
1214 november 2012 Tel. 0255-520456 www.casTricummer.nl De krant die je pakt!

weeKBlaD VOOr

castricum
Bakkum

akersloot
limmen

castricum - Woensdag zijn 
twee mannen aangehouden in 
Castricum die verdacht worden 
van diefstal van een mobiele te-
lefoon, eerder op de dag in een 
winkel in Alkmaar. 
Nadat het tweetal, 18 en 23 jaar 
uit Roemenië, de telefoon rond 
het middaguur had gestolen 
werd een Burgernetactie uitge-
zet. 
Een man, die bij een kapper aan 
de Dorpsstraat zat, had het be-
richt gezien en zag twee mannen 
rondlopen die aan het signale-
ment voldeden. 
Hij lichtte de politie in, waarna 
het duo om 13.30 uur kon wor-
den aanhouden op de Dorps-
straat.

Bij de kapper...

Ongeloof en woede 
over sluiting theater
castricum - Vol ongeloof en 
met veel woede heeft theater-
groep C-Squad kennisgenomen 
van de sluiting van theater De 
Dansende Duinen op het terrein 
van Dijk en Duin. ,,We staan nu 
op straat”, zegt Jantien Stuifber-
gen. ,,We hebben al twee keer 
opgetreden in dit theater en had-
den begin dit jaar gereserveerd 
voor onze nieuwe show op 12, 
13 en 14 april. De afgelopen we-
ken hoorden we dat de Dansen-
de Duinen helemaal niet meer in 
gebruik zou zijn. Na zelf contact 
te hebben opgenomen werd de-
ze vrees bewaarheid. De eige-
naar, Parnassusgroep uit Den 
Haag, heeft per direct de stekker 
eruit gehaald. Alle groepen die 
van plan waren in De Dansen-

de Duinen hun show op te voe-
ren hebben in één woord pech. 
De Parnassusgroep heeft niets 
van zich laten horen en komt 
dan ook niet met oplossingen. In 
Castricum zijn geen alternatie-
ven met dusdanige  faciliteiten 
en capaciteit als De Dansende 
Duinen. Wij moeten nu noodge-
dwongen uitwijken naar een an-
dere gemeente en hopen dat er 
überhaupt nog iets te reserveren 
valt voor 2013 tegen aanzienlijk 
hogere kosten. Het is een schan-
de dat dit zomaar kan en we roe-
pen alle gedupeerden op om sa-
men te protesteren tegen deze 
beslissing. Wie ons steunt mailt 
naar protest@c-squad.nl of gaat 
naar www.c-squad.nl voor meer 
informatie.” castricum - De Castricumse 

Reddingsbrigade is maandag 
in het zonnetje gezet door de  
Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen. Wethouder Me-
ijer reikte de oorkonde uit. Ook  

Wouter Bruin en strandtoezich-
ter Theo Kraan ontvingen een 
onderscheiding voor het red-
den van twee drenkelingen met 
de stranding van zeiljacht Igua-
na afgelopen zomer. 

Op 22 juni, windkracht acht, 
dobberde zeiljacht Iguana stuur-
loos op zee voor de kust van 
Castricum. Kiter Wouter Bruin 
sloeg alarm en zwom ondertus-
sen naar het jacht. Daar trof hij 
een gewonde man aan die ver-
telde dat zijn zeilmaatje over-
boord was geslagen. 

Wouter bracht de man aan land 
waar Theo Kraan eerste hulp 
verleende. Na vijf minuten zoe-
ken had de Reddingsbrigade 
Castricum de drenkeling in het 
vizier, ruim honderd meter uit de 
kust. De man werd onderkoeld 
aan land gebracht. Het zeiljacht 
werd later in stukken afgevoerd. 
Ook de Reddingsbrigade Eg-
mond en ambulancepersoneel 
waren betrokken bij de red-
ding. De overhandiging van de 
oorkondes vond plaats in het 
Strandvondstenmuseum. 

Eerste prijs voor Emergo
castricum - In het weekend van 
10 en 11 november organiseerde 
de Koninklijk Nederlandse Fe-
deratie van Muziekverenigingen 
een concertwedstrijd, waar in to-
taal negentien orkesten meede-
den, in het Zaantheater in Zaan-
dam. De uitvoeringen van Emer-
go werden door de jury gewaar-
deerd met een gemiddeld totaal 
van 87,84. De magische 90-pun-
tengrens werd hiermee niet 
doorbroken, maar deze waarde-
ring was wel de hoogste van de 
vijf deelnemende eerste divisie 
fanfareorkesten. 
De Brassband van Emergo be-
reid zich nu voor op de nationa-

le brassband kampioenschap-
pen op 30 november. De Dic-
kens-kerstensembles oefenen 
voor hun optredens tijdens de 
feestdagen. 

Castricum
Heerhugowaard

Van 9,95 nu

breugelslof

7.95

Gevuld met passie banketbakkersroom,
slagroom, frambozen en afgewerkt met

een hazelnoot-broyage

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Hooglander
worstjes

3 stuks € 2,49
op=op

Vleeswarentrio
rosbief

rundvleessalade
gebraden gehakt

samen € 4,99
erwtensoep

2e liter halve prijs

Kijk voor onze nieuwe kaart op www.deheervanbackum.nl

Moed beloond met oorkonde
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Dialezing in de Hoep
Castricum - Op dinsdag 20 no-
vember organiseert de vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land een dialezing onder de ti-
tel ‘Rotganzen in het broed- en 
overwinteringsgebied’ door Wim 

Tijsen. De lezing wordt gehou-
den in het PWN bezoekerscen-
trum de Hoep aan de Zeeweg in 
Castricum en begint om 20.00 
uur. 
De toegang is gratis.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-10-2012: Eva Sophie, doch-
ter van R.D. van Weenen en K.M. 
Spil, geboren te Alkmaar. 03-11-
2012: Roan Jannic Antonie, zoon 
van C.P.A. Borst en J.S. Hormann, 
geboren te Castricum.
Wonende te Limmen:
30-10-2012: Sky, zoon van M. 
van Riet en L. Borg, geboren te 
Beverwijk. 04-11-2012: Pien Jo-
na Maria, dochter van S.J. Win-
kelman en J.H. Verdonk, geboren 
te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
02-11-2012: Freek, zoon van 
D.T.J. van der Aar en H.M.M. Ver-
duin, geboren te Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
Wonende te Castricum:
06-11-2012: Borst, Adrianes J.W. 

en Huque, Runa, beiden wonen-
de te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
26-10-2012: Marschall, Leoca-
dia A., oud 60 jaar, overleden te 
Parijs, gehuwd met B.G. van den 
Boogaard. 
31-10-2012: Liefting, Martha M., 
oud 79 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met S. Selden-
thuis. 03-11-2012: Bruggeman, 
Franciscus H.A., oud 72 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
met M.J.A.G. Lubberdink.
 
