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Tussenrapportage zwembad 
laat verrassende locaties zien

Castricum - Omdat het nog 
wel even duurt voordat besloten 
wordt of er een Landal Green-
parks inclusief zwembad komt 
op De Zanderij, heeft een pro-
jectgroep in opdracht van de 
raad onderzoek laten doen naar 
mogelijkheden tot behoud van 

1.700 kilo 
vuurwerk

Castricum - In een onderzoek 
naar illegaal vuurwerk nam de 
politie vorige week in totaal 
1.700 kilo vuurwerk in beslag. 
Een 47-jarige man uit Castricum 
werd aangehouden. 
Woensdag rond 11.00 uur hield 
de politie een verkeerscontro-
le op de Oude Haarlemmerweg. 
De politie zette hierbij een be-
stelbusje aan de kant. Bij onder-
zoek in het busje bleek dat er il-
legaal vuurwerk in lag. Het ging 
om twee ‘flowerbeds’ met een 
totaalgewicht van zo’n 43 kilo-
gram. De bestuurder werd door 
de politie aangehouden en voor 
verhoor overgebracht naar het 
politiebureau. Het busje en het 
vuurwerk werden in beslag ge-
nomen. Tijdens het daarop vol-
gende onderzoek bleek de ver-
dachte loodsen in Castricum te 
hebben. Hierin trof de politie een 
grote hoeveelheid illegaal vuur-
werk aan met een totaalgewicht 
van ongeveer 1.700 kilogram. Het 
ging hierbij om zwaar vuurwerk 
dat ofwel verboden is ofwel al-
leen voor professioneel gebruik 
is. Het vuurwerk is in beslag ge-
nomen. De verdachte is inmid-
dels in verzekering gesteld. 

een overdekte zwemvoorziening 
in de gemeente. 
Zwembad De Witte Brug is toe 
aan vervanging en de vraag luidt 
wat beter is; een nieuw zwembad 
of renovatie. Vervolgens diende 
de vraag zich aan wat voor soort 
zwembad gerealiseerd zou moe-

ten worden en wat de beste lo-
catie voor een zwembad zou zijn. 
In de tussenrapportage worden 
tal van mogelijke locaties ge-
noemd. De huidige locatie blijft 
een van de opties voor de her-
bouw van een nieuw zwembad. 
Het zwembad zou dan open 
kunnen blijven door te bou-
wen op het parkeerterrein. Waar 
het zwembad nu staat zou na 
de afbraak parkeerterrein kun-
nen worden. Maar ook het Koe-
koeksveld in Limmen is in beeld, 
sportpark Noord-End, open-
luchtbad Dampegheest en De 
Oosthoek in Limmen, de Hee-
reweg in Bakkum, in de buurt 
waar de jeugdherberg was ge-
vestigd, sportpark de Puikman in 
Castricum en in het weiland na-
bij de rotonde Heereweg-Zee-
weg. Tot slot is gekeken naar lo-
caties die vrijkomen bij de komst 
van een Brede School: de gym-
zaal Walingstuin, de Augustinus-
school en Visser ’t Hooft in Cas-
tricum. ,,Een goede zaak dat de 
raad is bijgepraat over de gang 
van zaken”, zegt manager Her-
man Rijsdijk van De Witte Brug. 
,,Maar het is een tussenrappor-
tage en alles is nog mogelijk. La-
ten we eerst de eindrapportage 
maar afwachten.” De opdracht 
aan de projectgroep is door de 
raad verleend toen nog net niet 
bekend was dat Van Wijnen Re-
creatiebouw op zoek was naar 
een nieuw te ontwikkelen loca-
tie voor Landal Greenparks. De 
projectgroep stelt nu voor haar 
eindrapport gelijktijdig te pre-
senteren met de conclusies 
van het onderzoek van Landal 
Greenparks. Dat biedt de raad 
de mogelijkheid om op basis van 
twee onderzoeksrapporten een 
afgewogen keuze te maken. Fo-
to: De Witte Brug. 

Castricum - De provinciale weg 
N203 tussen Zaandam en Heiloo
is de meest onveilige van de ge-
hele provincie Noord-Holland. 
Dat meldt de ANWB. Bezoe-
kers van de ANWB-site konden 
stemmen op wat volgens hen 
de slechtste en onveiligste pro-
vinciale weg van Nederland is. 
De meeste stemmen in Noord-
Holland gingen naar de N203. 
Vooral ter hoogte van Castricum 
zou het gevaarlijk zijn. Want de 
weg is onverlicht en automobi-
listen worden verblind door te-
gemoetkomend verkeer. Er zijn 
veel bochten waardoor er min-
der overzicht is. Het fietspad ligt 
dicht langs de weg en is nau-
welijks afgescheiden. Er fietsen  
veel scholieren langs en veel 
deelnemers vinden dit  gevaarlijk 
en ook het oversteken voor fiet-
sers wordt gevaarlijk genoemd. 

N203 onveiligste weg 
van Noord-Holland

De weg is te smal en de berm 
onveilig. De fractie van D66 in de 
Gedeputeerde Staten heeft vra-
gen gesteld over de kwestie aan 
het college. 
De provincie Noord-Holland zegt 
niets te doen met de ANWB-en-
quête. De provincie doet een ei-
gen onderzoek naar de veilig-
heid op de N-wegen. Hierbij 
worden de resultaten uit het on-
derzoek van de ANWB dus niet 
meegenomen,
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Poppen(huizen)- en Berenbeurs 

Uitgeest - Voor de eerste keer 
organiseert het tijdschrift Pop-
pen & Teddy-Beer op zaterdag 
8 november dé Noord-Hollandse 
Poppen(huizen)- en Berenbeurs 
in Sportcentrum Uitgeest. Ieder-
een met een Poppen(huizen)- 

en Berenhart herinnert zich nog 
wel de prachtige Poppen- en Be-
renbeurs in Motel Akersloot. De-
ze wordt nu in ere hersteld op 
slechts 9 minuten van de oude 
locatie. Sportcentrum Uitgeest 
heeft diverse voordelen ten op-
zichte van de oude locatie: een-
voudig te bereiken vanaf de 
snelweg, gratis parkeren en op 
een steenworp afstand van bus-
halte en treinstation. De markt-
kramen worden gevuld met al-
les op het gebied van poppen, 
beren en poppenhuizen: mate-
rialen, gereedschappen, nieuwe 
en antieke poppen, miniaturen, 
poppen- en berendokter, kle-

ding, Rebornpakketten, kunste-
naarspoppen en kunstenaarsbe-
ren. De poppen- en berendokter 
houdt de gehele dag spreekuur. 
De bezoekers krijgen het maga-
zine Hobbyfestival nr. 5 gratis: 36 
pagina’s gevuld met informatie 
over diverse hobby’s, zolang de 
voorraad strekt. De Noord-Hol-
landse Poppen(huizen)- en Be-
renbeurs is een budgetvriende-
lijke beurs, gratis parkeren en la-
ge entree. De beurs wordt geor-
ganiseerd door Heins & Hobby’s. 
Het adres is Zienlaan 4 Uitgeest. 
Zaterdag geopend van 10.30 - 
16.30 uur. Kijk voor een kortings-
bon op www.hobbyfestival.nl.

Lezing over IJsland door 
Jolanda Linschooten

Limmen - Pal tegen de noord-
poolcirkel rijst uit zee een berg-
achtig eiland op, gelegen op een 
actieve vulkanische richel. Een 
land vol uitersten. Besneeuw-
de bergen en immense gletsjers 
naast kokende modderpoelen 
en nog na gloeiende lavastro-
men. Met zijn overdaad aan na-
tuur, leent IJsland zich er bij uit-
stek voor om langzaam, te voet 
verkend te worden. 
En dat is precies wat de 
Akerslootse Jolanda Linschoo-
ten deed. Als fotograaf voor on-
der andere National Geograp-

hic doorkruiste zij heel IJsland 
te voet gedurende veertig dagen 
in haar eentje. Vervolgens maak-
te zij in 2013 diverse bergwan-
deltochten voor haar wandel-
gids ‘Bergtochten op IJsland’. Op 
vrijdag 28 november kunnen be-
langstellenden haar inspireren-
de multimediapresentatie over 
IJsland bijwonen vanaf 20.00 uur 
in Cultureel Centrum Vredeburg 
in Limmen. Toegang vijf euro en 
gratis voor wie haar bergwan-
delgids IJsland al heeft en mee-
neemt. Reserveren noodzakelijk 
via www.jolandalinschooten.nl.

