zoon van R. 
Bangma en S. Verlaat, geboren 
te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
24-10-2012: Lynn, dochter van 
M.J.P. Schoorl en J. Koot, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:

24-10-2012: Rotman, Hendrika 
W.A., oud 89 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
H. Wesselink. 25-10-2012: van 
der Bijl, oud 79 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met M.J.T. Le 
Couffe.
 
Wonende te Akersloot:
24-10-2012: Spape, Adria-
na S., oud 65 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met N.W. Ter-
luin. 

Cadeautjes gezocht
Castricum - Reakt De Wissel 
aan de Gasstraat 3 biedt cliënten 
uit de GGZ een veelzijdig aan-
bod op het gebied van arbeid en 
dagbesteding.

Op woensdagmiddag 12 decem-
ber houdt de Wissel de jaarlijk-
se kerstklaas, een feestelijke mix 
van Sint en kerst. Voor deze mid-
dag zijn de organisatoren nog 

op zoek naar cadeautjes voor 
de cliënten. Nog iets over uit 
het kerstpakket van afgelopen 
jaar en nooit gebruikt of bij de 
schoonmaak cadeautjes tegen-
gekomen die toch in de kast blij-
ven staan? De Wissel is hier erg 
blij mee. De cadeautjes kunnen 
afgegeven worden bij de recep-
tie van De Wissel, dagelijks ge-
opend van 9.00-16.00 uur.

Vogeltentoonstelling
Castricum - In de kantine van 
korfbalvereniging Helios op het 
sportpark Noord End aan de 
Bloemen, wordt aankomend 
weekend de jaarlijkse vogelten-
toonstelling gehouden door ver-
eniging ‘De Gevederde Vrienden’ 
uit Castricum. 
Behalve kanaries en parkieten 
zijn er ook diverse tropische vo-
gels te bewonderen. 
Evenals andere jaren is er weer 
alle moeite gedaan om er een 

fraaie show van te maken. Tij-
dens de tentoonstelling kunnen 
bezoekers allerlei inlichtingen 
krijgen over het houden van vo-
gels. Er is ook een verkoopklas-
se aanwezig.
De tentoonstelling is op zaterdag 
10 november van 10.00 uur tot 
18.00 uur en zondag 11 novem-
ber van 10.00 uur tot 15.50 uur.
De toegang is gratis. Voor meer 
inlichtingen, secretaris C. Spil, 
cspil@ja.nl.

Orkest Emergo in master- 
class Haags Conservatorium
Castricum - Dit weekend heeft het groot concert orkest van muziek-
vereniging Emergo uit Castricum haar muzikale medewerking verleend 
aan dirigenten masterclass. Onder de veelzeggende titel ‘Lifelong Lea-
rning’ organiseerde het Koninklijk Conservatorium te Den Haag voor 
de tweede maal een dirigenten clinic. Gedurende drie dagen kregen 
dirigenten van verschillende Nederlandse conservatoria de mogelijk-
heid te werken met diverse grote orkesten. Het groot concert orkest 
van Emergo heeft de driedaagse dirigentenclinic zondag afgesloten 
met een masterclass onder leiding van Alex Schillings. 

N F O R M AT I E Fiii
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Avond-, nacht- en weekenddienst huisartsen Castricum, Limmen, 
Akersloot en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 08.00 uur en van zaterdag 08.00 tot maandag 
08.00 uur: Huisartsenpost Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13 in 
Beverwijk) alleen volgens telefonische afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen dagelijks vanaf 17.00 uur en in het weekend 
tel. 072-5180618. 
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 
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. De Brink, To-
renstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 
0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regionale 
spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van Ostadel-
aan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 
0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het week-
end 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. Die-
renartsenpraktijk 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 donderdagochtend 
van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijtschel-
dingen, 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.



7 november 20126

Zaterdag muzikaal feestje 
in Het Oude Theehuys

Bakkum - Zaterdag 10 no-
vember vanaf 14.00 uur ver-
zorgen twee bands een op-
treden tijdens een nieuwe 
Teajam in het Oude Theehuys: 
Het Mag Geen Naam Heb-
ben en Overbodige Luxe. De 
bands spelen akoestisch. 

Het Mag Geen Naam Hebben 
bijt het spits af om 14.00 uur met 
een gevarieerd repertoire van 
pop, jazz, Zuid-Europees, Iers en 
meer. De band bestaat uit Theo 
Moorman, Marga Verhulsdonck, 
Hans Vermeulen, Henk Kerssens 
en Jan van der Schaaf. Zij spelen 
op diverse gitaren, banjo, accor-

deon, viool, melodica en zang. 
Overbodige Luxe stapt een uur 
later het podium op. Deze band 
speelt zelfgeschreven Neder-
landstalige nummers, van pop 
tot rock. Ze hebben in hun tienja-
rig bestaan drie cd’s uitgebracht. 
Recent is daar de single ‘Ande-
re wereld’ bijgekomen.  Zanger 
Sander Egas uit Castricum nam 
vorig jaar een cd op, met de ti-
tel ‘Alles klopt’. De band bestaat 
naast Sander uit drie gitaristen, 
een bassiste en een drummer. 
Het Oude Theehuys is te vinden 
op het terrein van Dijk en Duin. 
De toegang is gratis. Foto Over-
bodige Luxe: Fred Docter. 

