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Meijer naar Den Haag 
vanwege spoortunnel
castricum -De gemeenten Cas-
tricum en Heiloo hebben bij de 
Minister van Infrastructuur en 
Milieu, Melanie Schultz-van 
Haegen, de lokale spoorpro-
blemen onder de aandacht ge-
bracht. Wethouder Bert Meijer 
van Castricum en wethouder 
Jacob Ouderkerker van Heiloo 
spraken in Den Haag bij de mi-
nister hun ongerustheid uit over 
de bereikbaarheid van de dorps-

kernen na invoering van Pro-
gramma Hoogfrequent Spoor-
vervoer. Diverse spoorwegover-
gangen zouden daardoor grote 
delen van de dag gesloten zijn in 
verband met passerende treinen. 
De wethouders waren uitgeno-
digd. voor een conferentie over 
het ‘Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer’. De minister heeft 
met alle gemeenten gesproken 
en afspraken gemaakt. 

u kunt uw kabaaltje 
opgeven via

www.castricummer.nl

Kat in het nauw
castricum - Maandagmorgen 
is de vijfjarige kater Dirk in een 
klem terechtgekomen. Zijn baas-
je, Bea Hoogland, vertelt: “Mijn 
buurvrouw vond hem tussen de 
tuinen van de meester Ludwig-
straat en Schoutenbosch. Het is 
natuurlijk niet zeker of de klem 
daar heeft gelegen, want Dirk 
kan die ook met zich mee heb-
ben gesleept. Dirk ging om 7.00 
uur naar buiten. Rond 8.00 uur 
ging een van de buren naar z’n 
werk en hoorde een kat vreselijk 
kermen. Hij liep achterom maar 
zag niets. Rond 10.30 uur werd 

Dirk gevonden met de klem om 
zijn linker voorpoot. Hij zag er 
niet uit. Bebloed en besmeurd. 
Later vernamen wij van de die-
renarts dat hij als het ware voor 
zijn leven heeft gevochten om uit 
de klem te komen. Een onmoge-
lijk opgave. Van drie pootjes zijn 
alle nagels eruit en van het rech-
tervoorpootje waren de eeltkus-
sentjes weg.” 
Vermoed wordt dat de klem met 
opzet is neergezet door een kat-
tenhater. Er is aangifte van die-
renmishandeling gedaan bij de 
politie.

Tonnen bagger in het meer

regio - Het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer wordt bedreigd 
door vele tonnen bagger, afkom-
stig uit de Zaan en omgeving, 
Dat stelt de Stichting tot behoud 
van natuurlijke en cultuurhisto-
rische waarden in de Alkmaar-
dermeeromgeving. “Het gaat om 
gebiedsvreemde bagger, waar-
van niet vaststaat of deze ver-

vuild is. Gesproken wordt over 
zogenaamde oever- en natuur-
ontwikkeling. Onder deze noe-
mer worden zowel de dam als 
het schiereiland Saskerlei op-
gezadeld met enorme hoeveel-
heden bagger.” Vanaf 1 decem-
ber wordt de dam verhoogd; 
het schiereiland wordt vele ma-
len groter. Daardoor verdwij-

nen vogelgebieden op de dam, 
wordt de natuur op de dam en 
het schiereiland ernstig ver-
stoord, wordt ernstige schade 
toegebracht aan de visstand en 
zal de waterrecreatie in het ge-
bied behoorlijk worden belem-
merd, aldus de stichting met de 
lange naam. “Het heeft er alle 
schijn van dat de term natuur-
ontwikkeling wordt gebruikt om, 
onder valse voorwendselen, een 
baggerdepot te vestigen in het 
rmeer. Een desastreuze versto-
ring van de goede kwaliteit van 
het water en een evenzo desas-
treuze aantasting van de betref-
fende dam en het schiereiland.” 
Wie ook verontrust is vanwege  
dit plan, wordt gevraagd dat de 
stichting te laten weten. Stuur 
een mail naar secretariaat@alk-
maardermeeromgeving.nl. 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
11-11-2011: Valesca Veroni-
ca, dochter van B.P.J. Fontijn en 
K.M. van der Wel, geboren te Be-
verwijk. 11-11-2011: Dean Ares, 
zoon van S.J. Heine en A. Cas-
tricum, geboren te Alkmaar. 14-
11-2011: Rik Cornelis, zoon van 
T.P.A. Beentjes en C. Bakker, ge-
boren te Castricum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
16-11-2011: Swart, Michel R. en 
Byrne, Sharon T. beiden wonen-
de te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
15-11-2011: Jurgens, Hans en 
Gorter, Wilma J. beiden wonen-
de te Castricum. 1
5-11-2011: Houtenbos, Rick R. 
en Groot, Natalie, beiden wo-
nende te Limmen. 16-11-2011: 
McGlone, Patrick G. en McGur-
ran, Gina, beiden wonende te 
Castricum. 17-11-2011: Revers, 

Jasper en Vreeburg, Margaretha 
C.M., beiden wonende te Lim-
men.
 
Overleden:
Wonende te Akersloot:
08-11-2011: Leijen, Theodo-
rus J.P., oud 70 jaar, overleden 
te Alkmaar. 12-11-2011: van 
Goudswaard, Adriana M., oud 
88 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met W.J. Ver-
meule. 13-11-2011: van der Hert, 
Nelly, oud 69 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
J. van den Berg.

Wonende te Castricum:
09-11-2011: Baltus, Johannes 
J., oud 84 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met M.M. Stelten-
pool. 12-11-2011: Bijker, Klaasje, 
oud 79 jaar, overleden te Velsen, 
gehuwd met J.A. Doets.
 
Wonende te Limmen:
16-11-2011: Tijm, Jan, oud 87 
jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd geweest met I. Koper.

Limmen - Stichting WOL (Werk-
groep Ontwikkelingssamenwer-
king Limmen) heeft een eervol-
le vermelding gekregen in de 
Trouw Top 50 voor Goede Doe-
len. Niet gek om als klein vrij-
willigersclubje in een landelijke 
krant als een van de beste goe-
de doelen genoemd te worden!

Zaterdag 19 november is de 
Trouw Top 50 voor Goede Doe-
len bekend gemaakt. WOL staat 
op de 36e plaats in de Top 50 
van internationale hulp. Dag-
blad Trouw heeft in samenwer-
king met het Centraal Informa-
tiepunt Goede Doelen (CIGD) en 
het Eramus Centrum voor Stra-
tegische Filantropie de Top 50 
voor goede doelen samenge-
steld. Om mee te kunnen dingen 
moesten de bij het CIGD gere-
gistreerde goede doelen een uit-
gebreide vragenlijst invullen om 
te kunnen meten hoe transpa-
rantie, organisatie en activiteiten 
geregeld zijn. De achterliggende 

gedachte is om donateurs te hel-
pen bij de keuze van een goed 
doel. Volgens de krant hebben 
de in de Top 50 vermelde goede 
doelen alles in zich om effectief 
te zijn. Ze zijn zo georganiseerd 
dat aan een reeks voorwaarden 
voor succes is voldaan. 
De vermelding van WOL in de-
ze Top 50 is een garantie dat 
het geld bij WOL goed besteed 
wordt! De impact van de activi-
teiten werd op de jubileumavond 
door meneer Sodré uit Burki-
na Faso beschreven: “In de pro-
vincie Yatenga in Burkina Faso 
zijn ouders er nu van overtuigd 
dat door onderwijs ontwikke-
ling op gang gebracht kan wor-
den. En wij helpen die ouders en 
hun kinderen aan passend on-
derwijs waarmee ze zichzelf en 
hun gemeenschap kunnen ont-
wikkelen.”

Meer informatie: www.stichting-
wol.com. Donaties zijn welkom 
op 3364.26.577.

Vermist:
J. Miessenlaan Castricum: grijs 
gemêleerd poesje, 1 jaar, Snoes.
Gevonden:
Bij De Boogaert Castricum: jong 

zwart katje, wit kinnetje en bef-
je, 3 witte sokjes en 1 wit knie-
kousje.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Akersloot - Op zaterdagavond, 
tussen 21.15 en 23.30 uur hield 
de politie een alcoholcontro-
le rondom Akersloot. In totaal 

Alcoholcontrole moesten 74 bestuurders een 
ademtest afleggen. Een bestuur-
der bleek teveel te hebben ge-
dronken. Hij blies 280 ug/l. Dat 
is net een slok meer dan de voor 
hem toegestane 220 ug/l.

Castricum - Vrijdag is op de 
Stetweg in Bakkum, de Mient in 

Controle van 
fietsverlichting

Castricum en de Julianaweg in 
Akersloot tussen 20.00 en 22.00 
uur een fietsverlichtingscontrole 
gehouden. 
In totaal kregen negen fietsers 
een bon omdat ze geen fietsver-
lichting voerden.

Eervolle vermelding Stich- 
ting WOL in Trouw Top 50
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Bijzondere werknemers
Foto’s en verhalen van 
mensen met een ‘stempel’
Castricum - “Ik weet wat ik wil, 
ik weet wat ik kan. Ik heb een 
stempel en daar ben ik trots op.” 
Dat zegt een van de geïnterview-
de in het boek Bijzondere werk-
nemers dat is geschreven door 
de Castricummers Ans Pelzer en 
Marie Kiebert. In dit boek vertel-
len 21 werknemers met een ver-
standelijke of lichamelijke be-
perking, mannen en vrouwen, 
van jong tot oud, over hun leven 
en hun werk in de sociale werk-
voorziening of al dan niet bege-
leid in het bedrijfsleven.
Het zijn ontroerende verhalen, 
verhalen met humor, vol hoop, 
maar ook met vrees voor de toe-
komst. De bijzondere werkne-
mers krijgen een gezicht en hun 
dagelijks strijd om een normaal 
leven te leiden.
Bijzondere Werknemers is ge-
schreven in opdracht van de FNV 
en ABVAKABO, uit bezorgdheid 
voor de gevolgen van de bezui-
nigingen waar deze kwetsba-
re groep extra door wordt ge-
raakt. “Wij werden geraakt door 
hun moed en doorzettingsver-
mogen”, vertelt Ans Pelzer, be-
leidsmedewerker van FNV. “Hun 
enthousiasme voor het werk was 
vaak hartverwarmend. Lang niet 
iedereen die werkzaam is bin-
nen de sociale werkvoorziening 
is in staat zich weerbaar op te 
stellen. Gelukkig zetten anderen 
zich voor hen in. Zoals een van 
de geïnterviewde zei: ‘Veel sw-
ers hebben geen idee wat ze bo-
ven het hoofd hangt. Of ze leg-

gen zich erbij neer, omdat ze in 
Den Haag toch maar doen wat 
ze willen. Ik verzet mij hiertegen.’
Ans Pelzer maakte het boek in 
samenwerking met Marie Kie-
bert, freelance journalist en sce-
narioschrijver.