Burgeralert in Akersloot
Akersloot - De Burgeralert 
Whatsapp-groepen zijn sinds 
maart 2014 actief in Akersloot. 
Het doel van de Whatsapp-groe-
pen is samen waakzaam te zijn 
in eigen omgeving en verdachte 
situaties met elkaar te delen zo-
dat het dievengilde minder kans 
krijgt om hun slag te slaan. Al-
le informatie die binnenkomt via 
de Whatsapp-groepen wordt ge-
deeld met de wijkagent. Ech-
te successen zijn er vooral in 

het begin geweest toen er een 
golf van inbraken de dorpskern 
teisterde. Inmiddels is het heb-
ben van deze groepen al genoeg 
om af te schrikken. Inbrekers la-
ten Akersloot liever links liggen 
als ze weten dat ze op elke hoek 
van de straat in de gaten wor-
den gehouden. Aanmelden voor 
de Whatsapp-groepen Akersloot 
kan via een mailtje met het 06 
nummer naar burgeralert@112-
akersloot.nl. 

Ber Veldt schenkt boot aan 
Strandvondstenmuseum

Castricum - Ber Veldt heeft 
donderdag 30 oktober zijn vis-
sersboot met het bijzondere re-
gistratienummer CAS 1 aan het 
Strandvondstenmuseum over-
gedragen. De oprichter en ere-
lid van de Zeevisvereniging De 
Salamander  is ook bekend van 
het biljartcentrum aan het Raad-
huisplein dat hij dertig jaar lang 
met zijn broer Jan heeft gerund. 

Op 1 juli 2011 kwamen de broers 
nog in het nieuws toen zij toen 
stopten en het centrum aan 
een stichting overdroegen. Ber 
is een verwoed zeevisser, maar 
door gezondheidsomstandighe-
den kan hij deze hobby niet blij-
ven uitoefenen. Het museum ge-
bruikt de boot voor promotie en 
educatieve doeleinden. Foto: 
Rob Berkemeier, R-design4U. 

Kerkveiling Limmen brengt 
ruim 39.000 euro op! 

Limmen - De vrijdag gehouden 
veiling ten bate van de jeugd en 
Cormeliuskerk in Limmen heeft 
een recordbedrag opgebracht 
van 39.085 euro. 
De veilingmeester begon om 
stipt 19.30 uur met het eerste 

kavel en eindigde om 0.55 uur 
met kavel 332. Deze laatste ka-
vel, een extra grote gerookte pa-
ling, werd traditioneel verkocht 
door pastor Johan Olling, die di-
rect daarna het resultaat bekend 
kon maken.  

Castricum - Danae Kingma uit 
Castricum van zwemvereniging 
Oeza heeft zich geplaatst voor 
het Open Nederlands Kampi-
oenschap in Tilburg. Op 8 no-
vember zwemt Danae de 100 
meter vrijeslag en op 9 novem-
ber de 50 meter vrijeslag.

Wordt Danae 
de kampioen? 

Verscherpt toezicht Dijk 
en Duin is opgeheven

Castricum - De Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) heeft 
het verscherpt toezicht op de 
opnamekliniek van Dijk en Duin 
opgeheven. Er is veel verbeterd 
op het gebied van terugdringen 
van separeren van patiënten. 
Dijk en Duin is onderdeel van de 
Parnassia Groep en heeft vesti-
gingen in Noord-Holland. In april 
2014 stelde de inspectie de in-
stelling onder verscherpt toe-
zicht vanwege structurele tekort-

komingen bij het separeren van 
patiënten. De inspectie consta-
teert op basis van bezoeken en 
schriftelijke voortgangsrappor-
tages dat er veel verbeterd is op 
het gebied van terugdringen van 
separeren. De inspectie heeft 
er vertrouwen in dat de verbe-
teringen bij Dijk en Duin verder 
doorzetten en heft daarom ver-
scherpt toezicht op. Met onver-
wachte bezoeken blijft de IGZ de 
vorderingen volgen.
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Binnenlopen bij optredens 
Akersloot - Het begon voorzich-
tig in 2012 op initiatief van Ge-
rard Struijf en Jeckes van Baar. 
Met een aantal enthousias-
te muzikanten gewoon in de ei-
gen huiskamer optreden op een 
herfstachtige zondagmiddag. En 
nu staat Akersloot op zondag-
middag 9 november opnieuw in 
het teken van de muziek. 

Op verschillende locaties, ver-
spreid over het dorp, spelen tien 
aan Akersloot gelieerde bands  
in huiselijke setting. Voor jong 
en ouder, door jong en ouder. 
De optredens beginnen stipt op 

elk half uur en als de huiskamer 
vol is, kan er niemand meer bij. 
De muziek begint om 13.30 uur.  
Be Rude speelt op de Veldbloe-
menlaan 1, De Bikkels op de Ju-
lianaweg 45, Fabric op de Buurt-
weg 49, JJAG op de Meerweg 2, 
JUS op de Kerklaan 4, Left Be-
hind op het Wilhelminaplein 2, 
Mag Geen Naam Hebben op de 
Koningsweg 42, Moondance op 
de Kerklaan 7, Nevertheless op 
de Veldbloemenlaan 8, Tha Bo-
nerz op het Wilhelminaplein 20 
en de afsluiting is in de Storey 
Club van 17.30 tot 21.00 uur met 
Indahouse.

 
Castricum - In De Oude Keu-
ken, op het terrein van Dijk 
en Duin, verzorgt Marijke Ver-
laat Noppers op zondag 9 no-
vember een expositie met fan-
tasiefiguren en sculpturen, ge-
maakt van zelfhardende klei. Te 
zien is werk van Marijke zelf en 
van haar cursisten. Eerder ex-
poseerde zij jaarlijks in de Een-
hoorn in Bakkum. In de afgelo-
pen 25 jaar is er nogal wat ver-

anderd. ,, Ik maak geen poppen 
meer, maar allerlei stijlen kunst-
werken, geheel opgebouwd uit 
zelfhardende klei. Fantasiefigu-
ren, maar ook moderne en oude 
kunst, boeddha’s, dieren, raritei-
ten en nog veel meer.” Later de-
ze maand richt Marijke een ten-
toonstelling in in het gemeente-
huis van Castricum. De exposi-
tie op de Oude Parklaan 117 is te 
zien van 10.00 tot 17.00 uur.

Limmen - ‘Het is maar ’n spelle-
tje’ wordt rechtstreeks uitgezon-
den vanuit studio Limmen onder 
leiding van quizmaster Hans Kib-
beling. 
In De Burgerij wordt de uitzen-
ding gespeeld door de Limmer 
Plankeniers onder regie van Sti-
na Hof. In de komedie doen drie 
echtparen mee aan de quiz. Ook 
het publiek speelt een belangrij-

‘Het is maar ‘n spelletje’
ke rol. Op vrijdag 14 november 
voor gasten en ouderen van de 
Zonnebloem om 14.00 uur. Za-
terdag 15 november, vrijdag 21 
en zaterdag 22 november om 
20.00 uur en zondagmiddag 23 
november vanaf 14.00 uur met 
na afloop een stamppottenbuf-
fet. Kaarten via kaarten@lim-
merplankeniers.nl of tel. 072-
5052726 na 17.00 uur.

Emergo en gasten geven concert
Castricum - Zondag 9 novem-
ber geeft het fanfare-orkest van 
Emergo met twee collega-or-
kesten een concert in het Jac. 
P. Thijsse College. Elk orkest zal 
een kort programma ten gehore 
brengen. Het concert begint om 
14.00 uur. 
Het eerste gastorkest is het fan-
fare-orkest Wilhelmina uit Volen-

dam. Het 39 leden tellend orkest 
staat sinds 2012 onder leiding 
van dirigent Pieter Koster. Pieter 
is geen onbekende voor Emer-
go, want hij is regelmatig gast-
dirigent en repetitor bij het fan-
fare-orkest van Emergo. 

De tweede gast van Emergo is 
het Symfonisch Harmonie-orkest 

Amsterdam, voorheen de Shell 
Harmonie. Dit orkest staat onder 
leiding van dirigent Vincent van 
den Bijlaard. De harmonie geeft 
niet alleen concerten, maar is te-
vens examenorkest voor conser-
vatoriumstudenten. En natuur-
lijk speelt het fanfare-orkest on-
der leiding van dirigent Erik van 
der Kolk. 

