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Statiegeldbonnenactie
voor intocht Sinterklaas
Castricum - Het comité Op de 
hoge daken helpt Sinterklaas sa-
men met ondernemers en de ge-
meente. Aan inwoners van Cas-
tricum wordt gevraagd ook een 
steentje bij te dragen. Van vrijdag 
8 november tot en met zaterdag 
23 november staat er bij super-
markt Deen een bus staan waar-
in men statiegeldbonnen kan 
doneren. De opbrengst komt ten 
goede aan de intocht van de Sint 

Dag van de Mantelzorg
Castricum - Op zaterdag 9 no-
vember zijn alle mantelzorgers  
uit Castricum en Uitgeest wel-
kom in het gemeentehuis van 
Uitgeest. Ter gelegenheid van de 
Dag van de Mantelzorg is daar 

een feestelijk programma met 
informatie en verwennerijen. Het 
programma begint om 13.15 uur 
en is om 15.45 uur afgelopen. 
Ook belangstellenden zijn wel-
kom. 

Vanuit Limmen naar Zaandijk? 
Limmen - Gelukkig maar dat er borden geplaatst worden als wegen worden afgesloten vanwege werk-
zaamheden. Maar wie zich op de Hogeweg bevindt, verwacht geen verwijzing naar Zaandijk. Zou hier de 
Zanddijk mee bedoeld worden? Wie dat wil weten volgt route 5. Foto: J. Hollander. 

Castricum - Een oldtimer cara-
van, een huisje om op te eten, een 
hobbitwoning of het belevings-

Ondernemer van het jaar
pad; Kennemer Duincampings 
voert consequent natuurgerich-
te ideeën uit en realiseert daar-

naast hoogwaardige, milieuvrien-
delijke voorzieningen op camping 
Bakkum en Geversduin. Vanwege 
deze aspecten is Kennemer Duin-
campings uitgeroepen tot Onder-
nemer van 2013. De prijs werd 
maandagavond overhandigd aan 
directeur Willemieke de Waal tij-
dens het ondernemerscongres in 
Hotel Van der Valk in Akersloot. 
De twee andere genomineerden 
waren Martin Langeveld van Pa-
tisserie/chocolaterie De Roset en 
Greet Borst van Greet Verkleedt 
die allerlei kleding verhuurt.

op zaterdag 16 november. Wie 
geen statiegeldbonnen heeft 
kan vriend van de intocht wor-
den door tien euro te storten op 
rekeningnummer 0134.939.581 
ten name van Stichting Op de 
hoge daken onder vermelding 
van naam en telefoonnummer. 
Onder alle vrienden wordt een 
Sinterklaasbezoek aan huis ver-
loot dat plaatsvindt op zondag 1 
december. 

Loslopende honden zijn niet 
meer welkom in Noord-End
Castricum - Honden mogen 
per 7 november niet meer loslo-
pen in park Noord-End. Dat heb-
ben burgemeester en wethou-
ders besloten. Noord-End gold 
als officieel aangewezen hon-
denlosloopgebied. In de praktijk 
bleek zich dit echter niet goed te 
verhouden met het  speelterrein 
daarbinnen en de basisschool 
vlakbij. Dit jaar zijn er twee ern-
stige bijtincidenten geweest en 
er zijn meerdere klachten over 
loslopende honden. Een trimmer 
en jongetje werden aangevallen 
door honden.

Ook vanuit basisschool Visser ’t 
Hooft werden vervelende erva-
ringen met honden gemeld door 
leerlingen en ouders. Het college 
heeft daarom besloten de aan-
wijzing van het park Noord-End 

als hondenlosloopgebied in te 
trekken. Het college zegt te be-
seffen dat dit besluit geen goed 
nieuws is voor hondeneigenaren 
die gewend zijn in Noord-End 
hun viervoeter uit te laten. Toch 
noemt het college dit besluit no-
dig voor de veiligheid van kinde-
ren en volwassenen. Er is extra 
toezicht op het naleven van deze 
regel. Voor overtredingen geldt 
een boete van zeventig euro.
Honden mogen wel loslopen 
buiten de bebouwde kom van 
Castricum, Akersloot en Limmen. 
Verder zijn er in Castricum ver-
schillende losloopgebieden. 

Wie een vervelende ervaring 
heeft opgedaan met loslopende 
honden, kan deze melden bij de 
gemeente bij E. Groot-van Ede-
ren, tel.: 14 0251.
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Castricumse heerlykhydjes 

Ter kennismaking
voor e1.00

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Herten stoofvlees
25% korting. recept
500 gr stoofvlees van hert, 100 gr 
gerookte spekblokjes, 1/4 fles rode 
wijn, 2 wortelen, 2 grote ui, 4 teentjes 
knoflook, 1 eetl tomatenpuree, 
250 gr champignons, boter, 
peper en zout, een scheutje port, 
2 eetl  honing, 2 blaadjes laurier, 
een flinke tak tijm 1 kruidnagel. 
BEREIDING: Het vlees rondom bruin 
bakken in de boter.  De kruidnagel, 
gehakte knoflook, spekblokjes en de 
gesneden ui er bijvoegen en meebak-
ken.  De champignons in schijfjes en 
de wortelen in kleine stukjes snijden, 
deze  bij het vlees voegen.  De puree, 
laurier en de tijm er bijvoegen en 
kruiden met peper en zout.  De port 
en de wijn en de honing toevoegen 
en met deksel op de pan gedurende 
1½ tot 2 uur zachtjes laten sudderen.

vleeswarentrio € 4,99
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● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
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● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 22-10-
2013: Twan Fabian, zoon van S.H. 
Bloedjes en S.M.R.M. Hendriks, 
geboren te Alkmaar. 23-10-2013: 
Evi, dochter van S.S. Vermeu-
len en J.A. Tissingh, geboren te 
Castricum. 23-10-2013: Julia Ri-
anne, dochter van R.A. Koelman 
en A.M. Tool, geboren te Amster-
dam. 23-10-2013: Hidde Antho-
ny, zoon van R.A. Koelman en 
A.M. Tool, geboren te Amster-
dam. 25-10-2013: Disaya Ali-
sia, dochter van B.P.J. Fontijn en 
K.M. van der Wel, geboren te Be-
verwijk. 30-10-2013: Dries, zoon 
van R. de Beer en M.E. Kerssens, 
geboren te Castricum.
Wonende te Akersloot: 22-10-
2013: Sake Thijs, zoon van R. 
van der Plas en T.F. Heijda, gebo-
ren te Alkmaar. 24-10-2013: No-
ah George, zoon van E. Matta en 
K.S. Hoogkamer, geboren te Be-
verwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
28-10-2013: Admiraal, Erik J.P. 
en Schuitmann, Larissa, beiden 
wonende te Castricum. 29-12-
2013: Tielemans, Caspar C. en 

Zonneveld, Miriam M.A., beiden 
wonende te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registratries:
30-10-2013: Sari, Burak en Cey-
lan, Rukiye, beiden wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 24-10-
2013: Hes, Nicolaas A., oud 88 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met A.A. Bes-
seling. 24-10-2013: Boonstra, 
Grietje, oud 86 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met D.N.W. van Kuilenburg. 28-
10-2013: Munck, Aase K., oud 80 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met C. Kinneging.
Wonende te Zeevang: 23-10-
2013: Smit, Abraham, oud 90 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd met H. Hennik. 
Wonende te Limmen: 26-10-
2013: Eikel, Henderika J.C., oud 
90 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met J. Docter. 
Wonende te Akersloot: 23-10-
2013: Knikman, Pieter F., oud 80 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met J. Mul. 

Castricum - In de kantine van 
de korfbalvereniging Helios op 
het sportpark Noord End aan 
de Bloemen, wordt de jaarlijkse 
vogeltentoonstelling gehouden 
door vereniging De Gevederde 
Vrienden uit Castricum. 
Behalve kanaries en parkieten 
zijn er ook diverse tropische vo-
gels te bewonderen. Het be-
stuur en leden zijn natuurlijk be-

reid om de bezoekers van de-
ze tentoonstelling alle mogelij-
ke inlichtingen over hun hobby 
te verstrekken en eventuele be-
ginners op weg te helpen. Er is 
ook een verkoopklasse aanwe-
zig. Toegang gratis.
Zaterdag 9 november van 10.00 
uur tot 18.00 uur. Zondag 10 no-
vember van 10.00 uur tot 15.50 
uur. 

30.725 euro voor jeugd en kerk 
Limmen - De ruim driehonderd 
veilingkavels ingebracht voor 
de jeugd en de kerk in Limmen 
werden op vrijdag 1 november in 
een rap tempo aan de ‘man’ ge-

bracht. Het geheel resulteerde in 
een uitstekende opbrengst van 
maar liefst 30.725,00 euro, in-
clusief de giften en de loterijop-
brengst. 

‘Walk-In’ optredens
Muziek bij mensen thuis

Akersloot - Na het succes van 
vorig jaar staat zondagmiddag 10 
november weer in het teken van 
de muziek en zang. Op verschil-
lende locaties, verspreid over het 
dorp, spelen tien aan Akersloot 
gelieerde bands en muziekgroe-
pen in huiselijke setting. De op-
tredens beginnen stipt op elk 
half uur om 13.30, 14.30, 15.30 
en 16.30 uur en duren een half 
uur. Als de huiskamer vol is mo-
gen er geen mensen meer in. De 
muziekmiddag wordt afgesloten 
in de Storey Club met een optre-
den van de formatie Moondance 
van 17.30 tot 21.00 uur. 

De musici die optreden zijn 
JJAG, Breedelaan 1: Meerstem-
mige en akoestische  easy liste-
ning uit de jaren 70 tot en met 
nu, Shosholoza, Meerweg 2: 
Afrikaanse zang en ritmes, De 
Bikkels, Julianaweg 45: Swin-
gende Rhythm & Blues, Skiffl e 
en Old Time Rock’n’Roll, Tha Bo-

nerz,  Wilhelminaplein 20: Stoere 
Rock heel voorzichtig ten gehore 
gebracht, Be Rude, Veldbloem-
laan 1: Solide bas en drum aan 
de basis van vrolijke hits, Left 
Behind, Koningsweg 17: Stea-
dy rocknummers van alle tij-
den, JUS live Music, Hoocamp 
9: Bekende akoestische covers 
die niet vaak te horen zijn, Mag 
Geen Naam Hebben, Konings-
weg 42: Van Django Reinhart via 
de Fado naar de Beatles, Fabric, 
Buurtweg 49: Stevige hardrock 
afgewisseld met blues, Washline, 
Boschweg 7: Hedendaagse mu-
ziek in een akoestische jas.  