Fotograaf Chris de Bode maakte 
voor dit boek 21 prachtige por-
tretten. Deze portretten worden 
momenteel tentoongesteld in 
de Tweede Kamer en Iedereen 
kan de tentoonstelling lenen bij 
de FNV. De Bode is documentair 
fotograaf en won diverse prijzen 
onder andere bij de World Press 
Photo Award en de Zilveren Ca-
mera. Het boek, dat inmiddels 
aan zijn tweede druk toe is, is 
verkrijgbaar in de boekhandel en 
kost 14,50 euro. Zaterdag in café De Vriendschap 

Swingen met Bob en de Blue Band
Castricum - Het belooft heel 
gezellig te worden op zater-
dagavond 26 november in De 
Vriendschap. Bob en de Blue 
Band treedt op en iedereen kan 
daar gratis van komen genieten. 
Met een repertoire van rock en 
roll, afgewisseld met popnum-
mers van oma’s tot moeders tijd, 
staan deze muzikanten garant 
voor een vrolijke en swingen-
de feestavond. Dankzij de wis-
selende achtergrond, van sym-
fonieorkest tot alternatieve rock-
band, is het genre dat Bob en de 
Blue Band brengt lekker afwis-
selend en spreekt een groot pu-
bliek van jong tot oud aan. Aan-
vang 22.00 uur. 

Oud-Castricum presenteert 
nieuwe site op donateursavond
Castricum - De Stichting Werk-
groep Oud-Castricum presen-
teerde donderdagavond aan zo’n 
200 donateurs haar nieuwe web-
site. Aan de nieuwe site is een 
beeldbank toegevoegd waar-
door men thuis foto’s van stra-

ten, panden of personen kan op-
zoeken uit het archief van Oud-
Castricum dat circa 15.000 be-
schreven foto’s bevat. Ook is het 
voor een bezoeker van de site 
mogelijk informatie over foto’s 
aan de werkgroep te verschaf-

fen. Vervolgens gaf Hans Nau-
ta aan de hand van diverse fo-
to’s een lezing over de bombar-
dementen boven Noord-Kenne-
merland, waarin het voormalige 
vliegveld in Bergen een centra-
le rol speelde. Nauta liet ook nog  
filmpjes uit de oorlogstijd zien, 
waarvan er een de beschieting 
van een radiomast bij Bakkum 
in beeld bracht. Kijk ook eens op 
www.oudcastricum.com.

Akersloters winnen prijs voor 
de beste app van Nederland
Akersloot - Appstax heeft de 
nieuwe applicatie WhomToCall? 
gelanceerd. En op 15 november 
werd meteen de award voor bes-
te B2B app van Nederland in de 
wacht gesleept. 
Twee jonge Akersloters, Joris 
Kok en Mark van der Eng, hou-
den zich bezig met de ontwik-
keling van webtoepassingen en 
smartphoneapplicaties (apps). 
Samen werkten zij aan Whom-
ToCall?, een smartphone-toe-
passing die is ontstaan vanuit 
de behoefte relaties op het juis-
te moment en met een goede re-

den te bellen. Joris: “WhomTo-
Call? maakt daarbij gebruik van 
updates in de LinkedIn profielen 
binnen je netwerk. Daardoor ben 
jij één van de eersten die iemand 
feliciteert met een nieuwe baan 
of een diploma.” 
“Naast de koppeling tussen je 
telefooncontacten en LinkedIn 
updates, kun je eigen belbehoef-
ten toevoegen aan deze lijst”, al-
dus Mark. “Na het gesprek de 
belangrijkste gegevens vastleg-
gen voor het volgende contact-
moment behoort ook tot de stan-
daard mogelijkheden.”

Programma 24 nov t/m 30 nov 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
“Nova Zembla - 3D

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Breaking Dawn Part 1”
zaterdag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 

“De Heineken ontvoering”
vrijdag 21.00 uur

“All Stars 2 Old Stars”
zondag 16.00 uur 

“TinTin (OV) - 3D”
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 

“Midnight in Paris”
zaterdag 13.00 & 16.00 uur  
zondag 11.00 & 13.30 uur 

woensdag 16.00 uur
“Happy Feet 2 (NL) 3D ”

woensdag 16.00 uur 
“Dolfje Weerwolfje ”

zaterdag 16.00 uur zondag 13.30 uur 
woensdag 13.00 uur 
“Bennie Stout ”

zaterdag  13.00 uur zondag 11.00 uur
woensdag 13.00 uur 

“Sinterklaas en het 
raadsel van 5 december ”

Nova Zembla in 3D
Nova Zembla vertelt het legen-
darische, waargebeurde ver-
haal van de avontuurlijke ont-
dekkingsmissie van Willem Ba-
rentsz (Derek de Lint), dat des-
tijds is opgetekend door het 
jonge bemanningslid Gerrit de 
Veer. In het 16e eeuwse Amster-
dam waarin de scheepsbeman-
ning wordt samengesteld is Ger-
rit de Veer assistent van de be-
kende dominee Petrus Plancius 

(Jan Decleir) en bovendien ver-
liefd op diens mooie dochter Ca-
tharina (Doutzen Kroes). 
Het schip van Barentsz komt 
muurvast te zitten in het ijs en 
dreigt te worden gekraakt door 
gigantische ijsschotsen. De be-
manning is gedwongen het hou-
ten vaartuig te verlaten. Op het 
barre Nova Zembla bouwen ze 
een hut om te overleven en de 
winter door te komen. 

Midnight in Paris
Gil is een aspirant schrijver die 
met zijn verloofde Inez en haar 
ouders een bezoek brengt aan 
de stad van de liefde. In tegen-
stelling tot de welgestelde In-
ez, die niets ziet in een onzeker 
kunstenaarsbestaan, valt Gil di-
rect na aankomst al voor de ar-

tistieke charme van de lichtstad. 
Wanneer hij tijdens een nachte-
lijke wandeling op een wel heel 
bijzondere wijze wordt meege-
voerd in de bruisende geschie-
denis van Parijs, is dit voor Gil re-
den om zijn huidige situatie eens 
onder de loep te nemen: is het 
leven daar nu echt zoveel mooi-
er, of lijkt dat maar zo? 
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Alternatief plan voor 
Nieuw Geesterhage
Castricum - Biesterbos werkt 
aan een nieuw plan voor Nieuw 
Geesterhage. Het eerdere plan 
van Biesterbos en Kennemer 
Wonen is van de baan, nadat 
beide partijen de onderlinge sa-
menwerking verbraken. Biester-
bos heeft daarna een haalbaar-
heidsonderzoek opgesteld en 
uitgewerkt in overleg met Stich-
ting Nieuw Geesterhage, gebrui-
kers en omwonenden. De ge-
meente heeft de aangeleverde 
informatie beoordeeld op ruim-
telijke inpassing, verkeer, parke-
ren en financiën. Nu ligt er een 
plan waarbij het huidige centrum 
wordt gehandhaafd, met daar-
bij een aanbouw waarin Stich-
ting Nieuw Geesterhage en Cen-
trum voor Jeugd en Gezin wor-
den gehuisvest. De huisvesting 
van Toonbeeld komt in het hui-
dige centrum. Onderdeel van 

het plan is ook nieuwbouw van 
25 appartementen en veertien 
kavels. Gedacht wordt aan vijf-
tien appartementen in de soci-
ale prijscategorie op het Gees-
terhagecomplex, tien middeldu-
re appartementen op een los-
staand gebouw met daarin ook 
commerciële ruimte, zes twee-
onder-één-kap en acht vrije ka-
vels in het dure segment aan de 
Schweitzerlaan/Dag Hammersk-
jöldlaan. De besturen van het 
Buurtcomité Regio Geesterhage 
en Stichting Nieuw Geesterha-
ge hebben wethouder Portegies 
laten weten dat dit alternatieve 
plan wat hen betreft een haal-
baar plan is. Een volgende stap 
in het proces is een besluit van 
de gemeenteraad of de gemeen-
te wel of niet verder wil gaan met 
het alternatieve plan en onder 
welke voorwaarden. 

Castricum - Een 27-jarige man 
uit Alkmaar is zaterdag rond 
1.00 uur aangehouden op het 
Houttil in Alkmaar. Hij zou zo-
maar vier personen in een café 
hebben geslagen. Twee van de 

Jongen (17) zomaar mishandeld
slachtoffers, een 17-jarige jon-
gen uit Castricum en een 18-ja-
rige vrouw uit Zuid-Scharwoude 
liepen letsel op aan hun oog en 
slaap. Tegen de verdachte is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

De bijzondere landschappen 
van fotograaf Kees van Straten
Castricum - Wie begint na een 
carrière in de industrie een twee-
de leven als getalenteerd foto-
graaf?  Kees van Straten uit Cas-
tricum is nog altijd verrast hoe 
snel dat kan gaan. Zijn manier 
van kijken is bijzonder. Dit resul-
teert in foto’s die de kijker raken. 
In alles wat hij aanpakt zit ge-
drevenheid, maar ook perfectio-
nisme. Vooral natuurfotografie is 

zijn passie. Hij volgde een aantal 
cursussen en workshops van be-
kende fotografen zoals de eco-
loog Ruben Smit en de internati-
onaal vermaarde Hans Strand en 
kreeg daar goede kritieken. In-
middels heeft zijn werk een ni-
veau dat zich kan meten met al-
le bekende landschapfotografen. 
In Heiloo opent op 1 decem-
ber Silhouet & La Locanda. Het 

adres is Kennemerstraatweg 100 
tot 103. Alle werken die er han-
gen worden slechts in een op-
lage van vijf geproduceerd. Se-
rieuze belangstellenden kunnen 
er ook samen met de fotograaf 
een kijkje nemen en eventueel 
een werk uitzoeken. Kijk voor 
meer informatie op www.kees-
vanstraten.nl. Foto: Chris Kes-
ting. 