Wonende te Limmen:
04-11-2012: Webster, Maria C., 
oud 88 jaar, overleden te Lim-
men. 06-11-2012: Limmen, Jo-
hanna B., oud 96 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd geweest met 
R. Min. 

Kinderkoor Mucicstar 
organiseert rommelmarkt
Castricum – Kinderkoor Mu-
cicstar organiseert op zaterdag 
24 november van 12.00 tot 16.30 
uur een rommelmarkt in Gees-
terhage. Wie thuis nog spullen 
heeft voor deze rommelmarkt 

kan op 17 november van 15.00 
tot 16.30 uur terecht in Gees-
terhage. Naast de rommelmarkt 
zingen de Mucicstarkids, verko-
pen ze lekkernijen en is er een 
loterij met diverse prijzen.

N F O R M AT I E Fiii
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Avond-, nacht- en weekenddienst huisartsen Castricum, Limmen, 
Akersloot en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 08.00 uur en van zaterdag 08.00 tot maandag 
08.00 uur: Huisartsenpost Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13 in 
Beverwijk) alleen volgens telefonische afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen dagelijks vanaf 17.00 uur en in het weekend 
tel. 072-5180618. 
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 
13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 08.00 uur, 
zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, To-
renstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 
0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regionale 
spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van Ostadel-
aan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 
0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het week-
end tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, Limmen, 
Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in de 
huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. 
Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in 
zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het 
Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de 
huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. Die-
renartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910. 
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 0251-
312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-mail: 
cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor een 
afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend 
van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijtschel-
dingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen naar 0251-
257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Motorrijdster in botsing 
met een bedrijfsbusje
Uitgeest – Donderdag om-
streeks 18.00 uur botste op de 
A9 een bedrijfsbusje op een mo-
tor. De 31-jarige motorrijdster 
uit Castricum viel hierbij op het 
wegdek. Zij werd voor behande-

ling overgebracht naar het zie-
kenhuis. 
De 24-jarige bestuurder van de 
bedrijfsauto uit Landsmeer raak-
te niet gewond. Beide voertuigen 
werden weggesleept

Automobilist rijdt onder 
invloed tegen een muurtje

Akersloot - Op vrijdagmorgen 
omstreeks 4.00 uur kreeg de po-
litie een melding dat een perso-
nenauto tegen een muurtje tot 
stilstand was gekomen op de 
Geesterweg in Akersloot. Ach-
ter het stuur van de auto zat 
een 41-jarige man uit Haarlem. 
Hij bleek alcohol te hebben ge-
bruikt.
De man verklaarde tijdens het 
rijden misselijk te zijn geworden 
en op de A9 tegen een paaltje te 
zijn gereden. Hij was doorgere-

den en had op de Geesterweg 
een stenen muurtje geraakt. Hij 
vertelde naast alcohol ook medi-
cijnen gebruikt te hebben.
De man werd voor onderzoek 
overgebracht naar het Medisch 
Centrum Alkmaar. Hier werd 
bloed van hem afgenomen. Het 
bloedmonster wordt door het 
Nederlands Forensisch Instituut 
onderzocht op de aanwezigheid 
van alcohol en medicijnen. De 
politie nam het rijbewijs van de 
man in.
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Castricum - Bij Iskra Jazzclub 
op zaterdag 17 november speelt 
de jonge jazzmusicus Reinier 
Baas  met zijn The More Socially 
Relevant Jazz Music Ensemble. 

Hun muziek kenmerkt zich door 
experiment en improvisatie. Het 
all-star kwintet bestaat naast 

Reinier Baas uit de altsaxofo-
nisten Ben van Gelder en Maar-
ten Hogenhuis, Mark Schilders  
drum en bassist Sean Fascia-
ni. Kaartverkoop via www.Iskra.
nl  of aan de kassa. Het optreden 
vindt plaats in Hotel Het Oude 
Raadhuis,Dorpsstraat 65,  Cas-
tricum, aanvangstijd  20.30 uur. 

Castricum - Donderdag 22 no-
vember is er in De Kern op de 
Overtoom een klankdialezing 

Lezing Vietnam over Vietnam. Aanvang 14.00 
uur. De organisatie is in handen 
van Vrouwen Contact Castricum 
en voor iedereen toegankelijk. 
Niet-leden betalen 4,00 euro. 

Fetherlite in De Balken
Uitgeest - Fetherlite, de Uit-
geester rockband, speelt zater-
dag 17 november in De Balken 
op de Middelweg 13 in Uitgeest. 
De band werd ontdekt tijdens 
een optreden in 1994 in de feest-
tent van Theo Kaandorp door 

muziekbureau Henk Geels. ze 
werden vervolgens het land in-
gestuurd en al snel stroomden 
de optredens binnen. Fether-
lite speelt covers en giet daar 
een eigen sausje over. Aanvang 
22.00 uur. 

Castricum - Op zondag 25 no-
vember speelt het Trio Tangata 
met zangeres Jeannine Geerts in 
de Dorpskerk tijdens een nieuwe 
editie van Concert op Zondag. 

Zij vertolken op eigen wijze de 
tangomuziek van grootmeesters 
en spelen eigen composities. 
De Dorpskerk is te vinden op 
het Kerkpad 1, aanvang 14.30 
uur. Kaarten aan de zaal, bij Mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhan-
del Laan, de Readshop, via toon-
beeld.concertopzondag@gmail.
com en tel,: 0251-659012. 

Argentijnse tango in DorpskerkBakkum - In Het Oude Thee-
huys is de komende maanden 
werk te zien van beeldende kun-
stenaars die allebei ook docent 
zijn. Yolanda van Leijden expo-
seert schilderijen en Ton Rota 
geboetseerde, gehakte en ge-
goten beelden. Ton Rota is naast 
beeldend kunstenaar ook do-
cent beeldende vormgeving. Yo-
landa van Leijden is al meer dan 
dertig jaar werkzaam als teken- 
en handvaardigheiddocent. De 
schilderijen van Yolanda en de 
beelden van Ton zijn te zien tot 
en met 6 januari in Het Oude 
Theehuys op het terrein van Dijk 
en Duin in Bakkum. 

