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Castricum - Burgemeester 
Toon Mans is er klaar voor; 
zaterdag is Sinterklaas weer 
in het land en hij reist na zijn 
aankomst meteen door naar 
Castricum. Daar wordt hij en 
een stoet bruine Pietjes ver-
wacht rond 13.30 uur aan de 

westkant van winkelcentrum 
Geesterduin. Van 14.00 tot 
15.00 uur gaat de stoet door 
het dorp en vervolgens is het 
twee keer feest in de Pancrati-
uskerk; om 15.00 en 16.15 uur. 
Hiervoor zijn toegangskaartjes 
noodzakelijk die voor een eu-

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

8,95
12,95NOUGATINE TAART MET VERS GEBRANDE NOUGAT, 

HAZELNOTEN EN SLAGROOM

DYONAISE TAART Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924

Zonneboilers
Zonnepanelen
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Airconditioning
Ventilatie

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

DEZE WEEK IN DE KRANT

Paniekstoornis

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

ERWTENSOEP
2e grati s

 
350 GR BROCCOLI (ROOSJES)

400 GR KRIELTJES
2 MINUTE STEAK

Samen €5,99
RUNDERROLLADE
ONTBIJTSPEK
EIEREN
Samen €4,99

Sinterklaas in aantocht met bruine Pietjes

Inwoners massaal straat 
op voor vermiste jongen
Castricum - Het was opval-
lend druk op straat zondag-
avond rond 21.30 uur nadat 
er een Burgernetoproep was 
uitgegaan waarin melding 
werd gedaan van een vermist 
tienjarig jongetje. 
Inwoners verlieten massaal 
hun huis om mee te zoeken. 

Een politiehelikopter draaide 
rondjes boven het dorp, ver-
schillende politie-eenheden 
werden ingezet en ook de 
brandweer werd opgeroepen 
mee te helpen met de zoek-
tocht.  
De jongen werd ongedeerd 
aangetroffen.

ro te koop zijn bij Blue World 
Kids in Geesterduin.
De volgende dag vertrekt de 
Sint per boot naar Akersloot 
waar hij om 12.00 uur aan-
komt in de haven van de AR-
ZV. Daarna stapt de Sint in de 
koets en maakt hij een korte 
tour door het dorp. In de ka-
tholieke kerk staan de Sint-
Nicolaasband en een kinder-
koor klaar om er een feest van 
te maken. 
Tot slot bezoekt het gezel-
schap Limmen. Om 13.45 uur 
komt hij aan met de boot over 
‘t Stet. Tijdens de optocht is er 
een korte stop bij de Cameren. 
De kerk gaat rond 15.30 uur 

open waar de Perpernoten-
band zorgt voor de muziek en 
er wordt er weer gedanst door 
verschillende kindergroe-
pen onder leiding van Willy 
Könst. Het Sinterklaas Comi-

té Limmen is blij met een bij-
drage. Dit kan gedaan worden 
op NL05RBRB084.13.40.889, 
Univé Regiobank. Foto’s: Ko 
van Leeuwen/Sinterklaasco-
mité Limmen/archief.
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 15-10-2016: 
Nikki Roos van Wenen, 
dochter van Ramon Daniël 
van Wenen en Kim M. Spil. 
Limmen - 19-10-2016: Ma-
thijs Nicolaas Min, zoon van 
Petrus J.N. Min en Lisette 
G.J. Koot. 24-10-2016: Soof 
Brigitta Johanna Husslage, 
dochter van Harm A. Hus-
slage en Brigitta W.G. Kaan-

dorp.

Overleden
Castricum - 25-10-2016: 
Elizabeth van den Berg, we-
duwe van Bastiaan Rijsdijk. 
26-10-2016: Ike de Wilde. 
28-10-2016: Anna M.M. van 
der Eng, gehuwd met Petrus 
van der Himst. Limmen - 28-
10-2016: Cornelis Roos, ge-
huwd met Maria J.C. Baars.

Scandinavië op z’n wildst
Akersloot - In het Noorse 
Morgedal leren de Akerslo-
ters Jolanda Linschooten (fo-
tograaf National Geograp-
hic) en Frank van Zwol (wil-
dernisgids) het uitgestorven 
ambacht van zelf ski¹s uit 
een boom hakken, waarna ze 
samen met husky Herschel 
door nationaal park Dovref-
jell skiën. De smaak te pak-
ken, besluiten ze vervolgens 
zelf sneeuwschoenen te ma-
ken waarmee ze opnieuw 
met hond de diepbesneeuw-
de bossen bij Rondane in-
trekken. Maar het ultieme 

plan is zelf een kano te bou-
wen om daarmee stroom-
opwaarts door Zweeds Lap-
land te trekken richting de 
bron van de ongetemde Pi-
teälv. Jolanda: ,,Niets is mooi-
er dan ‘op eigen houtje’ een 
tijdlang volledig in de Scan-
dinavische wildernis onder-
gedompeld te zijn, los van al-
le dagelijkse beslommerin-
gen. Dan ga je anders kijken 
en dát wil ik delen.” De the-
aterlezing ‘Scandinavië op 
z¹n wildst’ is onder andere in 
theater De Vest te zien op 12 
januari 2017.

Marianne van de Water bij OVC
Koud bellen met glimlach

Castricum - Koude acqui-
sitie is waar Marianne van 
de Water van Quorum Preli-
minary Sales, oftewel Q-P-S, 
warm voor loopt. Zij belt voor 
bedrijven om met de juis-
te persoon in contact te ko-
men en een afspraak te ma-
ken. Naast bellen voor klan-
ten, schrijft ze er over en leert 
ze anderen koude acquisi-
tie toe te passen met work-
shops en trainingen. Dinsdag 
15 november spreekt Mari-
anne over koude acquisitie 
bij de Ondernemers Vereni-
ging Castricum. Aanmelden 
kan via info@ovcastricum.nl.
Talent voor bellen én verko-
pen ontdekte ze als assistent 
makelaar. ,,Zolang ze nog 
geen nee gezegd hebben, 
staan alle lijnen open”, al-
dus Marianne. Op die manier 
haalde ze opdrachten binnen 
voor haar werkgever. Na des-
tijds jaar sabbatical en inmid-
dels moeder van een dochter 
en zoon, ging ze op fl exbasis 
werken voor een overkoepe-
lende makelaarsvereniging.
Van het een kwam het an-
der. Met haar bedrijf Q-P-S, 
wat staat voor ‘meervoudige 
voorbereidende fase’ in ver-
koop, maakt ze nu afspraken 
voor andere bedrijven. Mari-
anne verdiept zich in het be-
drijf van haar opdrachtge-

ver zodanig dat ze het visi-
tekaartje van het bedrijf is. 
Daarna gaat ze bellen om 
met de juiste persoon een af-
spraak te maken. ,,Mijn bel-
record is 43 keer bellen, toen 
had ik de afspraak gemaakt 
voor mijn klant. Ja, soms moet 
je een manier vinden om de 
ogenschijnlijk onneembare 
vesting van een secretares-
se te doorbreken”, lacht ze. 
Haar ondernemerstip: ,,Maak 
een lijst van twintig bedrij-
ven met wie je als onderne-
mer wilt samenwerken en ga 
bellen. Bel met een glimlach 
op je gezicht, die weerklinkt 
namelijk in het gesprek dat je 
voert. Het maakt je kans op 
succes een stuk groter.” Foto: 
Rob Berkemeier/R-design4u, 
tekst Michaëla Wierdsma.

Woningen Hoogevoort 
in gebruik genomen

Castricum - Vrijdagmor-
gen was de sleuteloverdracht 
van de vijftien nieuwe so-
ciale huurwoningen aan de 
Hoogevoort. In juli van dit 
jaar zijn veertien woningen 
gesloopt waarna in een rap 
tempo de nieuwe woningen 
in beeld kwamen. Door de 
snelle bouwtijd hoefden de 
zes terugkerende huishou-

dens slechts een korte tijd 
in een wisselwoning te over-
bruggen. De overige wonin-
gen zijn na inschrijving ver-
deeld. 
Op de foto Petra en Gaath 
Schram die de sleutel voor 
hun broer in ontvangst ne-
men, omdat hij er zelf niet bij 
kon zijn. Foto: Kees Zonne-
veld.

Het doek valt voor 
Gevederde Vrienden

Castricum - In de kanti-
ne van Helios op sportpark 
Noord End wordt voor de 
51ste keer de tentoonstel-
ling gehouden van vogelver-
eniging De Gevederde Vrien-
den. Ruim 180 vogels laten 
zich van hun beste kant zien. 
Behalve kanaries en parkie-
ten zijn er ook diverse tropi-
sche vogels te bewonderen. 
Er is een verkoopklasse aan-
wezig en de toegang is gra-
tis. Openingstijden zaterdag 
12 november van 10.00 tot 
17.00 uur, zondag 13 novem-
ber van 10.00 tot 16.00 uur. 
Na deze tentoonstelling valt 
het doek voor deze vereni-
ging, die in 1964 is opgericht. 

Toenemende vergrijzing en 
gebrek aan nieuwe, jonge-
re leden hebben het bestuur 
genoodzaakt het besluit van 
opheffi ng te nemen in over-
leg met de leden.
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Wild- en wijnavond bij 
Brasserie in ‘t Groen

Heiloo - In samenwerking 
met ‘t Schoorls Wijnhuis 
houdt Brasserie in ‘t Groen 
op zaterdag 12 november 
weer de populaire Wild- en 
wijnavond. 
Gasten kunnen genieten van 
een culinair 4-gangen me-
nu waarbij wild de hoofdrol 
speelt. Het menu is samen-

gesteld door het keukenteam 
onder leiding van chef-kok 
Hubert Tervoort. Nico Blok-
ker laat mooie, bijpassende 
wijnen proeven en vertelt er 
bovendien alles over bij de 
diverse gerechten. Kijk voor 
het menu op www.brasserie-
intgroen.nl Reserveren kan 
via 072-5051423.

Naar Margriet Winter Festival
Utrecht - Ga ook naar het al-
lerleukste festival onder een 
dak. Op één dag shoppen, 
workshops volgen, mode- en 
beauty-inspiratie opdoen en 
lekkere gerechten proeven. 
Maar ook optredens van Ne-
derlandse topartiesten, au-
teurs, cabaretiers én ander 
aanstormend talent op ver-
schillende podia bijwonen?
Dat is de sfeer van een festi-
val, maar dan onder een dak! 
Daarom heet Margriet Winter 
Fair vanaf nu Margriet Win-
ter Festival. Zing lekker mee 
tijdens optredens van onder 
andere Jeroen van der Boom, 
de 3JS, Ruth Jacott en Ka-
rin Bloemen op het Hoofdpo-
dium. Doe mee aan de vele 
workshops in House of Beau-
ty, in het Home Deco District 
of op het Museumplein. Laat 
je culinair inspireren in World 
of Food, waar je kookdemon-
straties kunt volgen én na-
tuurlijk allerlei heerlijke ge-

rechten kunt proeven. En 
vergeet vooral niet een be-
zoek te brengen aan het Mo-
dekwartier met een catwalk, 
winkeltjes, modeshows en de 
nieuwste trends.
Op het Margriet Plein beleef 
je Margriet live met het Co-
lumnisten Café, interviews 
en signeersessies van on-
der andere Saskia Noort, Si-
mone van der Vlugt en Her-
man Koch en de Margriet 
Bieb. Vanzelfsprekend kun 
je ook als shopliefhebber je 
hart ophalen; overal vind je 
leuke kraampjes, shops, en 
een sfeervolle kerstmarkt. In 
totaal maar liefst driehonderd 
stands op velerlei gebied. Het 
Festival vindt plaats van vrij-
dag 18 tot en met donderdag 
24 november in de Jaarbeurs 
in Utrecht en is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 18.00 
uur. Kijk voor meer informatie 
op www.margrietwinterfesti-
val.nl/bestel-jointpromo.