Eigen huis ontwerpen
Akersloot - Met elkaar een wo-
ningcomplex vormgeven en la-
ten bouwen; dat kan aan de 
Startingerweg. Het gaat om bou-
wen onder wat heet Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap 
Op maandag 19 december is er 

een informatiebijeenkomst voor 
starters en dinsdagavond 20 
december voor senioren. Maar 
eerst is er op maandag 19 de-
cember een inloop voor buurt-
bewoners. Meer informatie: M. 
Vinke, tel. 14025 of marcovin-
ke@ castricum.nl. 

Miamo da Mauro trakteert op brood, boter en wijn!

Specialiteiten van Sardinië; 
feestelijk en lekker genieten
Castricum - Pizzaria Ristoran-
te Miamo is een Italiaans res-
taurant met oorspronkelijke Ita-
liaanse gerechten. De nieu-
we eigenaar Mauro Vargiu ser-
veert heerlijke specialiteiten van 
zijn geboorte-eiland Sardinië. In 
het gezellige restaurant kunnen 
de gasten genieten van diverse 
pizza’s en pasta’s, maar ook van 
specialiteiten als bottarga, de 
Sardijnse kaviaar. De bottarga is 
bij de Sardijnen geliefd vanwege 
de delicate smaak. Of proef pol-
pette alla Sarda, Sardijnse ge-
haktballetjes in pikante saus. En 
er is natuurlijk zelfgemaakte tira-

misu. Denk bij de Sardijnse keu-
ken aan zuivere olijfolie, citroen-
rasp, basilicum, venkel of peco-
rini; zo lekker en bovendien ge-
zond. Het is ook mogelijk een 
buffet te laten bezorgen. Een 
goed idee voor wie iets te vieren 
heeft en geen tijd heeft om uren 
in de keuken te staan. Met de 
feestdagen bijvoorbeeld. Mauro 
vertelt: “Het buffet wordt thuis-
bezorgd en de keuze bestaat 
uit een vlees-, vis- of een koud 
buffet. Het buffet kan in over-
leg worden samengesteld met 
een keuze uit diverse gerechten. 
Het is ook mogelijk om een ge-

recht af te halen in het restau-
rant of het gratis te laten bezor-
gen. Om iedereen kennis te laten 
met onze uitstekende keuken, 
maken wij een bezoek extra aan-
trekkelijk. Bij vier of meer pizza’s 
krijgen onze klanten een focca-
cia met kruidenboter en een fles 
wijn cadeau! Deze actie geldt tot 
7 december.”
Bestellingen doorgeven, een ta-
fel reserveren of meer informatie 
over het laten verzorgen van een 
buffet kan via tel.: 0251-654906. 
Miamo da Mauro is te vinden op 
de Burgemeester Mooijstraat 4 
in Castricum. 

Het Oude Raadhuis 
verkoopt de inboedel!
Castricum - Het Oude Raad-
huis is het eerste hotel in Ne-
derland ingericht door het pres-
tigieuze merk Rivièra Maison dat 
garant staat voor een luxe in-
richting in huiselijke sfeer. Om 
het geheel up to date te hou-
den wordt de inboedel met gro-
te regelmatig vernieuwd. En dat 
is voor iedereen meteen de kans 
om voor een leuke prijs prach-
tige meubels, bijzonder mooie 
lampen en smaakvolle accessoi-
res te bemachtigen. Op 25 no-
vember van 10.00 tot 21.00 uur 

en op 26 november van 10.00 tot 
17.00 uur kan iedereen langsko-
men in het hotel om te snuffe-
len tussen het aanbod. De arti-
kelen worden alleen tegen con-
tant geld verkocht, er is geen be-
zorgservice en er wordt geen ga-
rantie verleend. Tijdens het win-
kelen kan men genieten van kof-
fie of thee voor slechts een eu-
ro. Gasten die overnachten in het 
hotel zijn als eerste aan de beurt. 
Hotel Het Oude Raadhuis is te 
vinden op de Dorpsstraat 65 in 
Castricum. 

Castricum - Vrijdag 25 novem-
ber gaat in grand café Mezza 
Luna unplugged. Een vaste huis-
band onder leding André Voebel 
varieert in repertoire en brengt 
op eigenzinnige wijze de aller-

Mezza Luna gaat unplugged
bekendste songs met een in-
tiem klein karakter. Deze vrijdag 
zal Sanne Jonges haar prachtige 
stem ten gehoren brengen. Mu-
ziek vanaf 20.00 uur. Het adres is 
 Mient 1. 
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Castricum - Zondag 27 novem-
ber wordt het winterprogramma 
Plusactiviteiten gratis huis-aan-
huis bezorgd en is ook te vinden 
in de bibliotheek en bij de boek-
handel. Bij de talen een groot 
aanbod vakantiecursussen: 
Spaans, Italiaans, Duits, Frans, 
Chinees, Hebreeuws, Hongaars 
en Pools. Daarnaast conversa-
tielessen Duits, Frans en Engels.
Computerlessen die gegeven 
worden zijn Windows, internet, 
Word, Excel en website maken. 
Workshops social media: Linked-
in, Facebook en Skype en digita-
le foto’s bewerken. Informatief 
zijn de cursussen belastingaan-
gifte, eigen zaak, erfrecht en na-
latenschap, opruimen en organi-
seren (ook administratie). In de 
cursus afslanken worden goede 
voeding- en leefstijladviezen met 
beweging gecombineerd. Onder 
persoonlijke ontwikkeling vindt 
men psychologie, NLP, voe-
dingsleer, allergieën, hormonale 
problemen. Verder acupressuur, 
ontspanningsmassage, medita-
tie en mindfulness. Op educa-
tief gebied zijn er cursussen my-
thologie, filosofie en Boeddhis-

me, quantummechanica, ster-
renkunde. Bij kunstgeschiede-
nis de renaissance en de spiri-
tuele cursussen astrologie, tarot 
en spirituele ontwikkeling. Cur-
sisten kunnen creatief aan de 
gang bij aquarelleren, beeldhou-
wen, schilderen en tekenen, glas 
in lood, tiffany, mozaïek, manda-
la tekenen, kalligraferen of vilten.
Er zijn proefavonden Italiaan-
se wijnen en port en kaas. Bij 
de cursus koken heeft men de 
keuze uit: Italiaans, mediterraan, 
Frans, amuses, Japans, tapas 
maken en high tea. De work-
shops waaruit gekozen kan wor-
den zijn: make-up en uitstraling, 
metamorfose, haarknippen, wo-
nen en interieur, grimeren. De 
hobbycursussen zijn: fotogra-
fie, videofilmen, meubelstoffe-
ren, tuinonderhoud en snoeien, 
kerstdecoraties en voorjaarsstuk.
Op muziekgebied kan gekozen 
worden voor gitaarlessen en de 
Johannes Passion. Het Plusacti-
viteitenprogramma is ook te le-
zen op www.plusactiviteiten.nl. 
Voor meer informatie tel. 0251-
671837 of plusactiviteiten@hot-
mail.com. 

Winter bij Plusactiviteiten

Olifant in droom voorspelt succes
La-Or Thais, specialiteiten 
om thuis heerlijk te genieten
Castricum - La-Or is de naam 
van een nieuw afhaalcentrum 
met Thaise gerechten op de Bur-
gemeester Mooijstraat 32 en het 
is de naam van de eigenaresse. 
Binnenkort wordt hier boven-
dien een toko gerealiseerd met 
Thaise producten. Terwijl zij in 
de keuken viskoekjes bakt, ver-
telt La-Or alles over haar passie 
voor koken. Maar eerst moet de 
muts op voor de hygiëne. “Ieder-
een mag in mijn keuken kijken, 
maar alleen met muts.”
“Ik houd van koken, vervolgt ze. 
“Alle gerechten worden elke dag 
vers door mij bereid. Ik heb La-

Or vrijdag 11 november geopend 
en al honderden klanten gehad. 
En er zijn al heel veel mensen te-
ruggekomen, omdat ze het eten 
heerlijk vinden.” La-Or woont 
sinds veertien jaar in Nederland. 
“Toen ik een jaar of zeven was, 
kookte ik al voor mijn broertje 
en mijzelf, omdat mijn moeder 
op het land werkte. En van mijn 
dertiende tot mijn zestiende jaar 
stond ik op een krukje te koken 
samen met een tante, tweedui-
zend maaltijden per dag. Dat de-
den we zeven dagen per week. Ik 
sliep toen maar een paar uurtjes 
per nacht.” Dat was nog in Thai-

land. Ondertussen woont La-Or 
in Castricum, ze is getrouwd en 
heeft een dochtertje.
In Thailand is het varken van de 
Chinese dierenriem verruild voor 
een olifant. En La-Or werd ge-
boren onder dit teken. “Eigenlijk 
wilde ik zeven jaar geleden voor 
mijzelf beginnen, maar ik droom-
de van een olifant met een jong 
die zei dat de tijd nog niet rijp 
was. Toen ik zag dat dit pand vrij 
was gekomen kwam de olifant 
terug in mijn dromen om te zeg-
gen dat dit plan succesvol zou 
uitpakken.”
Intussen komen klanten binnen 
die meteen uitroepen dat het zo 
lekker ruikt. “Heerlijk he?”, ver-
welkomt LA-Or hen blij. “Een 
aanrader is de rode of groe-
ne curryschotel, beetje pittig en 
toch zacht”, vervolgt zij met een 
niet te stuiten enthousiasme. “De 
zoetzure schotel is ook heel lek-
ker.” Het rundvlees met gem-
ber en broccoli doet het goed 
of de garnalen met verschillen-
de groenten zoals peultjes en 
maïs, er is kip met champig-
nons in oestersaus, een vege-
tarische schotel met cashewno-
ten en er is kipsaté. “En vergeet 
de viskoekjes niet”, lacht La-Or. 
De gerechten worden begeleid 
door witte rijst of gebakken rijst 
met ei en groenten en die laat-
ste variant kost 1,50 euro meer. 
“Ik ben nog een beetje aan het 
uitzoeken waar mijn klanten van 
houden. Dus het aanbod wis-
selt nog.” Tegelijk komt een nieu-
we klant binnen die al meerde-
re keren gerechten heeft afge-
haald. Dit keer komt hij met een 
verzoekje: “Wil je voor mij eens 
een Thaise salade met biefstuk 
en basilicum maken?” Die oli-
fant die succes voorspelt kan 
wel eens helemaal gelijk kunnen 
krijgen.
 

