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,,Zo’n mooie slaapkamer 
heb ik nog nooit gehad”

Castricum - Hij is gearriveerd! 
Zaterdag waren Sint en heel veel 
Pieten te vinden in Castricum 
en Akersloot. Zondag bezoch-
ten zij Limmen. Tijdens de op-
tocht in Castricum, werd op de 
Torenstraat een tussenstop ge-
maakt. Daar wachtte hem een 
verrassing; de ondernemers van 
de Torenstraat wilden de Goed-
heiligman graag een slaap-
plaats bieden. Loek Weda stelde 
een deel van het pand beschik-
baar waar vroeger Decorette 
was gevestigd. Marjolijn Been-
tjes van Beentjes Interieur werd 
gevraagd de ruimte smaakvol 
in te richten. Dit deed zij in sa-
menwerking met Meubels en Fa-
bels. De Sint toonde zich blij ver-
rast. ,,Zo’n mooie slaapkamer 
heb ik nog nooit gehad”, riep de 
oude heer. Alle kinderen mo-
gen hier hun schoentje zetten 
op woensdag 27 november van 
15.30 tot 16.30 uur. Sinterklaas 
is er dan ook. Een dag later van 
10.00 tot 18.00 uur kunnen de 
gevulde schoentjes worden op-
gehaald. Ondertussen kunnen 
zij ook meedoen aan de kleur-
wedstrijd met heel veel prijzen. 
De slaapkamer is open op don-
derdag, vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. Er is ook een 
expositie te zien van oude Sinter-
klaasprenten en ansichtkaarten 
van Peter van Trigt en kunst van 
Streetscape. Kijk voor meer in-
formatie op www.facebook.com/
shoppingcastricum. Foto: Peter 
van Reenen.

Castricum - De Socialistische 
Partij Castricum heeft besloten 
mee te doen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen. De kandi-
datenlijst is ondertussen una-
niem goedgekeurd. Lijsttrekker 
is Marjo Husslage, gevolgd door 
Albert Mantingh, Saskia Oskam, 
Marieke Kooter en de uit Lim-
mem afkomstige Cees Mooij. 
De lijst bestaat uit zestien kan-
didaten; van wetenschapper 
tot thuiszorgmedewerkster. De 
jongste kandidaat op de lijst is 
25 en de oudste 80 jaar oud. Het 
motto van de partij is: ‘De par-
tij die naar u luistert: SP! Voor de 
mensen, met de mensen.’
Op 11 november organiseerde 
de landelijke SP een dag voor het 

SP doet mee aan verkiezingen
MKB in de Jaarbeurs in Utrecht 
en Petra Gazendam, woordvoer-
ster voor de SP Castricum, was 
er bij. ,,Voor Castricum is het van 
belang dat Michaël van Straalen, 
voorzitter van het MKB, de drin-
gende oproep deed om voor-
al de hoeveelheid winkelopper-
vlakte niet uit te breiden. Dit ver-
oorzaakt nog meer leegstand 
dan er al is en leegstand is fu-
nest voor een winkelstraat. Cas-
tricum blijkt trouwens één ding 
heel goed te doen voor hun win-
keliers: het gratis parkeren. In 
het land gaan veel winkeliers 
failliet omdat mensen niet bereid 
zijn hoge parkeergelden te be-
talen. Men wijkt dan veel eerder 
uit naar internetwinkelen.” 

Nieuwbouw De Duynkant 
Castricum - Woensdag 27 
november wordt het nieuw-
bouwplan De Duynkant tij-
dens een informatieavond ge-
presenteerd. Het plan omvat 
het gebied tussen het NS-sta-
tion en de Puikman. 

De bijeenkomst wordt gehou-
den in het gemeentehuis vanaf 
19.30 uur. Het plan is om midden 
in een nieuw aan te leggen duin-
landschap drie vrijstaande en 
vier twee-onder-één kapwonin-
gen, acht luxe appartementen en 
circa 1.000 m2 bedrijfsruimte te 
realiseren. De architectuur, het 
kleur- en materiaalgebruik van 

Nieuwbouw De Duynkant 
de woningen en appartementen 
moeten een bijzondere eenheid 
met de natuur gaan vormen. 