Nieuw leven voor oude 
beelden, nu met korting

Regio - Foto Loek Ander-
son is onlangs op werkbe-
zoek geweest bij de nieu-
we vestiging van het digita-
le transferbedrijf waar  nu al-
weer tien jaar mee wordt sa-
mengewerkt. Zij kregen een 
uitgebreide rondleiding in de 
ruime bedrijfsruimte waar al-
le opdrachten geheel stof-
vrij verwerkt worden met de 
modernste en kostbare scan-
ners. Op alle vragen kregen 

zij een verhelderend ant-
woord van het vaste team 
van professionals. 

Loek Anderson: ,,Wat wij niet 
hebben begrepen is hoe het 
mogelijk is zo’n topproduct te 
leveren voor zo’n leuke prijs. 
Wij zijn al tien jaar gespecia-
liseerd in het digitaliseren en 
overzetten van alle dierba-
re herinneringen.” Foto Loek 
Anderson zet alles over op 

dvd, usb-stick of harde schijf. 
Door de merkbare mond-tot-
mondreclame is de klanten-
kring explosief gegroeid. De 
opdrachten komen uit de he-
le regio, van Heiloo tot Zwa-
nenburg. 
Profi teer nu van de nieuwe 
actie bij Foto Loek Anderson; 
korting van tien tot vijftien 
procent op het scannen van 
dia’s, smalfi lm en videotapes. 
Bij een grote opdracht voor 
het overzetten van dia’s krijgt 
men twintig procent korting. 
Aan elke opdracht wordt veel 
aandacht besteed. Slechte 
lassen van fi lms worden her-
steld, videobanden gereinigd 
en de kleuren verbeterd. Het 
zoekraken van dierbare beel-
den is uitgesloten. Alleen de 
tevredenheid van de klanten 
telt. Foto Loek Anderson is al 
meer dan 56 jaar gevestigd 
aan Kennemerlaan 85-87 in 
IJmuiden, tel.; 0255-515962 
of fotoloekanderson2@out-
look.com.

Castricum - Op woensdag 
16 november organiseren ba-
sisscholen De Klimop, de Ju-

Open dag op de ISOB-scholen
liana van Stolberg, de Mon-
tessorischool Castricum en 
De Sokkerwei een open dag. 

Van 9.00 uur tot 12.00 uur zijn  
ouders welkom om te kijken. 
De directeuren beantwoor-
den vragen en geven rondlei-
dingen door hun school.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur 
Fantastic Beast - 3D

woensdag 15.00 uur 
Fantastic Beast - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Hacksaw Ridge
donderdag 20.00 uur

vrijdag 19.00 uur
zondag 16.00 uur

Een echte Vermeer
vrijdag 16.00 uur 

The Beatles - Eight Days a Week
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur 
Tonio

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 18.45 uur  dinsdag 20.45 uur

Inferno
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
woensdag 20.00 uur 

Bridget Jones’s Baby
zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur
De Club van Sinterklaas 

& geblaf op de pakjesboot
zaterdag & zondag 13.30 uur

Trolls (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur
Peter en de Draak (NL) 2D

zaterdag 16.00 uur  woensdag 15.45 uur
Trolls (NL) 2D

Programma 10 nov  t/m 16 nov 2016

Hacksa Ridge
Hij geloofde erin dat de oor-
log rechtvaardig was, maar 
dat moorden desondanks ver-
keerd was. Hij was dan ook 
de enige Amerikaanse sol-
daat in de Tweede Wereldoor-
log die in de frontlinie vocht 
zonder wapen. Als legerarts 

evacueerde Doss eigenhandig 
meerdere gewonden uit de 
vuurlinie terwijl hij alles en ie-
dereen trotseerde en zelfs ge-
troffen werd door een granaat. 
Hij was de eerste wapenwei-
geraar ooit die de Congressio-
nal Medal of Honor kreeg.

Fantastic Beasts and 
Where to Find Them

Oscarwinnaar Eddie Red-
mayne (The Theory of Every-
thing) speelt de rol van Newt 
Scamander, de magizoöloog 
van de magische wereld, on-
der regie van David Yates, die 
de laatste vier Harry Potter-
blockbusters heeft geregis-
seerd.
Fantastic Beasts and Where 

to Find Them begint in 1926 
als Newt Scamander zijn we-
reldwijde excursie voor het 
vinden en vastleggen van 
een bijzondere collectie fa-
beldieren net heeft afgerond. 
Wat een simpele tussen-
stop in New York had moe-
ten worden, loopt volledig uit 
de hand.
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Voetbalquiz
Limmen - FootballKings or-
ganiseert het eerste Noord-
Hollands kampioenschap 
voetbalquiz op zaterdag 17 
december in De Burgerij. 

Kaarten show Music-Train
Castricum - Zang- en show-
groep Music-Train laat op 
vrijdag 9 december, zaterdag 
10 december vanaf 20.00 uur 
en zondagmiddag 11 decem-
ber om 14.30 uur de nieuwe 
show ‘We go together’ zien in 
Fase Fier in Bakkum.
Na de vorige show is hard 
gerepeteerd onder bege-
leiding van dirigente Wilma 
Ploegaert. Dat heeft geresul-
teerd in de nieuwe show. In 
deze show zijn de liedjes ver-
deeld in muzikale blokjes, al-
len met een grote variatie in 

het thema. Vooral heel veel 
zang dus deze keer! Mariz 
van Club Mariz heeft geadvi-
seerd bij de bewegingen en 
settings op het podium. De 
vorige dirigent Peter Cam-
mermans begeleidt de show 
met twee muzikale vrienden. 
De kaartverkoop is gestart 
via miranda@music-train.nl. 
Kaarten zijn ook te koop bij 
Nice 2 Have in winkelcen-
trum Geesterduin en via Ho-
tel Restaurant Fase Fier in 
Bakkum. Per voorstelling zijn 
100 kaarten beschikbaar.

Gluren bij 
de buren

Castricum - Met behulp van 
energiecoöperatie CALorie 
hebben drie huishoudens in 
de gemeente Castricum het 
voor elkaar gebokst om he-
lemaal energieneutraal te 
worden. Ze hebben fikse re-
novaties aan hun woningen 
gedaan en zijn nu, zoals dat 
heet, Nul op de Meter. 
Ze wekken minimaal even-
veel energie op als dat ze 
verbruiken. Hoe hebben ze 
dat voor elkaar gekregen? 
Wie een duurzaam huis in 
Castricum wil bekijken, kan 
op 12 november terecht in 
de woningen. 
De eigenaren zullen klaar-
staan met koffie en toelich-
ting. In de drie NOM-wo-
ningen zijn ook mensen van 
CALorie aanwezig voor ach-
tergrondinformatie. Aanmel-
den is wel nodig, dat kan op: 
www.duurzamehuizenroute.
nl/castricum. 

Castricum - De work-
shop introductie storytelling 
gaat van start in De Bakke-
rij. In acht lessen van 1,5 uur 
neemt docent Joris Pekel de 
deelnemers mee door ver-
schillende aspecten van sto-
rytelling. Hierna wordt de se-
rie afgesloten met een optre-
den van alle vertellers in De 
Bakkerij. 
Oud-Bakkerij bezoekers ken-
nen Joris wellicht nog van 
improvisatietheatergroep ‘de 
Gevonden Voorwerpen die 
ruim tien jaar geleden furo-

re maakte in de regio. Sinds-
dien speelt hij met regelmaat 
voorstellingen in en rondom 
Amsterdam. Twee jaar gele-
den kwam hij in aanraking 
met storytelling-café Mez-
rab, gerund door verhalen-
verteller Sahand Sahebdiva-
ni. Nu combineert hij verha-
len vertellen met improvisa-
tietheatertechnieken. 
Er is plek voor maximaal tien 
deelnemers. De eerste les is 
op zondag 13 november om 
19.30 uur. Aanmelden via 
jpekel@gmail.com.

Verhalenverteller worden? 
Extra controles
Castricum - De hele maand 
november informeert PWN 
mountainbikers over de re-
gels en wordt er extra ge-
controleerd op de naleving 
en het bezit van een duin-
kaart. Meer informatie over 
de regels voor mountainbi-
ken in het Noordhollands 
Duinreservaat staat op www.
pwn.nl.

Zwemmen voor ouderen
Castricum - Woonzorgcen-
tra De Boogaert en De Sant-
mark van ViVa! Zorggroep 
hebben eens in de maand 
zwembad de Witte Brug af-
gehuurd. Het water is dan 
extra verwarmd en iedereen 
zwemt met een begeleider. 
Er zijn genoeg drijfmiddelen 
aanwezig. ViVa! Zorggroep 
zorgt voor vervoer, begelei-
ding en hulp bij het aan- en 
uitkleden. 
Elke laatste dinsdag van de 
maand. De opstapplaat-
sen zijn De Boogaert en 
De Santmark. Vertrek 12.20 
uur, zwemmen van 13.00 tot 

13.30 uur. Kosten vijftien eu-
ro. Meer informatie bij San-
der Jagersma, s.jagersma@
vivazorggroep.nl, tel.: 088-
9958000.

Castricum - Basisschool 
Visser ’t Hooft is voor het 
tweede jaar op een rij in-
geloot voor het Europese 
schoolfruitprogramma. Twin-
tig weken worden er gratis 
drie stuks groente of fruit per 
leerling per week uitgedeeld. 
,,Vooral de bloedsinaasappel 
is favoriet in onze klas”, zegt 
een van de leerlingen. 

Ingeloot voor 
EU-schoolfruit

‘Lesbos, natuur met 
een vleugje cultuur’

Castricum - Op woensdag 
23 november houdt de Vo-
gelwerkgroep Midden-ken-
nemerland in samenwerking 
met PWN een lezing met 
beelden onder de titel: ‘Les-
bos, natuur met een vleugje 
natuur’. 
De lezing wordt verzorgd 
door natuurfotograaf Erwin 
van Laar en vindt plaats in 
Bezoekerscentrum De Hoep. 
Lesbos staat met stip op 

nummer 1 in de top 10 van 
beste vogelplekken in Eu-
ropa. Veel soorten zullen de 
revue passeren. Maar ook 
zoogdieren, insecten, plan-
ten en het dagelijks leven in 
de dorpen komen aan bod. 
Erwin en zijn vrouw hebben 
er vele fraaie digi-foto’s ge-
maakt. Lesbos is een aanra-
der voor mensen die vakan-
tie en vogelen willen combi-
neren. Foto: Erwin van Laar.

Expositie Kitty Meijering
Castricum - In galerie 
Streetscape zijn tot en met 
11 december schilderijen te 
zien van Kitty Meijering. Kit-
ty schildert graag met ogen-
schijnlijke snelle penseelstre-
ken om de droomwereld nog 
meer te benadrukken. 

Daarbij wil ze graag een dy-
namisch effect te weeg bren-
gen zodat het klassieke naakt 
een modern jasje krijgt. Ze 
streeft er naar om de anato-

mische vormen zo sierlijk en 
natuurgetrouw mogelijk weer 
te geven. Een suggestieve 
stijl die nog genoeg aan de 
verbeelding overlaat. 

Naast haar vrouwfiguren 
maakt Kitty ook een kleine 
collectie abstract werk. Gale-
rie Streetscape, Dorpsstraat 
7 Castricum is geopend van 
donderdag tot en met zondag 
14.00 tot 17.30 uur en tevens 
op afspraak. 

De deelnemers staat een 
avondvullend programma te 
wachten waarbij de voetbal-
fans hun kennis kunnen tes-
ten met uiteenlopende vra-
gen. Deelnemen kan in teams 
van twee personen. Aanvang 
19.00 uur.

