
 
00   00 maand 2015

124 november 2015 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Hoge opkomst bij 
protest thuiszorg 

Vakantiepark mogelijk 
op andere locatie

Castricum - Klaas Odink 
van Van Wijnen ontmoet bin-
nenkort wethouder Leo van 
Schoonhoven weer om te 
praten over de mogelijkhe-
den die er nu nog binnen 
de gemeente zijn voor een 
Landal GreenPark, nu dat op 
De Zanderij niet door kan 
gaan. 
Van Wijnen zegt het te be-
treuren dat de eerdere sa-
menwerking is gestrand na-
dat een particulier een deel 
van het land heeft gekocht 
waar het vakantiepark moest 
komen. Dit heeft de man ge-
daan omdat hij een huis heeft 
aan de Geversweg en hij een 
vrij uitzicht wil. Toen de man 
definitief liet weten dat hij 
de grond niet zou verkopen, 
heeft Van Wijnen de stekker 
uit het plan getrokken.

In maart 2015 is gestart met 
een haalbaarheidsonder-
zoek naar het initiatief Duyn-
Parc. Aanvankelijk ging het 
om een gebied waar circa 
120 recreatiewoningen zou-
den kunnen komen en een 
openbaar zwembad. Later 
werd het gebied verkleind, de 
grond van Kaptein bleef bui-
ten het initiatief en ook werd 
afgezien van een zwembad. 
In deze opzet bleek een goe-
de samenwerking mogelijk 
met PWN die kans zag om 
dit initiatief samen te laten 

gaan met natuurontwikke-
ling en behoud van de EHS. 
EHS staat voor Ecologische 
Hoofdstructuur; een samen-
hangend netwerk van na-
tuurgebieden in Nederland.
Het college en de Onderne-
mers Vereniging Castricum  
reageerde teleurgesteld. 
Wethouder Van Schoonho-
ven: ,,De gemeente vindt de 
ontwikkeling van recreatie en 
toerisme belangrijk voor de 
toekomst van de gemeente 
waarbij én ruimte is voor na-
tuur én ruimte voor verblijfs-
recreatie.” PWN gaat door 
met de natuurontwikkeling in 
het EHS-gebied, naast de lo-
catie waar het Duinparc had 
kunnen komen. Kaptein on-
derzoekt verschillende mo-
gelijkheden voor de locatie. 
De kaasfabriek verhuist naar 
Heiloo.
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CREME DE PARIS, PURE CHOCOLADE GANACHE, CHOLADE 
MOUSSE. AFGEMAAKT MET PECANOTEN, CARAMEL EN 
BROWNIE

CHOCOLADE BROWNIE SLOF

8,95
10,95

Castricum - Donderdag-
avond was er protest tegen 
het gemeentelijk beleid bij 
het gemeentehuis. Er wa-
ren zo’n 150 mensen op de 
been om te laten weten dat 
ze het ongehoord vinden dat 
thuiszorgmedewerksters hun 
baan verliezen, ouderen hun 
thuiszorg zien verdwijnen of 
verminderen met wie ze vaak 
al een jarenlange band heb-

ben opgebouwd. Want de 
bedragen die de BUCH-ge-
meentes oplegden aan de 
thuiszorgorganisaties zouden 
te laag zijn om volgens de 
CAO uit te betalen. Dit werd 
door wethouder Ans Pel-
zer bestreden. Linda Louwe, 
van actiegroep Red de Zorg 
Castricum: ,,Wethouder Pel-
zer stelt dat het bedrag vol-
gens de CAO is. Maar dit kan 

alleen gelden voor mensen 
die net in dienst komen.” Ook 
de fracties van SP en Groen-
Links geven gehoor aan de 
oproep van de FNV om de 
maatregelen van het colle-
ge te stoppen. ,,De wethou-
der stelt dat het verplicht was 
om de hulp via aanbesteding 
te regelen. Dat betekent niet 
dat de gemeente ook ver-
plicht is om zodanig aanbie-
ders te kiezen dat medewer-
kers hun baan verliezen en 
de cliënten hun vertrouwde 
hulp.” Het college reageert 
verbaasd: ,,Er is meerdere 
malen gesproken over het 
raadsvoorstel. GroenLinks en 
de SP hebben destijds vol-
mondig ingestemd met de 
besluiten over de hulp bij het 
huishouden.” 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

CORDON BLEU
Eerlijke schnitzel 

met Bio ham/kaas

50% korting 

400 gr. gesn. snijbonen
2 Kalfsvinken

 Samen €3,99
Kant en klaar 

stoofvlees
100 gr. €1,49
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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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!
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Wordt dit het schilderij 
van het jaar? 

Limmen - Een werk van 
Tinie Hanck is voor de der-
de keer op rij genomineerd in 
de landelijke wedstrijd ‘Schil-
derij van het jaar’. Er zijn dit 
jaar zestig genomineerden 
uit 939 inzendingen. Om de 

vijftien finalisten te bepalen, 
kan iedereen tot 1 december 
zijn stem uitbrengen op zijn 
favoriete schilderij. Wie Tiny’s 
schilderij mooi vindt, kan 
stemmen via www.schilderij-
vanhetjaar.nl/schilderij/349.

Tekeningen gezocht voor 
slaapkamer Sinterklaas

Castricum - Over twee we-
ken is de Sint weer in het 
land en komt hij natuurlijk 
ook naar Castricum. In het 
pand aan de Dorpsstraat 63 
wordt vanaf deze week ge-
start met het inrichten van de 
slaapkamer van de goedhei-
ligman, zodat hij tussen alle 
drukke werkzaamheden door 
uit kan rusten in een gezel-
lige ambiance. Dit jaar wordt 
de slaapkamer ingericht door 
het creatieve duo Christiaan 
Wijnker en Jantien Stuifber-
gen van ‘Waarvan Acte’. Hun 
bedrijf is gespecialiseerd in 
het  schrijven en vormgeven 
van theaterproducties, het 
bouwen van decors en het 
maken van theaterkleding.
De twee creatieve duizend-
poten zijn door de winke-
liersvereniging van Castri-
cum gevraagd zijn om dit jaar 
de slaapkamer sfeervol in 

te richten. De voorbereidin-
gen zijn in volle gang en di-
verse winkeliers en horeca-
ondernemers zijn benaderd 
om meubels en snuisterijen 
in de slaapkamer neer te zet-
ten. Het duo belooft dat het 
een stijlvolle en mooie slaap-
kamer zal worden, maar er is 
nog een verzoek. Jantien: ,,In 
het ontwerp van de slaap-
kamer hebben we ook een 
plek ingericht waar we kin-
dertekeningen voor de Sint 
en zijn Pieten willen ophan-
gen. We willen vragen aan de 
kinderen van Castricum of ze 
een mooi kunstwerk voor aan 
de muur willen maken, zo-
dat Sint vanuit zijn bed naar 
al dat moois kan kijken. Te-
keningen kunnen op don-
derdag 5 of 12 november in 
de brievenbus van de slaap-
kamer worden gedaan, dan 
hangen wij ze op.”

Contract gemeente en 
CALorie voor energie

Castricum - Gemeente Cas-
tricum en energiecoöperatie 
CALorie werken steeds in-
tensiever samen aan loka-
le duurzame energie. Na de 
eerste gezamenlijke projec-
ten, zoals de zonnecentra-
le op het gemeentedak van 
Schulpstet, is nu een volgen-
de stap genomen. Om de ge-
meentelijke klimaatdoelen te 
halen gaat de gemeente pro-
jecten financieren van CALo-
rie. CALorie kan hiermee een 
professionele kracht inhuren 
die veel werk zal verzetten en 

bovendien kan deze kracht 
de tientallen vrijwilligers van 
CALorie ondersteunen. ,,Een 
vliegwieleffect,” zegt wet-
houder Milieu Ans Pelzer, die 
haar handtekening onder de 
driejarige overeenkomst zet-
te. ,,CALorie is een lokale be-
weging die al jaren concre-
te resultaten boekt voor loka-
le schone energie. Dat helpt 
de gemeentelijke doelen 
om energie te sparen. Ook 
de versterking van de loka-
le economie die past bij bij-
voorbeeld energieneutraal 

verbouwen past in gemeen-
telijk beleid.” Sven Drillen-
burg Lelijveld, voorzitter van 
CALorie: ,,Deze steun is een 
flinke stimulans voor de loka-
le energiebeweging. We zijn 
nu beter in staat ons doel be-
reiken: een energie-onafhan-
kelijk Castricum. Op 24 no-

vember houdt CALorie in het 
gemeentehuis een informa-
tieavond over dit onderwerp. 
Op de foto beleidsmedewer-
ker Harry Smith, Sven Drillen-
burg Lelijveld van CALorie, 
zijn dochter Loes en wethou-
der Ans Pelzer van gemeente 
Castricum.

Recordopbrengst veiling
Limmen - Het was bijna niet 
te geloven hoe snel en tegen 
beste prijzen alle 332 kavels 
uit de catalogus van de kerk-
veiling ten bate van de kerk 
en de jeugd onder de hamer 
kwamen. De start op vrijdag 
was om precies 19.30 uur en 
om 00.40 uur viel de hamer 
voor de laatste keer. Traditie-
getrouw was dit een paling 
van van zo¹n 100 cm lang, 
gerookt en wel, en geveild 

door Pastor Johan Olling. 
Kort daarna kon de pastor 
de opbrengst, inclusief giften 
en de loterij bekend maken: 
42.430 euro. 
Een record ten opzichte van 
voorgaande jaren. Een flink 
bedrag van deze opbrengst 
gaat naar de jeugdverenigin-
gen in Limmen, die op basis 
van hun financiële positie en 
andere criteria een donatie 
uit de opbrengst krijgen.

Castricum - Op donder-
dag 12 november vanaf 14.00 
uur is er in De Kern een le-
zing van Ruud Bartlema over 
Chagall. Het is het tweede 
deel en deze lezing kreeg als 
naam ‘Kleuren van de ziel’ 

Lezing Chagall mee. Deze tweede lezing  is 
ook te volgen voor wie er bij 
de eerste lezing niet bij was.

De organisatie is in han-
den van het Vrouwen Con-
tact Castricum en iedereen is 
welkom. Niet-leden betalen 
vier euro waarbij inbegrepen 
koffie of thee.
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No Excuse in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 8 novem-
ber speelt No Excuse in de 
Oude Keuken. Muziek ont-
staan aan de keukentafel 
met bas, gitaar, percussie en 
meerstemmige zang. Liedjes 
die niet vaak te horen zijn en 
wereldhits in een nieuw jas-
je: Paul Simon, Sting, Norah 
Jones. No Excuse: van ballad 
tot voetjes van de vloer. Op 
de foto de Castricumse band 

in nieuwe samenstelling. Ton 
Hemmens gitaar, Jan Willem 
Schröder bas, Ad de Haan 
zang, cajon en conga’s, Ari-
na  de Haan zang. Vooraan 
pianist Toon die zondag ont-
breekt. Van 14.00 tot 16.00 
uur in De Oude Keuken op 
het terrein van Dijk en Duin. 
Vanaf de ingang aan de Zee-
weg geven borden de route 
duidelijk aan.

Klucht rond tante Bella
Akersloot - Op vrijdag 6 en 
zaterdag 7 november speelt 
Toneelvereniging Rossen-
backer de klucht Tante Bel-
la’s Beautysalon van Henk 
Roede. Aanvang om 20.00 
uur in Sportcafé de Lelie, 
Rembrandtsingel 3. 

Tante Bella  is overleden. Be-
rend en Albert hebben hier 
niet zo erg om gerouwd, want 
een band met de tante had-
den ze niet. Sterker nog, ei-
genlijk zijn ze zelfs wel blij 
met haar overlijden, want ze 

hebben nu immers een er-
fenis. En de erfenis bestaat 
uit eenverpauperde beauty-
salon. Berend is er van over-
tuigd, dat de beautysalon 
met een likje verf en wat klei-
ne aanpassingen voor goud 
geld te verkopen is. Maar is 
dit wel zo’n goed plan? Trou-
wens, zijn de beide heren wel 
de enige erfgenamen? Kaar-
ten zijn te bestellen via Bart 
van Vliet: 0251-317457 of in-
fo@rossenbacker.nl. Tevens 
te koop bij Veldt’s Toko en 
aan de zaal.