Deze huizen worden compleet 
met aangelegde tuin opgeleverd. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-11-2013: Jasmine Esmee, 
dochter van R.J.J. de Koekkoek 
en A. Weijers, geboren te Cas-
tricum. 08-11-2013: Fenne Ster-
re, dochter van J.M. Rector en 
S.J. Kühne, geboren te Bever-
wijk. 09-11-2013: Finn, zoon van 
N. Tuijn en L. de Vlugt, geboren 
te Beverwijk. 11-11-2013: Jurrian 
Niek, zoon van V.A. van Roem-
burg en J.K. Roos, geboren te 
Alkmaar.
 
Wonende te Limmen:
09-11-2013: Denn Adrianus An-
tonius, zoon van F.P.A. Nijman en 
N.A.A. Zwagerman, geboren te 
Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
1-11-2013 Kerkvliet, Petrus J.L.G. 
en Gerritsen Tiessina B.E.F., bei-
den wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
08-11-2013: Janssen, Tom J.A.P. 
en Slot, Frederieke L.C., beiden 
wonende te Amsterdam.        
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
03-11-2013: Feeke, Marina J., 
oud 53 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.G.M. Marc-
ker. 04-11-201: Ekkes, Trijntje, 
oud 94 jaar, overleden te Cas-

tricum. 04-11-2013: de Rozario, 
Jozephine C., oud 81 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met R.A. de Lannoy. 06-
11-2013: van Rems, Jan, oud 73 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met B.J. Sutton. 09-11-
2013: Horrocks, Hubèrt J., oud 
73 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met E.G. Baltus. 11-11-
2013: ter Voort, Irma, oud 53 jaar, 
overleden te Castricum. 12-11-
2013: Tromp, Petrus L., oud 76 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met P.M. Huls-
kamp.
 
Wonende te Limmen:
03-11-2013: van den Kommer, 
Antoon C., oud 72 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met M. Bas.
 
Wonende te Akersloot:
31-10-2013: Buur, Adrianus, oud 
86 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd met A.J. Schuit. 02-11-
2013: Sol, Jacoba, oud 80 jaar, 
overleden te Akersloot, gehuwd 
met T.J. Heeremans.
 
Wonende te Edam-Volendam:          
08-11-2013: Vane, Wilhelmus 
H.J., oud 51 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met A.G.M. 
Theeuwen.
Wonende te Beverwijk:
11-11-2013: Lagrand, Catharina 
Alida, oud 91 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
C.A.M. Huyzendveld. 

Clusiusbus voor de leer-
lingen uit de Zaanstreek
Castricum - Op 2 december 
wordt de eerste rit van de nieuwe 
Clusibus gereden, maar dan in 
de spelersbus van AZ. Bij school 
staat ’s morgens een ontvangst-
comité klaar om de bus feestelijk 
binnen te halen en zelfs de Sint 
is van de partij. Het Clusius Col-
lege Castricum heeft veel leerlin-
gen uit de Zaanstreek. In de win-
termaanden fietsen deze leerlin-
gen vaak door weer en wind van 
en naar school. Om hen te on-
dersteunen start de school een 
busverbinding van Zaanstad 

naar het Clusius met de Clusi-
bus. Er zijn haltes in Zaandam, 
Koog aan de Zaan, Wormerveer, 
bij de Zaanbrug voor de leer-
lingen uit Wormer, en Kromme-
nie. Omdat leerlingen soms la-
ter beginnen en al eerder klaar 
zijn dan dat de bus vertrekt, is er 
opvang geregeld voor leerlingen 
die moeten wachten. Ze kunnen 
huiswerk maken onder begelei-
ding. Tot nu toe hebben 46 leer-
lingen aangegeven mee te willen 
rijden en verwacht wordt dat dit 
aantal nog toeneemt.