Tweede plaats 
voor RKZ 

Regio - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis (RKZ) in Beverwijk 
staat op nummer 2 in de Zie-
kenhuis Top 100 die het Al-
gemeen Dagblad zaterdag 
heeft gepubliceerd. Daar-
mee stijgt het RKZ 75 plaat-
sen ten opzichte van de 77e 
positie vorig jaar. Het zieken-
huis in Alkmaar eindigde op 
nummer 19.
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Lunchen en dineren in 
een schoolrestaurant

Regio - Derdejaars leer-
lingen van PCC Oosterhout 
draaien viermaal per week 
tijdens de lunch bij wijze van 
praktijkles hun dienst in de 
keuken of de bediening. 
De vierdejaars verzorgen 
de diners aan het eind van 
de dag. Meedraaien in het 
schoolrestaurant is een pri-
ma voorbereiding op ‘later’, 
vinden de leerlingen die op 
PCC Oosterhout in Alkmaar 
het profi el ‘Horeca, Bakkerij 
en Recreatie’ hebben geko-
zen. Onder begeleiding van 
de horecadocenten lukt het 
de leerlingen uitstekend om 
de gasten culinair te verwen-
nen. 
Docent Tino van Tol: ,,On-
ze leerlingen werken de ene 
week in de bediening en de 
andere week in de keuken. 
Iedere leerling is bij toerbeurt 

kok, gastheer of –vrouw, bar-
man/baristo, manager, af-
wasser of tournant (alles-
kunner). In onze kweekvijver 
manier maken ze zo in kor-
te tijd kennis met alle aspec-
ten van het horecavak.” Gas-
ten zijn welkom bij school-
restaurant l’Avenir van PCC 
Oosterhout, aan de Vondel-
straat 41 in Alkmaar. Het res-
taurant is open voor lunch op 
lesdagen van dinsdag tot en 
met donderdag tussen 12.00 
en 13.30 uur. 
De kleine kaart van l’Avenir 
wisselt een aantal maal per 
jaar. Reserveren voor lunch 
is niet nodig. Op woensdag- 
en donderdagavond kan 
men dineren vanaf 17.30 uur. 
Een driegangendiner inclu-
sief koffi e kost 14,00 euro en 
hiervoor is reserveren nood-
zakelijk via 072-5410438.

Aantrekkelijke korting 
op schilderwerken

Regio - De winter staat weer 
voor de deur en dus is het tijd 
om de binnenboel een fris-
se schildersbeurt te geven. 
Hans van den Berg Schilder-
werken geeft op dit moment 
dertig euro per man per dag 
korting op schilder- of be-
hangwerk bij een werkdag 
van minimaal 7,5 uur. 
Vraag voor 10 december een 
offerte aan en ontvang een 
1/5 staatslot cadeau. Wie de 
offerte accepteert en voor 20 
december ondertekend te-
rugstuurt, ontvangt een sla-
gerscadeaubon ter waarde 
van 25 euro. De bon is in te 
leveren bij kwaliteitsslagerij 
Laan aan het Europaplein 65 
in Heemskerk. 
Hans van den Berg is een 

gediplomeerd schildersbe-
drijf met inmiddels meer dan 
dertig jaar ervaring waar-
van zestien jaar als zelfstan-
dig ondernemer. Het bedrijf 
is gespecialiseerd in binnen- 
en buitenschilderwerk en al-
le soorten behangwerk. Men 
kan hier ook terecht voor 
het herstellen water-, roet- 
of brandschade. Hans van 
den Berg werkt uitsluitend 
met professionele materia-
len en volgens de gelden-
de richtlijnen. Bel vrijblijvend 
voor een offerte naar 0251-
248030/06-22228516 of mail 
naar hvdbschilderwerken@
outlook.com. Het is natuurlijk 
ook mogelijk alvast een of-
ferte aanvragen voor het bui-
tenschilderwerk in 2016.

Wijsheid van 
de Maya’s

Castricum - Op 13 novem-
ber geeft Mardou van Lohui-
zen om 14.00 uur een lezing 
bij boekhandel Laan in Cas-
tricum. 
De universele kennis en wijs-
heid van de Maya’s is voor 
haar een grote inspiratiebron 
voor de boeken die zij schrijft 
en waar zij graag over vertelt, 
op steeds weer nieuwe ma-
nieren. De entree is gratis. 

Ook Carla Knijn - Voerman 
zal aanwezig zijn met de ori-
ginele tekeningen die zij voor 
de boeken maakt. Teksten en 
tekeningen ondersteunen el-
kaar. De inspirerende samen-
werking van Mardou en Car-
la leidt tot steeds weer nieu-
we inzichten!

Uitgeest - Helma Lute van 
Loliyo heeft nu wel iets heel 
leuks bedacht. Alle vrouwen 
die kleding in de kast hebben 
hangen die bijna niet gedra-
gen en nog wel van deze tijd 
is, kunnen die gratis ruilen 
tegen het kledingstuk dat op 
dat moment gedragen wordt 
door de ruilpop Lollypop die 
voor de winkel staat. 
Helma: ,,Er wordt wel even 
gekeken of het kledingstuk 
okay is voor de pop. Zodra 
Lollypop iets ander aan heeft 
zetten we dat op Facebook.” 
In korte tijd is de actie popu-
lair geworden, want dit is na-
tuurlijk wel een mooie manier 
om van een miskoop af te ko-
men en daarvoor in de plaats 
een ander kledingstuk mee 
naar huis te kunnen nemen. 

Houd Lollypop en Facebook 
dus goed in de gaten! Loliyo 
is te vinden op de Konin-
gin Wilhelminastraat 1 in Uit-
geest, tel.: 06-24566202.

Een miskoop gratis 
omruilen bij Loliyo

Alles over zonne-energie 
voor campers én caravans

Limmen - Mensen met een 
camper of caravan houden 
van vrijheid en onafhanke-
lijkheid. Een zonnepaneel 
kan daaraan extra bijdragen. 
Zonnepanelen op een cam-
per zijn sowieso handig om-
dat je nog minder afhankelijk 
bent van een camping.
Wim de Roos van SERV-Me-
dia, specialist op het gebied 
van techniek voor campers 
en caravans, praat belang-
stellenden tijdens de bijeen-
komst op 16 november vol-

ledig bij. Bovendien gaat hij 
daarbij in op de noodzaak 
van onderhoud tijdens de 
winterstalling. 
,,Overwegen of de investe-
ring interessant genoeg is 
vereist tijd en kennis van za-
ken over montage, toepas-
sing, soorten en mogelijkhe-
den van zonnepanelen”, ver-
telt hij. ,,Niet minder belang-
rijk is de manier van opslaan 
van de opgewekte elektrici-
teit. Is er voldoende capaci-
teit? Dat opslaan gebeurt in 

accu’s. Ook met betrekking 
tot accu’s zijn er veel mis-
verstanden. Welk type accu 
is nodig en welke oplader? 
Moet men wel of niet drup-
pelladen tijdens de winter?”  
Deze bijeenkomst is bij ACC-
service Rijksweg 49b in Lim-
men, aanvang 19.00 uur. De 
toegang is gratis, aanmelden  
in verband met de beperkte 
plaatsen kan via info@acc-
service.nl. Kijk voor meer in-
formatie op www.acc-ser-
vice.nl. 
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Roy de Haan wint 
US Cup TTVU

Uitgeest - Zondag ochtend 
30 oktober om 10:00 start-
ten de 22 deelnemers met de 
eerste wedstrijden voor de 
US Cup op de tafels van Ta-
feltennisvereniging Uitgeest. 
Voor sommigen is het klei-
ne witte balletje lastig in be-
dwang te houden. Maar zo-
als elk jaar waren er met deze 
6e editie ook weer zeer geta-
lenteerde jongens en meis-
jes. En niet alleen de kinde-
ren die meededen waren erg 
enthousiast maar ook de ou-
ders, opa’s, oma’s, broertjes 
en zusjes door gedurende de 
hele dag kwamen kijken. Uit-
eindelijk won Julian de Wolf 
de finale van Bryan Vermaas 
in de B poule. De derde prijs 
in de B poule ging naar Daan 
Wortelboer. 
De winnaar van de A pou-
le, en daarmee ook de win-
naar van de US Cup is Roy 
de Haan. Hij won in de fina-
le van Jasper van Assema, 
die tweede werd. De derde 
prijs in de A poule is gewon-
nen door Daan van den Boo-

ren. Opmerkelijk is dat Lex de 
Haan, de broer van Roy vorig 
jaar de US Cup won!
De Binnenmeer heeft dit jaar 
voor de vierde keer de US 
Cup voor de school gewon-
nen, zie foto onder. Van harte 
gefeliciteerd allemaal!
De prijzen werden uitgereikt 
door wethouder Judy Kloos-
terman. En voor alle deelne-
mers was er een mooie me-
daille dankzij tuincentrum 
Frits Janssen die de prijzen 
weer heeft gesponsord.

De winnaars in de B-poule

De prijsuitreiking van de A-poule

Uitgeest - Wat een opluch-
ting toen ik woensdagavond 
laat thuiskwam van een werk-
etentje! Onderhand zult u wel 
begrepen hebben dat voor 
Uitgeester bridgers (plus en-
kele buitenlanders die wor-
tels hebben in Uitgeest) alles 
moet wijken voor het brid-
gen op de woensdagavond. 
Schoonzus jarig? Jammer, ik 
kom na half twaalfnog wel 
even langs. Voetbal? Da’s 
tegenwoordig alle avonden 
raak, ik lees de uitslag wel 
op internet. 10-minutenge-
sprek voor zoonlief? Best 
wel belangrijk, maar moeder 
kan dat meer dan prima al-
leen! Maar waar ik niet om-
heen kon was een etentje 
omdat een collega 25 jaar in 
dienst was (en reikhalzend 
uitziet naar zijn pensioen; he-
laas, deze week kreeg hij van 
Rutte, of was het het CBS, 
nog weer eens drie maanden 
aan zijn broek geplakt, maar 

dit geheel terzijde!). Gelukkig 
was het restaurant goed, en 
ook de score die mijn maat 
bij elkaar kaartte met zijn 
gelegenheidspartner, jawel, 
ome Siem! Net niet de hoog-
ste score van de avond, maar 
dat mag de pret niet drukken. 
Als je in de A-lijn met een ge-
legenheidskoppel ruim 64% 
scoort en alle anderen af-
troeft dan is dat een top-
prestatie, ook al steekt de te-
genstander weleens de hel-
pende hand uit! Zonder ge-
luk vaart immers niemand 
wel. De hoogste score van de 
avond was voor Ans Andrin-
ga-Ria de Wildt. Aan de ma-
gische grens van 70% werd 
wél geroken, de dames wa-
ren goed op weg met wel-
geteld 8 (acht!) volle top-
pen, maar op het vijfde ta-
feltje moesten 2 volle nullen 
worden geïncasseerd. De tel-
ler bleef daardoor steken op 
ruim 67%. Hieronder ziet u de 

        Bridgenieuws beste drie van iedere lijn. Zij 
scoorden de meeste toppen 
en incasseerden de minste 
nullen. Heeft u trouwens een 
beeld bij een ‘volle nul’?
A-lijn: 1 Hans Wijte-Siem 
Wijte 64,24%, 2 Carien Wil-
lemse-Jaap Willemse 56,94%, 
3 Klaas de Groot-Peter Kos-
sen 56,25%;
B-lijn: 1 Marry Zwaan-Gerda 
Geukes 59,58%, 2 Lia Hen-
drikse-Corrie Nijsen 59,17%, 
3 Wim Hoogeboom-Nico 
Molenaar 55,00%;
C-lijn: 1 Ans Andringa-
Ria de Wildt 67,36%, 2 An-
nie Bleeker-Ina Woerden 
63,19%, 3 Jac Sintenie-Piet 
de Wildt 55,56%;
D-lijn: 1 Auke Hulshof-Gon-
ny Hulshof 63,02%, 2 Will Grif-
fith-Loes Apeldoorn 58,33%, 
3 Joop de Beer-Fieneke de 
Beer  en André Hermans-
Bert van der Pol 57,81%;
E-lijn: 1 Wies de Wit-An-
nie Nijman 63,54%, 2 Hans 
Eijking-Roland Kiès 59,38%, 
3 Ger van Andel-Rob de Neef 
53,65%.
(Paul Wijte)

Alex van Leeuwen 
nieuwe voorzitter MHCU
Uitgeest - Tijdens de Al-
gemene Leden Vergadering 
van Mixed Hockey Club Uit-
geest (MHCU) op 3 novem-
ber heeft Jaap Bos na negen 
jaar afscheid genomen als 
voorzitter van MHCU. Tijdens 
de vergadering droeg hij de 
voorzittershamer over aan 
de nieuw verkozen voorzitter 
Alex van Leeuwen.

