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Nog twee aardbevingen
Castricum - Op 27 oktober en 
4 november zijn nog twee aard-
bevingen gemeten in zee voor de 
kust van Castricum. Deze laatste 
bevingen hadden een kracht van 
1.8 en 1.7 op de schaal van Rich-
ter. Hiermee komt het totaal op 
vier aardbevingen in twee weken 
tijd. De eerste had een kracht 

van 2.5 en vond plaats op 22 ok-
tober. 
Inwoners hoorden een harde 
knal alsof er een grote explosie 
in de nabijheid plaatsvond. De 
volgende dag was er een beving 
van 2.0 op de schaal van Richter 
die door minder mensen is ge-
voeld. 

Toekomst Platform Ons Strand?
Castricum - Stichting Platform 
Ons Strand, in 2011 opgericht om 
alle ontwikkelingen op het strand 
kritisch te volgen, beraadt zich op 
de toekomst. Voorzitter Adrie Lu-
te vraagt inwoners en andere be-
langstellenden daarom een kor-
te of lange vragenlijst in te vullen 
op www.onsstrand.info. ,,Wordt 
ons doel, bescherming van de 
natuurlijke strandomgeving nog 
breed gedragen?”, vraagt Adrie 
Lute zich af. ,,Zo ja, welke aanpak 
en toon zetten we in? Of is het 

stichtingsbestuur een eenzaam 
groepje dat los van haar achter-
ban de strijd aanbindt tegen de 
zakelijke verstedelijking van de-
ze natuurlijke omgeving?” De-
ze vragen zijn reden om de me-
ning van de bevolking in kaart 
te brengen. Die mening zal aan-
geven of de stichting in een be-
hoefte voorzie. 

Familie Schram neemt lied op
Regio - Wie kunnen het be-
faamde lied ´Heemskerkse Aard-
bei´ van Henk Schram, oorspron-
kelijk afkomstig uit Castricum, 
beter vertolken dan zijn kinderen 
en kleinkinderen? Als er iemand 
is die op dat idee komt en het 
ook nog realiseert, dan is het Jan 
Schrama wel. Op zijn initiatief 
dook op 10 november de prak-
tisch complete familie Schram 
met aanhang de studio in voor 
de opname van het lied. Het re-
sultaat is te horen op de cd: 1000 
jaar Heemskerk, deel twee. De 
cd is een van de vele activitei-
ten in het kader van H950. De 
opname van het Aardbeienlied 
is de herleving van een roem-
rucht verleden. Oud-gemeente-

secretaris van Heemskerk Henk 
Schram (overleden in 1967) 
schreef de tekst in 1947 als on-
derdeel van een van de revues 
die hij samen met de plaatse-
lijke toneelverenigingen maak-
te. Deze shows met hun confe-
rences, sketches en vrolijke lied-
jes waren zeer geliefd. Afgelo-
pen zondag stortten de nako-
melingen van Henk Schram zich 
op het product waar de tuinders 
in Heemskerk vroeger groten-
deels van leefden: de Heems-
kerkse aardbei, ‘de lekkere rooie 
waar we zo van houden’. Enkele 
strofen en het refrein van de lof-
zang zijn afgedrukt op een bord 
in het themapark ‘Het Aardbei-
enland’ in Horst. De eerste en 

tot nu toe enige opname staat 
op naam van Wim Koopman en 
is te vinden op de cd ‘1000 jaar 
Heemskerk’. Ter gelegenheid van 
het feestjaar H950 doet de fami-
lie Schram het nog eens dunne-
tjes over. Een aantal jaren ge-
leden sprak Nico Rozemeijer in 
zijn radioprogramma ‘Het dorp 
van mijn vader’ met Qruun, de 
oudste zoon van Henk Schram, 
over de liedjes van zijn vader. 
Spontaan kwam toen een andere 
topper uit die periode ter spra-
ke met het onsterfelijke refrein 
‘Geef mij mijn Heemskerk maar, 
daar kan ik niet buiten. Waar aan 
de Oosterweg de vogeltjes flui-
ten’. Wie weet wordt het een suc-
cesvol vervolg. Foto: L. Tillmans.

Driehonderd miljonairs
in gemeente Castricum
Castricum - Castricum heeft driehonderd inwoners die zich mil-
jonair mogen noemen en dat is 1,9 procent van de bevolking. Dat 
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

In Bergen wonen zeshonderd miljonairs en dat is 3,9 procent van 
het aantal huishoudens. Blaricum kent met tien procent de hoogste 
miljonairsdichtheid, gevolgd door Bloemendaal, Laren en Wasse-
naar. Den Helder telt het minste aantal miljonairs in Noord-Holland. 
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Castricum - Zang- en show-
groep Music-Train laat op vrij-
dag 29 en zaterdag 30 november 
en zondag 1 december de nieu-
we show ‘Back on Track’ zien in 
Hotel Borst in Bakkum. In deze 

show zijn de liedjes verdeeld in 
muzikale blokjes, allen met een 
grote variatie in het thema. Voor-
al heel veel zang dus deze keer.
Kaarten à 10 euro zijn te koop bij 
boekhandel Laan aan de Burge-

meester Mooijstraat en Nice to 
Have in winkelcentrum Geester-
duin en via de website www.mu-
sic-train.nl. De kaarten voor za-
terdag 30 november zijn al uit-
verkocht. De voorstelling op vrij-
dag 29 november start om 20.00 
uur, op zondag 1 december om 
14.30 uur. 

Waarom deze straf?
Nog maar net een week geleden ontvangen de hondenbezitters van 
Castricum een brief namens de burgemeester en wethouders van Cas-
tricum, waarin op ons een beroep wordt gedaan om ons aan te melden 
en dus deel te nemen aan project Waaks, wat overigens een prachtig 
initiatief is. Gelijkertijd echter nemen deze burgemeester en wethouders 
het besluit om het belangrijkste losloopgebied in Castricum op te heffen 
vanwege enkele incidenten. Zeer groot is dan ook mijn verbazing én 
verontwaardiging hierover. Wij, de hondenbezitters, betalen keurig onze 
hondenbelasting, ruimen de ontlasting op én trekken al aan de bel bij 
verdachte zaken. Waarom dan toch deze ‘straf’?
Een zeer teleurgestelde hondenbezitter. (Naam en adres bekend bij de 
redactie).

Is dat wel veilig dan?
Met afgrijzen las ik het bericht dat honden vast moeten in het park 
Noord End. Zelf maak ik al 26 jaar met opeenvolgende honden dagelijks 
gebruik van deze prettige mogelijkheid om mijn honden te laten spelen 
en zwemmen. Dit is voor 99,99% altijd veilig gegaan. Nu zijn er recent 
twee incidenten geweest. Dit is zeer te betreuren. Een van de incidenten 
was met een hond die door een uitlaatservice werd uitgelaten. Niet door 
de eigen baas. Nu wordt op basis van deze twee incidenten een zo 
ingrijpende maatregel genomen zonder enig overleg met betrokkenen, 
terwijl er vast wel oplossingen te bedenken zijn voor het tweede argu-
ment; de Visser ‘t Hoofdschool die zich beperkt voelt in zijn vrijheid. Ver-
plaatsing van het klimtoestel naar het kleine veld naast de school en een 
hekwerk naast het voetpad dat naar de zijingang van de school leidt zou 
dit probleem voor 100% oplossen bijvoorbeeld. Inconsequent is dat er 
nog strookjes zijn waar honden wel los mogen. Is dat wel veilig dan? Zijn 
daar geen bijtincidenten mogelijk? Gaat de Cuneraschool dan ook kla-
gen? De Kramersweg, de Geversweg en het fietspad naar Uitgeest dat 
zijn plekken waar auto’s dan wel fietsers en/of wandelaars lopen. Buiten 
de vraag of dat dan wel veilig is, is daar bovendien totaal geen plek voor 
honden om te spelen. Echt loslopen kan dan alleen nog op het strand. 
En ja dan alleen in de winter, en als je heel vroeg bent, want anders loop 
je leeg op de parkeerkosten. Bijzonder eigenaardig is verder nog dat we 
in dezelfde periode een uitnodiging hebben gekregen om te participeren 
in het project Waaks. Ook de politie Noord Holland Noord zou het zo op 
prijs stellen dat hondenbezitters participeren. Terwijl diezelfde politie nu 
de eigenaren op de bon wil gaan slingeren die toch nog de vrijheid willen 
nemen om hun hond even te laten zwemmen en rennen.
Marjon van Campen.

Opheffing losloopgebied
Met verontwaardiging heb ik vernomen dat het college heeft besloten 
het losloopgebied voor onze honden op te heffen. Burgemeester, wan-
neer zijn de besprekingen om dit besluit door te voeren geweest? En 
waarom weten wij daar niets van? Waarom hebben wij geen kans ge-
kregen ons te verdedigen? Leven wij nu écht in zo’n land en plaats waar 
helemaal niets meer kan en mag? Ik loop al jaren met mijn hond lekker 
een rondje park, mijn hond speelt , rent , en geniet, en ik met hem. 
Zo zijn er mensen die al dertig jaar daar hun wandeling maken. En dat 
mag nu niet meer? Vanwege een of twee incidenten in al die jaren? En 
dan niet eerst een waarschuwing, nee, gelijk een prent van 70 euro. 
Gaan jullie daar feestjes van geven? Van mij krijgen jullie niets, ook geen 
hondenbelasting meer! Geen enkele reden voor namelijk. Ben benieuwd 
hoe lang de gemeente dit besluit kan volhouden. 
Nel Schiphorst. 

Intrekken hondenlosloop-
gebied is opgeschort

Castricum - De aanlijnplicht 
voor honden in park Noord-
End is opgeschort. De gemeen-
te gaat  nu toch eerst in gesprek 
met de diverse partijen over een 
alternatieve oplossing voor het 
park. Eerder besloten burge-
meester en wethouders dat het 
park geen hondenlosloopgebied 
meer mocht zijn. Dat was het 
gevolg van diverse klachten en 
twee ernstige bijtincidenten. Dit 

besluit had een behoorlijke im-
pact op de hondenbezitters. Dat 
bleek onder andere woensdag-
avond tijdens een bijeenkomst in 
het gemeentehuis. In een comi-
té met belanghebbenden wordt 
nu gesproken over alternatieve 
oplossingen. Inzet daarbij is een 
compromis dat recht doet aan 
de belangen en de veiligheid van 
de verschillende gebruikers van 
Noord-End. 

Nieuwe zonnecentrale
Akersloot - Dit voorjaar werd 
op initiatief van CALorie, Zon op 
Nederland en de gemeente Cas-
tricum de eerste coöperatieve 
zonnecentrale geopend in Cas-
tricum. Deze biedt een kans voor 
mensen zonder geschikt eigen 

dak om met zonnepanelen zelf 
stroom op te wekken. Inmiddels 
zijn de plannen voor een tweede 
zonnecentrale in Akersloot ge-
vorderd. De initiatiefnemers no-
digen belangstellenden uit aan-
wezig te zijn bij de informatie-

avond. Het gaat om naar schat-
ting zestig gezamenlijk aan te 
kopen zonnepanelen op een ge-
meentelijk dak in Akersloot. De 
informatieavond is op 20 novem-
ber in de kantine van de brand-
weerkazerne op de Buurtweg 51 
in Akersloot. Aanvang 19.30 uur.
Wethouder Christel Portegies is 
namens de gemeente aanwezig

Succes Dorcas 
Castricum - Het was voor de 
eerste keer dat Dorcas voedsel 

de allerarmsten in Oost-Europa 
en Afrika. In totaal werden maar 
liefst zestig voedselpakketten 
verzameld. 

inzamelde in Castricum. Zater-
dag werden klanten van de Vo-
mar in Geesterduin verzocht ex-
tra boodschappen te doen voor 

Ode aan de vrijheid van 
drukpers in galerie Sopit
Castricum - Grote drukte aan 
de Anna Paulownastraat 22 af-
gelopen zondagmiddag. De vrij-
heid van de drukpers, zowel 
in Nederland als in Kameroen, 
was de rode draad op de ope-
ningsdag van twee nieuwe ten-
toonstellingen bij galerie & gra-
fisch atelier Sopit. Op de ten-
toonstelling van schilderijen uit 
Kameroen worden op kleurrij-
ke en cartooneske wijze scènes 
uit het alledaagse leven in Afri-

ka verbeeld. De andere tentoon-
stelling laat zien hoe vanaf 1919 
nieuws door de plaatselijke pers 
werd verspreid. Daaraan verbon-
den is de opkomst en ondergang 
van zes Castricumse drukkerijen. 
Een door Hans Kinders gemaak-
te film ondersteunt de geschie-
denis die in het 36e jaarboek van 
Oud-Castricum is opgenomen. 
Beide tentoonstellingen zijn nog 
te zien tot en met 8 december op 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Castricum - Ernst Mooij pre-
senteert tijdens de komen-
de Overleggroep Strandgebied 
Castricum op 19 november op 
eigen wijze de geschiedenis van 
het strand. Hij laat het publiek 
het verleden zien, maar met een 
actuele blik. In zijn verhaal over 
de opkomst en ontwikkeling van 
het strandleven zal hij een verge-
lijking maken tussen het strand-
gebied van Bloemendaal en dat 
van Castricum aan Zee. Voorzit-
ter Kees de Ruiter van de Ver-
eniging Strandhuisjes Castri-
cum voerde een enquête uit on-
der de circa 120 eigenaren van 
de rode en de gele strandhuisjes. 
Op dinsdag 19 november maakt 
hij de resultaten hiervan bekend. 
De bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur in de Raadzaal van het 
gemeentehuis van Castricum. Ie-
dereen is welkom.