Sieradenparty op 8 november
Korting op nieuwe collectie 
sieraden in De Werelwinkel
Castricum - Deze week spe-
len in de Wereldwinkel Castri-
cum sieraden de hoofdrol. Er is 
extra ingekocht voor de feest-
dagen Bij aankoop van siera-
den op 8, 9 en 10 november, ont-
vangt de klant een kortingsbon 
van 10% voor een volgende aan-
koop in de winkel. Sjaals, ringen, 
tassen, armbanden en oorhan-
gers: het uitgebreide en actuele 
assortiment dat de Wereldwinkel 
biedt is verrassend. De sieraden 
en accessoires hebben allen het  
Fairtrade keurmerk dus maken 
de siereraden iemand dubbel zo 

mooi.  Het dragen van meerde-
re armbanden tegelijkertijd was 
al een trend die zich ook deze 
winter voortzet. Verder veel sie-
raden van natuurlijke materialen 
als leer, zoetwaterparels en glas. 
En lange, fijne kettingen met 
hangers van luxe natuurstenen. 
Een goede manier om kennis te 
maken met alle sieraden is door 
middel van een sieradenparty. 
Wereldwinkel Castricum organi-
seert deze op donderdag 8 no-
vember van 19.00 tot 22.00 uur. 
Alleen op deze avond ontvangt 
men 10% korting op de sieraden.

woensdag 16.00 &  20.00 uur
Twilight - Breaking Dawn Part 2

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 & zaterdag 21.30 uur

zondag 20.00 uur
dinsdag 21.00 uur
De Marathon

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
Hope Springs

dinsdag 14.00 uur
Intouchables

zaterdag 15.45 uur
woensdag 16.00 uur

Asterix & Obelix bij de Britten (NL) 3D
zaterdag 13.00 uur
zondag11.00 uur

woensdag13.30 uur
Sint & Diego en de bron van Myra 

zaterdag 13.00  uur
zondag 13.00 & 15.45 uur

woensdag 13.30 uur
Mees Kees

zondag 13.00 uur
 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 8 nov t/m 14 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 

 Pincho Maandmenu 
november

Proeverij van de kaart
_____

Pompoensoepje en wildbouillon
____

    Hertenbiefstuk met 
kastanjemousseline,

 seizoensgroente en een 
rozemarijnjus

____

Petit grand dessert
____

€ 32,50 
per persoon

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

The Twilight Saga: 
Breaking Dawn - Part 2
Bella moet wennen aan haar 
nieuwe leven als vampier, maar 
ook als moeder. Haar dochter 
Renesmee is een bijzonder kind 
en dat is moeilijk geheim te hou-
den. 
Zodra de Volturi horen van haar 
bestaan, vertrekken ze naar het 

stadje Forks om de familie uit-
een te halen. Edward en de an-
dere Cullens gaan op zoek naar 
hulp en vinden die bij Jacob en 
een aantal vampierenclans. Sa-
men maken ze zich ze op voor 
de confrontatie die hun lot voor-
goed zal bepalen.

De Rotterdamse vrienden Ge-
rard, Leo, Kees en Nico werken 
gebroederlijk samen in de ga-
rage van Gerard, maar de zaken 
gaan niet al te best. Het viertal 
komt op het lumineuze idee zich 
te laten sponsoren en mee te 
doen aan de marathon van Rot-
terdam om op die manier de ga-
rage van de ondergang te red-
den. Voor de maten staat er 
met de voorbereidingen op de-
ze prestigieuze loop en het red-
den van de garage echter meer 
op het spel dan alleen het halen 
van de finish... 

De Marathon

Film inrichten slaapkamer 
van Sint nu internationaal
Castricum - Op 11 november 
2011 zijn er wereldwijd door veel 
mensen opnames gemaakt voor 
één gezamenlijke film over ac-
tiviteiten en gebeurtenissen op 
11-11-11. Saskia Steenbakkers 
is een van de deelnemers aan 
het filmproject waaraan men-

sen uit 179 landen hebben mee-
gedaan. Saskia filmde het inrich-
ten van de slaapkamer van Sin-
terklaas in galerie Streetscape. 
Er is een selectie gemaakt en al-
le opnamen zijn gemonteerd tot 
een film van 75 minuten die op 
11 november wereldwijd in pre-

miere gaat: 11Eleven. Ook Saskia 
is te zien in deze film. 

