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Hondenbelasting blijft
Inzet voor meer 

sociale huurwoningen 
Castricum - Vorige week 
donderdag heeft de gemeen-
teraad gestemd over de mo-
ties en amendementen die 
waren ingediend bij de be-
handeling van de begro-
ting 2017. Het voorstel van de 
VVD, gesteund door Groen-
Links, om plannen te ont-
wikkelen voor betere recrea-
tievoorzieningen bij het Alk-
maardermeer wordt later in 
stemming gebracht, maar het 
is wel duidelijk dat de raad 
unaniem achter dit voorstel 
staat.

Nadat eerder de PvdA pleit-
te voor verdubbeling van de 
bouw van sociale huurwo-
ningen en GroenLinks aangaf 
voorstander te zijn van een 
meer sturend woningbouw-
beleid, heeft wethouder Stee-
man toegezegd te kijken of 
extra woningen kunnen wor-
den toegevoegd. In de con-
cept-prestatieafspraken met 
Kennemerwonen staat nu dat 
er 63 nieuwe sociale huur-
woningen zullen worden ge-
bouwd. Wethouder Steeman 
streeft ernaar nog eens 44 tot 
65 nieuwe sociale huurwo-
ningen realiseren. 
De motie van VVD en PvdA 
waarin gevraagd wordt zo-
veel mogelijk lokaal aan te 
besteden werd unaniem ge-
steund. GroenLinks heeft met 
twee moties het college op-
geroepen om bij aanbeste-
dingen meer te letten op so-
ciale aspecten en op duur-
zaamheid. Beiden werden 
aangenomen. De raad heeft 
bovendien ingestemd met de 
motie van Forza om voorstel-
len inhoudelijk te beoorde-
len. Ralph Castricum is van 
mening dat zijn plan voor een 
regenboogzebrapad werd af-
gekeurd door een aantal par-
tijen omdat hij zich verzet te-
gen opvang van vluchtelin-
gen. 
De motie van Castricum om 
voorrang op de huizenmarkt 
voor vluchtelingen af te 
schaffen haalde het niet. Vol-
gens Castricum had minister 
Blok de bepaling afgeschaft, 
maar het bleek dat dit voor-

stel nog door de Eerste Ka-
mer moet worden behandeld. 
De hondenbelasting wordt 
niet afgeschaft. Het voorstel 
kwam van VVD en Forza. 
Er komt geen verhard pad 
tussen camping Bakkum en 
de strandopgang Bad Noord. 
Dat was een wens van de 
VVD. Een motie van de PvdA 
om de tuin van de Santmark 
een facelift te geven werd 
ook afgekeurd. Ook de Geel-
vinckstraat blijft zoals die is. 
De PvdA had graag gezien 
dat de trottoirs beter begaan-
baar zouden worden voor 
mensen met rollators, rol-
stoelen en kinderwagens.

Doeken met foto’s van 
Jimmy Nelson geveild

Castricum - Aan initiatief-
nemer Bart Wierenga werd 
vele malen de vraag ge-
steld of de doeken met fo-
to’s van de wereldberoemde 
fotograaf Jimmy Nelson ook 
te koop waren na de spec-
taculaire expositie in de na-
tuur van Castricum vorig jaar 
winter. Voor deze mensen is 
er goed nieuws; de doeken 
worden zondag geveild en 
de opbrengst gaat naar de 
Jimmy Nelson Foundation. 

Deze stichting, in het leven 
geroepen door Jimmy en 
zijn vrouw Ashkaine, heeft 
een belangrijke missie: het 
behouden van culturele di-
versiteit. ,,Ik heb geen idee 
wat het werk op gaat bren-
gen, dat kan om honder-
den euro’s gaan, veel min-
der of juist veel meer”, aldus 
Bart. Tot en met zondag is in 
Bergen de expositie Befo-
re they Pass Away te zien op 
de Sparrenlaan. Ter afslui-
ting daarvan geeft Nelson 
een speech vanaf 16.00 uur 
in  de Petrus en Pauluskerk 
op de Dorpsstraat 20 in Ber-
gen. De entree is vijftien eu-
ro en ook dat geld gaat naar 
de Jimmy Nelson Founda-
tion. Vervolgens vindt de vei-
ling plaats. Kaarten via www.
eventbrite.nl.CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

Burgemeester Mooijstr 29 Castricum
0251 - 652 430

Hertenvlees
25% korting

 
VLEESWARENTRIO
SMEERWORST
BOTERHAMWORST
PASTRAMI
 €5,99
TORTILLA’S
2 STUKS
 €4,99
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 22-9-2016: 
Jasmijn Anna Lange, doch-
ter van Laurens S. Lange en 
Kim R. Savenije. Akersloot 
- 8-11-2016: Jort Molenaar, 
zoon van Johan Molenaar 
en Linda P.A. Zonneveld. De 
Woude:
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 9-11-2016: 
Heert M. Schroor en Anna 
M.M. Meijer.

Overleden

astricum - 6-11-2016: Sop-
hia van de Kraats, weduwe 
van Willem de Vries. 7-11-
2016: Maria M. Steltenpool, 
weduwe van Johannes J. 
Baltus. 8-11-2016: Petronel-
la E. Veerman, weduwe van 
Petrus L. Scheerman. 8-11-
2016: Berendina M. Holtman, 
weduwe van Gerardus Knijn. 
Limmen - 6-11-2016: God-
fried A. Roos, gehuwd met 
Herta Spruit.

CDA wil huurwoningen 
vrije sector voor senioren

Vrije sectorwoningen voor se-
nioren; al jarenlang een be-
kende wens van ouderen. Veel 
ouderen willen graag hun huis 
verkopen en overstappen naar 
een huurwoning in de vrije 
sector. In Castricum is dat 
nauwelijks mogelijk. Er is een 
groot gebrek aan dergelijke 
woningen. Voor de woningen 
in de H. R. Holstlaan bijvoor-
beeld is een wachtlijst. Dat is 
jammer, want het verhuizen 
van senioren zou de doorstro-
ming heel goed bevorderen. 

De ouderen willen best wat 
kleiner wonen en hun wonin-
gen komen dan beschikbaar 
voor de jonge gezinnen. De 
CDA-fractie heeft bij de laat-
ste begrotingsbehandeling 
een motie ingediend om on-
der andere op de locatie Au-
gustinusschool deze huurwo-
ningen te bouwen. Over maxi-
maal vier jaar komt deze lo-
catie beschikbaar. Ontwik-

kel nu de plannen is de bood-
schap van het CDA. Dan ge-
bruik je de tussentijd nuttig en 
gaat er geen tijd verloren. Ge-
lukkig tekent zich een meer-
derheid in de raad af die deze 
wens van senioren wil hono-
reren. In de komende maan-
den wordt er gesproken over 
een nieuwe woonvisie voor de 
gemeente. De CDA-fractie zal 
er alles aan doen om de bouw 
van huurwoningen in de vrije 
sector voor onder andere se-
nioren tot gezamenlijk beleid 
van de gemeente te maken.
Wij willen daarbij zo veel mo-
gelijk partijen over de streep 
trekken. Die huurwoningen 
in de vrije sector voor seni-
oren moeten er komen. Uw 
steun helpt. Bijvoorbeeld met 
een mailtje naar de voorzitter 
van de CDA-fractie: brander-
horstcda@gmail.com.

Gerrit Branderhorst, CDA 
Castricum.

Zweefvliegclub EZZC bestaat tachtig jaar
Castricum - Dit jaar is het 
tachtig jaar geleden dat de 
Eerste Zaanse Zweefvlieg-
Club (EZZC) werd opgericht.
Zoals de naam al verraadt 
is deze club opgericht in de 
Zaanstreek in 1936. Het eer-

ste vliegveld was gesitueerd 
in de omgeving van Amster-
dam-Noord, maar door ste-
delijke expansie moest er ge-
zocht worden naar een nieu-
we locatie. Deze werd in de 
jaren 50 gevonden in de dui-

nen tussen Castricum en 
Heemskerk. Tot op de dag 
van vandaag is de EZZC hier 
te vinden.
In tachtig jaar is veel veran-
derd op het gebied van het 
zweefvliegen, maar één ding 

bleef onveranderd; de kick 
om te kunnen vliegen op 
kracht van de zon en wind. 
Wie het ook een mooie hobby 
lijkt kan gebruikmaken van 
proeflidmaatschap. Informa-
tie staat op www.ezzc.nl.

Onderzoek spouwankers
Castricum - De gemeen-
te laat onderzoek doen naar 
enkele gevels in de wijk Mo-
lendijk. Aanleiding is een in-
cident bij een storm enige 
tijd geleden. Daarbij kwam 
van een zijgevel een deel van 
het metselwerk naar bene-
den. De gemeente heeft geen 
aanwijzingen dat ook bij an-
dere woningen dit risico be-
staat, maar gaat dit toch la-

ten onderzoeken in een 
steekproef van zeven wonin-
gen. De gemeente betaalt 
het onderzoek, dat wordt uit-
gevoerd door Adviesbureau 
Hageman. Dat gebeurt naar 
verwachting nog dit jaar. Als 
blijkt dat de verankering van 
de spouwankers niet vol-
staat, kan of moet de eige-
naar ervoor zorgen dat het 
wordt gerepareerd.