Perspectief toont abstracte 
beelden van de Hoogovens
Castricum - In de gangen van 
het HoogovensMuseum prijken 
twintig werken van een groep 
abstracte schilders, allen aange-
sloten bij Perspectief. De exposi-
tie duurt tot 19 december. Bur-
gemeester Franc Weerwind van 
Velsen opent op 10 november 
om 16.00 deze bijzondere ten-
toonstelling. Het Hoogovens-
Museum is op dinsdag en don-
derdag te bezoeken van 10.00 
uur tot 16.00 uur en op woens-
dag van 13.00 tot 16.00. Adres: 
Wenckebasctraat 1 en Velsen. 
De meeste werken zijn te koop.
Foto: Jan Willem Dragt, een werk 
van Ed Vader.

Duo Verso bij Toonbeeld 
Concert op Zondag

Castricum - Op zondag 17 no-
vember speelt het gitaar en pan-
fl uit Duo Verso bij Toonbeeld 
Concert op Zondag. Duo Ver-
so is een uniek en virtuoos duo 

met Matthijs Koene op pan-
fl uit en Stefan Gerritsen op gi-
taar. De intensieve samenwer-
king met hedendaagse compo-
nisten heeft geleid tot een zeer 
gevarieerd repertoire van meer 
dan veertig stukken. Het reper-
toire van het duo strekt zich uit 
van stokoud tot gloednieuw. In 
Castricum spelen zij werken van 
Béla Bartòk, Guus Janssen, Rol-
and Dyens, Artyom Kim en Astor 
Piazzolla. Alle componisten in dit 
programma ontleenden hun in-
spiratie aan de volksmuziek. Het 
concert vindt plaats in de au-
la van Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat. Aanvang 11.30 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal, muziekhandel Borstlap, 
boekhandel Laan, de Readshop 
en via e-mail: toonbeeld.concer-
topzondag@gmail.com. 
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Els Klaasse Bos exposeert
Castricum - Els Klaasse Bos-
Smit stelt een aantal werken 
ten toon bij eetcafé Wier&Ga 
op ‘t Bakkerspleintje. Els begon 
als autodidact met het schilde-
ren van aquarellen bij Perspec-
tief. In de jaren negentig volg-
de zij de opleiding aan de Vrije 
Academie in Haarlem. Dat leid-
de tot een wending in haar stijl, 
techniek en materiaalgebruik. Zij 
werkt sindsdien met acrylverf en 

doet collagetechnieken. Al jaren 
experimenteert Els met diverse 
druktechnieken, waarbij de be-
kende graficus Hendrik Werk-
man haar grote inspiratiebron is. 
Ook speelt ze graag met diver-
se materies, het liefst met gevon-
den materialen. Van beide han-
gen enkele voorbeelden. Het ge-
toonde materiewerkstuk ‘Wad-
den’ ontstond na de overtocht 
naar Ameland.

Snertconcert Excelsior
Limmen - Snert eten, glühwein 
drinken terwijl men kan luiste-
ren naar muziek; die ingrediën-
ten komen samen bij het Snert-
concert van Muziekvereniging 
Excelsior. 

Op 10 november laten alle or-
kesten van Excelsior van zich 
horen in De Burgerij. Het Op-
leidingsorkest en De Harmonie, 

onder leiding van Liesbeth Zon-
neveld, openen het concert en 
na de erwtensoep vervolgen de 
Jeugdslagwerkgroep en de Slag-
werkgroep, onder leiding van 
Floris van Tol, het concert. Aan-
vang 15.00 uur. Entree 5,00 eu-
ro, inclusief soep. Kaarten kun-
nen gereserveerd worden bij A. 
Levering, Hogeweg 114, Angeli-
queL@excelsiorlimmen.nl. 

Rhythm & blues van Room 6

Bakkum - Zaterdagmiddag kan 
iedereen een optreden bijwo-
nen van trio Room 6 in Het Oude 
Theehuys. De muzikanten spelen 
rhythm and blues. Fred van Willi-
gen, de gitarist en zanger, speel-
de eerder met de Haagse Hoo-
chie Coochie Band op het North 
Sea Jazz festival en trad ooit op 
in het VPRO programma Rei-

ziger in Muziek met de Rotter-
damse Jimi Hendrix tribute band. 
Kees Bruijn was drummer van de 
Schoorlse Bigband en speelde in 
de soulformatie Room For Ten. 
Fred en Kees worden begeleid 
door bassist Marc Pothast. Op 
9 november van 14.00 tot 16.00 
uur in Het Oude Theehuys. In-
gang Zeeweg.

Akersloot - Motorclub AMC 
Bacchus houdt een lezing over 
hulpverlening bij motorongeval-
len. Motorrijdster Brigitte Kleist, 
arts en directeur van EHBK voor 
BHV en EHBO in Heemskerk 
geeft een voordracht over Mo-
tor-EHBO. De lezing vindt plaats  
bij het Hoorntje ‘Op Zolder’ op 
zaterdag 9 november, aanvang 
20.00 uur. De entree is gratis. 

Lezing voor 
motorrijders 

Castricum - Jan Brokken leest 
op donderdag 14 november voor 
uit zijn in West-Afrika spelen-
de novelle Nog een nacht. Deze 
lezing vindt plaats in de biblio-
theek van Castricum. 

Brokken vertelt ook over zijn 
reisklassieker De regenvogel en 
gaat met het publiek in discussie 
over zijn ervaringen in Burkina 
Faso, Ivoorkust en Gabon. Deze 

Jan Brokken; ‘Nog een nacht’
schrijversontmoeting is georga-
niseerd, omdat kringloopwinkel 
Muttathara dertig jaar bestaat, 
in samenwerking met boekhan-
del Laan en Bibliotheek Kenne-
merwaard. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang 6.00 euro, bibliothee-
kleden 5.00 euro. Reserveren bij 
de klantenservice in de biblio-
theek, via tel.: 0251–655646 of 
castricum@bibliotheekkenne-
merwaard.nl.

Castricum - Op zondagmiddag 
10 november kan men tijdens 
de zondagsociëteit genieten van 
het het twaalf leden tellend ’10 
pluss’ koor. Zij treden op met zo-
wel nostalgische als moderne 
Nederlandstalige nummers. Dit 

Nederlandse meezingers 
alles onder begeleiding van de 
accordeon. Aanvang 14.00 uur 
in ontmoetingscentrum Geester-
hage. Toegang is vier euro. Bel 
voor vervoer naar 0251-656562 
of e-mail naar info@welzijncas-
tricum.nl.

Toneel en stamppot toe
Limmen - Toneelvereniging De 
Limmer Plankeniers speelt het 
blijspel ‘Adelijk Vertoon’. De uit-
voeringen zijn op vrijdag 15 no-
vember aanvang 14.00 uur uit-
sluitend voor Zonnebloem Lim-
men. Verder zaterdag 16 novem-
ber, vrijdag 22 november en za-
terdag 23 november, steeds 
om 20.00 uur. Kaarten voor de 
avondvoorstelling kosten 8,50 
euro. Zondag 24 november is 

er een matineevoorstelling aan-
vang 14.00 uur met na afloop van 
de voorstelling een samenzijn 
met de spelers en aanschuiven 
aan een buffet van stamppotten,

Kaarten, uitsluitend verkrijgbaar 
inclusief het stamppottenbuffet, 
kosten zestien euro. Bestel via 
de website www.limmerplanke-
niers.nl of bel naar Mary Winder 
072-5052726 na 17.00 uur. 

Castricum - Het vrolijke werk 
van de kleinkinderen van Mari-
on de Jonge is tot 16 december 
te bezichtigen in de bibliotheek.
Tenzin, Sylvester, Hugo, Maxime, 
Lot, Lenneke, Fey-Luna, Manoux 
en Sanne exposeren met hun te-
keningen. doosjes en kralen. 

Vrolijke expositie

Castricum - Zaterdag 9 novem-
ber houdt theatergroep C-Squad 
een rommelmarkt in Geesterha-
ge. Op de markt is een breed 

Rommelmarkt scala aan producten verkrijg-
baar. 
Daarnaast is er een loterij met 
diverse prijzen. De markt is ge-
opend van 9.00 uur tot circa 
15.00 uur. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur   

zondag 16.00 & 19.30 uur  
maandag 20.00 uur  
dinsdag 21.00 uur  

woensdag 20.00 uur  
Het Diner

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
Gravity 3D

dinsdag 14.00 uur  
woensdag 20.00 uur   

Hoe duur was de suiker
donderdag 20.00 uur  

vrijdag 18.45 uur  
zaterdag 16.00 & 18.45 uur  
zondag 16.00  & 19.30 uur  

dinsdag 20.00 uur  
woensdag 16.00 uur  

De nieuwe wildernis
zaterdag 13.30 uur   
zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur  
Sinterklaas en de pepernoten chaos

zaterdag 16.00 uur  
woensdag 16.00 uur  
Turbo (NL) - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur  
woensdag 13.30 uur  

Planes (NL) - 3D
zondag 13.30 uur  

Turbo (NL) - 2D

Programma 7 nov t/m 13 nov 2013

Het Diner, hoe ver ga je 
om je kind te beschermen?
Serge weet iets, anders zou hij 
niet gereserveerd hebben in dit 
veel te chique restaurant. Babet-
te weet ook iets, anders zou ze 
niet huilen. Als ze beiden maar 
niks tegen Claire zeggen, want 
die weet niks. En Paul? Paul weet 
alles. De broers Serge Lohman, 
een politicus in de race voor het 
premierschap en Paul, een mis-
lukte geschiedenisleraar maar 
nu huisman, gaan met hun vrou-

wen Babette en Claire uit eten. Er 
wordt over koetjes en kalfjes ge-
praat, maar tegelijkertijd heerst 
er een duidelijke spanning. Ze 
vermijden het onderwerp waar-
voor ze eigenlijk zijn samenge-
komen: hun kinderen. Die heb-
ben iets verschrikkelijks op hun 
geweten wat hun toekomst kan 
verwoesten. Maar wie weet wat 
en hoever ga je als ouder om je 
kind te beschermen?