In Nederland is de film alleen te 
zien in galerie Streetscape, Bur-
gemeester Mooijstraat 13 in Cas-
tricum. Aanvang 11.00 uur. Als er 
veel belangstelling is, wordt de 
film om 14.00 uur nogmaals ver-
toond. Entree twee euro, inclu-
sief consumptie. Reserveren kan 
via info@streetscape.nl. 
Sinterklaas krijgt ook dit jaar een 
slaapkamer bij Streetscape. 
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Akersloot - Zondag 11 novem-
ber is er bij de Amak de St. Maar-
tenwandeltocht van de Zwervers 
in Beverwijk. De wandeling is 
15 km lang. Vertrek om 9.00 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715.

Amak wandelt

Castricum - Zondag  11 novem-
ber organiseert Hengelsportver-
eniging Castricum een baars-
wedstrijd. Vertrek om 8.00 uur 
vanaf de Geesterduinweg. Er 
wordt gevist in Obdam, vijf keer 
25 minuten. Het inleggeld is drie 
euro. Aanmelden kan tot vrijdag 
9 november bij Piet Veldt, tel: 
0655736861, pietveldt@ziggo.nl. 

Baars vangen

Limmen krijgt te weinig in 
open wedstrijd tegen IVV
Limmen - Limmen heeft zondag 
op sportpark Dampegheest be-
langrijke punten verloren. Tegen 
nummer 3 IVV werd het 2-3. 
Limmen staat te laag op de rang-
lijst voor zijn kunnen. Dat bleek 
vanaf het eerste fluitsignaal in 
de wedstrijd tegen IVV. De eer-
ste echte grote kans kwam op 
naam van Paul Zeeman, die oog 
in oog met de keeper de bal 
naast schoot. Enkele minuten 
later werd Jacks kopbal van de 
IVV lijn gehaald. Juist op het mo-
ment dat de 1-0 eraan zat te ko-
men, scoorde IVV 0-1. Toch volg-
de snel de gelijkmaker. Jim Rui-
ter opende goed op Jeroen Veldt, 
die op zijn beurt Jan Welboren 
voor de keeper zette. Hij twijfel-
de niet en schoot met links hoog 
binnen. 

Het publiek schrok in de 54e mi-
nuut op toen de scheidsrechter 
plotseling een penalty toekende 
aan IVV. Ramon Tabois kreeg de 
bal op randje zestien meter op 

zijn elleboog waarop de scheids-
rechter besloot - tot woede van 
het hele Limmen kamp - de bal 
onnodig op de stip te leggen. 
Limmer-keeper Randy Scheer-
man stopte de inzet in eer-
ste instantie, maar de rebound 
was hem te machtig. Later leek 
Scheerman Limmen in de wed-
strijd te houden door een 100% 
kans van de IVV spits onschade-
lijk te maken. De 3-1 viel alsnog 
in de 60e minuut. De nummer 10 
van IVV leek buitenspel te staan, 
maar hij mocht doorgaan van de 
scheidsrechter. Van dichtbij faal-
de hij niet.
Limmen gaf niet op en startte 
een offensief. Achtereenvolgens 
Jordy Siepel, Welboren en Jack 
stichtten gevaar, maar de kee-
per redde goed. Toen Emile Veldt 
in de 90e minuut gevloerd werd, 
kon Jan vanaf de stip 2-3 aan-
tekenen. In de laatste seconde 
had Jeroen Veldt de gelijkmaker 
nog op zijn schoen, maar zijn in-
zet ging naast. 

Pieken en dalen bij de 
Croonenburg dames
Castricum - De wedstrijd te-
gen naaste concurrent US uit 
Amsterdam werd met 4-0 ver-
loren door de dames van volley-
balvereniging Croonenburg. US 
gaf veel druk en hier hadden de 
dames van Croonenburg moei-
te mee. Croonenburg had pie-
ken en dalen, enkel passer/loper 

Kaira van de Pal Croonenburg 
heeft in potentie een meer dan 
goed derde divisieteam. De ver-
wachting is dan ook dat de mei-
den van coach Ruben Nijhuis de 
stijgende lijn van de vorige wed-
strijden weer gaan oppakken. De 
volgende wedstrijd gaat Croo-
nenburg er weer vol tegen aan.   

Castricumse vlaggenmeisjes bij 
vriendschappelijke interland
Castricum - Op woensdag-
avond 14 november speelt Ne-
derland een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Duitsland in de 
ArenA te Amsterdam. 
Sanne Uittenbogaard (rechts) 
en Tess Willemse, beide spe-
lers bij FC Castricum zijn uitge-
kozen om voor de aanvang van 
de wedstrijd met de vlag met de 
spelers mee te lopen. En nog wel 
gekleed in het tenue van het Ne-

derlandse elftal. Sanne vertelt: 
,,Mijn tante, ook een groot voet-
balliefhebster, heeft dit via het 
internet kunnen regelen. We kre-
gen een formuliertje van haar en 
hebben dat ingevuld en opge-
stuurd. Al heel snel daarna kre-
gen we bericht dat we waren uit-
gekozen. Mijn ouders en mijn 
zus Manouk komen natuurlijk 
ook kijken.” (Foto: Marjoke van 
der Ham). 