Sinterklaas komt met Piet 
naar ‘t Dierenduintje

Castricum - Vanaf zaterdag 23 november kunnen kinderen hun 
schoen komen zetten op kinderboerderij ‘t Dierenduintje. Dit kan 
de hele week, de kinderboerderij is dagelijks geopend van 10.00 
tot 15.00 uur. Op zaterdag 30 november om 14.00 uur bezoekt de 
Sint de kinderboerderij met Piet en zal dan persoonlijk de gevulde 
schoentjes aan de kinderen teruggeven.
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Jac. P. Thijssecollege trekt ten 
strijde bij NK Debatteren

Castricum - Vrijdag 22 novem-
ber start het NK Debatteren voor 
Scholieren 2013/2014 in Hilver-
sum, een van de grootste scho-
lierencompetities van Nederland. 
Er doen 105 scholen uit heel Ne-
derland mee, waaronder het Jac. 
P. Thijssecollege uit Castricum. 
De leerlingen debatteren over 
actuele maatschappelijke the-
ma’s, zoals ons immigratiebeleid 
en de vrijheidsopvatting in de di-
gitale wereld. 
Het is het zestiende jaar op rij 
dat de Stichting Nederlands De-
bat Instituut het toernooi organi-
seert voor havo/vwo-scholieren. 
Het NK Debatteren voor Scho-
lieren bestaat uit drie voorron-
des en een finale. De voorrondes 
vinden plaats op 22 november, 
29 november en 6 december op 
het Comenius College in Hilver-
sum. De scholieren weten de de-
batstellingen al sinds een aan-

tal weken, maar horen pas vlak 
voor het debat of zij voor- of te-
genstander moeten zijn. De bes-
te scholen gaan door naar de fi-
nale in Leiden op zaterdag 11 ja-
nuari 2014.  
Het NK Debatteren voor Scholie-
ren volgt vanaf dit jaar het World 
Schools format. Deze parlemen-
taire debatvorm is ontwikkeld 
voor de wereldkampioenschap-
pen voor scholieren (WSDC) en 
combineert de beste elemen-
ten uit de Britse, Austraal-Azi-
atische en Amerikaanse debat-
tradities. Ieder debatteam be-
staat uit vier debaters. Om en om 
houden de voor- en tegenstan-
ders een speech van vier minu-
ten waarin zij hun standpunt ver-
dedigen. Wanneer alle debaters 
hun speech gehouden hebben, 
bepaalt de jury de winnaar van 
het debat op basis van argumen-
tatie en presentatie. 

Buiten Gewoon Bakkum; 
100 jaar Camping Bakkum
Bakkum - Op 24 november 
wordt het jubileumboek Buiten 
Gewoon Bakkum; 100 jaar Cam-
ping Bakkum gepresenteerd. In 
dit boek is te lezen over de avon-
turen van verschillende Bakkum-
mers. Oude en nieuwe verhalen, 
van 1914 tot nu.

‘Het was de zomer van 1914 
dat er een paar meisjes bij Jo-
hanna’s Hof aanklopten met de 
vraag of zij melk konden krijgen 
en of het dan even naar hun tent 
aan de overkant van de Zeeweg 
gebracht kon worden….. Met z’n 
melkemmer bij de tent aange-
komen trof hij daar een Amster-
damse familie aan.
Dit waren de eerste kampeer-
ders in het natuurgebied dat nu 
camping Bakkum is. Sindsdien 
zijn er nog veel kampeerders 
in hun voetsporen gevolgd. De 
kampeerders kwamen om te ge-
nieten van de ongerepte natuur 
en dat is 100 jaar later nog altijd 

de belangrijkste reden om naar 
camping Bakkum te komen. 100 
jaar kamperen laat de camping 
niet ongemerkt voorbij gaan. En 
daarom wordt een boek uitgege-
ven met veel mooie verhalen.
De presentatie is van 11.00-
12.00 uur op Camping Bakkum.
Wie de presentatie bij wil wonen 
kan contact opnemen met Ma-
rieke de Raat, tel. 06 20360442 
of e-mail: m.deraat@kennemer-
duincampings.nl.
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Castricum - De toneelgroe-
pen Forento en Pancratius spe-
len ook dit jaar weer samen een 
pietentoneelstuk. Om zoveel mo-
gelijk kinderen te kunnen laten 
genieten maken de spelers een 
tournee door de regio. 
Iti-piet heeft dit jaar van zijn ei-
gen centen een laptop gekocht. 
Hierin gaat hij alle verlanglijst-
jes stoppen. Het grote rode boek 
van Sinterklaas is nu niet meer 
nodig, zo denkt hij. Helaas loopt 
de laptop vast en uiteindelijk valt 
hij in het water… 
De voorstelling is te zien op 23 
november om 11.30 uur in de 
Zwaan in Uitgeest, op 24 no-
vember om 14.00 uur in Lua in 
Beverwijk, op 30 november om 
11.00 uur in Geesterhage in Cas-
tricum en om 14.30 uur in De 

Beun te Heiloo, op 1 december 
om 11.00 uur in  De Vriendschap 
in Akersloot en om 15.00 uur in 
De Burgerij in Limmen Kaart-
jes kosten drie euro en zijn in 
de voorverkoop te bestellen via 
www.forento.nl. In Limmen zijn 
de kaartjes alleen aan de zaal 
verkrijgbaar. 