Vondsten uit de Vecht 
in Huis van Hilde

Castricum - In Huis van 
Hilde is een bonte verza-
meling vondsten te zien, 
opgebaggerd uit de Vecht 
tijdens een grote schoon-
maakoperatie. In de vitri-
nes prijkt een scala aan 
vondsten uit verschillende 
periodes waaronder tuin-
beelden, afgedankte huis-
raad, sieraden, brandkas-
ten, wapens en alledaagse 
gebruiksvoorwerpen. 

Nieuw zijn twee sculpturen 
en een dolk die dit jaar nog in 
het rivierslib zijn ontdekt. De 
Vecht is 2000 jaar lang ge-
bruikt om in te vissen, han-
del over te vervoeren en afval 
in te lozen. Over een lengte 
van 42 kilometer is in vier jaar 
tijd 2,5 miljoen kuub vervuild 
slib naar boven gehaald. . In 
Castricum is een bont geheel 
van overboord geslagen, ge-
dumpte en afgedankte spul-
len te zien: een imposant 
middeleeuws zwaard, siera-
den, prachtige tuinbeelden 
in Romeinse stijl, strijkijzers, 

brandkasten, molenstenen, 
flessen, schaatsen, militaria 
zoals helmen en vuurwapens, 
aardewerk en nog veel meer. 
De vondsten stammen uit de 
Romeinse tijd, de Middeleeu-
wen en de Nieuwe Tijd. In 
Huis van Hilde zijn bovendien 
twee nieuw ontdekte sculp-
turen en een dolk met zilver-
beslag uit 1500 te zien. De 
tentoonstelling loopt tot en 
met 14 februari.

Joseph vertelt 
verder

Limmen - Joseph Oubel-
kas is schrijver en bekend 
van het boek ‘400 brieven 
van mijn moeder’. Dit boek 
beschrijft het waargebeur-
de verhaal van Joseph die op 
24-jarige leeftijd in Marok-
ko wordt veroordeeld zonder 
bewijs of onderzoek tot tien 
jaar celstraf voor iets wat hij 
niet heeft gedaan. In het ver-
volg op zijn lezing van 15 fe-
bruari 2015 vertelt Joseph nu 
over de worsteling met de 
vrije, maar zeer sceptische 
wereld. Hij houdt zich staan-
de ondanks alle veranderin-
gen, tegenslagen en onze-
kerheden en probeert lang-
zaam weer een succesvol 
en gelukkig leven op te bou-
wen. In dit verhaal staan de 
thema’s gezondheid, liefde 
en vrijheid als de drie pijlers 
van de auteur centraal. De-
ze lezing, georganiseerd door 
Limmen Cultuur, is op vrij-
dag 13 november om 20.00 
uur in Vredeburg in Limmen. 
Reserveren op www.limmen-
cultuur.nl of bel naar 072-
5053274.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 21.00 uur

woensdag 20.00 uur
He named me Malala

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 15.30, 18.30 & 21.45 uur

zondag 15.45 & 19.30 uur
maandag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Spectre

vrijdag 21.15 uur
The Intern

zaterdag 21.15 uur
Ja, ik wil!

dinsdag 14.00 uur 
Holland Natuur in de Delta

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur 

45 Years
woensdag 16.00 uur
Pan - 3D (NL)
zondag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
Keet & Koen

zaterdag 13.00 uur   
zondag & woensdag 13.30 uur   

Hotel Transsylvanië 2 - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   
zondag 11.00 uur   

woensdag 13.30 uur   
De club van Sinterklaas 

en de verdwenen schoentjes

Programma 5 nov t/m 11 nov 2015

He Named Me Malala
He Named Me Malala is een 
persoonlijk portret van Ma-
lala Yousafzai, die gewond 
raakte toen de Taliban op 
haar en haar vrienden scho-
ten terwijl ze in een school-
bus zaten in de Swat-vallei in 
Pakistan. De toen 15-jarige 
tiener, die doelwit werd om-
dat ze haar stem liet horen 
over scholing voor meisjes in 

Swat-vallei in Pakistan, werd 
in het hoofd geschoten. Dit 
zorgde wereldwijd voor veel 
ophef. Sindsdien is ze, behal-
ve een activist op het gebied 
van educatie in Pakistan, ook 
een campagnevoerder voor 
de rechten van kinderen we-
reldwijd. Tevens is ze, sinds 
december 2014, de jongste 
Nobelprijswinnaar ooit.

Het is een week voor het 
45-jarige huwelijksfeest van 
Kate en Geoff Mercer wan-
neer er een brief arriveert 
voor Geoff. Het lichaam van 
zijn eerste geliefde is gevon-

45 Years den in het ijs van de Zwitser-
se Alpen waar zij begin jaren 
60 vermist raakte. Het bericht 
brengt het de echtgenoten 
danig uit balans en het is nog 
maar de vraag of hun huwe-
lijk het feest haalt in de vijf 
dagen die nog resteren.

Wie is beste biertapper?
Uitgeest - Ruim 1500 pro-
fessionele biertappers gaan 
strijden om de titel Neder-
lands Kampioen Biertappen. 
Biertappers uit Noord-Hol-
land strijden op 9 november 
in de A9 Studio’s om de titel. 
De landelijke finale vindt op 
13 januari 2016 plaats op de 
horecavakbeurs Horecava in 

Amsterdam. De wedstrijd in 
Uitgeest begint om 13.00 uur. 
Na afloop is er een after par-
ty met live muziek van Diffe-
rent Cook en dj La Rue. Ie-
dereen die 18 jaar of ouder is 
en werkzaam is in de horeca 
kan deelnemen. Inschrijven 
kan via de site www.tapwed-
strijden.nl.
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Kleverlaan Automobielbedrijf beste 
autobedrijf van Noord-Holland!

Limmen - Het is feest in 
Limmen, want Automobiel-
bedrijf Kleverlaan heeft op 6 
oktober de tweede prijs van 
de verkiezing Autobedrijf van 
het Jaar 2015-2016 weten 
binnen te slepen. Daarmee is 
Kleverlaan het beste BOVAG 
autobedrijf van Noord-Hol-
land. 
De ontknoping van deze 
maandenlange verkiezings-
strijd vond plaats tijdens 
het jaarlijkse congres van 
BOVAG Onafhankelijke Au-
tobedrijven in het Arnhem-
se sportpaleis Papendal. Vol-
gens de vierkoppige vakju-
ry heeft Kleverlaan deze titel 
dubbel en dwars verdiend.
Maar liefst 3.300 onafhan-
kelijke autobedrijven zijn lid 
van BOVAG. Een plek in de 
top drie is dus op zich al een 
prachtige prestatie. Maar 
eenmaal in de fi nale, wilde 
het team van Kleverlaan na-

tuurlijk ook winnen. De ju-
ry oordeelde anders en gaf 
de voorkeur aan Vakgara-
ge Heinneman in Schild-
wolde. Helaas geen eerste 
plaats, maar wel een prach-
tige tweede. Kleverlaan is ui-
teraard blij met het behalen 
van deze titel.
,,De verschillen bleken erg 
klein en de beoordeling van 
de jury was gebaseerd op 
gevoel in combinatie met 
een andere focus dan wij in 
de jurybezoeken hebben la-
ten zien. Na de eerste plaats 
in 2010 lijkt een tweede plek 
een minder resultaat, maar 
de concurrentie heeft zich 
natuurlijk ook verder ontwik-
keld”, aldus Jan Kleverlaan. 
,,We zijn daarom erg trots op 
het behaalde resultaat en de 
boost die het bereiken van de 
fi nale teweeg heeft gebracht. 
Er is een duidelijke groei en 
een hogere klanttevreden-

heid gerealiseerd in het afge-
lopen jaar. Een teken dat we 
op de goede weg zitten en de 
toekomst met vertrouwen te-
gemoet kunnen gaan.” 
Een quote uit het jury-oor-
deel: ,,De tweede plaats is 
voor Kleverlaan Automobiel-
bedrijf, een bedrijf dat in de 
loop der jaren is gegroeid 
en geprofessionaliseerd en 
in een kleine gemeenschap 
een regionale functie vervult 
die te danken is aan een pro-
fessionele marktbenadering. 
Het bedrijf scoort goed van-
wege de transparantie naar 
de klant. Een teken dat die 
centraal staat en serieus ge-
nomen wordt. Dat resulteert 
in een hoge mate van klant-
vertrouwen. Het betrekken 
van het personeel is onder-
deel van de bedrijfsstrategie 
en moet het succes van het 
bedrijf nog verder gaan ver-
groten.”

Heleen Brondijk van Roze Roos:

,,Ik gun iedereen bij 
zichzelf te blijven”

Akersloot - In 2011 studeer-
de Heleen Brondijk af aan de 
Hogeschool Leiden in de op-
leiding Kunstzinnige Thera-
pie en in oktober 2015 be-
trok zij een praktijkruimte 
in Akersloot. In haar prak-
tijk ‘Roze Roos’ staan schil-
dersezels en er ligt klei. Hel-
een: ,,Mensen met klach-
ten als stress, depressiviteit 
of een burn out gaan samen 
met mij op zoek naar de oor-
zaak van klachten door mid-
del van iets creatiefs. Men is 

soms moe van wéér het ver-
haal te moeten vertellen. Ik 
begin met een gratis intake-
gesprek, daarna kiest men de 
creatieve vorm zoals tekenen 
of boetseren.” 
Om misverstanden te voor-
komen, voegt Heleen er aan 
toe dat je beslist geen Rem-
brandt hoeft te zijn, want het 
gaat niet om het resultaat. 
,,Alles is goed, het hoeft niets 
te worden. Je werkt vanuit 
het gevoel en zo komt een in-
nerlijk proces op gang. Als 

Zonnepanelen 
informatieavond

Uitgeest - Op donderdag-
avond 12 november is er een 
informatieavond over zonne-
panelen voor inwoners van 
Castricum, Akersloot, Lim-
men en Uitgeest. Op deze 
avond wordt ondermeer ge-
keken naar geschiktheid van 
daken en verschillende mon-
tagemogelijkheden. 
Naast uitleg over de tech-
nische werking en verschil-
len, wordt meer verteld over 
hoe opbrengsten worden 
verrekend. Aanmelden kan 
via www.greenybros.com/
events.
 
Meer dan de bank
Naast dat je met zonnepane-
len goed bezig bent en lek-
ker je eigen energie opwekt, 
is de besparing nu ook aan-
zienlijk groter dan de rente 
op een spaarrekening. Niet 
voor niets hebben inmid-
dels meer dan 300.000 Ne-
derlandse huishoudens zon-
nepanelen. Castricum, Lim-
men en Uitgeest zijn daarbij 

koplopers in de regio. Mo-
menteel is het ook mogelijk 
voor particulieren om de btw 
terug te vragen op de aan-
schaf, wat het nog aantrek-
kelijker maakt. Deze moge-
lijkheid wordt ook tijdens de 
informatieavond uitgelegd.
 