Dubbelexpositie

Castricum - Op 1 december 
verzorgt het Castricumse koor 
Tourdion een concert met het 
thema ‘Carnaval Masqué’. 
Het concert vindt plaats in het 

Tourdion Masqué gebouw van het Apostolische 
Genootschap in de Jean Mon-
netstraat 1 in Heemskerk. Aan-
vang 20.00 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal of via www.tourdion-castri-
cum.nl.
 

woensdag  20.00 uur
Alles is Familie – Ladiesnight 

Uitverkocht
woensdag  18.00 uur

Alles is Familie – Arrangement
donderdag 18.30 &  21.30 uur 

zaterdag 15.15, 18.30 & 21.30 uur
zondag 15.15 & 18.30 uur

maandag & dinsdag 21.00 uur
woensdag 15.30 uur

Twilight - Breaking Dawn Part 2
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.30 & 21.30 uur 
zaterdag 15.15, 18.30 & 21.30 uur

zondag 15.15 & 20.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 15.30 uur
Skyfall - 007

donderdag 18.45 uur
maandag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

De Marathon
dinsdag 14.00 uur
Hope Springs

zondag 21.00 uur dinsdag 18.45 uur
Intouchables

zaterdag & zondag 12.45  uur
woensdag 13.30 uur

Sint & Diego en de bron van Myra 
zaterdag & zondag 12.45 uur

woensdag 13.30 uur
Mees Kees

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 15 nov t/m 21 nov 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)
______________________

Ook leuk voor 
relatiegeschenken
Haal de folder in de winkel
______________________

Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Woensdag 21 november 

Alles is Familie
 Genieten & Zo aan de Dorpsstraat 

Arrangement
Eten bij Pincho, film van Corso 

en koffie van Gusto.

Corso Bioscoop en restaurant Pincho 
bieden u een 3-gangen diner, 

bioscooppremière-kaart en twee 
drankjes (bier, fris, wijn) en een kopje 
koffie van Gusto aan voor 39,50 Euro. 
Aanvang diner 18:00/18:30 uur met 

daarna de film Alles is Familie.

Wees er snel bij en koop je 
kaartje via Ideal of aan de kassa 

van Corso Bioscoop.

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

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

milie uiteen te halen. Edward en 
de andere Cullens gaan op zoek 
naar hulp en vinden die bij Jacob 
en een aantal vampierenclans. 

Samen maken ze zich ze op voor 
de confrontatie die hun lot voor-
goed zal bepalen.

Nederlandse familiefilm waar-
in Sinterklaas zijn beste Pieten 
naar Myra stuurt om hun ma-
gische krachten te kunnen her-
stellen. 
Hoe de Zwarte Pieten hun kunst-
jes en capriolen kunnen uit-
halen, is één van de geheime 
krachten van het Grote Boek van 
Sinterklaas. Maar als die kracht 
op raakt, verliezen ook de Pieten 

Sint & Diego en magische bron
hun magische krachten en dan 
is het onmogelijk om op 5 de-
cember pakjesavond te houden! 
Om dat te voorkomen, stuurt de 
Sint zijn trouwe Piet Diego met 
zijn Elite Pieten op avontuur. 
Een heel groot avontuur, want 
de enige plek waar ze de kracht 
kunnen herstellen is bij de magi-
sche bron van Myra, de geboor-
teplaats van Sint Nicolaas. 

Iskra Jazzclub met Reinier 
Baas en zijn jazzensemble
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Sinterklaas 
is onderweg!

Castricum - Zaterdag 17 no-
vember komt Sinterklaas aan 
in Castricum. Vanaf 14.15 uur 
wordt het een gezellige boel op 
het Kooiplein waar de Sint en de 
Zwarte Pieten worden ontvan-
gen. Om 15.00 uur start de op-
tocht, De stoet trekt onder mu-
zikale begeleiding door het dorp 
naar de Pancratiuskerk waar 
het feest wordt voortgezet van-
af 16.00 uur. Een dag daarna 

heeft Sint een druk program-
ma. Zondag vaart Sinterklaas om 
12.00 uur de jachthaven A.R.Z.V. 
binnen met zijn Pieten. Daarna 
volgt een feestelijke rijtoer door 
Akersloot in een open koets. De 
stoet begeeft zich naar de r.k. 
kerk waar het feest wordt voort-
gezet. Tilly en Louise gaan hun 
beste beentje voorzetten met 
een optreden. Zondag komt Sint 
en een groot aantal Zwarte Pie-

ten ook aan in de Stethaven van 
Limmen. Vanaf 13.30 uur wordt 
er muziek gemaakt. De optocht 
door het dorp start om 14.45 uur 
richting kerk waar de Sint ver-
welkomd wordt door pastor Ol-
ling en er een groot feest ge-
vierd wordt. Burgemeester Mans 
is steeds van de partij om de 
goedheiligman op gepaste wijze 
te ontvangen. Op de foto Sinter-
klaas in 2011 in Limmen.  

Spoorwegovergang straks 
24 minuten per uur dicht
Castricum - Hoe groot is het probleem en hoe groot wordt het 
als meer treinen Castricum gaan passeren? Over deze vraag 
en over mogelijke oplossingen ging het woensdag 7 novem-
ber in de Castricumse raadszaal. Zo’n 150 aanwezigen lieten 
zich informeren over de verschillende onderzoeken die onder 
meer gemeente Castricum en ProRail uitvoeren.

 Als er meer treinen Castricum 
passeren, zal de overgang Be-
verwijkerstraatweg ongeveer net 
zo lang gesloten zijn als in 2009. 
De laatste tellingen wezen uit 
dat de afgelopen drie jaar, dank-
zij maatregelen van ProRail, de 
spoorbomen korter omlaag gaan 
als een trein passeert. Die winst 
raakt verloren als anderhalf keer 
zoveel treinen de overweg pas-
seren. Dan zijn de bomen ruim 
24 minuten per uur gesloten.
Omdat de komende jaren meer 
autoverkeer wordt verwacht, is 
de verwachting ook dat de ge-
sloten overgang voor meer ver-
keersproblemen gaat zorgen. Uit 
alle mogelijke oplossingen zijn er 
drie overgebleven: twee tunnel-
varianten in de buurt van het sta-
tion en een oostelijke randweg 
met een tunnel onder het spoor. 
Ook niets doen is nog in beeld 
als mogelijkheid. De bedoeling is 
dat de nog benodigde informatie 
eind dit jaar in beeld is, dat daar-

na nog een aantal verkenningen 
worden gedaan over onder meer 
de financiering en dat in de eer-
ste helft van 2013 de gemeente-
raad zich uitspreekt en bepaalt 
of een van de drie oplossingen 
verder wordt uitgewerkt. Duide-
lijk werd dat een eigen ambulan-
cepost voor Castricum er niet in 
zit, onder meer vanwege de kos-
ten van 800.000 euro per jaar. 
Duidelijk werd ook dat maat-
regelen als een tunnel of rand-
weg niet op zichzelf staan: som-
mige wegen en kruisingen krij-
gen dan meer verkeer te verwer-
ken en moeten worden aange-
past. Los van dit alles is ook de 
financiering nog niet rond wor-
den aangepast. Los van dit alles 
is ook de financiering nog niet 
rond: het Rijk heeft wel 50% toe-
gezegd voor een tunnel. Castri-
cum en Heiloo, met een verge-
lijkbaar probleem, lobbyen geza-
menlijk bij overheden om meer 
steun.