Jaap Bos is negen jaar voor-
zitter geweest en het ge-
zicht van MHCU. Als voorzit-
ter was hij jarenlang de drij-
vende kracht achter het be-
reiken van het huidige nieu-
we waterveld en het twee-

de, nog aan te leggen kunst-
grasveld. Jaap Bos blijft ac-
tief als vrijwilliger bij MHCU. 
Namens het bestuur bedank-
ten Tom van Essen en Floris 
Cooymans Jaap Bos voor zijn 
jarenlange inzet voor de club. 
Ook werd Jaap Bos officieel 
benoemd tot erelid van de 
hockeyclub. 
De nieuwe voorzitter Alex van 
Leeuwen is al jarenlang actief 
binnen MHCU, als speler en 
als vrijwilliger in diverse rol-
len. Sinds 2011 is Alex van 
Leeuwen lid van verdienste 
van MHCU en vanaf heden 
dus het nieuwe gezicht van 
de Uitgeester hockeyclub.

Uitgeest - De S.U.S. orga-
niseert woensdag 16 no-
vember weer een filmmid-
dag in de Zwaan. Deze keer 
een vrolijke komedie. Wilt u 
weten welke films we draai-
en? Kijkt u dan op de posters 
in Dorpshuis de Zwaan of in 
ons filmboekje dat u kunt in-
kijken op het kantoor van 
de S.U.S. op de 1ste etage 
van dorpshuis de Zwaan. In 
de pauze krijgt u een lekker 
kopje koffie of thee met een 
plakje cake. Kom naar deze 
gezellige middag! 
Woensdag 16 november van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten 3 euro 
inclusief koffie/thee en cake. 
U kunt vooraf of aan de zaal 
een kaartje kopen.

Filmmiddag 
S.U.S.

Uitgeest - In de nacht van 
dinsdag 1 op woensdag 2 
november werd van een aan-
tal ramen van een schoolge-
bouw op de Benningskam-
plaan de zonwerende folie 
vernield. Deze werd er voor 
een groot gedeelte vanaf ge-
trokken.

Vernieling

Uitgeest - Vanaf het Stati-
onsplein werd woensdag 2 
november een damesfiets 
weggenomen van het merk 
Gazelle Orange.

Fiets gestolen
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Castricum - Op de ver-
nieuwde baan van Omnis-
port Apeldoorn is zondag het 
Nederlands Kampioenschap 
ploegenachtervolging gere-
den. Yanne Dorenbos is sinds 
1 oktober junior, maar voor 
deze categorie is geen apart 
kampioenschap op deze dis-
cipline. Dus kan hij bij de eli-
te mannen meedoen. Yanne 
pas twee maanden zestien 
jaar oud, rijdt met zijn maten 
Bob Markus, Leco Hendriks 
en Philip Heijnen, allemaal 
eerstejaars junior de kwali-
ficatie met als doel om niet 
laatste te worden. 
Dat moet al snel bijgesteld 
worden, want ze halen de 
ploeg, die aan de overkant 
van de baan gestart is, hal-
verwege de koers al in en 
zetten een tijd op de klok die 
een halve seconde sneller is 
als de limiet om naar het EK 
te mogen. In de finale moeten 
ze tegen een ploeg met drie 
profs: Barry Markus, Roy Pie-

ters, Andre Looij en twee be-
loftes uit Zwanenburg. In het 
begin van de wedstrijd gaat 
het nog gelijk op maar als 
Yanne op kop komt, gaat het 
gas open. Philip trekt daarna 
een lange beurt door en ze 
krijgen een duidelijke voor-
sprong. In de laatste ronde 
komt de andere ploeg los van 
elkaar en de ploeg van Wil-
ton Cycling team de Volhar-
ding zet een tijd van 4 min. 
16,9 sec. neer wat 2,5 sec. 
sneller is dan de EK limiet.
Yanne en zijn koppelmaat 
Bob Markus zijn tot decem-
ber elke week op dinsdag-
vond te zien op het kop-
pelomnium in Sportpaleis 
Alkmaar. De eerste wed-
strijd wonnen ze de afslui-
tende koppelkoers en wer-
den tweede van de avond. 
Vorige week werden ze door 
slim koersen eerste. Ook daar 
nemen ze het op tegen ama-
teurs en elite-renners. Foto: 
Erna Hendriks. 

In actie voor Kibet4Kids 
Castricum - Op zaterdag-
morgen 5 november vond 
in Egmond aan Zee de 
jeugdsponsorloop voor Ki-
bet4Kids plaats. Trainers van 
Atletiekvereniging Castri-
cum en bijna vijftig AVC-pu-
pillen hadden zich verzameld 
in sporthal de Watertoren om 
te lopen voor het goede doel. 
Het ingezamelde geld komt 
volledig ten goede aan on-
derwijsvoorzieningen van 
kansarme kinderen in de Ke-
niaanse Riftvallei.

Aangemoedigd door toe-
schouwers liepen de jongste 
deelnemers tot en met acht 
jaar een parcours van 900 
meter. Melle Bernhard, Mats 

Venselaar en Geert Buikers 
kwamen als snelste jongens 
over de finish. Elin Binkhorst, 
Noa Popot en Yenthe Zonne-
veld waren de snelste meisjes 
op deze afstand. De jeugdat-
leten tot en met twaalf jaar 
legden een afstand af van 
1600 meter. Winnaars bij de 
jongens Ties Oosting, Mi-
ka Zonneveld en Mike Osen-
dorp leverden een prachtige 
prestatie. Dat gold ook voor 
Deirdre Groot, Sanoë Pen-
ha en Bo de Wilde die als de 
winnaressen op deze afstand 
uit de bus kwamen. De jeugd 
van AV Castricum heeft een 
totaalbedrag van 283,50 euro 
voor de stichting Kibet4Kids 
ingezameld. 

Splendid Pliss, 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 draai-
kiepramen hangen! De ge-
plisseerde raamdecoratie in 
fraai aluminium frame kan 

in beide richtingen worden 
bediend. De Splendid Pliss 
blijft op elke gewenste stand 
staan. Draaikiepramen kun-
nen altijd maximaal geopend 
worden en eventuele ven-
tilatieroosters worden nooit 
meer geblokkeerd. Deze zon-
wering is te bestellen in di-
verse kleuren en naar keuze 
in doorschijnende, niet door-
schijnende maar wel licht 
doorlatende of een volledig 
verduisterende stof. Splen-

did 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 ge-
zet met de inzethor erin!

De showroom van Hummel 
Kozijnen & Wooncomfort aan 
de Lijnbaan 44a is geopend 
van maandag tot en met vrij-
dag (10.00 - 16.30 uur) en za-
terdag (11.00 - 15.00 uur). Bel 
0251 234484 / 06 10273172 
of kijk op www.hummel.kozij-
nen.nl voor meer informatie.

Samen energie opwekken
Castricum - Dinsdag 29 no-
vember houdt energiecoö-
peratie CALorie in het ge-
meentehuis een informatie-
avond met als thema: ‘Ener-
gie opwekken, hoe doe je 
dat samen?’ De voorinschrij-
ving voor windmolenaan-
delen start ook deze avond. 
Een eigenaar van een Nul 
op de Meter huis vertelt uit 
de praktijk wat is er tech-
nisch mogelijk is en waar 
subsidie voor mogelijk is en 
meer. Wethouder duurzaam-
heid, Marcel Steeman, vertelt 
over het verduurzamingsbe-

leid van de gemeente. Ken-
nemer Wonen legt uit hoe 
ook huurders duurzamer en 
goedkoper kunnen gaan wo-
nen door zonnepanelen. CA-
Lorie opent samen met part-
ners de derde aflevering van 
de Lokale Actie Zonnepane-
len. Na de presentaties is er 
een algemeen gedeelte met 
parallelsessies waarin ieder-
een de sprekers kan ontmoe-
ten en vragen stellen, ook in-
stallateurs, bouwonderne-
mers en energiedeskundi-
gen zijn aanwezig. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur.

Castricum - Evean Leden-
vereniging houdt vanaf 25 
november in de Tuin van Ka-
pitein Rommel de cursus 
‘Brein in beweging’. De Ron-
nie Gardiner Methode (RGM) 
wordt gehanteerd; een vrolij-
ke oefenmethode voor de 
hersenen, waarbij ritme en 
muziek worden ingezet om 
beweging, spraak en het ge-
heugen te stimuleren. De 
cursus is exclusief voor leden 
van Evean Ledenvereniging. 
Wie wil deelnemen meldt 
zich uiterlijk één week voor 
de cursus telefonisch aan via 
088-3832000.

Brein in 
beweging

Castricum - EHBO-vereni-
ging Castricum geeft een 
cursus reanimeren en ge-
bruik van de AED. De cursus 
is 16 november van 18.30 tot 
22.30 uur in het EHBO-les-
centrum aan de Koekoeks-
bloem 55 te Castricum. Op de 
website www.ehbocastricum.
nl staat een inschrijfformulier 
of bel tel. 0251-651060 tus-
sen 19.30 uur en 21.00 uur.

Reanimatie AED 





9 november 201638

Buurband op 
Walk-In Concert

Akersloot - ,,Op zondag 20 
november voelen wij ons heel 
Akersloots”, aldus Ed Braak-
man, frontman van Swinging 
Affair, de band die dit jaar 
de eer heeft om het jaarlijk-
se Walk-In Concert in jonge-
rencentrum Storey Club af te 
sluiten. Swinging Affair is een 
band met twee zangeressen: 
Simone Peper en Liesbeth 
Haringsma. Verder Ed Braak-
man (zang en gitaar), Paul 
Bruijn (drums), Erik Braak-
man (bas), Tom Bruin (gitaar) 
en Jeroen Komen (toetsen). 
Zij zullen vanaf 17.30 uur in 
de Storey Club starten met 
hun optreden als daar alle 
Walk-In muzikanten, na hun 
eigen huiskameroptredens 
en mét hun fans, voor nog 
meer muziek en gezelligheid 
bijeenkomen.
Vanaf 13.30 uur spelen zo`n 
vijftien aan Akerloot gelieer-
de bands in huiskamers met 
muzieksessies van steeds 
dertig minuten. Hierdoor is 
het voor het publiek moge-
lijk om in de tussentijd naar 
de volgende muzikale verras-
sing te wandelen. Deze Walk-
In editie zijn er naast de be-

kende bijdragen van de Bik-
kels, Indahouse en Tha Bo-
nerz, Het Mag Geen Naam 
Hebben, The Visitors en Ne-
vertheless, ook wat nieuwe 
bands te beluisteren. Han-
sie Hansie met hits van Fro-
ger tot Johny Cash, SeaSi-
de StringerS en de Indian 
Summer Countryband zijn 
nog niet eerder te horen ge-
weest op de Akerslootse mu-
ziekmiddag. En ook Lakeside, 
een nieuwe bandnaam met 
daarin veel muzikanten van 
Be-Rude, Left Behind in vrij-
wel geheel nieuwe bezetting, 
WoodKees, dit jaar met vier 
muzikanten en Jenny Sings 
nu met gitaar, brengen nieuw 
elan om bezoekers  te verras-
sen.  
Helaas zal JJAG, de band van 
de Walk-In concert oprich-
ters niet meer van de partij 
zijn, omdat sologitarist Jec-
kes zijn strijd tegen kanker 
afgelopen zomer niet heeft 
kunnen winnen. Als eerbe-
toon zullen alle muziekvrien-
den iedere set een speciaal 
nummer aan hem opdragen.