Uitgeest - Uitgeest - De provin-
cie Noord-Holland voert tot en 
met 15 november de voorlopig 
laatste werkzaamheden uit aan 
de Provincialeweg in Uitgeest. 
Om dat mogelijk te maken wordt 
de weg tijdens de uitvoering ‘s 
nachts gestremd. 

Geschiedenis en 
enquête strand 

Afsluiting N203
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Directie: 
Frits Raadsheer
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Janssen/Pers Rotatiedruk
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CASTRICUMMER: 17.175
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Blues, rock en punk 
in Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 15 no-
vember begint De Bakkerij het 
weekend met twee bluesbands.  
Two Shakes of a Lamb’s Tail,  
een driekoppige psychedelische 
bluesrock band. The Feather And 
The White worden door 3voor12 
beschreven als ruige riffs, sla-
vendrijvende beats en vocalen 
ergens tussen Jim Morrison en 
Tom Waits; een duo dat voldoen-
de in huis heeft om elke zaal plat 
te spelen. De zaal is vrijdag 15 
november om 21.00 uur open en 
de entree is 4,00/3,00 euro. Za-
terdag treedt de band Humph 
op. Zij hebben een rijk reper-

toire met veel Thelonious Monk. 
Ze interpreteren het op ge-
heel eigen wijze. De zaal is om 
21.00 uur open en de entree is 
3,00/2,00 euro. 
Zondag komen er twee rock-
bands; het Zweedse Tiger Bell 
bestaat uit het Zweedse kwar-
tet Lotta, Lisa, Canan and Lovi-
sa. Tiger Bell staat met één voet 
in pop, één voet in punk en de 
laatste voet staat in rock. Che-
ap Thrills is een rock ’n rollband 
met vier muzikanten uit Haarlem 
en Amsterdam. De zaal is om 
20.00 uur open en de entree is 
4,00/3,00 euro.

Chineze dames gezocht
Castricum - Zaterdag hebben 
twee Chinese dames zich schul-
dig gemaakt aan winkeldief-
stal in Geesterduin. Via Burger-
net werden inwoners opgeroe-
pen naar ze uit te kijken. Beide 

dames waren 1.60 m, ze hadden 
allebei een donkere jas aan, een  
vrouw droeg een witte sjaal en 
de ander een zwarte broek met 
roze strepen. De dames zijn niet 
gesignaleerd. 

Castricum - Vanuit de protes-
tantse kerk wordt een bezoek 
van de Sint aangeboden. De op-
brengst is bestemd voor het Me-
disch Kinderdagverblijf Bethania 
in Cluj in Roemenië. Er kan ge-
kozen worden voor een bezoek 
op woensdag 4 december van-

af ongeveer 15.00 uur of don-
derdag 5 december vanaf onge-
veer 16.30 uur. Voor een bezoek-
je van de Sint en zijn Pieten be-
taalt men veertig euro. Opgeven 
vóór 30 november bij Marianne 
Beitler, tel.: 0251 652370, marian-
nebeitler@pkcastricum.nl. 

Lezing bioloog Rolf Roos
Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt dit 
jaar gehouden op donderdag 
14 november om 20.30 uur in 
Geesterhage. Op het program-
ma staat een lezing van de Cas-
tricumse bioloog Rolf Roos over 
historische kaarten van de dui-
nen van Noord-Holland en het 
verhaal over 1.000 jaar gebruik 

van deze duinen. Roos is redac-
teur van de boekenreeks ‘Dui-
nen en mensen’ die over Kenne-
merland, Noordkop en Texel ver-
scheen, zie www.duinenmensen.
nl. Op deze avond zijn de drie 
boeken met korting te koop.
De toegang voor donateurs en 
hun huisgenoten is gratis. Ande-
re belangstellenden betalen een 
bijdrage van 2,00 euro. 

Jubilerend Expressie speelt 
‘Het geheugen van water’

Castricum - Toneelgroep Ex-
pressie bestaat dertig jaar en 
speelt de meest succesvolle pro-
ductie uit het verleden: ‘Het ge-
heugen van water’. Deze tragiko-
medie gaat over drie zussen die 
afscheid nemen van hun overle-
den moeder. 
Dit toneelstuk is niet alleen 
grappig; het is ook een aangrij-
pend drama. De regie is opnieuw 
in handen van John van Dongen, 
die inmiddels tien jaar actief is 
bij Expressie. De cast is vrijwel 
geheel vernieuwd. De hoofdrol-
len worden vertolkt door Isabelle 

Dijkman Dulkes, Christien Kes-
sens en Anke Huisman. De man-
nenrollen worden vertolkt door 
Roel van de Waal en Wim Boske. 
En de overleden moeder wordt 
gespeeld door Saskia van Don-
gen. Kaarten kosten 7,50 euro en 
zijn verkrijgbaar bij boekhandel 
Laan. Reserveren via www.to-
neelgroepexpressie.nl kan ook, 
of bel 0251-252751. De voorstel-
lingen zijn op vrijdag 22 novem-
ber en zaterdag 23 november 
om 20.00 uur en zondag 23 no-
vember om 14.00 uur in ontmoe-
tingscentrum Geesterhage.

Egmond - Tot en met 12 januari 
exposeert de zaterdagochtend-
groep van Perspectief uit Bak-
kum in café ‘Het Roer Om’ te Eg-
mond aan Zee. Er zijn 33 werk-
stukken van veertien verschillen-
de kunstenaars te zien. De expo-
sitie wordt geopend op zondag 
17 november om 12.30 uur. Het 
adres is Voorstraat 46 tegenover 
de Prins Hendrikstichting.

Perspectief in 
Het Roer Om

Castricum - Op woensdag 20 
november organiseren de ou-
derenbonden, kerkelijke orga-
nisaties, welzijnsinstellingen sa-
men met het CDA-Castricum 
een informatiebijeenkomst over 
de grote decentralisaties op het 
gebied van zorg en gezond-
heidszorg. De bijeenkomst is van 
15.00-17.00 uur in de Maranatha-
kerk, Prins Hendrikstraat 1. Aan 
het woord komt Deny de Jong, 
voorzitter van Stichting Welzijn 
over wat de zorgen zijn. Ada van 
Toorenburg van ViVa Zorggroep 
vertelt wat de zorgsector doet. 
Fred Mosk, CDA-wethouder, so-
ciaal beleid, gemeente Castri-
cum en coördinerend wethouder 
decentralisaties, legt uit wat de 
gemeente doet. 
De bijeenkomst is vrij toeganke-
lijk en iedereen is welkom. 

Informatie over 
sociaal beleid

Augustinus scoort goed

Castricum - Afgelopen week 
ontving groep 7 van Basisschool 
Augustinus bericht dat zij vrijdag 
9 mei op schoolreis naar Wali-
bi Holland mogen. Dit school-
reisje is een cadeau van de Kin-
derpostzegelactie. Groep 7 heeft 
namelijk een geweldige prestatie 

neergezet; zij behoorde tot een 
van de 25 groepen die de hoog-
ste gemiddelde opbrengst per 
leerling hebben binnengehaald. 
Van de totale opbrengst van 11,6 
miljoen euro heeft groep 7 een 
bedrag van 12.355,00 euro op-
gehaald.

Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum wil in het jaar-
boek van volgend jaar aandacht 
besteden aan de periode van de 
Eerste Wereldoorlog en roept de 
hulp in van Castricummers en 
Bakkummers die mogelijk nog 
verhalen van hun familie kennen 
uit die tijd en misschien nog over 
foto’s beschikken van grootva-

Oproep: Castricum en WO I
ders uit de mobilisatietijd. De 
werkgroep is dus vooral geïnte-
resseerd als er op een of andere 
manier plaatsgenoten betrokken 
waren bij situaties en gebeurte-
nissen uit de tijd tussen 1914 en 
1918. 
Niek Kaan van Oud-Castricum 
neemt graag tips in ontvangst, 
tel.: 0251-650009.
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Geschiedenisprijswinnaar 
Libris geeft lezing bij Laan
Castricum - Zondag 17 novem-
ber om 14.00 uur komt de Libris 
geschiedenisprijswinnaar, Mar-
tin Bossenbroek, langs voor een 
lezing bij boekhandel Laan. On-
derwerpen zijn de oorsprong van 
de apartheid, eerste mediaoor-
log, voorproefje van de Eerste 
én de Tweede Wereldoorlog en 
de Boerenoorlog; de meest intri-
gerende conflicten in de moder-
ne geschiedenis, aldus Bossen-
broek. Martin Bossenbroek, au-
teur van historische klassiekers 
als Holland op zijn Breedst en De 
Meelstreep, vertelt het hele ver-
haal, inclusief de cruciale Neder-
landse inbreng. 

Expositie van de tassen van 
Marieke de Vree is verlengd

Castricum - Vanwege de gro-
te belangstelling is de tassen-
tentoonstelling van dorpsge-
noot en beeldend kunstenares 

 
Castricum - Tot en met 13 de-
cember exposeert Diny Dijk-
mam-Mulder haar schilderijen 
in de etalages van Streetscape 
op  het Bakkerspleintje 81. Diny 
is geboren en getogen in Castri-
cum. Diny schildert en aquarel-
leert ruim zestig jaar. 

Verder exposeren Hans Balk en 
Peter van den Berg (fotografie), 

Ans Martens (vilt en zijde), Hetty 
Spaanderman, Beatrix Boogaard, 
Ingrid Frissen, Mireille Moya 
(schilderijen), Monique Mulder, 
Renate Haanappel, Ron Huijs-
man, Nel Kasje en Joop Koop-
man (keramiek), Joyce van Brug-
gen-den Boer (sieraden) en di-
verse beelden van Tonna Lucas-
sen, Tineke Pijnappel en Ed en 
Tonny Beek. 

Marieke de Vree in de Amster-
damse galerie A’dam House of 
Arts & Crafts verlengd tot dins-
dag 19 november. Tassenmuse-
um Hendrikje toonde interes-
se in het werk van Marieke en 
heeft in haar collectie één van 
de bijzondere tassen opgeno-
men, de ’Dirk’-tas. Speciaal voor 
de komende december-feestda-
gen ontwierp Marieke een serie 
kersttassen.

”De galerie bevindt zich op de 
Oudeschans 21, is op werkda-
gen geopend van 10.00 tot 18.00 
uur (even aanbellen). Op vrijdag 
15 november is Marieke tussen 
12.00 en 17.00 uur in de galerie 
aanwezig. Castricummers die dit 
krantenartikel meebrengen naar 
de expositie, krijgen 20% korting 
op een aankoop.

In de etalages van Beentjes, To-
renstraat 28 zijn schilderijen te 
zien van Nella van Os-Algra en 
brons van Nel Kasje. Foto: Saskia 
Steenbakkers.

Cool BlenZ in Vredeburg
Limmen - Voor de derde keer 
speelt Cool BlenZ bij de Jazz 
Session Club. Zij brengen zon-
dag 17 november een verras-

send programma met jazz- en 
pop. Aanvang 16.00 uur in De 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64. 
De toegang is gratis. 