In actie voor Serious Request!
Castricum - Radio 3FM startte 
in 2004 met een unieke actie: zij 
zette drie dj’s een week lang in 
een glazen huis zonder eten. Het 
doel: zoveel mogelijk geld op-
halen voor het Rode Kruis. De-
ze actie is wereldberoemd, want 
ook België, Zweden, Zwiters-
land en Kenia doen jaarlijks mee 
aan deze actie. Simone Bakker, 
van Lijstenmakerij Ida Bakker, 
vond het vorig jaar tijd om een 
extra steentje bij te dragen. Sa-
men met Tamara Molenaar van 
Knuz besloot zij tijdens ‘Cand-

lelightshopping’ in het centrum 
van Castricum in actie te ko-
men. Bij beide winkels werd een 
kraampje neergezet waar warme 
chocolademel en glühwein ver-
kocht werd voor het goede doel. 
Nog drie winkels deden mee, 
en plaatsen een ‘glazen huis-
je’ op de toonbank waar ieder-
een een bijdrage in kon doen. 
Totaal werd er een bedrag van 
744,31 euro opgehaald voor Se-
rious Request. “Dat gaan we dit 
jaar overtreffen!”, aldus Simone. 
Ook dit jaar wordt er tijdens het 

Sint bij ’t Dierenduintje
Castricum - Ook dit jaar zal Sint 
Nicolaas weer een bezoek bren-
gen aan ’t Dierenduintje. Op za-
terdag 26 en zondag 27 novem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur mo-
gen de kinderen hun schoen 
brengen. 
Op zaterdag 3 december om 
12.30 uur zal Sint Nicolaas met 
zijn pieten aanwezig zijn om de 
gevulde schoentjes uit te delen. 
‘t Dierenduintje is een particu-

lier initiatief. Er worden zo’n 65 
dieren liefdevol verzorgd, waar-
onder Tommie het varken, zeven 
geitjes, Franse, Hampshire Down 
schapen en een Texels schaap, 
er zijn knobbelganzen, diver-
se duiven, loopeenden, kippen, 
tamme konijnen en katten. 

Kinderboerderij ’t Dierenduintje 
is te vinden achter het NS-sta-
tion aan de Duinenboschweg la.

Candlelightshopping op 17 de-
cember warme chocolademelk 
en glühwein verkocht voor Seri-
ous Request. Naast de grote tent 
met het prijzenrad staat dit jaar 
een verkooppunt. Ondernemers 
kunnen bij Simone een spaar-
pot aanvragen voor op de toon-
bank. Op 17 december worden 
alle spaarpotten verzameld en 
het geld geteld. Ook sponsoren 
zijn welkom die de chocolade-
melk en glühwein willen bijdra-
gen. Mail Simone via sr11castri-
cum@gmail.com of laat een be-
richtje achter op www.kominac-
tie.nl. Voor de laatste nieuwtjes: 
@SR11_castricum.

Zondag Jazz in Bakkum 
Weer naar Japan voor cd-
presentatie en concert

Bakkum - Tien dagen voor-
dat Marielle Koeman en Jos van 
Beest afreizen naar Japan voor 
hun negende albumpresenta-
tie en een concert te geven in 
de grootste concertzaal van Os-
aka, treden zij zondag 27 novem-
ber op bij Jazz in Bakkum. Na 
zijn ontmoeting met de legen-
darische jazzpianist Oscar Pe-
terson heeft Jos van Beest ne-
gen albums uitgebracht op het 
Japanse label ‘Handmade Jazz’ 
en tourt samen met zijn levens-
gezel, zangeres Marielle Koe-
man, regelmatig door japan om 
concerten te geven in vooraan-
staande uitverkochte zalen.
De uit de Zaanstreek afkomsti-
ge zangeres legt lyriek, warmte 
en diepte in haar muziek, zoals 
de componisten van haar zorg-
vuldig uitgekozen repertoire het 
bedoeld moeten hebben.

Soft-swing, gecombineerd met 
lyrische ballads, afgewisseld 
met swingende bamba’s en bos-
sa nova’s vertolkt ze op geheel 
eigen wijze. Opvallend hierbij is 
ook haar diversiteit in talen. In 
februari 2012 gaat zij weer de 
studio in om haar vierde album 
op te nemen voor Japan.
Pianist Jos van Beest geniet gro-
te internationale faam. Hij wordt 
niet alleen gewaardeerd door 
het jazzminnend publiek in Ne-
derland, maar is regelmatig als 
pianist op uitnodiging te gast in 
Frankrijk, Engeland Duitsland en 
België ook hij is zeer populair en 
veelgevraagd in Japan. Zowel als 
solopianist, als met zijn gelijk-
namige Trio heeft hij in de loop 
der jaren een aantal belangrij-
ke Jazzprijzen gewonnen. Jazz in 
Bakkum in Hotel Borst begint om 
16.00 uur, de entree is gratis. 
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De een mag alles...
Een reactie op het artikel van de belangengroep Bescherm Bakkum. Ik 
kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier op de persoon wordt ge-
speeld. Er wordt gereageerd tegen een te verplaatsen oprit, terwijl elders 
een aantal bomen zonder pardon zijn verwijderd. Kijk eens wat er op 
Dijk en Duin gebeurt. Er wordt van alles gesloopt. Als de belangengroep 
Beschem Bakkum iets wil doen, kunnen ze er misschien voor zorgen 
dat de originele ramen weer in het kerkje op Dijk en Duin terugkomen.
Het doet mij erg denken aan een beleid van de een mag alles en de 
ander mag niets.
Olga Jedema, Castricum.

Irritante bromtoon
Op de oproep in De Castricummer waarin ik zocht naar mensen die ook 
last hebben van een irritante bromtoon hebben zes dames en een heer 
gereageerd. Zij wonen in verschillende wijken in Castricum. Een andere 
vrouw meldde dat de bromtoon die zij hoorde het gevolg was van een 
oorafwijking. Binnenkort komen wij samen om te bespreken wat we ver-
der kunnen doen aan dit probleem
L. Blomsma-Kroon, Castricum.

Boek van John Heideman
Wat gebeurde hier tijdens 
de Tweede Wereldoorlog?
Castricum - Op zondag 27 no-
vember ziet een nieuw boek het 
levenslicht dat interessant is 
voor iedereen met interesse in 
gebeurtenissen in Castricum en 
Bakkum tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Verhalen over NSB-
ers, de kunstkelder in de duinen, 
waar de Nachtwacht verbor-
gen heeft gelegen en de bezet-
ting van belangrijke gebouwen. 
De auteur is John Heideman. Hij 
overhandigt het eerste exem-
plaar aan burgemeester Toon 

Mans in aanwezigheid van ge-
nodigden bij boekhandel Laan.
Het eerste deel van Castricum en 
Bakkum tijdens de Tweede We-
reldoorlog beschrijft de periode 
van 1939 tot 1942. In het tweede 
deel, dat later verschijnt, wordt 
de tweede helft van de Tweede 
Wereldoorlog beschreven. John 
Heideman is al ruim zeven jaar 
bezig om onderzoek te doen en 
heeft tientallen mensen gespro-
ken die tijdens de Tweede We-
reldoorlog in Castricum of Bak-

kum werkte of woonde. “In dit 
eerste deel komen verder onder-
werpen aan bod als de capitu-
latie, de eerste jaren van de be-
zetting, de woningsloop, evacua-
ties en het gebruik van belang-
rijke gebouwen rondom Castri-
cum, zoals het terrein van Duin 
en Bosch. Ik heb mij gebaseerd 
op geschreven bronnen en per-
soonlijke verhalen van Castri-
cummers en Bakkumers. Het 
boek bevat veel foto’s waaron-
der vergelijkingsfoto’s van Cas-
tricumse en Bakkumse locaties 
van toen en nu.”
John Heideman is in 1965 ge-
boren in Bakkum-Noord. Al in 
zijn jeugd ontstond zijn interes-
se voor de Tweede Wereldoor-
log. “Ik raakte gefascineerd door 
de gekte die een oorlog voedt. In 
de duingebieden heb ik als kind, 
en later ook met mijn zoon, een 
grote hoeveelheid  voorwerpen 
gevonden uit de oorlog. De af-
gelopen jaren ben ik vooral be-
zig geweest om zo veel moge-
lijk informatie te vinden over de 
Tweede Wereldoorlog in Castri-
cum en mijn geboortedorp Bak-
kum. En dat is heel goed gelukt.” 
Vanaf 19 november is het boek te 
koop bij onder andere boekhan-
del Laan of via de website www.
castricumbakkumwo2.nl voor 
22,50 euro. 

Harrie Geerts en Bets Spillekom
zestig jaar in de echt verbonden

Castricum - De 24-jarige Harrie 
Geerts en de 27-jarige Bets Spil-
lekom trouwden op 14 november 
1951 voor de wet in het gemeen-
tehuis van Zaandam. Zij kregen 
vier kinderen, een zoon en drie 
dochters. Inmiddels hebben zij 
zeven kleinkinderen. Hun zes-
tigjarig huwelijk is op 14 novem-
ber met zeventig mensen, bewo-
ners en personeel van Sans Sou-
ci, gevierd in de recreatiezaal. 