Afwisseling in Bakkerij
Castricum - Canadese sin-
ger-songwriters, het Repair Ca-
fé en Rotterdamse space pop; 
dat is een greep uit het aanbod 
van het komend weekend bij De 
Bakkerij. Donderdag 21 novem-
ber komen er drie Canadese sin-
ger-songwriters naar Castricum: 
Robb Hill, Ryan MacGrath en 
Erin Costelo. De entree van de 
avond is gratis, maar een vrijwil-
lige eigen bijdrage komt toe aan 
de artiesten. 

Dan is het vrijdag 22 novem-
ber tijd voor de genres noise/
screamo/punk/hardcore met het 

Nijmeegse Udarnik en het Gro-
ningse AttackRobotAttack. De 
zaal is om 21.00 uur open en 
de entree is 4,00/3,00 euro. Op 
zaterdagmiddag kan iedereen 
langskomen voor reparaties aan 
textiel, kleine elektrische appa-
raten of advies. Vrijwilligers die 
mee willen helpen kunnen een 
mail naar ttcastricum@gmail.
com sturen of zich ter plaatse 
aanmelden van 14.00 tot 17.00 
uur. De entree is gratis. 

Zaterdagavond The Afterveins en 
The Minor Details is een psyche-
delische new wave band uit Rot-

Erin Costello, donderdagavond in 
De Bakkerij.

terdam. De zaal is om 21.00 uur 
open en de entree is 4,00/3,00 
euro Het adres is Dorpsstraat 30. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 21.00 uur   vrijdag 14.00 uur   
zaterdag 15.45  uur   maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur   woensdag 21.00 uur  

La Grande Bellezza
donderdag 20.00 uur  

vrijdag 18.30 & 21.15 uur   
zaterdag 15.45, 18.30 & 21.15 uur   

zondag 15.45 & 19.30 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

The Hunger Games 2: Catching Fire
donderdag & vrijdag 14.00 uur  

dinsdag 21.00 uur  
Diana

donderdag 19.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.30 uur   

zondag 19.30 uur  
dinsdag & woensdag 19.00 uur  

Het Diner
donderdag 14.00 uur  

Hoe duur was de suiker
vrijdag 18.45 uur  

zaterdag 13.30 & 18.45 uur  
zondag 15.45 uur  
dinsdag 14.00 uur  

woensdag 15.45 uur  
De nieuwe wildernis
woensdag 13.30 & 15.45 uur  

Midden in de Winternacht
vrijdag 16.30 uur  

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 & 13.30 uur

woensdag 13.30 uur  
Sinterklaas en de pepernoten chaos

vrijdag 16.30 uur   zondag 13.30 uur  
Turbo (NL) - 3D

Programma 21 nov t/m 27 nov 2013

Komisch drama La 
Grande Bellezza

Jep Gambardella (Toni Servillo) 
is een knappe man en onweer-
staanbare verleider. Een succes-
vol journalist die ooit een roman 
schreef die hem een literaire 
prijs en de reputatie van gefrus-
treerd schrijver opleverde. 

Nog altijd maakt hij deel uit van 
het mondaine leven in de stad 
Rome. Hij is er elke avond, op elk 

feestje, zijn scherpe geest wordt 
bejubeld en zijn gezelschap 
wordt opgezocht. 

Hij denkt echter met verbittering 
terug aan zijn gepassioneerde 
jeugdliefde en besluit na zijn 65e 
verjaardag het schrijven weer op 
te pakken en op zoek te gaan 
naar de eigenlijke zin en schoon-
heid van het leven.

Diana is een biografisch drama 
over de Princess of Wales. De 
film gaat over de laatste twee 
jaar van het leven van prinses 
Diana en de geheime liefdes-
relatie die ze had met de gere-

Diana nommeerde hartchirurg Dr Has-
nat Khan tot het tragische auto-
ongeluk waarbij ze stierf samen 
met Dodi Al-Fayed in Parijs. 