Tweede plaats voor Yanne
Castricum - Afgelopen zondag 
is de vierde wedstrijd in de Am-
sterdams cross-competitie gere-
den. Deze keer was het parcours 
uitgezet in de Waarderpolder 
in Haarlem. De hele week had 
het al geregend en de hagelbui 
van zaterdagavond maakte van 
het parcours een gras begroeid 

zwembad met een paar stukken 
klei. Voor de jeugd is daarom een 
deel van het traject afgesloten 
omdat het echt te zwaar te werd. 
Door de afwezigheid van de on-
geslagen nummer een in het 
klassement, Victor Broex, was 
het ongekend spannend wie van 
de 16 deelnemers de bloemen 

en de 15 punten zou meenemen. 
Na een lange aanloop over as-
falt, had Yanne in de eerste ron-
de in het veld een gat van ruim 
50 meter geslagen met daarach-
ter de andere kanshebbers. 
Owen Geleijn, de latere winnaar, 
liep gedurende de tweede ronde 
in en samen maakten ze de race 
keihard. Yanne Dorenbos, die de 
hele wedstrijd op kop heeft ge-
legen, moest in de laatste ronde 
van de 25 minuten durende wed-
strijd, op de laatste paar honderd 
meter het onderspit delven om-
dat de ketting de met modder 
en gras volgelopen tandwielen 
niet meer kon volgen. Op slechts 
10 meter afstand werd hij knap 
tweede in deze loodzware cross. 
Teleurgesteld maar wel voldaan 
werd Yanne samen met Owen en 
nummer drie Martijn Krook met 
bloemen gehuldigd op het po-
dium. Nu als derde in het alge-
meen klassement ziet het team 
volgende week uit naar de cross 
in Uithoorn.

Afzwemmers oktober
Castricum - In oktober hebben 
46 kinderen hun zwemdiplo-
ma gehaald in zwembad de Wit-
te Brug.

Woensdag 3 oktober is er door 
Isa Smit en Kelly Zijp voor het 
eerste Zwemvaardigheid-diplo-
ma afgezwommen. 
Een groep van 17  kandidaten 
heeft op 10 oktober voor het eer-
ste zwemdiploma afgezwom-
men. Tim van den Berge, Meike 
Bloothoofd, Pien van de Graaf, 
Siep Groot, Ramon van den Hau-
ten, Sybrand Huisinga, Isa de 
Jong, Tycho Koene, Oskar Kuqi, 
Mats van Nijnatten, Bente Putter, 
Hugo Sanders, Theun Schaaf-
sma, Noëlle Scholten, Katie van 
Teylingen, Nout van Wijngaar-
den Lindhout en Nick de Wildt 
kunnen met kleding aan zwem-
men op buik en rug, borstcrawl 

en rugcrawl, onder water zwem-
men, drijven en watertrappelen.  
Woensdag 17 oktober was het 
een groep van 19 kandidaten 
voor het B-diploma.
            Veerle Beijering, 
Nina Bult, Sara van Dijk, Liz-
zy Hoffman, Leticia Jonker, Juli-
an Laan, Madouc van Ladesteijn, 
Thijs May, Lou Michels, Ricardo 
Sprenkeling, Lotte van der Vel-
den, Sjoerd Vervoort, Remie Vi-
suvasam, Ronie Visuvasam, Jens 
Wittebrood, Esmee van Zelst, 
Isabelle Zuurbier en Denise 
Zwart hebben goed al hun vaar-
digheden in het water laten zien. 
Woensdag 31 oktober hebben 
Gabriëla van Baar, Laura Boots, 
Sven Groen, Timothy Ithurbure, 
Emma van Kampen, Linda Me-
ijer, Demi Scheerman en Amy 
Sneekes hun C-diploma ge-
haald. 

Limmen - Na het onnodige ver-
lies vorige week tegen Always 
Forward, waren de dames van 
Limmen er op gebrand om de 
wedstrijd tegen Geel Wit’20 wel 
om te zetten naar een goed re-
sultaat. 
Deze week was Fleur van de 
MD1 pupil van de week. Da1 
mocht deze week haar kun-
sten vertonen op het B-veld, wat 
met name voor de supporters 
niet heel fijn was, met regen op 
komst zonder dug-outs. Na de 
warming-up was het aan Fleur 
om de dames van Limmen het 
goede voorbeeld te geven. Ze 
schoot haar aftrap er feilloos in.
De Limmer dames begonnen 

sterk aan de wedstrijd. Fel op 
de bal en direct druk zetten zo-
als afgesproken. In de 10e mi-
nuut leidde dit tot de eerste goal 
van de wedstrijd, die gemaakt 
werd door spits Leah, 1-0. Daar-
na zakte Limmen wat in en werd 
het wat onrustiger. Nadat Nina 
al een keer met haar hoofd en 
haar rechterbeen het doel van 
Geel-Wit had bestookt, was het 
in de 35e minuut dan toch raak. 
Met een boogballetje ging de 
bal over de keepster van Geel-
Wit’20, 2-0. 