Op 15 november 1951 trouw-
de het bruidspaar voor de kerk. 
Nu, zestig jaar later, was het 
feest voor de familie in de win-
tertuin van Johanna’s Hof. Har-
rie Geerts heeft een actief leven 
geleid en nu 84 jaar oud heeft hij 
de laatste jaren vele taken af-
gestoten. Bets, nu 87 jaar, was 
tien jaar kraamverzorgster. Toen 
zij getrouwd was moest zij stop-
pen met het werken buitenshuis, 

zoals dat destijds de gewoonte 
was. Harrie werkte na drie jaar 
militaire diensttijd bij een groot 
Limburgs bedrijf in Tegelen. 
Het was een ijzergieterij met de 
naam De Globe. Harrie was ver-
tegenwoordiger voor de afdeling 
straatgietwerk: putdeksels en 
straat- en trottoirkolken. Daar-
na werd hij hoofdvertegenwoor-
diger, reisde door heel Neder-
land en werd later verkoopleider. 
Door zijn ervaring kwam hij te-
recht in de Nederlandse norma-
lisatiecommissie en later in de 
Europese commissie. Opdracht 
was de technische eigenschap-
pen en de kwaliteit van de put-
deksels en afvoerkolken van alle 
lidstaten gelijk te schakelen. Op 
zijn 60ste kon Geerts in de vut. 
Het gezin reisde veel naar Tsje-
chië, waar een intensief contact 
met vrienden was ontstaan. Ook 
was het gezin veel op de cam-
ping in Overijssel. Ook als vrij-
williger heeft Harry zich behoor-
lijk ingezet. Zo was hij acht jaar 

voorzitter van de toneelvereni-
ging Pancratius, acht jaar voor-
zitter van het kerkbestuur in 
Bakkum, zat hij in het Cliënten-
platform en de WMO Raad van 
de gemeente en was hij actief in 
diverse onderwijsorganisaties. In 
Sans Souci zat hij in het bestuur 
en later in de commissie van 
toezicht. Harrie kreeg naast een 
gouden eremedaille in de Or-
de van Oranje Nassau eveneens 
een pauselijke onderscheiding. 
Waarschijnlijk omdat Geerts zich 
als voorzitter van het kerkbe-
stuur in het bijzonder heeft inge-
zet voor het behoud van de ka-
tholieke kerk in Bakkum. Harrie 
en Bets woonden eerst in een 
huis aan de Mient in Castricum. 
Bets: “Met twee kinderen in een 
woonkamer, één slaapkamer 
en een keukentje. Dat was toen 
heel gewoon.” Harrie:  “Daarna 
hebben wij met nog zes andere 
mensen een huis laten bouwen 
aan de Brederodestraat. Toen 
onder meer het traplopen voor 
Bets niet meer ging, moesten 
zij verhuizen. Vanaf 1997 speelt 
hun leven zich af in Sans Sou-
ci, waar zij op de zevende verdie-
ping naar volle tevredenheid wo-
nen. (Marga Wiersma). 

Castricum - Donderdag 10 no-
vember is de begroting 2012 in 
de gemeenteraad behandeld. De 
beantwoording van het college 
op vragen van GDB voldeed niet 
aan de verwachtingen van de 
fractie. “Tijdens de begrotings-
vergadering heeft het GDB op-
nieuw verschillende vragen ge-
steld. Daarop heeft het college 
geen antwoord gegeven. Daar-
om hebben wij de vragen weer 
bij het college neergelegd”, aldus 
Rob Schijf van GDB. 
GDB vraagt zich onder andere 
af waarom de ontwikkeling van 
het bedrijventerrein Nieuwelaan 
Oost in Limmen zo lang op zich 
laat wachten. GDB wil ook weten 
of er een voornemen is om in de 
voorjaarsnota 2012 een beperkt 
subsidiebedrag voor het zwem-
bad in Limmen op te nemen. 
Bovendien wil de lokale par-
tij weten waarom er nog steeds 
geen goed plan is voor het Heer 
Derckplantsoen in Akersloot. Tot 
slot noemt het niet verhogen van 
de OZB een gemiste kans. 

GDB blijft met 
vragen zitten

Punk en technoparty 
Castricum - Vrijdag 25 novem-
ber wordt het een ouderwets 
potje punkrocken in de Bakke-
rij met liveoptredens van Lea-
ve Home en De Bende. Leave 
Home heeft zich niet voor niets 
vernoemd naar de tweede lp van 
the Ramones en de Bende den-
dert voort met old-skool neder-
punk. Zaterdag wordt een tech-
noparty georganiseerd door de 
organisatie ‘Dagelijkse Kost’. 
Dj Steve-D en de producenten 

Marcus Decks en Ricardos Rap-
hie hebben de koppen bij elkaar 
gestoken om de dancescene op 
z’n kop te zetten. Deze editie van 
Dagelijkse Kost heeft als thema 
‘Stamppot’ en is op zaterdag 26 
november vanaf 21.00 uur. Op-
tredende dj’s zijn: Steve-D, Ri-
cardos Raphie, Nachtegaal en 
Ecstatic. De Bakkerij is te vin-
den aan Dorpsstraat 30. De en-
tree is vrijdag 4,00 euro en zater-
dag 3,00 euro.

Castricum - Op donderdag 24 
november geeft Frans van der 
Burg een lezing over succesvol 
ouder worden. De lezing is in de 
bibliotheek en begint om 20.00 
uur. Kaarten zijn voor 6,50 eu-
ro te koop in de bibliotheek en 
bij boekhandel Laan. Reserve-
ren kan via tel.: 655678 of cas-
tricum@bibliotheekkennemer-
waard.nl. 

Ouder worden



pagina 12 23 november 2011

Geslaagd najaarsconcert 
van Uitgeester Harmonie
Uitgeest - Zaterdag gaf de Uit-
geester Harmonie een najaars-
concert in Dorpshuis De Zwaan. 
Een goed gevulde zaal met mu-
ziekliefhebbers genoot van een 
afwisselend programma met 
harmoniemuziek en slagwerk.
De avond werd geopend door 
het opstaporkest onder leiding 

van Lex Bak en de sterk verjong-
de slagwerkgroep Blast! die on-
der leiding staat van Theun van 
Nieuwburg. De muzikanten had-
den gekozen voor een diervrien-
delijk programma met de Buffalo 
Blues, Kangaroo Hop  en Lion’s 
Pride. Na de pauze was het podi-
um voor de harmonie onder lei-

Boven verwachting: 126 matches!

Eerste Beursvloer IJmond Noord
Chateau Marquette groot succes
IJmond - Met een slag op de 
beursgong door de burgemees-
ter van Beverwijk, Han van Leeu-
wen , de loco-burgemeester van 
Heemskerk, Ellen van Tongeren 
en de loco-burgemeester van 
Uitgeest, Piet Linnartz was de 
eerste Beursvloer IJmond Noord 
donderdag 17 november officieel 
geopend. Bij de laatste slag op 
de gong waren er 126 matches 
geteld: een fantastisch resultaat, 
dat volgens de voorzitter van de 
Beursvloer Ineke Edzes boven 
verwachting was. 

Het aantal bezoekers wordt ge-
schat op ongeveer 300. Het doel 
van de Beursvloer was de sa-
menwerking tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties te 
stimuleren en te ontwikkelen en 
de sociale binding in De IJmond 
te vergroten. De Beursvloer is 
een uniek concept, dat landelijk 
reeds in 53 andere gemeenten 
gestalte heeft gekregen. “Daar 
werden gemiddeld 88 matches 
per regio genoteerd en daar zit-
ten we dus ver boven” vertelt In-

eke Edzes trots. In Marquette 
waren vier duidelijk van elkaar te 
onderscheiden hoeken ingericht 
met ieder een eigen hoekman. 
Vóór de officiële opening werd 
het publiek verwezen naar de 
hoek kennis, middelen of klus-
sen. Men werd hier geholpen om 
de vraag juist te formuleren. De 
tekst kwam dan op een ‘wolkie 
talkie’, een wit wolkje van kunst-
stof, te staan. Contact: daar ging 
het allemaal om. De één vraagt, 
de ander kan helpen en die an-
der krijgt er ook weer iets voor 
terug. Het werkte donderdag uit-
stekend. Was een aanvrager met 
een aanbieder het eens gewor-
den, dan gingen zij naar de no-
taris Leonie Roos of notaris Al-
do Commenée. Alles werd con-
tractueel vastgelegd. De spreek-
stalmeester was Kamran Ullah. 
Hij was een enthousiast spreker 
en bemiddelaar. Hij stimuleer-
de al rondlopend de aanwezige 
bedrijven toch vooral voor een 
match te zorgen. Er waren voor 
50% afgevaardigden van bedrij-
ven en voor 50% afgevaardigden 

van maatschappelijke instellin-
gen aanwezig op de Beursvloer. 
Elly Cornelisse, voorzitter van het 
Hertenpark Uitgeest, wil graag 
dat er twee nieuwe kozijnen in 
de kapberg komen, inclusief 
glas- en schilderwerk. Het is een 
afgevaardigde van De Scheffer & 
Sminia Groep, een bouwbedrijf  
uit Heemskerk, die haar tekst op 
de wolkie talkie leest en die be-
looft één en ander voor haar te 
zullen regelen. Match nummer 
één. 
Verder wil zij graag, dat er zes 
planken worden vernieuwd aan 
de westzijde van de kapberg en 
moet er nodig een nieuwe deur 
komen in de noordzijde van het 
centraal gebouw. De Groot Ver-
zekeringen uit Uitgeest belooft 
het te zullen regelen. Match 
nummer twee. Als tegenpresta-
tie mogen de mensen van ge-
noemde bedrijven aan bezoek 
aan het Hertenpark brengen en 
krijgen zij een versnapering. 

De Dansstudio Just Dance uit 
Uitgeest maakte eveneens twee 

matches. Sonja Wollrabe en Do-
rien Rutten vertellen dat Helio-
mare Just Dance gaat helpen bij 
het maken van een website. Gui-
do Havelaar van Havelaar Re-
clame te Uitgeest wil voor Just 
Dance T-shirts en tasjes met op-
druk maken met het logo van de 
Dansstudio. De tegenprestatie 
is meedoen met een workshop 
met onder meer streetdance of 
een vrijkaartje voor de einduit-
voering. Ook voetbalclub FC Uit-
geest had succes met de mat-
ches. Severijnse Dakbedekkin-

gen zorgt voor een nieuw dak 
in het clubhuis. Blij zijn L. Veldt, 
en Ben Vredenburg met de toe-
zegging van DSE Automatise-
ring Beverwijk om hen te hel-
pen informatie op hun nieuwe 
flatscreen aan te brengen: infor-
matie over de wedstrijden, eind-
standen et cetera. 
En zo werd er over en weer con-
tact gelegd. De één vraagt, de 
ander helpt. Alles gaat met ge-
sloten beurzen. In de huidige tijd 
lijkt het een schot in de roos te 
zijn. (Marga Wiersma).