Niet blij met bouwplan 
op Eerste Groenelaan

Castricum - Bewoners van 
de Eerste Groenelaan zijn 
niet blij met het plan om vijf-
tien woningen in de soci-
ale huur te bouwen op het 
braakliggende terrein tussen 
het Clusius College en basis-
school Paulus. Zij vrezen dat 
het proppen wordt en dat er 
straks onvoldoende parkeer-
gelegenheid is. Bovendien 
zouden de huizen te dicht op 
de weg komen te staan. De 
huidige bewoners zouden 

graag zien dat de woningen 
worden omgedraaid, zodat zij 
uit kunnen kijken op de tui-
nen. Tijdens de inloopbijeen-
komst op dinsdag 1 novem-
ber zijn de eerste grote lij-
nen van het plan getoond. 
Omwonenden en andere be-
langhebbenden konden di-
rect reageren op het plan en 
daarna per e-mail. De bewo-
ners hebben hun kritiek ook 
neergelegd bij de fracties in 
de gemeenteraad.
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Een sprookjesachtige 
winterfair bij Anastasia

Limmen - Anastasia Crea-
tive Gifts houdt een sfeervol-
le overdekte winterfair op za-
terdag 19 en zondag 20 no-
vember. In een sprookjesach-
tige sfeer kunnen de bezoe-
kers genieten van landelij-
ke woonaccessoires met een 
tikkeltje nostalgie, handge-
maakte tafeldecoraties, win-
terse deurkransen, sieraden 
en lekkernijen. 
Stuk voor stuk smaakvolle ar-
tikelen om cadeau te doen of 
om het eigen huis extra ge-
zellig aan te kleden voor de 
wintertijd. Er zijn bijzondere 
biertjes van brouwerij Dam-
pegheest, maak kennis met 
de Indische spekkoek van 
Veronique, probeer de frui-
tige azijn of de rijke olijfolie 
en geniet van de hartver-
warmende erwtensoep van 

KookKönst. Voor de zoete 
trek is er lekkers van Pius Pa-
tisserie. 
De winterfair wordt gehou-
den op de Dusseldorperweg 
97 in Limmen van 11.00 tot 
18.00 uur.

Open huis Hypoxi
Nog voor de feestdagen 

een maatje minder?
Castricum - Om iedereen 
in de gelegenheid te stellen 
kennis te maken met een 
aantrekkelijke manier van 
afvallen, organiseert Hypoxi 
Studio Castricum een open 
huis op zondag 20 novem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur. 
Het is dan mogelijk gratis de 
Hypoxi methode uit te pro-
beren, er is een proeverij 
van afslankthee en -koffi e 
en zijn ‘bubbles en bites’ en 
het is die dag mogelijk om 
te profi teren van aantrek-
kelijke aanbiedingen. Hypo-
xi biedt een gerichte fi guur-
correctie voor mannen en 
vrouwen.
Met Hypoxi wordt direct de 
probleemzones aangepakt. 
Drie keer per week wordt 
een eenvoudige fi etstrai-
ning van een half uur ge-
daan in een vacuümcabine.
Het vacuüm verhoogt de 
doorbloeding en daarmee 
de vetafbraak. De Hypo-
xi Vacunaut is een manier 
om buik- en heupvet te ver-
branden. Hierbij wordt een 
half uur gewandeld in een 
pak met rond de buik va-
cuümcellen. Ook deze cel-
len verhogen de doorbloe-

ding en daarmee de vetaf-
braak. Beide methodes wor-
den ondersteund door op de 
dagen na de training geen
koolhydraten te eten. Het 
team van Hypoxi zorgt voor 
de begeleiding met uit-
leg en recepten. Op de tus-
sendagen geldt geen di-
eet, maar het blijft natuur-
lijk belangrijk om gezond 
te eten. Een ander voordeel 
van de methode is dat de 
huid zichtbaar gladder en 
strakker wordt. Door de ver-
hoogde doorbloeding ver-
betert de textuur en elasti-
citeit van de huid. Het adres 
is Burgemeester Mooijstraat 
24c in Castricum, tel.: 0251-
676516, info@hypoxistudio-
castricum.nl of kijk op www.
hypoxistudiocastricum.nl 
voor meer informatie.

‘Sparen voor je School’ groot succes
Jumbo Uitgeest verdeelt 5.000 euro 

Uitgeest - Bij Jumbo aan de 
Melis Stokelaan heeft vori-
ge week de feestelijke uit-
reiking plaatsgevonden van 
de actie ‘Sparen voor je 
School’. Klanten die de af-
gelopen tijd boodschappen 
deden konden sparen voor 
spel- en leermaterialen voor 
lokale basisscholen. In to-
taal werd er door Jumbo een 
budget van vijfduizend euro 
verdeeld onder deelnemen-
de basisscholen. Naar ge-
lang het aantal gespaarde 

punten ontvingen de scholen 
een bedrag wat zij kunnen 
besteden aan spel- en leer-
materialen. De Vrijburg ont-
ving de meeste punten van 
klanten en haalt hiermee een 
bedrag op van 1127,71 eu-
ro. De Molenhoek en Bin-
nenmeer ontvingen respec-
tievelijk 1119,55 en 1056,18 
euro. In totaal deden er vijf 
scholen uit Uitgeest en een 
school uit Limmen mee aan 
de actie. Uiteindelijk heeft 
elke school punten ontvan-

gen, wat inhoudt dat iede-
re school een bijdrage krijgt 
voor de aanschaf van spel- 
en leermaterialen. Bij De Vrij-
burg zijn ze zeer verheugd 
met het bedrag. ,,Met dit be-
drag kunnen we onder meer 
een klimpaal en een boter-
bloemtafel met drie zitjes 
aanschaffen.” 
,,De ‘Sparen voor je School’ 
actie past perfect bij onze 
maatschappelijke doelstel-
lingen”, aldus Colette Cloos-
terman-van Eerd, mede-ei-
genaar van Jumbo Super-
markten. ,,Als familiebe-
drijf en toonaangevende su-
permarktketen staat Jumbo 
middenin de samenleving. 
Wij voelen ons verantwoor-
delijk voor de wereld om ons 
heen. Voor deze generatie, 
maar ook zeker voor de vol-
gende generaties. Als moe-
der van vier kinderen weet ik 
hoe belangrijk spelenderwijs 
leren is. Ik vind het dan ook 
geweldig dat klanten mas-
saal voor lokale bassischolen 
hebben gespaard.” 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Les Contes D’Hoffmann - Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.30 uur

zondag 19.45 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Fantastic Beast - 3D
vrijdag & zondag 16.00 uur

dinsdag 20.00 uur
woensdag 15.00 uur 

Fantastic Beast - 2D
zondag 11.00 uur

De Zevende Hemel - actie 5 Euro
vrijdag 21.30 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Hacksaw Ridge
vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Een echte Vermeer
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

maandag 20.00 uur
dinsdag 18.45 uur

Tonio
zaterdag 21.30 uur

Inferno
donderdag 20.00 uur

vrijdag 19.00 uur  woensdag 20.00 uur 
Bridget Jones’s Baby
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur
De Club van Sinterklaas 

& geblaf op de pakjesboot
zaterdag & zondag 13.30 uur

Trolls (NL) 3D
zondag11.00 uur

Peter en de Draak (NL) 2D
woensdag 15.45 uur
Trolls (NL) 2D

Programma 17 nov  t/m 23 nov 2016

Les Contes D`Hoffmann
Les Contes D’Hoffmann is 
het meesterwerk van Offen-
bach en uitgevoerd door de 
Royal opera. Gecreëerd door 
Academy Award-winnen-
de fi lmregisseur John Schle-
singer, brengt deze produc-
tie een 19e-eeuwse wereld 
vol romantiek, comedy, mys-
terie en dreiging, tot leven. 

Centraal in deze uitzonder-
lijke verhalen vol mechani-
sche poppen, magische bril-
len, spookachtige stemmen 
en sensuele courtisanes 
staat de levendige fantasie 
van de dronken romantische 
poëet Hoffmann. Charismati-
sche jonge tenor Vittorio Gri-
golo speelt Hoffman. 

Fantastic Beasts and Where 
to Find Them begint in 1926 
als Newt Scamander zijn we-
reldwijde excursie voor het 
vinden en vastleggen van 
een bijzondere collectie fa-

Fantastic Beasts And 
Where To Find Them

beldieren net heeft afgerond. 
Wat een simpele tussen-
stop in New York had moe-
ten worden, loopt volledig uit 
de hand. 
Te zien in 2 en 3D.

Late herfst
Regio - Tijdens een IVN-na-
tuurwandeling op zondag 20 
november kan men nog een 
keer genieten van de herfst 

in het Heilooër Bos. Start om 
10.00 uur bij de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg 
in Heiloo. Een donatie (2,50 
euro) wordt op prijs gesteld. 
Opgave vooraf is niet nodig. 
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Uitgeest - In sporthal De 
Zien wordt zondag 20 no-
vember een rommelmarkt 
gehouden. 
Het is een grote markt met 
70 kramen (4x1.20m). Een 
kraam kost twintig euro en 
vijf euro borg. Het is nog mo-
gelijk een kraam te reserve-
ren om overtollige spulle-

tjes te verkopen. De rommel-
markt is van 11.00  tot 15.00 
uur. 
De entree bedraagt twee eu-
ro. Kinderen mogen gratis 
naar binnen. Voor meer in-
fomatie: tel.: 06-40289163 
of 06-49147747 of mail naar 
annekezonn@hotmail.com/
joke.jurriens@xs4all.nl. 

Rommelmarkt in De Zien 

Castricum -   ,,Het is een 
prachtvak. Iedere nieuwe pa-
tiënt is een mooie uitdaging." 
Dat zegt Danielle Groen (27) 
die onlangs de oefenthera-
piepraktijk van Jolande van 
Ek overnam. De praktijk is 
gevestigd in De Kern op de 
Overtoom 15. In dat gebouw 
zijn meerdere praktijken ge-
vestigd en het bruist van ver-
schillende activiteiten. 
Het is een prettige omgeving 
om in te werken en om als 
patiënt te bezoeken. Daniel-
le vindt het werken met alle 
leeftijdsgroepen leuk. Oude-
ren verwelkomt ze heel graag. 
,,Zij hebben zoveel levenser-
varing en brengen heel veel 
mee van alles wat ze meege-
maakt hebben. Een van mijn 
eerste patiënten heb ik thuis 
behandeld, maar nu komt ze  
hier naartoe op de fi ets." 
Oefentherapie is het broertje 
of zusje van fysiotherapie. De 
opleiding is grotendeels het-
zelfde. Bewegingstherapeu-
ten leggen zich er vooral op 
toe om met patiënten manie-
ren te ontwikkelen om met de 
pijnlijke spieren of gewrich-
ten zo goed mogelijk te be-

wegen. ,,Daarbij bedenken 
we vooral oefeningen die je 
gemakkelijk de hele dag en 
vooral overal tussendoor kunt 
doen. Aan een lijstje met oe-
feningen die je een paar keer 
per dag moet doen komen de 
meeste mensen niet toe. We 
werken aan veranderen van 
bewegingen, bewegingsge-
woonten en beweeggedrag. 
We kijken naar de mens als 
geheel." 
Jolande had sinds 1981 een 
eigen praktijk in Castricum. 
Zij gaat zich nu bezighouden 
met beroepsoverkoepelend 
werk voor het Netwerk Chro-
nische Pijn. Daarin zijn veel 
ondersteunende, kwaliteits- 
en deskundigheidsbevorde-
rende taken aan haar toever-
trouwd. 
Net als veel anderen hebben 
de vrouwen last van de ver-
anderingen in de zorg. De 
administratieve rompslomp 
en de eigen bijdragen maken 
het werken in de praktijk in-
gewikkelder. Moedig om zelf-
standige te worden? Daniel-
le kijkt verbaasd. ,,Dit werk is 
zo nodig en nuttig dat ik denk 
dat er altijd behoefte aan is."