Gevederde Vrienden 50!
Castricum - In de kantine van 
de korfbalvereniging Helios op 
het sportpark Noord End wordt 
een jubileumtentoonstelling ge-
houden vanwege het 50-ja-
rig bestaan van vogelvereniging 
De Gevederde Vrienden. Behal-
ve kanaries en parkieten zijn er 
ook diverse tropische vogels te 
bewonderen. Het bestuur en le-

den van deze vereniging zullen 
desgewenst bezoekers inlichtin-
gen over hun hobby verstrekken 
en eventuele beginners op weg 
te helpen. Er is ook een verkoop-
klasse aanwezig. Toegang gratis. 
Openingstijden: zaterdag 8 no-
vember van 10.00 tot 17.00 uur, 
zondag 9 november van 10.00 tot 
16.00 uur.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 20.45 uur 

woensdag 20.00 uur
Pak van mijn Hart

donderdag 20.00 uur  vrijdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  woensdag 20.00 uur
The Hundred-Foot Journey

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
The Maze Runner

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
dinsdag 20.00 uur

Gone Girl
vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Dorsvloer vol Confetti
zaterdag 16.00 uur   zondag 11.00 uur   

Het leven volgens Nino
zaterdag 13.30 uur    zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur   
De Club van Sinterklaas 
en het pratende paard

vrijdag, zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur   

Dummie de Mummie
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur   

Maya de Bij (NL)
zaterdag 13.30 uur   

Boxtrollen (NL) 3D
woensdag 16.00 uur

Boxtrollen (NL) 2D

Programma 6 nov t/m 12 nov 2014

The Hundred-Foot Journey
De familie Kadam verhuist met 
grootse plannen van India naar 
het pittoreske Saint-Antonin-
Noble-Val in Zuid-Frankrijk om 
daar een Indiaas restaurant te 
openen. Het rustig openen van 
het restaurant zit er echter niet 
in. De kille eigenaresse van het 
klassieke Franse restaurant Le 
Saule Pleureur, Madame Mallory 
protesteert hevig tegen de ope-
ning, wat escaleert in een flinke 

vete tussen de twee vestigingen. 
Wanneer zoon Hassan Kadam 
zijn passie voor de Franse hau-
te cuisine ontdekt en valt voor 
sous-chef Marguerite, probeert 
hij te bemiddelen en de twee uit-
eenlopende culturen nader tot 
elkaar te brengen. The film is 
onder meer geproduceerd door 
Oprah Winfrey en Steven Spiel-
berg en is gebaseerd op de best-
seller van Richard. C Morais.

De pieten van De Club van Sin-
terklaas kijken vreemd op als 
Amerigo, het paard van Sinter-
klaas, plotseling kan praten. Nog 
voor ze kunnen ontdekken hoe 
dit kan, steelt slechterik Jef Van-

De Club van Sinterklaas en het 
Pratende Paard

denare het paard in de hoop er 
een talentenjacht mee te win-
nen. Zonder Amerigo kan het 
Sinterklaasfeest niet doorgaan! 
Zal het lukken om het paard op 
tijd terug te vinden? 
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Castricum - Badminton Club 
Castricum is een van de ver-
enigingen die meedoet aan de 
actie  ‘Wensen komen uit’ van 
de Dekamarkt. Om hun club te 
promoten geven leden zater-
dag 8 november tussen 13.00 
en 15.00 uur een demonstra-
tie op het Kooiplein. Daar kan 
iedereen zelf eens proberen 
hoe het is om een shuttle over 
het net te slaan en hoe anders 
dat is dan het spelletje op de 
camping. Ook zullen er video’s 
te zien zijn van topbadmin-
ton. Voor de kinderen is er een 
grabbelwensput waar zij tegen 
inlevering van vijf wensmunten 
mogen grabbelen. Er kan een 
prijs gewonnen worden door te 
raden hoeveel shuttles er in de 
bak zitten tegen inlevering van 
wensmunten.  

Demonstratie 
BCC Kooiplein

Afzwemmers in oktober
Castricum - Elke woensdag-
middag wordt buiten de school-
vakanties om tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Wit-
te Brug. Deze maand hebben 46 
kandidaten een zwemdiploma 
behaald. Een groep van 24 kin-
deren heeft op 1 oktober voor 
het eerste zwemdiploma afge-
zwommen. Shireen Baars, Anna 
Boesschoten, Tyra Borst, Sten-
dert van den Braak, Darwin Da-
na, Jack Driessen, Bas Gischler, 
Tristan de Graaf, Kirsten Hilberts, 
Mike Huige, Puk de Jong, Jens 
Koning,  Miguel Liama, Dylan Ri-
chardson, Janne Schekkerman, 
Ilmar Schramp, Lotte Spil, San-
ne Spil, Benthe Tollenaar, Em-
ma Tromp, Femke Trott, Tijn Va-
der, Stan van Wijnen en Lars Wit-
tebrood kunnen met kleding aan 
zwemmen op buik en rug, borst-
crawl en rugcrawl, onder water 

zwemmen, drijven en watertrap-
pen. Op 8 oktober was het een 
groep van 17 kandidaten voor 
het B-diploma. Roef Beentjes, 
Geert Beukers, Maud van den 
Boogaard, Julian Boot, Jasmijn 
Dekker, Anne-Wil Kuhlemei-
er, Noah Makken, Daan Pekel, 
Malou Pluijmen, Doris de Rover, 
Teun Slokker, Thijs Strauss, Frie-
da Thijs, Eline van der Veen, Loïs 
Verheijen, Iris Vos en Mette van 
Zelst hebben goed al hun vaar-
digheden in het water laten zien. 
Op 22 oktober hebben Kimon 
Bijl, Coba Meijer, Noami Mon-
teban, Rachid Muntslag en  Na-
zik Simonian hun C-diploma ge-
haald. Zij hebben nu het ABC-
diploma compleet. Nieuwe leer-
lingen zijn welkom. In De Wit-
te Brug is woensdag het ‘moon-
licht’ zwemmen begonnen. Van 
21.00 tot 22.00 uur wordt ge-
zwommen met muziek. 

Limmen –De Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicap-
te Kind (NSGK) houdt van 10 
tot en met 15 november haar 
landelijke collecte. De stichting 
zoekt nog helpende handen 
in Limmen. Met de opbrengst 
van de collecte steunt NSGK 
onder andere speciale vakan-
ties, aangepaste speelplaatsen 
en kleinschalige woonvormen. 
Voor aanmelding of informatie 
W. Koot, tel.: 072-5052490.

Collectanten in 
Limmen gezocht

FC Castricum onderuit 
Castricum - FC Castricum is te-
gen ZOB pijnlijk onderuit ge-
gaan: 2-1. Onnodig werden de 
drie punten weggegeven en voor 
de tweede keer op rij hebben de 
Castricummers verloren. Kas-
par Melis was niet van de par-
tij omdat hij verleden week ie-
mand in het strafschopgebied 
had neergehaald waardoor hij 
een rode kaart kreeg. Melis werd 
door de KNVB voor zeven wed-
strijden geschorst  ,,Deze straf-
fen zijn ronduit belachelijk”, zegt 
Bert Schaap. ,,Je wordt namelijk 
driedubbel gestraft met een pe-
nalty, een man minder en de ze-
ven wedstrijdenschorsing met 
een hoge boete.” Charles Loots 
had voor FC Castricum een be-
houdende tactiek neergezet 
met Daan Hamaker in de spits. 
Roy van Soest werd in de ver-
dediging vervangen door Joris 
Schekkerman. De eerste helft 
was niet om over naar huis te 
schrijven. Uit een corner maakte 
ZOB 1-0. Na rust was FC Castri-
cum via Stephan Zijlstra en even 
later Duco de Koning dichtbij de 
gelijkmaker. Uit een aanval uit 
het boekje was het raak. Maar-
ten van Duivenvoorde gaf pan-
klaar voor, waarna de inmid-
dels ingevallen Peter Hes met 
zijn hoofd de gelijkmaker produ-

ceerde: 1-1. Een inworp van ZOB  
werd vervolgens verkeerd inge-
schat door Joris Schekkerman. 
Hij kopte de bal in het uiterste 
hoekje waardoor doelman Lars 
Beukers verrast werd: 2-1. De 
volgende wedstrijd is thuis te-
gen De Beursbengels. Foto: Le-
one Hamaker. 

Limmen - Vrijdag vierde juf Joke 
Duinmeijer haar veertigjarig ju-
bileum met de kinderen, leer-
krachten en ouders van de Pax 
Christischool. Juf Joke werkt al 
meer dan 35 jaar op deze school 
en heeft daardoor een bijzon-
dere band met de kinderen en 
de ouders. De kinderen hadden 
voor haar deze ochtend een aan-
tal verrassingen in petto. ’s Mor-
gens werd ze door de kinderen 
van haar klas thuis opgehaald. 
Alle kinderen hadden een mooie 
bloem meegenomen, vervol-

gens liep ze samen met de kin-
deren de vertrouwde weg naar 
de school. 
De andere kinderen ontvingen 
haar daar op een feestelijke ma-
nier; ze moest onder de erebo-
gen door die door de kinde-
ren met leuke hoeden en petten 
werden vastgehouden. Bij de in-
gang werd ze toegezongen. De 
ochtend werd besteed aan acti-
viteiten in haar klas en tenslotte 
werd de ochtend afgesloten met 
de optredens van de verschillen-
de groepen.