Castricum - Cascantar is een 
gemengd koor dat wereldmuziek 
brengt en op zoek is naar twee 
nieuwe sopranen. Er is een we-
kelijkse repetitie op de maan-
dagavond en door het jaar heen 
zijn er diverse optredens. Het 
koor heeft een eigen begelei-

Sopraan gezocht dingsorkest en speelt ook samen 
met gastmuzikanten. Het koor is 
op zoek naar zangeressen die in 
een kleine bezetting zelfstandig 
hun partij kunnen zingen. Voor 
meer informatie zie www.zgod-
an.nl; doorklikken op Cascantar. 
Belangstellenden kunnen bellen 
naar 06-12025767 of mailen: het-
tykienhuis@casema.nl.

Castricum - De Verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft de 
Castricumse filmmaakster Pau-
lien van Vliet uitgenodigd. 

Zij  vertelt over haar ervaringen 

Paulien van Vliet vertelt over film
met het maken van de film ‘De 
Slag bij Castricum in 1799’. Geïn-
teresseerden kunnen op dinsdag 
19 november om 10.00 uur bij de 
groep aanschuiven in het muse-
um van de werkgroep Oud Cas-

tricum, de Duynkant, hoek Ge-
versweg/Duinenboschweg. De 
toegangsprijs is 2,50 euro. 

Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel.: 656562, e-mail 
info@welzijncastricum.nl. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

dinsdag 21.00 uur  
The Hunger Games Marathon

woensdag 16.00 &  20.00  uur  
The Hunger Games 2: Catching Fire

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.00 & 19.30 uur  

maandag & dinsdag 20.00 uur  
woensdag 21.00 uur  

Diana
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   maandag 20.00 uur  

dinsdag & woensdag 19.00 uur  
Het Diner

vrijdag & zaterdag 18.45 uur   
Gravity 3D

dinsdag 14.00 uur  
Hoe duur was de suiker

vrijdag 18.45 uur  
zaterdag 16.00 & 18.45 uur  

zondag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur  
De nieuwe wildernis

zaterdag 16.00 uur   
zondag 11.00 & 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur  
Sinterklaas en de pepernoten chaos

zondag 13.30 uur  
Turbo (NL) - 3D
zaterdag 13.30 uur  

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur  
Planes (NL) - 3D

zaterdag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur  
Turbo (NL) - 2D

Programma 14 nov t/m 20 nov 2013

The Hunger Games Marathon
In de nacht van dinsdag 19 op 
woensdag 20 november organi-
seert Corso Bioscoop een Hun-
ger Games Marathon. Het be-
gin is dinsdag om 21.00 met de 
eerste Hunger Games gevolgd 
door de nachtelijke première van 
The Hunger Games: Catching 
Fire om 00.01 uur. The Hunger 
Games Catching Fire. 
Na het winnen van de brute Hon-
gerspelen zijn Katniss en Pee-
ta alles behalve veilig. Er gaan 
geruchten over een opstand te-
gen het Capitool. Een opstand 

die zij hebben helpen ontstaan. 
President Snow accepteert als 
enig excuus voor hun gedrag 
de overweldigende liefde die ze 
voor elkaar voelen. En tijdens 
hun verplichte zegetocht langs 
alle districten zullen ze de we-
reld hiervan moeten overtuigen. 
Als dat niet lukt, zullen er vrese-
lijke consequenties zijn. Het Ca-
pitool kondigt kort daarna de 
75ste editie van de Hongerspe-
len aan. Deze heeft als ‘Quarter 
Quell’ speciale nieuwe regels. En 
die doen iedereen versteld staan.

Diana is een biografisch drama 
over de Princess of Wales. De 
film gaat over de laatste twee 
jaar van het leven van prinses 

Diana Diana en de geheime liefdes-
relatie die ze had met de gere-
nommeerde hartchirurg Dr Has-
nat Khan tot het tragische auto-
ongeluk waarbij ze stierf samen 
met Dodi Al-Fayed in Parijs. 

Schilderij Tinie genomineerd
Limmen - Tinie Hanck-Val-
kering uit Limmen hoort met 
haar stilleven ‘aalbessen’ tot 
de vijftig genomineerden voor 
het ‘Schilderij van het jaar 
2013’. 

Dat is een landelijke wedstrijd 
met ruim achthonderd inzen-

dingen. Zij schildert al jaren bij 
Ibis in Alkmaar. Zij vindt de no-
minatie een hele eer, maar ook 
een bevestiging van de kwali-
teit van de leraren bij Ibis. Er kan 
door het publiek vóór 1 decem-
ber worden gestemd op de vol-
gende link: http://www.schilde-
rijvanhetjaar.nl/schilderij /672. 
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Een plafond bedekt met bamboe, de toepassing van 
leem, hout en subtiele kleuren groen; niets is aan het 
toeval overgelaten bij de inrichting van Joan Organics 
die zaterdag om 13.00 offi cieel wordt geopend. Joan 
Visser presenteert dan een assortiment cosmetica, ver-
zorgings- en verwenproducten die van biologische af-
komst zijn. Daarnaast biedt Joan artikelen als hand-
doeken en badjassen gemaakt van biologisch katoen. 
,,Heel bijzonder zijn de cadeausets”, zegt zij. ,,Mooie 
producten op palmbladschalen die biologisch afbreek-
baar zijn en met houtwol dat gerecycled is. Heel bij-
zonder om cadeau te doen.” Opvallend is dat de prijzen 
van de producten die in deze winkel worden aange-
boden heel toegankelijk zijn. Joan is de winnares van 
een prijsvraag waarin gevraagd werd naar een goed 
idee om leegstand in het centrum van Castricum te-
gen te gaan. De winkel is te vinden op de Burgemees-
ter Mooijstraat 33 in Castricum.

Het nostalgische kringloopwarenhuis De Tijdgeest in IJmuiden is al in ge-
zellige kerstsfeer ingericht. Veel kandelaars, waxinelichthouders, wame 
plaids en nog veel meer woonaccessoires om ieder huis knus in te rich-
ten. De Sint wordt zeker niet vergeten; hij kan hier leuk slagen voor de 
kinderen. Lieve boekjes en speelgoed zijn hier volop te vinden.
Trots zijn Sindie en Ted Breuring op de unit van het Leger des Heils. ,,Wij 
zijn enorm blij dat we regelmatig een volle bus naar het Leger des Heils 
kunnen rijden. We willen een sociaal en betrokken bedrijf zijn. Sinds kort 
werken we samen met IJmond Werkt. Zij plaatsen bij ons mensen met 
een uitkering die, totdat ze een betrekking vinden, bij ons in het werkpro-
ces blijven. We hopen een gezellige winkel te zijn voor onze medewerkers 
en klanten!’’

Kringloopwinkel De Tijdgeest, Tussenbeeksweg 7-9, IJmuiden, 06-
16983070.

Blij met Joan 
Organics

Bij Bobs party & Events in Uitgeest vindt op zondag 24 
november een gezellige en gemoedelijke trouwbeurs 
plaats voor wie gaat trouwen of een jubileum heeft te 
vieren. Voor de ouders en schoonouders is de beurs een 
leuke kijk op wat er allemaal mogelijk is om de trouwdag 
van zoon of dochter tot een onvergetelijke te maken. Al-
les wat de huwelijksdag tot een topper kan maken vindt 
men op deze beurs; van ringen tot aan de limousine. 
Bovendien vindt er een spectaculaire bruidsshow plaats 
van Thandora bruidsmode uit Alkmaar om 12.00 en om 
14.00 uur. Gratis entree, openingstijden van 11.00 tot 

16.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.saskia-
haarstyling.nl of via 06-51064996.

Kringloopwarenhuis 
De Tijdgeest in warme sferen

Helpen kurken sorteren en inzamelen
Limmen - Stichting Limmen Lu-
diek gaat in 2015 een aanval 
doen op het wereldrecord groot-
ste kurkenmozaïek en daar zijn 
heel veel kurken voor nodig. 
Ruim 300.000 kurken zijn de 
Limmer dorp grenzen al bin-
nen gerold. En deze kurken ko-
men echt overal vandaan. Voor-
zitter Kees de Jong is net terug 
uit de Elzas met 20.000 kurken. 
Maar ze moeten dus nog steeds 
op jacht naar 200.000 kurken. 

Het uitsorteren van de kurken op 
kleur vreet ontzettend veel tijd. 
Daar is Limmen Ludiek na drie 
sorteermiddagen al wel achter 
gekomen. De eerstvolgende sor-
teermiddag staat voor zaterdag 
16 november op het programma 
in de voormalige Dolfi jnenpret 
aan de Jan Valkeringlaan in Lim-
men van 12.00 tot 17.00 uur. Alle 
hulp is welkom. 
Limmen Ludiek wil als test mo-
zaïek Nelson Mandela gaan ma-
ken om er achter te komen wel-
ke techniek ze in 2015 moeten 
gaan gebruiken. 

Castricum - Voor het tweede 
jaar op rij is de Hobbitwoning 
op Kennemer Duincamping Ge-
versduin in het Noord-Hollandse 
Castricum uitgeroepen tot ori-
gineelste slaapplek van Neder-
land. De website OrigineelOver-
nachten.nl publiceert elk jaar 
een Top 10 met de meest bijzon-
dere overnachtingplaatsen van 
Nederland. De lijst wordt samen-
gesteld op basis van de bezoek-
cijfers van de diverse accommo-
daties op de site. Voor het twee-
de jaar wist de Hobbitwoning de 
meeste bezoekers te verrassen. 
De Hobbitwoning is een sprook-
jesachtig vakantiehuisje half on-
der een heuvel gelegen. 

Hobbitwoning 
is origineelste

Spectaculaire bruidsshow
Trouwbeurs Bobs Party & Events 

zondag 24 november
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Sinterklaasfeest 
in speeltuin

Uitgeest - Op zaterdag 23 no-
vember brengt de goedheilig-
man met zijn pieten zoals elk jaar 
een bezoek aan speeltuin Kin-
dervreugd. Het wordt een spet-
terend feest, met gezellige spel-
letjes, lekker veel dansen en na-
tuurlijk voor iedereen een leuk 
cadeautje. De ochtend begint 
om 9.45 uur in het clubgebouw 

aan de Middelweg in Uitgeest en 
om 12.30 uur is het feest afge-
lopen. Leden van de vereniging 
kunnen gratis naar binnen, aan 
niet-leden wordt een kleine bij-
drage van 3 euro gevraagd.

Aanmelden
Kinderen die hierbij aanwezig 
willen zijn moeten van te voren 

worden opgegeven via inter-
net. Dit kan via www.inschrijven.
speeltuinuitgeest.nl en is moge-
lijk van woensdag 13 tot en met 
donderdag 21 november 17.00 
uur.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Uitgeest - De provincie Noord-
Holland en gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Zaanstad zetten zich in om meer 
recreatie-mogelijkheden te creë-
ren te midden van deze gemeen-
ten. Zij willen onder andere het 
doodlopende fietspad in De Bui-
tenlanden bij Beverwijk door-
trekken naar het noorden. Ook 
wordt geïnvesteerd in de reali-
satie van een fiets- en wandel-
pad ten westen van sportpark de 
Omzoom in Zaanstad. De paden 
worden grotendeels gefinan-
cierd met een provinciale bijdra-
ge van 1,3 miljoen euro. 
Ook willen de overheden in De 
Buitenlanden een extra wandel-
pad aanleggen en zorgen voor 
een betere parkeer- en infor-
matievoorziening voor recrean-
ten bij Fort Veldhuis bij Heems-
kerk. Daarnaast willen ze agra-
riërs stimuleren om nieuwe pa-
den over hun boerenland te rea-
liseren. Er komt daarom geld be-
schikbaar om overstapjes te re-
aliseren en routebordjes aan te 
brengen. Om meer bekendheid 
te geven aan de recreatiemoge-
lijkheden, investeren de overhe-
den ook in de promotie van het 
gebied. Hierbij worden agrariërs 

en recreatieve ondernemers be-
trokken. 
De 1,3 miljoen van de provincie 
is dit voorjaar beschikbaar ge-
steld voor het versterken van de 
recreatiemogelijkheden in het 
gebied.
‘Door de realisatie van nieuwe 
fiets- en wandelpaden kunnen 
bewoners en bezoekers meer 
genieten van het open polder-
landschap’, aldus verantwoor-
delijk gedeputeerde Jaap Bond. 
Ongeveer de helft van het be-
drag is al eerder verdeeld. Hier-
bij is onder meer geld beschik-
baar gesteld voor diverse andere 
fiets- en wandelpaden in het ge-
bied. Op 7 november hebben de 
betrokken bestuurders het res-
terende bedrag verdeeld. 