Jolande geeft paramedisch 
werk door aan Danielle 

Mooi programma Nepaldag voor 
hulp aan straatkinderen

Castricum - Zondag 27 no-
vember organiseert de stich-
ting Straatkinderen van Ka-
thmandu weer een Nepaldag 
in het Jac.P.Thijsse College. 
Het doel is om bekendheid 
te geven aan het werk van de 
stichting maar ook om geld in 
te zamelen voor activiteiten in 
de hoofdstad van Nepal.
Van 10.00 tot 17.30 uur is ie-
dereen welkom en kan men 
genieten van Nepalese hap-
jes, spullen uit Nepal ko-
pen, tegen betaling de toe-
komst laten lezen en fraai 
opgeknapt worden door een 
schoonheidsspecialiste of 
gekapt worden door de spe-
cialisten van Patrick Boots 
Kappers. Ook is er een lote-
rij met prijzen, belangeloos 
ter beschikking gesteld door 
de winkeliers van de Bur-
gemeester Mooystraat, het 
Bakkerspleintje en winkel-
centrum Geesterduin.
Voor jong en oud is er een 

optreden van de goochelaar 
Wautier en men kan met de 
kinderen op de foto. De ge-
hele dag door zijn er optre-
dens, van bijvoorbeeld het 
duo Fine Tuned en de virtuo-
ze Flamengo groep El Rio.
De dag zal worden afgeslo-
ten met een optreden van de 
Castricumse formatie Poker 
die ook kinderen begeleidt 
bij het zingen van een Sinter-
klaasliedje of een ander be-
kend nummer. Gedurende de 
gehele dag zijn er door feest-
café Boesboes gesponsorde 
drankjes te koop. 
Lies Vink, getroffen als zij 
was door het lot van arme 
straatkinderen, startte een 
fonds met als doel geld in te 
zamelen voor een opvang-
huis waar kinderen van de 
straat een veilig onderkomen 
konden krijgen. Het fonds 
werd een stichting, name-
lijk Straatkinderen van Ka-
thmandu, die op dit ogen-

blik twee tehuizen (Marinka 
Children Home en Tiom Lau-
ra Home) onderhoudt voor 
in totaal ruim tachtig kinde-
ren. De kinderen krijgen te 
eten, hebben een dak boven 
hun hoofd, kunnen spelen en 
gaan naar school. Na de gro-
te aardbeving zijn daar tien-
tallen kinderen bijgekomen 
van een ander tehuis omdat 
daar de boel was ingestort.
Op dit ogenblik bouwt de 
stichting een nieuw en aard-
bevingsbestendig huis dat in 
mei 2017 gereed moet zijn. 
Voor al deze activiteiten is 
geld nodig, veel geld want 
na de aardbeving zijn de kos-
ten sterk gestegen. Men kan 
daar een bijdrage aan leve-
ren door een bezoek te bren-
gen aan de Nepaldag of door 
sponsor te worden van een 
kind in een van de tehuizen. 
Ga voor meer informatie naar 
de website www.straatkinde-
renvankathmandu.nl.  

Castricum - Het Uitbureau 
De Boogaert organiseert op 
zaterdag 26 november, van 
11.00 tot 15.00 uur, in woon-
zorgcentrum De Boogaert 
van ViVa! Zorggroep een cre-
atieve markt voor inwoners 

Creamarkt van Castricum en omgeving. 
Op deze gezellige markt is er 
van alles vinden op creatief 
gebied. 
Van 3D kaarten, schilderij-
en van plaatselijke kunste-
naars, keramiek en encaustic 
kunst, tot huisgemaakte jams 
en cupcakes. Er is een rom-

melkraam met vintagespul-
len, een creatieve workshop 
met natuurproducten, ook 
voor kinderen, en een loterij. 

De opbrengst is voor optre-
dens en uitstapjes voor de 
bewoners van woonzorgcen-
trum De Boogaert.

Hilarische voorstelling Pieten-
kriebels voor kinderen in de regio

Castricum - De kriebelpie-
teritus is uitgebroken. De 
kleine pietjes van Sinterklaas 
hebben jeuk, niet overal maar 
voornamelijk op hun hoofd. 
Grote Piet heeft kriebels 
van verliefdheid en iedereen 

heeft kriebels van spanning 
omdat de  staf  van Sinter-
klaas heel veel geld waard is. 

Voor alle kinderen uit de re-
gio gaan de toneelgroepen 
Forento en Pancratius geza-

menlijk een  hilarisch pieten-
toneelstuk spelen met zang. 
De spelers: Angelique van 
Esveld,, Wendela Weel, Maai-
ke Kerssens, Sandra Noord-
over, Rachella Brand en Iris 
Vervoort hebben er veel zin 
in. Kaartjes kosten drie euro.

De voorstellingen zijn op 26 
november in de Paulusschool 
in Castricum om 13.00 en 
15.00 uur, en op zondag 27 
november om 10.30 uur  in 
Dorpshuis de Zwaan in Uit-
geest en ‘s middags om 15.00 
uur in Vredenburg te Lim-
men. Kaarten reserveren via 
www.Forento.nl of te koop 
aan de zaal.

Castricum - Vrijdag gaat Vi-
taal Landschap samen met 
kinderen en ouders een 
hut bouwen van wilgente-
nen bij De Springplank. Een 
stap verder richting natuur-

Hut van wilgentenen Springplank
speeltuin midden in dorps-
hart Castricum voor kinde-
ren van nul tot tien jaar. On-
der de naam van ‘Geroeze-
moes in de Speeltuin’ veran-
dert de Springplank het bui-

tenterrein aan de Dorpsstraat 
109 in een natuurspeeltuin. 
Ouders en kinderen kunnen 
aansluiten bij één of meerde-
re van de speel-werkdagen. 
Interesse? Neem dan con-
tact op via mail@vitaalland-
schap.nl. 
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Schoolzwem-
kampioenen

Castricum - Na de zomer-
vakantie is in het zwem-
bad De Witte Brug te Cas-
tricum het schoolzwemmen 
weer begonnen en het eer-
ste gedeelte is nu afgesloten 
met de kampioenschappen 
schoolzwemmen. De groe-
pen 5 en 6 hebben tijdens 
de eigen schoolzwemtijd een 
klassenwedstrijd gezwom-
men, want niet het individu-
ele maar het groepsresultaat 
was belangrijk. In de weken 
voor en na de herfstvakantie 
hebben alle groepen van al-
le scholen gezwommen, el-
kaar aangemoedigd en per 
groep hun tijd neergezet met 
uiteindelijk twee winnende 
klassen:groep 4 én 5 van de 
Montessorischool zwom het 
snelste en van alle groepen 5 
en 6 was het Helmgras 6b de 
snelste. De prijs?  Vrijzwem-
men op een zaterdagmiddag.

Doof of slecht-
horend?

Castricum - Op donderdag 
17 november van 10.30 tot 
12.00 uur is er in het Rode 
Kruisgebouw aan Kooiplein 
24 een ontmoetingsochtend 
voor doven en slechthoren-
den. De ochtend staat in het 
teken van ontmoeting, maar 
ook informatie geven en ont-
vangen.  Er is een schrijftolk 
aanwezig zodat iedereen de 
gesprekken goed kan volgen. 
De gespreks- en ontmoe-
tingsochtenden worden elke 
derde donderdagmorgen van 
de maand georganiseerd. 
Voor aanmelding of meer in-
formatie tel.: 0251 656562, in-
fo@welzijncastricum.nl.

Akersloot - Limmenaar 
Kay Pronk heeft na een lan-
ge afwezigheid een klinken-
de overwinning behaald in 
de wekelijkse wedstrijd om 
KPB-mountainbikecup. On-
danks de zware regenval 

Kay Pronk terug

Nomineren voor de 
Sportverkiezingen start

Castricum - In samenwer-
king met Platform Sport or-
ganiseert Omroep Castri-
cum op vrijdagavond 6 ja-
nuari de jaarlijkse huldi-
ging van de sportkampioe-
nen uit Castricum. Alle be-
sturen van de sportvereni-
gingen in de gemeente krij-
gen de kans een stem uit te 
brengen op de genomineer-
de kandidaten in alle cate-
gorieën. De nominaties staan 
open voor iedereen. Men kan 
deze nomineren voor verkie-
zing in de categorieën sport-
man, sportvrouw, sportteam, 
talent of jeugdteam. De peri-
ode waarin de prestaties ge-
leverd zijn moet liggen tus-
sen 1 december 2015 en 1 
december 2016. Nominaties 

dienen vóór 4 december ge-
stuurd te worden naar: sport-
verkiezingen@castricum105.
nl. Geef hierbij duidelijk aan 
om wie of welk team het gaat 
en welke prestatie(s) verricht 
zijn. Tevens is er weer de pu-
blieksprijs voor een man/
vrouw die zich in 2016 op bij-
zondere wijze ingezet heeft 
voor een vereniging of de 
sport in het algemeen in de 
gemeente. 
De nominaties voor deze prijs 
staan ook open voor ieder-
een. Stuur de naam van de 
persoon met een korte mo-
tivatie voor 4 december naar 
sportverkiezingen@castri-
cum105.nl. De sportkampi-
oenen worden gehuldigd in 
ClubMariz in Castricum.