Veel daken geschikt
In het verleden moesten zon-
nepanelen bij voorkeur echt 
naar het zuiden toe gericht 
zijn. Door verbeterde tech-
niek en gedaalde prijzen zijn 
nu ook daken die naar het 
westen of oosten zijn gericht 
zeer geschikt. Met specia-
le SolarEdge optimizers ach-
ter de zonnepanelen kunnen 
ook daken die te maken heb-
ben met schaduw uitstekend 
geschikt gemaakt worden 
voor zonnepanelen. Ook bij 
toepassing op ‘gewone’ da-
ken haal je hiermee ook nét 
iets meer uit de zonnepane-
len. Deze innovatieve tech-
niek komt deze avond ook 
aan bod. 

het af is gaan we in gesprek 
over het gemaakte. Ik stel 
vragen. Het hoeft niet met-
een een heel verhaal te zijn, 
het laten inwerken en de tijd 
nemen zorgen ervoor dat het 
proces op gang komt..” De-

ze Kunstzinnige Therapie kan 
ondersteunend zijn naast 
psychotherapie. Lichaam en 
geest komen weer in balans. 
Ook voor Heleen zelf komen 
er verrassende dingen uit bij 
een consult. Heleen lachend: 

,,Ik ben natuurlijk geen waar-
zegster en ga het niet invul-
len. Ik geef nooit een oor-
deel, laat ruimte en stel vra-
gen. Het is aan de persoon 
zelf of deze wil antwoorden. 
Dat kan uiteraard alleen als 
er veiligheid geboden wordt 
en die hoop ik te kunnen bie-
den want het kan confronte-
rend zijn. Het is mooi en ont-
roerend om te zien wat er 
dan met mensen gebeurt.” 
Behalve individuele begelei-
ding geeft Heleen ook work-
shops ‘samenwerking in een 
team’. 
Kijk op www.rozeroosuit-
geest.nl, tel.: 0622313096. Of 
bezoek de open dag 18 no-
vember  van 9.00-12.00 uur  
in Fitnesscentrum Move, 
Churcillplein 1 Akersloot. 
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Uitgeest - Een foto uit de fo-
tobeeldbank waarvan we nog 
maar heel weinig weten. Op 
de foto een paardentram met 
het opschrift ‘Reist per Waco’. 
De foto is genomen aan het 
begin van de Burgemeester 
van Roosmalenstraat, op de 
hoek van de Provinciale weg 
en de Middelweg. Op de ach-
tergrond is het café-restau-
rant van Cor Brandjes te zien. 
Nu zit daar Italiaans restau-

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank 

in deze rubriek

rant Le Mimose. 
De naam WACO is niet hele-
maal onbekend in Uitgeest. 
Er is namelijk in het verleden 
een winkeliersvereniging ge-
weest die zo heette. Wie weet 
nog waar de afkorting WA-
CO voor staat? Niet duidelijk 
is of deze vereniging bedoeld 
wordt met dit bord. 
Wie kan ons iets meer ver-
tellen over deze foto? Wel-
ke mensen staan er op? Was 

er iets bijzonders te vieren en 
is er bij die gelegenheid een 
paardentram ingehuurd? In 
welk jaar zou dit ongeveer 
geweest zijn? 
U ziet het, allemaal vragen 
waar we graag een antwoord 
op willen hebben. 
Uw reactie kunt u kwijt op 
onze website: www.ouduit-
geest.nl  bij Wie is wie. Hier 
kunt u de foto ook nog op uw 
scherm verder bekijken.  

Het doek valt.......
Uitgeest - Het doek is defi-
nitief gevallen voor Toneel-
vereniging Genesius. 69 jaar 
heeft Genesius deel uitge-
maakt van de Uitgeester ge-
meenschap. Toneelstuk-
ken opgevoerd, mensen ver-
maakt en ontroerd. Vanwe-
ge diverse omstandigheden 
hebben het bestuur en de 
leden moeten besluiten om 
de vereniging op te heffen.
Het had een waardig en 
bijzonder afscheid moe-
ten worden. Op 7 novem-
ber nog één keer optreden; 
een Grande Finale voor ie-
dereen die maar komen wil. 
Een laatste voorstelling met 
een ouderwets ‘bal na’. Nog 
één keer het publiek la-

ten lachen, applaus in ont-
vangst nemen, buigen voor 
het (ons) publiek en napra-
ten onder het genot van een 
drankje en het alom beken-
de Genesius hapje.
Helaas kan dit plan geen 
doorgang vinden vanwege 
organisatorische redenen die 
buiten de invloedssfeer van 
Genesius liggen.
Daarom willen wij via deze 
weg ons publiek, donateurs, 
(oud) leden en vrijwilligers 
dankzeggen voor het geno-
ten vertrouwen, uw steun en 
aanwezigheid.

Carina, Eugen, Gerard, Hans, 
Jolanda, Marjon, Monique en 
Tony

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Jeugdvoorstelling 
Uitgeester Harmonie

Uitgeest - Op zondag 8 no-
vember om 14.30 en 16.00 
uur verzorgt de Uitgees-
ter Harmonie samen met de 
groep Algemene Muzika-
le Vorming (groep 5 en ho-
ger) een Jeugdvoorstelling in 
Dorpshuis De Zwaan in Uit-
geest.
Er worden twee muziekstuk-
ken vertolkt “Wieger wordt 
wakker” en het verhaal van 

“Peer Gynt”. Afwisselend 
wordt het verhaal verteld en 
de bijpassende muziek ge-
speeld. 
De voorstelling duurt onge-
veer drie kwartier. Erg leuk 
om met uw (klein)kind te 
bezoeken, het is nog gratis 
ook! Het enige wat u moet 
doen is kaarten bestellen via 
kaartenconcert@gmail.com , 
want vol is vol.

Sinterklaas komt zondag 
15 november in Uitgeest
Uitgeest - Sinterklaas komt 
zondag 15 november per 
boot naar Uitgeest. ,,Als de 
boot geen pech krijgt, kom ik 
om 13.00 uur aan in de ge-
meentehaven aan de Mel-
dijk’’, zo meldde de goedhei-
ligman vanuit Spanje.

Hij hoopt alle kinderen uit 
Uitgeest daar te ontmoe-
ten en heeft de Onderne-
mers Vereniging Uitgeest ge-
vraagd of die weer vlagge-
tjes willen uitdelen zodat het 
weer een leuke en gezellige 
intocht wordt.

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organi-
seert een Alzheimercafé 
op dinsdag 17 november in 
De Zwaan. Iedereen is wel-
kom op deze ochtend: men-
sen met geheugenproble-
men, hun partners, kinderen, 
vrienden en buren. Wie er 
nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennis-
maken.
De bezoekers krijgen infor-
matie van een gastspreker 
die uit eigen ervaring spreekt. 
Deze wordt geïnterviewd 
door onze vaste gespreks-
leider, Patrick Bellaart. Na dit 
gesprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures 
en andere literatuur om thuis 
nog eens rustig na te lezen.
Dinsdag 17 november van 
10.00 uur tot 11.30 in dorps-
huis de Zwaan, op de 2de 
etage, Middelweg 5 te Uit-
geest. 
De toegang is gratis. Het is 
niet nodig u vooraf aan te 
melden.

Alzheimercafé

Zaterdag open dag 
Fabo Hobbyvereniging

Uitgeest - Zaterdag 7 no-
vember houdt de Fabo Hob-
byvereniging in Uitgeest een 
open dag van 11 tot 16 uur 
in het Zienhouse. Tijdens de 
open dag willen de organisa-
toren iedereen laten zien wat 
je op de Fabo kunt doen  en 
showen alle clubs een aantal 
van de werkstukken waar-
mee de leden bezig zijn. Ook 
kunnen kinderen tijdens de 

open dag verschillende pro-
jecten zelf maken, zoals: een 
uil van dennenappels (knut-
selclub), een zenuwspiraal 
(electroclub) en een boter-
kaas-eierenspel (timmer-
club).
Bij deze nodigt men ieder-
een uit om gezellig te komen 
kijken op onze open dag! 
Kijk voor meer informatie op 
www.fabouitgeest.nl.
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Castricum - Woonproject 
Primo, op de G. Kuijs-Pie-
perstraat naast het Bon-
hoeffer College, bestaat tien 
jaar en dat werd gevierd af-
gelopen zondag. Naast zes-
tien koopappartementen 
voor starters zijn in 2005 tien 
zorgwoningen gerealiseerd 
voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking die 
toen nog op De Weid woon-
den. ,,Het eten is hier veel 
lekkerder”, roept Marijke blij, 
een van de bewoners. 

Er waren bij sommige fami-
lieleden bedenkingen toen er 
voor deze kwetsbate groep 
woningen werden gereali-
seerd nabij een school boor-
devol pubers en huizen voor 
starters op de woningmarkt. 
Dat bleek ongegrond. 
Begeleidster Marianne Hee-
re: ,,Er zijn barbecues ge-
organiseerd waarbij wij de 

buurtbewoners ook hebben 
uitgenodigd en dan ontstaat 
er een goed contact. Van de 
scholieren hebben we geen 
last, de meeste bewoners zijn 
overdag niet thuis.” Bewoner 
Mike vertelt dat hij als hij niet 
thuis is overdag de gordijnen 
dichtdoet omdat hij niet wil 
dat de scholieren zijn mooie 
spullen zien. ,,Maar ik maak 
wel eens samen muziek met 
een man uit de straat.” De 
bewoners hebben een eigen 
appartement met een woon- 
en slaapkamer, een badka-
mer en keuken. Wie boven 
woont, heeft een balkonne-
tje en de onderburen kunnen 
in hun tuintje zitten. Er is ook 
een warm ingerichte woon-
kamer waar de meeste be-
woners samen eten en tv kij-
ken. Er wordt gekookt voor 
de bewoners, maar er wordt 
wel verwacht dat en er hand 
en spandiensten worden ver-

richt. ,,We hebben corvee-
diensten en dan moeten we 
de tafels dekken en afruimen 
en zo”, aldus Anja. De bewo-
ners krijgen begeleiding op 
maat volgens een zogenaam-
de warme gang-concept. 
Marianna: ,,Dat betekent dat 
er op vaste tijden in de woon-
kamer een begeleider aan-
wezig is voor een praatje of 
advies. De ene bewoner heeft 
veel meer hulp nodig dan een 
ander. Maar voor alle bewo-
ners geldt dat zij weten dat 
wij er voor ze zijn.” 
De tien appartementen zijn 
in samenwerking met de SIG 
ontwikkeld. SIG is een orga-
nisatie voor ondersteuning 
van mensen met een verstan-
delijke beperking. De Weid 
bouw van De Walstro, een 
nieuw appartementencom-
plex waar voor hen 23 stu-
dio’s komen met doorlopen-
de zorg.

Al tien jaar lekker wonen bij Primo

Bouw woningen gestart
Akersloot - Onder grote be-
langstelling is de bouw aan 
het Heer Derckplantsoen of-
ficieel afgetrapt. Dinsdag 27 
oktober gaven directeur-be-
stuurder Dick Tromp van 
Kennemer Wonen, wethou-
der Esther Hollenberg van de 
gemeente Castricum en di-
recteur Biense Dijkstra van 
Bouwgroep Dijkstra Draisma 
het startschot voor de bouw 
van 33 sociale huurwonin-
gen. Dick Tromp:  ,,Dit klein-
schalige dorpse plan past bij 
Akersloot. Kennemer Wo-
nen vindt het belangrijk om 
voldoende betaalbare wo-
ningen te hebben. En dat is 
gelukt dankzij de goede sa-

menwerking met de omwo-
nenden, belanghebbenden 
en de gemeente Castricum.”  
Aan de kant van de Juliana-
weg en aan het Heer Derck-
plantsoen worden acht-
tien eengezinswoningen ge-
bouwd. Aan de Geesterweg 
komt een appartementen-
gebouw van drie bouwlagen 
met vijftien appartementen. 
Tussen het Heer Derckplant-
soen en de bestaande wo-
ningen aan de Julianaweg en 
Beatrixlaan komen parkeer-
plaatsen. De verwachting is 
dat de bouw in de zomer van 
2016 klaar is. Op dit moment 
zijn er gesprekken met kan-
didaat-huurders.

Walk-in optredens in Akersloot
Akersloot - Zondagmiddag 
8 november staat Akersloot 
voor het vierde jaar in het te-
ken van de walk-in optre-
dens. Op veertien verschil-
lende locaties, verspreid 
over het dorp, presente-
ren aan Akersloot gelieerde 
bands, zanggroepen en so-
listen hun kunnen op huis-
kamerniveau. De optredens 
duren een half uur en begin-
nen om 13.30, 14.30, 15.30 en 
16.30 uur. Naast de van eer-
dere edities bekende bands 
als de Bikkels, Be Rude, 
JUS Music, Tha Bonerz, Fa-
bric, Indahouse en Neverthe-
less, is er veel nieuws te ho-
ren. Zo zal All About Booze 
zich, waarschijnlijk eenma-
lig, wagen aan commercial 
songs tussen de schuifdeu-
ren. Ook The Visitors heb-
ben zich aangemeld en spe-
len akoestisch Americana, 
country en folk, terwijl Jen-
ny Sings zich helemaal solo 
stort op songs van Billy Hol-
liday tot Caro Emerald. Aker-

sloter drummer Johan Ver-
maas presenteert deze mid-
dag voor het eerst zijn nieu-
we band Twist en oud-Aker-
sloter Rein Swart, bekend van 
het Alkmaarse evenement 
Spoor&Snaar, verlangt naar 
zijn geboortedorp. Hij komt 
met Woodkees op eigenzin-
nige wijze Nederlandstalige 
folk spelen. Voor Shosholo-
za wordt het hun afscheids-
concert. Nog eenmaal zul-
len zij, met zes dames, meer-
stemmige Afrikaanse liede-
ren met trommel en percus-
sie ten gehore brengen. Dit-

maal aan de Breedelaan in 
combinatie met de easy liste-
ning van Jagg, de band waar-
in de initiatiefnemers van dit 
evenement Jeckes van Baar 
en Gerard Struijf hun akkoor-
den meespelen. Deze mu-
ziekmiddag wordt afgeslo-
ten in de Storey Club waar de 
muzikanten en hun aanhang 
zich zo rond 17.00 uur verza-
melen. De Akersloter oer-for-
matie Magic Strings, ooit ge-
inspireerd door Buddy Hol-
ly, Elvis en Creedence Clear-
water, zorgt voor de muzika-
le omlijsting.