Ook de andere overheden in-
vesteren in dit gebied. Zo legt 
Heemskerk een fly-over over 
de A9 aan, investeert Beverwijk 
flink in het Aagtenpark en Zaan-
stad in de aanleg van extra wan-
del- en fietspaden rondom het 
nieuwe sportpark De Omzoom. 
Deze laatste investering wordt 
mede mogelijk gemaakt dank-
zij een Europese subsidie. Het 
Hoogheemraadschap Hollands 

Plan provincie en gemeenten:
Nieuwe wandel- en 
fietsmogelijkheden

Noorderkwartier legt in De Bui-
tenlanden een baggerdepot aan 
en draagt bij aan de verbete-
ring van de waterhuishouding bij 
sportpark de Omzoom. 

De overheden willen in De Bui-
tenlanden naast de nieuwe wan-
del- en fietspaden ook graag 
een recreatieboerderij realise-
ren. Om deze plannen te verwe-
zenlijken zijn diverse vrijwillige 
grondruilingen nodig. Naar ver-
wachting is rond de zomer vol-
gend jaar duidelijk of de ruilin-
gen en daarmee alle geplande 
projecten kunnen doorgaan. 

Informatiebijeenkomsten
Als bekend is hoe de plan-
nen kunnen worden uitgevoerd, 
wordt een informatiebijeen-
komst in Beverwijk georgani-
seerd. Wanneer er in Zaanstad 
informatiebijeenkomsten over 
de inrichting en uitvoering van 
het Sportpark De Omzoom wor-
den georganiseerd, zal er van-
zelfsprekend ook aandacht zijn 
voor de realisatie van de fiets- 
en wandelpaden. Het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer en de gemeente Zaan-
stad gaan de plannen uitvoe-
ren. Het Recreatieschap is voor 
het merendeel van de projecten 
eindbeheerder. 

Meer informatie staat ook op 
de projectsite ‘recreatie tussen 
Beverwijk en Zaanstad’: www.
noord.holland.nl/recreatiebz. 

Open avonden over de 
toekomst van Uitgeest
Uitgeest - Wat voor gemeen-
tebestuur krijgt Uitgeest in de 
nabije toekomst? Hoe gaat de 
gemeente Uitgeest haar werk 
organiseren? Burgemeester 
Theo van Eijk behandelt de-
ze boeiende vragen op 20 no-
vember en op 25 november tij-
dens twee open avonden in 
Bobs Party & Events. 
Woensdagavond 20 november 

zijn de inwoners van Uitgeest 
van harte welkom; maandag-
avond 25 november is speciaal 
bestemd voor ondernemers. 
Telkens om 19.30 uur.

Aanmelden (per e-mail, on-
der vermelding gewenste da-
tum) is niet nodig, maar wordt 
op prijs gesteld: p.dicker@uit-
geest.nl.

Paradies ‘Hoffnung’ 
in Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - Op vrijdag 22 novem-
ber is het slotstuk van de trilogie 
van Ulrich Seidl, Paradies ‘Hof-
fnung’ te zien in De Zwaan. De 
Oostenrijkse regisseur Seidl situ-
eert het slotstuk in een afslank-
kamp voor tieners.
Melanie (Melanie Lenz), een veel 
te dikke tiener, is de dochter van 
Teresa, die in Paradies ‘Liebe’ in 
Kenia op zoek ging naar betaal-
de liefde. Melanie wordt door 
haar tante, de godsdienstwaan-
zinnige Anna Maria uit Paradies 
‘Glaube’ naar een afslankkamp 
gebracht. Het afslankkamp is 
een somber oord waar Mela-
nie met lotgenoten haar vakan-
tie zal doorbrengen. Het regime 
in het kamp is eentonig, maar 
niet ondraaglijk. Tussen licha-
melijke opvoeding, kussenge-
vechten en haar eerste sigaret-
ten, wordt Melanie verliefd op de 
40 jaar oudere leider (Joseph Lo-
renz) en arts van het kamp. Haar 
onzekere puberhart klopt sneller 
en steeds opnieuw meldt zij zich 
op het spreekuur. Ze probeert de 
arts te verleiden, maar deze be-
antwoordt haar liefde niet.
In dit afsluitende deel wordt dui-
delijk dat de gebeurtenissen in 
‘Liebe’, ‘Glaube’ en ‘Hoffnung’ si-
multaan plaatsvinden. Waar Te-
resa in Kenia vergeefs contact 
probeert te zoeken met haar 
dochter, blijkt Melanie in het 
kamp net zo te verlangen naar 

steun van haar moeder. Mela-
nie mag maar een uurtje per 
avond bellen en het contact tus-
sen moeder en dochter verloopt 
voornamelijk via voicemailbe-
richten. 
De trilogie schetst drie vrouwen 
die op zoek zijn naar geluk en 
geconfronteerd worden met het 
gebrek daaraan. De vraag is of 
de vrouwen op de hoogte zijn 
van elkaars strubbelingen.
Toegangskaarten 5 euro inclu-
sief kopje koffie/thee vooraf-
gaande aan de film. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-
geest of indien voorradig aan de 
zaal. Vrienden van De Zwaan be-
talen 4 euro. Voor meer informa-
tie en andere voorstellingen zie 
www.dezwaancultureel.nl.

Ophaaldata 
gft-afval

Uitgeest - Volgende week 
(week 47) wordt het gft-af-
val opgehaald. Oude Dorp en 
bedrijventerrein: maandag 18 
november. De Kleis en Wal-
dijk: woensdag 20 november.
De Koog: donderdag 21 no-
vember. Buitengebied, Uit-
geesterweg: vrijdag 22 no-
vember.   
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Opkikkerdag voor Nirmal

Castricum - Nirmal (13) en de 
rest van het gezin is vrijdag ver-
rast met een Super Opkikker-
dag. Doel van deze dag is dat 

In gesprek ex-dakloze
Castricum - Zondag 17 novem-
ber vindt vanaf 16.00 uur een oe-
cumenische viering plaats in de 
Maranathakerk. Voorganger is 
Mardi Sanders. De bijeenkomst 
is voorbereid in samenwerking 
met de Castricumse diaconieën. 
De viering heeft een experimen-
teel karakter. Dat betekent dat 
er niet alleen ruimte is voor sa-
menzang, bijbellezing en gebed, 
maar ook voor de gedachtes 
van de leek. Zondag 17 novem-
ber  is dit de gastspreker  Cees 
Luuk Lindeboom, ambassadeur 

van de daklozenkrant Noord-
Holland, het Straatjournaal, vrij-
williger interkerkelijke avondop-
vang dak- en thuislozen ‘Het 
Kruispunt’ in Haarlem en voor-
zitter Landelijke Vereniging Dak- 
en Thuislozen (LVDT).  Hij ver-
koopt ook zelf het Straatjournaal. 
Cees Luuk Lindeboom geeft zijn 
verhaal de titel mee: ‘Cees Luuk 
vertelt’. Na de pauze  wordt het    
‘Cees Luuk kan (me) nog meer 
vertellen’. De toegang is vrij. Na 
afl oop van de bijeenkomst is er 
een collecte. 

Optreden Jorn Swart 
kwartet bij Iskra Jazz
Castricum - Zaterdag 16 no-
vember start Iskra het jazzsei-
zoen met een optreden van het 
Jorn Swart Jazzkwartet. Jorn 
Swart (Groningen,1987) is een 
jonge en gedreven jazzpia-
nist, componist en spiritueel lei-
der van zijn kwartet, wonend 
en werkzaam in New York City. 
Zijn verfi jnde, meeslepende spel 
en composities leverden hem al 
veel nationale en internationale 
waardering op. In 2010 ontving 
hij een Fulbright beurs, Huygens 
beurs en Prins Bernhard Cul-
tuurfondsbeurs om zijn Master 
diploma in New York te behalen. 

In 2011 was hij één van de twin-
tig internationale jazzmusici die 
geselecteerd waren voor de Bet-
ty Carter Jazz Ahead Residency 
in Washington, D.C. In hetzelfde 
jaar won hij de Sir Roland Han-
na Award, een jaarlijkse award 
uitgereikt aan een excelleren-
de jazz pianist. Voor Iskra treedt 
Jorn op in Hotel het Oude Raad-
huis met Chad Lefkowitz-Brown 
(tenor saxofoon), Clemens van 
der Feen (contrabas) en Mark 
Schilders (drums). Kaartverkoop 
via www.iskra.nl  of aan de kas-
sa. Dorpsstraat 65, aanvangstijd  
20.30 uur. 

Ron de Haan start dorpsgesprek in museum
Doorstroom huizenmarkt bevorderen
Castricum - ,,Beverwijk heeft 
het goed begrepen. Een wel-
standsvrije gemeente met min-
der regels bevordert de door-
stroom op de lokale huizenmarkt 
en houdt voorzieningen in stand. 
Ik bepleit dat in Castricum al ja-
ren. De overheid moet mensen 
laten doen wat ze zelf willen en 
beter kunnen.” 
Aldus partijleider Ron de Haan 
van De VrijeLijst bij de aankon-
diging van zijn speerpuntenpro-
gramma, waarmee hij wil deel-
nemen aan de Gemeenteraads-
verkiezingen in 2014. In het 
Strandvondstenmuseum van
Castricum begint De Haan zon-
dag 17 november het eerste 
van een serie dorpsgesprekken, 

waarmee hij aan burgers vraagt 
om hem te helpen. ,,Een wel-
standsvrije gemeente werkt kos-
tenbesparend, voor de gemeen-
tekas tot meer dan honderddui-
zend euro per jaar. Ik organiseer 
voor dat geld liever een lokale 
huizen- en banenmarkt. Ik denk 
liever na over de meer dan zes-
honderd huizen die in onze ge-
meente te koop staan, dan dat 
we in opdracht van de provin-
cie onze weilanden tussen Lim-
men en Heiloo met nog eens 
2.100 nieuwe huizen in dezelf-
de prijscategorie gaan volbou-
wen. De politieke discussie in de 
gemeente moet weer gaan over 
buurtzorg, veiligheid en zwem-
les. Lokale politiek is voor mij 

wat we dichtbij voor elkaar kun-
nen doen, over wat mensen in 
buurten en wijken willen, en no-
dig hebben. De bestuurlijke aan-
dacht moet van Ruimtelijke Or-
dening naar Welzijn en Zorg. Ge-
meenten zijn jarenlang de speel-
bal geweest van provinciebe-
stuurders, die ons eerst veel val-
se beloften hebben gedaan, en 
vervolgens vooral hun wil heb-
ben opgelegd. Het kan niet zo 
zijn dat de provincie een reus-
achtig archeologisch centrum 
achter het station van Castri-
cum neerzet, en dat 100 me-
ter verderop het lokale Strand-
vondstenmuseum staat weg te 
kwijnen.” Het dorpsgesprek is 
van 12.30 tot 14.00 uur.

Castricum - De afgelopen tijd 
heeft het actiecomité Oranje-
buurt mensen gezocht die het 
niet eens waren met de sloop 
van een pand aan de Juliana van 
Stolbergstraat. Het pand is ooit 
neergezet als schoolgebouw en 
herbergt momenteel het cen-
trum voor kunsteducatie Toon-
beeld. Volgens de plannen van 
de gemeente zal het pand neer 
gaan en ruimte maken voor een-
gezinswoningen. Het actiecomi-
té is van mening, dat er herbe-
stemming en renovatie plaats 
dient te vinden. Het comité vin-
den bovendien dat het speelveld 
dat ernaast ligt niet in omvang 
mag afnemen. Door middel van 
een handtekeningenactie is ge-
probeerd aan te tonen dat veel 
medebuurtbewoners achter hen 
staan en tegen de sloop zijn. Er 
waren al zo’n 120 handtekenin-
gen verzameld. Deze handte-
keningen zouden eind oktober 
worden aangeboden aan wet-
houder Portegies. Dit is uitge-
steld tot 18 november. Daar-
om is er meer tijd om handteke-
ningen te verzamelen. Er zijn nu 
fl yers bezorgd bij bewoners in 
meer straten rond het pand, met 
het verzoek te tekenen. Geen fl y-
er gehad en toch tekenen? Stuur 
dan een email naar stolberg.be-
stemming@gmail.com. 

Oranjebuurt

het zieke kind met de rest van de 
familie leuke dingen doet zodat 
zij de ziekte even kunnen verge-
ten. Voor een dag werd hiervoor 
Center Parcs de Eemhof in Zee-
wolde omgetoverd tot een Op-
kikkerland waar ruim 55 gezin-
nen met een langdurig ziek kind 
een dag vol plezier beleven. 