Limmen Ludiek is op zoek
Limmen - Stichting Limmen Lu-
diek is op zoek naar de laatste 
kurkendrukploegen voor het we-
reldrecord kurkenmozaïek. Zes 
enthousiaste ploegen hebben 
zich inmiddels al gemeld, maar 
de stichting heeft er nog zeker 
zes extra nodig. Individuele kur-
kendrukkers zijn ook welkom. 
Vrijdagavond 7 november is er in 
De Kurkenhof naast het kurken 
sorteren een informatieavond. 

,,We gaan nu de volgende be-
langrijke fase in van de voorbe-
reidingen”, zegt voorzitter Kees 
de Jong. ,,Na het sorteren van de 
honderdduizenden kurken, het 
bedrukken en benieten van de 
houten panelen gaan we nu de 
fase in van het daadwerkelijke 
aanbrengen, het bedrukken van 
de kurken op het ontwerp.”  De 
Kurkenhof is te vinden op de Jan 
Valkeringlaan 1 in Limmen. 

Akersloot - Zondag 9 novem-
ber wandelt Amak de 44e St. 
Maarten wandeltocht in Bever-

Amak wandelt wijk. Deze is twintig kilometer 
lang. Het vertrek is om 9.00 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg. Iedereen is 
welkom.

Tweede overwinning op 
rij dames Croonenburg 
Castricum - Na de overwinning 
vorige week op Spivo waren af-
gelopen zaterdag de verwach-
tingen hooggespannen, maar in 
de eerste set tegen VTC Woer-
den liep dat spaak. De volley-
balsters van Croonenburg waren 
niet opgewassen tegen de ser-
vicedruk. De pass werd daarna 
verzorgder en met name Marije 
Bloem scoorde veel. Woerden 
vocht zich terug van 18-22 naar 
23-23 en kwam zelfs op setpoint. 

De set werd beslist in het voor-
deel van Croonenburg met een 
‘kill block’ van Nancy van Rooij.  
In de vierde set was het Croo-
nenburg die met een sterke op-
slag en harde smashes van Win-
nie Assendelft weinig heel liet 
van VTC Woerden. 

Op 15 november 16.30 in de 
Bloemen staat de belangrijke 
wedstrijd tegen medepromoven-
di Vollingo op het programma.

www.lijfengezondheid.nl
Herfstweerstand met extra vitamine C
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Dobro Serenaders in 
De Oude Keuken

Bakkum - Zaterdagmiddag 8 
november in De Oude Keuken 
een optreden van de Dobro Se-
renaders met Lex van Amster-
dam. De grotendeels Castricum-
se band speelt Americana: au-
thentieke countryblues, western 
swing en bluegrass. Bij het open 
podium De Zwaan in Uitgeest 
speelden ze onlangs een prach-
tige set waarbij de hele zaal uit-
eindelijk meezong. Naast Lex 
op dobro speelt Mark Minnema 
mandoline, Cora Bleekemolen 
zingt, Jan Willem Schröder en 

Bart van Hofwegen vormen het 
swingende ritmetandem. 

In het voorprogramma: Castri-
cums bandtalent. Guus, Wick, 
Wouter en Thomas, met zang 
door de moeder van de laatste 
twee. Zij speelden eerder in De 
Bakkerij en De Zwaan. Muziek 
van The Band Stevie Ray Vaug-
han en nog veel meer. Zang, 
bas, twee gitaren en cajon, al-
les akoestisch. Vanaf 14.00 uur 
in De Oude Keuken op het ter-
rein van Dijk en Duin.

C-Squad schenkt kaarten 
aan klanten Voedselbank
Castricum - Muziektheater-
groep C-Squad stelt voor de ko-
mende productie ‘Er was eens…’ 
die op 14, 15 en 16 november in 
Theater de Beun in Heiloo op de 
planken wordt gebracht, kaarten 
beschikbaar voor mensen die 
gebruikmaken van de Voedsel-
bank Castricum.

Voorzitter Jantien Stuifbergen 
van C-Squad: ,,We vinden het als 
muziektheatergroep ontzettend 
leuk om onze maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen. We be-
staan als groep nog maar vier 
jaar en hebben inmiddels eni-
ge bekendheid en daarmee pu-
bliek verworven, maar traditie-
getrouw blijven er kaarten voor 
de zondagmiddagmatinee over. 
Natuurlijk vinden wij het ook 
erg leuk om voor een volle zaal 
te spelen en daarom hebben we 
ervoor gekozen om deze kaarten  
beschikbaar te stellen voor men-
sen die zelden of nooit naar het 
theater kunnen vanwege hun fi-
nanciële situatie.” Pieter Blom 
van de Voedselbank geeft aan 

zeer verheugd te zijn met dit ini-
tiatief. ,,Wat geweldig dat jullie op 
deze manier met ons meeden-
ken en een leuke middag voor 
mensen die het toch al moei-
lijk hebben mogelijk maken. We 
zijn hier ontzettend blij mee!” ‘Er 
was eens…’ vertelt het verhaal 
van de lieve Hannah, die door ja-
loers toedoen van Loki wordt ge-
scheiden van haar geliefde. Ze 
gaat op een barre tocht om hem 
uit de krochten van de onderwe-
reld te bevrijden en komt daar-
bij door diverse werelden waar-
bij ze soms hulp krijgt uit onver-
wachte hoek en soms moet vre-
zen voor haar leven.Het is een 
zelfgeschreven musical geschikt 
voor kinderen en volwassen van 
8 tot 80. C-Squad is druk bezig 
om de laatste spreekwoordelijke 
puntjes op de i te zetten. Door-
dat de groep op een nieuwe lo-
catie in het voormalig postkan-
toor repeteert is nu mogelijk om 
met alle grote decorstukken, kle-
ding, rekwisieten, licht en geluid 
te repeteren, waardoor de show 
tot in de puntjes is voorbereid.

 

Castricum - De Castricumse 
Reddingsbrigade (CRB) introdu-
ceert jeugdopleidingen voor kin-
deren van acht tot twaalf jaar op 
de zaterdag van 16.00 tot 16.45 
uur. In eerste instantie worden 
vier verschillende erkende oplei-
dingslijnen aangeboden. 
Informatie over de jeugdoplei-

dingen is te vinden op castricum.
reddingsbrigade.nl. 
Kinderen zijn welkom om een 
proefles te volgen om zelf in de 
praktijk te ervaren wat zelfred-
ding en het reddingswerk zelf 
inhoudt. Aanmelden voor een 
proefles kan via info@redding-
brigade.nl. 

Laatste keer Uilenspieghels
Limmen - Op zaterdag 8 no-
vember is de openingsavond van 
het carnavalsseizoen van De Uy-
lenspieghels. Om 20.30 uur gaat 
de zaal in café de Lantaarn open 
en heten de Uylenspieghels gas-
ten welkom. De muziek wordt 
deze avond verzorgd door zan-
ger/entertainer Niels Mul en de 
entree is gratis. Dit is het laatste 
seizoen van de Uylenspieghels. 
Voor dit seizoen heeft Prins Tyl 

XIV  zijn Raad van 11 compleet. 
De Uylenspieghels vragen do-
nateurs voor dit laatste seizoen 
het carnavaleske bedrag van 
elf euro bij te dragen, waarmee 
in Gorteldonk voor jong en oud 
nog een maal alles uit de kast 
gehaald kan worden. Op www.
uylenspieghels.nl is het laatste 
nieuws te lezen en ook binnen-
kort het programma voor het ko-
mende seizoen.

Een licht verhaal 
over de dood

Akersloot - Waar ben je? In de 
hemel? Of nergens, want dood is 
dood? Toen zijn beste vriend re-
centelijk verongelukte ging Wim 
Jansen op zoek naar een ant-
woord op de vraag die velen stel-
len na het verlies van een dier-
bare: Waar ben je nu? Hij vindt 
een ‘derde weg’ tussen het or-
thodoxe en postmoderne ant-
woord. Hij opent daarbij verras-
sende perspectieven. Ook komt 
hij tot een positieve herwaarde-
ring van de dood, namelijk als 
levenskracht en bewustwording 
van schoonheid en liefde. Ster-
venskunst als levenskunst. Hier-
over houdt hij een lezing die me-
ditatief is van toon en opbouw. 
Door de lezing heen zijn kor-
te stiltes ingebouwd. Wim Jan-
sen (1950), Vlissingen, is predi-
kant van de VVP in Delft en van 
de Koorkerkgemeenschap in 
Middelburg, waar hij de ‘atheïs-
tische dominee’ Klaas Hendrikse 
opvolgde. Op zondag 9 novem-
ber in de Dorpskerk, Dielofslaan-
tje Akersloot. Aanvang 14.30 uur. 
Reserveren koosje.wiegman@
hetnet.nl of tel. 0251-319171.