Heemskerk - Als het mee-
zit heeft Heemskerk binnenkort 
een theeschenkerij en een boe-
tiek in tweedehandskleding. Es-
ther Duineveld uit Heemskerk 
gaat deze onderneming onder 
de naam ‘Goed voor Elkaar’ star-
ten. Mensen met een verstande-
lijke beperking kunnen hier een 
vorm van dagbesteding vinden. 
Aanmelden kan nu al.  
Esther Duineveld kan met dit 
project haar twee passies com-
bineren. Ze heeft veel ervaring 
in het werken met verstande-
lijk beperkten, zowel professio-
neel als vrijwillig, en in haar win-
keltje in tweedehands-kinder-
kleding Tweede Handjes, werkte 
zij ook af en toe met deze doel-
groep. In de tijd dat zij samen 

Oproep mensen met verstandelijke beperking

Goed voor Elkaar: Theeschenkerij 
en boetiek in tweedehands kleding

met haar vriendin Tweede Hand-
jes bestierde, bleek de enorme 
vraag naar mooie tweedehands 
kleding. ,,Ik kreeg ook vaak de 
vraag waarom we geen twee-
dehands dameskleding had-
den, maar ik had er geen ruim-
te voor. Die komt er nu wel. Ik ga 
uitsluitend kwalitatief mooie en 
moderne kleding verkopen voor 
kinderen en dames.’’

Bij Tweede Handjes bleven de 
mensen voor de gezelligheid 
vaak nog even hangen en daar-
om komt er nu ook een thee-
schenkerij met de mogelijkheid 
van een echte high tea bij. Na-
tuurlijk is er ook koffie verkrijg-
baar en elke dag een andere 
versgebakken taart. Alles is bio-

logisch, want Esther wil verant-
woord bezig zijn. 

Mensen met PGB
De winkel gaat draaien met 
mensen met een verstandelij-
ke beperking. Het gaat om men-
sen met een persoons gebonden 
budget (PGB) die via contracten 
zorg kunnen inkopen. Esther be-
seft dat het in deze tijd, waarin 
het PGB op de schop gaat, niet 
makkelijk zal zijn om mensen te 
vinden. Toch heeft ze al veel en-
thousiaste reacties gekregen op 
haar plannen. Er zijn reeds con-
tacten over stageplaatsen met 
ZMLK school De Zevensprong, 
waar kinderen van 4 tot 21 jaar 
onderwijs volgen. Werken in de 
theeschenkerij is een leuke dag-

besteding voor cliënten van een 
zorginstelling. Esther wil klein-
schalig werken. Eén begeleider 
op vier cliënten. Ze kan vraagge-
richt taken creëren. Ook zijn er 
plannen om voor zorginstellin-
gen als zogenoemde onderaan-
nemer te fungeren. Belangrijk is 
dat er een pand in het centrum 
gevonden wordt. Het liefst wil 

Esther in februari van start met 
‘Goed voor Elkaar’. Zaak is dat 
mensen met een verstandelijke 
beperking zich zo snel mogelijk 
aanmelden. 

Dat kan via e-mail goedvoorel-
kaar@hotmail.com. Binnenkort 
wordt er ook een website gelan-
ceerd: www.goed-voor-elkaar.nl.

ding van Lex Bak die de te spe-
len nummers van een toelichting 
voorzag, een duidelijke meer-
waarde voor de toehoorders. Het 
openingswerk Hymne a la Mu-
sique zal waarschijnlijk beter tot 
zijn recht komen in een kerkge-
bouw, maar de opbouw van dit 
stuk van heel klein tot een ma-
jestueus einde werd goed ver-
tolkt. Veel vrolijker was Concer-
to d’Amore, een stuk dat bestaat 
uit een combinatie van drie ver-
schillende stijlen: barok, pop en 
jazz. Dit werd gevolgd door Sui-

te Provinciale, een niet eenvou-
dig werk wat de muzikanten niet 
geheel vlekkeloos maar heel ver-
dienstelijk ten gehore brachten. 
Na jaren van afwezigheid stond 
er weer een mars op het pro-
gramma: de mars der Belgische 
parachutisten, die door het pu-
bliek zeer werd gewaardeerd. 
In Shalom, gebaseerd op Israëli-
sche volksliedjes, wist het orkest 
de sfeer van deze muziek perfect 
over te brengen. Met Children 
of Sanchez besloot de harmonie 
deze zeer geslaagde avond.

Beverwijk - Zondag rond 15.35 
uur kreeg de politie het verzoek 
om naar een verkoopstand te 
gaan aan de Buitenlanden. Een 
32-jarige man uit Almere zou 
verboden wapens verkopen. Dit 
bleek inderdaad het geval. Er 
werden meerdere boksbeugels 
aangetroffen. De man is aange-
houden en overgebracht naar 
een politiebureau voor verhoor. 
De boksbeugels zijn in beslag 
genomen.

Boksbeugels

Een vreugdevol moment: de 100ste match tussen Jan de Boer van 
Buko en Heleen Oudendijk van de Stichting De Groeierij, een zorg-
kwekerij waar mensen werken met een grote afstand tot de arbeids-
markt. De Boer schonk een tijdelijke unit, waar genoemde mensen 
koffie kunnen drinken.
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Groot Castricums Dictee
Castricum - Voor de vijfde keer 
op rij organiseert de Stichting 
Welzijn Castricum samen met 
Bibliotheek Kennemerwaard op 
29 november het Groot Castri-
cums Dictee. Leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse en het Bonhoeffer 
College binden de strijd aan met 
een groep senioren. Het gaat om 
de vraag welke groep het beste 
kan spellen, de jongeren of de 
ouderen? Vanaf 19.00 uur gaat 
de deur open en staan in de bi-
bliotheek van Castricum, Gees-
terduinweg 1, 50 schoolbanken 
klaar om alle deelnemers te ont-
vangen. Om 19.30 uur barst de 
strijd dan echt los. Het Jac. P. 
Thijsse en het Bonhoeffer Colle-
ge zorgen voor een ploeg van in 
totaal 30 goed voorbereide leer-
lingen. Twintig enthousiaste taal-
liefhebbers van rond de 55 jaar 
en ouder nemen het tijdens de-
ze spellingwedstrijd op tegen de 
leerlingen. Een deskundige ju-

ry beoordeelt het werk van de 
kandidaten én voor de individu-
ele winnaars zijn er leuke prijzen 
te verdienen.
Het dictee wordt voorgelezen 
door Geert van Diepen. Geert 
van Diepen gaf les in het basis-
onderwijs. Sinds 2000 is hij full-
time schrijver, muzikant en ma-
ker van kindertheater. In de pau-
ze onderhoudt Geert van Diepen 
de aanwezigen met zijn ervarin-
gen met taal en lezen. Net als 
vorig jaar is het dictee geschre-
ven door Han Peusken, neerlan-
dicus uit Castricum. Het dictee 
is geënt op ‘Het leven is vurruk-
kulluk” van Remco Campert, het 
boek dat centraal stond tijdens 
de campagne Nederland Leest.
Publiek is welkom en kan ook 
meeschrijven met het dictee. 
Aan het einde van de avond 
wordt het dictee op een groot 
scherm getoond en nader toege-
licht door Han Peusken.

Het Popkoor Vokaal Kabaal 
zoekt tenoren en sopranen
Castricum – Popkoor Vokaal 
Kabaal is op zoek naar tenoren 
en sopranen. 
Het koor repeteert een keer in de 
14 dagen op donderdagavond 

van 20.00 tot 22.00 uur in De 
Schakel,  Kerkpad 1 te  Castri-
cum en bestaat uit ongeveer 60 
leden waarvan 40 dames en 20 
heren in de leeftijd van 25 tot 60 

jaar onder leiding van dirigente 
Rolien Eikelenboom.
Naast eigentijdse popsongs be-
staat het repertoire uit jazz en 
close harmony. Het repertoi-
re wordt elk jaar aangevuld met 
nieuwe songs die door de leden 
zelf worden ingebracht.
Vokaal Kabaal ziet dan ook 
graag dat vrouwen tot en met 
45 en mannen tot en met 55 jaar 
zich aanmelden bij het koor (met 
garantie tot een eeuwig durend 
lidmaatschap na aanmelding).
Het koor is druk bezig met het 
voorbereiden van een uitwisse-
lingsproject met een koor uit En-
geland. In oktober 2012 vertrekt 
het koor voor een vijfdaagse uit-
wisseling en in 2013 komt het 
Engelse koor naar Nederland en 
gaat men met elkaar een indruk-
wekkend concert verzorgen.

Voor meer informatie en aanmel-
den bij: Rolien Eikelenboom, tel . 
0251-653391, e-mail. rolien.eike-
lenboom@ziggo.nl.

Vrijwilligersbijeenkomst Unicef
Castricum - Zaterdag 12 no-
vember kwamen een aantal vrij-
willigers bijeen bij secretaris 
Nauta van de RCU Alkmaar en 
omstreken. Behalve het uitwis-
selen van tips en adviezen, werd 
er ook gepraat over het jaarpro-
gramma 2011/2012 van Unicef 
met als thema: ‘Kinderarbeid, dat 
pikken we niet!’
Een viertal dames werd gehul-
digd, waaronder mevrouw Ma-

rie-Oosthoek, die 12,5 jaar vrij-
willigerswerk doet. Zij kreeg 
hiervoor een speld. Ook me-
vrouw Smulders, die niet aan-
wezig was, ontving een bronzen 
speld. 
De vrijwilligers van Unicef Cas-
tricum zijn, zoals ieder jaar, van 
21 november tot en met 17 de-
cember aanwezig tijdens de 
openingstijden van de biblio-
theek.

Nieuwe cursus EHBO in 
Limmen start in januari
Limmen - Het leren reanime-
ren en het bedienen van een 
AED is een van de onderdelen 
van de nieuwe cursus EHBO, die 
het Nederlandse Rode Kruis be-
gin volgend jaar in Limmen op-
start. Maar deze cursus is veel 
uitgebreider: het hele basispak-
ket van de Eerste Hulp komt 
aan bod, kleine ongevallen wor-
den behandeld en er wordt ge-
leerd hoe verband aan te leg-
gen. Na het volgen van de cur-
sus weet de cursist hoe hij of zij 
moet handelen in ongevalsitua-

ties en bij veel voorkomende ver-
wondingen en letsels. De cursus 
leidt op voor het landelijk erken-
de Oranje Kruis diploma.
Bij voldoende belangstelling 
start de nieuwe cursus (12 les-
avonden) op woensdagavond 11 
januari in de brandweerkazer-
ne in Limmen. De kosten bedra-
gen 144 euro inclusief examen. 
Voor inlichtingen en aanmelding 
H. v.d. Linden, tel. 072-5051929, 
e-mail: heleenvanderlinden@
quicknet.nl  of A. Korving, tel. 
072-5053045.