De pedagogische en maat-
schappelijk medewerkers van 
het ziekenhuis waar Nirmal on-
der behandeling is, vonden dat 
hij én de rest van het gezin wel 
een ‘Opkikker’ konden gebrui-
ken. Na een gesprek met het ge-
zin wist de stichting precies wat 
hun hobby’s en interesses zijn. 
Op basis van dit gesprek werden 
de activiteiten voor de Super Op-
kikkerdag vastgesteld: als kok 
een heerlijk gerecht bereiden, 
de nieuwste games spelen, een 
dj-workshop, knuffelen met lieve 
dieren en als VIP rijden in een li-
mousine. Alle gasten werden tot 
slot getrakteerd op een optreden 
met diverse artiesten.

D66 houdt politiek café
Castricum - D66 Castricum 
houdt op 9 december in Limmen 
een politiek café over de zorg. 
De gast van de avond is Vera 
Bergkamp. Als Tweede Kamerlid 
voor D66 is Vera Bergkamp ge-
specialiseerd in zorg en welzijn. 
De regie van de jeugdzorg en 
langdurige zorg en de AWBZ 
wordt de komende jaren over-
gedragen van Den Haag naar 
de gemeenten. Door de stijgen-
de zorgkosten en de vergrijzing 
is een hervorming van het zorg-
stelsel noodzakelijk. Met deze 
hervorming moet de zorg een-

voudiger en effi ciënter worden 
ingericht, met de gemeente als 
eerste aanspreekpunt voor men-
sen die zorg nodig hebben. De-
ze hervormingen, ook wel de-
centralisaties genoemd, hebben 
grote consequenties voor zorg-
verleners en de gemeenten, en 
kan invloed hebben op de zorg 
die mensen nu krijgen. Tijdens 
het politiek café wordt een dis-
cussie gevoerd over de hervor-
mingen, en wat dit betekent voor 
alle betrokken mensen en par-
tijen. Vera Bergkamp is sinds 
2012 Tweede Kamerlid voor D66. 

Naast cultuur beheert zij de por-
tefeuilles welzijn en zorg. Berg-
kamp zet zich in het parlement 
actief in om de decentralisaties 
zo goed mogelijk te laten verlo-
pen. Zij ziet dat er nog veel uit-
dagingen zijn, maar heeft er ver-
trouwen in dat gemeenten goed 
op weg zijn hun nieuwe taken op 
zich te nemen. 

D66 Castricum nodigt iedereen 
die geïnteresseerd is in de zorg 
en welzijn uit om deel te nemen 
aan de discussie. Het politiek ca-
fé vindt maandag 9 december 
plaats in cultureel centrum Vre-
denburg, Dusseldorperweg 64 in 
Limmen, en begint om 20.00 uur.
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Sinterklaas bezoekt 
Limmen, Castricum én 

Akersloot

Castricum - Zaterdag 16 no-
vember komt de Sint naar Cas-
tricum met maar liefst 55 zwarte 
pieten. Het feest begint om 14.20 
uur bij winkelcentrum Geester-
duin op het parkeerterrein aan 
de westelijke zijde. 
Om 15.00 uur komt Sinterklaas 
aan met alle pietjes en dan be-

gint de optocht door het dorp 
richting Pancratiuskerk. In de 
kerk begint om 16.00 uur het 
grote feest. Bij Deen Supermarkt 
staat een bus om een statiegeld-
bon aan de stichting ‘Op de hoge 
daken’ te doneren die het feest 
organiseert. 
De volgende dag om ongeveer 

12.00 uur komt de Sint de jacht-
haven ARZV in Akersloot bin-
nenvaren. De Ondernemers Ver-
eniging Akersloot prijst zich 
weer gelukkig met de komst. 
Sint-Nicolaas maakt daarna een 
korte rijtoer in een open koets. 
Hierna gaat hij naar de r.k. kerk 
waar de Sinterklaasband zorgt 

voor de muziek, samen met het 
kinderkoor de Meerzangertjes. 
Pastor Hudepohl en burgemees-
ter Mans van Castricum komen 
de Sint begroeten. 
Het wordt een drukke dag voor 
de Sint want diezelfde dag wordt 
hij ook in Limmen verwacht. 
Vanaf 13.45 uur is er muziek op 
het Stet om alle kinderen wel-
kom te heten. Peter Dekker en 
burgemeester Mans ontvangen 
Sinterklaas die met de boot naar 
Limmen komt. Daarna is de op-
tocht door het dorp, voorafge-
gaan door de drumband en har-
monie. De Sint heeft dit jaar al 
zijn sportpieten meegenomen en 
nodigt alle kinderen uit in sport-
kleding naar het Stet te komen. 
De kinderen kunnen dan tijdens 
de optocht samen met de Pieten 
sporten. Er is een korte stop in 
het op de Vuurbaak met dans-
school Djazz2impress. Na zijn 
rondrit is de Sint om circa 15.45 
uur bij de kerk waar hij wordt 
verwelkomd door Pastor Olling. 
In de kerk die vijf minuten eerder 
opengaat, maakt de Pepernoten-
band muziek en wordt een vro-
lijk en sportief feestje georgani-
seerd. Rond 16.30 uur besluiten 
Sint en de Pieten hun bezoek. 
Om een mooie intocht te kunnen 
blijven organiseren, is het comité 
afhankelijk van giften. Vrienden 
worden van het Sint-Nicolaas 
comité Limmen kan door een 
bijdrage te storten op rekening-
nummer 84.13.40.889 van Uni-
vé Regiobank t.n.v. Sint-Nico-
laas comité Limmen. Ook staan 
er twee melkbussen achter in de 
kerk om een bijdrage in te kun-
nen doen. 
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Castricum - Waar slaapt Sin-
terklaas eigenlijk als hij in 
Nederland verblijft? Op de To-
renstraat 46 in Castricum! Al-
le kinderen mogen een kijk-
je komen nemen in het slaap-
vertrek van de Goedheiligman 
op donderdag, vrijdag en za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Sinterklaas mag tijdens zijn in-
tocht in Castricum, op zaterdag 
16 november, zijn slaapkamer 
zelf openen. Verwacht wordt dat 
hij heel verrast zal zijn, want het 
is de mooiste slaapkamer die de 
Sint ooit heeft gehad. 

Kinderen kunnen nu een kleur-

plaat afhalen bij de deelnemen-
de winkeliers in de Torenstraat. 
Er zijn drie hoofdprijzen voor de 
mooiste inzendingen. Bij inle-
vering van een kleurplaat wor-
den de kinderen sowieso getrak-
teerd. De uiterste inleverdatum is 
4 december. 
Er is ook een expositie in de 

slaapkamer van Sinterklaas te 
zien van  oude sinterklaaspren-
ten en ansichtkaarten die Pe-
ter van Trigt heeft verzameld. De 
slaapkamer wordt mede moge-
lijk gemaakt door de deelnemen-
de winkeliers in de Torenstraat.
Neem ook een kijkje op www.fa-
cebook.com/shoppingcastricum.

Castricum - Op zaterdag 30 no-
vember kunnen kinderen van 
vier tot en met acht jaar van 
11.00 tot 13,00 uur een pieten-
popje van vilt maken in De Hoep. 
Eerst wordt een verhaal verteld 
over kleine Liesje: Deelname-
kosten 7,50 euro. De activiteit 
duurt ongeveer een uur.
Aanmelden kan via www.pwn.nl/
activiteiten of via 0251-661066. 

Pietenpopjes

Openhaardhout nu bij Van der Loos Kozijnen
Castricum - Omdat Van der 
Loos Kozijnen in deze regio 
praktisch het enige houtver-
werkende bedrijf is, komen 
veel mensen langs met de 
vraag of zij nog openhaard-
hout hebben. Maar door de 
duurzame manier van werken 
is het afvalpercentage mini-
maal. 

,,Dit betekent dat wij slechts af 
en toe een zak met mahonie 
zaagafvalbrokken over hebben, 
wat natuurlijk veel te weinig is 
om de grote vraag te kunnen be-
antwoorden”, vertelt Rob van der 
Loos. 
,,Vandaar dat wij afspraken heb-
ben gemaakt met een leveran-
cier uit Duitsland. Het hout wordt 
door deze leverancier ovenge-

plaats in Castricum.” Men kan 
natuurlijk bellen of langsgaan 
voor meer gegevens. De lever-
tijd is maximaal een week na be-
stelling en betaling. Het recht-
streekse adres van de webshop 
is www.openhaardhout-vander-
loos.nl en het adres Castricum-
merwerf 77, Castricum, Tel. 0251-
672126, email info@vanderloos-
kozijnen.nl. 

droogd aangeleverd in kratten 
van 1 of 2m3 of in netten of plas-
tic tassen van een kuub. Het is 
direct stookklaar. Het voordeel?  
Er is altijd hout in voorraad, het 
wordt thuis in een kist op een 
pallet voor de deur afgeleverd, 
gestapeld en wel én men krijgt 
er gratis aanmaakhout en aan-
maakblokjes bijgeleverd. Door-
dat het netjes gestapeld is krijgt 
de klant veel meer hout dan 
wat zij bij ons gewend zijn: een 
kuubzak bij ons gevuld - los ge-
stort - met stukken mahonie is 
thuis gestapeld misschien maar 
0,6 m3. Ter vergelijking: de in-
houd van een kist met 1m3 hout 
is gelijk aan circa 1,5 m3 los ge-
stort en de inhoud van een kist 
met 2m3 hout is gelijk aan circa 
3 m3 los gestort. Een kist neemt 

thuis dan ook maar 1m2 ruim-
te in én men heeft er enorm veel 
gemak van; niet meer zelf opha-
len, sjouwen, sorteren, stapelen, 
maar gewoon uit de kist pak-
ken en stoken maar!” Er is keuze 
uit eikenhout, essenhout, beu-
kenhout, berkenhout of gemixte 
combinaties. Natuurlijk kan men 
ook kiezen voor hardhoutbriket-
ten of de steeds vaker voorko-
mende pellets. ,,Wie een kist van 
1 of 2 m3 teveel vindt, kan ook 
kiezen voor losse netten of tas-
sen met eiken haardhout, losse 
zakken met pellets of losse zak-
ken met briketten. Deze netten 
van circa 15 kg, tassen van 8 kg, 
pellets van 15 kg per zak en bri-
ketten van 10 kg per zak zijn per 
5 of 10 stuks na bestelling op af-
spraak af te halen bij onze werk-

Akersloot - Op de Pontweg-
Noord in Akersloot werd zondag 
de ruit van een bedrijfsbus inge-
slagen. Diverse koffers met ge-
reedschap werden buitgemaakt. 
De politie is nog op zoek naar de 
daders.

Diefstal uit wagen 

Castricum - In een woning aan 
de Piet Heinlaan is tussen zater-
dag en zondagavond ingebroken 
in een woning. Terwijl de bewo-
ner weg waren heeft men via de 
achterdeur toegang tot de wo-
ning verkregen. Deze was door-
zocht en er ontbraken diver-
se sieraden. De politie is nog op 
zoek naar de daders en vraagt 
getuigen zich te melden bij de 
politie in Castricum via 0900-
8844. Anoniem mag ook op 
0800-7000. 

Inbraak woning

Castricum - Donderdag 21 no-
vember van 13.00 tot 16.00 uur 
opent hotel Het Oude Raadhuis 
op de Dorpsstraat 65 haar deu-
ren voor taxateur en veilinghou-
der Arie Molendijk. 
Hij zal deze dag oude en zeld-
zame boeken, handschriften, 
kloosterboeken en of oude bij-
bels voor het publiek op hun 
waarde schatten. Verder kan ad-
vies worden gegeven tot verkoop 
of restauratie van oude boeken, 
bijbels et cetera. Ook het opstel-
len van een taxatierapport voor 
de verzekering is mogelijk. 
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan 
de hand van bewijsmateriaal uit 
recent verschenen veilingcatalo-
gi. Met enige regelmaat komen 
er op dit soort taxatiedagen ui-
terst zeldzame werken voor de 
dag en soms duiken zelfs geheel 
onbekende boeken op. Taxatie 
vijf euro ongeacht het aantal te 
beoordelen boeken.