Rugbyclub verzaakt niet
Castricum - De Castricum-
se Rugby Club heeft goede za-
ken gedaan in de strijd om de 
top zes posities in aanwezigheid 
van de sponsors. Op Sportpark 
Wouterland wonnen de Duin-
randers met 44-24 van concur-
rent RC Eemland. RC the Du-
kes blijft koploper met de Castri-
cumse Rugby Club op de bron-
zen positie. Deze wedstrijd ging 
niet alleen om de punten, ook de 
Michael Cahsay Memorial Trop-
hy stond op het spel. Cahsay, 
voormalig speler van Eemland 
en Castricum stierf onverwachts 

in 2012 en beide clubs slaan de 
handen ineen voor een nieuwe 
traditie. De eerste wedstrijd van 
het seizoen staat voortaan in het 
teken van Michael. Onder toe-
ziend oog van Esther Cahsay en 
haar twee jonge zoons, ving de 
wedstrijd aan met een oorverdo-
vende minuut stilte. De Trophy 
werd door de zoons van Esther 
en Michael aan captain Wieren-
ga uitgereikt. Zaterdag 8 novem-
ber staat de Haagsche Rugby 
Club tegen de Castricumse Rug-
by Club gepland. Aanvang 14.00 
uur. Foto: Theo Beentjes.

Castricum – Siem Bakkum was 
in bloedvorm tegen specialist in 
het libre, Gert Lute bij biljart-
vereniging Wik. Vanaf het be-
gin werd Gert onder druk gezet, 
want Siem opende met een serie 
van twaalf caramboles en deed 
dit in de negende beurt nog eens 
over met een serie van dertien 
caramboles. 
Gert bleef achter de feiten aan-
lopen doordat Siem maar bleef 
scoren. Na 21 beurten was de 
wedstrijd beslist in het voordeel 
van Siem met een goede moyen-
ne van 3.09 en een stijgingsper-
centage van 44%, wat goed was 
voor vier winstpunten. Frans Lu-
te kon twee wedstrijden afwer-
ken, die hij beiden in de laatste 
fase van de partijen naar zich toe 
kon trekken. 
Ook Klaas Jongeneel boekte een 
prima overwinning op Hein Kitsz, 
door in 25 beurten zijn benodig-
de 63 caramboles bij elkaar te 
vergaren, met een hoogste serie 
van dertien caramboles in de ne-
gende beurt. Stand: 1. Piet Zon-
neveld- 2. Cor Stroet- 3. Piet van 
Leur.

Siem is topper
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Gemeenten werken samen aan 
Actieplan Duurzame Energie

Regio - De acht gemeentes in 
de regio Alkmaar willen aanslui-
ten bij het Burgemeestersconve-
nant. Dit convenant biedt lokale 
overheden de mogelijkheid om 
de inspanningen voor CO2-re-
ductie te versterken. Daarnaast 
kunnen gemeentes profiteren 
van Europese steun en erken-
ning en worden ervaringen met 
Europese collega’s uitgewisseld. 

Een van de voorwaarden van 
deelname aan het Burgemees-
tersconvenant is dat de re-
gio Alkmaar een ‘Actieplan voor 
Duurzame Energie’ indient. In 
dit plan staan concrete maatre-
gelen die leiden tot een vermin-
dering van de CO2-uitstoot van 

minstens twintig procent in 2020. 
In de regio Alkmaar Het actie-
plan moet ook leiden tot meer 
werkgelegenheid, een hoge-
re kwaliteit van de leefomge-
ving en minder afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen. Uit-
voering van het actieplan draagt 
bij aan duurzame lokale econo-
mische groei. Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Graft-De Rijp, Heer-
hugowaard, Heiloo, Langedijk en 
Schermer hebben de intentie om 
als regio deel te nemen aan het 
Burgemeestersconvenant. De 
acht gemeenten hebben daar-
om de Huisvuilcentrale Alkmaar 
(HVC) en het Klimaatverbond 
opdracht gegeven om dit regi-
onale ‘Actieplan voor Duurzame 

Energie’ te maken. Het Klimaat-
verbond is al ruim twintig jaar 
actief en ooit begonnen als een 
actie van de Europese Milieude-
fensies om lagere overheden te 
stimuleren iets aan klimaatbeleid 
te doen. Inmiddels hebben ruim 
6.000 lokale overheden het Bur-
gemeestersconvenant onderte-
kend. Steden, gemeenten en an-
dere stedelijke gebieden spe-
len namelijk een cruciale rol in 
het verbeteren van het klimaat. 
Driekwart van de in de Europe-
se Unie geproduceerde energie 
wordt verbruikt in stedelijke ge-
bieden. Vanzelfsprekend blijven 
de gemeentes ook hun lokale 
duurzaamheidsbeleid maken en 
uitvoeren.

Dierenduintje zoekt 
nieuwe vrijwilligers

Castricum  - Kinderboerde-
rij ‘t Dierenduintje is op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers voor 
diverse werkzaamheden. 

Belangrijk is dat de vrijwilliger 
van dieren houdt, graag buiten 
werkt, verantwoordelijkheids-
gevoel heeft en zelfstandig kan 
werken. ‘t Dierenduintje geeft 

dieren een zo goed mogelijk be-
staan. Kinderboerderij ‘t Dieren-
duintje is gelegen aan de Dui-
nenboschweg 1a, 150 meter ten 
noorden van het NS-station. 
Wie meer wil weten kijkt op de 
website dierenduintje.nl. Bel 
voor meer informatie of het ma-
ken van een afspraak naar Fred 
Bakker: 06-20745693.

Uitgeest - De gemeenteraad 
van Uitgeest heeft donderdag-
avond 30 oktober besloten om 
Wendy Verkleij-Eimers voor te 
dragen als de nieuwe burge-
meester van Uitgeest. Als de 
Kroon de voordracht overneemt 
kan de officiële benoeming over 
circa acht weken worden ver-
wacht. De installatie van de 
nieuwe burgemeester van Uit-
geest kan dan ongeveer half ja-
nuari 2015 plaatsvinden. 
Wendy Verkleij (51) is sinds 2011 
wethouder van de gemeente Bo-
degraven-Reeuwijk. Gedurende 
twee raadsperiodes (van 2002 
tot 2010) was zij lid van de ge-
meenteraad van Reeuwijk. De 

Wendy Verkleij nieuwe 
burgemeester Uitgeest

beoogde nieuwe burgemeester 
van Uitgeest is in haar huidige 
gemeente lid van de lokale par-
tij Burgerbelangen; landelijk is zij 
lid van de VVD.

Wendy Verkleij wordt de opvol-
ger van Theo van Eijk, die in ju-
ni 2013 in Uitgeest aantrad als 
waarnemend burgemeester. Van 
Eijk kreeg als opdracht Uitgeest 
te begeleiden bij het maken van 
een keuze voor de politieke toe-
komst van de gemeente. Dat 
proces werd begin dit jaar afge-
rond met het besluit van de ge-
meenteraad om een intensieve 
samenwerking aan te gaan met 
Bergen, Castricum en Heiloo.

Ontbijten met burgemeester
Castricum - In de week van 3 
tot en met 7 november vindt de 
twaalfde editie van het Nationale 
Schoolontbijt plaats om kinderen 
te leren dat een ontbijt de bes-
te start van de dag is. Groep 3 
van De Klimop startte deze fees-
telijke week wel heel bijzonder: 
zij mochten ontbijten op het ge-
meentehuis met burgemeester 
Mans. ,,Maandag zijn wij bij de 
burgemeester geweest in het ge-

meentehuis. Hij heet Toon Mans, 
hij is 48 jaar. In de grote raadzaal 
gingen we ontbijten. Bij het ont-
bijt hadden we brood, krenten-
bollen en fruit. We hebben alle-
maal veel gegeten en een rond-
je gelopen door het gemeente-
huis. We zijn ook in het kantoor 
van de burgemeester geweest. 
Hij heeft een diamant. De bur-
gemeester heeft ook een ketting 
om, dat noem je een ambtske-

ten. De burgemeester geeft ook 
geld aan de wensen van zieke 
kinderen. Het was heel erg leuk, 
bedankt lieve burgemeester!”

De burgemeester kreeg als dank 
nog een zelfgemaakt boek van 
de kinderen. Op woensdag 5 no-
vember hebben de kinderen van 
groep 3 nogmaals samen ontbe-
ten, maar dan op school met alle 
kinderen van De Klimop. 

Griezelig kinderfeestje
Limmen - Afgelopen zaterdag 
werd bij Conquista een kinder-
feestje gevierd en dat was de 
eerste keer dat de ruimte voor 
een verjaardagsfeest werd ge-
bruikt. 
Conquista was omgetoverd in 
een griezelige locatie, want het 
was een Halloweenfeest met 
dertien meisjes van basisschool 

Sint Maarten. De ruimte was ver-
sierd met spoken, pompoenslin-
gers en ballonnen en er liepen 
zelf spinnen op alle tafels. 