Helden bij verhalenwedstrijd 
BSO’s Forte Kinderopvang
Castricum - Tijdens de Kinder-
boekenweek, met als thema ‘Su-
perhelden’, mochten alle kinde-
ren van de BSO’s van Forte Kin-
deropvang een verhaal schrij-
ven over dit thema. Dit leverde 
per leeftijdscategorie een gewel-
dige stroom aan stoere verhalen 
op, van waaruit de winnaars af-
gelopen week zijn beloond met 
mooi prijzen.
Om iedereen een eerlijke kans te 
geven was de verhalenwedstrijd 
opgedeeld in leeftijdscategorie-
en, waarbij kinderen van groep 1 
en 2 het verhaal over hun held 
mochten tekenen. In de hoge-
re leeftijdscategorieën vielen er 
twee Castricummers in de prij-
zen. Binnen de leeftijdscategorie 

7-8 jaar was Juliët Graafland van 
BSO Koekoeksbloem de winna-
res, met haar verhaal over een 
dappere held die een meisje uit 
de boom weet te redden. In de 
leeftijdscategorie 9-12 jaar viel 
een trotse Anna Gouw (foto) van 
BSO De Boomhut in de prijzen. 
Haar verhaal ging over een bij-
zonder veulen, dat met haar ac-
tie veel paardenlevens weet te 
redden.
 Toegejuicht door familie, vrien-
den en medewerkers ontvin-
gen de terecht trotse winnaars 
hun prijzen uit handen van ves-
tigingsmanager Martine Amiry: 
een bioscoopbon, en een boek 
over superhelden waarin zij zelf 
de hoofdrol spelen!

Awards uitreikingen
Castricum - Tijdens de door de 
Gemeente Castricum, de Stich-
ting Welzijn Castricum en het 
Jac. P. Thijsse College  georga-
niseerde waarderingsavond voor 
vrijwilligers, werden Awards uit-
gereikt aan de trotse winnaars 
door José Ursem van de Rabo-
bank Noord-Kennemerland. De 
jury heeft genoten van de en-

thousiaste inzendingen van or-
ganisaties en vrijwilligers. Men 
kan met recht trots zijn op het 
vrijwilligerswerk, dat met hart 
en ziel wordt verricht. Directeur 
Ugur Pekdemir van Rabobank 
Noord-Kennemerland werd in de 
uiteindelijke keuze van de win-
naars van de ‘Meer dan Handen 
Awards’ bijgestaan door wet-

houder Marianne Zonjee-Zon-
neveld, Trudy van der Weide van 
de Gemeente Castricum en Mi-
randa Rozemeijer namens het 
Lokaal Comité Vrijwilligerswerk. 
Zij hebben uit de 30 aanmeldin-
gen in iedere categorie een prijs-
winnaar gekozen.

Aan de vrijwilligers van de 
Zonnebloem Castricum/Bak-
kum werd de Award ‘Compe-
tentie’ uitgereikt en Transition 
Town Castricum werd bekroond 
met de Award voor ‘Verbinding’. 
Ook kregen beide organisaties 
een geldprijs van de Rabobank 
die besteed mag worden aan 
de vrijwilligers. Wie benieuwd 
is naar alle genomineerden, kan 
een kijkje nemen op de websi-
te van Stichting Welzijn Castri-
cum, www.welzijncastricum.nl. 
Niet alleen vrijwilligersorganisa-
ties vielen in de prijzen. Ook wer-
den door het Jac. P. Thijsse Col-
lege de ‘Maatschappelijke Sta-
geleerlingen van het jaar’ be-
kend gemaakt. Deze prijzen wer-
den gewonnen door Ronja Kuijs 
en Youri Wolse.
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KRUISWOORDPUZZEL
November 2011  - Kennemerlandpers

Horizontaal 1. door een priester gewijd water; 7. gul in het onthalen
van gasten; 12. voertuig op twee wielen; 13. muzikale compositie ter
oefening; 14. stoot (stomp); 15. maanstand (afk.); 17. knorhaan; 19.
jongensnaam; 21. Amsterdams peil (afk.); 22. strijdpaard; 24. gevoel
als uiting of reactie van het gemoed; 27. voor (in samenstelling); 28.
mallejan; 30. Europeaan; 31. boomsoort; 32. getand werktuig; 33.
bejaard; 35. in de jaren vijftig stoer geklede vetkuif; 37. voorzetsel;
38. grappenmaker; 41. raar (vreemd); 42. lawaai (drukte); 44. bede-
huis; 46. akelig; 47. werelddeel; 48. roofvogel die zich voedt met aas;
49. plaats in Duitsland; 50. venster; 52. plaats in Rusland; 54. hoop
(tas); 56. ongel; 58. grijnzende vertrekking van het gezicht; 61. droog
(kaal); 62. schildersgerei; 64. een zekere; 64. geneesmiddel (in
Indië); 67. verbinding van twee constructiedelen; 68. koeienmaag;
70. uitloper, oog op een aardappel; 72. mannelijk schaap; 73. heer
van fatsoen en beschaving; 76. spoedig; 77. koninklijke landmacht
(afk.); 78. onbewoonbaar verklaarde woning; 79. beroepsvoetballer;
81. Amsterdamse tijd (afk.); 82. raad voor economische aangelegen-
heden (afk.); 83. rangtelwoord; 84. waterkering; 86. houten staafje
met een zwavelkopje; 87. Chinees-Indisch gerecht.

Verticaal 1. gebrand reukoffer; 2. wereldkampioenschap (afk.); 3.
vierhandig dier; 4. scheepstouw; 5. hard lopen; 6. hooimaand; 7. voor
anderen verborgen houden; 8. plotseling optredende pijn in de len-
despieren; 9. duizend kilogram; 10. vrijdag (afk.); 11. pegel van ijs;
16. herkauwend zoogdier; 18. uitroep van schrik of verrassing; 20.
bouwland; 21. grote bontgekleurde papegaai; 23. niet kunnende
spreken; 25. slaginstrument; 26. gemalen graan; 27. geparachuteer-
de soldaat (afk.); 29. deel van servies; 32. kooivogel; 34. rivier in
Engeland; 36. houtafval; 37. Pan-American Airways (afk.); 39. willens
en wetens (expres); 40. afgeperkte ruimte voor vee; 42. sober (zui-
nig); 43. welpenleidster; 45. toiletartikel; 46. deel van hals; 51. alge-
mene energie raad (afk.); 53. Europese rekeneenheid (afk.); 54.
watersportattribuut; 55. eerste mens; 56. onwrikbaar; 57. ver (in
samenstelling); 59. dienstbode; 60. eiland in Indonesië; 62. katachtig
roofdier; 63. kerkgebouw; 66. sportattribuut; 67. jongensnaam; 69.
(café)buffet; 71. tijdperk; 73. laatste rustplaats; 74. hijstoestel in een
flat; 75. ongaarne; 78. steen; 80. familie (afk.); 82. rechter commissa-
ris (afk.); 85. militaire politie (afk.).
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Puzzel mee en win leuke Prijzen

Stuur de oplossing van de puzzel voor 19 december 2011 naar De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en vermelD Uw telefoonnUmmmer. 

Gratis 1 maand 
sporten

De oPlossing van De vorige Puzzel was: kunstgeschieDenis. De Prijswinnaars van Deze Puzzel zijn:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest
Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

Burg. Mooijstraat 21
1901 EP Castricum
tel. 0251-650068

4 x waardebon  
t.w.v. 12,50 euro

Raadhuisplein 3, Castricum
www.sport4me.nl

R.M. Walsarie, Akersloot: 1 Uur bowlen bij Bobs Party Palace. A. v.d. Glind, Akersloot: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest. D. Huisman, Castricum: 
Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. P. Zuurbier, Uitgeest: Oudhollandse spijsbrood af te halen bij Putter’s Specialiteiten Bakkerij 
in Uitgeest. L. Roozen, Castricum: 2 Vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. C. Krakers, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente en 
fruit in Uitgeest. P. van de Geer, Limmen: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij Nice 2 Have in Castricum. M. Fluri, Limmen: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te halen 
bij Drogisterij Parfumerie Visser in Castricum. L. de Git, Castricum: Gratis maand sporten bij Sport4me in Castricum. A.P. Bakker, Akersloot, M.H.P. Wulp-Ahsman, 
Castricum, J. Wiegers, Castricum, M. Doornenbal, Uitgeest: Waardebon t.w.v. 12,50 euro van Riesch Mode in Alkmaar.

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562 
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 
Uitgeest, Middelweg 113, tel. 0251-312426 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Schoutenstraat 26, 
Alkmaar

2 vrijkaarten

dekker
groente&fruit

Oudhollandse 
Tulband

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Geesterduin 50, 
Castricum

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

1 uur gratis 
bowlen

KRUISWOORDPUZZEL
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CHRISTMAS WORLD
DE GROOTSTE COLLECTIE KERSTARTIKELEN ONDER ÉÉN DAK

Kluitbomen • Blauwsparren • Nordmanspar... en vele maten kunstkerstbomen

DUITSLANDLAAN 9
HEEMSKERK

TEL. 0251-23 32 44

START

Sfeer proeven in trends en kleuren

TOT KERST ELKE ZONDAG OPEN

VAN 10.00 - 17.00 UUR

Berging van vissersboot
Akersloot - De waterscouts van 
Scouting Victorie uit Heiloo heb-
ben een vissersboot van hen-
gelsportvereniging Sander uit 
Akersloot geborgen. De water-
scouts mogen per komend vaar-
seizoen hun sleepboot aan de 
steiger van de hengelsportver-
eniging aanleggen. De scouts 
kunnen dan op de fiets naar het 
pontje van Akersloot en daar 
vandaan met hun sleepboot 
naar scoutingboerderij de Stier-
op varen. De samenwerking tus-

sen de waterscouts en de hen-
gelsportvereniging werd meteen 
goed opgepakt toen de voorzitter 
van de hengelsportvereniging de 
scouts vroeg of zij een vissers-
boot konden bergen. 

Deze boot was het afgelopen 
seizoen in de haven gezonken 
en totaal onder het wateropper-
vlak verdwenen. De waterscouts 
takelden de vissersboot met be-
hulp van hun sleepboot en een 
lelievlet boven water. 