Nieuwe tankautospuit
Castricum - Dinsdagavond 
hebben de spuitgasten af-
scheid genomen van de tank-
autospuit waar ze jarenlang 
mee uitgerukt zijn. Na we-
kenlang geoefend te hebben 
met de nieuwe is deze dins-
dagavond officieel in gebruik 
genomen. Deze kan ingezet 
worden in de duinen en al rij-
dend blussen. Deze zogehe-

ten combivoertuigen hebben 
een waterkanon aan de voor-
bumper die vanuit de cabine 
met een joystick te bedienen 
is. Ook kunnen ze vanaf het 
dak blussen. De watertank 
heeft een inhoud van 4000 
liter water, de oude tankau-
tospuit had een tankinhoud 
van 1500 liter water. Foto: 
Hans Peter Olivier.

vooraf was het parcours op 
De Cloppenburgh in perfect 
berijdbare staat. Fier en met 
de handen in de lucht kwam 
de Limmenaar tevreden over 
de streep. Henk Louwe en 
Wilfred Knegt gunden elkaar 
geen meter ruimte; Henk op 
kop en Wilfred in het wiel. En 
zo bereikten zij de finish.

Regio - Zaterdag 26 novem-
ber vindt in De Witte Kerk in 
Heiloo het najaarsconcert ‘In 
Vervoering’ plaats van koor 
sWing uit Heiloo. sWing geeft 
op gevarieerde wijze invulling 
aan het thema. Naast koorlie-
deren zijn er gastoptredens 
van het duo Donna Musi-
ca, Hendrik-Jan Bosma (pia-
no), het kwartet Achterom en 
een aantal leden van trekzak-
groep Les Boutons Joyeux. 
Het publiek krijgt de kans 
om mee te zingen. sWing is 
een gemengd koor dat onder 
leiding van dirigent Olaf van 
Rijn veelal vierstemmig zingt. 
Hendrik-Jan Bosma verzorgt 
de pianobegeleiding. Aan-
vang: 20.15 uur.

In vervoering

Sint is gearriveerd
Castricum - Het zijn druk-
ke tijden voor Sinterklaas en 
alle pieten die hem verge-
zellen. Meteen na aankomst 
in Nederland kwamen zijn 
naar Castricum waar hen een 
warm welkom wachtte. 

Er waren dit jaar meisjes-
pietjes in een rokje van 
de partij, bruine en zwar-
te pietjes. De nacht bracht 
de Sint door in De Slaapka-
mer van Sinterklaas, speci-
aal ingericht door de Creatie-

ve Wieven op de Dorpsstraat 
waar vroeger de woonwin-
kel van Schotten was geves-
tigd. Een dag later was het 
tijd om de kinderen in Lim-
men en Akersloot te begroe-
ten. In Castricum arriveerde 
Sint per koets, in Limmen en 
Akersloot was dat een boot. 
Ook daar werd het een groot 
feest voor alle kinderen die 
ondertussen vast al iets in 
hun schoen hebben gevon-
den.  Op de foto van Peter 
van Reenen Sint in Limmen.

Rectificatie SP pacht 
parkeerterrein strand

Vorige week  bereikte ons het bericht dat een woordvoerder van dhr. 
Biesterbos, naar aanleiding van de ingezonden brief van de SP over dit 
onderwerp in deze krant, heeft verklaard dat Dhr. Biesterbos de grond 
van het parkeerterrein in 1970 in erfpacht heeft gekregen van PWN en 
de gemeente. Op dat moment hadden zij geen geld om een parkeerter-
rein te realiseren. Dhr. Biesterbos heeft Blinckers in 2001 gekocht. Het 
gaat hier dus om twee verschillende zaken. Omdat het niet in de lijn van 
de SP ligt om onwaarheden te publiceren, vertrouwen we erop, dat we 
dit hiermee hebben rechtgezet.
Marjo Husslage.

Stratenplan in Bakkum?
Castricum - Stichting Wel-
zijn Castricum nodigt belang-
stellende inwoners uit Bak-
kum uit voor een informati-
euurtje in Restaurant Fase 
Fier op woensdag 23 novem-
ber van 13.30 tot 14.30 uur of 
van 19.30 tot 20.30 uur. 

Tijdens de bijeenkomsten wil 
Welzijn Castricum graag met 
inwoners onderzoeken of het 
mogelijk is het zogeheten 
‘stratenplan’ in Bakkum op te 
zetten. Voor het stratenplan 
worden mensen uitgenodigd 
die graag iets voor hun straat 

of buurt willen betekenen. 
Bijvoorbeeld bij de onder-
steuning van bewoners die in 
een isolement terecht zijn ge-
komen. Vaak is met lichte on-
dersteuning al veel mogelijk: 
samen een kopje koffie drin-
ken of een ommetje maken. 
Of misschien wel adviseren 
om naar het wekelijkse wijk-
ontmoetingspunt voor seni-
oren op de woensdagmor-
gen in Fase Fier te gaan. Het 
stratenplan wordt op diverse 
plaatsen in Nederland uitge-
voerd naar een idee van het 
Nationaal Ouderen Fonds.
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A Bright Day treedt op 
in De Oude Keuken

Bakkum - Zondag 20 no-
vember treedt A Bright Day 
op in De Oude Keuken. De-
ze Haarlemse band maakt 
muziek met een eigen geluid 
en nummers die lastig in één 
hokje zijn te plaatsen. Soms 
stevig, dan weer breekbaar 
en ingetogen; liedjes als een 
heldere dag. A Bright Day be-
staat uit Barbara Maas, zang, 
Joep van der Velden, gitaar 

en zang, André Vogel, bas 
en zang en Boet Zijlstra per-
cussie. Ze spelen unplugged 
zodat de driestemmige zang 
goed tot zijn recht komt. De 
band heeft twee cd¹s in eigen 
beheer uitgebracht. Op hun 
website abrightday.nl is de 
muziek te beluisteren.Vanaf 
14.00 uur op het terrein van 
Dijk en Duin, via de ingang 
aan de Zeeweg.

Eindsprint voor The Cast 
naar Legally Blonde

Castricum - De eindsprint 
is ingezet naar de feestelijke 
première van Legally Blon-
de op donderdag 17 novem-
ber Musicalgroep The Cast 
is er helemaal klaar voor en 
de kaartverkoop loopt uitste-
kend. Voor donderdag kan 
men nog plaatsen kiezen, 
maar de voorstellingen op 
vrijdag en zaterdag zijn bijna 
uitverkocht. Legally Blonde is 
te zien in het Kennemer The-
ater in Beverwijk.
Na een intensief repetitie-
proces staat The Cast te 
trappelen om het podium op 
te mogen onder begeleiding 

van het orkest Grand Circle. 
Het afgelopen weekend is er 
twee dagen vol energie gere-
peteerd. De teksten en zang-
nummers zitten erin en de 
dansen zijn zorgvuldig geoe-
fend. 
Alles is klaar: kleding, de-
cor en rekwisieten. Legal-
ly Blonde belooft een waar 
spektakel te worden. Het 
is een show met humor, 
vaart en een sprankelende 
Cast. Kaarten zijn te koop 
via de kassa van het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 
tel. 0251 221453 of via www.
kennemertheater.nl.

Akersloot - Ambachtelijk 
bakker Van Baar  bestaat 
honderd jaar en dat wordt 
onder meer gevierd met de 
productie en verkoop van 
ouderwetse kruidige Aker-
sloter Plakken, gemaakt met 
tarwebloem van het oer-
graan spelt. Leverancier van 
dit meel is sinds mensenheu-
genis korenmolen De Ou-
de Knegt. Een delegatie van 
de molen verraste bakker Pe-
ter van Baar zaterdag met 
een bezoek. Ze hadden hun 
bezorgkar voor de gelegen-
heid feestelijk opgetuigd en 
als cadeau kreeg de bakker 
twee balen spelt en een bos 
bloemen aangereikt. Peter 

van Baar, de vierde generatie 
in het bedrijf, is blij met het 
meel van de molen, want er 
is een groeiende vraag naar 
gezond speltbrood. Door 
de toenemende belangstel-
ling voor verse ambachtelij-
ke producten kan het bedrijf 
de concurrentie met de su-
permarkten weer beter aan. 
In de jaren 40 telde het dorp 
met toen nauwelijks 2000 in-
woners nog zes warme bak-
kers. Alleen Van Baar is daar 
nog van over. Op de foto 
moeder Judith en zoon bak-
ker Peter van Baar met bloe-
men bij de feestelijk versier-
de bezorgkar van leverancier 
Molen de Oude Knegt.

Peter van 
Trigt vertelt 
Castricum - Het Sinterklaas-
feest, hoe komen we aan die 
traditie en hoe oud is die ei-
genlijk? En hoe zit het met 
die knecht om wie zoveel te 
doen is? Peter van Trigt heeft 
er onlangs een boek over 
geschreven en zal er in het 
museum van de Werkgroep 
Oud-Castricum, De Duyn-
kant, over vertellen. Met veel 
illustratiemateriaal en er is 
gelegenheid tot het stellen 
van vragen. De bijeenkomst 
op dinsdagochtend duurt 
van 10.00 tot 11.30 uur. Ook 
niet-leden zijn welkom. De 
toegang bedraagt 2,50 eu-
ro. Op de foto: Peter van Trigt 
met zijn boek: 1000 jaar Sin-
terklaas.

Sinterklaasshow, maar 
dan voor volwassenen

Limmen - ‘Ohkommuruskij-
kuh’ is de titel van de Sinter-
klaasshow voor volwassenen 
in de Burgerij. Talenten en in-
teressante personen uit Lim-
men en omstreken treden op 
met muziek, dans, cabaret en 
entertainment onder het toe-
ziend oog en luisterend oor 
van de Goedheiligman. De 
muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door het huisorkest 
onder leiding van Gerard van 
der Schaaf. Kaarten zijn ver-

krijgbaar bij bakker Bakker 
en op  de Oudeweg 1  in Lim-
men en zolang voorradig aan 
de zaal. De opbrengst komt 
ten goede aan de Stichting 
Zelfstandig Wonen Heiloo 
voor personen met een lich-
te verstandelijke beperking. 
Omdat het project zijn vol-
tooiing nadert is dit tevens de 
laatste voorstelling.
De show vindt plaats op vrij-
dag 18 november vanaf 20.00 
uur.