Castricum - Op uitnodiging van 
de strandondernemers is gede-
puteerde Jan van Run langs ge-
weest om een ‘kijkje in de keu-
ken’ van het schoonste strand 
van Noord-Holland te nemen. Op 
het plateau werd de gedeputeer-
de welkom geheten door Jaap 
Jan Smit, voorzitter van de Frisse 
Wind, een samenwerkingsver-
band van ondernemers aan het 
Castricumse strand.  De onder-

Rondleiding gedeputeerde op het strand

Castricum - Sinds 8 november 
kunnen ook inwoners van de ge-
meente Castricum via hun mo-
biele telefoon worden gealar-
meerd over een ramp of crisis 
in de buurt van waar zij op dat 
moment zijn: NL-Alert. Met de-

NL-Alert actief

nemers hadden Van Run uitge-
nodigd omdat het gevoel heerst 
dat de provincie bij het vormen 
van een visie voor de kuststreek 
en het versterken van de recrea-
tieve en toeristische sector Cas-
tricum uit het oog verloren was. 
De noodzaak van verlichting 
langs de Zeeweg en de ontbre-
kende verbinding tussen stati-
on-dorp-strand waren specifie-
ke zaken die besproken werden. 

Volgens de ondernemers was de 
gedeputeerde enthousiast en 
oprecht geïnteresseerd. 

Van Run: ,,Met zo’n enthousiaste 
groep samenwerkende onderne-
mers is het ook wel heel makke-
lijk om enthousiast te worden!” 
De gedeputeerde en de onder-
nemers hebben afgesproken dat 
de besproken punten concreet 
worden opgepakt.

Een week lang schoentje 
zetten in ‘t Dierenduintje 
Castricum - Vanaf het moment 
dat Sinterklaas in Nederland is 
kunnen kinderen hun schoen-
tje komen zetten op kinderboer-
derij ‘t Dierenduintje. De schoe-
nen kunnen ingeleverd worden 
tot en met vrijdag 23 novem-
ber, dagelijks van 10.00 tot 15.00 

uur en op zaterdag tot 16.00 uur. 
Sinterklaas en Zwarte Piet bren-
gen op zaterdag 24 november 
om 12.30 uur een bezoek aan de 
kinderboerderij. 
Alle gevulde schoentjes worden 
persoonlijk overhandigd aan de 
kinderen. 

Opbrengst sponsorloop 
wordt eerlijk gedeeld 
Castricum - Een sponsorloop 
van leerlingen van basisschool 
Visser ‘t Hooft heeft 4.632 eu-
ro opgeleverd. De helft gaat 
naar  een kleinschalig particulier 
schoolproject in een buitenwijk 
van Mombassa in Kenia. Van het 
geld wordt door de school een 

stukje grond aangekocht. Dit 
wordt bewerkt, zodat er groen-
te en fruit verbouwd kan worden 
voor eigen gebruik. De andere 
helft wordt gebruikt om speel-
toestellen op het schoolplein van 
de Visser ‘t Hooftschool te ver-
vangen. 

ze  landelijk ingevoerde techniek 
kunnen zij in een noodsituatie in 
het gebied waarin zij op dat mo-
ment zijn, een tekstbericht ont-
vangen op hun mobiel. 

In het bericht staat wat er aan de 
hand is en wat zij op dat moment 
het beste kunnen doen. Het ont-
vangen van berichten is gratis. 

Limmen - Vrijdagavond vond 
in De Burgerij de kerkeveiling 
plaats met 325 kavels. Om 0.45 
uur werd de laatste paling ver-
kocht en even later werd de op-
brengst bekendgemaakt: 37.250 
euro. De opbrengst komt ten 
goede aan kerk en jeugd. 

Kerkeveiling 
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En nu ik!
,,Samen met leerlingen uit-
zoeken wat oorlog betekent”

Pauline van Vliet is 46 jaar woont 
en werkt in Castricum. Zij was 
jarenlang docente geschiede-
nis aan het Bonhoeffer. Nu is 
ze nog een dag in de week do-
centencoach. Verder werkt ze 
als zelfstandige in haar eigen 
bedrijf: Caleidoscoopfilm. Mo-
menteel onderzoekt ze samen 
met leerlingen de Slag bij Cas-
tricum (1799) om het resultaat 
op film vast te leggen. ,Bij oor-
logen komen de grote en klei-
ne geschiedenis bij elkaar. Het 
leven van gewone mensen dat 
doorgaat tegen de achtergrond 
van grote gebeurtenissen. Cas-
tricum werd in 1799 opeens het 

middelpunt van de Europese ge-
schiedenis door die heftige oor-
log. Er woonden toentertijd 600 
mensen in Castricum en 150 in 
Bakkum. Er zijn 20.000 mensen 
omgekomen in die oorlog. Men-
sen die overal vandaan werden 
gesleept om hier oorlog te voe-
ren en te sterven. Al die men-
sen zijn hier ergens begraven.  
In het dorp zijn de kogels nog te 
vinden. In de gevel van de win-
kel van Piet Post en bij de oude 
hervormde kerk. Door deze oor-
log op Castricums  grondgebied, 
kunnen we onderzoeken welke 
verschillen er zijn met het heden. 
Bijvoorbeeld de manier van com-
municeren. Op een dag lagen er 
honderden zeilschepen aan het 
strand bij Castricum beladen 
met kanonnen en manschap-
pen. Voor de inwoners echt een 
donderslag bij heldere hemel. Er 
waren immers nog totaal geen 
communicatiemiddelen zoals ra-
dio, telefoon of internet. De ge-
vechten waren nog man tegen 
man. De militairen trokken bij 
de bewoners in en dan ging het 
er ook niet zachtzinnig aan toe. 
Het meubilair werd verbrand om 
wat warmte te krijgen. Die mili-