Na het drinken van een glaasje 
bloed (limonade) gingen zij aan 
de slag met pompoenen. Daar-
na was er een workshop siera-
den maken, 

Castricum - Een vrouwmet een 
verstandelijke beperking is op 
zoek naar een vrijwilliger die zo 
nu en dan een dagje met haar 
uit wil. Een andere mevrouw 
heeft een spastische arm waar-
door het koken wat moeilijk is. 
Zij zou dan ook graag iemand 

Maatje gezocht vinden die het zelfstandig koken 
met haar oppakt op woensdag-, 
donderdag-, of vrijdagavond een 
keer in de week of twee weken. 

Wie interesse heeft kan zich aan-
melden bij het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk  van Welzijn Castri-
cum,  tel.: 0251– 656562, email 
vcc@welzijncastricum.nl.
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Akersloot - Wim Mandemakers 
heeft donderdag de negende rit 
van de KPB mountainbikecup op 
zijn naam geschreven. Na een 
time out van enkele weken we-
gens knieblessure opgelopen bij 
een valpartij, heeft Mandema-
kers de draad weer op kunnen 
pakken door direct na het start-
schot solo aan de haal te gaan. 
De echte spanning in de strijd 
ging tussen Peter Langevoor en 
Henk Louwe. Deze strijd werd na 
enig tegenstribbelen van de kant 
van Louwe in het voordeel be-
slecht van Langevoort, die hier-
door de tweede plek voor zich 
opeiste. Henk Jan Verdonk wist 
zijn vierde positie vast te houden 
voor Chris Kemp.

Rust doet goed

Limmen - Op de foto van het 
schilderij van Tinie Hanck-Valke-
ring geeft Julian zijn zusje Nik-
ki een schepje van zijn chocola-
deijsje. Hiermee is zij terecht ge-
komen bij de laatste vijftig ge-
nomineerden van de landelijke 
wedstrijd Schilderij Van Het Jaar. 
Er waren 1.173 inzendingen. ,,Ik 
ben in 1993 bij Ibis in Alkmaar 
begonnen met aquarelleren, 
maar omdat details me erg aan-
spreken, schilder ik sinds 2000 
realistisch met olieverf op paneel 
volgens de techniek van de ou-
de meesters”, vertelt Tinie. ,,Mijn 
onderwerpen zijn divers, maar 
mensen vastleggen in portretten 
of bij hun bezigheden, waarbij 
de gezichtsuitdrukkingen zo be-
langrijk zijn, vind ik heel boeiend 
en een echte uitdaging. Mijn in-
spiratie vind ik in mijn eigen om-
geving: kinderen, dieren, bloe-
men en vakanties.” Tot 1 decem-
ber kan iedereen die haar schil-
derij mooi vindt stemmen op 
link www.schilderijvanhetjaar.nl/
schilderij/647.

Stem op Tinie!

Taalwedstrijd; senioren 
gezocht om mee te doen 

Castricum - Ook dit jaar orga-
niseren Bibliotheek Kennemer-
waard en Welzijn Castricum het 
Groot Castricums Dictee. Op 
dinsdag 2 december staan om 
19.00 uur in de bibliotheek van 
Castricum vijftig schoolbanken 
klaar om alle deelnemers, jong 
en oud, te ontvangen. Het Jac. P. 
Thijsse en het Bonhoeffercollege 
zorgen voor een ploeg van der-
tig leerlingen. Welzijn Castricum 
daagt twintig enthousiaste taal-
liefhebbers van rond de 55 jaar 

en ouder uit om zich aan te mel-
den. Welke groep scoort dit jaar 
het beste op het gebied van de 
nieuwe spelling: de jongeren of 
de ouderen? Bovendien zijn er 
natuurlijk prijzen voor de indivi-
duele winnaars. Wie 55 jaar of 
ouder is, in Castricum, Bakkum, 
Limmen of Akersloot woont en 
de strijd aan durft te gaan kan 
zich vóór 26 november aanmel-
den bij Welzijn Castricum. Tele-
foonnummer 0251-65 65 62, of 
info@welzijncastricum.nl.

Bewoners van De Weid 
tijdelijk naar Antonius

Castricum - De SIG, organisa-
tie voor ondersteuning van men-
sen met een verstandelijke be-
perking, laat op dit moment het 
voormalige kindertehuis Anto-
nius in Bakkum opknappen. Het 
hoofdgebouw wordt geschikt 
gemaakt voor tijdelijke huisves-
ting van de bewoners van woon-
project De Weid aan de Walstro. 
Na sloop van De Weid wordt hier 
in 2015 een nieuw appartemen-
tencomplex gerealiseerd. De be-
woners van De Weid verhuizen 
in december naar hun tijdelijke 
onderkomen op de Heereweg.
Het nieuwbouwproject De Wal-
stro bevat veertien particulie-
re koopappartementen en een 
vleugel met 23 studio’s voor de 
bewoners van De Weid. Eén stu-
dio wordt ingericht als ontmoe-
tingsruimte/kantoor voor het be-

geleidende team van de SIG. 
Deze bijzondere vorm van ge-
integreerd wonen wordt gere-
aliseerd door projectontwikke-
laar Vastbouw. In het nieuwe ap-
partementencomplex De Walstro 
krijgen de cliënten van de SIG 
straks een eigen studio, met ei-
gen sanitaire voorzieningen. Er is 
7 x 24 uur professionele begelei-
ding op maat aanwezig. 

De koopappartementen zijn  ge-
schikt voor starters en senio-
ren die kleiner willen gaan wo-
nen. Met name de laatste doel-
groep kan op termijn gebruik-
maken van de collectieve zorg- 
en dienstverlening van en via de 
SIG. Ook ouders van cliënten van 
de SIG kunnen hier in een eigen 
appartement dicht bij hun zoon 
of dochter gaan wonen.

Vredeburg 2 struikelt
Limmen - Vrijdag speelde het 
tweede team van schaakvereni-
ging Vredeburg de eerste bonds-
wedstrijd, uit bij Kennemer Com-
binatie in Haarlem. Op dezelfde 
avond speelden de overige scha-
kers de vijfde ronde van de in-
terne competitie. Vredeburg 2 
is in de derde klasse D tame-
lijk zwaar ingedeeld. Ook tegen-
stander Kennemer Combinatie 6 
beschikte over meer ratingpun-
ten dan de Limmers. Toch wist 
Barry Blekemolen aan het twee-
de bord een vol punt te verove-
ren. Jaap Limmen en Remi Aaf-
jes scoorden een half punt en 
Dick Aafjes, Gertjan Hafkamp en 
Hidde Ebels verloren. In de in-
terne competitie metselde Niels 
Hageman met alle zwarte stuk-
ken een verdedigingsmuur te-

gen de aanvallende intenties 
van Bob Stolp. Maar Stolp wist 
met een handigheidje een bres 
te slaan en de winst te grijpen. 
Marc Voorwalt benutte zijn be-
denktijd niet goed in zijn par-
tij tegen Harold Ebels die vervol-
gens soepeltjes won. Gijs Pouw 
kwam nog lekker uit de opening 
in zijn partij tegen Marcel Wes-
ter, maar verloor. Bert Hollan-
der won van Piet van der Heijdt. 
Jan Borst won in een spannende 
partij van Theo Al. Dylan de Vries 
bood goed tegenspel tegen Jos 
Admiraal, maar brandde in het 
eindspel zijn vingers aan vergif-
tigde pion: dat kostte een toren. 
Adri Beentjes en Jeroen Tebbens 
deden niet voor elkaar onder in 
een hoogwaardige partij die bei-
den een half punt opleverde.

Croonenburg stagebedrijf
Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg is erkend als sta-
gebedrijf voor MBO-leerlingen 
die de opleidingen  sport en be-
wegen of CIOS volgen. Croonen-
burg biedt stages voor leerlingen 
van MBO 2, 3 en 4 niveau.  Voor-
heen konden MBO-ers wel bij 
trainingen assisteren, maar kre-
gen daar geen stagepunten voor. 

Dat is nu veranderd. Croonen-
burg start in december in Lim-
men een dependance voor jon-
ge volleyballers. Daarnaast start 
in het voorjaar de volleybalspeel-
tuin voor  jonge kinderen van-
af vier jaar. Middelbare scholie-
ren kunnen ook hun maatschap-
pelijke stage lopen bij Croonen-
burg. Heiloo - Op zondagmiddag 16 

november nemen Egon Kracht 
en Noortje Braat het publiek mee 
in hun muzikale universum. Op 
geheel eigen wijze maken zij in 
het programma De Stille Kracht 
een volkomen logische synthe-
se van de meest uiteenlopende 
stijlen. Reservering:  www.witte-
kerkheiloo.nl.

Stille Kracht

Victoria Moritz t.w.v. e1999,- 
Sportieve e-bike met 360Wh accukracht, 24 versnellingen, 
hydraulische remmen en een bereik tot maximaal 100 km. 
Supercompleet en klaar voor het echte 
werk.................