Senioren gezocht voor dictee
Castricum - Bibliotheek 
Kennemerwaard en Welzijn 
Castricum organiseren het 
Groot Castricums Dictee op 
woensdag 18 november van-
af 19.30 uur in de bibliotheek. 

Het Jac. P. Thijsse en het 
Bonhoeffercollege zorgen 
voor een ploeg van dertig 
leerlingen. Welzijn Castricum 
zoekt twintig taalliefhebbers 
van rond de 55 jaar en ouder. 

Welke groep scoort dit jaar 
het beste op het gebied van 
de nieuwe spelling: de jonge-
ren of de ouderen? Hanneke 
Klinkert heeft een uitdagend 
dictee geschreven, dat door 
schrijver Cyrille Offermans 
wordt voorgelezen. 

Voor 11 november aanmel-
den bij Welzijn Castricum, 
tel.: 0251-656562, of info@
welzijncastricum.nl.

Oranje Fonds zoekt maatjes
Regio - Het Oranje Fonds 
voert drie weken lang cam-
pagne om samen met 31 
Noord-Hollandse maatjesini-
tiatieven veel nieuwe vrijwilli-
gers te vinden. 
Samen zoeken zij naar men-
sen die als maatje, mentor of 
coach graag iets voor iemand 
willen betekenen. Uit onder-

zoek blijkt dat acht procent 
van de Nederlanders, ruim 
een miljoen mensen, een ma-
tje zou willen hebben. Een op 
de vijf Nederlanders zou best 
een maatje voor iemand wil-
len zijn. Mensen kunnen el-
kaar vinden via maatjespro-
jecten in hun buurt op www.
ikwordmaatje.nl.  



Afwisselende Nederlands-
talige muziek in Bakkerij

Castricum - De Bakkerij 
biedt twee avonden met live-
muziek uit twee verschillende 
genres. Eerst ska van Skan-
daal en pop van De Twijfel-
brigade op vrijdag. Vervol-
gens hiphop met Engel & 
Just (foto) op zaterdag. En 
dat allemaal Nederlandstalig.

De vrijdagavond begint met 
Skandaal!, een negental dat 
als een ska-tornado door de 
Nederlandse podia raast met 
hun stekelige maar lekkere 
mix van ska, rock en electro. 
Meer dan een opwarmertje, 
maar de meeste bezoekers 
zullen toch komen voor De 
Twijfelbrigade, een IJmonds 
collectief dat er om be-
kend staat dat ze een num-
mer nooit twee keer hetzelf-

de spelen. Ook op zaterdag 
is het Nederlandstalig wat de 
klok slaat, maar dan vanuit 
een heel ander muzikaal va-
tje, namelijk eentje waar hip-
hop op staat. Die Vers opent 
de avond met crossover hip-
hop. Het zevental weet heel 
goed hoe je een feestje moet 
bouwen, en de band vormt 
een goede opmaat voor de 
hoofd-act van de avond. En-
gel & Just zijn lekker op weg 
met drie albums op zak. In 
het kader van de release van 
hun laatste door pers en pu-
bliek met gejuich ontvangen  
boreling Liefdewerk en oud 
papier touren ze langs de 
Nederlandse podia en doen 
daarbij ook De Bakkerij aan. 
Muzikale omlijsting is er deze 
avond van dj Native.

Rommelmarkt C-Squad 
voor show Chimère

Castricum - Op zaterdag 14 
november organiseert the-
atergroep C-Squad de jaar-
lijkse rommelmarkt. Met deze 
markt zamelt de groep geld 
in voor de komende show: 
Chimère. Na het succes van 
de rommelmarkt van vorig 
jaar is de groep van plan het 
dit jaar nog grootser aan te 
pakken. 
De inzameling van spullen 
om te verkopen is inmiddels 
in volle gang. Er is een breed 
scala van artikelen verza-
meld, waaronder een groot 
aantal (nieuwe) boeken, 
speelgoed, kleding en huis-
houdelijk apparatuur. Ook de 
meubelsectie is goed gevuld, 

met  bijzettafels, en (antieke) 
snuisterijen. Ook de tombola 
wordt in ere hersteld. Het is 
de organisatie gelukt om al-
lerlei prijzen voor de loterij te 
verzamelen. Er is nog ruimte 
voor het opslaan van spullen, 
dus wie nog iets over heeft, 
kan contact opnemen via 
rommelmarkt@c-squad.nl of 
bel 06-23207722, na 20.00 
uur. Er is gelegenheid om de 
spullen eventueel op te ha-
len. 
Op vrijdag 13 november kun-
nen vanaf 18.00 uur spullen 
worden ingebracht in Gees-
terhage. De rommelmarkt is 
op zaterdag 14 november van 
9.00 tot 15.00 in Geesterhage.

Castricum - Zondag 15 no-
vember viert het Kleinkoor 
Castricum het 35-jarig be-
staan met een bijzonder jubi-
leumconcert. 
Onder leiding van dirigent El-
len Verburgt worden werken 
van Mozart, Sweelinck en Pä-
rt uitgevoerd. Heel passend is 
gekozen voor de Vespers van 
Mozart, een feestelijk stuk 
met instrumentale begelei-
ding en zangsolisten. 
De muziek is luchtig en be-
weeglijk en kan ondersteund 
door een klein ensemble 

prachtig door een kamerkoor 
worden uitgevoerd. Daar-
naast is gekozen voor twee 
beroemde kerkmuziekcom-
ponisten: Jan Pietersz. Swee-
linck en Arvo Pärt. Een bij-
zondere doorsnede van meer 
dan vijfhonderd jaar kerkmu-
ziek.
Aanvang: 15.00 uur in de 
Dorpskerk. Kaartverkoop aan 
de zaal. Op 8 november om 
15.00 zal het Kleinkoor Cas-
tricum een try-out van dit 
concert geven in museum 
Kranenburgh in Bergen.

Enquête voor 
jongeren

Castricum - Wat vinden jon-
geren belangrijk als zij een 
woning zoeken? Zij kun-
nen zich hierover uitspre-
ken in een digitale enquê-
te. Alle inwoners van de ge-
meente Castricum in de leef-
tijd 18 tot 26 jaar ontvingen 
onlangs een uitnodiging om 
de enquête in te vullen. Het 
onderzoek bestaat uit een 
korte vragenlijst die digi-
taal wordt aangeboden. Bij-
na 2.700 jongeren ontvin-
gen de uitnodiging en enke-
le honderden reageerden in-
middels. De gemeente hoopt 
dat nog meer jongeren de 
enquête invullen. Daarom is 
de reactieperiode verlengd 
tot en met 11 november. De 
gemeente verloot onder de 
deelnemers enkele cadeau-
bonnen van 25 euro.

Schaatsen in een dip?
Regio - Het langebaan-
schaatsen zou in een dip zou 
zitten; dat was te lezen in de 
media. Maar leden die wel 
graag schaatsen beoefenen 
de sport met enorm veel ple-
zier op de ijsbaan. Joop van 
Dok en Gerard Struijff be-
sloten om de pupillentop-
pers van verschillende clubs 
uit Noord-Holland die trai-
nen op ijsbaan de Meent  bij-
een te brengen en extra tech-
niek bij te brengen. Daaron-
der zitten jonge talenten uit 
Limmen en Akersloot. Elke 
dinsdag aan het einde van de 
middag komen deze beloftes 
van de verschillende ijsclubs 
bij elkaar om gezamenlijk 

te trainen onder leiding van 
de gedreven trainers en ho-
pen stuk voor stuk dat ze in 
2022 klaar zijn om de Olym-
pische medailles in ontvangst 
te mogen nemen. Dit project 
is aan het einde van het sei-
zoen als proef opgezet en uit 
deze proef bleek dat de regio 
Alkmaar barst van de talen-
ten, dus dit hele seizoen krij-
gen de geselecteerde A en B 
pupillen de aandacht die ze 
nodig hebben om zo de toe-
komst voor het langebaan-
schaatsen veilig te stellen. De 
ontwikkelingen van de groep 
is via Facebook te volgen on-
der de noemer: Pupillenpro-
ject BC-Alkmaar. 

Castricum - Zingen een 
noodzaak is het thema dat 
gekozen is door Pieter Ous-
soren van de Naardense Bij-
belvertaling voor een ves-
per. Op zaterdag 7 novem-
ber is hij vanaf 17.00 uur in 
de Dorpskerk. De Naarden-
se bijbel is een bijbelverta-
ling, die recht doet aan de 
grondtekst maar ook met li-
terair plezier geschreven is. 
De verzen zijn  in spranke-
lend Nederlands vertaald in 
een mooi ritme. In deze ves-
per zal Psalm 145 centraal 
staan. Muzikaal wordt de vie-
ring ondersteund door het li-
turgiekoor onder leiding van 
Jellejan Klinkert. Iedereen is 
welkom.

Zingen een 
noodzaak

Castricum - Donderdag rond 
20.30 uur is de brandweer 
uitgerukt naar Dijk en Duin 
voor een brandmelding bij de 
opnamekliniek. Er bleek een 
prullenbak in brand te staan 
in de kamer van een cli-
ent. De brandweer heeft het 
brandje snel geblust en de 
kamer rookvrij gemaakt. Za-
terdag om 20.08 uur zijn de 
spuitgasten van Limmen uit-
gerukt voor een brandmel-
ding aan de Hogeweg die 
via een beveiligingsbedrijf 
binnen kwam. De bewoners 
hadden het pand verlaten 
terwijl er een pannetje op het 
vuur stond.

Brandweer 
rukt uit
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Lezing Slag bij Waterloo 
bij Vrijmetselaars

Castricum - Op donder-
dag 12 november geeft Vrij-
metselaarsloge Branding in 
het kader van zijn veertigja-
rig bestaan ruim baan aan 
Piet Prinsen. Met behulp van 
delen van zijn veelgeroem-
de maquette zal hij vertellen 
over de ondergang van Na-
poleon Bonaparte tijdens de 
slag bij Waterloo in 1815. De 
lezing is gratis toegankelijk.