Nipte overwinning 
Meervogels handbal

Akersloot - Op zaterdag 5 
november stond de wedstrijd 
tegen Hollandia T op het pro-
gramma voor de handbalda-
mes van Meervogels. 
De gehele eerste helft vielen 
er weinig doelpunten, de ver-
dediging stond als een huis 
en er werd goed met elkaar 
gepraat en geblokt. Halver-
wege was de stand 6-7 in 
het voordeel van Hollandia. 
In het begin van de tweede 
helft werd Meervogels over-
rompeld door snelle aanval-
len van Hollandia waardoor 
zij een gat sloegen van twee 

punten verschil. De dames 
van Meervogels gaven even 
gas en maakten weer gelijk. 
Hierna was het steeds stui-
vertje wisselen. In de laat-
ste minuut kreeg Meervogels 
een penalty bij de stand van 
20-20, deze werd koelbloe-
dig raak geschoten en be-
paalde de eindstand op 21-
20. Dit resulteerde in de der-
de winstpartij voor de Aker-
sloters. 
Op zondag 13 november 
speelt Meervogels tegen DSS 
2 om 12.40 uur in sporthal de 
Waterakkers.

Herfstkampioen
Castricum - Door ook zijn 
tiende partij tegen Cees 
Burgmeijer in ruime winst om 
te zetten bij biljartvereniging 
Wik, kon Jaap zich op de helft 
van de wintercompetitie libre 
herfstkampioen noemen. Een 
goede tweede van de avond 
was Peter Vos in zijn eer-
ste partij van de avond te-
gen Rien Emmerik. Helaas 
voor Rien was ook zijn twee-
de partij van de avond, er 
één om snel te vergeten. Nu 
moest hij het hoofd buigen 
voor Ferry van Gennip, die 
na een zwakke start, de wed-
strijd naar zich toetrok en de 
winst pakte. De laatste wed-
strijd van de avond was die 
tussen Kees Baars en Joop 
van de Wijst. Er ontspon zich 
een leuke strijd tussen twee 
spelers die aan elkaar ge-
waagd waren, maar uiteinde-
lijk kon Joop zich als winnaar 
laten noteren. 
Voor Joop was dit de tweede 
overwinning van de avond, 
na eerdere winst op Pe-
ter Vos. Gert Lute pakte een 
mooie overwinning op Cor 
Stroet met een serie van zes-
tien caramboles, wat ook de 
hoogste score van de avond 
was.

Robotwedstrijd bij Tabijn
Regio - Op 12 november 
houdt het scholenbestuur 
Tabijn in samenwerking met 
Stichting Techniekpromotie 
en Hogeschool Inholland een 
vriendschappelijke robot-
wedstrijd tussen haar scho-
len. Twaalf teams meten hun 
krachten met elkaar. De bes-
te drie teams winnen een 

plek in de regiofi nale van de 
First Lego League in Alkmaar 
op woensdag 16 november. 
De winnaar van deze wed-
strijd mag deelnemen aan de 
Beneluxfi nale in december.
Met deze wedstrijd wil Tabijn 
wetenschap en techniek in 
het onderwijs stimuleren en 
verankeren. 

Zwanger, fi t 
en gezond 

Castricum - GGD Hollands 
Noorden organiseert voort-
aan in Castricum de cursus-
sen Zwanger, gezond en fi t! 
in samenwerking met Fysio-
therapiepraktijk sportcen-
trum Full of Life. 

De GGD start met deze sa-
menwerking omdat bewegen 
een belangrijke plaats in-
neemt. Daarbij werkt de GGD 
graag lokaal samen met des-
kundige ketenpartners. Van-
af ongeveer 25 weken zwan-
gerschap kan gestart worden 
met de cursus. Zwangeren 
kunnen zich inschrijven voor 
de cursus bij GGD Hollands 
Noorden. 
Op 30 november start de 
eerste cursus in het Sport-
centrum Full of Life. De cur-
sus bestaat uit zeven bijeen-
komsten die in de avonduren 
plaatsvinden. Bij één van de 
lessen is ook de partner wel-
kom. Het advies is tussen de 
25 en 30 weken zwanger-
schap te starten met de cur-
sus. 
Vanaf 30 november van 19.15 
tot 20.30 uur op de Puikman 
1. Aanmelden kan via www.
ggdhollandsnoorden.nl/Cur-
sussen.

Vier keer cabaret bij Frank

Castricum - Twee avonden 
cabaret op rij in Franks Huis-
kamertheater op 18 en 19 
november met vier verschil-
lende cabaretiers. 
De Huiskamertheaterdirec-
teur Frank Boske program-
meerde voor vrijdag 18 no-
vember drie cabaretiers voor 
een proeverij. Op zaterdag 
19 november komt Kees van 
Amstel zijn voorstelling ‘De 
man die ik niet wilde wor-
den’ nog eens spelen. De vo-
rige keer was het theater uit-
verkocht.
De eerste avond komt Paul 
Schoolderman met veel 

‘Water is een Meervoud’
Castricum - Kleinkoor Castricum zingt op zondag 13 no-
vember onder leiding van Ellen Verburgt het concert ‘Wa-
ter is een Meervoud’ Het programma omvat stukken van on-
der meer, Barnum, Poulenc, Brahms, Fauré, Kracht en Whita-
cre. Medewerking verlenen sopraan Mariëlle Koeman, vertel-
ler Wim van Bokhorst en Corinne Moerbeek op  piano. Aan-
vang: 15.00 uur in de Dorpskerk, Kerkpad 1. Kaartverkoop 
vanaf 14.30 uur aan de zaal. Kijk ook op www.kleinkoorcas-
tricum.nl.

nieuw materiaal. Een twee-
de half uur wordt u tragi-ko-
misch voorgeschoteld door 
Jose Schuringa (foto). Ze 
deed onder andere mee aan 
het Leids Cabaretfestival, Ca-
meretten en het Amsterdams 
Kleinkunstfestival waar ze 
tweede werd. Daarna stelt 
Tjeerd Gerritsen de lachspie-
ren op de proef. Frank ver-
telt: ,,Tjeerd is een zachtmoe-
dige muzikale vrolijkerd met 
ervaring op kleine en grote-
re podia.Tjeerd schitterde tij-
dens het Amsterdams Klein-
kunst Festival en doet niet 
liever dan zijn passie: spelen. 
De combinatie van deze drie 
talenten voorspelt een afwis-
selende avond, dus uiterma-
te geschikt voor hen die het 
Huiskamertheater aan de 
Dorpsstraat 23 nog niet heb-
ben verkend.”
Op 19 november speelt Kees 
van Amstel een extra inge-
laste voorstelling. Op 30 sep-
tember barstte de zaal uit 
z’n voegen door de hilari-
sche verhalen van deze ko-
miek/tekstschrijver. Voor de-
ze avonden all-in-uit is re-
serveren beslist noodzake-
lijk. Dat kan via info@dorps-
straat23.nl.
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Brakkenkampioenen!
Castricum - Op de rugby-
velden van de Bredase Rug-
byclub werd afgelopen zater-
dag het Brakkentoernooi ge-
speeld. In de categorie mini’s 
waren zestien rugbyclubs 
vanuit heel Nederland inge-
schreven. 

In de poulefase speelde Cas-
tricum eerst tegen RC Eind-
hoven en het werd 0-8 voor 
CasRC. Daarna kwamen zij 
tegenover een fysiek ster-
ke ploeg uit Middelburg te 
staan. Maar de verdediging 
tackelde en sloot goed waar-

door de stand op 0-3 eindig-
de in het voordeel van Cas-
RC. De laatste wedstrijd in 
de poulefase tegen RCBreda 
eindigde in 0-10 in het voor-
deel van CasRC. Onversla-
gen en zonder een try tegen 
kwamen zij in de kruisfi na-
les tegenover RC the Dukes 
te staa: 1-4 in het voordeel 
van CasRC. In de fi nale tegen 
RC Tilburg maakte CasRC het 
vlot naar een 2-0 voorsprong. 
De wedstrijd eindigde in 6-2 
voor CasRC. Terechte kampi-
oen van het Brakkentoernooi 
2016. Foto: Raoul van Eijk. 

Try-out van imposant 
uitverkocht concert

Castricum - Op donderdag 
1 december wordt onder au-
spiciën van de Stichting Mil-
lenniumconcert in Het Con-
certgebouw in Amsterdam 
het Requiem van Dvorák ten 
gehore gebracht: een groots 
concert met een imposant 
koor van bijna 350 mannen 
en vrouwenwaaronder van 

de Castricumse Oratorium-
vereniging. Dit concert is uit-
verkocht, maar op zondag 27 
november. vindt een openba-
re try-out plaats in de Groe-
neweghal, Wilgenlaan 1 in 
Schagen. De try-out begint 
om 13.30 uur. Toegangskaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal. 

Halloweenfeest voor 
jongeren met beperking

Castricum - Vrijdag 11 no-
vember vindt er in jongeren-
centrum Discovery een dis-
co voor jongeren met een be-
perking plaats. Dit keer staat 
het feestje in teken van Hallo-
ween, dus bezoekers kunnen 
verkleed komen, Van 20.00 

tot 22.00 uur, drie euro en-
tree inclusief twee consump-
ties. De disco is voor jonge-
ren met een beperking, maar 
ook jongeren zonder beper-
king zijn welkom. Het adres 
is Dorpsstraat 2a, schuin te-
gen over het station. 

Castricum - Vorige week 
woensdagmorgen was er 
een aanrijding met letsel op 
de Zeeweg in Castricum. Het 
ging om een kopstaartaan-
rijding waarbij drie voertui-
gen betrokken waren. Hierbij 
waren twee betrokkenen ge-
wond geraakt. 
Een 43-jarige inwoonster van 
Uitgeest, reed met haar auto 
over de Zeeweg in de richting 
van de rotonde. Toen het ver-
keer voor haar opeens stil-
stond, botste ze op een voor 
haar inmiddels stilstaande 
personenauto, bestuurd door 
een 26-jarige inwoner van ‘s-
Gravenhage. 
Deze bestuurder had last van 
zijn nek en is overgebracht 
naar het MCA. De bestuur-
der van het voorste voertuig 
raakte niet gewond. Ze kon 
na onderzoek haar weg ver-
volgen. 

Ongeval Zeeweg

Akersloot - Donderdag tus-
sen 8.30 en 12.30 uur was er 
een snelheidscontrole langs 
de Geesterweg. Toegesta-
ne snelheid is 50 km, aantal 
passanten 867, aantal over-
tredingen: 119. De hoogstge-
meten snelheid 79. 
Vrijdag tussen 8.50 en 9.50 
uur was een snelheidscon-
trole langs de Boekel. Toe-
gestane snelheid 50, aantal 
passanten, 191, aantal over-
tredingen 24. Hoogstgeme-
ten snelheid 74. 
Een uur later, tussen 10.00 en 
10.50 uur, was er weer een 
snelheidscontrole langs de 
Geesterweg. Aantal passan-
ten 366, aantal overtredin-
gen 24. Hoogstgemeten snel-
heid 77.

Boeteregen 

Verlichting op Zeeweg, 
snel internet op strand 

Bakkum - De gemeente en 
de strandondernemers van 
CaanZee zijn met PWN, cam-
ping Bakkum en de provin-
cie Noord-Holland laten dit 
najaar nieuwe openbare ver-
lichting plaatsen langs het 

fi etspad van de Zeeweg. De 
nieuwe verlichting zal na-
tuurvriendelijk zijn, door am-
berkleurige lampen en krij-
gen bewegingsmelders. De 
nieuwe verlichting wordt 
langs het fi etspad door het 

Veiling: 39.705 euro!
Limmen   Vrijdagavond luid-
den er drie grote klokken om 
de inwoners op te roepen 
richting De Burgerij te komen 
voor de jaarlijkse veiling. Het 
was dan ook rond 19.30 uur 
al een gezellige drukte. De 
veiling ging van start en liep 
als een trein. Er werd vlot en 
snel geboden, de prijzen ste-
gen per uur. 
De excursies, fi ets- en solex-
tochten gingen heel snel van 
de hand, mede omdat er met 
zogenaamde keur werd ge-
veild. Dat betekent dat de ko-
per meerdere kavels van het-
zelfde artikel voor dezelfde 
prijs mag kopen. Daardoor 
kun je met een groep vrien-
den of familie deelnemen 

aan een evenement. Toen 
om 23.15 uur de teller stond 
op 227 verkochte kavels met 
een bedrag van  21.000 euro, 
kwamen daarna de klappers 
van de avond met bijzonde-
re voetbalwedstrijden met di-
ners en derde helft in de Ge-
orge Kessler lounge, brun-
ches, poolbiljarten en het 
sluitstuk van de avond; de 
zes kavels golfen, een Flight 
voor vier personen en vijf ka-
vels Footgolf voor vier perso-
nen. 
In totaal waren er 324 kavels. 
Het resulteerde in een eind-
bedrag, inclusief de loterij-
en van 39.705 euro. Limmen 
heeft zich opnieuw van haar 
beste kant laten zien.