De enige persoon die geen hin-
der van de crisis ondervindt is 
Sinterklaas. Brutus ziet zijn kans 
om van zijn schuld af te ko-
men door zijn producten aan 
de goedheiligman te verkopen. 
Wanneer Brutus merkt dat Sin-
terklaas geen interesse heeft in 
zijn producten, bedenkt hij sa-

Sinterklaas en Pepernotenchaos
men met zijn moeder Dr. Brein 
en haar handlangers Joris en 
Boris een list om Sinterklaas te 
beroven. Ondertussen is er, on-
der toezicht van Tante Til op het 
Kasteel van Sinterklaas een vro-
lijke cupcakewedstrijd. Onopge-
merkt worden miljarden peper-
noten en de pakjes gestolen. 
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Moderne kunst uit Kameroen 
bij galerie & grafi sch atelier Sopit
Castricum - Moderne schilde-
rijen uit Kameroen van de afri-
kaanse schilders Bollo en Hé 
Zoul, verzameld door wijlen Thijs 
Blömer zijn te zien bij Sopit. Het 
werk van beide schilders geeft 
op kleurrijke, cartooneske wijze 
scènes weer uit het alledaagse 
leven in Afrika. Ook zijn er een 
aantal mahoniehouten bankbil-
jetten te zien van Thomas Tchop-
zan. Thijs Blömer woonde een 
kleine veertig jaar in Centraal- 
en West Afrika als houthande-

laar. Eind jaren tachtig leerde hij 
in Zuid-Kameroen de reclame-
schilder Bollo kennen. Hij raak-
te met hem bevriend en steun-
de hem door werk aan te kopen 
en kunstboeken en schildersma-
teriaal voor hem aan te schaf-
fen. Later ontmoette hij Hé Zoul, 
een telg uit een kunstenaarsfa-
milie. Bollo maakt kleurige, vro-
lijk ogende schilderijen met een 
humoristisch tintje, ondanks de 
niet altijd positieve boodschap 
van zijn werk.  Vrijwel ieder schil-

derij van Bollo en Hé Zoul is een 
aanklacht tegen corruptie, ar-
moede, werkloosheid, alcoholis-
me. De Franse teksten geven uit-
leg over de situatie of zijn als uit-
spraken bij de afgebeelde perso-
nen gezet. Te zien van zondag 10 
november tot en met 8 decem-
ber van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. Het adres 
is  Anna Paulownastraat 22 in 
Castricum. Zondag 10 novem-
ber met livemuziek van Sopitma-
chine.

Overzichtstentoonstelling Oud-Castricum 
over Castricumse kranten en drukkers
Castricum - Na het einde van 
de  Eerste Wereldoorlog verbe-
terden de economische vooruit-
zichten en de Drukkerij De Ken-
nemer in Beverwijk waagde het 
in april 1919 een Weekblad voor 
Castricum te gaan uitgeven. 

Zelfs een tweede plaatselij-
ke krant zag het licht, maar uit-
eindelijk vanaf 1936 bleef het 
Nieuwsblad voor Castricum 
over.  Na het vertrek van drukke-
rij Nagengast naar Alkmaar nam 
Drukkerij Boesenkool in 1949 

de krant onder haar hoede.  Bij-
na 40 jaar bleef  Boesenkool de 
uitgever totdat in 1986 de Noor-
derpers het overnam. Van een 
blad met abonnees veranderde 
de krant in een gratis huis-aan-
huisblad. De groei van het aan-
tal inwoners  maakte een twee-
de plaatselijke krant mogelijk: 
de Castricummer Courant.  Ver-
slaggevers, drukkers, fotografen 
enzovoort gaven in de loop van 
tientallen jaren hun beste krach-
ten aan de plaatselijke nieuws-
bladen, die wel de smeerolie van 

de gemeenschap genoemd wor-
den. Met een artikel in het jaar-
boek van Oud-Castricum, een 
kleine tentoonstelling en een 
korte documentaire fi lm wordt 
aandacht besteed aan deze ge-
schiedenis.
Van 10 november tot en met 8 
december, iedere zondag van 
13.00 tot 17.00 uur in galerie en 
grafi sch atelier Sopit op de Anna 
Paulownastraat 22 in Castricum - 
www.sopit.nl. Zondag 10 novem-
ber met livemuziek van Sopitma-
chine. 

CKenG wil een Hospice 
en Respijthuis in gemeente 
Castricum - CKenG wil dat het 
college alle medewerking geeft 
aan initiatieven die er zijn om in 
Castricum een Hospice te ves-
tigen. Een Hospice is een huis 
voor mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn en niet thuis kunnen 
sterven. In een Hospice wordt 
in een huiselijke omgeving op-
vang, zorg en begeleiding gege-
ven bij het sterven. Daarom heeft 
CKenG een motie ingediend. In-
middels heeft ook D66 te kennen 
gegeven mede- indiener te wil-
len zijn van die motie. 
CKenG wil bovendien dat het 

college alle medewerking geeft 
aan initiatieven die er zijn om 
in Castricum een Respijthuis te 
vestigen. Een Respijthuis is een 
huis voor mantelzorgers zo-
dat die voor een korte perio-
de de zorg voor hun kind, ouder 
of partner kunnen overlaten aan 
anderen en daardoor zelf even 
op adem kunnen komen.

Ook hiervoor CKenG een motie 
ingediend. Beide moties worden 
op 7 november bij de behande-
ling van de begroting 2014 be-
handeld. 

Bakkum - Op zondag 1 decem-
ber, de eerste zondag van de Ad-
vent, lanceert Monastiek Cen-
trum Zeeveld een nieuw initia-
tief: ‘De Inspiratiewandeling, een 
stille speurtocht’. De wandeling 
begint om 10.00 uur op Noor-
derstraat 2 in Bakkum en duurt 
een kleine drie kwartier. 

Ter afsluiting is er aansluitend 
tot 11.00 uur een stiltemedita-
tie in de kapel van Zeeveld. “Met 
dit nieuwe initiatief introduce-
ren we een variant op de stilte-

wandelingen”, zegt Thomas van 
Kleef, de directeur van Zeeveld. 
,,De deelnemers wandelen al-
leen, ieder voor zich, in hun ei-
gen tempo. We helpen hen om 
in de stilte hun gedachten te fo-
cussen. Daartoe bieden we iede-
re deelnemer een eigen inspire-
rende tekst aan. Geïnteresseer-
den kunnen zich tot 24 novem-
ber opgeven via phaaronw@hot-
mail.com. Aan de wandeling zijn 
geen kosten verbonden, een gift 
voor het werk van Zeeveld wordt 
op prijs gesteld. 

Castricum - Handen uit de 
mouwen tijdens de dertien-
de Natuurwerkdag in De Tuin 
van Kapitein Rommel. Vrijwilli-
gers van de Tuin hebben de vij-
ver gebaggerd, bollen gepoot 
en gesnoeid. Jill en Lisanne van 
het Jac. P. Thijsse College droe-
gen hun steentje bij tijdens hun 
maatschappelijke stage. 

Natuurwerkdag 
in tuin Rommel

December komt in zicht 
bij Bakkerij van Baar

Akersloot - Het lijkt nog ver 
weg, de decembermaand. Toch 
zijn de bakkers van Van Baar al 
druk aan het brainstormen om 
mooie producten te kunnen bie-
den de komende feestdagen. 
Sinterklaas en Kerstmis zijn bo-
vendien dé dagen om medewer-
kers en relaties te verrassen als 
dank voor hun inzet of vertrou-
wen gedurende het afgelopen 
jaar. 
Edith van Baar heeft zin in de 
gezellige drukte van de decem-
bermaand. Zij vertelt: ,,We heb-
ben straks weer ambachtelijk 
gemaakte speculaas- en taai-
poppen en wie aan deze lekker-
nij een persoonlijk tintje wil ge-
ven, kan een logo op de pop la-
ten plaatsen. Verder komen er 

natuurlijk weer amandelletters 
en amandelstaven, gevuld spe-
culaas en marsepein. Voor kerst 
maken we weer de beroemde 
superstollen van tachtig centi-
meter lang met een tekst naar 
keuze. Er zijn tulbanden, kerst-
stollen, roomboterkransjes en 
amandelkransen. Nieuw dit jaar 
is de notenstol; die is zo lekker!”  
Ook voor een cadeaupakket kan 
iedereen bij Van Baar terecht en 
zo’n pakket kan zelf worden sa-
mengesteld. ,,Ik help mensen 
graag bij het samenstellen er-
van. Maar wacht niet te lang met 
bestellen!”
Bakkerij van Baar, sinds 1916, is 
te vinden op de Kerklaan 14 in 
Akersloot, tel.: 0251-312253/p.
vanbaar@quicknet.nl.

Taalliefhebbers gezocht
Castricum - Voor het Groot 
Castricums Dictee wordt nog 
gezocht naar ouderen voor deel-
name. Op dinsdag 26 november 
staan om 19.00 uur in de biblio-
theek vijftig schoolbanken klaar 
om alle deelnemers te ontvan-
gen. Het Jac. P. Thijsse en het 
Bonhoeffercollege zorgen voor 
een ploeg van dertig leerlingen. 
Stichting Welzijn daagt twintig 

taalliefhebbers van rond de 55 
jaar en ouder uit om zich aan te 
melden. Het dictee, dat in het te-
ken staat van Erik of het Klein 
insectenboek van Godfried Bo-
mans (foto) is geschreven door 
Hanneke Klinkert. Burgemeester 
Toon Mans leest het dictee voor. . 
Voorr 20 november aanmelden 
via 0251-65 65 62, of info@wel-
zijncastricum.nl. 
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Springplank naar gezondheid
Eerste resultaten onderzoek 
BigMove zijn veelbelovend

Regio - Veel mensen hebben 
dagelijks te maken met een 
combinatie van lichamelijke en 
geestelijke klachten. De medi-
sche zorg behandelt hun klach-
ten veelal apart. BigMove biedt 
de mogelijkheid om onder be-
geleiding van zorgprofessionals 
een geïntegreerd gezondheids-
programma te volgen. In een 
behandeltraject van zes maan-
den leren deelnemers hun ei-
gen kracht ontdekken, overwin-
nen hun klachten en staan daar-
door positiever in het leven. Deze 
behandelaanpak heeft een posi-
tieve beoordeling van het RIVM 
gekregen, en wordt volledig er-
kend en vergoed door alle zorg-
verzekeraars. Meetinstrumen-
ten om het effect te meten zijn 
ontwikkeld in nauwe samenwer-
king met TNO en het Trimbos In-
stituut. De eerste uitkomsten van 

het wetenschappelijk onderzoek 
naar het effect van het Big Mo-
ve GGZ programma zien er veel-
belovend uit. 
Begeleidster Inge Rijken in Cas-
tricum: ,,Allereerst vindt er een 
intake plaats door de psycho-
loog. Vervolgens door een Big 
Move begeleider, in ons ge-
val door Helene of mij. Het pro-
gramma bestaat bewegen met 
de groep, individuele gesprek-
ken met de psycholoog en met 
de begeleider. Gedurende het 
traject merken we dat de deel-
nemers meer grip krijgen op hun 
leven. Ze worden krachtiger en 
gaan beter om met de proble-
matiek die er is.” De huisarts 
verwijst de cliënt naar Big Mo-
ve. Aanmelden kan via tel.: 0251-
653072 en vraag naar Inge Rij-
ken. Mailen kan naar info@re-
habcentre.nl. 

Top Triade 
Parktoren 3 bereikt

Castricum - Het hoogste punt 
van appartementencomplex Tri-
ade Parktoren 3 is afgelopen 
woensdagmiddag bereikt. Bot 
Bouw Initiatief heeft dit een offi-
cieel tintje gegeven door de laat-
ste dakplaat op zijn plaats te hij-
sen onder andere in het bijzijn 
van de toekomstige bewoners. 