tairen misdroegen zich. Ze leef-
den in het besef dat iedere dag 
hun laatste kon zijn en daar wer-
den ze niet aardiger van. In het 
project gaan de leerlingen zelf 
op onderzoek uit en deels wordt 
de geschiedenis nagespeeld.” En 
al die schepen aan het strand 
van Castricum filmen? Lachend: 
,,Neen daar hebben we geen 
geld voor. Maar we kunnen het 
wel verbeelden met animaties. 
Misschien is wel het allerbelang-
rijkste dat we samen onderzoe-
ken wat oorlog is. Elf scholen in 
en rondom Castricum doen mee 
aan het project. Pauline: ,,We wil-
len ook iets geven aan de ge-
meenschap. Samen met Cas-
tricummers dit tot een succes 
brengen. Daarvoor heb ik heel 
veel kleine beetjes nodig. Er zijn 
veel mensen die een tientje of-
zo inleggen waarvoor ze dan uit-
eindelijk een mooie film voor te-
rugkrijgen.” Pauline maakte met 
leerlingen eerder filmprojecten 
over Indonesië-gangers en de 
Tweede Wereldoorlog. Meer in-
formatie: www.caleidoscoop-
film.nl of ga naar www.voorde-
kunst.nl. 
Ans Pelzer. 

Kersttentoonstelling 
amateurs bij Toonbeeld
Castricum - In december en ja-
nuari vindt bij Toonbeeld weer 
de tweejaarlijkse kersttentoon-
stelling plaats. Een tentoonstel-
ling waar alle inwoners uit Cas-
tricum en omgeving in de gele-
genheid worden gesteld om hun 
werk te exposeren; alle discipli-
nes zijn welkom. Dit jaar is het 
thema ‘tegenstellingen’ gekozen. 

Een thema waarmee deelnemers 
kunnen , maar niet moeten, wer-
ken. Wel is er in deze categorie 
een prijs te verdienen. Aanmel-
den kan via www.toonbeeld.tv of 
door het invullen van een aan-
meldingsformulier bij Toonbeeld 
aan de Jan van Nassaustraat 6. 
De kosten van deelname bedra-
gen 9,50 euro. 

Drugsquiz, punkrock en 
Movin’ On in De Bakkerij 
Castricum - Op vrijdag 16 no-
vember organiseert De Bakkerij 
in samenwerking met Unity een 
drugsquiz in De Bakkerij. Aan-
vang 22.00 uur, entree gratis.
Zaterdag wordt de eerste editie 
van North Empire Fest gehouden 
met een hele dag livemuziek met 
regionale, nationale en interna-
tionale punkrockbands van dit 
moment. Aanvang 14.00 uur, en-
tree 6,00 euro. Op de foto Twice 
The Same die ook komt. 
De vierde editie van Zomaar een 

Zondagmiddag in de Bakkerij 
wordt zondag 18 november van-
af 14.00 uur verzorgd door de 
Castricumse band Movin’ On. De 
band speelt pop, rock en blues. 
Kenmerkend is de mooie stem 
van leadzangeres Suzanne en 
de samenzang met de overige 
bandleden. Zomaar een Zondag-
middag wordt wekelijks georga-
niseerd door vrijwilligers van de 
Bakkerij van het eerste uur uit de 
jaren ‘70. De entree is gratis. Het 
adres is Dorpsstraat 30. 

Peter Westdorp komt signeren
Bij Boekhandel Laan extra 
spaarpunten op de spellen

Castricum - Boekhandel Laan 
is nu ook spellenspecialist en 
dat is goed nieuws voor iedereen 
die van plan is een spel cadeau 
te doen tijdens de feestdagen. 
Want iedereen die deze maand 
een spel koopt en in bezit is van 
een klantenpas krijgt 75 extra 
spaarpunten cadeau. Zo spaart 
men heel snel korting bij elkaar. 

Peter Westdorp signeert
Op 24 november komt de Cas-
tricumse auteur Peter Westdorp 
naar boekhandel Laan om zijn 
trilogie te signeren: De Evenin-
legende. Het is een trilogie van 

in totaal bijna 900 pagina’s, ver-
deeld over de drie subtitels: ‘De 
Schatdragers’, ‘De laatste win-
ter van de IJsman’ en ‘Een brug 
naar Extempris’. Het genre waar-
onder dit verhaal op de markt 
wordt gebracht is spirituele fan-
tasy. het verhaal gaat over oorlog, 
verlies en pijn, maar meer nog 
over vrede, vriendschap en sa-
menwerking. De Eveninlegende 
gaat bovenal over het vertrouwen 
dat deze laatste begrippen zullen 
zegenvieren. De trilogie is te koop 
bij Boekhandel Laan. Het adres is 
Burgemeester Mooijstraat 19 in 
Castricum. 

Castricum - Op zondag 25 no-
vember vanaf 13.00 uur ge-
ven vier tieners een vioolcon-
cert. Mieke Bakker (11), Char-
lotte Brantjes (10), Anouk Eij-
ben (10) en Sam van Limburg 
Stirum (12) brengen een gevari-

Vioolconcert van jong talent

Castricum - Op de Provinciale-
weg N203 werd een bestuurder 
aan de kant van de weg gezet 

Veel te snel

eerd programma. De pianobege-
leiding is in handen van Jan van 
der Schaaf. Er vindt ook nog een 
speciaal gastoptreden plaats. 
Het concert wordt gegeven in bij
Wier&Ga op het Bakkerspleintje. 
Entree is gratis. 

Castricum - Er kwamen bijna 
tachtig belangstellenden naar 
het gemeentehuis vorige week 
dinsdag voor een door CALo-
rie, met medewerking van de ge-
meente, georganiseerde presen-
tatie. Die ging over toepassingen 
voor huisverwarming uit de op-
pervlakte van de aarde. 
Rob Joosten uit Middenbeem-
ster vertelde over de installatie 
die hij zelf bij zijn huis gebouwd 
heeft. Hoewel het werkingsprin-
cipe van de ‘omgekeerde koel-
kast’ niet voor iedereen in de zaal 
glashelder werd, ontstond er een 
levendige uitwisseling over mo-
gelijkheden en onmogelijkheden 
bij dagelijkse toepassingen. Met 
name de mogelijkheid om warm-
te uit weilanden te halen zonder 
het normale gebruik van het land 
te beperken, opende weidse per-
spectieven. De warmtepomp die 
Rob Joosten bouwde is nog niet 
te koop. Dat komt over ruim een 
jaar. 