In de vijfde minuut na rust was 
het wederom Nina die scoor-
de. Naar eigen zeggen een he-

le lelijke goal, maar ook die tel-
len gewoon. Vlak daarna was het 
de derde Limmer spits die ook 
haar goaltje meepakte. Met een 
bekeken schuiver schoot Natha-
lie de bal in het doel. En in de 
15e minuut na rust tikte Natha-
lie ook haar tweede van die mid-
dag binnen. Helaas voor de bijna 
onderkoelde toeschouwers bleef 
het bij de 5-0 en neemt Limmen 
de koppositie weer over. Always 
Forward moest spelen tegen 
Buitenveldert, maar die kwa-
men niet opdagen. Woman of 
the match deze week was San-
ne Beentjes. 
Volgende week speelt Limmen 
uit tegen Buitenveldert

Limmen Da1 neemt koppositie over
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Lever bijdrage aan kookboek van 
sterrenkoks met favoriet gerecht
Bakkum - Thorvald de Winter, chef-kok in sterrenrestaurant 
Apicius, levert een bijdrage aan het historische kookboek 
‘Historische reisgids Proef Noord-Holland’, net zoals acht an-
dere sterrenkoks uit deze provincie. Zij gaan samen de Noord-
Hollandse keuken in ere herstellen door een aantal eeuwen-
oude gerechten in een nieuw jasje te steken. Amateur-koks 
kunnen ook een recept insturen en zo ruimte in het kookboek 
bemachtigen. De prijswinnaars worden daarnaast onthaald op 
een exclusieve masterclass of een etentje in een sterrenres-
taurant.

Aangenomen wordt dat het oud-
ste kookboek ter wereld is ge-
schreven door de vermogend Ro-
meinse burger Apicius die leefde 
van 42 voor tot 37 na Christus. 
Het restaurant in Bakkum, dat 
elf jaar geleden door Thorvald en 
zijn broer Gaylord werd geopend, 
is naar hem vernoemd. ,,Qua in-
grediënten en bereidingswijze is 
de keuken sinds Apicius nau-
welijks veranderd”, lacht Thor-
vald. ,,Goed koken heeft niets 
met talent te maken. Koken is 
een ambacht waarbij je door er-
varing leert smaken te combine-
ren.” Thorvald is onder zijn ster-
renstatus nuchter gebleven en 
houdt niet van de complexe be-
reidingen. ,,Dat zijn vaak hypes 
waar mensen weer snel genoeg 
van hebben. Uiteindelijk kom je 
toch steeds weer uit op de klas-
sieke keuken. Ik integreer eigen-
tijdse elementen, maar het komt 

toch steeds op hetzelfde neer. 
Het gaat om de kwaliteit van de 
basisingrediënten en die smaak 
moet je er goed uit laten komen.”
Thorvald heeft voor het histori-
sche kookboek het gerecht ge-
vulde koolbladeren in een nieuw 
jasje gestoken en de Noord-Hol-
landse kaastaart. ,,De witte kool-
bladeren uit de buurt van Lan-
gedijk vul ik met wild in plaats 
van gehakt en de kaas wordt in 
een soes verpakt en voorzien van 
kruiden en bloemetjes.” 
Ook chef-kok Peter Lute, oor-
spronkelijk afkomstig uit Lim-
men, Ron Blaauw, Jeroen Ba-
velaar, Dennis Jong, Onno Kok-
meijer, Lucas Rive, Jef Schuur en 
Rogier van Dam leveren een bij-
drage aan het historische kook-
boek, net zoals historica Emma 
Los van de UvA. Zij vertelt op 
smakelijke wijze over Alkmaar-
se kaassoep, Pot-it’n fan skiep-

fleis met Texelse lamsham, aard-
beien uit Aalsmeer, Amsterdam-
se ossenworst en Bloemendaal-
se gele kool en zij zorgt ervoor 
dat het geheel niet al te zware 
kost wordt.

Een recept inzenden? Dat kan 
via www.onh.nl/proefnoordhol-
land. Uit de inzendingen kiezen 
de chefs het recept dat samen 
met de recepten van de ster-
renkoks in de culinaire reisgids 
komt. Het kookboek ziet in het 
voorjaar het levenslicht.

John the Revelator bij 
’t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Voor de nieuwe editie 
van Blues in Bakkum op zondag 
11 november, heeft  Jos Zonne-
veld ditmaal opnieuw John the 
Revelator weten te contracte-
ren voor een live-optreden. De-
ze band, die al meer dan 40 jaar 
bestaat, staat aan de top van de 
Nederlandse bluesbands. Ruim 
veertig jaar geleden raakte Tom 
Huissen, zanger en bassist en 
destijds woonachtig in Londen, 
bevriend met Peter Green, toen 
stergitarist bij John Mayall’s 

Bluesbreakers en hij was getui-
ge van de oprichting van Peter 
Green’s nieuwe band Fleetwood 
Mac. Al snel richtte Tom zijn ei-
gen bluesband op: John the Re-
velator, en deze band sloeg van-
af de beginperiode aan. Na 
het winnen van het prestigieu-
ze Loosdrecht Jazz Concours 
in 1970 waren alle remmen los. 
Te zien en te horen in ’t Mirakel 
van Bakkum aan de Heereweg in 
Bakkum. De toegang is gratis en 
de aanvang is 15.30 uur.