De oplevering van het apparte-

mentencomplex is gepland in 
het tweede kwartaal van 2014. 
Triade Parktoren 3 bestaat uit 
veertien appartementen (van 
105 m2 tot 114 m2) en twee 
penthouses. De appartementen 
kenmerken zich naast de bijzon-
dere architectuur door grote bal-
kons, riante woonkamers, vloer-
verwarming en royale bergin-
gen en een ondergrondse par-

keergarage. De woningen lig-
gen centraal in Castricum, in een 
parkachtige omgeving omsloten 
door een fraaie vijverpartij. Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
heeft  tot nu toe elf van de zes-
tien appartementen verkocht. 
Voor inlichtingen: Van Amster-
dam Garantiemakelaars tel: 
0251-650850 of info@vanam-
sterdam.nl. 

Toekomst Damphegeest 
is formeel beklonken

Limmen - Het beheer en exploi-
tatie van het Limmense zwem-
bad Dampegheest is nu offici-
eel geregeld. Dinsdag 29 ok-
tober tekende burgemeester 
Mans voor gemeente Castricum 
en de heren Snel, Dijkhuis, en 
Vermolen van Stichting Vrien-
den van Damphegeest een over-
eenkomst waarmee de stichting 

het zwembad binnenkort in erf-
pacht krijgt. De stichting maakte 
zich hard voor het voortbestaan 
van het zwembad en dat is met 
deze overeenkomst formeel be-
klonken. De stichting heeft het 
zwembad feitelijk al in gebruik, 
afgelopen voorjaar nam wethou-
der Meijer een symbolische duik 
in het bad bij de opening. 

Stoere meiden gaan naar 
de open dag van PCC

Alkmaar - Op woensdag 13 no-
vember wordt er op PCC Oos-
terhout in Alkmaar speciaal voor 
meisjes van groep 8 weer een 
StoereMeidenDag georgani-
seerd. Tijdens een aantal techni-
sche workshops kunnen ze zelf 
de handen uit de mouwen ste-
ken en dat is een prima kennis-
making met techniek.  
Meisjes en techniek is tegen-
woordig geen vreemde combi-
natie meer. Op PCC Oosterhout 
volgen meisjes die in techniek 
zijn geïnteresseerd zijn de popu-
laire opleiding Vakcollege Tech-
niek. Kennis maken met techniek 
kan tijdens de jaarlijkse Stoere-

MeidenDag. De middag is be-
doeld voor meisjes die nu al we-
ten dat ze later misschien wel 
huizen of etalages willen inrich-
ten of op een andere manier met 
techniek, design en onderne-
merschap bezig willen zijn. Het 
Vakcollege Techniek is een op-
leiding die optimaal aansluit op 
het Mbo en de arbeidsmarkt.  De 
opleiding start vanaf de aller-
eerste dag al met 30% beroeps-
gerichte lessen. Met het diplo-
ma op zak mag de leerling zich 
vakman of –vrouw noemen en is 
dan helemaal klaar voor een pri-
ma baan in de techniek.
Op PCC Oosterhout loopt al een 

aantal meiden rond die heb-
ben gekozen voor deze oplei-
ding, onder meer bij de richting 
Voertuigtechniek en Metaal-
techniek. Sophie Nguyen (14) 
zit in het derde jaar en heeft ge-
kozen voor Bouwtechniek: ,,Ik 
vind het inrichten van huizen 
leuk en dat was al zo op de ba-
sisschool. Mijn opa heeft bij Es-
peq gewerkt en mede door hem 
heb ik deze keuze gemaakt.” Tij-
dens de schilderles zit ze naast 
Floor Meijer (14) die dezelfde 
richting heeft gekozen: ,,Ik wil la-
ter meubelmaker worden, omdat 
ik graag iets maak, waar je echt 
iets aan hebt. Mijn ouders von-
den dit voor mij een prima oplei-
ding. Het is iets heel anders dan 
mijn zusjes doen, maar dit past 
gewoon bij mij.” Samen heb-
ben ze een raamkozijn gemaakt 
en dat was nog een flinke klus. 
Floor: ,,We hebben geleerd hoe 
je de stukken met elkaar ver-
bindt en hoe de machines wer-
ken, zoals een afkortzaagmachi-
ne, een Vandiktebank, een pen-
nenbank, de freestafel en nog 
veel meer.” Sophie vult aan: ,,Met 
het aftekenen zijn we het langst 
bezig geweest, want dat moet 
echt heel precies gebeuren.” 
Docent Ritso Polder is tevreden 
over hun werkstuk: ,,Ze hebben 
het echt heel goed gedaan, zon-
der een enkel foutje en daarom 
was de 7,5 ook meer dan ver-
diend.” De StoereMeidenDag op 
PCC Oosterhout begint om 13.00 
uur. Aanmelden tot maandag 11 
november via www.pcc.nu.

Bobs Swinging Piano Party
Uitgeest - Livemuziek en ver-
zoeknummers aanvragen vol-
gens het ‘duelling piano’s con-
cept’; dat kan zondag 10 novem-
ber in Bobs. Aan deze Piano Par-
ty werken muzikanten Sven (pia-
no) en Roy (drums) mee. Beiden 
zijn bekend van Great Piano’s en 
Booming Piano’s. Dankzij hun 
ervaring, enthousiasme en ener-
gie zorgen zij ervoor dat elk op-

treden een groot feest wordt!
Zondag 10 november in Grand 
Café Bobs, Westerwerf 1, Uit-
geest. Aanvang 15.00 uur, en-
tree gratis. 
Daarna is het natuurlijk mogelijk 
om een hapje te eten in het nieu-
we restaurant van Bobs. Surf 
voor alle mogelijkheden en uit-
gebreide informatie naar www.
bobs.nl.
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Serena haalt zilver op NK
Castricum - Van vrijdag 1 tot en 
met zondag 3 november werd 
het Nederlands Kampioenschap 
kortebaanzwemmen gehouden 
in Dordrecht. De 14-jarige Cas-
tricumse  Serena Stel kwam hier 
vijf keer aan de start. 
Op vrijdag begon ze met de 200 
rug. Haar tijd van 2.23.13 was 
goed voor een vijfde plek bij de 
jeugd en tevens goed voor een 
A-fi nale plek in de avond. In de 
ochtend startte Serena ook op 
de 50 vrij. Haar tijd 27.36 was een 
fractie (0.02) boven haar pr en 

ze werd hiermee zevende. Haar 
derde afstand was de 400 vrij. 
Na een technisch goede race 
was haar eindtijd 4.32.85, een 
persoonlijk recordverbreking van 
8 seconden en goed voor een zil-
veren NK medaille.
Zaterdag was de 200 vrij een 
zevende plek, 2.09.78. Zondag 
kwam Serena aan de start op de 
100 vrij. Via 28.46 zwom ze naar 
een achtste plek, in 58.96 een 
persoonlijk record. Serena heeft 
een goed NK gezwommen, zo 
vroeg in het seizoen.

Vitesse pakt periode-
titel én koppositie!

Castricum - Zo’n twee jaar gele-
den hielp Vitesse op de Puikman 
SVW aan een onverwachte pe-
riodetitel. Vitesse was toen veel 
sterker dan SVW, maar na een 
1-0 ruststand ging de winst toch 
naar SVW. En omdat de concur-
rentie allemaal punten verspeel-
de was de eerste periode toen 
onverwacht voor SVW.  Dit keer 
was het Vitesse dat op de Puik-
man de eerste periode kon pak-
ken tegen hetzelfde SVW. In een 
niet al te beste wedstrijd bleef 
het lang spannend, maar om-
dat concurrent Hellas Sport met 
2-0 ten onder ging bij VSV, kon 
Vitesse door een 1-1 gelijkspel  
feest gaan vieren in de prachtig 
gerenoveerde kantine.
De eerste helft lag het initia-
tief duidelijk bij SVW. De ploeg 
uit Heerhugowaard combineer-
de beter en wist door de snelle 
buitenspelers regelmatig gevaar 
te stichten voor de thuisploeg. 
Maar echt grote kansen leverde 
dat niet op. Vitesse kon er wei-
nig tegen in brengen omdat de 
voorwaartsen nauwelijks in stel-

ling konden worden gebracht. 
De 0-0 ruststand was dan ook 
niet echt een verrassing.
Na rust was er wat meer even-
wicht in het duel, maar gesteund 
door de vele supporters ontston-
den er wat kleine mogelijkheden 
voor Vitesse.  Toch duurde het tot 
een minuut of 10 voor tijd alvo-
rens het duel werd opengebro-
ken. Een rush van Desmond de 
Waard werd onrechtmatig on-
derbroken en daardoor werd Vi-
tesse een vrije trap toegekend 
op een meter of 20 van het doel 
van Gertjan Stet, de voormalige 
keeper van Flamingo’s. Jasper 
Rutgers wist de bal op prachtige 
wijze over de muur en in de krui-
sing te knallen. Daardoor zat Vi-
tesse al op rozen, omdat concur-
rent Hellas Sport al achter stond 
bij VSV en bovendien al twee ro-
de kaarten had geïncasseerd. In 
de blessuretijd wist SVW nog wel 
de verdiende gelijkmaker te sco-
ren, maar de 1-1 eindstand be-
tekende het begin van een fees-
telijke afsluiting van een succes-
volle 1e periode voor Vitesse’22.

Onsportieve wedstrijd
Akersloot - Zondag was de eer-
ste uitwedstrijd van het handbal-
zaalseizoen voor de Meervogels 
dames, die gespeeld moest wor-
den tegen de dames van Dyna-
mo. De start was goed; Annick 
de Beurs schoot direct in de eer-
ste aanval de bal er in. Er werd fel 
verdedigd en Dynamo wist daar-
door niet vaak het doel te vinden. 
Meervogels scoorde echter ook 
niet veel waardoor de stand gelijk 
op liep. ,,Dynamo verdedigde vuil, 
niet frontaal en er werd vaak aan 
armen gezeten, maar kwam hier 
helaas mee weg wat voor Meer-
vogels niet voordelig was. Het 
werd niet altijd afgestraft en dit 
resulteerde in steeds harder spel”, 
aldus een van de dames. Aan bei-
de kanten werd er uitgedeeld. 

Mooie tijd om de rust in te gaan, 
met een spannende stand van 
4-5. Meervogels startte de twee-
de helft ook goed en wist twee 
keer het doel te vinden. Dynamo 
had moeite met scoren, zij wisten 
er dan ook maar 3 te maken in 
de gehele tweede helft. Meervo-
gels hield het hoofd koel en wist 
de voorsprong te behouden en 
de wedstrijd te eindigen met een 
stand van 7-11, waarbij het laatste 
doelpunt in de laatste 10 secon-
den er mooi in werd gelegd door 
Inge van der Velden. Meervogels 
hoopt op een sportiever vervolg 
bij de thuiswedstrijd in sporthal 
de Lelie. Volgende week, zondag 
10 november om 13.30 uur, speelt 
Meervogels dames 1 thuis tegen 
de dames van Hollandia T.