De film vertelt een liefdesverhaal 
over familie, vriendschap en de 
tragiek van roem.

Boogie & blues bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Op zondag 24 no-
vember is de zaal van Hotel 
Borst weer helemaal ingericht 
voor een nieuwe editie van Jazz 
in Bakkum. 

Greta Holtrop en Martijn Schok’s 
Boogie & Blues Band staat op 
het podium, de swingende band 
van boogie woogie pianist Mar-
tijn Schok. De muziek is zeer 
dansbaar. Daarom geeft het Lin-
dy-Hop dansteam van Fruns-
DansStudio ook weer acte de 
présence. De band brengt een 

afwisselende repertoirekeuze 
waarbij de individuele kwalitei-
ten van de musici tot hun recht 
komen. 
Het repertoire bestaat uit een 
mix van swingende boogie woo-
gie en energieke rhythm ‘n 
blues, afgewisseld met gevoelige 
bluessongs met een jazzy sound. 
Greta Holtrop - zang, Martijn 
Schok - piano, Hans Ruigrok - 
bas, Maarten Kruiswijk - drums, 
Rinus Groeneveld - tenor saxo-
foon. Aanvang 16.00 uur, de toe-
gang is gratis. 

Adventsontbijt
Castricum  - Op zondag 1 de-
cember wordt een ontbijt be-
reid door de mov-groep Castri-
cum Ethiopië. De opbrengst is 
bestemd voor het ‘Food Center’. 
Dit is het huis in Addis Abeba 

waar de kinderen die deelnemen 
aan het schoolproject een lunch 
krijgen en hun huiswerk kunnen 
maken. Het ontbijt is in het Pa-
rochiecentrum, Dorpsstraat 113 
vanaf 8.30 uur. Mee-eten voor 
het goede doel kost tien eu-
ro. Opgeven via jeannekevdn@
gmail.com of 06-20272190.

Oud tegen jong in Groot 
Castricums Dictee 

Castricum - Voor de zesde keer 
op rij organiseert de Stichting 
Welzijn Castricum samen met Bi-
bliotheek Kennemerwaard op 26 
november het Groot Castricums 
Dictee. Leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse en het Bonhoeffer Colle-
ge binden de strijd aan met een 
groep senioren. Het gaat om de 
vraag welke groep het beste kan 
spellen, de jongeren of de oude-
ren?

Vanaf 19.00 uur staan in de bi-
bliotheek op de Geesterduinweg 
1, 50 schoolbanken klaar om al-
le deelnemers te ontvangen. Om 
19.30 uur barst de strijd dan echt 
los. Het Jac. P. Thijsse en het 

Bonhoeffer College zorgen voor 
een ploeg van in totaal 30 goed 
voorbereide leerlingen. Twin-
tig enthousiaste taalliefhebbers 
van rond de 55 jaar en ouder ne-
men het tijdens deze spelling-
wedstrijd op tegen de leerlingen. 
Een deskundige jury beoordeelt 
het werk van de kandidaten én 
voor de individuele winnaars zijn 
er leuke prijzen te verdienen.

Het dictee wordt voorgelezen 
door de burgemeester van Cas-
tricum, Toon Mans. Dit jaar is 
het dictee geschreven Hanne-
ke Klinkert, oud-docente Neder-
lands van het Bonhoeffercollege. 
Publiek is welkom. 

Het cultureel erfgoed 
krijgt rol van betekenis
Castricum - Castricum heeft tal 
van herinneringen aan het verle-
den en de cultuur van dat verle-
den: strandwallen, molens, mo-
numenten, bunkers, vaarwegen, 
archeologische vondsten. De ge-
meente wil dit culturele erfgoed 
meer betekenis geven. Daarom 
hebben burgemeester en wet-
houders de Startnotitie erfgoed 
gemeente Castricum 2013 vast-
gesteld. De startnotitie is de eer-
ste stap in een proces om rond 