Kerkenveiling Limmen
Limmen - Vrijdag 9 november 
staan een drietal door de wol 
geverfde veilingmeesters in de 
startblokken bij de Burgerij om 
de jaarlijkse kerkenveiling tot 
een succes te maken. 
De opbrengst gaat voor een be-
langrijk deel naar de jeugdver-

enigingen in het dorp. Er ligt een 
catalogus klaar met 300 kavels, 
Solextoertochten, excursies naar 
Waterland en de Volgermeer-
polder, brunches in de ontmoe-
tingsruimte in de kerk, Keez-
avonden, klaverjassen, kaarten 
voor AZ-Feyenoord (compleet 

verzorgd), rondvaart en bbq in 
de Eilandspolder, rondleidin-
gen in brouwerij Dampegheest. 
Uniek  is een grote, gesigneer-
de foto van het WK Voetbal 1988, 
getekend door Marco van Bas-
ten, Ruud Gullit en Frank Rijk-
aard. Regelmatig is er een Rad 
van Avontuur met prijzen. Aan-
vang 19.30 uur en vrij toeganke-
lijk voor iedereen. 

Zomaar een zondagmiddag
Castricum - De microfoon staat 
klaar zondag 11 november van-
af 14.00 uur in De Bakkerij op de 
Dorpsstraat. Wie dat wil kan op 
deze middag een muziekinstru-

ment bespelen, zingen, rappen, 
zelfgemaakte house ten geho-
re brengen, poëzie voordragen 
of een stand-up comedy act op-
voeren. Foto Aviva Bing. 

Castricum – Op 31 oktober 
vond de allereerste klimaattop 
in de gemeente Castricum plaats 
in het Jac. P. Thijsse College. Het 
doel van de avond was om in de 
vorm van een ‘battle’ en met bij-
behorend debat tot concrete en 
uitvoerbare ideeën te komen om 
CO2 uitstoot in de eigen omge-
ving te verminderen. Vijf groepen 
uit de Castricumse samenleving 
waren uitgenodigd door het In-
ternationaal Platform namelijk 
de stichting CALorie, raadsleden 
en ambtenaren, het platform zelf, 
leerlingen uit 5 vwo van het Jac. 
P. Thijsse College en het bedrijfs-
leven. Winnaar van de ‘battle’ 
werd het bedrijfsleven met het 
idee om gft-afval lokaal te com-
posteren waardoor er beduidend 
minder vervoersbewegingen no-
dig zijn. Bovendien lijkt het idee 
eenvoudig uitvoerbaar. Aan het 
einde van de avond werd een 
heus ‘klimaatakkoord’ getekend.

Bedrijfsleven 
wint ‘battle’

Digitafel voor Sokkerwei
Castricum - Met de komst van 
een nieuwe digitafel heeft obs 
de Sokkerwei als eerste basis-
school in Nederland een nieuw 
leermiddel in huis gehaald. Het 
initiatief ligt in handen van ou-
ders. Op de digitafel kunnen de 
kinderen op een speelse manier 

allerlei computeroefeningen sa-
men doen. 
Zo kunnen er teloefeningen wor-
den gedaan, letters en cijfers 
worden geoefend, er kan wor-
den gerijmd, puzzels worden ge-
maakt, topografie worden geoe-
fend en nog veel meer.

Kennismaken met keramiek 
Castricum - Volwassenen vanaf 
16 jaar kunnen op zaterdag van 
13.00-15.00 uur kennismake met 
klei en alles wat daarmee mo-
gelijk is. De cursus begint op 10 
november. Op de maandelijkse 

pottenbakcursus op zaterdag is 
ook nog plaats voor enkele deel-
nemers. 
Ook gevorderde keramisten 
kunnen zich voor deze zaterda-
gen aanmelden. 

Kunst in het 
parochiehuis
Castricum - Sinds twee jaar 
worden er in het parochiehuis 
van de Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat exposities georga-
niseerd. 
Deze keer exposeert een wel 
heel jonge kunstenares haar 
werk, Sylvia v. d. Sande, te mid-
den van werk van Josephine Hol-
lenberg-Kroone, Piet Verberne, 
Ben Gerits, Henk Zoontjes, Joop 
Feijen en Walter Driessen. 
Alle werken zijn te bezichtigen 
op de zondagen na de vieringen  
rond 11.00 uur en op de vrijdag-
ochtenden als er open kerk is. 