Limmen - Wim Mandemakers 
heeft ook de eerste rit in een 
nieuwe serie van tien om de KPB 
(Kids and Parents Bikeschool) 
MTB cup gewonnen. Na de 
voorgaande editie ruimschoots 
te hebben gewonnen, was het 
donderdagavond weer raak. Al 
na de eerste doorkomst in de 
rit over een uur, kwam veelvraat 
Mandemakers als leider door, 
kort gevolgd door Chris Kemp. 
Alwin Hes en Vincent Beentjes, 
maar ook Milosj van Renesse 
volgden in zijn slipstream. Chris 
Kemp moest vervolgens, door 
wellicht een beetje overmoed, 
zijn jacht op de leider staken en 
viel terug naar een uiteindelijke 
stevige vijfde plaats. Na Kemp 
waren het Milosj van Renes-
se, Alwin Hes en Vincent Been-
tjes die het achtervolgingsstokje 
overnamen en aansluiting trach-
ten te bewerkstelligen. Maar he-
laas mislukte dit voor het trio. 
Vincent Beentjes leek even later 
nog het langste zicht te hebben 
op een overbrugging van het 
gaatje naar Mandemakers.
Ruim halfkoers was het echter 
helemaal duidelijk dat de kaar-
ten echt in het voordeel lagen 
van Mandemakers. Op het slot 
trok Mandemakers nog eens al-
le registers open en kwam met 
grote voorsprong over de meet. 
Opvallend was ook de verrich-
ting van Jolinda Lute, het zusje 
van wielrenner Jeroen, die lang 
rijdend in het gezelschap van 
Maurice Kauffman, een negen-
de plaats veroverde in het man-
nengeweld.

Wie klopt Wim 
Mandemakers?

Jubilarissen 
bij WWSV 

Akersloot - Tijdens de jaarlijk-
se ledenvergadering van WWSV 
gymvereniging Akersloot wer-
den de jubilarissen gehuldigd. 
Marion Frinking werd gehul-
digd voor haar 25 jaar gymleid-
ster zijn. Mevrouw B. Mokry-
Daane is 40 jaar lid van de tech-
nische commissie en Jan Kruije-
naar is 25 jaar onafgebroken lid 
van de vereniging. Allen ontvin-
gen een oorkonde en bloemen 
van de voorzitter namens het be-
stuur. Tevens kregen Jan en Ma-
rion nog bloemen van hun me-
de-gymnasten uit de groep. Me-
vrouw Mokry kreeg nog een ca-
deaubon aangeboden voor haar 
vele werkzaamheden voor de 
vereniging.

Kuipers spot talent bij Helios
Castricum - Maandag 28 ok-
tober ontving KV Helios hoog 
bezoek: meervoudig korfballer 
van het aar André Kuipers van 
Koog Zaandijk gaf samen met 
teamgenoot Jordi Pasma voor 
Korfbal-stars een jeugdclinic. 

De clinic was voor zowel spelers 
als trainers zeer leerzaam. Kuipers 

zag best wel wat talent onder de 
Heliossers. Komend weekend 
spelen alle teams thuis in Sport-
hal De Enterij in Limmen. 

Zaterdag 23 november van 10.00 
tot 16.00 en zondag 24 novem-
ber van 10.00 tot 17.00 kan ieder-
een die dat wil het talent zelf be-
wonderen.

Gelijkspel FC Castricum
Castricum - FC Castricum heeft 
moeten knokken om thuis gelijk 
te spelen tegen BOL. FC Castri-
cum kreeg in de 13de minuut de 
eerste kans. Justo van de Werf 
liet zijn hielen zien en bij de ach-
terlijn bereikte hij spits Remko 
Hoek net niet. BOL reageerde 
meteen. Na een mooie actie over 
links werd doelman Marius Jan-
sen gepasseerd. Even later redde 
Jansen twee keer en hield hij FC 
Castricum in de wedstrijd. Door 
een onnodige actie van Stephen 
Zeilstra op de keeper van BOL 

moest het elftal van coach Ron 
van der Velde al voor rust met 
tien man verder. Kopballen van 
uitblinker Hamaker in de 64e mi-
nuut uit een corner en de 73 min. 
waren gevaarlijk. Uit een vrije 
trap van Maarten Duivenvoorde 
kopte Hamaker de welverdiende 
1-1 binnen. 

Even later kon ook Atjeh Ragho-
sing na een overtreding van ach-
teren het veld verlaten. Mede 
dankzij de wissels van Bart Vrij-
burg met Justo van de Werf en 

Peter Hes voor Sebastiaan We-
ber sleepte FC Castricum een 

punt uit het boeiende duel.
(Foto: Han de Swart).
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Afzwemmers 
in oktober

Castricum - In oktober hebben 
42 kandidaten hun zwemdiplo-
ma gehaald in zwembad De Wit-
te Brug. 
Een groep van 18 kinderen heeft 
op 2 oktober voor het eerste 
zwemdiploma afgezwommen: 
Robert Bavius, Richard Bran-
te, Evi van Dijk, Jevanna Hollen-
berg Prevo, Mika Horn, Nicole 
Kuijper, Gabriël Labal, Linsey van 
Ladesteijn, Tim Levering, Silke 
de Maar, Lara van Nieuwenhuy-
zen, Chamène de Ruyter,  Ma-
rit Scholten, Lucas Smit, Janka 
Walek, Robin Wardenburg, Da-
ve Weijers en Eline van der Werff 
kunnen met kleding aan zwem-
men op buik en rug, borstcrawl 
en rugcrawl, onder water zwem-
men, drijven en watertrappelen. 

Op woensdagmiddag 9 oktober 
was het een groep van 15 kan-
didaten voor het B-diploma. Voor 
het B-diploma zijn alle onder-
delen uitgebreider dan voor het 
A-diploma. Jarno de Bruin, Lo-
tus van Duijn, Stef Glandorf, Lu-
na de Graaf, Stelle Guit, Maartje 
van Klaveren, Nienke Lagerweij, 
Enzo de Lang, Fiene Mandema-
kers, Lars Noom, Liz Noom, Em-
ma van Oosterom, Maartje Res, 
Sofi e Visser en Juul de Zeeuw 
hebben goed al hun vaardighe-
den in het water laten zien. 

Donderdag 10 oktober  heeft 
Asjot Israeljan zijn A-diploma tij-
dens de eigen les gehaald. 
Op woensdag 16 oktober heb-
ben: Isabel Huisman, Dania Kla-
ver, Rosalie Musquetier, Ro-
mée Peters, Benthe Pieters, Tigo 
Richter, Kimberly Völker en Rick 
van Zijtveld hun C-diploma ge-
haald. Zij hebben nu het ABC-
diploma en zijn zeer zwemvaar-
dig in de verschillende zwemsla-
gen en het afl eggen van de af-
stand, maar ook zwemveilig door 
de vele verschillende ‘kunsten’, 
die ze nu beheersen in het water.
Op 30 oktober  zijn de toekom-
stige zwemmers voor de A-les-
sen samen met hun ouders ge-
komen om te kijken en mee te 
doen aan de introductieles.

Team Distance Runners 
start het crossseizoen

Castricum - De Lottocrosscup 
in Mol, België, vormde voor de 
acht TDR atleten dit weekeinde 
de start van het crossseizoen. 
Dit was een mooie voorberei-
ding op de Nederlandse Kam-
pioenschappen in Tilburg, over 
drie weken.
Junior van Eekelen wist zich in 
het internationale Junioren A 
veld goed staande te houden 
met een mooie negende plek 
over 6200 meter. Hij fi nishte op 
37 seconden na de Nederland-
se winnaar Tommy Staal. 
Bij de dames, over 4700 meter, 
werd Jill Holterman vijftiende, 
1.24 na de winnaar. Helen Hof-
stede startte minder goed aan 
het winterseizoen maar werd 
toch achttiende, slechts 11 se-
conden na Holterman.
Bij de heren senioren stond de 

internationale top aan de start 
voor de 9200 meter. Zes TDR at-
leten namen deel. De resultaten 
waren wisselend. Castricum-
mer Mark Nouws liep een soli-
de race en werd achttiende, op 
2.02 na de Keniaanse winnaar. 
In de voorlaatste ronde haal-
de hij teamgenoot en Zaan-
dammer Richard Douma in, die 
25ste werd. Edwin de Vries liep 
een goede race maar bereik-
te de fi nish niet.  Door plotse-
linge buikkrampen moest hij 
de strijd staken. Jurjen Polder-
man, sinds enkele weken be-
zig met een proefperiode bij 
Team Distance Runners, fi nish-
te als 28ste. Achter Polderman 
bereikte Tjerk Conijn de 36ste 
plek, terwijl Tom Koetsenruijter 
genoegen moet nemen met de 
40ste stek.

Een rugby-interland 
in de eigen achtertuin
Castricum - De Bakkummer 
Roy Schermer (foto) is de Hoo-
ker van het Nederlandse rugby 
vijftiental dat vorige week in Isra-
el met 54-8 een knappe prestatie 
neerzette. Hard trainen en goed 
teamspel werpt zijn vruchten af. 
Door de aanleg van een kunst-
grasveld in het Nederlands Rug-
by Centrum in Amsterdam zal 
Oranje zaterdag 9 november in 
Castricum tegen Litouwen aan-
treden. Op sportpark Wouterland 
is de Kick-Off om 15.00 uur en 
de inzet is een mogelijke promo-
tie naar poule 1B. De basis vijf-
tien bestaat onder meer uit Sam 
Brouwer die oorspronkelijk van 
rugbyclub De Wrotters uit Gorre-
dijk komt en zich de eerste Friese 
international mag noemen. Ook 

Schermer verwacht in de basis te 
starten. Dat wordt dan een inter-
land die min of meer in zijn ei-
gen achtertuin gespeeld wordt. 
De Bakkummer staat midden in 
de eerste rij van de scrum, is in 
vorm en speelt als een terriër. 
Roy Schermer heeft er veel zin 
in om niet alleen met het eerste 
van de Castricumse Rugby Club 
goed te presteren maar ook in 
zijn Oranje shirt. 
De bondscoach Alex Chang zal 
dus een beroep op hem doen. En 
dat doet hij wel meer. Want Roy 
is zijn vaste hotel kamergenoot 
geworden. De coach snurkt na-
melijk zo luid dat alleen Scher-
mer, die doof is, daar geen last 
van heeft. (Foto Wim Peper-
kamp).  