dit erfgoed te bepalen hoe het 
beter kan worden benut. Daarbij 
is het de bedoeling het bestaan-
de beleid op te schonen: alles 
wat er al geregeld is in verschil-
lende andere beleidsstukken bij 
elkaar te brengen, te actualise-
ren en aan te vullen tot één ge-
heel. Uiteindelijk moet dit lei-
den tot één definitief erfgoed-
plan. De startnotitie is te vinden 
op de website van de gemeente 
Castricum.
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Tandprotheticus blijft in Castricum
Castricum - Tandprothetische-
praktijk Stet is al meer dan twin-
tig jaar een begrip in Castricum. 
Fred Stet was voornemens te 
stoppen met zijn praktijk en kon 
geen opvolger vinden. Bijna leek 
de enige tandprothetische prak-
tijk in Castricum te verdwijnen. 
Maar toen kwam Stet in con-
tact met tandprotheticus Jeroen 
Reuvers en besloot zijn praktijk 
over te dragen aan hem. Fred 
Stet is heel blij dat zijn klanten in 
Castricum en omgeving bij hun 
vertrouwde adres kunnen blij-
ven komen voor het aanmeten 
van een nieuw kunstgebit en alle 

kunstgebitreparaties. Tandpro-
thetische praktijk Reuvers heeft 
meerdere vestigingen in Neder-
land en staat bekend om zijn ho-
ge niveau van kwaliteit en ser-
vice. Er geldt hier een unieke no 
cure-no pay-garantie voor alle 
nieuwe kunstgebitten. Tandpro-
thetischepraktijk Reuvers zal al-
le nazorg en service voor zijn re-
kening nemen van alle patiën-
ten van tandprotheticus Stet. Zo 
blijft de nazorg gewaarborgd op 
het oude vertrouwde adres. 
De praktijk gaat enkele weken 
dicht voor enkele aanpassingen. 
Tussentijds kan men voor  al-

le reparaties en nazorg terecht 
bij de nevenvestging in Alkmaar, 
Edisonweg 24, telefonisch be-
reikbaar via 072-5611716. Tand-
protheticus Jeroen Reuvers 
hoopt half december de deu-
ren weer te openen. Kennisma-
ken met tandprotheticus Jeroen 
Reuvers? Belangstellenden zijn 
welkom op de opening op vrij-
dag 10 januari  van 10.00-14.00 
uur op van Egmondstraat 7. Voor 
het maken van afspraken voor 
een controle of voor het maken 
van een nieuwe prothese kan 
men  contact opnemen met het 
oude telefoonnummer 

Vijftienjarige Madelief 
naar Uganda om te helpen
Castricum - Madelief Kooij is 
vijftien jaar oud en bezoekt 
het VMBO-TL van het Clusius 
College. Ze wil na het Clusius 
de opleiding kinderverpleeg-
kundige volgen. Maar zover is 
het nog niet. 

,,Volgend jaar ga ik van 9 tot en 
met 24 augustus naar Ugan-
da voor vrijwilligerswerk. Ik be-
zoek lokale ontwikkelingsprojec-
ten om daar te helpen. Natuur-
lijk ga ik niet alleen, maar met 
Worldmapping; een groep jon-
geren en begeleiders. Uganda 
kent veel armoede en ik draag 
graag mijn steentje bij om het le-
ven van deze mensen wat mooi-
er te maken. Ik ben een echt ge-
voelspersoon. Ik houd er van om 
mensen te helpen en ze blij te 
maken. Daarom is deze expedi-
tie echt iets voor mij!” 
Madelief gaat helpen bij ver-
schillende projecten en voor de 
kinderen gaat zij onder andere 
een spelletjesdag organiseren. 
,,De groep jongeren met wie ik 
reis is van de organisatie World-
mapping en om mijn reis te kun-
nen betalen zamel ik geld in. En 
ik zoek mensen die mij willen 

sponsoren.” Madelief gaat kerst-
kaarten verkopen en met oppas-
sen heeft zij al heel wat geld bij-
een gespaard. ,,Alles wat ik over-
houd voor mijn reis besteed ik 
aan de projecten in Uganda. Ik 
heb ook mijn eigen website ge-
maakt en verder heb ik posters 
en sponsorbrieven gemaakt.”
Worldmapping is een Neder-
landse organisatie die jongeren-
expedities naar ontwikkelings-
landen organiseert. De geschie-
denis van Worldmapping be-
gint bij de organisatie Be More. 
Be More is één van de groot-
ste non-profit vrijwilligersorga-
nisaties in Nederland. De jon-
geren die mee gaan op expedi-
tie zijn tussen de veertien en de 
achttien jaar oud. De begeleiders 
hebben ervaring met jongeren 
en het reizen in ontwikkelings-
landen. Ook gaat er een Ugan-
dese begeleider mee. Verder is 
er ook nog een regiocoördinator 
in de buurt. Kijk voor meer infor-
matie op de website die Made-
lief maakte:  http://kooijmadelief.
wix.com/madeliefkooijuganda of 
stuur een mail voor meer infor-
matie naar kooijmadelief@hot-
mail.com. 