Dertig jaar geleden begon de 
Castricummer Piet Prinsen 
met het accuraat beschilde-
ren van miniatuursoldaatjes 
die hij cadeau had gekregen. 
Toen ontdekte hij de enorme 
verschillen tussen de unifor-
men van die tijd. Prinsen: ,,Ze 
waren er in vlammende kleu-
ren. Want er was duidelijk 
onderscheid nodig bij de ge-
vechten van man tegen man; 
je moest weten wie vriend of 

Vitesse ‘22 troeft Meervogels af: 1-5 
Castricum - Vooraf leken 
alle ingrediënten aanwe-
zig voor een heuse derby op 
sportpark Cloppenburch in 
Akersloot: Meervogels was 
thuis nog steeds ongeslagen 
en Vitesse had twee duels 
op rij verloren. Daarenboven 
was het de eerste keer dat 
beide ploegen tegen elkaar 
in competitieverband gingen 
bestrijden. Maar Vitesse liet 
vanaf de aftrap zien dat het 
duidelijk voor de drie punten 
kwam. En aldus geschiedde, 
want  afgezien van een kor-
te opleving van de thuisploeg 

direct na rust was Vitesse 
heer en meester in Akersloot 
en won afgetekend.
Het was in de twaalfde mi-
nuut raak. Na een aan-
val over rechts knalde Men-
no Peters Vitesse naar een 
0-1 voorsprong. De genade-
stoot leek al in de 23e minuut 
geplaatst te worden toen de 
keeper een door een verde-
diger teruggekopte bal knul-
lig door zijn benen liet glip-
pen. Rik Beentjes was er als 
de kippen bij en kon de bal 
in het lege doel schieten: 0-2. 
En toen Jort Kaandorp, die 

ook de paal al had geraakt en 
na een half uur spelen de 0-3 
op het scorebord liet aante-
kenen. 
Binnen één minuut na rust 
was het plotseling 1-3 door 
klungelig verdedigen van Vi-
tesse. Halverwege de twee-
de helft kwam Robin Bakker 
Menno Peters vervangen en 
hij was het die de bal voor 
zijn voeten kreeg en scoor-
de: 1-4. Uiteindelijk was een 
penalty in de 83 minuut no-
dig om de vijfde treffer op het 
scorebord te krijgen dankzij 
Jort Kaandorp. 

www. .nl

www. .nl

Nieuwe lichting imkers
Regio - De basiscursus bij-
enteelt werd afgelopen voor-
jaar en zomer op de Klom-
penhoeve in Egmond aan de 
Hoef gevolgd door 21 aanko-
mende imkers. Na een the-
oretisch examen moesten 
zij hun vaardigheden in de 

praktijk tonen. De geslaag-
den zullen een bijdrage gaan 
leveren aan het in stand hou-
den van de honingbij. 

Op de foto een deel van de 
geslaagden, waaronder Es-
ther  Huis uit Uitgeest, Anne-

mieke  Staats en Rinus Ver-
loop uit Castricum. De do-
cent is Piet Kuijs uit Limmen. 
In het voorjaar van 2016 start 
er opnieuw een basiscursus 
bijenteelt. Informatie bij via 
anitasenpietk@planet.nl  tel. 
072-5051567

Overwinningen voor FCC

Castricum - De meiden van 
de MC1 hebben het goed 

vijand was. In de laatste eeu-
wen is camoufl age met ge-
dempte kleuren juist belang-
rijk geworden. Maar hét mo-
ment van de grootste diver-
siteit en de felste tinten van 
uniformen was dus tijdens de 
slag bij Waterloo in 1815, nu 
200 jaar geleden. Eerst ben 
ik die miniaturen van solda-
ten met al die verschillen-
de kleuren gaan beschilde-
ren en toen kwam ik op het 
idee voor de uitbeelding van 
de hele slag en de maquette.² 
Hij bezocht vele antiekwin-
kels, boekhandels en musea 
in heel Europa. ,,Vooral Groot 
Brittannië, want daar bestaan 
die regimenten van toen nog, 
en die hebben heel veel be-
waard. Ik heb zeker hon-
derd boeken gelezen en ar-
chiefmateriaal onderzocht. Ik 
moest me natuurlijk wel his-
torisch kunnen verantwoor-
den.” Het werk is in dertig 
jaar uitgegroeid tot een ma-
quette van 33 vierkante me-
ter van de Slag bij Waterloo. 
Die oogstte internationaal 
zoveel bewondering dat Piet 
Prinsen het schaalmodel ook 
een maand kon vertonen in 
het topmuseum De Hermita-
ge in Amsterdam. ,,Het plan 
is, om de maquette een de-
fi nitieve plek te geven in Fort 
Den Helder. Daar begon in 
1799 de enorme landing van 
de geallieerden. Ik vind die 
plek wel mooi, zeker omdat 
Napoleon persoonlijk op-
dracht heeft gegeven om de-
ze vesting te bouwen.”
Aanvang 20.00 uur in de 
Maranathakerk, Prins Hen-
drikstraat 1, Castricum. De 
toegang is gratis.

gedaan tijdens het FC Uit-
geest Jeugdtoernooi. De eer-

ste wedstrijd tegen FC Uit-
geest werd gewonnen met 
5-1. De tweede tegenstander 
was Sportief Almere, eind-
stand 5-0. In de laatste wed-
strijd tegen Fortuna Wormer-
veer was een gelijkspel ge-
noeg: 1-1. 

Ook de Mini´s waren goed 
vertegenwoordigd in Uit-
geest. Met drie teams heb-
ben ze meegedaan aan het 
toernooi. Het Italiëteam won 
de eerste prijs.  

Zaterdag werd de E1 van FC 
Castricum op het terrein van 
FC Castricum feestelijk ge-
huldigd vanwege hun kam-
pioenschap in de competitie 
Hoofdklasse 7. 
In de poule werden, op een 
gelijkspel na, alle wedstrijden 
gewonnen.



Start bouw Magnolia
Limmen - Het officiële start-
sein is gegeven voor de bouw 
van het project Magnolia in 
Limmen. Wethouders Esther 
Hollenberg en Hilbrand Klijn-
stra hebben hiervoor de offi-
ciële handeling verricht in de 
vorm van een eerste stort, sa-
men met Peter Maalman, di-
recteur van HSB uit Volen-
dam. Het project bestaat 
uit verschillende fasen. Fa-
se 1 ‘Magnolia’ omvat 37 
luxe woningen, is ontwor-
pen door archite. Verschillen-
de woningtypen wisselen el-
kaar af: rij-, twee-onder-een-
kap, vrijstaande en senioren-
woningen. HSB start met de 
verkoop van fase 2 ‘Jasmijn’ 
(26 luxe woningen) op vrijdag 
13 november. De verkoopma-
nifestatie vindt plaats tussen 

19.00 - 21.00 uur bij Fletcher 
Hotel in Heiloo. De toekom-
stige bewoners waren goed 
vertegenwoordigd bij de-
ze heuglijke gebeurtenis. Al-
le genodigden werden uit-
genodigd om hun handteke-
ning te plaatsen op een af-
beelding van het project. De-
ze is vervolgens in een koker 
geplaatst en in de fundering 
verwerkt, zodat alle betrok-
kenen ook in de toekomst 
aan dit project verbonden 
blijven. Gedurende de bouw 
kunnen de kopers en ande-
re belangstellenden via Fa-
cebook de voortgang volgen. 
Hiervoor is een Facebookpa-
gina aangemaakt: www.face-
book.com/magnolialimmen, 
waarop regelmatig nieuwe 
foto’s worden geplaatst.

Humor en historie bij 
Castricumse Middag 

Castricum - Vroegere tijden 
herleven bij de Kleine Castri-
cumse Middag op zondag-
middag 8 november in Gees-
terhage. Deze bijeenkomst is 
van 14.00 tot 16.15 uur. Het 
programma,  opgebouwd uit 
nieuw en nostalgisch reper-
toire, omvat smeuïge confe-
rences en liedjes van Dick 
Groot (foto), het artistieke 
brein achter de Castricumse 
evenementen. 
Bijzondere gasten zijn: Jan 
Dekker uit de Schoolbuurt en 
Joke Groot van de voormali-
ge Bakkerij Groot uit de Bur-
gemeester Mooijstraat. Zij 
halen op humoristische wij-
ze herinneringen op aan het 
Castricum van weleer. De 
prachtige foto’s van Werk-
groep Oud Castricum en de 

muzikale omlijsting van Joke 
Kos, Jan van der Schaaf en 
Kees Beentjes maken het 
programma compleet. Voor 
de Kleine Castricumse Mid-
dag wordt samengewerkt 
met de Zondagsociëteit. 
Kaarten zijn vooraf te koop 
bij Welzijn Castricum of bij 
Boekhandel Laan. 

Donateursavond Oud-
Castricum met lezingen
Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt 
dit jaar gehouden op donder-
dag 12 november in Geester-
hage vanaf 20.00 uur. Op  het 
programma staan twee le-
zingen. Voor de pauze vertelt 
amateur-archeoloog Frans 
Diederik over de bijzonde-
re vondsten die werden ge-
daan tijdens opgravingen in 
de Castricumse Oosterbuurt 
in 1995. Naast het skelet 
van Hilde, die inmiddels een 
plaats heeft gekregen in haar 
huis achter het station, werd 
er inheems aardewerk aan-
getroffen die wijst op bewo-
ning in een bepaalde tijd. 
De tweede lezing wordt ge-
geven door Gertruud van der 
Eng en gaat over de Eenden-
kooi van der Eng in Uitgeest, 

een van de oudste kooien van 
Nederland. De kooi is in 1999 
vernoemd naar de in dat jaar 
overleden kooiker Dirk van 
der Eng, waarmee Gertruud 
was getrouwd. Zij vertelt wel-
ke rechten en plichten er aan 
een eendenkooi vastzitten en 
hoe de werking van zo’n kooi 
is. Zij neemt haar  hond mee, 
die speciaal voor dit werk is 
gefokt. 
De toegang voor onze do-
nateurs is gratis op vertoon 
van de brief die zij in het 38e 
Jaarboek van de werkgroep 
hebben ontvangen. Ande-
re belangstellenden zijn ook 
welkom, waarvan een bijdra-
ge van twee euro wordt ge-
vraagd. Ter plaatse donateur 
worden kan ook. Op de foto: 
Gertruud van der Eng voor de 
eendenkooi in Uitgeest.

Castricum - Haloween werd 
ook gevierd op het Clusi-
us College Castricum. Daar 
werd verleden week een Ha-
loweenschoolfeest georgani-
seerd door de feestcommis-
sie. Met heel veel inzet en 
hulp van docenten, onder-
steunend personeel en leer-
lingen werd de school ver-
anderd in een griezelig oord 
met spookhuis en werden 
docenten en sommige leer-
lingen getransformeerd tot 
enge, bloederige zombies, 
en andere griezels. Van de 
schooltuin kwam een gro-
te hoeveelheid pompoenen 
die door de de leerlingen in 
het technieklokaal uitgehold 
werden. Vrijdag was de rust 
weer gekeerd en waren de 
zombies weer verdwenen. 

Clusius even 
een spookhuis

Goede opkomst bij loop
Bakkum - Onder uitsteken-
de omstandigheden gin-
gen 315 deelnemers zondag 
van start over de verschillen-
de routes door de duinen en 
over het strand bij AV Cas-
tricum. Het was de eerste 
strand- en duinloop van het 
seizoen.  
De wedstrijdafstand van de 
dag was de 8,8 km, met een 
pittige loop over het strand. 
Bij de mannen was de snel-
ste AVC’er Christian de Lie in 
een tijd van 32.57 minuten. 
Nienke Kluft, ook van AVC, 
was de eerste dame over de 
eindstreep, in een tijd van 
37.51 minuten. De 12,4 km lo-
pers gingen tegelijkertijd van 

start, ook deze route voer-
de over het strand, met een 
extra lus door het prachti-
ge herfstbos. De snelste heer 
was Guido Klaassen (Lycur-
gus) in  een tijd van 47.11 mi-
nuten, en de snelste dame 
was Judith Peterink (AVC) in 
een tijd van 55.02 minuten.

De eerstvolgende strand- en 
duinloop is op zondag 6 de-
cember, met 2,3 km en 4 km 
voor de jeugd. De volwasse-
nen kunnen kiezen uit 4 km, 
10,5 km of 15 km. Deze laat-
ste afstand is een uitsteken-
de voorbereiding op de halve 
marathon van Egmond, een 
maand later.

Castricum - Waarom is op-
ruimen vaak zo lastig voor 
kinderen met autisme? Hoe 
pak je opruimen met een 
kind met autisme aan? 
Op woensdagavond 18 no-
vember staat Auticafé Cas-
tricum in het teken van op-
ruimen. 
Anja Dekker is deze avond de  
gast. Zij is werkzaam als pro-
fessional organizer, biedt le-
vensbrede begeleiding aan 
mensen met ADHD en Autis-
me en is aangesloten bij IQ 
coaches. 
Het Auticafé is een initia-
tief van een groepje ouders 
van kinderen met ASS. Het 
is dus een initiatief voor èn 
door ASS-ouders. Aanvang 
20.00 uur in de Juliana van 
Stolbergschool, Juliana van 
Stolbergstraat 3, Castricum. 
Toegang is gratis. Aanmel-
den bij Hansje Veen, tel 0251 
– 679333 of auticafecastri-
cum@hotmail.com. De bij-
eenkomst is voor ouders en 
direct betrokkenen. 