Castricum - Na de zomervakan-
tie is in het zwembad De Witte 
Brug het schoolzwemmen weer 
begonnen met voornamelijk 
het oefenen en trainen van de 
schoolslag, enkelvoudige rug-
slag en duiken en dat gedeelte 
is afgesloten met de Castricum-
se kampioenschappen school-
zwemmen.
De groepen 5 en 6 hebben tij-
dens de eigen schoolzwem-
tijd hun klassenwedstrijd ge-
zwommen, want niet het indivi-
duele, maar het groepsresultaat 
was belangrijk. In kleine groep-
jes werd zo snel mogelijk een 
baan schoolslag gezwommen. 
Door de strenge jury, de zwem-
instructeurs, en hulp van de on-
derwijzers zijn de resultaten per 
groep bijgehouden. Iedere leer-

ling heeft één keer op tijd ge-
zwommen, waarbij de wedstrijd 
voor de hele klas als echte groep 
was, want per groep is de snel-
ste en de minst snelle zwemmer 
genoteerd en opgeteld en dat le-
verde de eindscore per klas.

In de weken voor de herfstva-
kantie hebben alle groepen van 
alle scholen vol enthousiasme 
gezwommen, elkaar aangemoe-
digd en per groep hun tijd neer-
gezet met uiteindelijk twee win-
nende klassen: groep 5 van de 
Visser ‘t Hooft zwom het snel-
ste van alle groepen 5. Van al-
le groepen 6 was de Juliana van 
Stolberg de snelste. Als prijs mo-
gen zij met de hele klas op een 
zaterdagmiddag komen vrij-
zwemmen. 

CAS RC wint met 62-0
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft een eenvoudi-
ge zege geboekt tegen de pro-
movendus EZRC Oemoemenoe. 
Op Wouterland werd het 62–
0, waardoor het doelsaldo weer 
fl ink in de plus gaat. De Castri-
cummers blijven na deze over-
winning op zilver staan, Hilver-
sum heeft nog steeds een iets 
hoger doelsaldo. Na tien mi-
nuten werd de ban gebroken 
en zorgde Joost Kramer voor 
de eerste punten op het score-
bord. Zijn voorbeeld werd ge-

volgd door Rob van der Velden, 
Roy Schermer, Sven Berg waar-
bij de laatste try de eerste con-
versie werd raak geschoten door 
Menno Rechsteiner. Hiermee 
was het bonuspunt binnen en de 
ruststand (22-0) bereikt. Na de 
thee werd het verzet  gebroken 
door tries van Berg en Pieter-
Bob Wierenga, de jonge captain 
van het team. Zachary Jungman 
en Rechsteiner  zorgden voor 
het slotakkoord, waarbij de laat-
ste en passant de meeste con-
versies binnenkickte. 

Castricum - Vanaf 20 november 
gaat omroep MAX wekelijks op 
de woensdagmiddag om 14.40 
uur op Nederland 2 de tv-cursus 
‘Iedereen kan Bridgen’ uitzen-
den. Bricas, bridgeclub in Cas-
tricum, wil de tv-kijkers behulp-
zaam zijn bij het begrijpen van 
deze lessen en deze eventueel 
individueel coachen. 
Belangstellenden zijn welkom, 
elke donderdag, in Geesterha-
ge vanaf 14.00 uur. Wie niet op 
de donderdagmiddag mee kan 
doen, kan contact opnemen met 
Wilco Strauss via 0251-657827 
voor een andere afspraak.

Bridgen bij 
Max en Bricas

Zondag 10 november 14.00 uur:

Limmen  -  Meteoor

balsponsor:	 peeters vervoercentrale

pupil v.d. week:	thomas van Dijk (speler limmen D1)
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Verrassende tentoonstelling 
van Uitgeester boerderijen
Uitgeest - Na de succesvolle 
expositie ‘150 jaar Vondel’ van 
vorig jaar zijn het nu ‘Uitgees-
ter boerderijen’ die in het ge-
meentehuis van Uitgeest de aan-
dacht zullen vragen. De Vereni-
ging Oud Uitgeest heeft een ex-
positie met verrassende elemen-
ten kunnen samenstellen uit ei-
gen beeldmateriaal over dit on-
derwerp.
In een twaalftal lijsten zijn foto’s 
en tekeningen bijeengebracht 
en van korte teksten voorzien. 
Zoals het een historische ver-
eniging betaamt ligt het accent 
daarbij steeds op het in beeld 
brengen van vroegere en actue-
le situaties. 
Zo wordt bijvoorbeeld een aan-
tal foto’s getoond van boerderij 
De Horn. Voorheen stond deze 
boerderij in een landelijke om-
geving aan de noordkant van het 
dorp maar op een gegeven mo-
ment moest zij het veld ruimen 
voor het bedrijventerrein aan de 
Populierenlaan. Het verschil in 
aanblik van toen en nu is verba-
zingwekkend. 

De oprukkende woningbouw 
deed ook de stolphoeven Vrij-
burg en Uilenburg verdwijnen. 
Aan de hand van foto’s uit 2013 
wordt duidelijk gemaakt om wel-
ke locaties het precies gaat. De 
herkenbaarheid van de situatie 
wordt hierdoor sterk vergroot. 
De tentoonstelling is met na-
me verrassend vanwege teke-
ningen en foto’s die vrijwel niet 
bekend zijn bij het publiek. Een 
treffend voorbeeld hiervan is de 
reeks foto’s van de al lang ver-
dwenen bijgebouwen van boer-
derij Het Veldhuis van Kager aan 
de Hoogedijk. Bij een andere lijst 
wordt de blik van de bezoeker 
gevangen door een tekening van 
een gemetselde voorgevel van 
omstreeks 1700. De tekening is 

gemaakt naar een oude foto van 
een langhuisstolp aan Wester-
geest 57 waarop deze gevel ge-
deeltelijk zichtbaar is.
Van enkele in het oog lopende 
renovaties zijn afbeeldingen in 
afzonderlijke lijsten verzameld. 
Aan het gerestaureerde Koog-
huis van Terra is eveneens een 
aparte lijst gewijd.
Het opvallende aan het huidi-
ge boerderijenbestand dat meer 
dan vijftig exemplaren telt, is de 
grote variëteit aan vormen. Stol-
pen, langhuisstolpen, afgeknot-

te stolpen en kapbergen passe-
ren allemaal de revue. Omdat al 
die variaties in één tentoonstel-
ling zijn samengebracht, is het 
mogelijk ze nauwgezet te bekij-
ken en met elkaar te vergelijken. 

De tentoonstelling is te bezichti-
gen van 8 november tot en met 3 
januari tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis van Uit-
geest: maandag tot en met don-
derdag 09.00 – 12.00 en 13.30 – 
17.00; donderdag 18.30 – 20.00; 
vrijdag 09.00 – 12.30 

Kapberg en stal, Hoogedijk 5, 1977

Informatieochtend over 
e-books in bibliotheek
Uitgeest - De populariteit van 
e-books neemt steeds meer 
toe. Veel mensen ontdekken 
het voordeel van  lezen via een 
e-reader of tablet.  Geen zwaar 
boek op schoot in de trein of in 
de koffer, maar alle boeken  op 
een handzaam en draagbaar ap-
paraat.
Uit vragen die klanten aan de 
bibliotheek stellen blijkt dat er 
nog veel onduidelijk is. Vandaar 
dat Bibliotheek IJmond Noord 
op dinsdag 12 november in Ves-
tiging Uitgeest een informa-
tieochtend organiseert over e-
books en e-readers. 
Tijdens deze ochtend zal infor-
matie gegeven worden over:  wat 
is een e-book, hoe kan ik een e-
book lenen via de bibliotheek, 

hoe vraag ik een account aan, 
kan ik een e-book lezen op mijn 
tablet, hoe leen ik e-books op 
mijn vakantieadres? Verder wor-
den er tips en trucs gegeven en 
wordt er uitleg gegeven over de 
VakantieBieb app, een app die u 
in bepaalde perioden gratis kunt 
downloaden en waar een grote 
variatie aan e-books op staat. Ui-
teraard kunt u ook vragen stel-
len. Men heeft ook een aan-
tal e-readers, een tablet en een 
smartphone  ter demonstratie 
beschikbaar. Bibliotheekleden 
die nog geen account hebben 
voor de ePortal kunnen deze ter 
plekke laten aanmaken. Neem 
dan wel uw bibliotheekpas mee!
De toegang is gratis, aanvang 
10.00 uur, einde circa 11.30 uur.

Kom naar de Dag van 
de Mantelzorg!

Uitgeest - Op zaterdag 9 no-
vember zijn mantelzorgers uit de 
gemeenten Uitgeest en Castri-
cum van 13.15 tot 15.45 uur wel-
kom in het gemeentehuis van 
Uitgeest. Tijdens de dag van de 
mantelzorg is er veel informatie 
over allerlei soorten hulp en on-
dersteuning.
Vanaf de opening door burge-
meester Theo van Eijk om 13.15 
uur is er direct van alles te be-
leven. Er is een steltloper, een 
doorlopende documentaire over 
mantelzorg, workshops, een fo-
tograaf, hand- en voetverzor-
ging en muziek. Het programma 
is tegelijk feestelijk en informa-
tief, zodat mantelzorgers van al-
le leeftijden er écht iets aan heb-
ben.

Mensen die veel voor een ander 
zorgen, noemen we mantelzor-
gers. Mantelzorgers zijn er van 
alle leeftijden. Ze zorgen voor 
een ernstig zieke partner, voor 
een kennis met NAH, voor een 
kind met gedragsproblemen, 
voor een verslaafde moeder. In 
ons land zijn naar schatting 3,5 
miljoen mensen die voor een an-
der zorgen, korte of lange tijd, af 
en toe een uurtje of elke dag.

Hulp aan een mantelzorger kan 
bestaan uit het overnemen van 
de zorg voor een korte tijd. Maar 
het kan ook ondersteuning zijn 
bij een weekeindje weg. Of het 
gebruik van apparatuur, zodat 
‘zorg op afstand’ mogelijk is. Of 
een speciale mooie dag voor een 
broer of zus van een gehandi-
capt kind. Of een handigheidje in 
huis, zodat iemand minder zorg 
nodig heeft. Of een training, zo-
dat je beter om kunt gaan met de 
ziekte van een partner. Of con-
tact met anderen die in dezelfde 
situatie zitten, om elkaar te steu-
nen. Of vrijwilligerswerk, waar-
door mantelzorgers geholpen 
kunnen worden.

Alle geboden informatie vindt 
u in stands en kramen, maar u 
kunt ook terecht voor een gratis 
adviesgesprek van een paar mi-
nuutjes over verschillende on-
derwerpen. 
De Wmo-consulenten van de 
gemeenten staan u graag te 
woord en ook de adviseurs van 
MaatjeZ, Centrum voor Mantel-
zorgondersteuning staan voor 
u klaar. Kijk binnenkort op de 
website van MaatjeZ voor het 
volledige programma.