Rome aan de Noordzee
Castricum - Maandag 28 
november geeft Arjen Bos-
man, auteur van het boek 
Rome aan de Noordzee, in 
de bibliotheek in Castricum 
lezing over Velsen in de Ro-
meinse tijd. Arjen Bosman 
voert het publiek tijdens zijn 
lezing mee naar het Romein-
se Velsen en brengt indruk-
wekkende forten weer tot le-
ven.
Tweeduizend jaar geleden 
waren het roerige tijden in 
Nederland. De zuidelijke Ne-
derlanden waren nog maar 
enkele tientallen jaren gele-
den veroverd door de Romei-
nen toen ze in vijftien jaar na 
Chr. een legermacht mobili-

seerden om verder naar het 
Noorden op te rukken. In Vel-
sen werd aan de kust een 
uniek fort met haven aan-
gelegd, waar honderden Ro-
meinse soldaten en mariniers 
waren gelegerd. Arjen Bos-
man vertelt tijdens de lezing 
over zijn boek, waarin hij het 
verhaal van de Romeinen in 
Velsen heeft vastgelegd. Voor 
het eerst na meer dan vijf-
tig jaar onderzoek worden 
de onderzoeksresultaten in 
één overzicht gepresenteerd. 
De lezing start om 20.00 uur. 
Aanmelden kan op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of bij de klantenservice in de 
bibliotheek.

Koorzang St. 
Caecilia

Castricum - Op 20 novem-
ber wordt in de Pancratius-
kerk het feest gevierd van St. 
Caecilia, patrones van mu-
ziek, instrumentmakers en 
koren. Vanaf 10.30 uur zingt 
het Gemengd Zangkoor en 
er worden twee  jubilaris-
sen in het zonnetje gezet. Het 
Gemengd Zangkoor, voluit 
het R.K. Gemengd Zangkoor 
Pancratius, wordt geleid door 
dirigent Joost Doodeman, die 
26 jaar geleden het stokje 
overnam van Jaap Hoogland. 

Het aantal koorleden wordt 
steeds minder en de gemid-
delde leeftijd steeds hoger. 
Er wordt dus gezocht naar 
zangers/zangeressen die het 
koor willen komen verster-
ken. Meezingen om de sfeer 
te proeven kan op de don-
derdag van 19.30 tot 21.30 
uur. Meer informatie via mi-
nekedegeest@hccnet.nl.
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Verlossende treffer Helios
Castricum - Het eerste van 
Helios mocht het korfbal-
zaalseizoen openen met een 
thuiswedstrijd tegen Oranje 
Nassau. Een aantal jaar gele-
den kwamen ze elkaar in de 
tweede klasse tegen. Inmid-
dels zijn ze allebei weer terug 
in de derde klasse en gingen 
ze het gevecht aan om de 
koppositie in klasse 3G.

Helios scoorde meteen uit de 
eerste twee aanvallen, waar-
na Oranje Nassau de stand 
binnen twee aanvallen gelijk 
trok. Doelpunten vielen ver-
volgens over en weer. In de 
laatste minuut voor rust weet 
Helios met twee snelle doel-
punten op rij een gat van drie 
te slaan: 12-9. 
In het begin van de tweede 
helft werd deze voorsprong 
met nog eens drie doelpun-
ten uitgebouwd naar een 15-
9 tussenstand. Waar een nor-

male wedstrijd hier al ge-
speeld zou zijn, was het acht-
tal van Helios door coach 
Martijn Kerkstra scherp ge-
zet. Oranja Nassau is name-
lijk een ploeg die tot het laat-
ste fluitsignaal blijft knok-
ken. Net toen Oranje Nassau 
bij een tussenstand van 22-
22 de voorsprong over leek 
te nemen, wist Eliza van de 
Hoef met twee fraaie goals 
van afstand de voorsprong 
juist weer naar de Castricum-
mers te trekken. 

Een hectische slotfase volgde 
waar beide ploegen nog een 
paar keer scoorden. Een mi-
nuut voor tijd scoorde Marije 
Wendt de verlossende tref-
fer en bepaalde daarmee de 
eindstand op 25-24. De eer-
ste twee punten zijn binnen. 
Op 20 november om 16.00 
uur speelt Helios tegen Cres-
cendo uit Leiden. 

Bakkum - Afgelopen weken 
zijn de leden van de onder-
houdsploeg bij de Vereniging 
Kennemer IJsbaan (VKIJ) be-
gonnen met het winterklaar 
maken van de natuurijsbaan. 
De pomp is weer aangezet 
en na drie tot vier weken is 
het peil van de natuurijsbaan 
hoog genoeg om groen licht 
te geven aan het PWN. 

Het gebied is in het voor-
jaar en de zomer natuurge-
bied voor vele verschillende 
diersoorten. Speciale gebrui-
ker van dit terrein is de ge-
vlekte witsnuitlibel. Al gerui-
me tijd wordt deze soort hier 
waargenomen, wat al redelijk 
uniek is en ontdekt is dat li-
bel zich hier voortplant. Met 

de eerste vorst van afgelopen 
week is het eerste ‘natuurlij-
ke’ ijs waargenomen op de 
ijsbaan. 
In samenwerking met het 
PWN en de firma Hes zorgt 
de VKIJ voor het onderhoud.
De jaarlijkse kosten die wor-
den gemaakt voor het onder-
houd drukken op de begro-
ting van de vereniging. Ieder-
een kan de Vereniging Ken-
nemer IJsbaan helpen door 
zich als ‘vriend’ te verbinden 
aan de vereniging. Dat kan 
al vanaf zeven euro per jaar.  
Met deze donatie krijgt men 
vrije toegang tot de natuur-
ijsbaan bij opening. Kijk voor 
meer informatie en aanmel-
ding over dit lidmaatschap 
op www.vkij.nl. 

Giani Lincan en zigeuner-
trio bij Toonbeeld

Castricum - Zondag 20 no-
vember treedt Giani Lincan 
op bij Toonbeeld in het ka-
der van Concert op zondag. 
Eigenlijk dekt de vlag maar 
deels de lading, want het en-
semble speelt een veel bre-
der repertoire dan alleen zi-
geunermuziek. Giani Lincan, 
die in 1989 afstudeerde aan 
het conservatorium van de 
Roemeense hoofdstad Boe-
karest, is een virtuoos op de 
cimbalom. Het is het ‘klassie-
ke’ instrument dat onlosma-
kelijk met de zigeunermuziek 
is verbonden. 
De klanken die hij aan zijn 
cimbaal weet te ontlokken, 
zijn zonder meer sensatio-
neel. In 1996 verhuisde Gi-
ani naar Nederland waar hij 
zijn eigen ensemble formeer-
de. Zij brengen een veelzij-
dig repertoire op het gebied 
van volksmuziek uit Midden- 
en Oost-Europa. Te horen 
zijn traditionele Roemeen-
se volksmuziek uit verschil-
lende regio’s, zoals Trans-
sylvanië, Moldavië en Olte-
nië, luistermuziek waaronder 

de doina en zigeunerballa-
des en stadsmuziek uit Boe-
karest. Daarnaast is er aan-
dacht voor de meeslepende 
Hongaarse restaurantmuziek 
met onder andere romances, 
klaagliederen, csárdás en 
friss csárdás.  
Kaarten verkrijgbaar aan de 
zaal, bij de Readshop, mu-
ziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan, Vivant Rozing 
en via www.toonbeeld.tv of 
tel. 0251659012. Op de Jan 
van Nassaustraat 6, aanvang 
15.30 uur

Blue Coat bij Jazz Session
Limmen - Op 20 november verzorgt Blue Coat het gastoptre-
den bij de Jazz Session Club Vredeburg. Tijdens de jamses-
sion, die om 16.00 uur begint, trakteert de band vanaf 17.00 
uur op swingende muziek. Blue Coat heeft vele jazzstandards 
op het repertoire staan, wat latin en blues. De band bestaat 
uit zangeres Aaltsje Hoekstra, drummer Hans Beljon, Klaas 
Doedens speelt basgitaar en contrabas, Jaap Hartog gitaar, 
Gabriël Reus tenorsax en Tjeerd Andringa gitaar.

Castricum - In een work-
shop over de beginselen van 
het Gregoriaans, zal  Marcel 
Zijlstra, oud-leerling van het 
Bonhoeffercollege, de deel-
nemers de betekenis en het 
ritme van het Gregoriaans in 
essentie laten ervaren. 
Aan de hand van voorbeel-
den, gezongen door zijn 
Schola Cantorum Amster-
dam, laat hij horen hoe ook 
de virtuoze onderdelen van 
het repertoire steeds weer 
dienen om de bijbelse bood-
schap kracht bij te zetten. Op 
zondag 20 november van-
af 20.00 uur in de Dorpskerk, 
entree drie euro.

Workshop 
Gregoriaans

Limmen - Op vrijdag 11 no-
vember speelde het eerste 
team van schaakvereniging 
Vredeburg de eerste bonds-
wedstrijd van het schaak-
seizoen. Enkele dagen eer-
der speelde Vredeburg 2 een 
externe wedstrijd. Ook stond 
ronde zeven van de interne 
competitie op het program-
ma. 
Vredeburg 1 ontving laagvlie-
ger Heerhugowaard 3. Het 
kwaliteitsverschil, de Lim-
mers waren op papier gemid-
deld 200 ratingpunten ster-
ker, resulteerde in een zege 
voor Vredeburg: maar liefst 
6-0. 
Met de 100 procent-score 
manoeuvreert het vlaggen-
schip van Vredeburg zich in 
de rol van titelfavoriet in de 
derde klasse C. Enkele dagen 
eerder bezocht Vredeburg 
2 het sterke Waagtoren 6 in 
Alkmaar. Het team bleek niet 
opgewassen tegen de koplo-
per: eindstand 5-1.

Zege voor 
Vredeburg

Castricum - Zondag 13 
november rond 11.00 uur 
werd de brandweer opge-
roepen om te helpen om 
een persoon naar beneden 
te tillen in een woning aan 
de Bakkummerstraat die 
naar het ziekenhuis moest 

worden vervoerd. Dins-
dag 8 november om 17.20 
uur is de brandweer van 
Akersloot uitgerukt met de 
brandweerboot om hulp te 
verlenen bij een gestrand 
bootje op het Alkmaarder-
meer.