Energie uit omge-
keerde koelkast

omdat hij de maximaal toege-
stane snelheid van 80 km/u met 
65 km/u overschreed. De 27-jari-
ge man uit Krommenie reed dus 
145 km/u. Het rijbewijs werd in-
gevorderd.

Castricum - Tijdens de na-
tuurwerkdag heeft de Scouting 
groep Wiawaha uit Beverwijk 
geholpen in de Tuin van Kapitein 
Rommel. 

Scouting helpt
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Honderd jaar en nog 
pienter, alert en vitaal
Castricum - Henny v. d. Woud-
Gunnink kijkt pienter om zich 
heen, is alert en volgt de ge-
sprekken in haar huiskamer van 
haar drie kinderen: Jurriën, Jo-
han en Lise. Die zijn op de feest-
dag met hun partner aanwezig in 
de aanleunwoning aan de Sant-
mark. Woensdag 7 november 
vierde Henny haar 100-ste ver-
jaardag ‘s ochtends in de Sant-
markt. ‘s Middags kwam burge-
meester Mans haar feliciteren en 
‘s avonds was er een feest in Het 
Schippersrijk in Uitgeest met de 
familie en haar  nog enig overge-
bleven jongste zuster van 84 jaar 
uit het uit zes kinderen bestaan-
de gezin Gunnink.
Henny is geboren in Zwart-
sluis vlakbij Kampen en woon-
de in haar jeugd met haar ou-
ders in Staphorst. Na haar op-
leiding ging zij als gediplomeerd 
verpleegster werken in het Aca-
demisch Ziekenhuis te Gronin-
gen. Op 32-jarige leeftijd trouw-
de zemet Foppe v. d. Woud. Zij 
ontmoette hem op een georga-
niseerde muziekavond bij haar 

zuster in Beekbergen. “Ik vond 
er niks aan”, zegt zij. “Ik ben na-
melijk a-muzikaal. En wie vond 
er ook niets aan? Foppe, die la-
ter mijn man werd.” Zij trouwden 
in Sneek in het oorlogsjaar 1944 
en wel in een echte koets. “En ik 
had een mooie trouwjurk hoor”, 
zegt Henny. Foppe’s vader was 
weduwnaar en kon wel wat hulp 
gebruiken. Het kersverse echt-
paar trok bij hem in.

Foppe was B-verpleger en later 
ook arbeidstherapeut. In 1962 
kreeg Foppe een baan in Duin 
& Bosch in Bakkum. Zij kregen 
drie kinderen: twee zoons en een 
dochter. Als kundige verpleeg-
ster werd Henny in Castricum 
gevraagd of zij bij het consulta-
tiebureau wilde invallen. Foppe 
overleed en Henny bleef alleen 
achter. Pas op haar 90ste ging 
zij naar de aanleunwoning. “Ik 
leef gewoon door”, zegt zij. “Mijn 
ogen worden wel veel minder. Ik 
heb glaucoom. Maar ja, dan zie 
ik ook niet goed hoe ik er uitzie.”  
(Marga Wiersma)

Oorlogsgraven gerestaureerd
Limmen - Verleden week werd 
het oorlogsgraf van de flying of-
ficer W.R. Zeller geraestaureerd.  
Hij was piloot bij de  Royal Ca-
nadian Air Force en is overleden 
op 9 september 1944 op 25-jari-
ge leeftijd. Ook het graf van fly-
ing officer H.R. Tribbeck werd 
aangepakt. Tribbeck was navi-
gator van de Royal Air Force, op 
dezelfde datum overleden op 
28-jarige leeftijd. Frans Schuling 
(op de foto) en Nico van Dijk, 
respectievelijk voorman en me-
dewerker technische dienst heb-
ben de betonranden vernieuwd 
en omhoog gekomen stenen 

weer recht gelegd. De oude be-
tonranden vertoonden betonrot. 
De nagemaakte propeller is ver-
vaardigd door de Limmer Joop 
van der Steen. Bij het graf be-
hoort eveneens een plantenbak, 
die door de gemeente Casricum 
wordt verzorgd. 
Het initiatief van de restauratie 
ligt bij De Oorlogsgraven Stich-
ting in Den Haag die alle oor-
logsgraven in Nederland onder-
houdt en ook graven op ere-
velden in Duitsland van Neder-
landse militairen en van burgers, 
die in de kampen zijn overleden. 
(MW)

Postuum eerbetoon aan pastoor 
Akersloot - Zijn ambtsperio-
de als pastoor dateert van 1939 
t/m 1964 en werd vervuld in de 
parochie Sint Jacobus Major te 
Akersloot. Naast zijn geestelijke 
activiteiten hield pastoor A. van 
den Berg zich bezig met voorna-
melijk het schilderen van devote 
voorstellingen, uitgebreide ge-
schiedschrijving van Akersloot 
in Kennemerland en het verza-
melen van historische documen-

ten. Na het bereiken van de pen-
sioensgerechtigde leeftijd bracht 
de pastoor de rest van zijn leven 
door in Akersloot en verdiepte 
zich verder in zijn hobby’s. 

Van de pastoor zijn circa zes-
tig historische documenten en 
zo’n vijftig schilderijen verza-
meld. Deze worden geëxposeerd 
De expositie wordt aangevuld 
met enkele bijzondere zeer ou-

de affiches onder andere een uit 
1808 met houten en loden let-
ters en een unieke zethaak. Ook 
een kasboek van de parochie 
Akersloot uit de jaren 1735-1750. 
Het oudste object is het Jacoba-
kannetje uit circa 1475. 
De expositie vindt plaats in de 
r.k. kerk in Akersloot op zater-
dag en zondag 24 en 25 novem-
ber van 14.00 uur tot 17.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Fusion Juice bij de Jazz 
Session Club Vredeburg

Limmen - Zondag 18 november 
verzorgt Fusion Juice een gast-
optreden bij Jazz Session Club 
Vredeburg. 
Fusion Juice bestaat uit vijf mu-
zikanten en vocaliste Joice San 

Mateo. De groep brengt een 
pakkende ‘juice’ van instrumen-
tale en vocale composities uit de 
jazz, funk, soul en wereldmuziek. 
Aanvang 16.00 uur, toegang gra-
tis. 