Castricum - Stichting Op de 
hoge daken vraagt alle inwoners 
van Castricum om hulp bij een 
statiegeldbonnenactie. Want de 
begroting is nog niet rond. Tot en 
met zaterdag 24 november zul-
len daarom bij de Albert Heijn en 
Deen bussen staan waarin men 
statiegeldbonnen  kan doneren. 
De optocht is op zaterdag 17 no-

Statiegeldactie voor Sinterklaas
vember als er voldoende geld 
wordt opgehaald. 
Na de intocht is in de Pancrati-
uskerk een groot muziekfeest. 
Naast de flessenactie kan men 
ook vriend van de intocht wor-
den door 10,- te storten op de 
rekening 0134.939.581 t.n.v. 
stichting Op de hoge daken o.v.v. 
naam en telefoonnummer. 
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Rossenbacker speelt het 
blijspel Zusters in Zaken
Akersloot - Op vrijdag 9 en za-
terdag 10 november speelt to-
neelvereniging Rossenbacker 
het blijspel Zusters in Zaken. 
Moeder Overste, haar nonnen en 
de pastoor kampen met financi-
ele problemen. 

Het klooster dreigt failliet te 
gaan. Aartsbisschop Siemelink, 
is dan ook van plan het kloos-

ter te verkopen, een casino lijkt 
hem wel wat. Dan verschijnt 
Gerda Jongeneel, oftewel me-
vrouw Bil, een vrolijke, kordate 
vrouw die grootse plannen heeft 
met het klooster. Aanvang 20.00 
uur in De Lelie, Rembrandtsingel 
3 in Akersloot. Kaarten zijn tele-
fonisch te bestellen via Bart van 
Vliet: 0251-317457, te koop bij 
Veldt’s Toko en aan de zaal. 

Kaviaar met 
smeerkaas
Limmen - Op vrijdag 16 novem-
ber speelt toneelvereniging De 
Limmer Plankeniers een blijspel 
voor ouderen en gasten van De 
Zonnebloem Limmen in De Bur-
gerij. De titel van de klucht luidt: 
‘Kaviaar met smeerkaas’. De 
voorstelling begint om 14.00 uur. 
Na afloop is er een verloting met 
prijzen. Wie problemen met ver-
voer heeft, kan bellen naar Nel 
Seignette, tel. 072-5051324.

‘Streetwise’
Castricum - De musical 
Streetwise wordt in het weekend 
van 16, 17 en 18 november in de 
Maranathakerk gespeeld. Kaart-
jes kosten vijf euro. Aanvang 
vrijdag 20.30 uur, zaterdag 20.30 
uur en zondag 16.00 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Boek-
handel Laan, na de zondags-
vieringen in de kerk en voor de 
voorstelling. Reserveren kan via 
amg.graumans@ziggo.nl.  

Donateursavond Oud-Castricum in 
Dorpskerk over Beleg van Alkmaar
Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt ge-
houden op donderdag 15 no-
vember in de Dorpskerk van-
af 20.00 uur. Op  het program-
ma staat een lezing over het Be-
leg van Alkmaar in 1573, gege-

ven door Harry de Raad van het 
Streekarchief Alkmaar en  Chris-
ti Klinkert, conservator van het 
Stedelijk Museum Alkmaar. Aan 
de orde komen de vondsten van 
de skeletten op de Paarden-
markt, de betekenis van het Be-
leg voor de inwoners van de dor-

pen rond Alkmaar en de schilde-
rijen en prenten die er van het 
Beleg bestaan. De toegang voor 
donateurs en hun huisgenoten 
is gratis op vertoon van de brief 
die zij van de werkgroep hebben 
ontvangen. Andere belangstel-
lenden betalen twee euro entree. 

Een aanrader als cadeau!
Akersloter Plakken; nieuwe 
lekkernij in nostalgisch blik

Akersloot – Er is iets moois ont-
staan op de Kerklaan 14 bij Bak-
ker Van Baar. Peter en Edith 
hebben een geheel nieuw pro-
duct ontwikkeld in de bakkerij; 
Akersloter Plakken. De koek is 
broos, knapperend, heerlijk van 
smaak en bereid met de aller-
beste ingrediënten. Bovendien is 
de koek verpakt in een prachtig 
nostalgisch bewaarblik. Dank-

zij de fraaie verpakking is de 
koek heel geschikt om cadeau 
te doen tijdens de feestdagen 
of als verjaardagscadeau. Edith: 
,,Bewoners van Akersloot kun-
nen de koek cadeau doen als 
een typisch Akersloots product. 
En toeristen kunnen de Akerslo-
ter Plakken meenemen als sou-
venir en een herinnering aan on-
ze mooie dorp.” 