Uitgeest - Hans en Paul Wij-
te scoren ruim 65% in de A-lijn 
bij Bridgeclub Uitgeest. Mooie 
score, maar deze kunnen ze di-
rect aan de zolen van hun schoe-
nen schrijven, ze schieten er niks 
mee op. Om het aantal paren in 
de A-lijn (en daarmee ook in de 
B-lijn) even te maken spelen ze 
in de hogere lijn, de A-lijn dus. 
In de B-lijn creëert dat ruimte, en 
daar maken Guurtje en Ton Bra-
kenhoff optimaal en dankbaar 
gebruik van. Zij scoren met 59% 
een fraaie en ongetwijfeld ver-
diende eerste plaats. En in de 
A-lijn soupeert dat ruimte. Die 
65%-score door een B-lijn-kop-
pel is koren op de molen van het 
koppel Molenaar-Twaalfhoven. 
Zelf scoren ze behoorlijk, maar 
de meeste procenten die naar 

concurrenten zouden kunnen 
gaan worden weggesnoept door 
de gebroeders Wijte en daar-
mee zitten ze zelf redelijk stevig 
in het zadel wat betreft de twee-
de periode. Nog een paar van 
die meesnoepers: het koppel De 
Wildt-De Vries. Bij afwezigheid 
van Nel Modderman speelt Ma-
rian de Vries een aantal avon-
den met Wim de Wildt en dat 
gaat niet verkeerd: 60% en een 
tweede plaats getuigt van des-
kundigheid en stoutmoedigheid, 
naast een portie geluk. Zon-
der dat vaart overigens niemand 
wel! En wie de laatste twee we-
ken wél wel vaart?  Mario Tedde 
en Meeuwes Luten. Onze krasse 
knarren zijn enige tijd uit beeld 
geweest maar scoren er de laat-
ste twee weken lustig op los. In 

        Bridgenieuws de E-lijn bovenaan staan met 
gemiddeld 59%, dat schept ver-
wachtingen. (Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wijte 
65,28% 2 Wim de Wildt-Marian 
de Vries 60,42% 3 Harry Twaalf-
hoven-Eric Molenaar 59,38%
B-lijn: 1 Guurtje Brakenhoff-
Ton Brakenhoff 59,50% 2 An-
nie Bleeker-Ina Woerden 56,67% 
3 Lia Hendrikse-Corrie Nijsen 
56,50%
C-lijn: 1 Agnes Apeldoorn-Milja 
vd Booren 63,89% 2 Lea v Dom-
melen-Nel Weber 60,42% 3 Ma-
ria Jacobs-Roland Kiès 55,56%
D-lijn: 1 Ger v Andel-Rob de 
Neef 57,29% 2 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 55,73% 3 Jan vd 
Booren-Eddy Jansen 52,08%
E-lijn: 1 Marianne de Groot-
Hans Kollerie 61,11% 2 Meeu-
wes Luten-Mario Tedde 59,03% 
3 Gré Krom-Riek Koek 49,31%
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Castricum - Op 8 november 
verschijnt het boek De Gere-
formeerden van Castricum van 
Meerten Ritzema, over drie ge-
neraties gereformeerden in een 
rooms-katholiek dorp. 

Het eerste exemplaar wordt over-
handigd aan de voorzitter van de 

‘De Gereformeerden van Castricum’

Voedselactie
Castricum - Op zaterdag 9 no-
vember wordt bij de Vomar in 
winkelcentrum Geesterduin de 
Dorcas Voedselactie gehouden. 
Men kan een of meerdere pro-
ducten inleveren voor de aller-
armsten Afrika en Oost Europa. 
Op bijna duizend locaties in Ne-
derland worden van 3 tot en met 
10 november door Dorcas voed-
sel en fondsen ingezameld.

D66 heeft de lijst rond
Castricum - Vrijdagavond heeft 
D66 Castricum haar kandidaten-
lijst voor de gemeenteraadsver-
kiezingen op 19 maart 2014 ge-
presenteerd. De zestien kandi-
daten voor de raadsfractie bren-
gen ieder hun bekwaamheid en 

kennis uit de praktijk. Lijsttrek-
ker Marcel Steeman zegt zich 
gesterkt te voelen met de groep 
professionele kandidaten. Hil-
brand Klijnstra, de huidige D66-
wethouder fi nanciën is lijstdu-
wer.  

Ron de Haan peilt steun
Castricum - Op zondag 17 no-
vember peilt Ron de Haan of 
er steun is om met De VrijeLijst 
voor de derde keer mee te doen 
met de Gemeenteraadsverkie-
zingen. Dat heeft De Haan zon-
dag bekendgemaakt na afl oop 
van het radioprogramma ‘Vraag 
het de Raad’ dat vanuit café De 
Lantaarn in Limmen werd uit-
gezonden. De Haan zag vorige 
maand de inspanningen om sa-
men met CK&G één partij te vor-
men mislukken. Hij roept inwo-
ners die hem met raad en daad 
willen bijstaan op om 17 no-
vember om 12.30 uur naar het 
Strandvondstenmuseum ach-

ter station NS Castricum te ko-
men. ,,Ik heb nagedacht en ben 
beschikbaar om nog één perio-
de kandidaat voor de gemeente-
raad te willen zijn. Ik ga de be-
langrijkste speerpunten voor de 
komende vier jaar toelichten en 
de aanwezigen vragen mij hierbij 
te helpen”, zegt hij.
Museumexploitant Menno Twisk 
geeft een inleiding over zijn mu-
seum. Voor de bijeenkomst is 
ruim een uur uitgetrokken, met 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Bezoekers die dat op 
prijs stellen krijgen een korte 
rondleiding in het museum aan-
geboden. 

IJmond Werkt! Award voor 
meest sociale ondernemer 

Castricum - Voor de tiende 
keer in de geschiedenis wordt 
de Award voor de meest soci-
aal betrokken ondernemer in de 
IJmond uitgereikt. Negen jaar 
lang gebeurde dit onder naam 
van de Meergroep Award. Met 
de start van het nieuwe samen-
werkingsverband IJmond Werkt! 
is ook de naam van de prijs ver-
anderd. De prijs wordt elk jaar 
uitgereikt aan het bedrijf dat 

zich het meest heeft ingezet voor 
werkzoekenden/werknemers 
met een afstand tot de arbeids-
markt. In 2004 mocht Deen Su-
permarkt in Castricum zich de 
eerste winnaar van de Award 
noemen. Achtereenvolgens  na-
men Holiday Inn IJmuiden, Kos-
mos Wonen uit Beverwijk, Turen-
hout BV uit Velsen Noord, Van 
Vuuren Mode uit Castricum, Post 
Staalbouw uit Velsen Noord, De 

Roset uit Castricum en Land-
schap Noord Holland uit Heiloo 
het stokje van Deen over. Titel-
houder Ronald Sap van Sap Me-
taal uit Beverwijk sluit de rij. Hij 
neemt dit jaar plaats in de jury 
die de kanshebbers voor 2013 
nomineert. Ook kans maken op 
de Award van 2014? Neem con-
tact op met het werkgeversteam 
van IJmond Werkt! via 0251-
279000. De Award wordt uitge-
reikt tijdens hét ondermemer-
sevent van de IJmond, IJmond 
Onderneemt, die op 12 decem-
ber plaatsvindt in Bob’s Party & 
Event in Uitgeest.

kerkenraad van de Protestant-
se kerk van Castricum, IJmte van 
Gosliga. Dit vindt plaats bij boek-
handel Laan om 17.00 uur.
Het boek vertelt over onder-
meer het begin van de Gerefor-
meerde Kerk Castricum, over de 
verzelfstandiging, de oorlogsja-
ren, de zuiverheid van de kerk-

Punk en meer in De Bak
Castricum - Donderdag 7 no-
vember begint rond 21.30 uur de 
Italiaanse band Hyper Evel (fo-
to) te spelen in De Bakkerij. De 
band brengt een ronduit robuust 
rockende sound. De zaal is om 

20.00 uur open en de entree is 
3,00/2,00 euro. Vrijdag 8 novem-
ber gaat De Bakkerij door met 
Newsense Memory en Mundo 
Park. Newsense Memory ken-
merkt zich door een afwisselend 

en dynamisch geluid. Liefheb-
bers horen invloeden van Foo 
Fighters, Muse en Incubus. Frisse 
popsongs uitermate geschikt om 
op te dansen; dat is de muziek 
van Mundo Park. Aanvang rond 
22.30 uur. De entree is 4,00/3,00 
euro. Zaterdag 9 november vindt 
het North Empire Fest 1.5 plaats 
met zeven lokale, nationale en 
internationale punkbands. Sweet 
Empire speelt, Bivouac en The 
Lost Noise. Dan The Window-
sill, met leden van legendarische 
punkband The Apers. All Aboard 
komt uit Duitsland en de Muncie 
Girls uit Engeland. Afsluiter is het 
Amerikaanse Broadcaster. Vanaf 
17.30 uur. De entree voor de ze-
ven bands is zes euro. Op zon-
dagmiddag 10 november is het 
tijd voor een open podium. Mu-
zikanten zijn welkom vanaf 14.00 
uur, de entree is gratis. 

Lezing stolpboerderijen 
in Castricum en Bakkum
Castricum - Pieter Blom geeft 
op woensdag 13 november in de 
bibliotheek van Castricum een 
lezing over de stolpboerderijen 
van Castricum en Bakkum.

Pieter Blom is als bouwkundige 
begonnen met de inventarisa-
tie van stolpboerderijen ten bate 
van Boerderijenstichting/Vrien-

den van de Stolp. Daarna heeft 
hij voor het jaarboek van de 
Werkgroep Oud Castricum alle 
stolpen in Castricum en Bakkum 
beschreven. Op dit moment is 
hij, in het kader van het boerde-
rijenjaar, bezig met de upgrading 
van de Boerderijen Beeldbank, 
het deel van Castricum en Bak-
kum. De lezing is in samenwer-

king met de WOC en begint om 
10.00 uur. De toegang bedraagt 
3,00 euro. Reserveren is mogelijk 
op telefoonnummer 0251–655 
646 of per mail via castricum@
bibliotheekkennemerwaard.nl. 