Thema Auticafé 
is opruimen 

Castricum - Zaterdag om-
streeks 21.25 uur is een bus-
hokje nabij het Jac. P. Thijsse 
College vernield door vuur-
werk. Twee ruiten zijn ge-

Vernieling sneuveld. De melder hoor-
de een harde knal en zag een 
aantal jongeren op brom-
mers het park in vluchten. 
Getuigen worden gevraagd 
contact op te nemen met 
0900-8844.

4 november 2015 13



 
14   4 november 2015

Nieuwe sponsor voor Limmen
Limmen - VV Limmen is trots 
op de uitbreiding van spon-
soring van sponsor Deining 
aan Zee van Richard en Julia 
Groot. Op zaterdag 1 novem-

ber hebben de mini-pupillen 
tot en met de A-junioren van 
zowel het veld- als zaalvoet-
bal van VV Limmen een trai-
ningspak uitgereikt gekregen 

van Deining. Nadat de ruim 
vierhonderd jeugdleden hun 
pak hadden aangetrokken is 
er een luchtfoto van de groep 
gemaakt. 

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 21-10-2015: Elin 
van Leeuwen, dochter van 
Martijn van Leeuwen en Li-
sanne J. Balk. 22-10-2015: 
Catoo Baars, dochter van 
Sjoerd Baars en Kim Meis-
ner. 24-10-2015: Silas Teunis 
Lasse Steenbergen, zoon van 
Adolf Steenbergen en Anna 
M. L. Koorevaar. 26-10-2015: 
Anouk Bekker, dochter van 
Sebastiaan Bekker en Meike 
van der Rol. 

Limmen - 20-10-2015: Luus 
Ise Maria Huijsmans, doch-
ter van Anthonius J. Huijs-
mans en Nienke E.J. Hop-
man. 26-10-2015: Lotte 
Francine Burrij, dochter van 
Eric J. Burrij en Elisabeth M. 
Hubbeling.
27-10-2015: Daan J.P. van 
der Steen, zoon van Nicolaas 

A.W. van der Steen en San-
dra T.M. Veldt.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Elders woonachtig - 23-10-
2015: Egon C.L. Koning en 
Paula N. Jasper.
 
Overleden
Castricum - 21-10-2015: Eg-
bertus H.P. Broers, gehuwd 
met Maria C.T. de Nijs. 21-
10-2015: Cornelis van der 
Beek, gehuwd met Jacoba 
C. Barten. 21-10-2015: Ru-
dolf Twigt. 25-10-2015: Con-
ny Hagenstein. 25-10-2015: 
Josefina C. Kijzers, weduwe 
van Petrus G.M. Reckman. 
27-10-2015: Hendrik Bos-
ma, gehuwd met Henrica C. 
de Vries. 
Limmen - 20-10-2015: Aagje 
J. de Goede.

Wie wordt dé ondernemer?
Castricum - Maandag 9 no-
vember wordt het Onderne-
merscongres ‘Onderneem ‘t’ 
gehouden in Het Ruiterhuys 
in Bakkum. Thema is dit jaar 
‘Sociaal Ondernemerschap’ 
en Ruud Veltenaar is de gast-
spreker. Hij geeft zijn visie op 
de toekomst.
Ook wordt bekendgemaakt 
wie de ondernemer van het 
jaar wordt. De jury heeft ge-
nomineerd: Dilvis, Hotel 
Akersloot en Loon- en aan-

nemingsbedrijf Jan Hes. De-
ze bedrijven profileren zich 
binnen het thema van dit 
jaar: ‘maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen’. 
Het gaat om ondernemers, 
die nieuwe samenwerkings-
vormen aangaan en inspe-
len op de ontwikkelingen in 
de samenleving. Zij dragen 
bij aan de leefbaarheid en 
nemen verantwoordelijkheid 
voor hun omgeving en inwo-
ners.

Afzwemmers oktober
Castricum - Elke woensdag-
middag, buiten de schoolva-
kanties om, wordt voor een 
diploma afgezwommen in 
zwembad De Witte Brug. De-
ze maand hebben 29 kandi-
daten een zwemdiploma be-
haald. Op woensdag 7 okto-
ber was het een groep van 
22 kandidaten voor het B-
diploma: Keane de Boer, Ni-
na Bracken, Sapphire Brown, 
Sannah ten Bruggenca-
te, Christien Drankier, Steyn 
van Egmond, Nin Ei Shwe Yi, 
Björn Hazelzet, Stijn Hierck, 
Kiki Hunink, Maxime Jager-
man, Julia Jonker, Mandy 
Kijzers, Maaike Koppe, Milan 

Lammes, Robyn Niemeijer, 
Lynn Nijman, Ilmar Schramp, 
Lars Schramp, Dilano Spren-
keling, Damian Tromp en 
Douwe Zwikker hebben goed 
al hun vaardigheden in het 
water laten zien. Woensdag 
14 oktober hebben Beau de 
Boer, Art Roos, Guido Kleine 
Staarman en Janne Schek-
kerman hun C-diploma ge-
haald. Op woensdag 28 okto-
ber is er afgezwommen voor 
snorkelen. Eliza de Vink heeft 
nu haar Snorkelen 2 en Luca 
van Hoven en Xander de Vink 
hebben hun snorkeldiplo-
ma’s compleet met Snorke-
len 3.

Geslaagd benefietconcert
Castricum - Afgelopen 
woensdagavond heeft in de 
dorpskerk een benefietcon-
cert plaatsgevonden voor de 
actie Castricum Verwelkomt.
Docenten en leerlingen van 
Toonbeeld, Vokaal Kabaal 
en de Skulpers traden die 
avond op in de goedgevulde 
kerk om geld in te zamelen 
voor (toekomstige) vluchte-
lingen in de gemeente.

 ,,We kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde avond 
met een opbrengst van 
ruim 1500 euro”, aldus Peter 
Brouwer, directeur van Toon-
beeld.
In overleg met de Stichting 
Welzijn komt dit bedrag ten 
goede aan vluchtelingen die 
daardoor in staat worden 
gesteld deel te nemen aan 
culturele activiteiten.

Vogelshow
Castricum - In de kantine 
van de korfbalvereniging He-
lios op het sportpark Noord 
End wordt voor de vijftigste 
keer de jaarlijkse vogelten-
toonstelling gehouden, van 
vereniging De Gevederde 
Vrienden uit Castricum. Be-
halve kanaries en parkieten 
zijn er ook diverse tropische 
vogels te zien. Het bestuur 
en leden staan klaar om be-
zoekers alle inlichtingen over 
hun hobby te verstrekken en 
eventuele beginners op weg 
te helpen. Er is ook een ver-
koopklasse aanwezig. Toe-
gang gratis. 
Op zaterdag 7 november van 
10.00 tot 17.00 uur en zon-
dag 8 november van 10.00 tot 
16.00 uur.

Castricum - Vrijdag rond 
19.10 uur vond een aanrij-
ding plaats tussen twee voer-
tuigen op de Stationsweg. 

Aanrijding Hierbij raakte ook een derde 
voertuig beschadigd. Er was 
geen sprake van letsel, maar 
wel een behoorlijke materie-
le schade aan de drie voer-
tuigen.
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Splendid Pliss bij Hummel in Heemskerk
Dé oplossing voor kunststof kozijnen
Heemskerk - Gezien op te-
levisie? KeJe raamdecora-
tie op magneetband, speci-
aal voor kunststof kozijnen. 
Monteren zonder te boren of 
schroeven! De Splendid Pliss 
binnenzonwering wordt di-
rect op de kunststof glaslat-
ten geplaatst, Geen gordijn-
rails of cassettes meer die 
voor het raam of de draaikie-
pramen hangen. 

De geplisseerde raamdeco-
ratie in fraai aluminium frame 
kan in beide richtingen wor-
den bediend. De Splendid 
Pliss blijft op elke gewens-
te stand staan. Draaikiepra-

men kunnen altijd maximaal 
geopend worden en even-
tuele ventilatieroosters wor-
den nooit meer geblokkeerd. 
Deze zonwering is te be-
stellen in diverse kleuren en 
naar keuze in doorschijnen-
de, niet doorschijnende maar 
wel licht doorlatende of een 
volledig verduisterende stof. 
Splendid Pliss is ook geschikt 
voor vochtige ruimtes.

Hummel Kozijnen & Woon-
comfort is dealer van Splen-
did Pliss in Noord-Holland. 
Liever lamellen? Kies dan 
voor de Latende, een alumi-
nium frame met een inge-

bouwde 25 millimeter alu-
minium jaloezie. De Latende 
is verkrijgbaar in diverse la-
melkleuren. Alle raamdeco-
ratieproducten worden be-
vestigd met een dubbelzij-
dige magneet- en staalband 
op de glaslatten, dus zonder 
boren of schroeven en zelfs 
zeer geschikt voor de mees-
te houten kozijnen. De in-
zethor werkt op soortgelijke 
manier; het aluminium frame, 
voorzien van grijs gaas, heeft 
dezelfde kleur als het draai-
kiepraam en wordt van bin-
nenuit geplaatst. De stalen 
veer aan de bovenzijde zorgt 
dat de inzethor geklemd blijft 

tussen de dagmaat van het 
kozijn. Het raam kan in elke 
gewenste stand worden gezet 
met de inzethor erin!

De showroom van Hummel 
Kozijnen & Wooncomfort aan 

de Lijnbaan 44a is geopend 
op vrijdag (13.00 - 16.30 uur) 
en zaterdag (11.00 - 15.00 
uur). Bel 0251 234484 / 06 
10273172 of kijk op www.
hummel.kozijnen.nl voor 
meer informatie.

Mooie editie van het ‘Bij de 
Buurvrouw’ tennistoernooi

Uitgeest - De derde edi-
tie van het Bij de Buurvrouw 
toernooi is afgeslopen zon-
dag weer succesvol verlopen. 
Maar liefst 25 (heren)kop-
pels namen het in vier pou-
les tegen elkaar op, waarna 
de finalewedstrijden volgden. 
Gezelligheid staat tijdens de-
ze dag bovenaan, maar op de 
zes binnenbanen van sport-
hal De Zien waren ook hele 
spannende en hoogstaande 
tenniswedstijden te zien. De 
poules waren verdeeld in op-
lopende speelsterktes waar-
door veel koppels aan elkaar 
gewaagd waren. Elk koppel 

speelde minimaal vijf wed-
strijden van dertig minuten. 
Na afloop van deze succes-
volle dag werd afgesloten 
met een buffet en werd er 

een optreden verzorgd door 
de bekende Amsterdamse 
zanger Han Holland. In de 
sporthal bleef het dan ook 
nog lang onrustig. 

Twee gratis lezingen 
over ouder worden

Castricum - Belangstellen-
den zijn welkom bij twee le-
zingen in de Ouderenweek. 
Professor Abma van het VU 
Medisch Centrum spreekt op 
dinsdag 10 november van-

af 14.00 uur over ‘De leef-
tijdsvriendelijke stad – wat is 
daarvoor nodig?’. Op woens-
dag 11 november komen drie 
sprekers hun ervaringen, tips 
en trucs over ‘Nieuwe woon-

vormen voor ouderen’ delen 
met het publiek vanaf 13.30 
uur. Beide presentaties vin-
den plaats in de raadszaal 
in het gemeentehuis. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. 
Aanmelden vooraf is niet no-
dig. Beide lezingen maken 
onderdeel uit van de Oude-
renweek Castricum, die van 
9 tot en met 13 november 
plaatsvindt.