Brandweer in actie

Castricum - Vanwege weg-
werkzaamheden is de Dood-

Doodweg dicht weg tot en met 28 novem-
ber afgesloten voor auto- 
en fietsverkeer. Er wordt op-
nieuw bestraat.

Gratis cursus 
assertiviteit

Castricum - Op donderdag 
1 december start Indigo met 
een gratis vierweekse cursus 
gericht op het aanleren van 
assertief gedrag. 
Het aangegeven van gren-
zen, ‘nee’ zeggen en steun 
durven vragen, vraagt om as-
sertief gedrag. In de cursus 
worden handvatten aange-
reikt waarmee men assertivi-
teit kan vergroten. In de Ou-
de Keuken, op het terrein van 
Dijk en Duin in Castricum van 
14.00 tot 16.00 uur. Aanmel-
den via 088-3571100 of se-
cretariaatindigo@indigo-
noordholland.nl.
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Sint Maarten bij bewoners Santmark
Castricum - Vrijdag 11 no-
vember vierde de Visser 
‘t Hooftschool op een bij-
zondere manier Sint Maar-
ten. ‘s Morgens verrasten 
de kleuters de bewoners 
van de Santmark. De bewo-

ners waren blij met hun be-
zoek en dat was te merken 
aan de hoeveelheid snoep-
goed die de kinderen mee-
kregen. Behalve de liedjes 
van Sint Maarten werden ook 
bekende oude liedjes gezon-

den door de kinderen, de be-
woners zongen uit volle borst 
mee. ‘s Avonds had de school 
een primeur: de school was 
open en de kinderen kregen 
allemaal warme chocolade-
melk.

Twee schoorsteen-
brandjes op een dag

Castricum - De brandweer 
is vorige week woensdag 
twee keer uitgerukt voor 
een schoorsteenbrand. 
De eerste melding was even 
na 13.00 uur, het gin om een 
huis in de Geelvinckstraat. 
Hierbij is ook de hoogwer-
ker van brandweer Alkmaar 
ingezet om het klusje te kla-
ren. Om 20.00 uur was het 
raak in de Johan Willem 

Frisostraat. En bij deze mel-
ding kwamen de collega’s 
van brandweer Heemskerk 
met de ladderwagen om 
te assisteren. De schade in 
beide woningen viel mee. 
In beide gevallen heeft de 
brandweer de bewoners 
een stookverbod opgelegd 
tot de schoorsteen is ge-
veegd. Foto: Hans Peter Oli-
vier.

Wandelen op woensdag
Castricum - Op elke woens-
dag, het hele jaar door, star-
ten vanaf De Hoep om 10.00 
uur twee wandelingen: de 
3-5 km en 7-10 km. 
Voor mensen die van lange-
re tochten houden is er de 
mogelijkheid om op de even 
weken een wandeling van 
15 km te maken. Het start-
punt ligt dan bij het NS-sta-

tion van Castricum om 10.00 
uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden en men kan zon-
der opgave deelnemen. Con-
sumpties zijn voor eigen re-
kening en een duinkaart is 
nodig. Voor informatie kan 
contact worden opgeno-
men met wandelcoördinator 
Charles Verstraete, tel: 0251-
650742.

Waterpolo voor kinderen
Castricum - Aquafit Castricum wil graag alle kinderen in de 
regio de gelegenheid geven om waterpolo uit te proberen. Op 
18 december wordt er een minipolotoernooi gehouden, waar-
aan diverse verenigingen meedoen. Dit is een toernooi spe-
ciaal voor de beginnende waterpoloërs in de leeftijdscatego-
rie van acht tot elf jaar. Jongens en meiden die het leuk vin-
den om gratis mee te doen kunnen zich  aanmelden via mi-
nipolo.aquafit@gmail.com. Voor het toernooi trainen hoort er 
uiteraard ook bij.

Walk-In keuzestress
Akersloot - Akersloot 
staat op zondag 20 no-
vember opnieuw in het te-
ken van de muziek. Er zijn 
dan vanaf 13.30 uur vijf-
tien acts te zien en te ho-
ren op veertien privéloca-
ties in het dorp. 

De Bikkels spelen op de Ju-
lianaweg 45, Hansie Han-

Verlies dames Meervogels
Akersloot - Voor de uitwed-
strijd die zondag op het pro-
gramma stond voor de hand-
baldames van Meervogels 
hoefde niet ver gereden te 
worden. De Dames 1 speel-
den tegen de dames 2 van 
DSS te Heemskerk. De laat-
ste keer dat de twee teams 
elkaar troffen gingen de pun-
ten mee naar Akersloot, dit 
keer bleven ze in Heemskerk.
Meervogels startte prima. 
Verdedigend stond het goed 
dicht en aanvallend konden 
de dames hier en daar een 
gaatje in de dekking van DSS 
vinden waardoor een klei-
ne voorsprong gepakt werd. 
DSS haakte op een gegeven 
moment aan en wist steeds 
beter in de wedstrijd te ko-

men. De stand werd omge-
bogen in een kleine voor-
sprong voor DSS. Ruststand 
12-9.
De tweede helft verliep niet 
lekker voor de dames uit 
Akersloot. De snelheid in het 
spel was lang niet altijd aan-
wezig en ook de felheid en 
overtuiging miste. Hierdoor 
kon DSS verder uitlopen tot 
het op een gegeven moment 
zelfs 22-15 stond. Een bete-
re fase voor Meervogels brak 
aan, maar kon het tij niet 
keren. Na een paar laatste 
mooie acties werd de wed-
strijd beëindigd met 23-19 op 
het scorebord. Zaterdag 19 
november speelt Meervogels 
thuis in de Lelie tegen VVW 2 
om 20.15 uur .

sie op Hoocamp 120, Inda-
house op Boschweg 7 en op 
de Koningsweg 11 de Indian 
Summer Countryband. Jenny 
Sings is te horen op Buurt-
weg 41 en op de Veldbloe-
menlaan 1 Lakeside. Hier 
schuin tegenover speelt op 
nummer 8 Nevertheless. Left 
Behind presenteert het nieu-
we repertoire op het Wilhel-

minaplein 2 en Mag Geen 
Naam Hebben op Konings-
weg 42. Magic Strings spelen 
in de schuur van Koningsweg 
16 en de SeaSideStringerS op 
Startingerweg 10. Tha Bonerz 
zijn dit jaar ondergebracht 
op de Julianaweg 12 en The 
Visitors op de Hoocamp 31. 
Woodkees staat op de Frans 
Halslaan 19 te spelen. Van 
17.30 tot 21.00 uur verzorgt 
Swinging Affair de Walk-In 
afsluiting in de Storey Club.

Vleugels 
voor Peter 

Castricum - Door een vlie-
gende start van Peter Ent, 
met in de eerste beurt een 
hoge serie van dertien ca-
ramboles in zijn partij tegen 
Jan Kamp, leverde hij een pri-
ma prestatie bij biljartvereni-
ging Wik. De scores brach-
ten hem op een eindscore 
van 79 caramboles, wat goed 
was voor de overwinning met 
achttien punten. Ook Wim 
van Duin kwam tot een meer 
dan uitstekende prestatie te-
gen Ferry van Gennip. Hij kon 
als winnaar van de wedstrijd-
tafel stappen met vijftien 
winstpunten. Koploper Jaap 
de Boer won met overmacht 
van Piet Zonneveld. Cor 
Stroet en Cees Burgmeijer 
vochten eenhoogstaand du-
el uit, waarin Cor de strijd in 
zijn voordeel kon beslissen. 
De twaalf winstpunten waren 
voor hem. Ook Gert Lute kon 
terugzien op een prima pres-
tatie tegen Hein Kitsz. In zijn 
tweede partij van de avond 
herstelde Piet Zonneveld zich 
en won van Peter Ent. 
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Kunst van verloren hout
Castricum - Marianne Gel-
dermans houdt ervan om ver-
loren hout wanneer de vorm 
haar aanspreekt, tot nieuw 
leven te wekken. Met al-
lerlei soorten verf verande-
ren soms onooglijke stukken 
hout in een kunstwerk. 
Soms verwerkt Marianne het 
hout zoals ze het gevonden 
heeft op het strand, maar een 
andere keer verwerkt ze het 
op schildersdoek. Haar ex-
positie is te zien vanaf 17 no-
vember tot en met zondag 17 

december  in de toonkamer 
van Streetscape. Deze wordt 
feestelijk geopend op zon-
dag 20 november om 16.00 
uur door dorpsdichter Bob 
van Leeuwen. Iedereen is 
welkom. Galerie Streetscape, 
dorpsstraat 7 Castricum is 
geopend van donderdag t/m 
zondag 14.00 tot 17.30 uur. 
Donderdag 17 november is 
de galerie extra geopend van 
19.30-21.30 uur. Op de foto 
het schilderij Trio van Mari-
anne Geldermans.

Speelgoed van Jaar bekend-
gemaakt op Juliana van Stolberg 

Castricum - Vorige week 
woensdag stond de Juliana 
van Stolbergschool in het te-
ken van de bekendmaking 
van het Speelgoed van het 
Jaar. Via een livestream-ver-
binding kon iedereen verne-
men wie de winnaars waren. 
Het was feest op de school 
waaraan tv-presentatrice 
Keet van Telekids en kinder-

boekenschrijfster Vivian den 
Hollander van onder andere 
Spekkie en Sproet hun me-
dewerking verleenden.
Duncan van Hagen van de 
Juliana van Stolberg vertelt: 
,,Als één van de vier scho-
len in Nederlands heeft on-
ze school meegewerkt aan 
de jurering van het speel-
goed. Naast de ervaring van 

het spelen met het speel-
goed hebben de leerlingen 
jury rapportjes gemaakt om 
tot een weloverwogen keuze 
te komen. De keuze van de 
Juliana van Stolberg kwam 
ook overeen met de uitein-
delijke keuzes.” Met vijf ca-
mera’s werd de bekendma-
king live geregistreerd. Met 
de hulp van leerlingen maak-
te Keet de winnaars bekend 
en las schrijfster Vivian den 
Hollander een speciaal voor 
de gelegenheid gemaakt ver-
haal voor. Als afsluiter ont-
ving directeur Carla Riethorst 
van voorzitter van de vak-
jury Harry Broers een oor-
konde en zongen de leerlin-
gen van groep zes tot en met 
acht samen met de rest van 
de school hun zelfgemaak-
te rap ‘Speel je mee’ op de 
melodie van Gers Pardoels 
‘Ik neem je mee’. Op de site 
www.speelgoedvanhetjaar.nl 
zijn de winnaars te zien, net 
als de uitzending.