Taxatiemiddag
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Jacco en Suzanne van de Kuilen Trouw-
reportages: voor de mooiste dag van je leven
Regio - Na een maandenlan-
ge voorbereiding breekt einde-
lijk De Grote Dag aan: je gaat 
trouwen! Een dag vol ceremonie, 
aandacht en emoties die je tot in 
lengte van jaren wilt koesteren. 
Met een prachtige fotoreporta-
ge zorgen Jacco en Suzanne van 
de Kuilen dat je huwelijksdag 
niet alleen in je hart zit, maar ook 
heel tastbaar blijft. Jacco vertelt: 
,,De bruidsreportage begint voor 
ons niet op de trouwdag, maar 
tijdens een ongedwongen voor-
bereidingsgesprek waarbij we 
alle wensen inventariseren. Zo 

begin je op de dag zelf heel ont-
spannen aan de reportage. Tij-
dens de hoogtepunten van de 
dag, zoals de ceremonie en het 
aansnijden van de taart, wer-
ken we met twee camera’s zodat 
zelfs de kleinste details ons niet 
ontgaan. ,,Nadat de allermooiste 
foto’s geselecteerd zijn, zorgen 
we voor een professionele nabe-
werking en voegen ze samen tot 
een stijlvol en fraai vormgegeven 
album”, vervolgt Suzanne. ,,Al-
leen als je die drie stappen goed 
uitvoert kom je tot een reportage 
om keer op keer met trots naar 

te kijken.” Jacco en Suzanne we-
ten dat de bruidsreportage bij 
veel stellen een sluitpost in het 
huwelijksbudget is. ,,Veel bruids-
paren laten de kosten vóór de 
kwaliteit gaan en dat is zo zon-
de”, aldus Suzanne. ,,Een goede 
foto ontstaat niet door simpel-
weg op een knopje te drukken. 
Jacco is een vakfotograaf die 
dag-in dag-uit met zijn vak bezig 
is en heeft als geen ander aan-
dacht voor sfeer, belichting en ti-
ming. Dat zie je duidelijk terug in 
de foto’s. Een goede bruidsre-
portage is geen platte weerga-

ve van de dag, maar biedt een 
inkijkje in een heel intiem mo-
ment.” Wanneer weten Jacco en 
Suzanne dat een reportage ge-
slaagd is? ,,Bij de presentatie 
van het album aan het bruids-
paar zien we regelmatig tranen 
van ontroering. Dat is voor ons 
het ultieme bewijs dat we raak 
hebben geschoten.” Genieten 
van de prachtige bruidsreporta-
ges van Jacco en Suzanne van 
de Kuilen? 
Kijk op www.trouwenjvdk.nl. Bel 
voor meer informatie tel: 06-
26436177.

Dinsdag open huis 
Heropening PCC Fabritius
Alkmaar - Na een omvangrijke 
renovatie en verbouwing die een 
jaar duurde, viert PCC Fabritius 
op dinsdag 19 november de her-
opening van het schoolgebouw 
met een open huis. ,,De nu hy-
permoderne school, gevestigd in 
het statige vijftiger jaren monu-
ment in De Hoef, vormt de per-
fecte huisvesting voor ‘Science, 
Design & Media’, de profilering 
van de school”, aldus vestigings-
directeur Kitty Cozijn-Keder.
De verbouwing was veelom-
vattend. Daken, muren en ra-
men werden geïsoleerd, buiten-
muren gereinigd en geïmpreg-
neerd. Zonwering, luchtverver-
singsinstallatie en riolering zijn 
vervangen, de kelder is omge-
toverd tot fietsenstalling en al-
les werd rondom in de verf ge-

zet. Maar ook onderwijskundig 
is een groot aantal aanpassin-
gen doorgevoerd. ,,In alle leslo-
kalen zijn uitgebreide ict-voor-
zieningen aangebracht. De voor-
wand van ieder lokaal is geschikt 
gemaakt om te projecteren; er 
staan nu kolomborden los van 
de muur die weggedraaid kun-
nen worden, met daarachter een 
flatscreen. In alle lokalen hebben 
we goede geluidsinstallaties ge-
plaatst en in het hele gebouw is 
een krachtig draadloos netwerk 
toegankelijk.” Het schoolgebouw 
was ook aan renovatie toe door-
dat PCC Fabritius onderwijskun-
dig een andere koers is gaan 
varen. De school is en blijft als 
vanouds de bovenbouwvesti-
ging voor de opleiding mavo+. 
Maar daarnaast zullen onder-

bouwleerlingen jaarlijks deelne-
men aan twee grote themapro-
jecten in het kader van ‘Scien-
ce, Design & Media’. Leerlingen 
volgen dan een aantal master-
classes waarbij onderzoek, ont-
werpen en toepassing van nieu-
we media en middelen centraal 
staan. De huidige tweedeklas-
sers deden vorig jaar ervaring op 
met SD&M en namen toen deel 
aan zo’n zes masterclasses.

De 14-jarige havo/tl-leerling 
Lörinc Lóczi is zojuist als twee-
dejaars begonnen met de eer-
ste masterclass van zijn derde 
themaproject ‘Over de grens’ en 
samen met David Jantjes (13) 
bouwt hij aan een website over 
ontdekkingsreizigers. Tijdens de 
workshop Het geheim van de 
gulden snede leerden de jonge-
ren rekenen met de rij van Fibo-
nacci en dat rekenprincipe komt 
veel terug in afbeeldingen en 
ontwerpen. ,,Voor mij is dat inte-

ressant omdat ik later auto-ont-
werper wil worden.”  De aantrek-
kingskracht van SD&M zit voor 
een deel in het feit dat leerlin-
gen veel keuzemogelijkheden 
hebben bij het uitvoeren van op-
drachten. 
Donna de Waard is vwo/havo-
leerlinge: ,,Ik heb vorig jaar tij-
dens de masterclasses van het 

themaproject ‘Leonardo’ veel ge-
leerd op het gebied van fotogra-
fie, bijvoorbeeld over timing en 
compositie. Aan het eind van 
een project is steeds een gro-
te presentatieavond en dan kun 
je een prijs winnen. Mijn ouders 
zijn er altijd bij.” Iedereen is wel-
kom op dinsdag 19 november 
van 19.00 tot 21.00 uur.

Beste idee van Nederland?

,,Mijn versie van 
Dropbox is veiliger”

Limmen - Stephan Meijer is 
veertien jaar oud en heeft een 
passie: het bouwen van soft-
ware, apps en programma’s. 
De leerling van het Bonhoef-
fer College heeft nu een alter-
natief voor Dropbox ontwik-
keld. 

Dropbox is een programma om 
bestanden in de ‘cloud’ te plaat-
sen zodat de bestanden over-
al beschikbaar zijn. En omdat hij 

cryptografie ofwel versleuteling 
heeft toegepast noemt Stephan 
zijn vinding veel veiliger.
,,Dit is een oplossing voor pro-
blemen zoals het aftappen van 
gegevens door derden, een ac-
tueel onderwerp. Het enige wat 
ik nog mis is een investeerder of 
een geldschieter die mij helpt dit 
project waar te maken.”
SafeTrust is de naam van de vin-
ding van Stephan. ,,Het program-
ma heb ik inmiddels gebouwd 
en uitgewerkt en het werkt heel 
fijn. De overheid, Google, Micro-
soft, de AIVD, het NSA en ikzelf; 
niemand anders kan nu meer bij 
mijn bestanden.
Passie en ideologie liggen aan 
de basis van het project. ,,Waar 
de passie vandaan komt, weet ik 
niet precies. Op zevenjarige leef-
tijd wilde ik al programmeur wor-
den. Een kennis van mij was dat 
ook, die heeft mij geïnspireerd 
omdat ik het heel gaaf vond wat 

Oud-Castricum mag 
Duynkant uitbreiden
Castricum - Het bestuur van de 
Werkgroep Oud-Castricum heeft 
toestemming om het onderko-
men De Duynkant aan de Ge-
versweg 1b uit te breiden. Eerder 
werd een aanvraag afgewezen. 
De werkgroep liet het daar niet 
bij zitten en greep elke inspraak-
mogelijkheid aan om de ge-
meente van de zeer beperkte 
maar gewenste vergroting van 
haar gebouw te overtuigen. Ook 
werden de raadsfracties bena-
derd, die nog in juni van dit jaar 
een amendement indienden met 

het besluit de gevraagde uit-
breiding toe te staan en die in 
het betreffende bestemmings-
plan op te nemen. Vervolgens 
bleek uit ambtelijk overleg dat 
het college toch medewerking 
wilde verlenen. De aanvraag is 
zelfs vergunningvrij, waardoor er 
geen leges zijn verschuldigd.
Het bestuur van Oud-Castricum 
heeft onlangs een architect in de 
arm genomen om het schetsplan 
nader uit te werken en gaat dan 
beoordelen of een eventuele uit-
breiding financieel haalbaar is.

ie allemaal kon maken. Dat wilde 
ik ook. Toen ik ongeveer een jaar 
of tien was begon ik met websi-
tes bouwen. Ik ging na een rela-
tief korte tijd door met program-
meren op een iets hoger niveau; 
simpele programmaatjes maken 
voor Windows. Toen ik twaalf 
jaar was, ging ik door met web-
sites bouwen. Ik leerde daarvoor 
een programmeertaal waamee 
ik complete systemen kon bou-
wen. Mijn inspiratie haalde ik 
destijds uit de code van syste-
men als Wordpress en Joomla. 
Dit zijn systemen die je vrij ge-
makkelijk op je webhosting kan 
plaatsen en waarmee je vervol-
gens eenvoudig een website of 
blog mee kan bouwen. Dat soort 
systemen bouwde ik destijds na 
om ervaring op te doen.” Step-
han volgt VWO (Atheneum) en 
zit in het derde jaar. ,,Mijn droom 
is om te gaan studeren en een 
bedrijf te starten dat zich speci-
aliseert in het maken van soft-
ware. Want elke keer dat je iets 
bouwt wat werkt, veroorzaakt 
dat een gigantische kick! Inves-
teren in wat misschien wel het 
beste idee van Nederland is? 
Stephan is te bereiken via step-
han.meijer@safetrust.nl of bel 
072-5951184/0683547621. 
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Geels Meubelen opent 
winkel op Breestraat

Beverwijk - Na een afwezigheid 
van bijna veertien jaar is Geels 
Meubelen terug in Beverwijk. 
Sfeervolle eigentijdse meubelen, 
bijpassende woonaccessoires en 
verlichting zijn vanaf nu te vin-
den op maar liefst 1000 vierkan-
te meter winkeloppervlak in het 
hart van Beverwijk. Vier bestaan-
de winkelpanden werden sa-
mengevoegd tot één groot pand.
Aanstaande zaterdag om 12.00 
uur is de spectaculaire opening 
met hapjes, drankjes, live muziek 
en, zolang de voorraad strekt,  
voor elke bezoeker een leuke at-
tentie.

Van 1990 tot 2000 runde de fa-
milie Geels een goedlopende 

meubelzaak aan de Begijnen-
straat. Het bedrijf groeide letter-
lijk uit zijn voegen en met pijn in 
het hart werd besloten Bever-
wijk vaarwel te zeggen. Tot op 
de dag van vandaag ontvangen 
Paul Geels en zijn medewerkers 
nog altijd veel Beverwijkse klan-
ten in de vestiging in IJmuiden, 
die inmiddels al zo’n 25 jaar be-
staat. ,,We hebben altijd het ge-
voel gehouden dat we terug 
wilden naar Beverwijk. Enkele 
maanden geleden deed zich een 
goede kans voor en die hebben 
we benut’’, vertelt Geels. Kos-
ten noch moeite werden ge-
spaard om de vier panden om 
te toveren tot een schitterende 
meubelshowroom waar roman-

tisch landelijk wonen de boven-
toon voert. Er staan meubelen 
die rechtstreeks vanuit Indone-
sië en Vietnam, maar ook vanuit 
Europese landen, worden geïm-
porteerd. Geels Meubelen is bo-
vendien XXL-dealer van het ge-
renommeerde merk Urban Sofa, 
dat wil zeggen dat van elk model 
uit de collectie een exemplaar in 
de winkel beschikbaar is. 

Daarnaast mag Geels Meubelen 
zich ook met trots Riverdale In-
spiration Shop noemen, de fan-
tastische collectie woonacces-
soires van dit merk sluiten naad-
loos aan bij de gevoerde meu-
bellijnen. Als klap op de vuur-
pijl presenteert Geels Meubelen 
de gloednieuwe lijn designban-
ken uit de collectie van Floris van 
Gelder. Geels Meubelen staat 
voor mooie producten tegen een 
betaalbare prijs. Het openings-
moment zaterdag is om 12.00 

uur, direct daarna zal Tribute To 
The Blue Man Group een  optre-
den verzorgen. Later in de mid-
dag speelt toetsenvirtuoos Ruud 
Jansen. Er zijn mooie openings-
aanbiedingen, zoals de Riverda-

le ‘Monthly Must Have’ van vori-
ge maand (klok + kookwekker in 
één) van 16,95 nu voor 5,00 euro. 
Geels Meubelen is gevestigd aan 
de Breestraat 23 in Beverwijk. 