Vertrouwd gezicht Etos 
gaat met pensioen

Castricum - Na 28 jaar trou-
we dienst zit het er op voor 
Sanna de Reus. Jarenlang 
was zij het vertrouwde ge-
zicht bij  de Etos in Geester-
duin. Woensdag 16 novem-
ber zal zij , zoals ze het altijd 
zelf zegt, voor het laatst het 
Etos front gaan verdedigen.

Sanna heeft dan haar pen-
sioengerechtigde leeftijd be-
reikt. 
Haar laatste dag nog een 
beetje feestelijker maken? 
Ga dan langs en neem een 
bloem voor haar mee of zeg 
haar als vaste klant gewoon 
even gedag.

bos aangebracht tot aan het 
begin van de kluft. De kluft 
naar het strandplateau is ka-
rakteristiek open duinge-
bied en moet onverlicht blij-
ven vanwege de geldende 
natuurwaarden. Tegelijk met 
de aanleg van de nieuwe ver-
lichting wordt een glasvezel-
kabel langs het fi etspad in-
gegraven. Door deze kabel 
wordt de internetverbinding 
op het strand sneller.

Castricum   Woensdag 2 no-
vember om 20.50 uur werd 
de brandweer opgeroepen 
omdat er een handbrandmel-
der was geactiveerd bij het 
gemeentehuis. 
Bij aankomst stonden de 
werknemers die een ver-
gadering hadden buiten te 
wachten op de verzamelplek. 
Ter plaatse bleek het te gaan 
om een melder in de parkeer-
garage die van de wand was 
gerukt door baldadige jeugd. 
Een maand geleden was de-
ze melder ook al geactiveerd 
door baldadigheid, toen werd 
hij ingeslagen. 
De politie het voorval in on-
derzoek om de schade op de 
daders te kunnen verhalen.

Vandalisme in 
parkeergarage

Niet te kloppen
Akersloot - Henk Verdonk 
junior is donderdag win-
naar geworden van de KPB-
mountainbikecup. 

Op afstand ging de strijd tus-
sen Wilfred Knegt, Wim Ver-
donk, Henk Louwe en Henk 
Jan Verdonk senior. Wim Ver-
donk en Wilfred Knegt pak-
ten de plekken twee en drie.
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Ongeslagen eerste!
Castricum - Afgelopen zon-
dag zijn de dames van de 
Castricumse Rugby Club on-
geslagen eerste geworden 
van de poule 1e klasse B. Na-
dat vorig jaar met overmacht 
de kampioenstrofee  van de 
2e klasse veroverd werd, is 
de lijn nu doorgezet naar de 
1e klasse.
Als laatste wedstrijd stond 
Obelix op het programma. 
Deze wedstrijd werd in Nij-

megen gespeeld op kunst-
gras en met slecht weer. Op 
bijna alle fronten werden de 
Duinranders flink onder druk 
gezet. De Ladies kwamen als 
winnaar van het veld: 22-41 
voor Castricum.

Dinsdag en vrijdag  start 
de training om 19.30 uur en 
nieuwe spelers zijn welkom. 
Voor verdere informatie zie 
de website www3.casrc.nl. 

FCC alleen op kop
Castricum - Uit bij Kadoe-
len won FC Castricum na een 
zinderende slotfase door een 
goal in blessuretijd van Ela-
rio Zweet (2-3). Door het ver-
lies van HCSC (1-3 tegen An-
dijk) staat het team drie pun-
ten los. Hoewel de eerste 
kansen voor Castricum wa-
ren, was de beginfase voor 
Kadoelen en na een kwartier 
kon Sharon Willems doorbre-
ken en zijn strakke voorzet 
werd door Mitch van Anke-
ren achter Castricum-doel-
man Danny Burger gewerkt, 
1-0. In de 45e minuut was het 
raak. Met een schitterende 
vrije trap zorgde Bob van der 
Waal voor de 1-1 ruststand.
In de tweede helft kwam Ela-
rio Zweet in het veld voor 
Thierry Weber en Kadoe-
len  had het zichtbaar moei-
lijk met de nieuwe tactiek 
van de trainers Arvid Smit en 

Jort van der Meulen. In de 
62e minuut kwam Castricum 
op voorsprong. Bob van der 
Waal gaf  een strakke hoge 
voorzet die door Elario Zweet 
direct met een droge knal 
tot doelpunt werd gepromo-
veerd: 1-2, een juweeltje. In 
de laatste minuut wistMitch 
van Ankeren de gelijkmaker 
tegen de touwen te koppen. 
De wedstrijd leek gespeeld 
en in een van beide kanten 
felbevochten 2-2 te eindigen. 
In de laatste minuut van de 
extra speeltijd gebeurde het 
dan toch nog; een indraai-
ende voorzet werd door Bob 
van der Waal achterwaarts 
ingekopt. De bal belandde 
bij Elario Zweet die hard in-
schoot en met zijn tweede 
treffer de winst voor Castri-
cum binnensleepte waardoor 
FC Castricum nu alleen op de 
bovenste plaats staat.

Castricum - Afgelopen vrij-
dag waren er thuiswedstrij-
den bij Tafeltennis Vereni-
ging Castricum. Het eerste 
kon geen vuist maken tegen 
Amstelveen, zij verloren met 
0-10. Het tweede team heeft 
een van de tegenstanders 
van de volle score af kunnen 
halen, en heeft mede daar-
door met 8-2 gewonnen van 
Victory ‘55.
Het derde heeft er met 9-1 
winst op het Nootwheer voor 
gezorgd dat ze weer in de 
race zijn voor het kampioen-
schap. Zij staan nu, samen 
met Uitgeest, op de eerste 
plaats van deze competitie. 
De komende weken zal het 
duidelijk worden wie van de 
twee ploegen door mag naar 
de vierde klasse. 
Het vierde tegen Jovo en het 
Duo-team tegen Rijsenhout  
hebben verbazingwekkend 
goed gespeeld, maar moes-
ten de punten aan de tegen-
stander meegeven: 2-8 en 
0-5. 
Op 11 november is voor de 
buurtkinderen die zingend 
langskomen vanaf 17.30 uur 
een traktatie  op de Gobat-
straat 12 a.

Tafeltennisstrijd Margriet Brandsma ook van de partij

Koude oorlog herleeft 
bij Verhalenvertellers

Castricum - De verhalen-
groep Oud Castricum heeft 
Michael en Rina Ogert-
schnig uitgenodigd om over 
hun boek Vluchtcode Vlinder, 
geschreven door Margriet 
Brandsma, te komen vertel-
len. Het boek is onder an-
dere geschreven met behulp 
van veel verzamelde gege-
vens zoals oude brieven, ver-
tellingen van ouders en fami-
lie en het door hen zelf op-
geschreven waargebeurde 
levensverhaal. Het markan-
te van hun verhaal is dat Mi-
chael en Rina elkaar hebben 
leren kennen doordat de va-

der van Michael, Paul Ogert-
schnig, als Duitse soldaat in 
de Tweede Wereldoorlog ge-
legerd was in Bakkum, op Vo-
gelwater en in het St. Antoni-
uskoloniehuis aan de Heere-
weg. Hij was onder de oude 
Bakkummers bekend onder 
de bijnaam: de Spiess.
Margriet Brandsma heeft 
spontaan toegezegd om ook 
te komen, toen ze van de uit-
nodiging van Michael en Ri-
na hoorde. Dinsdag 15 no-
vember vanaf 10.00 uur De 
Duynkant, hoek Geversweg/
Duinenboschweg in Castri-
cum. 

Lezing Frits David Zeiler 
over naamgeving duinen
Castricum - De historicus 
Frits David Zeiler geeft don-
derdag 17 november een le-
zing voor de Oer-IJ Academie 
in het Huis van Hilde over to-
ponymie, oftewel plaats-
naamkunde. Daarbij gaat hij 
met name in op de naamge-
ving van de geestgronden de 
duinen van Noord-Holland. 
De oorspronkelijke namen 
van die gebieden vertellen 
vaak veel over bewonings- 
en gebruiksgeschiedenis. Er 
is nog een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Kaar-
ten kunnen worden gekocht 
via de website oer-ij.eu . 
 
In Kennemerland wordt ge-
probeerd aan de hand van de 
naamgeving de verschillen-
de lagen van de bewonings-
geschiedenis af te pellen, zo-
als ook geologen, archeo-
logen en historisch geogra-
fen dat doen. De oudste na-
men gaan terug op de vroe-
ge middeleeuwen (700-900), 
maar daar worden er in de 
loop van de eeuwen nog ve-
le aan toegevoegd. Niet al-
leen dorpen en grotere wa-
teren worden benoemd; ook 
stukken land worden onder-
scheiden door een specifieke 
naam (veldnamen). Dat geldt 
voor bouw- en weiland, maar 

ook voor bijvoorbeeld het 
duingebied.
Een inventarisatie van duin-
toponiemen heeft een aantal 
verrassende gegevens opge-
leverd over het proces van 
(jonge) duinvorming, waar-
over de historische bronnen 
verder nogal schaars zijn. 
Deze grote verstuiving speel-
de zich vooral af in de late 
middeleeuwen (1200-1600). 
Wat zijn de consequenties 
geweest voor de bewoon-
baarheid van Kennemerland, 
dat van de andere zijde werd 
bedreigd door het oprukken-
de water van de binnenme-
ren en de Zuiderzee?

Castricum - Op zaterdag 12 
en zondag 13 november tus-
sen 12.00 en 18.00 uur is er 
een expositie met verkoop 
van de veelzijdige aquarellen 
en pentekeningen van Elbert 
de Leur (1923-2015).
Elbert was een studiegenoot 
van Lucebert en studeerde 
aan de Kunstnijverheidschool 
(huidige Rietveld Academie) 
te Amsterdam. Het adres is  
Duindoornlaan 16, Castricum

Expositie

Administratiespreekuur anderstaligen
Castricum - Anderstaligen 
kunnen terecht bij het admi-
nistratiespreekuur van Wel-
zijn Castricum in het ge-
meentehuis. 

Dat kan op woensdag van 
14.30 tot 15.30 uur in het 
gemeentehuis van Castri-
cum, bij binnenkomst met-
een links. 

Vrijwilligers helpen hen met 
de thuisadministratie, bij-
voorbeeld met het lezen en 
beantwoorden van brieven 
en/of mails en het ordenen 

van de administratie.
Het eerste jaar kunnen 
vluchtelingen terecht op het 
spreekuur van Inova van 
13.00 tot 16.00 uur op het ge-
meentehuis voor uitgebreide 
ondersteuning. 
Daarna is het de bedoeling 

dat Inova alleen incidenteel 
ingeschakeld wordt en men-
sen zich zelf kunnen redden. 
In de praktijk is dat toch nog 
een lastige zaak. 