Beverwijk - Het Kennemer 
Theater wordt zaterdag 14 
november voor de 24e keer 
worden omgebouwd voor 
Kennemer Jazz. Kennemer 
Jazz wordt georganiseerd 
door de Lionsclub Beverwijk, 
in samenwerking met CJK 
Music van Kees Koek. ,,Ken-
nemer Jazz 2015 zal de meest 
swingende en dansbare edi-
tie ooit worden’’, aldus orga-
nisator Ron van ’t Schip van 
de Lionsclub. Op het hoofd-
podium start de New Cool 
Collective, een achtmans for-
matie, die zich heeft laten in-
spireren door jazzinvloeden 
vanuit onder meer het Sene-
galese Orchestra Baobab.
Daarna is de hoofdact van 
de avond geprogrammeerd 
en zal Shirma Rouse (foto)
met haar fantastische stem 

en haar gulle persoonlijk-
heid het podium innemen, 
ondersteund door een acht-
mans formatie. Vervolgens is 
het podium voor Tristan, een 
band die te typeren valt door 
het spelen van acid jazz, mu-
ziek met componenten van 
soul, funk, house en hiphop. 
De band met zangeres Evelyn 
Kallansee voert terug naar de 
jazzy sound van de zeventi-
ger jaren.

Het optreden van Tristan 
loopt direct over in de slot-
act van de avond met dj Fer-
ry Maat Soulshow. Kaarten 
voor zaterdag 14 november 
om 19.30 uur zijn te reserve-
ren via www.kennemerthea-
ter.nl of via de theaterkassa 
(0251) 221453. Foto: Andre-
as Terlaak.
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Time Square repeteert Titanic
Uitgeest - Al maanden is 
musicalkoor Time Square uit 
Uitgeest bezig de musical Ti-
tanic vorm te geven. Dit ge-
beurt met een gedrevenheid 
waar professionals van op 
zouden kijken.

Niks is aan het toeval over-
gelaten. Regisseur Ingrid 
Kluft en dirigent Arno Hillige 
speelden ooit zelf Titanic en 
hebben aardig in hun hoofd 
hoe het er uit moet komen 
te zien. Ingrid: “Het gaat hier 
niet alleen om goede zang 

maar er moet ook geacteerd 
en zelfs gedanst worden en 
die drie dingen moeten de 
koorleden koppelen.” Voor 
de dans is een heuze chore-
ografe ingehuurd in de per-
soon van Roxanna Vastmaar. 
Alles is vanaf het begin af 
aan groots aangepakt want 
deze musical staat op 20 en 
21 mei 2016 in het Kennemer 
Theater in Beverwijk en dat is 
natuurlijk geen pietepeuterig 
theatertje.
Het gaat hier om een gro-
te cast en Time Square heeft 

voor deze productie nog meer 
nieuwe zangers opgeroepen. 
Na een open repetitie meld-
den zich nog zes mannen en 
vier vrouwen extra. 
Ingrid: “Het mooie aan de-
ze productie is dat iedereen 
aan bod komt. Het is leuk om 
te zien dat iedereen zich zo 
enorm goed ontwikkelt.” 

Titanic is voor een breed pu-
bliek en belooft een spekta-
kelstuk te worden waarbij 
nog plek is voor enkele hoge 
sopranen. (Monique Teeling)

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Ik fiets ‘s morgens ook wel via de Hooge Dijk (gemeente Uitgeest) tijdens mijn 
dagelijkse ochtendrondje. Op een mooie ochtend stond er een laaghangende mist en ging 
een fietser richting Heemskerk. Dit was voor mij het moment voor een foto . Foto en tekst: 
Ger Bus

Adema orgel OLV kerk 
Uitgeest gerestaureerd
Uitgeest - De restauratie 
van het uit 1898 daterende 
Adema orgel in de Parochie 
kerk van Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte in Uitgeest is vol-
tooid.  Deze week wordt de 
laatste hand gelegd aan de 
werkzaamheden en wordt 
het geheel gerestaureerde 
orgel door Adema’s Kerkor-
gelbouw opgeleverd aan het 
locatie bestuur.
Het orgel is geheel in de oor-
spronkelijke staat terugge-
bracht. Hierbij zijn alle tong-
werken weer gepositioneerd 
op het recit (bovenklavier) en 
is op het hoofdwerk de Vio-

lon weer teruggekeerd. Te-
vens is de fluit harmonique 
4’ van het bovenklavier  naar 
het hoofdwerk verhuisd en 
de roerfluit 4’  naar het bo-
venwerk.  De pneumatische 
mechaniek functioneert zeer 
direct en accuraat en het ver-
kregen klankbeeld is gewel-
dig. Kortom er is een mooi 
stuk werk geleverd.

Op zondag 8 november om 9 
uur zal weer de eerste dienst 
op het orgel worden ge-
speeld. Het feestelijke inspe-
lingsconcert staat gepland 
voor 22 mei 2016 om 15.00. 

De column van 
Monique.......

Ik houd van goed acteerspel, ga graag naar het theater of 
volg gewoon thuis een mooie serie. U moet weten, ik heb 
een sterke voorkeur voor Engelse televisieseries. Dat kan 
een goeie detective zijn als A touch of Frost of een mooie 
dramaserie. Nou wil het toeval dat ik ook dol ben op kos-
tuumseries want geschiedenis vind ik van kinds af aan in-
teressant. U voelt ‘m al aankomen, ik ben helemaal in mijn 
nopjes want Downton Abbey is weer op de buis. Jammer 
genoeg ben ik de enige in huis want niemand deelt deze 
passie met mij dus ik volg dit heel allenig. Het kasteel met 
zijn adellijke familie waar de zussen elkaar het licht in de 
ogen niet gunnen, waar net zo hard wordt vreemdgegaan 
als tegenwoordig en waar de dagen van de dames zich vul-
len met het bekritiseren van elkaar of het tafelzilver van de 
buren die een hectare of vijftig verderop wonen. 
Ik houd van het prachtig, bekakte Engels en de Oh Dear ty-
pes. Het liefst zou ik natuurlijk meespelen in zo’n geweldige 
jurk en zo sexy bekakt meepraten. Alle voorgaande afleve-
ringen heb ik vorige winter via Netflix bekeken want om de 
een of andere reden kon ik die op televisie nooit volgen. En 
het bijzondere aan een serie via Netflix volgen, is dat je er in 
gezogen wordt. Dat komt natuurlijk omdat je op een regen-
achtige avond makkelijk drie afleveringen uitzit en het dan 
nog vervelend vindt dat het in ene 23.00 uur is, tijd om naar 
bed te gaan. 
Van de afgelopen serie had ik meer dan de helft niet gezien 
dus ik was niet helemaal up to date toen ik hoorde dat het 
laatste seizoen er aan kwam. Dat was flink balen want ik 
had nu even helemaal geen tijd om achter elkaar de strub-
belingen op Highclere Castle uit te zitten. Noodgedwongen 
ging ik er voor zitten en skipte verplicht zomaar een jaar of 
tien historie. Lady Edith had in ene een kleuter rondrennen, 
geen idee hoe ze daar aan kwam en een van mijn favorie-
ten, de roddelzieke lady maid Mrs. O’Brien, was in geen vel-
den of wegen meer te bekennen. Echt spijtig want samen 
met de mooie maar slechte butler Thomas Barrow wist ze 
de sfeer prima te verzieken. Ook de ruisende rokken waren 
weg want ja we zaten in ene in 1924, dus Charlestonstyle. 
De oudste, vinnige dochter Lady Mary verloor in de vori-
ge serie, zwanger en wel, nog haar man door een vreselijk 
suf ongeluk, was destijds ontroostbaar depressief maar leek 
nu weer in een ‘geef-dat-tafelzilver-maar-door’ stemming. 
Kortom het is haast ondoenlijk het goeie gevoel weer enigs-
zins op te pikken.
Well, shit happens… if you like.

Monique Teeling

Downton Abbey
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Yanne wordt tweede in 
Velodrome Amsterdam

Castricum - Zondagochtend 
heeft Yanne Dorenbos zijn 
eerste wedstrijd op de baan 
gereden dit seizoen. Het was 
een omnium in het Velodro-
me van Amsterdam voor 
twee jeugdcategorieën, nieu-
welingen en junioren. Voor 
de nieuwelingen bestaat een 
omnium uit drie onderdelen 

en dit keer hadden zich ze-
ventien renners ingeschre-
ven. 
Als eerste werd de afvalkoers 
gereden waar Yanne der-
de werd. Daarna de scratch 
die hij met een splijtende de-
marrage won en als laatste 
de puntenkoers. Dat leverde 
een vierde plek op waardoor 

Zilver en goud Kaylin en Serena Stel
Castricum - Afgelopen 
weekend vonden in Tilburg 
de Nederlandse kampioen-
schappen zwemmen kor-
te baan plaats met vijf deel-
nemers uit Castricum. Jor-
rick Druyven verscheen aan 
de start op onder andere de 
50 en 100 rug. 200 vlinder en 
de 200 wissel. Ook zwom hij 
vier estafettes. Teamgenoot 
Irene Teufer zwom onder an-
dere de 50 en 200 rug, de 100 
vlinder, de 200 wissel en de 
vier keer de 100 vrij estafette. 

Danae Kingma startte op drie 
vrije slagnummers de 50, 100 
en 200. Haar tijden waren net 
boven haar pr. 
Kaylin Stel startte op de 200 
vrij. Dit leverde haar een pr 
van drie seconde op. Op de 
100 vrij bleef ook Kaylin net 
boven haar pr. Kaylin kwam 
in de voorronde uit in de vier 
keer 200 vrij. Het team van de 
Dolfijn, waar Kaylin bij aan-
gesloten is, plaatste zich als 
tweede voor de finale. In deze 
finale werd goud gewonnen, 

dus ook een gouden plak 
voor Kaylin. Op deze manier 
was er ook goud voor zus Se-
rena maar dan in de estafette 
vier keer 100 wissel. Het team 
met Serena plaatste zich als 
eerste in de ochtend voor de 
finale. In de avond won dit 
team ook goud. Individueel 
succes was er ook voor Se-
rena op de 1500 vrij. Een dik 
persoonlijk record van 23 se-
conde was goed voor een zil-
veren medaille. Serena, die 
sinds vier weken traint bij het 

Nederlands Regionaal team 
(RTC Amsterdam), start-
te hierdoor maar een dag op 
het ONK. Het volgende gro-

te toernooi is de Amsterdam 
SwimCup in december waar 
deze vijf toppers weer van de 
partij zullen zijn.

Humor bij Pancratius 
met Bed & Broodje

Castricum - Afgelopen jaar 
heeft toneelvereniging Pan-
cratius weer hard geoefend 
op een nieuw toneelstuk: 
Bed & Broodje. Een humoris-
tisch verhaal over de Bed and 
Breakfast-houder Harm die 
in zijn verblijf wel heel eigen-
aardige mensen over de vloer 
krijgt. Harm is bovendien we-
duwnaar en zijn dochter vindt 
dat hij inmiddels lang genoeg 
alleen is geweest en regelt 
daarom, zonder dat hij ervan 

af weet, een blinddate voor 
haar vader. 
Jos Huiberts, een van de spe-
lers, viert dit jaar  zijn 40-ja-
rige jubileum. Iedereen kan 
hem voor of na de voorstel-
ling feliciteren. 
Het toneelstuk is te zien in 
de gemeentekantine op de 
Schulpstet op 13 en 14 no-
vember vanaf 20.15 uur. Op 
15 november is de aanvang 
14.30 uur. Kaarten zijn te 
koop bij de deur. 

hij tweede in het eindklasse-
ment werd. 
Op het podium stonden al-
leen renners van De Volhar-
ding uit Nieuwegein. De-
ze club waar Yanne sinds af-
gelopen wegseizoen bij rijdt, 
was met zeven renners in 
koers en dus sterk bezet in 
het nieuwelingenpeloton. 
Voor Yanne staat een NK 
duuronderdelen op de agen-
da in Amsterdam op 17 janu-
ari en binnenkort op 15 no-
vember een NK ploegenach-
tervolging in Alkmaar. 

Strandrace langs het 
strand van Bakkum

Bakkum - Afgelopen zon-
dag vond de langste stran-
drace van Nederland plaats 
van Beachbiking. De tocht 
voert van Hoek van Holland 
naar Den Helder over een af-
stand van 133 km.
In Bakkum toen de beachra-
cers net over de helft wa-
ren, stonden verzorgers klaar 
om de rijders te voorzien van 

nieuwe proviand en drinken.
Zo ook nummer 394 volgens 
de startlijst, Chris Derriks 
uit Castricum, die op de fo-
to een nieuwe drinkbus over-
handigd krijgt. De winnaar 
van deze monstertocht werd 
Ramses Bekkenk in een tijd 
van 4:04:35, Chris Derriks 
voltooide zijn race in een tijd 
van 5:32:40. Foto: Nico Lute. 