Doe volgenDe week mee 
aan De prijsvraag en win

Kijk in de bijlage van deze week of op www.lijfengezondheid.nl

Informatie over snurken
Regio - Snurken lijkt misschien 
een onschuldig probleem, toch 
kan er een serieuze aandoening 
aan ten grondslag liggen: slaap-
apneu, ademhalingsstops tijdens 
de slaap. Op dinsdag 18 novem-
ber organiseert het Rode Kruis 
Ziekenhuis een informatieavond 
over snurken en apneu. De spre-
kers zijn longarts Erik Kapteijns, 
slaapzorgspecialist Els Meijland 

en diverse andere samenwer-
kende specialisten. De informa-
tieavond wordt gehouden in het 
restaurant op de tweede etage 
van het ziekenhuis. De bijeen-
komst is van 19.15 tot 21.30 uur. 
De toegang is gratis, aanmelden 
is verplicht. Dat kan via www.
rkz.nl of telefonisch bij het pa-
tiëntenservicebureau: tel. 0251-
265111.
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A1 Limmen in het nieuw
Limmen - Dibo Installatietechniek heeft als shirtsponsor van A1 nu ook nieuwe trainingspakken geschon-
ken. De jongens van A1, het vlaggenschip van de jeugd, lopen er weer professioneel en representatief 
bij zoals het hoort als selectieteam. VV Limmen is Ruud Boon en Bart Dirkson van DIBO Installatietech-
niek dankbaar.

Westerse idealen op de tocht; 
lezing over de Verlichting 

Castricum - ,,De idealen van 
het Verlichtingsdenken worden 
beschouwd als dé basis van de 
moderne westerse samenleving. 
Door fundamentalisme maar ook 
egoïstisch materialisme staan 
deze idealen nu op de tocht.” Dit 
is het onderwerp in een lezing bij 
de Castricumse Vrijmetselaars-
loge Branding. Iedereen is wel-

kom. De voordracht op donder-
dag 13 november heeft de ti-
tel ‘Verduisterd Ideaal’ door Drs. 
Paul John Peters, cultuurfilosoof 
en veranderingsmanager. Hij 
studeerde wijsgerige antropolo-
gie en psychodynamische coun-
seling. Voor de lezing die wordt 
georganiseerd door de Castri-
cumse Vrijmetselaarloge Bran-
ding. zal Peters het ontstaan van 
het Verlichtingsdenken behan-
delen en het daaraan verbonden 
idealistische wereldbeeld dat het 
westerse cultuurgebied zo sterk 
heeft gevormd. 

De bijeenkomst begint om 20.00 
uur in de Maranathakerk, Prins 
Hendrikstraat 1, Castricum. Meer 
informatie: www.vrijmetselaars-
loge–branding.nl.

‘StoereMeidenDag’ 
op PCC Oosterhout

Limmen - De Stichting Spitak-
Limmen onderhoudt al heel wat 
jaren een goed contact met in-
woners van de stad Spitak in Ar-
menië. Eind augustus/begin sep-
tember 2015 organisereert de 
stichting een geheel verzorgde 
14-daagse reis dwars door Ar-
menië en een gedeelte van  Ge-
orgië. Natuurlijk zullen zij in het 
stadje Spitak de vriendschaps-
banden met een aantal inwoners 
opnieuw aanhalen. Op woens-
dag 12 november begint om 
20.00 uur in Ons Huis’ aan de 
Zuidkerkelaan 21 een informa-
tiebijeenkomst. Bellen of mailen 
over deze reis kan natuurlijk ook: 
Frans Punt: fpunt@hotmail.com 
of Bill van Schie: billvanschie@
ziggo.nl tel.: 072-5051923 Op 
maandag 1 december sluit de 
inschrijving. 

Naar Armenië

Alkmaar - Op woensdag 12 
november vanaf 13.00 uur zijn 
meisjes uit groep acht welkom 
op de StoereMeidenDag van 
PCC Oosterhout in Alkmaar. 
Op deze praktische middag kun-
nen zij kennis maken met tech-
niek door middel van allerlei 
workshops, speciaal voor meis-

jes. Er zal deze middag fana-
tiek worden gezaagd, getim-
merd, geschilderd en gemetseld. 
Voor meisjes die het leuk vinden 
om etalages in te richten of hui-
zen te ontwerpen is de opleiding 
Vakcollege Techniek van het 
PCC een prima plan. Aanmelden 
via www.pcc.

Hummel Kozijnen voor 
optimaal wooncomfort

Heemskerk - Hummel Kozij-
nen heeft alles in huis voor het 
optimale wooncomfort. Voorzet-
rolluiken, screens, zonnescher-
men en binnenzonwering; het 
is allemaal te vinden in de ruime 
showroom aan de Lijnbaan 44a 
in Heemskerk.

Zo zijn er rolluiken voor elke 
leefstijl en elk budget, met keus 
uit PVC of aluminium lamellen, 
handbediend (met een koord of 
lint) of elektrisch (met schake-
laar of afstandsbediening). Lie-
ver wat meer licht in huis? Kies 
dan voor de windvaste screens 
Zip X. Ze houden tot 85% van de 
zonnewarmte buitenshuis, maar 
laten wel licht door. De screens 
zijn leverbaar in verschillende 
kleuren en patronen. Natuur-
lijk behoort ook een traditio-
neel zonnescherm (kniparm) tot 
de mogelijkheden. Ze zijn er in 
verschillende soorten, stuk voor 

stuk van uitstekende kwaliteit 
en voorzien van een zonwerend 
doek dat het licht dempt en zorgt 
voor een passende omgevings-
temperatuur. Binnenzonwerking 
in combinatie met kunststof ko-
zijnen? Informeer naar Speedy 
Pliss, zonwering in een alumini-
um frame dat direct op de glas-
latten geplaatst wordt. Het raam 
kan dus altijd worden geopend 
en ventilatieroosters worden niet 
afgedekt. De stof is verkrijgbaar 
in tien soorten en geschikt voor 
toepassing in vochtige ruimtes. 

Ga langs in de showroom van 
Hummel Kozijnen of maak een 
afspraak voor een vrijblijvend 
bezoek aan huis: 0251 234484 / 
06 10273172. Hummel Kozijnen 
is geopend op vrijdag van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur. Meer infor-
matie is op www.hummel-kozij-
nen.nl  te vinden.

Castricum - Afgelopen week 
waren er diverse rookmelders 
die afgingen. Het begon maan-
dag met twee keer loos alarm op 
Dijk en Duin. Zaterdag rukte de 
brandweer uit naar Sans Sou-

Roken onder de rookmelder
ci, omdat iemand had staan ro-
ken onder de melder. Rond zes 
uur vertrok de brandweer naar 
Dijk en Duin. Ook hier bleek het 
te gaan om roken onder de rook 
melder.

Zondag 9 november 14.00 uur:

Limmen  -  I.V.V.

balsponsor: Dennis beentjes 
 keuken en interieurbouw

pupil v.d. week: Milan en lucas beentjes (spelers Limmen D3)

BUCH-colleges stellen raden 
volledige ambtelijke fusie voor

Regio - De colleges van de ge-
meenten Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo (BUCH) stellen 
hun vier gemeenteraden voor te 
kiezen voor een volledige amb-
telijke fusie. Er werden drie vari-
anten van samenwerken onder-
zocht. Daaruit bleek dat een vol-
ledige ambtelijke samenvoeging 
de meeste voordelen oplevert. 
De gemeenteraden nemen op 19 
januari 2015 een besluit. 
Op verzoek van de gemeentera-
den zochten de vier colleges el-
kaar ruim een jaar geleden op 

om een mogelijke samenwer-
king te verkennen. Achterlig-
gende redenen waren dat de 
BUCH-gemeenten worden ge-
confronteerd met toenemende 
behoeften als het gaat om snel-
heid, bereikbaarheid en kwali-
teit van dienstverlening en met 
complexere vragen van inwo-
ners. Daarnaast komen er veel 
taken vanuit het Rijk op de ge-
meenten af. Dit betekent een op-
gave, waarvan de vier gemeen-
ten denken dat ze gezamen-
lijk beter het hoofd kunnen bie-

den. Bovendien zien de gemeen-
ten dat omliggende gemeen-
ten door herindeling of ambtelij-
ke fusie hun krachten bundelen. 
Elke gemeente blijft zelfstandig  
met een eigen loket, gemeente-
raad, college en een eigen bur-
gemeester. Op dit moment kent 
Nederland Uit een financiële 
analyse blijkt dat een ambtelijke 
fusie structureel een flinke be-
sparing oplevert. Op 2 december 
nemen de colleges een definitief 
besluit. Per 1 januari 2017 kan de 
fusieorganisatie van start gaan.