Geen randweg ten 
oosten van Castricum
Het bestuur van CDA Castricum 
vindt dat er geen oostelijke rand-
weg moet komen als oplossing 
voor de spoorlijnpassage.  Op dit 
moment lijken er nog drie vari-
anten in de race. Een daarvan is 
een oostelijke randweg met tun-
nel langs de oostkant. Een du-
re en ongewenste oplossing van 
een lokaal verkeersprobleem.
Het bestuur van het CDA vindt 
dat een variant met een oostelij-
ke randweg geen gewenste op-
lossing is. Het open gebied aan 
die zijde is bewust als open ge-
bied bestemd. Het wordt  ge-
bruikt zowel als agrarisch gebied 
als natuurgebied. Aan de ooste-
lijke zijde is het Hendrikspark als 
recreatieve buitenrand bewust 
als wandel- en fietsgebied ont-
wikkeld. Uit de verkeerstellingen 
blijkt dat het overgrote deel van 
het verkeer richting het zuiden 
lokaal verkeer is. Tot op heden 

heeft niemand die feiten weer-
sproken. Bij het ontwikkelen van 
Castricum 40 tot 50 jaar geleden 
was er een mogelijkheid om een 
goede verkeersafwikkeling mo-
gelijk te maken. Dat is verzuimd; 
dat gegeven accepteren we nu.
Met de deplorabele schuldpo-
sitie van de gemeente daar nog 
eens bij, denkt het CDA-bestuur  
dat we onze ambities neerwaarts 
bij zullen moeten stellen.
Tenslotte de wachttijden voor 
de fietsers. Een eenvoudige op-
lossing lijkt het ons om de hui-
dige voetgangers-onderdoor-
gang  onder het station goed te 
verbreden en tevens geschikt te 
maken voor fietsers. De manier 
waarop dat in Uitgeest is gedaan 
lijkt ons een leerzaam en navolg-
baar voorbeeld. 
Bestuur CDA Castricum, Gerrit 
Branderhorst, voorzitter. (Inge-
kort door de redactie).

Ondertussen is het gezellig druk 
in de winkel die vol ligt met Sin-
terklaaslekkernijen uit eigen 
bakkerij. “We stellen ook pak-
ketten samen voor bedrijven 
die ze dan cadeau kunnen doen 
aan hun werknemers of relaties”, 
vervolgt Peter. ,,Elke dag wordt 
in onze bakkerij verse marse-
pein gemaakt en ook roombo-
terborstplaat, speculaas en taai 
taai. En dat smaakt natuurlijk 
heel wat beter dan de producten 
uit een fabriek. Na Sinterklaas 
richten we ons op Kerstmis en 
al het lekkers wat daar bij hoort, 
zoals onze notenbollen, de su-
perkerststollen voorzien van een 
persoonlijke tekst, de amandel-
staven, kerstkransjes en tulband. 
Ook dan is het mogelijk pakket-
ten samen te laten stellen die ca-
deau kunnen worden gedaan.” 

Daarna is het de beurt aan de 
oliebollen, appelbollen en ap-
pelflappen die gemaakt wor-
den volgens een recept uit ei-
gen huis. En de hartige hapjes 
die hier naar wens kunnen be-
steld. Edith: ,,Het is de drukste 
maand van het jaar, maar daar 
zien we niet tegenop. Integen-
deel, de feestdagen brengen zo-
veel gezelligheid met zich mee. 
Daar kunnen we ons nu al op 
verheugen.” 

Expositie Susanna Redeker
Castricum - Afgelopen donder-
dag is een expositie van Susanna 
Redeker in de Tuin van kapitein 
Rommel geopend. Zij heeft on-
langs ook een kinderboek over 

Nelson Mandela geïllustreerd, 
getiteld: ‘Mandiba’. De expositie 
duurt tot 6 december. De tuin is 
door de week geopend van 9.30 
tot 16.30 uur. Gratis entree. 

Groots dansevenement 
zondag in De Bloemen
Castricum - Op 11 november 
vindt het IDO Nederlands Kam-
pioenschap Performing Arts 
plaats in sporthal De Bloemen in 
Castricum. De organisatie hier-
van is in handen van Mariz van 
dansschool clubMariz. 

Performing Arts omvat show-
dance, jazzdance en modern. 
De IDO is wereldwijd de groot-
ste dansorganisatie en IDO-Hol-
land is daar het Nederlandse on-
derdeel van. Op het gebied van 
HipHop is IDO-Holland in Ne-
derland dé organisatie, maan-
delijks doen er 700-800 dansers 
mee aan de competities. 

Performing Arts is in Nederland 
nog niet zo groot als in ande-
re landen, maar IDO bestuurs-
lid Mariz zet zich samen met col-
lega’s enorm in om daar snel 
verandering in aan te brengen. 
Daarom is dit Nederlands kam-
pioenschap ook tot in de puntjes 
verzorgd met een speciale dans-
vloer en aangepast theaterlicht. 

Bovendien wordt de jury ge-
vormd door topdansers en lera-
ren die bekend zijn van tv, musi-

cals en grote dansevenementen.
Het begint om 10.15 uur duurt 
tot ongeveer 17.00 uur. 
Vanzelfsprekend zullen ook dan-
sers uit Castricum hieraan deel-
nemen. Vorig jaar behaalden di-
verse Castricumse teams in een 
overvolle sporthal de Neder-
landse titel. Voor meer infor-
matie: www.nkperformingarts.
nu, info@clubMariz.nl of 06-
53192461.