Heemskerk - Een eigen woning 
is een waardevolle investering 
en het liefst willen huiseigenaren 
deze in een topconditie houden
Met de kunststof HBI kozij-
nen van Hummel krijgt de wo-
ning een blijvend mooie afwer-
king, geen afbladerende verfla-
gen meer of kleur en glansver-
lies, maar een woning die er al-
tijd verzorgd uitziet, 

Ook wat onderhoud betreft zijn 
kunststof kozijnen een ver-
antwoorde keuze: schilderen 
is overbodig en dat spaart tijd 
en geld en er hoeven geen bo-
men voor gekapt te worden, een 
prettig idee voor wie hecht aan 
een groene wereld voor mens 
en dier. Zo nu en dan een sop-

je en enige aandacht voor de 
scharnierbeslag; meer onder-
houd komt er niet bij kijken. De 
marktwaarde van de woning is 
hiermee gegarandeerd en klan-
ten krijgen maar liefst tien jaar 
leveranciersgarantie. Daar komt 
nog bij dat de kunststof kozij-
nen zeer inbraakbestendig zijn 
en indien men dit wenst kunnen 
zij voldoen aan het politiekeur-
merk SKG 

Extra ruimte
Door een dakkapel te laten 
plaatsen aan de voor of achter-
zijde van de woning creëert men 
extra veel ruimte. Zolderverdie-
pingen of andere ruimtes onder 
een schuin dak zijn vaak klein, 
donker en onoverzichtelijk. Het 

plaatsen van een dakkapel duurt 
maar een dag, dus in zeer kor-
te tijd beschikt men over gewel-
dig veel ruimte die tevens goed 
overzichtelijk is. Naast het leve-
ren van een dakkapel kan men 
bij Hummel ook terecht voor het 
nodige timmerwerk, zoals de 
binnenbetimmering van de dak-
kapel, het eventueel plaatsen 
van tussenwanden of schuifpa-
nelen onder het dakkapel. Hum-
mel Kozijnen is nu ook leveran-
cier van de nieuwe generatie Ve-
lux dakramen. 

Rolluiken
Dankzij het uitgebreide assor-
timent rolluiken heeft Hummel 
altijd een rolluik dat aansluit op 
leefstijl of budget. Er is een keu-
ze tussen PVC of aluminium la-
mellen. Rolluiken zijn verduis-
terend, geluiddempend en in-
braakvertragend. In de winter 
houden ze de warmte binnen en 
de kou buiten. Zo bespaart men 
aanzienlijk op de energiereke-
ning. Hoogwaardige elektrische 
rolluiken worden aangeboden 
tegen zeer scherpe prijzen.

Hummel biedt een goed advies 
en een eerlijke prijs. Het bedrijf 
werkt uitsluitend met zeer hoog-
waardige producten. Al achttien 
jaar een betrouwbaar adres en 
bekend om de goede service. De 
montage wordt uitgevoerd door 
eigen vakbekwame monteurs. 
Maak een afspraak zodat een 
en ander vrijblijvend kan worden 
toegelicht.
Hummel kozijnen is telefonisch 
te bereiken op 0251-234484/06-
10273172. De showroom is ge-
vestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk (De Houtwegen) en 
de openingstijden zijn vrijdag    
van 13.00 tot 16.30 uur en zater-
dag van 12.00 tot 15.00 uur.

Double Dutch Blues Project 
bij ‘t Mirakel van Bakkum

Bakkum - Zondag vindt een nieuwe editie van Blues in Bakkum 
plaats in ‘t Mirakel van Bakkum. De swingende bluesband Double 
Dutch Blues Project komt spelen. Het uitgebreide repertoire bestaat 
uit oude en recentere blues; van tranentrekkend tot swingend. De 
bezetting is Jan van Bodegraven zang, Hans Duyn mondharmonica, 
Rob Verkerk gitaar, Dave Bos bas en Gino v.d. Spree, drums.
De leden komen uit drukbezette bands als Full Speed, Boothill Un-
dertakers/Black Dog, Xcusa, Stone Def, Van Kessel. Maar als er een 
optreden met DDBP mogelijk is worden de agenda’s gesynchroni-
seerd en met plezier gespeeld. En dat speelplezier straalt er elke 
keer weer vanaf.
De aanvang is om 15.30 uur en de toegang is gratis.
Daarna kan men natuurlijk nog een hapje blijven eten. Het adres is 
Heereweg 36 in Bakkum. Voor verdere informatie: www.mirakelvan-
bakkum.nl Tel.: 0251-671353. 

‘Repair Café, doe mee!’
Castricum - Op zaterdag 23 no-
vember van 14.00 tot 17.00 uur is 
er weer een Repair Café in De 
Bakkerij, georganiseerd door 
Transition Town Castricum en De 
Bakkerij. 

,,We zijn op zoek naar mensen 
die als reparateur willen mee-
doen, meldt de organisatie. ,,Een 
Repair Café staat voor duur-

zaamheid en verbinding, voor 
samen bezig zijn aan een zinnig 
antwoord op de wegwerpmaat-
schappij.”

Meedoen? Stuur dan een mail-
tje naar ttcastricum@gmail.com.  
Meer informatie kan gevonden 
worden op castricum.transition-
towns.nl  en degroenebak.vrien-
denvandebakkerij.nl.

ISOB scholen en passend onderwijs
Castricum - De ISOB scho-
len hebben zich al geruime tijd 
op Passend Onderwijs voorbe-
reid. Op 1 augustus 2014 wordt 

de Wet Passend Onderwijs inge-
voerd. Dit houdt in dat elk kind 
recht heeft op goed onderwijs. 
Dit geldt ook voor kinderen die 

extra ondersteuning nodig heb-
ben. 
Het doel van Passend Onder-
wijs is  dat zoveel mogelijk kin-

deren naar een school in de 
buurt kunnen gaan. Om dit on-
derwijs op maat te kunnen ge-
ven is het belangrijk om experti-
se op meerdere gebieden in huis 
te hebben. Het delen van kennis 
en vaardigheden onder profes-

sionals is daarbij van essentieel 
belang. Op woensdag 6 novem-
ber zijn de teams van bovenge-
noemde scholen bij elkaar geko-
men op de Juliana van Stolberg 
onder het motto: ‘leren met en 
van elkaar’. 

Hummel kozijnen 
Kiezen voor kwaliteit 



Castricum - Vanwege een 
aantal afwezigen zijn de He-
ren 1 van Croonenburg vol-
leybal met een minimale be-
zetting naar Warmenhuizen 
afgereisd. Met Arjen Pauzin-
ga als vedette om het team 
aan te vullen. Omdat Jan-
nes van der Ham bij de vorige 
wedstrijd geblesseerd is ge-
raakt, mocht Jary in de basis 
beginnen. 

Dinto kwam na fouten van de 
Heren van Croonenburg snel op 
voorsprong. Dat resulteerde uit-
eindelijk in een stand van 25- 
12 in het voordeel van de thuis-
ploeg. Na een toespraak van de 
coach Hicham Cherouate was 
de scherpte even terug bij het 
zevental. Croonenburg kon Din-
to bijhouden, maar er maar niet 
voorbijkomen. 
Bij een tussenstand van 17 -17 
kwamen er foutjes in het spel 
van Croonenburg. Dit leidde tot 
het verlies van de tweede set 
met 25-19. In de derde set be-
sloot Hicham om Arjen Pauzinga 
er in te brengen om meer erva-
ring te brengen in de pasen. 
Helaas lukte het de heren 1 van 
Croonenburg weer niet om bij te 
blijven bij het ervaren Dinto, wat 
leidde tot een set winst van 25–
16 voor Dinto. Er werd voor de 
laatste set naar oplossingen ge-
zocht om toch met een punt naar 
huis te kunnen gaan. Alle inzet 
resulteerde niet tot setwinst. 
Dinto bleek de sterkste en won 
ook de laatste set met 25-21.

Verlies voor 
Croonenburg

 
Castricum - Met net haar mid-
delbare schooldiploma op zak, 
een lange zomervakantie voor 
de boeg én een nieuw zwem-
bad in Castricum was er tijde-
lijk werk voor Mariken Bender-
Kamhoot. Het idee was toen-
tertijd om een paar maanden te 
werken en in januari 1973 aan 
de opleiding voor verpleegkun-
dige te beginnen. Dat tijdelij-
ke werk is nu al veertig jaar het 
werk van Mariken. De opleiding 
voor verpleegkundige werd in-
geruild voor de opleiding tot 
zwemonderwijzer en recreatie-
sport. Later ook met een gespe-
cialiseerde opleiding in het om-
gaan met kinderen en volwasse-
nen met een handicap. Naast het 
leren zwemmen werd er ook les-

gegeven in reactiveringszwem-
men, Meer Bewegen voor Ou-
deren (MBvO), baby-, peuter- en 
kleuterzwemmen en zwanger-
schapszwemmen. Ook dit kon en 
gaf Mariken na het volgen van 
de opleidingen op dit gebied.                                                                                                                                
In de beginjaren negentig deed 
de Aquasport zijn intrede in Ne-
derland en heeft Mariken zich 
ook daarin gespecialiseerd. En 
later nog een verdieping in op-
leidingen voor het geven van fi t-
ness-lessen in het water aan ex-
hartpatiënten en mensen met la-
ge rugklachten. Ze wordt een 
veelzijdige, creatieve en zeer ge-
waardeerde collega genoemd 
en werkt en nog steeds met veel 
plezier.FC Castricum toont zijn 

ware gezicht tegen Marken
Castricum - Marken is geen 
makkelijke tegenstander met 
snelle buitenspelers en een spel-
verdeler die bijna alle doelpun-
ten maakt. Mede daarom was 
FC Castricum, dat met 1-2 won, 
vanaf de eerste minuut gretig en 
met goed voetbal kregen de be-
zoekers verschillende kansen.
Snelle combinaties van Maar-
ten van Duivenvoorde met Justo 
van de Werf, mooie kansen voor 
Remko Hoek, Duco de Koning en 
Sebastiaan Weber maakten dui-
delijk dat een doelpunt niet uit 
kon blijven. 
In de 21ste minuut was het raak. 
Een slim steekballetje van Se-
bastiaan Weber op Justo van de 
Werf werd keurig over de keeper 
gestift: 0-1. Even later vloog Van 
Duivenvoorde langs de verdedi-

ging. Hij gaf de bal op maat aan 
Daan Hamaker: 0-2.
Na rust ging Marken alles of 
niets spelen. Dat leverde in de 
66ste minuut een penalty op na 
een ongelukkige handsbal van 
Bart Vrijburg die een uitsteken-
de partij speelde. Poepon schoot 
keihard raak: 1-2. 
Daarna hield doelman Mari-
us Jansen FC Castricum over-
eind met een serie fraaie red-
dingen. Aan de andere kant wist 
de ploeg van coach Ron van der 
Velde van de ruimte niet meer te 
profi teren. 
Volgende week wacht thuis de 
topper tegen AFC. Als FC Castri-
cum dezelfde inzet toont en net 
zo gedisciplineerd speelt als te-
gen Marken dan kunnen de Am-
sterdammers aan de bak. Yanne Dorenbos wint 

brons op NK omnium

Castricum - Zaterdag is het NK omnium wielrennen voor de jeugd 
categorie 6/7 verreden op de wielerbaan in Alkmaar. Samen met de 
elite, beloften, junioren is er op de vier verschillende onderdelen ge-
streden. 
Gestart werd met de 500 meter staande start. Yanne Dorenbos (13) 
uit Castricum werd hier vierde. De favorieten Leco Hendriks en Ru-
ben Buitendijk werden eerste en tweede, wat ook de einduitslag werd. 
Yanne reed vervolgens naar een zevende plek op de scratch en acht-
ste in de puntenkoers. Dit leverde hem een derde plaats in het tus-
senklassement op en een startplek voor de afsluitende achtervolging. 
Yanne reed deze 1500 meter tijdrit tegenover Steyn Lamberink. Yan-
ne won deze ruimschoots met een tweede tijd. Hij stelde hiermee zijn 
bronzen medaille veilig.