Gratis Ford winterinspectie
Castricum - Ford dealer Mar-
tijn Kooijman organiseert op za-
terdag 17 november de jaarlijk-
se terugkerende Ford winterin-
spectiedag, een gratis service-
verlening, zodat Ford-rijders vei-
lig op weg kunnen in de winter-
maanden. Tijdens deze dag kun-
nen klanten hun auto gratis laten 
controleren op alle belangrijke 
onderdelen, die tijdens de win-
ter extra worden belast. Ford-ei-
genaars die verhinderd zijn  kun-
nen ook op een ander moment 
terecht. Dan wordt voor 19,95 

euro een volledige controle uit-
gevoerd, waarbij de Ford-rijders 
ook drie maanden lang garan-
tie genieten op de gecontroleer-
de en goedgekeurde onderde-
len. Het adres is Oude Haarlem-
merweg 77A in Castricum. Re-
serveren via 0251-650650 is niet 
noodzakelijk maar wel aan te ra-
den vanwege de te verwachten 
drukte. Bij Martijn Kooijman kan 
men ook terecht voor typische 
winteraccessoires, zoals een ski-
box, dakdragers, sneeuwkettin-
gen en winterbanden. 

Limmen - Kaviaar met Smeer-
kaas van de schrijver Mart 
Moors speelt toneelvereniging 
De Limmen Plankeniers in De 
Burgerij. De regie is in handen 
van Stina Hof. De voorstellingen 
worden gegeven op zaterdag 17 
november en vrijdag 23 novem-
ber aanvang 20.00 uur. De voor-
stelling op 24 november is uit-
verkocht. Kaarten kopen/bestel-
len kan bij Mary Winder. Dit kan 
via tel. 52726 na 17.00 uur of via  
kaarten@limmerplankeniers.nl. 

Dolle klucht

Castricum - Castricum en 
Stamford hebben de handen in-
eengeslagen om een culturele 
uitwisseling een gezicht te ge-
ven. In het kader van internatio-
nale samenzang is er sinds vorig 
jaar intensief contact geweest 
tussen beide dorpen.
In oktober is Vokaal Kabaal, één 
van de koren van dirigente Rol-
ien Eikelenboom naar Engeland 
afgereisd. Het 60-tallig popkoor 
werd daar verwelkomd door het 
Engelse koor Woven Chords dat 
onder leiding staat van dirigen-
te Liz Underhill. De uitwisseling 
bood beide koren en dirigen-
ten door middel van workshops 
de mogelijkheid om techniek en 
concentratie op het gebied van 
zang te verbeteren. Hoogtepunt 
was het gezamenlijk concert met 
100 zangers in de immense ka-
thedraal van St. Peterborough.
In mei 2013 brengt het Engelse 
koor een tegenbezoek aan Cas-
tricum. Er is dan ondermeer een 
groot gezamenlijk concert op 1 
juni.

Vokaal Kabaal en 
Woven Chords

Castricum - Op 2 december 
wordt een expositie geopend 
van  zes kunstenaars. Toelichtin-
gen door de kunstenaars worden 
afgewisseld met muziek en zang 
door Arien Blees en Hans Leeu-
werik op de piano. De opening is 
om 11.45 uur. Na afloop om cir-
ca 13.00 uur is er gelegenheid 
voor een gesprek met de kunste-
naars. De toegang is gratis. Het 
adres is de Maranathakerk, Prins 
Hendriklaan 1. 

Expositie zes 
kunstenaars



Castricum - Vitesse ’22 toont 
aan op de goede weg te zitten 
dit seizoen. Na een dramatisch 
verlopen seizoenstart begint het 
team nu uitstekend te presteren. 
Beide ploegen deden weinig 
voor elkaar onder en het spel 
golfde hierdoor op en neer. Hal-
verwege de eerste helft was het 

Vitesse dat duidelijk beter begon 
te spelen, en dat leverde ook di-
rect enkele goede kansen op. Vijf 
minuten voor rust was het raak. 
Lennert Beentjes werd op rechts 
in de diepte aangespeeld en wist 
met de punt van zijn schoen de 
bal achter de keeper te plaatsen: 
0-1. De goed fluitende scheids-

rechter Reingoud stond daarbij 
goed opgesteld en negeerde het 
onterechte vlagsignaal van zijn 
assistent voor buitenspel. Jam-
mer genoeg leverde de goal de 
nodige frustratie op bij de SVW-
trainer Bart Woldberg, die op 
weg naar de kleedkamer niet al-
leen de scheidsrechter belaagde 
maar zich ook agressief gedroeg 
richting spits Lennert Beentjes 
van Vitesse.

Na rust was Vitesse niet in staat 
om het goede spel van voor de 
rust verder vorm te geven. Daar-
entegen was SVW ook niet in 
staat om de wedstrijd naar zich 
toe te trekken. In de slotfase 
drong SVW nog wel aan en ont-
stonden er enkele moeilijke si-
tuaties voor het doel van Hans 
Veldt. Maar een goede redding 
van de Vitesse keeper kon niet 
voorkomen dat Vitesse de wed-
strijd afsloot met drie punten. 
Als Vitesse de volgende wed-
strijd weet te winnen dan komt 
de middenmoot in zicht voor het 
team van Patrick van der Fits.

Totale offday breekt Croonenburg op
Castricum – Woensdag 7 no-
vember speelde het als derde 
geplaatste Croonenburg tegen 
het als elfde geplaatste Alvoco. 
Wat op papier een gemakkelijke 
wedstrijd leek te zijn, bleek een 
zware tegenvaller voor de man-
nen uit Castricum.
Een drietal oud Croonenburg 
speler spelen tegenwoordig bij 
Alvoco en hierdoor waren de 
Alkmaarders gebrand om een 
goeie wedstrijd te spelen. Zij 
werden hierbij geholpen door 
Croonenburg wat zichzelf el-
ke set in de problemen bracht. 
In de eerste set keken de he-

ren al vroeg tegen een achter-
stand aan. Voornamelijk te dan-
ken aan een matige pass waar-
door tweede spelverdeler Tobi-
as v.d. Stelt moeite had de aan-
vallers goed in stelling te bren-
gen. Hierdoor werd er niet veel 
druk op de thuisploeg uitgeoe-
fend en konden ze redelijk vrijuit 
spelen. Ook de service was dit 
keer geen constant wapen. Op 
de stand van 21-13 werd Ray-
mond Wenting nog binnen de lij-
nen gebracht en wisten de heren 
de score met 25-18 nog enigs-
zins dragelijk te maken.
Ook in de beginfase van de 

tweede set speelden de heren 
niet naar hun kunnen en lie-
pen ze iets achter de feiten aan. 
Echter rond het midden van de 
set kwam Croonenburg op ge-
lijke hoogte met de thuisploeg 
en wist, door hard werken de set 
met 22-25 naar zich toe te trek-
ken. In de derde set werd scherp 
gestart en liep Croonenburg de 
hele set enkele punten voor. De 
heren gaven echter op een stand 
van 22-24 twee setpoints weg en 
verloren deze set met 27-25.
De vierde en laatste set werd 
door een reeks punten achter el-
kaar in de eindfase ook verloren.