Filmpje van optreden in 
rijdende concertzaal? 
Castricum - Het Prinses Christina Concours doet een 
oproep aan alle kinderen tot en met 12 jaar die een mu-
ziekinstrument bespelen of kunnen zingen om op don-
derdag 8 december naar Castricum te komen. Vanaf 
15.30 uur kunnen zij een filmpje van een kort eigen op-
treden laten maken in de Classic Express, de rijdende 
concertzaal van het Prinses Christina Concours die ge-
parkeerd staat aan de Jan van Nassaustraat 6. 
Met dit filmpje doen kinderen mee aan het Prinses 
Christina Junior Concours. De Classic Express is een 
vrachtwagen die kan uitschuiven tot een echte concert-
zaal met alles erop en eraan. Kinderen die het leuk vin-
den om hier een filmpje te laten maken, kunnen zich ui-
terlijk dinsdag 6 december opgeven via www.juniorcon-
cours.nl. 

Het Prinses Christina Concours plaatst alle filmpjes op 
een speciale YouTube-pagina (www.youtube.com/juni-
orconcours). Zo doen de kinderen automatisch mee aan 
het nieuwe Prinses Christina Junior Concours, dat dit 
najaar van start is gegaan. Deelnemers aan het Prinses 
Christina Junior Concours maken kans op mooie prijzen. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om thuis een eigen filmpje 
te maken. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen een film-
pje van een eigen optreden op YouTube plaatsen en de 
link doorgeven via www.juniorconcours.nl. De sluitings-
datum van het online concours is op maandag 9 janu-
ari 2012. 

Akersloot - Tijdens de theorie-
wedstrijd van Brandweerkring 
Alkmaar, die dit jaar werd ge-
houden in de nieuwe kazer-
ne van brandweer Opmeer, be-
haalde de ploeg van brandweer 
Akersloot meer dan voldoende 
punten om te worden gekroond 
als kampioen Hoofdklasse 2011. 
De in totaal 24 brandweerkorp-
sen, verdeeld over vier klasses, 
namen het tegen elkaar op in 
brandbestrijding, hulpverlening 
en theorie. 

Kampioen 

Pauselijke onderscheiding 
voor Matthé Admiraal
Limmen - Op zondag 20 november heeft Matthé Admi-
raal de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Ponti-
fice’ opgespeld gekregen. Dit gebeurde tijdens de zon-
dagmorgenviering in de Corneliuskerk op het feest van 
Cecilia. Er werden nog twee koorleden gehuldigd. Jan 
Rijs en Gitta Duin, die respectievelijk 60 en 25 jaar koor-
lid zijn. Het Corneliuskoor onder leiding van Peter Rijs 
zong de ‘Missa brevis’ van Michaël Haydn. 

Op de foto v.l.n.r. Henny Admiraal, de vrouw van Matthé, 
Matthé Admiraal met de pauselijke onderscheiding, Jan 
Rijs en zijn vrouw Agnes en Gitta Duin.
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Vijf teams van Mariz.nu 
Nederlands Kampioen
Castricum - Sinds vorige week 
zondag is Castricum weer vijf 
Nederlands Kampioensteams 
rijker. In sporthal De Bloemen 
werd afgelopen zondag voor een 
volle zaal met publiek het Ne-
derlands Kampioenschap Per-
forming Arts gehouden. Er werd 
gedanst in diverse categorie-
en; jazzdance, moderne dans en 
showdance. In totaal deden er 75 
teams mee vanuit het hele land. 
Uit Castricum deden twee dans-
scholen mee, waaronder Ma-

riz.nu die traint bij Danscentrum 
Luut Griffioen. Zij  had zes teams 
ingeschreven op het onderdeel 
showdance. 
Vijf van deze teams, The Whole 
Bunch, Show Adults,  Show 
Teenz met twee teams, en een 
Show Dance Duo zijn tijdens de-
ze wedstrijd Nederlands Kam-
pioen geworden. De Show Kidz 
zijn derde geworden in hun ca-
tegorie. Alle teams hebben heel 
hard gewerkt en een geweldige 
prestatie neergezet.

Dos valt in de prijzen bij 
de NK Performing Arts
Castricum - Op zondag 13 no-
vember is in sporthal de Bloe-
men in Castricum de NK Perfor-

ming Arts gedanst.Er werd in di-
verse categorieën gedanst: jazz, 
modern en showdance, door 

Trainen voor de handbalbeker
Castricum - Scoren in een piep-
klein doel of een slalom stuiteren. 
Ruim 60 kinderen oefenden hard 
voor het schoolhandbaltoernooi. 
Het was gezellig druk en er za-
ten opvallend veel talentjes bij!  
Na afloop was er een pakje drin-
ken en een taai-taai. Het belooft 
een spannend toernooi te wor-
den, komende kerstvakantie. 
Op 30 november is er een laat-
ste open training voor kinderen 
die zich hebben opgegeven voor 

het toernooi. Ze zijn dan wel-
kom tussen 15.00 en 17.00 uur in 
sporthal de Bloemen. Meer we-
ten over het toernooi? Vraag het 
bij de juf of meester op school of 
kijk op www.csvhandbal.nl. Kin-
deren die de sport eens willen 
uitproberen, zijn welkom op de 
gewone trainingen. 
Voor kinderen van zes tot tien 
jaar is dat in sporthal de Ente-
rij in Limmen van 17.00 tot 18.00 
uur.

FC Castricum triomfeert 
in onvervalste topper
Castricum - FC Castricum heeft 
een zwaar bevochten, maar ver-
diende 3-2 zege behaald op 
koploper Aalsmeer. Tot voldoe-
ning van trainer Radjin de Haan 
heeft FC Castricum zich weer in 
de top van de ranglijst genes-
teld. In de voorbije weken werd 
duidelijk dat Castricum verdedi-
gend afhankelijk is van aanvoer-
der Louis Jansen en Joris Schek-
kerman. Met de terugkeer van 
het centrale verdedigingsduo, 
straalt de ploeg weer vertrouwen 
uit. “Maar de beste man vandaag 
was Kaspar Melis. Hij zat er iede-
re keer tussen, hij heeft ongelo-

felijk goed gespeeld”, sprak een 
opgetogen Radjin de Haan.
Na het beginsignaal van de uit-
stekend fluitende scheidrech-
ter Bram Augustin, opende FC 
Castricum de score na een foute 
breedtepass van Aalsmeer ver-
dediger Dirk-Jan van der Meer. 
Maarten van Duivenvoorde ont-
snapte en de weer sterk spelen-
de Tobias de Koning kopte uit-
stekend raak, 0-1. In de twee-
de helft scoorde FC Castricum 
snel de verdiende tweede tref-
fer. Op aangeven van Duco de 
Koning kopte de vrijgespeelde 
Niels Popping op het lichaam 

van Aalsmeer doelman Sander 
Bakker, waarna Kaspar Melis 
van dichtbij kon binnenschieten, 
0- 2. Jammer was dat de uitste-
kend spelende Tobias de Koning 
uitviel met een vervelende enkel-
blessure. Stephan Zeilstra was 
zijn vervanger. Nadat Peter Neu-
vel de 1- 2 had binnen gescho-
ten, volgde een hectische slotfa-
se. Uiteindelijk bracht de talent-
volle Calvin Koster de thuisploeg 
langszij met een laag schot in de 
verre hoek, 2- 2. Aalsmeer dacht 
het punt binnen te hebben, maar 
in de slotminuut van de officië-
le speeltijd deelde FC Castricum 
een mokerslag uit. Roberto Or-
tega zette Maarten van Duiven-
voorde aan het werk en het was 
uitblinker Duco de Koning die 
de thuisploeg in rouw dompel-
de, 2-3. 

Mats van Burgel Nederlands kam-
pioen teamcup turnen eredivisie

Castricum - Castricummer 
Mats van Burgel is met zijn team 
van Pax Haarlemmermeer Ne-
derlands kampioen geworden 
in de klasse jeugd-junior. Het 
teamcupteam van Pax dat wordt 
getraind door Jos van Klink en 
Rob Hartman, bestaat dit jaar 

uit Thomas Zonneveld, Quinten 
Sevinga, Loran de Munck, Emi-
lio Martina Perez en Mats van 
Burgel. Dit team komt uit in de 
hoogste turndivisie van Neder-
land, de eredivisie.
Bij een teamcup wedstrijd wor-
den de beste drie scores van  

vier turners geteld. De wed-
strijd bestaat uit zes toestellen 
namelijk: vloer, voltige, ringen, 
sprong, brug en rek. Mats van 
Burgel turnde alle zes toestellen. 
Al na het eerste toestel behaal-
de het team van Mats een voor-
sprong die ze niet meer uit han-
den gaven. Dat wil niet zeggen 
dat het tot het einde geen span-
nende wedstrijd was. De teams 
waren namelijk erg aan elkaar 
gewaagd, een val of kleine fout 
had het feest zomaar kunnen 
bederven. Het leuke van deze 
wedstrijd was ook dat de senio-
ren gelijktijdig  de teamcupwed-
strijd hadden. Diverse bekende 
topturners uit Nederland, waar-
onder Epke Zonderland, Antho-
ny van Assche en Bart Deur-
loo kwamen daarin uit. Het se-
niorenteam van Pax dat mee-
draaide in deze klasse behaal-
de trouwens een prachtige der-
de plaats. 
Op de foto de beide turnteams 
van Pax Haarlemmermeer met 
Mats van Burgel rechts zittend 
op het ereschavot. 

verschillende leeftijdscategorie-
en. Bovendien waren er naast 
groepen, ook solisten en duo’s. 
DOS jazzdance kwam uit met 
drie groepen, een duo en twee 
solisten. Vrijwel alle dansers 
vielen in de prijzen. Annemie-
ke Smorenberg werd gedeel-
de tweede in de categorie: solo, 
adult, jazz.

Carly Nooy werd eerste in de ca-
tegorie: solo, adult, modern. Eve-
lien Reijnders en Demi Walsch 
werden tweede in de categorie 
duo’s, juniors, jazz. De B selec-
tie werd derde in de categorie 
showdance formations, juniors.

De A selectie werd vierde in de 
categorie showdance forma-
tions, adults en het showteam 
werd derde in de categorie jazz 
formations adults. 

Zondag 27 november 14.00 uur:

Limmen - WSV’30

balsponsor:	 dennis beentjes keuken- en interieurbouw

pupil v.d. week:	Quentin Aker (speler vAn limmen d1)