Castricum - Bij Toonbeeld 
zijn cursisten welkom voor 
een serie lessen gewijd aan 
de methode van Betty Ed-
wards. 
De door de Amerikaanse te-
kendocent Betty Edwards 
ontwikkelde tekenmethode 
gaat er vanuit dat ook teke-
nen een vaardigheid is die ie-
dereen kan leren.
Beginnende  tekenaars kun-
nen zich opgeven voor de 
cursus die op 29 november 
van start gaat op dinsdag-
middag. Gevorderden kun-
nen zich aanmelden voor de 
cursus die op 23 januari start 
op maandagochtend. . Aan-
melden kan via www.toon-
beeld.tv.

Iedereen kan 
tekenen 

Veel belangstelling 
voor duurzame huizen

Castricum - De zeven 
duurzame huizen die in 
Castricum meededen aan 
de Duurzame Huizenrou-
te zijn druk bezocht. Zo’n 
tachtig bezoekers wilden 
alles weten over de duur-
zame verbouwingen. 

Mensen kwamen zelfs vanuit 
Alkmaar, Haarlem en Utrecht 
om de woningen hier te be-
kijken. In de drie voorbeeld-
woningen die CALorie bege-
leid heeft om helemaal naar 
nul-op-de-meter (NOM) te 
renoveren waren CALorianen 
aanwezig voor extra achter-
grondinformatie.
Er was vooral veel interesse 
voor technieken zoals warm-
tepompen (lucht en bodem), 
pelletkachels, hotfi ll wasma-
chine, isolatie, zonnepanelen 
en domotica. Daarnaast was 
er veel aandacht voor de kos-
ten en hoe je een goed pro-
ces inricht om tot de juiste 

resultaten te komen. Bezoe-
kers meldden aan eigenaren 
dat het goed is om te zien dat 
in bestaande bouw ook nul-
op-de-meter valt te realise-
ren. Aan een eigenaar van 
een van de woningen werd 
gevraagd waarom zijn wo-
ning nog niet helemaal NOM 
was verbouwd. 
Een dame van 88 merkte op: 
,,Eigenlijk heb ik te lang ge-
wacht met maatregelen ne-
men, nu is het toch echt wel 
echt tijd om mijn huis duur-
zamer te maken.” Een van 
de belangrijkste tips van een 
duurzame woning-eigenaar 
aan andere ambitieuze men-
sen: ,,Als ik het over kon doen 
had ik alles in één keer ge-
daan toen ik in dit huis trok.” 

Op 29 november organi-
seert CALorie een Duurza-
me Avond in het gemeente-
huis, waar ook de eigenaren 
van NOM-woningen bij zijn.

Jongens vast in de lift 
door baldadigheid

Castricum - Maandag  om 
13.10 uur werd de brandweer 
opgeroepen om drie perso-
nen te bevrijden uit een lift 
op de Nansenlaan. Omdat de 
meldkamer het niet helemaal 
vertrouwde, werd ook de po-
litie ingeschakeld. Drie jon-
gens hadden zelf gebeld met 
de meldkamer en deden la-
chend hun verhaal. Zij zaten-
vast in de lift bij de Ambas-

sadeur op de vierde etage. 
Terwijl de brandweer de jon-
gens probeerde te bevrijden, 
wist de huismeester te ver-
tellen dat de jongens er niks 
te zoeken hadden. De sto-
ring is veroorzaakt door bal-
dadigheid. De politie heeft de 
zaak overgenomen en ver-
moedelijk gaat de rekening 
van de reparatie naar de jon-
gens toe.

Het leven als een sprookje

Castricum - Zondag 20 no-
vember vertelt Michel Admi-
raal vanaf 14.00 uur over zijn 
sprookjesboek voor volwas-
senen: De koning en de prin-
ses. Dat doet hij bij Kantoor-
boekhandel Laan. Het boek 
is gebaseerd op zijn eigen le-
ven, maar dan omgezet naar 
een sprookjeswereld. Toe-
gang is gratis. 
Michiel Admiraal is naast 
zijn werk als adviseur/ac-

countant bij de NBA pri-
vé actief als schrijver/auteur. 
Omdat Michiel het leuk vindt 
om te schrijven en makkelijk 
zelf boeken wil uitbrengen, 
is hij zijn eigen uitgeverij be-
gonnen: De Koningsboekerij. 
Ter gelegenheid van zijn hu-
welijk op 2 september, heeft 
hij een sprookjesverhaal voor 
volwassenen uitgeven. Het is 
gebaseerd op zijn eigen le-
ven, maar dan omgezet naar 
een sprookjeswereld. Tegelij-
kertijd heeft Michiel een ka-
lender uitgegeven met foto’s.
Op de website van de uitge-
verij staat een voorproefje. 
Voor 2017 staat een gedich-
tenbundel in de planning en 
in 2018 wil hij een boek voor 
kleine kinderen uitbrengen. 
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Rock-’n-
rollfeestje

Akersloot - Op zondag 20 
november gaat het gebeuren; 
om 14.00 uur start een rock-
‘n-rollfeest in De Vriend-
schap. 
Want op zondag- en dins-
dagmiddag en ook op dins-
dagavond worden rock-’n-
rolllessen in café de Vriend-
schap gegeven en de deel-
nemers laten nu zien wat ze 
kunnen. Eerst treden de kin-
deren op. 

Na de opening  is het de 
beurt aan de klas van Helma 
de Groot. Vervolgens komen 
de volwassenen aan bod. 

Vitesse terechte winnaar van 
CAL-derby tegen Meervogels: 3-1

Castricum - In maart van 
dit jaar  speelde Meervogels 
en Vitesse ook tegen elkaar 
op de Puikman. Dit keer viel 
er meer te genieten voor het 
publiek. Niet dat er een pri-
ma voetbal op de mat werd 

gelegd, maar voor beide 
doelen speelden zich talrij-
ke  spannende taferelen af 
en daarom boeide het du-
el tot het laatste fl uitsignaal. 
En het venijn zat uiteindelijk 
ook in de staart want  beide 

ploegen scoorden in de extra 
tijd. Eerst bracht Meervogels 
de spanning nog even terug 
door een aansluitingstreffer 
te scoren maar geen minuut 
later wist Vitesse eindelijk het 
duel in eigen voordeel te be-
slissen.
Meervogels begon overtui-
gend aan het duel en zette 
Vitesse vanaf de aftrap on-
der druk. Maar in de acht-
ste minuut ging het mis. Het 
was Mats Laan die met een 
perfecte boogbal vanaf zo’n 
25 meter iedereen kansloos 
liet: 1-0. Uiteindelijk duurde 
dat tot de 42e minuut toen 
Vitesse wederom snel om-
schakelde en Robin Bakker 
zich met een schijnbeweging 
zijn directe tegenstander ver-
raste en alleen op de keeper 
kon afgaan. Heel koelbloedig 
rondde hij de aanval prima af 
schoof hij de bal binnen in de 
verre hoek: 2-0. Dat was ook 
de ruststand.

Na rust kreeg Meervogels 
nog diverse kansen om de 
spanning terug te brengen. 
Uiteindelijk gebeurde dat na-
dat het duel voor een korte 
tijd onderbroken werd door 
scheidsrechter Jans. Eerst 
wist Meervogels vanuit het 
niets de 2-1 binnen te wer-
ken, en kort daarna was het 
invaller Tanno van de Berg-
he die alsnog het bevrijdende 
doelpunt voor de thuisploeg 
wist te scoren: 3-1. 

Regio - Op zaterdag 19 no-
vember presenteert Sjoe-
rd Küntze uit Heiloo, zijn ro-
man Vader Klosak of Me-
neertje Koekebakker, ge-
schreven onder het pseudo-
niem Manus Narcis. In deze 
roman, het eerste deel van 
een vierluik, schrijft Künt-
ze (1940) over de jeugd van 
Siewerd in de Amsterdamse 
Watergraafsmeer in de jaren 
50. Aanvang 14.00 uur Klei-
ne zaal van de Cultuurkoe-
pel Heiloo Landgoed Willi-
brordus. 

Opgroeien in 
de jaren ‘50

Castricum - Gerard Travni-
cek is verkozen tot  Erelid van 
FC Castricum. Al vanaf 1987 
is hij een bekende verschij-
ning op Noord-End. Nu bij 
FC Castricum, maar hij is be-
gonnen bij SCC waar hij sa-
men met Hans van Groenin-
gen elftalleider werd van het 
team waar hun zoons Mark 
en Michiel in speelden. Ja-
renlang betrokken als elf-
talleider, grensrechter of 
scheidsrechter; niets was  te-
veel gevraagd. Hij verzorgt tot 
en met de dag van vandaag 
materiaalbeheer en inkoop.
In de 80-er jaren volgde hij 
de onvolprezen Theo van der 
Hoek op als penningmees-
ter en liet van het begin af 
aan zijn eigen licht over de 
te gebruiken incassometho-
den schijnen. Daarnaast en 
bovenal zijn Gerard en zijn 
vrouw Willie graag geziene 
personen.

Erelid FCC

Castricum - Donderdag 
werd bekend dat de man die 
een overval heeft willen ple-
gen op een avondwinkel op 
de Breestraat in Beverwijk 
een Castricummer is van 42 
jaar. 
De man heeft de eigenaar 
bedreigd, maar ging met le-
ge handen de deur uit. Hij 
vertrok op een fi ets richting 
Castricum. De politie kon de 
man aanhouden op de Alk-
maarseweg.

Overvaller is 
Castricummer

Castricum - Sinterklaas 
heeft laten weten ook dit jaar 
weer in een gezinsviering op 
bezoek te komen. 
Samen met zijn Pieten gaat 
hij op zaterdag 19 november 
naar de Pancratiuskerk. De 
viering begint om 19.00 uur 
en alle kinderen zijn uitge-
nodigd om Sinterklaas te ko-
men begroeten.