5 november 201418

Donateursavond met 
presentatie strandleven
Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt 
dit jaar gehouden op donder-
dag 13 november in Geesterha-
ge. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur. Op  het programma 
staat een presentatie over de ge-
schiedenis van het Castricumse 
strandleven, die verzorgd wordt 
door de werkgroepleden Hans 
Boot, Ernst Mooij en Cor Smit. 
Aan de hand van veel nostalgi-

sche foto’s worden de onderwer-
pen strandvermaak, strandpla-
teau, strandvervoer, strandingen 
en strandvondsten belicht.

De toegang voor donateurs en 
hun huisgenoten is gratis op 
vertoon van de brief die zij in het 
37e Jaarboek van de werkgroep 
hebben ontvangen. Andere be-
langstellenden zijn ook welkom, 
voor hen is de toegang twee eu-
ro. Zes punkbands in De Bak

Castricum - Na de gratis spel-
letjesavond op woensdag vanaf 
20.00 uur, staat zondag 9 novem-
ber North Empire 2 op het pro-
gramma van De Bakkerij; punk-
rock met zes bands. Sweet Empi-
re speelt als eerste gevolgd door 
de akoestisch gedreven punk 
van Bad Ideas uit Engeland. Het 
Duitse Irish Handcuffs zal een 
stevige pot pop-punk door de 
tent knallen. Het Engelse Great 
Cynics staat garant voor een 
strakke melodieuze show. Als 
één na laatste de Amerikaanse 

Cheap Girls en als afsluiter het 
uit Long Beach USA afkomstige 
Joyce Manor (foto). Deze band 
brengt een geweldige mix van 
emo/pop/punk/rock. Het festijn 
begint al vroeg: deuren gaan om 
16.00 uur open en de entree be-
draagt acht euro. 
Maandag 10 november zijn er  
weerwolven in De Bakkerij. 
Wie een uitbreiding of zelf weer-
wolven heeft, neemt ze mee om 
verschillende groepen te ma-
ken.Zaal open: 20.00 uur. Entree: 
gratis.

Castricum - Coach Ronald Ber-
revoets had zijn mannen goed 
geprepareerd, de diverse se-
lectiemomenten waren moor-
dend, want wat waren ze aan el-
kaar gewaagd tijdens het Euro-
pees Kampioenschap in Portu-
gal. Oranje U19 schitterde. Na-
mens de Castricumse Rug-
by Club waren Alexander Kerk-
hof en Tony Hoogenboom van 
de partij. Het EK begon met de 
topper tegen Georgië, als num-
mer één geplaatst. Oranje, kers-
verse promovendus naar de A 
poule, weerde zich dapper, maar 
moest met 55-3 hun meerde-
re erkennen in de uiteindelij-
ke winnaar Georgië. Na de eer-
ste schifting, immer alle verlie-
zers van de eerste wedstrijden 
spelen om de plaatsen vijf tot 
en met acht, liet Nederland U19 
zien wat ze in hun mars hebben. 
Allereerst werd Polen met 18-17 
verslagen, waarna de strijd om 
het hoogst haalbare  van start 
ging.  Oranje met Tony Hoogen-
boom en Alexander Kerkhofin de 
basis liet België kansloos (27-0). 
Zo sloot het talentvolle NL U19 
het EK glansrijk af met een vijfde 
plaats, wat een prestatie is.

Oranje met Tony 
en Alexander

Vitesse laat in extra tijd 
West Frisia langszij 

Castricum - Het was 25 jaar ge-
leden dat West Frisia en Vites-
se voor het laatst tegen elkaar 
speelden. En het trackrecord is 
duidelijk in het voordeel van Vi-
tesse met vijf keer winst en drie 
keer gelijk spel. En ook dit ne-
gende duel leek in het voordeel 
van de thuisploeg te gaan eindi-
gen. Maar een schlemielige te-
gengoal ver in blessuretijd zorg-
de alsnog voor een toch wel te-
rechte puntendeling.

Nadat al een eerste kans was 
gemist, scoorde Jort Kaandorp al 
in de derde minuut de openings-
treffer na een prima steekballetje 
van Rik Beentjes. Toen Vitesse de 
voorsprong wist uit te bouwen in 

de tweede helft door een prach-
tige goal van Rik Beentjes, leek 
het duel beslist. Niets was min-
der waar. Halverwege leefde de 
ploeg uit Enkhuizen op, en toen 
de aansluitingstreffer eenmaal 
gescoord was na zwak verdedi-
gen bij Vitesse, werd de druk op 
het doel van Vitesse weer flink 
opgevoerd. Door enkele prima 
reddingen van de sterk spelen-
de Tom Laan werd een gelijkma-
ker voorkomen. Maar in de bles-
suretijd sloeg het noodlot alsnog 
toe voor Vitesse. Een wat makke-
lijk gegeven vrije trap net buiten 
het strafschopgebied werd hoog 
voor de pot gegooid en uit een 
kluwen van spelers belandde de 
bal alsnog in het net. 

Castricum - Veel overheidsta-
ken gaan in 2015 van het Rijk 
naar de gemeentes, zo ook het 
Persoons Gebonden Budget 
(PGB). Veel ouders van kinderen 
met autisme maken gebruik van 
een PGB. 
Sprekers van Per Saldo, de ver-
eniging die van mensen met een 
PGB de belangen behartigd, de 
gemeente Castricum en MEE re-
gio Midden Kennemerland ko-
men in het Auticafé uitleg geven 
op 18 november vanaf 20.00 uur 
in de Juliana van Stolbergschool. 

Aanmelden bij Hansje Veen, tel 
0251 – 679333 of auticafecastri-
cum@hotmail.com. 

PGB in Auticafé

Alles over duurzame energie en 
besparen op de energierekening
Castricum - Op 19 november 
wordt op initiatief van CALo-
rie een grote publieksactie in 
het gemeentehuis georgani-
seerd over duurzame energie 
en besparen op de energiere-
kening. Iedereen die wil we-
ten hoe zijn energierekening 
omlaag kan dankzij duurza-
me energie of die wil mee-
doen aan collectieve acties 
om zelf energie op te wek-
ken, is die avond welkom in 
het gemeentehuis van 20.00-
22.00 uur. 

Er zijn inmiddels talloze loka-
le initiatieven op het gebied van 

duurzame energie. Steeds meer 
mensen plaatsen zonnepane-
len op hun dak of doen collectief 
mee aan een zonnecentrale op 
een gemeentedak, zoals aan het 
Schulpstet. Er komt een tweede 
gemeentedak beschikbaar voor 
zonnepanelen door inwoners. 

Er zijn ook al woningen waar-
van de energienota nul euro be-
draagt. Weten hoe dat kan, en 
hoe dat haalbaar is? Men hoort 
en ziet het tijdens de publieksin-
formatieavond. 
Een inwoonster vertelt hoe zij 
haar huis heeft aangepast. Er 
wordt een centrale inkoopactie 

zonnepanelen bekendgemaakt, 
waarbij inwoners van Castricum 
tegen een scherpe prijs zonne-
panelen kunnen kopen. Er is in-
formatie over een nieuwe wind-
generator voor particulier ge-
bruik. Lokale bedrijven lichten 
nieuwe technieken toe.

De publieksinformatieavond is 
een volgende concrete stap na 
de ondertekening van een con-
venant door wethouder Ans Pel-
zer, namens de gemeente Cas-
tricum, CALorie en aannemers 
Akerbouw, AC Borst Bouw en 
Woonteam NL tijdens de Dag 
van de Duurzaamheid. 

Toertocht voor het 
Huis achter de Duinen

Heemskerk - Ieder jaar orga-
niseert Stichting Wielercomi-
té Heemskerk in samenwer-
king met IJsclub Kees Jon-
gert en Pro Kids IJmond een 
mountainbike toertocht voor 
een goed doel. Dit jaar wordt 
de tocht op zondag 23 no-
vember verreden en is geko-
zen voor het doel ‘Het Huis 
Achter de Duinen’. 

Dit huis wordt momenteel ge-
bouwd aan de Rijksstraatweg in 
Heemskerk. Het wordt een huis 
waar zes meervoudig complex 
gehandicapte bewoners gaan 
wonen. Zij verblijven daar on-

der begeleiding en waar moge-
lijk zelfstandig. Het initiatief voor 
dit huis komt van de familie Van 
Rixel en is zeer uitdagend. Na-
tuurlijk verdient dat ondersteu-
ning en om deze redenen heb-
ben eerder genoemde organisa-
ties een MTB toertocht gekop-
peld aan dit goede doel. 

De tocht gaat weer door duin en 
over strand. Het betreft een ge-
heel uitgepijlde tocht van 43 ki-
lometer met diverse klimme-
tjes. De start is vanaf 9.00 uur tot 
10.30 uur. Startlocatie: IJsclub 
Kees Jongert, Adelaertlaan 5 in 
Heemskerk. 
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