Akersloot - Zondag 17 novem-
ber om 13.00 uur start het twee-
de keeztoernooi van dit seizoen 
in café de Vriendschap aan de 
Kerklaan 18. In samenwerking 
met Keezbord.nl worden deze 
herfst en winter een groot aan-
tal toernooien georganiseerd. 
Akersloot is de bakermat van het 
keezen in Nederland, vanuit de-
ze plaats heeft het spel heel Ne-
derland veroverd. 

Inschrijven kan via keezbord.nl 
of aan de zaal. Het inschrijfgeld 
is 5,00 euro inclusief koffi e en 
borrelhapjes. Er worden vijf ron-
den gespeeld. Er zijn in totaal ze-
ven keez-drives. 

Keeztoernooi
in Akersloot

Zege Vincent Beentjes
Limmen - Vincent Beentjes heeft 
donderdagavond een zwaarbe-
vochten overwinning behaald in 
de serie wedstrijden om de Kids 
and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbike cup in Limmen. Na 
al in vorige races iedere keer een 
goede uitslag gereden te hebben, 
lukte het Vincent andermaal een 
stempel te drukken op het ver-
loop van de koers. Milosj van Re-
nesse was het echter, die van-
af de start het initiatief nam en 
de grote groep van ruim twintig 
renners op een lint trok. De eer-
ste drie ronden kwam Van Renes-
se zodoende als leider door, op 
korte afstand gevolgd door Vin-

cent Beentjes, Chris Kemp en Jan 
Koper. Laatstgenoemde moest 
na drie kwartier noodgedwon-
gen opgeven. In de vierde ron-
de zag Vincent Beentjes kans Mi-
losj van Renesse te verrassen en 
een gaatje te slaan. Van Renesse 
moest toezien hoe Beentjes met 
beide armen in de lucht als eer-
ste over de streep ging. De al-
tijd goed presterende Chris Kemp 
had weer iets te veel van zich-
zelf gevraagd en moest daardoor 
de derde plek op het podium af-
staan aan de gedreven Dimitri de 
Roeck, die zich van achter uit het 
startveld als de weerlicht naar vo-
ren wist te werken.

Akersloot - Zondag 10 novem-
ber speelde Meervogels Da-
mes 1 handbal een spannende 
pot tegen Hollandia-T uit Tuit-
jenhoorn. De wedstrijd begon 
met een mooi doelpunt van het 
‘Meervogeltje van de Week’, Su-
set. Gelukkig voor de dames 

Meervogeltje 
van de Week?

van Meervogels stond keep-
ster Stephanie Egberts een uit-
stekende wedstrijd te keepen, 
waardoor Hollandia-T niet tot 
veel scoren kwam. In de eer-
ste helft liep Meervogels al vrij 
snel uit in de stand, maar wist de 
voorsprong niet riant uit te bou-
wen. De tussenstand was 13-9. 
Na de rust probeerde Meervo-
gels vooral verdedigend de over-
hand te nemen. Pas in de laat-

ste tien minuten van de wed-
strijd wist Meervogels een voor-
sprong te behalen. Deze romme-
lige, doch spannende wedstrijd 
werd afgesloten in een overwin-
ning van de dames uit Akersloot. 
De eindstand was 23-20 in het 
voordeel van Meervogels. 
Zondag 17 november speelt 
Meervogels Dames 1 tegen 
D.T.S. ’48 om 13.30 te Hoogkar-
spel.
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Vitesse verliest koppositie
Castricum - Na de periodeti-
tel van vorige week moest Vi-
tesse als koploper aantreden 
in en tegen Purmerend. De 
plaatselijke FC stond met zes 
punten op de op één na laat-
ste plaats op de ranglijst. 

De ploeg had een complete off-
day en omdat Purmerend in de 
duels feller was en aanvallend 
nog wel voor wat gevaar wist 
te zorgen, gingen de punten te-
recht naar de thuisploeg. Bijna 

niets lukte er en omdat Purme-
rend ook het spel niet kon ma-
ken, was de 0-0 ruststand niet 
meer dan logisch. De twee-
de helft kwam Purmerend fa-
natiek uit de startblokken. Al in 
de eerste minuut was een red-
ding van Tom Laan nodig om de 
thuisploeg van een score af te 
houden. Maar drie minuten la-
ter was het alsnog raak toen er 
heel zwak werd verdedigd en 
een balvaardige aanvaller van 
Purmerend tot zijn verbazing de 

bal zomaar vrijwel vanaf de ach-
terlijn hoog in de touwen kon 
knallen. Na een kwartier spelen 
kreeg een speler van Purmerend 
een rode kaart wegens het door-
lopen op Tom Laan. Maar van het 
numerieke overwicht was in het 
verloop van het duel weinig te 
merken. Verder dan twee scho-
ten op doel van Shabari Visser 
kwam Vitesse niet. Het uitermate 
teleurstellende duel eindigde zo-
doende in een 1-0 zege voor het 
laag geklasseerde Purmerend.

Jubileumviswedstrijd 
op Castricumse strand

Castricum - Zondag 10 novem-
ber is een speciale jubileumwed-
strijd gevist op het Castricumse 
strand. De Salamander uit Cas-

Geen winst voor Limmen
Limmen - Geen winst voor 
de dames 1 van voetbalver-
eniging Limmen bij de uit-
wedstrijd tegen VUC uit Den 
Haag. 

Of het ontbreken van een goe-
de warming-up de reden was of 
niet; Limmen was niet scherp en 
fel genoeg in de beginfase terwijl 
VUC gelijk van zich liet spreken. 
Na vijf minuten werd een cor-
ner hard ingekopt door de ster-
ke spits van VUC. 1-0. 
Even later mocht een midden-
veldster van VUC van afstand 
aanleggen en verblind door de 
laagstaande zon zag keepster 
Linda de bal achter zich in de 
goal belanden. 2-0. Een vrije trap 
daarna werd niet goed verwerkt 

en binnen gewerkt. 3-0. Limmen 
begon toen beter te spelen en de 
combinaties werden gezocht. 

Helaas voor Limmen was het 
VUC die wederom een goal weet 
te maken. 4-0. Rond de 35e mi-
nuut was het Rosa die werd 
weggestuurd en gevloerd in de 
zestien meter. Yvonne schoot de-
ze penalty weer keurig binnen. 
4-1; de stand van de rust veran-
derde niet in de tweede helft.  

Volgende week komt weer een 
onbekende tegenstander naar 
Damphegeest, SJC. Onder toe-
ziend oog van de Pupil van de 
Week Indy zal Limmen er alles 
aan doen om de drie punten in 
Limmen te houden.

Volleybalclinic Sokkerwei
Castricum - Het officiële start-
sein voor volleybalclinics in de 
maanden november en decem-
ber is gegeven op de basisscho-
len in Castricum. OBS de Sok-
kerwei was de gelukkige. On-
der deskundige begeleiding gaf 
volleybalvereniging Croonen-
burg clinics in een aantal klas-
sen van de Sokkerwei.  Door het 
accent te leggen op smashen 
en bewegen kwamen naast de 

meiden ook de jongens behoor-
lijk aan hun trekken. De clinics 
op de basisscholen staan niet 
op zichzelf. Ze maken onderdeel 
uit van een ledenwerfcampag-
ne. Naast de clinics voor basis-
scholen doet Croonenburg  mee 
met de jeugdsportpas in novem-
ber en zullen er de komende 
schoolvakanties activiteiten voor 
de schooljeugd worden georga-
niseerd. 

tricum bestaat veertig jaar en 
Handyfish uit Heiloo dertig jaar. 
Dat werd samen gevierd. Het 
weer was guur, maar de sfeer 
werd als super omschreven. Na 
de loting trokken meer dan vijf-
tig vissers naar het strand. 

Door de loting kon men niet zelf 
bepalen waar men viste; er wa-
ren drie vakken uitgezet. Eerste 
werd Ronald Klaver met 175 cm 
aan vis, tweede Nico Mooij met 
116 cm en derde David Peter-
sen met 114 cm. Uiteindelijk wa-
ren er 41 vissers die samen der-
tig meter vis  wisten te vangen. 

Revanche handballers
CSV/Meervogels ‘60
Akersloot - De handbalheren 
van CSV/Meervogels’60 heb-
ben na de ruime nederlaag 
van vorige week tegen Gemi-
ni revanche genomen. Slacht-
offer werd het op de tweede 
plaats staande en nog onge-
slagen Hellas 2. 

In een zeer goed gespeelde eer-
ste helft werd een alleszins ver-

diende 16-10 voorsprong geno-
men. Na de korte pauze werd de 
voorsprong uitgebreid doch Hel-
las 2 wist in korte tijd het verschil 
terug te brengen naar vier doel-
punten. 
Het verschil bleef tot aan het 
eindsignaal op het scorebord 
staan, 28-24. Een verdiende 
overwinning voor de heren van 
CSV/Meervogels’60.

Najaarskampioen
Castricum - Afgelopen maan-
den is de najaarscompetitie ge-
speeld door verschillende ten-
nisteams van TV Castricum. Op 
de vrijdagcompetitie wist het da-
mesteam op een zeer overtui-
gende manier het kampioen-
schap binnen te slepen.  Na vijf 
speeldagen werd in totaal zeven-
tien punten binnengehaald, wat 
ruim voldoende bleek voor de 
eindoverwinning. De concurren-
tie werd op maar liefst zes pun-
ten gezet. Maximale 4-0 zeges 
waren er tegen Zijpken, War-
menhuizen en Zeevangspelers. 
Tegen Westerkogge werd slechts 
een punt afgestaan en tegen 
Limmen werden de punten ge-
deeld. Op foto voorzitter Jos Ver-
kleij die Mirjam van Gulik, Car-
la van Delden, Francis van Ber-
genhenegouwen, Sylvia Deelstra, 
Tanja Frederiks en Irene Kuiper 
in de bloemen heeft gezet. Els 
en Natasja waren er niet bij aan-
wezig. 

Dubbelslag Vredeburg
Limmen - Voor de schakers 
van schaakvereniging Vrede-
burg was er afgelopen week veel 
werk aan de winkel. Op het pro-
gramma stonden bondswedstrij-
den voor het eerste en het twee-
de zestal en de achtste ronde 
van de interne competitie. 

Op donderdag 7 november trad 
Vredeburg 1 aan voor het duel bij 
hekkensluiter Purmerend 6. Met 
4,5-1,5 boekte Vredeburg een 
keurig resultaat. Bert Hollan-
der, Bob Stolp, Gertjan Hafkamp 
en invaller Hidde Ebels scoor-
den een vol punt. Ronald van der 
Storm behaalde een remise. Al-
leen invaller Dick Aafjes moest 
een nederlaag slikken. 

Een dag later ontving het tweede 
team van SV Vredeburg Krom-
menie 3. Met een fantastische 
score van 5,5-0,5 werden de 
veelal jeugdige tegenstanders 
opgerold. Dick Aafjes, Robert 
Termes, Sandra Hollander, Bar-
ry Blekemolen en Remi Aafjes 
wonnen hun partij. Hidde Ebels 
berustte op het eerste bord in 
remise tegen zijn sterke tegen-
stander. 

Op dezelfde avond speelden de 
overige Vredeburgers de achtste 
ronde van de interne competitie. 
Komende vrijdag ontvangt Vre-
deburg 1 Bakkum 1 voor een be-
kerwedstrijd, terwijl Vredeburg 3 
zijn competitiedebuut maakt.

Ook biljarten?
Castricum - Er is nog plaats bij 
biljartvereniging Onder Ons zo-
wel op maandag- als dinsdag-
avond. Belangstellenden kunnen 
vrijblijvend langskomen en een 
partijtje meespelen. 

Op de maandag kunnen begin-
ners en gevorderden terecht, op 
de dinsdagavond zijn spelers 
vanaf een moyenne van 4,0 wel-
kom. Op deze avond wordt libre 
en kader gespeeld. Zie www.bv-
onderons-castricum.nl.

Met een gouden randje
Castricum - Jörgen Bolten 
voorzag zijn eerste partij in de 
wintercompetitie libre bij WIK te-
gen Jaap Frans met een gouden 
randje, door in de derde beurt 
een serie van veertien carambo-

les op het laken te produceren 
en als klap op de vuurpijl, in de 
achttiende beurt, de partij te ein-
digen met een serie van acht ca-
ramboles. 
In de partij tegen Kees Baars 

stuwden beide spelers elkaar 
naar een hoog niveau, met voor 
Kees twee series van twintig en 
36 caramboles. 

Jörgen kon het hoge tempo van 
Kees bijhouden en kon in de ze-
ventiende beurt zijn keu opber-
gen. Een dubbelsslag.
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