Nieuwe voorzitter CasRC 
Castricum - Na een periode van 
vier jaar voorzitterschap van de 
Castricumse Rugby Club, heeft 
Niek Valk tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van vrijdag 
9 november, de voorzittersha-
mer overgedragen aan Graham 
Shepley. Valk kon, naar eigen 
zeggen, zijn functie als voorzitter 
niet meer naar behoren uitvoe-
ren. Zijn drukke werkzaamhe-
den en het voorzitterschap wa-

ren niet langer te verenigen. De 
Castricumse Rugby Club heeft 
een uitstekende opvolger gevon-
den in Graham Shepley. Shepley 
is twintig jaar als (jeugd)speler 
actief geweest bij de Duinran-
ders, tot een blessure hem van 
het veld hield.
Theo Schermer en Hans Gie-
link zijn tijdens dezelfde bijeen-
komst  onderscheiden als Leden 
van Verdienste.

Limmen is te sterk voor Volendam
Limmen - Limmen heeft drie 
belangrijke punten overgehou-
den aan het duel in en tegen Vo-
lendam. Hoewel het spel niet ge-
weldig was, gaf Limmen weinig 
weg. Volendam oogde zwak en 
voetbalde slordig. 
Er stond afgelopen zondag een 
sterk team, waar Volendam geen 
antwoord op had. Emile Veldt 
verving de geschorste Jan Wel-
boren in de spits en scoorde di-
rect twee maal. De 0-1 viel pas 
na 34 minuten, maar Limmen 
had eerder in de wedstrijd al en-
kele goede mogelijkheden ge-
had. Rechtsbuiten Jordy Siepel 

schoot iets te vlug na een feno-
menale voorzet van Rens Min. 
Even daarvoor had Jack van de 
Reep Emile Veldt de diepte inge-
stuurd, maar Emile’s inzet ging 
naast de uitkomende keeper én 
naast het doel. Gelukkig voor 
Limmen viel de verdiende treffer 
alsnog. Jeroen Veldt omspeelde 
de rechtsback en bediende neef 
Emile op maat, die knap binnen-
kopte.
Volendam stelde hier niet veel 
tegenover. Zij probeerden met 
verzorgd voetbal de lans te door-
breken, maar dit lukte niet echt. 
In de tweede helft veranderde 

het spelbeeld niet. In de 54e mi-
nuut gaf Jeroen Veldt vanaf links 
een scherpe voorzet. De mis-
communicatie tussen centrum-
verdediger Kras en de keeper 
leidde ertoe dat de Kras de bal 
in eigen doel kopte. De 0-3 viel 
in de 86e minuut. Paul Zeeman 
veroverde de bal onder luid ge-
juich van het Limmer-publiek. Hij 
leverde een puike pass op Emile 
Veldt. Emile omspeelde de kee-
per en schoot de 0-3 binnen.
De overwinning werd op de te-
rugweg in de spelersbus gevierd. 
Limmen staat door deze over-
winning op plaats 7.

DOS plaatst zich 100% voor 
het NK trampolinespringen
Castricum - Zaterdag werd de 
laatste teamcompetitiewedstrijd 
trampolinespringen gehouden in 
Alkmaar. Amber van Zilt, Esmee 
v.d. Horst, Tess de Vries en Maai-
ke v.d. Neut kwamen uit als het 
E2 team en werden na afloop van 
deze wedstrijd derde in competi-

tie. Zij mogen dus door naar het 
NK in december. Milo v.d. We-
tering, Madé Couwenberg, Ayla 
Cretier en Rosalie Zoontjes wer-
den deze wedstrijd tweede, maar 
overall dus een eerste plaats en 
mogen ook door naar het NK op 
8 december in Hoogezand.

Gé Bouwhuis, erelid Tennis- 
club Bakkum overleden
Bakkum - Op 29 oktober is op 
87-jarige leeftijd Gé Bouwhuis, 
erelid van Tennisclub Bakkum 
overleden. Gé was ruim vijftig 
jaar lid van Tennisclub Bakkum 
en heeft gedurende vele jaren 
als bestuurslid en lid van tallo-
ze commissies met grote inzet en 
betrokkenheid  een waardevolle 
bijdrage aan de club gegeven. In 
1994 werd hij benoemd tot erelid 
en bovendien werd hij  in 2007 
uitgeroepen tot Supervrijwilliger 
(foto). Hij was een stimulerende 
kracht binnen de vereniging en 
zette zich altijd enthousiast en 
met bewonderenswaardige toe-
wijding daarvoor in. 
Door zowel bestuurders als le-

Limmen - Zondag 18 november 
is de laatste witviswedstrijd van 
de competitie. Gevist wordt in 
het Stet en de vangst wordt deze 
keer alleen gewogen. 
De stand aan kop van de A-
groep is als volgt: aan de leiding 
gaat Co Duinmeijer, die onbe-
dreigd het kampioenschap gaat 
opeisen. Op de tweede plaatse 

Witviswedstrijd staat Mandy Schouws, die op de 
hielen wordt gezeten door Pe-
ter van der Heijdt en Jan Walta, 
beiden gerenommeerd om hun 
vangsten in het Stet. In de B-
groep wordt gevist om drie pro-
motieplaatsen. Hiervoor staan 
vijf vissers kansrijk: Piet Pepping, 
Karl Nuijens, Han Duin, Dick Pe-
kel en Nico Schouws.
Verzamelen is om 8.00 uur bij 
Albert Heijn. Na de plaatsloting 

vertrek naar het Stet en wordt er 
2 ½ uur gevist. Inleg is  3,00 eu-
ro, vooraf opgeven is niet nodig.

Op zondag 25 november is de 
laatste baarswedstrijd. Het be-
treft een inhaalwedstrijd die eer-
der vanwege zware regen en on-
weer niet is doorgegaan. Details 
zijn nog niet bekend maar van-
af komende week op de websi-
te te vinden. 

den van de club wordt daaraan 
met respect en dankbaarheid te-
ruggedacht.

Zondag 18 november 14.00 uur:

Limmen - Alkmaarsche Boys

balsponsor:	 Dennis beentjes keuken en interieurbouw

pupil v.d. week:	 Dion beentjes (speler limmen D4)

Vitesse’22 
op de goede weg!
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