Daarom is dit spreekuur in 
het leven geroepen. 
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Zaterdag 12 november meisjes:
Legmeervogels MO19-1 FC Uitgeest MO19:1  13:00
FC Uitgeest MO17:1 Sporting Andijk MO17-1  14:30
Castricum MO15-1 FC Uitgeest MO15:1  11:00
FC Uitgeest MO15:2 Castricum MO15-2  09:00
Westzaan MO13-1 FC Uitgeest MO13:1  10:00
FC Uitgeest MO13:2 Zeevogels MO13-1  12:30
KSV MO11-2 FC Uitgeest MO11:1  09:00

Jongens:
Fortuna W’veer JO17-2 FC Uitgeest JO17:1  14:00
ODIN 59 JO17-1 FC Uitgeest JO17:2  13:45
FC Uitgeest JO17:3 Westzaan JO17-1  14:30
FC Uitgeest JO17:4 Alcmaria Victrix JO17-2  10:30
Flevo JO16-1 FC Uitgeest JO16:1  14:30
WSV 30 JO15-1 FC Uitgeest JO15:1  14:30
FC Uitgeest JO15:2 SVA JO15-2  13:00
FC Uitgeest JO15:3 Adelbert St JO15-1  14:45
Zaanlandia JO15-3 FC Uitgeest JO15:4  14:15
FC Uitgeest JO14:1 Limmen JO14-1  11:30
HSV JO13-1 FC Uitgeest JO13:1  10:30
DSS JO13-3M FC Uitgeest JO13:2  14:00
ODIN 59 JO13-3 FC Uitgeest JO13:3  08:45
FC Uitgeest JO13:4 HSV JO13-3  13:15
FC Uitgeest JO13:5 Kolping Boys JO13-6  12:30
Purmersteijn JO12-3 FC Uitgeest JO12:1  09:30
FC Uitgeest JO12:2 Kolping Boys JO12-2  09:00
Kon. HFC JO11-2 FC Uitgeest JO11:1  10:00
ADO ‘20 JO11-2 FC Uitgeest JO11:2  10:00
FC Uitgeest JO11:3 Meervogels 31 JO11-1  09:00
FC Uitgeest JO11:4 Beemster JO11-2  11:30
Castricum JO11-4 FC Uitgeest JO11:5  10:00
Zaandijk JO11-2 FC Uitgeest JO11:6  10:30
EDO hfc JO11-3 FC Uitgeest JO11:7  08:30
FC Uitgeest JO10:1 KFC JO10-1  10:15
Blokkers De JO10-5 FC Uitgeest JO10:2  11:30
FC Uitgeest JO10:3 WSV 30 JO10-1  09:00

Vitesse 22 JO10-1 FC Uitgeest JO10:4  09:45
Always Forward JO9-1 FC Uitgeest JO9:1  09:00
FC Uitgeest JO9:2 LSVV JO9-2  10:15
FC Uitgeest JO9:3 Meervogels 31 JO9-1  10:15
Adelbert St JO9-2 FC Uitgeest JO9:4  11:00
Castricum JO9-5 FC Uitgeest JO9:5  09:00
Zandvoort JO9-4 FC Uitgeest JO9:6  08:45
FC Uitgeest JO8:1 Sporting K’nie JO8-1  09:00
Kon. HFC JO8-6 FC Uitgeest JO8:2  09:30
FC Uitgeest JO8:3 BOL JO8-2  10:15
FC Uitgeest JO7:1 . 08:45
G-team:
FC Uitgeest G1 (zat) KGB G2 (zat)  11:30

Zondag 13 november dames:
FC Uitgeest VR1 JSV Nieuwegein VR1  11:00

Senioren:
Zouaven De 1 FC Uitgeest 1  14:00
Meern De 2 FC Uitgeest 2  10:30
FC Uitgeest 3 Sporting K’nie 2  10:30
FC Uitgeest 4 DEM 3  10:30
DSS 6 FC Uitgeest 5  13:15
DSS 8 FC Uitgeest 6  15:45
FC Uitgeest 7 Monnickendam 2  10:30
FC Uitgeest 8 Castricum 2  13:00
RKEDO 4 FC Uitgeest 9  09:30
FC Uitgeest 10 GSV 2  13:00
FC Uitgeest 11 HSV 7  10:30
Rijp (de) 4 FC Uitgeest 12  13:00
OFC 4 FC Uitgeest 13  10:00

Jongens:
FC Uitgeest JO19:2 SRC JO19-2  13:00
FC Uitgeest JO19:3 KSV JO19-3  13:00
DSS JO19-2 FC Uitgeest JO19:4  11:00
Kon. HFC JO19-1 FC Uitgeest JO19:1  13:00

FC Uitgeest 35+ toernooi 
op zaterdag 12 november
Uitgeest - Op zaterdag 12 
november wordt er voor de 
eersste maal het FC UItgeest 
35+ voetbaltoernooi gehou-
den. Dit toernooi wordt ge-
houden met 5 teams. Naast 
het organiserende FC Uit-
geest 35+ team neemt ook 
DEM, Sporting Kromme-
nie, FACTA en FC Uitgeest 
10 deel aan dit toernooi. Om 

16:00 gaat het toernooi van 
start. Het toernooi wordt om 
ongeveer 18:00 uur afgeslo-
ten met een met een hapje en 
een drankje.
FC Uitgeest is het vorige sei-
zoen gestart met twee 35+ 
teams. Dit seizoen neemt 
slechts één team deel aan 
het KNVB 7 x 7 toernooi voor 
35 plussers. Een voetbaltoer-

nooi voor toppers op leeftijd. 
Geen pijlsnelle aanvallers op 
roze schoenen en verdedi-
gers die spelen op buitenspel, 
maar gewoon lekker een pot-
je voetballen met leeftijdge-
noten. Dat is het KNVB 7x7 
35/45+ voetbal. Een welkome 
aanvulling op de bestaande 
(veteranen)competities. 

Voor de 35/45+-variant zijn 
de regels en omstandighe-
den aangepast. Zo wordt er 
gespeeld in zeventallen op 
een half veld. Er mag door-
lopend gewisseld worden en 
van buitenspel is geen spra-
ke. Negentig minuten lang 
zwoegen op een veld van 
pakweg honderd bij zestig 
meter tegen spelers die twin-
tig jaar jonger zijn? Dat be-
hoort dus tot het verleden.    
Eens in de 3 á 4 weken lek-
ker een potje ballen met 
vrienden tegen leeftijdsge-
noten, dat staat centraal bij 
de 35/45+-toernooien op de 
vrijdagavonden. Iedere ver-
eniging heeft één keer per 
half jaar een thuisbeurt.

Heb jij ook belangstelling 
om deze manier te voetbal-
len, kom dan eens kijken op 
zaterdag 12 november of op 
vrijdag 18 november, dan is 
FC Uitgeest gastheer voor de 
teams die deelnemen aan het 
KNVB 35+ toernooi. 

Uitgeest - Team 1 van TT-
VU had koploper ZTTC 2 uit 
Zaandam over de vloer. Uit-
geest had Billy Fatels als in-
valler, die het team bijna 
een punt had bezorgd. Henk 
Spoelstra had het heel moei-
lijk en maakte 1 punt. Martin 
van Veen speelde heel sterk 
maar kon ook maar 1 punt 
maken. 2-8 voor ZTTC 2.
Team 2 speelde uit in Amster-
dam tegen Tempo Team 7. De 
Uitgeesters hadden een zwa-
re avond en konden slechts 
twee punten maken dankzij 
Billy Fatels en Patrick Rasch. 
Ook al speelde René van Bu-
ren een van zijn enkels in 
vijf games, hij kon deze niet 
tot punt omtoveren. Een 8-2 
winst voor Tempo Team 7
Team 3 speelde tegen Die-
men 4. Deze Uitgeesters wa-
ren wel successvol. Den-
nis Janssen was de held, hij 
won zijn drie enkels. Jelle van 
Werkhoven en Marijn van 
Kampen hebben beide een 

enkel laten liggen en hebben 
samen de dubbel gewonnen. 
Marijn heeft de meest span-
nende partij van de avond 
weten te winnen. De winst 
voor Uitgeest: 8-2.
Team 4 was het meest suc-
cesvol, zij speelden in Am-
sterdam tegen US 16. Euge-
nie Rasch sloeg elke tegen-
stander van de tafel. Huib 
van Leeuwen deed het haar 
na. Roger Schuddeboom ver-
sloeg twee van de tegenstan-
ders en de derde moest op-
geven. Samen met Huib won-
nen ze ook de dubbel. Een 
0-10 winst voor Uitgeest.
In de DUO competitie moest 
Uitgeest 2 tegen Uitgeest 1. 
Het was een uitermate gezel-
lige avond met veel gelach 
aan beide kanten. Rob de 
Boer en Marcel Couwenberg 
haalden weer een perfecte 
uitslag tegen Marianne Mu-
ris en Anja Kramer. Het is hun 
eerste seizoen in de competi-
tie. 0-5 winst voor Uitgeest 1. 

     Tafeltennisnieuws

De column van Monique.....

Ik heb een fascinatie voor apen en dan met name voor chimpansees. Ik weet niet precies 
waar het vandaan komt. Binnen het gezin ben ik echt de enige. Man en kinderen zijn er-
van op de hoogte maar een aap is voor hen gewoon een aap, klaar. Bij een bezoek aan de 
dierentuin is er een enorme aantrekkingskracht tot het apenverblijf. Het liefst zie ik de hele 
groep buiten want dat lijkt natuurlijker. Binnen is het een treurige aangelegenheid als je hen 
verveeld over een autoband ziet hangen, hen vervolgens bij het minste of geringste in woede 
ziet uitbarsten en 80 keer via dezelfde route door het hok ziet zwiepen. Door het raam lijken 
ze mij nooit echt te zien. Toch bezocht een vroegere collega ooit Artis en op het moment dat 
zij met haar prachtige rode haar het binnenverblijf van de Orang Oetan betrad, ging het Alfa 
mannetje compleet uit zijn dak. Uren kan ik naar deze dieren kijken en het verveelt nooit. Ze 
lijken op mensen en doen herkenbare mensendingen. Een vergelijking waar dierentuinen nu 
vanaf willen. Jaren geleden keek ik iedere avond naar de BBC serie Monkey Business over 
apen in een Engelse apenopvang en wilde niets liever dan daar een kijkje nemen. Toen ik een 
tijdje geleden in College Tour Jane Goodall zag, voelde ik die fascinatie weer oplaaien. Op 
haar zesentwintigste vertrok zij naar Tanzania om daar in haar dooie eentje tussen de apen 
te zitten en op te schrijven wat zij zoal zag. Eerst moesten zij natuurlijk wennen aan zo’n wit 
onbehaard mens dat doodstil naar hen zat te loeren maar na verloop van tijd zagen ze haar 
niet meer als indringer maar als ‘iets’ wat er nou eenmaal was. Veertig jaar lang zat ze daar. 
Nou ja, ze ging ook wel eens naar huis of naar haar hut. Er moest uiteraard af en toe gegeten 
worden of iets anders menselijks gedaan zoals twee keer trouwen en een kind krijgen. Al met 
al een ongelofelijk romantisch idee. Dat had ik ook best wel gewild. Op filmpjes zie je haar 
over boomstronken springen, door een verrekijker turen en apen knuffelen die soms zomaar 
ook heel onbetrouwbaar bovenop haar gaan stampen. Dat is dan minder leuk maar voor Jane 
geen reden om linea recta terug te vliegen naar Engeland. Nee ze bleef daar gewoon veertig 
jaar zitten terwijl ik hier naar school ging, werkte, trouwde en kinderen kreeg in een vrij over-
zichtelijk Nederland. Dat had ik natuurlijk ook weer niet willen missen. Na die College Tour 
bekeek ik via het facebookaccount van mijn dochter Jane’s wandelgangen en heb toen per 
ongeluk Jane’s facebook geliked. Hierdoor ziet mijn dochter nu de hele dag haar voorvade-
ren in clubverband aan zich voorbijtrekken. Het doet haar niets.

Monique Teeling

Jane
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De reconstructie van 
de Yukagir Mammoet

Limmen - Dinsdag 22 no-
vember geeft Dick Mol, 
amateur-paleontoloog, in 
de bibliotheek in Limmen 
een lezing over mammoe-
ten. Het publiek gaat mee 
op expeditie naar het ijzige 
Siberië en ervaart de magie 
van het opgraven van een 
prehistorisch zoogdier.
Opnieuw is er een mam-
moetkadaver opgegraven 
uit de eeuwig bevroren bo-
dem van Siberië. Deze nieu-
we vondst, gedaan door 
schoolkinderen in het hoge 
noorden van Arctisch Sibe-
rië is onderzocht door een 

groot internationaal team 
van wetenschappers, on-
der leiding van Dick Mol. De 
onderzoeksresultaten lever-
de een schat op aan nieuwe 
gegevens. 