Sinterklaas bij 
gezinsviering

Dank van wethouders
Castricum - Vijfentwin-
tig vrijwilligers waren zater-
dag 12 november te gast in 
Huis van Hilde. De vrijwilli-
gers werden getrakteerd, in 
het kader van ‘Vrijwilligers 
Bedankt’, op een presenta-
tie over de bewoningsge-
schiedenis van de streek en 
een rondleiding in het arche-
ologisch centrum. De wet-
houders Wim Swart en Kees 
Rood waren aanwezig en 

spraken de vrijwilligers met 
lovende woorden toe. Het 
bezoek aan Huis van Hilde 
maakte onderdeel uit van een 
programma van dertien acti-
viteiten dat in de CAL door 
de gemeente Castricum, in 
samenwerking met Stichting 
Welzijn Castricum, werd aan-
geboden. Bijna vierhonderd 
vrijwilligers namen deel aan 
de waarderingsactiviteiten. 
Foto: Irene Zijlstra.

Castricum - Zaterdag 19 no-
vember vindt de FrunsJazz-
Club weer plaats; een fi jne 
avond met vinyl, lindy-hop 
en mooie oude fi lmbeelden. 
Zaal open om 21.00 uur, en-
tree is: gratis. Zondag 20 no-
vember: Zomaar een Zon-
dagmiddag met de FBI Jazz 

Band. De Franklin Beaufort 
International Jazzband is een 
5-mans formatie. Een stevige 
ritmesectie en een blazers-
sectie met vele mogelijkhe-
den staan garant voor afwis-
seling. 
Aanvang 15.00 uur. Entree is 
gratis.

balsponsor: VERVOERSCENTRALE PEETERS
    EDWIN KERSSENS TIMMER- EN ONDERHOUDSWERKEN

pupil v.d. week: JEROEN DE GROOT

Zondag 20 november 14.00 uur:

Limmen  -  Vitesse ‘22
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Nergens huis, ergens (t)huis
Castricum - Thuiskomen, je 
thuis voelen, is dat niet we-
zenlijk voor mensen? Tij-
dens de opening van een ex-
positie in de Maranathakerk 
op zondag 27 november om 
15.00 uur liggen er op de Ver-
halentafel verhalen in boek-
vorm geordend over dit on-
derwerp. 
Met een verhalenvertel-
ler ontdekken bezoekers de 
meest bijzondere verhalen uit 
de bijbel. En dat alles aan de 

hand van échte voorwerpen 
uit het bijbels museum. Ter 
completering een presenta-
tie door Roel Ottow, illustra-
tor uit Apeldoorn van teke-
ningen en strips voor onder 
andere kinderboeken, tijd-
schriften en uitgeverijen. 
Muzikale medewerking 
wordt verleend door close 
harmony-zanggroep Cigale. 
Na afsluiting van de expositie 
gelegenheid voor een rond-
gang langs de uitbeeldingen.

Stage in Gambia voor Jac. P. Thijsse

Castricum - Zeventien leer-
lingen van 4havo en 5vwo 
van het Jac. P. Thijsse Colle-
ge (JPT) hebben van 10 tot 
24 oktober een zeer indruk-
wekkende maatschappe-
lijke stage in Gambia gelo-
pen. Begeleid door docenten 
Els van der Wielen en Stefan 
Hagoort hebben zij veertien 
dagen gewerkt en gewoond 
op de Mansa-Colley Bojang 
School. De werkzaamheden 
die zij daar hebben verricht, 
zijn niet echt alledaags noe-

men: een nieuw toilet aan-
leggen, klaslokalen opknap-
pen of meubilair én stof voor 
uniformen aanschaffen. De 
leerlingen hebben ook les-
gegeven. Dit waren lesjes 
overdag aan de leerlingen in 
de school. ¹s Middags en ‘s 
avonds werden er sportles-
sen gegeven aan de kinderen 
van de school en andere kin-
deren uit het dorp.
De leerlingen waren goed 
voorbereid naar Gambia ge-
reisd: tijdens de activitei-

tenweek, waarbij de andere 
leerlingen op reis waren naar 
Verdun, Rome, Dax en Ame-
rika, hebben zij op school ge-
werkt aan de lessen, ken-
nis over het land, bewoners 
en gewoonten en activiteiten 
voor fundraising. De groep 
heeft een enorm bedrag bij 
elkaar gewerkt om in Gam-
bia te kunnen besteden aan 
(bouw)materialen. Gemid-
deld hebben de fundraising 
activiteiten namelijk rond 
de 800 euro per leerling op-
geleverd. De stage in Gam-
bia maakt onderdeel uit van 
het internationaliseringspro-
gramma van het JPT waar-
aan alle leerlingen kunnen 
deelnemen en waarbij de re-
guliere stroom en de tto-
stroom soms samengaan en 
soms hun eigen bestemmin-
gen hebben. Afgezien van 
kleine ongemakken is de reis 
fantastisch verlopen. Mo-
menteel werkt de groep sa-
men met enkele ouders aan 
een glossy uitgave met foto’s 
en verhalen van de reis.

Elario Zweet weer 
beslissend voor FCC

Castricum - En weer was 
het Elario Zweet die FC Cas-
tricum in blessuretijd de win-
nende goal bezorgde. In de 
94e minuut deed hij heel 
ZCFC veel pijn door fraai de 
1-2 te scoren. De wedstrijd 
in Zaandam ging gelijk op 
en de eerste kansen waren 
voor ZCFC. Castricumkee-
per Danny Burger stond op 
de goede plaats bij een schot 
van Bjorn Ketelbaas, maar 
ook de Zaanse doelman 
Remco van Dijk moest optre-
den toen Maarten van Dui-
venvoorde op doel schoot. 
Het publiek kreeg een leven-
dige wedstrijd te zien waarin 
Castricum geleidelijk sterker 
werd. Sebastiaan Weber ver-
diende een strafschop toen 
hij werd onderuit gehaald, 
maar de scheidsrechter wuif-
de de actie weg. Bob van der 
Waal kreeg nog een kopkans 
maar ook nu stond de kee-
per paraat zodat het bij rust 

nog 0-0 stond. Na de pau-
ze ging Castricum nog aan-
vallender spelen en moest 
ZCFC steeds verder terug. In 
de 53e minuut was het zo-
ver. Uit een corner van Bob 
van der Waal kopte Michael 
Obioho raak en hoewel me-
nigeen twijfelde wees de op 
de doellijn staande scheids-
rechter gedecideerd naar het 
midden: 0-1. ZCFC moest 
komen en zag kans om een 
kwartier voor tijd gelijk te 
maken via Marijn Esman. 
Castricum gooide er nog een 
schepje bovenop, maar kreeg 
ZCFC er niet onder en juist 
toen iedereen zich had ver-
zoend met een 1-1 gelijk-
spel en eigenlijk al bezig was 
met de ‘derde helft’, gebeur-
de het weer: Elario Zweet 
schoot, net als vorige week, 
FC Castricum fraai naar de 
overwinning. Volgende week 
speelt FC Castricum thuis te-
gen DZS.

Gelegenheidsleeskringen in de bieb
Castricum - In de vestigin-
gen van bibliotheek Kenne-
merwaard is de campagne-
maand Nederland Leest in 
volle gang. Tijdens Neder-
land Leest organiseert de bi-
bliotheek een gelegenheids-
leeskring. Het boek Liefde en 

Schaduw van Isabel Allen-
de wordt besproken. Geïnte-
resseerden kunnen het boek 
gratis ophalen bij de biblio-
theek. 
De leeskring is op 23 novem-
ber in Castricum van 10.00-
1200 uur, op 24 november 

in Akersloot van 19.30-21.30 
uur en op 29 november in 
Limmen van 10.00-12.00 uur. 
Meedoen is gratis. Aanmel-
den kan op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de 
klantenservice in de biblio-
theek.

CALorie opent de 
poorten naar de zon

Castricum - Wie afgelopen 
jaren zonnepanelen heeft ge-
kocht, heeft dat fl ink gemerkt 
in de opbrengst. Mensen die 
dat ook willen biedt lokale 
bewonerscoöperatie CALo-
rie deze winter weer nieuwe 
kansen. CALorie opent per 15 
november de poorten voor de 
derde Lokale Actie Zonnepa-
nelen. Opnieuw zeer gunsti-
ge actieprijzen voor zonne-
panelen, omvormers, beka-
beling, meetsysteem en mon-
tage van zeer hoge kwaliteit. 
Op 16 november krijgen al-
le bewoners van Castricum 

een informatiebrief, gestuurd 
door de gemeente die het ini-
tiatief steunt. 
lantaarnborden in de kernen. 
Wie meer wil weten kan van-
af 15 november terecht op 
www.calorieenergie.nl. Daar 
kan men ook vrijblijvend een 
offerte aanvragen en contact 
krijgen met een van de loka-
le installateurs. En op 29 no-
vember is iedereen voor toe-
lichting en duurzame nieuw-
tjes welkom tijdens de Duur-
zame Informatiemarkt die 
CALorie organiseert in het 
gemeentehuis.

Strijd overall kampioenschap 
Castricum - CasRC Da-
mes is ongeslagen winnaar 
geworden van de 1e klasse 
poule B. 
Voor het behalen van het 
‘overall’ kampioenschap van 
de 1e klasse zullen ze aan 
moeten treden tegen de win-
naar van 1e klasse poule A . 
Dit is het damesrugby team 
REL/Breda uit Noord-Bra-
bant. 
De winnaar wordt bepaald 
door de behaalde resulta-
ten in de thuis- en uitwed-
strijd . Zondag vindt het eer-
ste sportieve treffen plaats. 
De kick off is om 13.00 uur 
op sportpark Wouterland.

Lezing in 
De Hoep 

Bakkum - Op woensdag 
23 november houdt de Vo-
gelwerkgroep Midden-Ken-
nemerland een lezing met 
beelden onder de titel: ‘Les-
bos, natuur met een vleug-
je natuur’. De lezing wordt 
verzorgd door natuurfoto-
graaf Erwin van Laar en vindt 
plaats in De Hoep, aanvang 
20:00 uur. De lezing is gratis 
voor vogelwerkgroepleden, 
niet leden betalen drie euro.
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