Verlies na 
goede start

Castricum - De tweede di-
visionist Croonenburg heeft 
afgelopen zaterdag verloren 
van het goed spelende Vol-
linGo uit Gouda. In de eerste 
set hield Croonenburg knap 
stand. 

Met slimme ingehouden aan-
vallen afgewisseld met rake 
klappen haalde Croonenburg 
de eerste set binnen In set 
twee en drie verviel Croonen-
burg in oude fouten: de ral-
leypass kwam niet goed aan 
en er was geen verweer te-
gen de harde middenaanval-
len van VollinGo. In de vier-
de set werd Merel Besse-
ling ingebracht; zij blokkeer-
de goed en haalde daarmee 
de angel uit de middenaanval 
van VollinGo. Met een scher-
pe gerichte service wonnen 
Croonenburg de vierde set. 
In de vijfde set ging het ge-
lijk op tot 6-6. Het leek er op 
dat Croonenburg de lijn van 
de vierde set doorzette. De 
speelsters lieten zich door 
een dubieuze beslissing van 
de scheidsrechter uit hun rit-
me halen en verloren de vijf-
de set met 10-15. 

Aanstaande zaterdag spelen 
de dames van Croonenburg 
in sporthal de Bloemen tegen 
Leyton. De wedstrijd begint 
om 17.00 uur.

Meervogels ‘60 houdt 
de punten in eigen huis
Akersloot - De dames van 
Meervogels ‘60 hebben za-
terdagavond de punten in ei-
gen huis weten te houden in 
de wedstrijd tegen Tornado. 
Er werd gewonnen met 20 - 
17.. 
Snelle aanvallen in het be-
gin van de wedstrijd zorgden 
voor een ruime voorsprong 
voor de dames van Meervo-
gels. Met een aantal penal-
ty’s, break-outs en goed uit-
gespeelde kansen wist Tor-
nado zich terug te vechten in 
de wedstrijd. 

In de tweede helft moest er, 
nog steeds, hard worden ge-

werkt door de dames van 
Meervogels. De doelpun-
ten kwamen niet vanzelf. Al-
les behalve zelfs. Met een 
stand van 20 - 13 gingen bei-
de teams de laatste minuten 
van de wedstrijd in. 
Mede door het chaotische 
spel van Meervogels ‘60 wist 
Tornado zich wederom terug 
te vechten in de wedstrijd. 
Eindstand werd 20 - 17 in het 
voordeel van Meervogels.

De dames van Meervogels 
spelen zondag 8 november 
hun derde competitiewed-
strijd tegen DSS in Heems-
kerk.

Expositie
Castricum - Tot 6 janua-
ri exposeert Marianne Schaft 
haar werk in de ontmoetings-
ruimte van de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Te zien op werk-
dagen van 9.30 tot 16:30 uur. 
Zonder dat ze zich veel in de 

kunstgeschiedenis, met na-
me kubisme, heeft verdiept, 
heeft zij een eigen variant 
hiervan ontwikkeld. Na veel 
omzwervingen in verschillen-
de stijlen legt Marianne zich 
nu voornamelijk toe op por-
tretten, zowel van mens als 
dier. Contact leggen kan via 
marianne-schaft@dds.nl.



Vrijwilliger in ‘t zonnetje
Deze week: Nancy Smit, 
vrijwillliger bij Tennis Club 
Uitgeest

Uitgeest - Dat zij vrijwilli-
gerswerk doet voor Tennis 
Club Uitgeest vindt de acht-
tienjarige Pabo studente 
Nancy Walsmit de normaal-
ste zaak van de wereld. Ze zat 
ooit op turnen maar was vol-
gens eigen zeggen nogal een 
stijve hark en haar lenigheid 
beperkte zich tot het maken 
van een koprol. Haar ouders 
tennisten en zodoende kwam 
zij als zevenjarige bij TCU te-
recht. Nancy verontschuldi-
gend: “Ik ben niet het talent 
van de club, ik tennis een 
uurtje, speel soms een toer-
nooi en kom hier omdat het 
zo gezellig is.” 
Buiten de gezelligheid is 
Nancy zich bewust van het 
belang van de inzet van vrij-
willigers bij een club. Mijn 

ouders doen vrijwilligerswerk 
en ik weet eigenlijk niet be-
ter dan dat je je inzet voor 
een vereniging waar je veel 
lol aan beleeft. Iedere vereni-
ging heeft wel iets waarmee 
je kunt helpen. Het is mooi 
als de jeugd zich realiseert 
hoe een vereniging in elkaar 
zit. Je mag hier zijn maar je 
moet ook belangeloos je 
steentje bijdragen. Al ga je 
breien in Geesterheem, heb 
respect voor vrijwilligerswerk 
en zoek iets wat bij jou past. 
Ouders zouden aan kinderen 
mee kunnen geven dat eve-
nementen niet zomaar ge-
beuren, er zit organisatie aan 
vast.” Toen ze vijftien was zat 
zij al in de jeugdraad die de 
jeugdcommissie ondersteun-
de. Nu is ze vanwege haar 
leeftijd doorgeschoven naar 
diezelfde jeugdcommissie en 
beheert samen met iemand 
anders de communicatie die 

onder anderen via facebook 
verloopt. Nancy: “Het is best 
moeilijk om een uitnodigend 
bericht te maken wat mensen 
graag lezen en op moeten re-
ageren” 
Dan enthousiast: “Wij ver-
gaderen meestal een keer 
per maand en nu staat bij-
voorbeeld de invulling voor 
het  Sinterklaasfeest Ouder- 
en kindtoernooi en bezoek 
aan AFAS tennisclassics voor 
de deur.” Op de vraag hoe-
veel tijd Nancy kwijt is aan 
dit werk kijken haar helde-
re ogen een beetje verbaasd: 
“Oh valt wel mee hoor, ik kan 
veel vanuit huis tussendoor 
regelen.” Extra leuk vindt zij 
het dat de oudere jeugd zich 
tijdens de jeugdonderlinge 
mengt met de jongere jeugd 
en dat de communicatie tus-
sen trainers, jeugdcommis-
sie, ouders en kinderen soe-
pel en natuurlijk verloopt. Het 
is beslist een eenheid te noe-
men. 

Tot slot poseert Nancy in de 
oefenkooi voor een tekening 
van Sophie Groen, uitge-
voerd door anderen. Ook hier 
is haar enthousiasme aanste-
kelijk. Nancy: “Deze tekening 
was winnaar van een vorig 
jaar uitgeschreven teken-
wedstrijd voor onze jeugd, 
ziet er gaaf uit hè?” (Moni-
que Teeling)

Heeft u een vrijwilliger 
binnen uw organisatie of 
vereniging die het verdient 
om in het zonnetje gezet 
te worden? Aanmelden via 
kantoor@uitgeestercou-
rant.nl.

Jeugdtoernooi FC 
Uitgeest groot succes
Uitgeest - Na maanden van 
voorbereiding was het op za-
terdag 24 en zondag 25 ok-
tober zover. Onder ideale 
weersomstandigheden heeft 
op deze dagen het FC Uit-
geest Jeugd Toernooi plaats 
gevonden.
Er is deelgenomen door twin-
tig clubs, waarvan vele uit de 
directe omgeving. Van iets 
verder weg waren er teams 
uit Marken, Volendam, Lem-
mer en Almere. In het totaal 
hebben er 104  teams ge-
voetbald. 
Het groots opgezette toer-
nooi voor de jeugd van 5 tot 
14 jaar is, mede dankzij uit-
stekende weersomstandig-
heden, een succes gewor-
den. De organisatie heeft ge-
kozen voor andere spreiding 
van de teams over de beide 
dagen. Hierdoor was er op 
beide dagen een gezellige 
drukte op sportpark de Koog. 
Blikvanger was de Monta-
rent hijskraan van 24 meter 
hoog met daarin de diverse 
vlaggen van de deelnemen-
de clubs.
De leiding van de wedstrijden 
is in handen geweest van 
meer dan 24 scheidsrech-
ters. Zowel senior-, jeugd- en 
net afgestudeerde pupillen-

scheidsrechters. 
Na afloop van de wedstrijden 
kregen alle teams een beker 
en alle deelnemers een me-
daille. De scheidsrechters 
hebben allemaal een her-
innering ontvangen en de 
jeugdscheidsrechters gaan 
op 6 november met z’n allen 
lasergamen bij de Vuurlinie in 
Beverwijk.
Het verloop van de bei-
de dagen was te volgen op 
de Facebook pagina van het 
jeugdtoernooi. In de komen-
de dagen zal op deze Face-
book pagina een link komen 
te staan die leidt naar de ge-
maakte foto’s. Met deze link 
kun je de foto’s ook bekijken: 
http://myalbum.com/album/
B3BDr7nQphEH.
Een dergelijk toernooi kan al-
leen succesvol zijn dankzij de 
medewerking van vele vrij-
willigers en sponsoren, waar-
aan de organisatie geen ge-
brek heeft gehad. Vrijwilligers 
in de vorm van jeugdscheids-
rechters, senior scheidsrech-
ters, kantine medewerkers, 
EHBO, de groen/schoon-
maakploeg van de maandag 
en de fotografen. De organi-
satie wil hen allen dan ook 
heel hartelijk danken voor 
hun inzet.

Uitgeest - Een doek die in 
de meterkast over een lamp 
lag heeft vorige week dins-
dagavond omstreeks 7 uur 
vlam gevat in een woning 
aan De Pollen.
De doek zorgde voor de no-
dige rookontwikkeling. Via 
leidingen of een afzuigka-
naal verspreidde de rook zich 
door de woning. De brand-

weer heeft de woning uitvoe-
rig van binnen en buiten ge-
controleerd en de doek bui-
ten afgeblust. Na een uur kon 
de brandweer terug naar de 
kazerne. 

De inzet van de brandweer 
trok veel toeschouwers naar 
de Pollen. (bron: www.112-
uitgeest.nl)

Wandel door de 
historie van Uitgeest

Uitgeest - Een historische 
wandeling door Uitgeest voor 
vrijwilligers in Uitgeest. Vrij-
willigers kunnen gratis deel-
nemen aan deze wandeling 
in het kader van ‘Vrijwilli-
gers Bedankt’ aangeboden 
door de gemeente Uitgeest. 
De historische wandeling is 
op 21 november van 10.30 tot 
13.00 uur.
Gids Greetje Plaisier van Oud 
Uitgeest vertelt over de inte-
ressante historische plaat-
sen en panden die Uitgeest 
rijk is. ij bistro ‘t Schippers-
rijk eindigt de wandeling en 
wordt getrakteerd op koffie/
thee/fris en taart. 
De organisatie van ‘Vrijwilli-

gers Bedankt’ in Uitgeest is 
in handen van Welzijn Cas-
tricum. Op de website van 
www.welzi jncastr icum.nl 
kunnen vrijwilligers zich aan-
melden voor de historische 
wandeling en voor andere 
Vrijwilligers Bedanktactivitei-
ten via de rode button: ‘Aan-
melden voor Vrijwilligers Be-
dankt Uitgeest’. Telefonisch 
aanmelden kan ook bij Wel-
zijn Castricum: 0251 65 65 62. 
Wilt u uw aanmelding liever 
mailen, stuurt u dan een be-
richt naar info@welzijncas-
tricum.nl onder vermelding 
van ‘Vrijwilligers Bedankt Uit-
geest’. Inschrijven kan tot ui-
terlijk 9 november.

Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert donderdag 17 decem-
ber van 09.30 tot 11.30 uur 
een workshop tablet voor ge-
vorderden. Deze workshop 
kunt u alleen volgen als u 
Tablet 1 en 2 gevolgd heeft. 
U leert: Polaris Office (een 
Word document of Spread-
sheet maken of laden via 
mail), Spotify, Skype, boeken 
op uw tablet zetten en lezen, 
documenten opslaan in een 
map, een agenda bijhouden 
en iets doen met foto’s.
Kosten 4 euro inclusief thee/
koffie. Informatie en opgeven 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5 in Uitgeest, telefonisch: 
0251-31 90 20 of via e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook: 
www.uitgeestersenioren.nl.

Workshop 
tablet voor 

gevorderden
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