ºDeze gegevens zijn door 
Remie Bakker, beeldend 
kunstenaar, gebruikt om 
een levensecht model van 
de Yukagir Mammoet te re-
construeren. De lezing start 
om 20.00 uur. Aanmelden 
kan op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de 
klantenservice in de biblio-
theek.

ARAG-certificaat voor 
scheidsrechters VV Limmen

Limmen - Afgelopen zater-
dag is aan VV Limmen het 
ARAG-certificaat uitgereikt. 
Uit handen  van eredivisie-
scheidsrechter Jeroen Mans-
veld mocht Henk Nuijens na-
mens de Limmen scheids-
rechters de kroon op het 
werk ontvangen. De ARAG 
heeft dit certificaat in het le-

ven geroepen in samenwer-
king met de KNVB. Vereni-
gingen die voldoen aan een 
pakket aan eisen kunnen een 
aanvraag doen voor toeken-
ning. Met het certificaat toont 
de vereniging dat de gehe-
le scheidsrechterstak aan de 
gestelde normen voldoet. Na 
toespraken, ondertekening 

en uitreiking werd een rond-
je langs de velden gedaan en 
de jongste scheidsrechters 
vuurden vele vragen af op Je-
roen Manschot. 
Op de foto v.l.n.r.: Evert Fran-
ken (ARAG), Jeroen Man-
schot (scheidsrechter eredi-
visie) en Henk Nuijens (VV 
Limmen).

Akersloot - Akersloot doet 
weer mee met de schoe-
nendoosactie van Actie-
4kids. Dankzij gulle gaven 
van Deen Akersloot kun-
nen veel arme kinderen 
sowieso gelukkig worden 
gemaakt. 

Deelnemers worden ge-
vraagd een schoenendoos 
te versieren en te vullen met 
spullen voor school, toiletar-
tikelen en knuffels of ander 
klein speelgoed.  Formulie-
ren zijn verkrijgbaar bij Novy 
Velzeboer en de St. Jacobus-
kerk aan de Kerklaan. Ver-
sierde en gevulde dozen kun-
nen ingeleverd worden bij de 
St.Jacobuskerk en op woens-
dag tussen 17.00 en 20.00 uur 
bij Veldbloemenlaan 6. De 
dozen gaan naar kinderen in 
West Afrika, Oost Europa en 
het Midden Oosten.

Schoenendoos 
met cadeaus

Akersloot - Zaterdag 12 
november is er in café de 
Vriendschap een keez- en 
een klaverjasdrive. Keezen 
begint om 19.30 uur en kla-
verjassen 20.00 uur. Inschrij-
ving via www.keezbord.nl of 
voor keezen en klaverjassen 
via 0251-312866. 

Keezen en 
klaverjassen

Kunst van wilde dieren

Bakkum - In de laatste 
maanden van dit jaar zijn in 
De Oude Keuken schilderij-
en te zien van wilde dieren. 
Ze zijn gemaakt door Michel 
van Noort, ecoloog en werk-
zaam als docent biologie op 
het Clusius College in Cas-
tricum. Van Noort is auto-

Castricum - Op woensdag 16 november om 19.30 uur is 
in het parochiehuis naast de Pancratiuskerk een informa-
tieavond over de heilige communie. Een kind opgeven voor 
deelname kan tijdens deze avond, maar ook via degoedeher-
der@ziggo.nl. De inschrijving voor deelname sluit op vrijdag 
25 november.

Dit kan niet waar zijn
Ik ben 82 jaar en ga graag naar het strand. Dit kost mij nogal wat moeite 
in verband met mijn kortademigheid. Belde de gemeente met de vraag 
wat te doen om in aanmerking te komen voor een invalidekaart. Er zou-
den formulieren worden opgestuurd en ik zou worden gekeurd door een 
door de gemeente toegewezen arts. 
Op mijn vraag of er een verklaring van mijn huisarts moest worden ge-
vraagd was het antwoord nee, want de eigen huisarts zou niet objectief 
zijn. De kosten zijn 175 euro en bij weigering van de kaart moet dat 
bedrag evengoed worden betaald. Op mijn vraag waar dat geld dan blijft, 
was het antwoord dat dit de kosten voor de keuring zijn. Ik kreeg de 
formulieren toegezonden en begrijp daaruit dat wanneer je meer dan 
100 mtr kan lopen, je niet in aanmerking komt. Dat begrijp ik, maar 175 
euro betalen bij afwijzing en het in twijfel trekken van de objectiviteit van 
de huisarts komt mij toch heel vreemd voor.
A.J. Vink Noordeman, Limmen. 

didact ‘wildlife’ schilder van 
vooral vogels en olifanten. Hij 
schildert aan de hand van ei-
gen fotomateriaal, maar put 
ook uit beelden die in zijn 
hoofd zijn opgeslagen. Oli-
fanten hebben zijn voorlief-
de. Een bijzonder plekje in 
zijn hart heeft Colombia. Hij 
komt al dertig jaar regelma-
tig in dit land met mooie na-
tuur en heel veel soorten vo-
gels, zoals de zwartkeelkar-
dinaal die op de expositie te 
zien is. De schilderijen zijn te 
zien tot en met 15 januari in 
De Oude Keuken op Land-
goed Duin en Bosch.

Special en Kofvitok in Bakkerij  
Castricum - Vrijdag 11 no-
vember een Sint Maarten-
special in De Bakkerij met 
Pene Corrida, Different 
Homes en March (foto) en 
er is een open podium. En-

tree vijf euro. Zaterdag 12 
november: ‘Uit de Oude Kof-
ver’ van Kofvitok; een reünie-
avond. Op de Dorpsstraat 30. 
Deuren gaan om 21.00 open, 
de toegang is gratis.

balsponsor:  dennis beentjes keuken en interieurbouw

pupil v.d. week: david baKKeR (speler Limmen JO13-3)

Zondag 13 november 14.00 uur:

Limmen  -  Beemster



Frogs Ltd/Poker bij 
Grandcafe Mezza Luna
Castricum - Zondag 13 no-
vember is er weer livemuziek 
bij Mezza Luna, in het ka-
der van Blues in Castricum. 
Dit  keer wordt de muziek 
verzorgd door de vier man-
nen van Poker alias the Frogs 
Ltd. Zij zullen niet alleen hun 
bluesrepertoire ten gehore 
brengen, maar ook het be-
kende werk uit hun jeugdja-
ren, de jaren 60. 

Deze oude bluesrockers 
staan natuurlijk garant voor 
een sfeervolle en gevarieer-

de muziekmiddag. Samen-
stelling van de band: Dave 
van der Schaaf: piano/ham-
mond, Jean Hanck : gitaar, 
Jaap Neele: basgitaar/dwar-
fl uit, Cor Boot drums.

De aanvang is 15.30 uur en 
de toegang is gratis. Tijdens 
en ook na afl oop kan het pu-
bliek desgewenst kennisma-
ken met de prima keuken van 
dit Grandcafé waarbij de be-
faamde bluessaté speciaal 
wordt aanbevolen. Zie ook 
www.grandcafemezzaluna.nl Vrijmetselaars Castricum 

zetten deuren wijd open
Castricum - Wie zijn dat 
toch: de Vrijmetselaars? Een 
geheimzinnig genootschap 
omgeven door veel specula-
tie? Branding, de eigen loge 
van Castricum en omgeving, 
wil iedereen laten zien hoe ze 
werkelijk zijn op 17 november 
in gebouw Maranatha. 

Een Vrijmetselaar zoekt per-
soonlijke groei en wil zijn le-
ven meer inhoud geven. Dat 
gebeurt door lezingen met 
gedachtewisselingen volgens 
heldere regels en fraaie bij-
eenkomsten met symbolen. 
Op de open avond maken 
belangstellenden kennis met 
belangrijke elementen hier-
uit. Meesters, gezellen en 
leerlingen vertellen over de 
aantrekkingskracht van de 
Vrijmetselarij en hun func-
ties. De Vrijmetselaar uit zijn 
mening en beoefent respect 
voor de ander. Niet iedereen 

is hier geschikt voor. Op deze 
avond kan men zelf de con-
clusie trekken of de Vrijmet-
selarij iets kan betekenen. 
Vrijmetselaars zoeken gees-
telijke verdieping en geloven 
dat er meer is tussen hemel 
en aarde. Of het nu een god 
is, natuurkrachten of het ho-
gere in jezelf. Vrijmetselaars 
steunen elkaar bij deze zoek-
tocht. Opvallend is de diver-
siteit. Ook in Castricum. Lo-
ge Branding staat open voor 
mannen. De deuren gaan 
vanaf 19.30 uur open op Prins 
Hendrikstraat 1, Castricum. 
Om 20.00 uur start de bijeen-
komst. Na afl oop is er een 
nazit aan de bar. Loge Bran-
ding is sponsor van de Trium-
ph Tulp van de Hortus Bulbo-
rum in Limmen. 
Meer over loge Branding in 
Castricum: www.vrijmetse-
laarsloge-branding.nl. Foto: 
Paul Mellaart

Vragen pachtcontract  
parkeerterrein strand

Aannemer Biesterbosch  heeft ooit planschade geclaimd omdat hij geen 
hotel mocht bouwen op de plaats van het voormalige Armeria. Om die 
schade af te kopen kreeg Biesterbosch toen het parkeerterrein aan het 
eind van de Zeeweg in pacht, waar hij nu hele hoge parkeertarieven 
rekent. Nu wil Aannemer Biesterbosch toch een hotel bouwen op deze 
plaats, zoals te lezen en te zien is in het ‘dromenboek’ CaanZee. Daarom 
heeft de SP de gemeente gevraagd of ze op de hoogte van de plannen 
van Ted Biesterbosch zijn om een hotel aan zee te bouwen op de plek 
van Blinckers en of het bestemmingsplan van de Gemeente Castricum 
dergelijke bouwplannen toelaat. 
SP wil weten of B&W in zijn algemeenheid bereid is om planologische 
medewerking te verlenen aan bouwplannen van Cambium, onderdeel 
van Biesterbosch, en tot wanneer het PWN het pachtcontract voor het 
parkeerterrein met Cambium heeft verlengd. En of het verlengen van het 
pachtcontract in overleg met de gemeente is gebeurd.

De SP vindt dat wanneer Biesterbosch inderdaad toestemming krijgt 
voor het hotel, er geen enkele reden meer is om hem het dure parkeer-
terrein te laten houden. In dat geval zou de gemeente dan eindelijk de 
eigen burgers tegemoet kunnen komen voor redelijke parkeertarieven 
en kort parkeermogelijkheid. 
Namens SP fractie, Marjo Husslage.

Limmen - Vrijdag om 21.45 
uur werd de brandweer op-
geroepen voor een binnen-
brand aan de Hyacinthen-
laan. De frituurpan op het 
gas was vergeten. 
Bij aankomst bleek het te 
gaan om een felle keuken-
brand en er waren nog twee 
bewoners in het pand aan-
wezig. Deze zijn uit het huis 
gehaald, een van hen had 
brandwonden opgelopen 
en moest naar het zieken-
huis worden gebracht. Rond 
22.30 uur kon het sein brand-
meester worden gegeven. De 
schade is aanzienlijk, de keu-
ken is volledig uitgebrand. 
Foto: Hans Peter Olivier.

De allerbeste 
hulpjury 

Castricum - Vier basis-
scholen hebben genomi-
neerd speelgoed voor de ti-
tel Speelgoed van het Jaar 
op school getest. En het bes-
te is dit gedaan door de Ju-
liana van Stolbergschool! De 
speelgoedartikelen die dit 
jaar winnen, werden op 9 
november op de Juliana van 
Stolbergschool bekendge-
maakt door Keet! van Tele-
kids. Vivian den Hollander las 
een verhaal voor.

Castricum - Het Clusius 
College zamelt harde plastic 
doppen in voor KNGF Gelei-
dehonden. Tot 1 januari kan 
iedereen plastic doppen en 
ook deksels bij inleveren bij 
het Clusius College Castri-
cum, Oranjelaan 2a.

Plastic doppen 
naar Clusius
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