De CALender van Rick

Castricum - Apetrots overhandigt Rick Poel zijn zelf ontworpen 
CALender 2014 aan burgemeester Mans. Rick zit in 6 vwo van 
het Jac. P. Thijsse college en moet voor zijn eindexamen een pro-
fi elwerkstuk maken. Hij heeft er voor gekozen een CALender te 
ontwerpen met foto’s van markante punten in de drie CAL ge-
meenten. De foto’s zijn gemaakt door hobbyfotograaf Nico Lute, 
een oom van Rick. De bedoeling is dat Rick de CALender op de 
markt zet, en daarover op school een presentatie houdt waarin 
hij moet aangeven hoe het proces van idee tot verkopen van de 
CALender verlopen is, inclusief een fi nanciële onderbouwing. De 
eventuele winst die uit de verkoop van de CALender voortvloeit 
gaat rechtstreeks naar een goed doel, in dit geval KWF kanker-
bestrijding. Er zijn tweehonderd CALenders gedrukt, de kosten 
bedragen vijf euro per stuk en zijn te bestellen op CALender@
outlook.com. 

leer, over het verwoorden van 
geloven; over veranderingen in 
kerkdiensten en kerkelijke taal, 
over de tijden dat de kerk lande-
lijk nieuws werd, over het proces 
van fusie met de Hervormde Ge-
meente van Castricum. Vanaf za-
terdag 9 november is het boek 
De Gereformeerden van Castri-
cum te verkrijgen via www.kirja-
boek.nl of via de boekhandel.

Sporen uit WO II
Castricum - Op C-TV is de-
ze maand een bijzondere docu-
mentaire te zien. In samenwer-
king met PWN en onder bege-
leiding van oorlogsexpert John 
Heideman en boswachter Vero-
nique van Meurs trok een came-
raploeg van Omroep Castricum 
de duinen bij Castricum in. 

PWN opende speciaal voor deze 

gelegenheid een verborgen zie-
kenhuisbunker en Elly de Waard 
gaf een rondleiding op Vogelwa-
ter. 
Bij boerderij Berwout konden 
unieke beelden worden gemaakt 
van het interieur van deze zeer 
oude boerderij, waar de Duitsers 
tijdens de oorlog verbleven. 
De documentaire is de hele 
maand dagelijks op C-TV te zien 
om 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 en 
20.00 uur. 
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Muzikaal avontuur aan 
de hand van acht cello’s

Castricum -  Op zaterdag 9 no-
vember kunnen kinderen van-
af vijf jaar een bijzondere fami-
lievoorstelling meemaken. Cel-
lo8ctet Amsterdam en Oorkaan 
ontketenen Cellostorm met acht 
cello’s. Het thema is ‘Hoe klinkt 
vriendschap?’ Het is een voor-
stelling zonder woorden, maar 
met veel humor, beweging en 
muziek uit de hele wereld. Cel-
lostorm is genomineerd voor de 
Yama Award, een Europese prijs 
voor beste muziekvoorstelling 
voor kinderen. Met deze voor-
stelling en ’s avonds met Can-
to Ostinato eveneens uitgevoerd 
door het Cello8ctet Amsterdam 
viert Iskra haar tienjarig bestaan. 
Plaats: Jac.P.Thijsse College, De 
Bloemen 65 Castricum. Kaart-
verkoop via www.iskra.nl. Entree: 
kinderen tot en met twaalf jaar 
vijf euro, ouders en grootouders 
tien euro. Aanvang 15.00 uur. 

Vriendenconcert Emergo
Castricum - Op zondag 10 no-
vember geeft Muziekvereni-
ging Emergo een Vriendencon-
cert. Tijdens dit concert kan men  
luisteren naar het Fanfare Orkest 
Emergo, het Double E Orchestra 
en Backum Brass van de Cas-

tricumse muziekvereniging. Het 
concert vindt plaats in het Jac. P. 
Thijsse College. 
Aanvang 14.00 uur. Entree be-
draagt vijf euro en voor kinde-
ren tot en met veertien jaar twee 
euro. 

Leerlingen Bonhoeffer 
knappen eendenkooi op

Castricum - Op 8 en 13 novem-
ber werken leerlingen van het 
Bonhoeffercollege HAVO onder 
leiding Landschap Noord-Hol-
land in de eendenkooi van Cas-
tricum. Zij doen dit in het kader 
van hun maatschappelijke stage. 
De eendekooi Albert Asjes is ei-
gendom van de gemeente Cas-
tricum. Door deze samensmel-
ting tussen Landschap Noord-

Holland, het Bonhoeffercollege 
en de gemeente Castricum ont-
staat mogelijk een duurzame sa-
menwerking voor de toekomst.
Het Bonhoeffercollege wil graag 
het onderhoud van de eenden-
kooi adopteren en er de komen-
de jaren actief blijven ook als de 
maatschappelijke stages straks 
niet meer gefinancierd worden 
door de rijksoverheid.

Castricum - Maandag 11 no-
vember houdt musical- en thea-
tergroep C-squad een open re-
petitieavond in de Montesso-
rischool. Onder leiding van re-
petitor Christiaan Wijnker is de 
groep bezig met de voorberei-
dingen voor de show ‘Er was 
een…’ die in november 2014 op 
de planken wordt gebracht in 
theater de Beun in Heiloo. Ieder-
een mag meezingen en dansen 
en eventueel kunnen belangstel-
lenden een uitnodiging krijgen 
om een auditie te doen. Inloop is 
vanaf 20.30 uur.

Open repetitie

Castricum - Vanuit de protes-
tantse gemeenschap worden er 
naast de reguliere samenkom-
sten ook bijzondere diensten ge-
houden. Dat zijn de ‘Taizé’, ‘Tho-
mas’ en ’Iona’ diensten. Iona is 
een klein eiland voor de Schot-
se westkust. Men gaat er van uit 
dat rond 3800 v. Chr. Kelten zich 
vestigden op deze eilanden. In 
zo’n samenkomst is er aandacht 
voor de vraag hoe te leven in de 
wereld van vandaag. Dat ge-
beurt in de vorm van een open 
gesprek. Er is ook tijd voor mu-
ziek, gebed en lied. In de viering 
spelen Engelse hymnen een rol.
Op zondag 10 november staat 
het thema mantelzorg in het 
middelpunt. De samenkomst is 
in de Dorpskerk vanaf 10.00 uur.

Iona-viering

Elektrische fiets
Castricum Allerzielen 
‘Verbinding van hand tot hand’
Castricum - Op woensdag 6 
november vindt ‘Castricum Aller-
zielen’ plaats. Van 18.00 tot 21.00 
uur verandert begraafplaats  On-
derlangs in een plek van saam-
horigheid vol lichtjes. Tijdens de-
ze avond wordt de herdenking 
‘verbinding van hand tot hand’ 
gehouden, georganiseerd door 
Marinta Rutten en Daphne van 
den Boogaard uit Castricum, 
samen met Evi Velders uit Hei-
loo en Hanneke Kleijne-Mak uit 
Beverwijk: ,,We zijn vier betrok-
ken ritueelbegeleiders uit de re-
gio die de bezoekers graag een 
troostrijke ervaring meegeven.”
Tijdens de herdenking mogen 
bezoekers een kaarsje plaatsen 
op een grote hand, die in het 
gras is afgebeeld. De hand in het 
gras is verbonden aan een ande-

Jongeren komen helpen
Castricum - Jongeren willen 
ouderen of mensen met een 
beperking helpen. Tijdens hun 
schoolperiode gaan jongeren 
van rond de vijftien jaar vrijwilli-
gerswerk doen. 
Zij doen dit werk belangeloos in 

het kader van een maatschappe-
lijke stage vanuit school. Natuur-
lijk is het ook mogelijk samen 
iets leuks te doen. Aanmelden 
kan bij Stichting Welzijn Castri-
cum, tel. 0251-656562, e-mail 
vcc@welzijncastricum.nl. 

Visser ’t Hooftschool 
naar de Noord-Zuidlijn

Castricum - Dinsdag 29 okto-
ber ging groep 7 van de Visser 
’t Hooftschool op excursie naar 
Amsterdam. Zij kregen daar een 
presentatie in het voorlichtings-
centrum van de (Metro) Noord-
Zuidlijn bij het Centraal Stati-
on. In het voorlichtingscentrum 
was een speurtocht georgani-

seerd. Gewapend met bouwhel-
men en laarzen met stalen neu-
zen gingen ze de bouwplaats op, 
onder het Stationsplein. Zij lie-
pen onder begeleiding naar be-
neden, waar zij in de zogenaam-
de kathedraal kwamen, het gro-
te ondergrondse station van de 
metrolijn. 

re verlichte hand – daar tussen-
in hangt een lijn met diverse ge-
dichten. De deelnemers krijgen 
allemaal een gedicht mee naar 
huis. De herdenking ‘verbinding 
van hand tot hand’ vindt door-
lopend plaats gedurende Cas-
tricum Allerzielen, bij de urnen-
muur. Iedereen is welkom, ook 
tijdens de afsluitende lichtjes-
tocht over de begraafplaats van-
af 20.30 uur op het grote plein. 

Castricum - Vrijdag 8 november 
doet de Springplank haar deuren 
open voor alle kinderen rond de 
peuterleeftijd om alvast te oefe-
nen voor Sint Maarten.
Geïnteresseerden die hun peu-

Sint Maarten bij De Springplank 
ter aan willen laten sluiten bij de 
Springplank zijn welkom. 

Het feest vindt plaats van 16.30 
tot 17.30 uur aan de Dorpsstraat 
109. 

Castricum - Veilig Verkeer Ne-
derland, afdeling Heiloo, ver-
zorgt een lezing over de elektri-
sche fiets en hoe deze veilig in 
het verkeer te bewegen. Daar-
naast is Kruijswijk Tweewielers 
aanwezig om meer informatie te 
geven over de (eventuele aan-
schaf van de) fiets zelf. De lezing, 
welke wordt aangeboden door 
de ouderenbonden en Stichting 
Welzijn Castricum, vindt plaats 
op donderdag 14 november van 
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Bibli-
otheek Castricum. De toegang is 
gratis. Aanmelden via Stichting 
Welzijn Castricum: 0251-656562 
of info@welzijncastricum.nl. 

Castricum - Op zaterdag 9 no-
vember van 9.30 tot 12.30 uur 
kan men bij Bezoekerscentrum 
De Hoep terecht voor de work-
shop ‘Landschapsfotografie 
in de praktijk’. Deze workshop 
wordt begeleid door fotograaf 
René Wolters. Aanmelden 0251-
661066 of www.dehoep.nl. 

Workshop landschaps-
fotografie in De Hoep

GDB wil CastricumPas
Castricum - De fractie van Ge-
meente- en DorpsBelang heeft 
voor de behandeling van de be-
groting 2014 op 7 november een 
motie ingediend voor de invoe-
ring van de CastricumPas. In ver-
schillende gemeenten zijn de-
ze passen al enkele jaren in ge-
bruik. De pas geeft voordeel op 
op allerlei voorzieningen. De 
pas is gratis voor diegenen die 

een minimuminkomen hebben. 
Daarnaast is de pas ook te koop. 
GBD wil dat zoveel mogelijk in-
woners gebruik kunnen maken 
van alles wat Castricum te bie-
den heeft. 
De partij pleit bovendien voor 
een eenmalige extra bijdra-
ge van 15.000 euro aan Stich-
ting Behoud Zwembad Dampeg-
heest.
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