Vervanging voor opgeheven stiltegebieden
Regio - De provincie Noord-
Holland gaat op zoek naar ver-
vanging van de onlangs opgehe-
ven stiltegebieden Alkmaarder-
meer en Polder Uitgeestermeer. 
Dat is het resultaat van een 
door de PvdA ingediende motie 
die maandag met een meerder-
heid van stemmen werd aange-
nomen door Provinciale Staten. 
PvdA-Statenlid Gohdar Massom: 
,,De afgelopen decennia is ge-
luidsoverlast door verkeer, vlieg-
tuigen, bedrijvigheid en indu-
strie toegenomen en zijn waar-
den als rust, duisternis en stilte 
steeds verder onder druk komen 
te staan. De PvdA vindt het van 
groot belang voor de leefbaar-
heid in onze provincie dat stil-

le gebieden blijven bestaan. We 
zijn dan ook zeer verheugd dat 
Gedeputeerde Staten de twee 
opgeheven stiltegebieden gaat 
compenseren.” In de provincie 
Noord-holland zijn 41 gebieden 
aangewezen als ‘milieubescher-
mingsgebied’ ofwel stiltegebied. 
Bij de wijziging van de Provinci-
ale Milieuverordening heeft Ge-
deputeerde Staten echter voor-
gesteld om twee stiltegebieden, 
Alkmaardermeer en Polder Uit-
geestermeer, op te heffen. 

Volgens GS kunnen deze gebie-
den door het vliegverkeer van-
af Schiphol en het verkeersge-
luid afkomstig van de A9 niet 
meer als stiltegebied aange-

merkt worden. PvdA-Statenlid 
Nico Papineau Salm: ,,Het ophef-
fen van de twee stiltegebieden 
zou echter een definitieve ver-
kleining betekenen van het are-
aal waar Noord-Hollanders stilte 
kunnen ervaren. Terwijl er elders 
in de provincie nog gebieden zijn 
die aangewezen kunnen worden 
als stiltegebied.”
Daarom verzoekt de PvdA-mo-
tie Gedeputeerde Staten om met 
gemeenten in gesprek te gaan  
en te zoeken waar nieuwe stil-
tegebieden kunnen worden aan-
gewezen, of waar uitbreiding van 
de bestaande gebieden mogelijk 
is. Uiterlijk 1 juli 2014 rapporte-
ren GS hierover aan Provinciale 
Staten.

De laatste...
Castricum - Boswachter Ben 
Hopman stuurde deze fraaie fo-
to toe. Want op het ogenblik zijn 
de laatste te zien; paddestoelen 
in het duinreservaat. ,,We weten 
dat er relaties bestaan tussen 
paddenstoelen en andere plan-
ten. De ene soort profiteert van 
de ander of ze worden er beiden 
beter van. Er zitten ook parasie-
ten tussen, Zij kunnen zelfs hele 
bomen doden. De boom valt om, 
belandt op de bodem en daar 
zorgen andere zwammen voor 
verdere vertering van het hout.” 
In ons land komen meer dan 
5.000 soorten voor, waarvan veel 
in de duin- en bosgebieden na-
bij Castricum te vinden zijn. ,,De 
herfst raakt al bijna op z`n end 
maar er zijn er nog veel te be-
wonderen. Ga eens op zoek naar 
dat moois en laat je verrassen 
door al die mooie kleuren.” 

Incidenten via 
Twitter volgen
Regio - Grotere incidenten in 
de regio Noord-Holland Noord 
zijn vanaf dit jaar via Twitter te 
volgen. Door het volgen van 
het twitteraccount @VRNHN 
krijgt men informatie over gro-
tere branden of ongevallen. In 

maximaal honderdveertig te-
kens wordt melding gedaan van 
wat er aan de hand is in de re-
gio en hoe het incident zich ont-
wikkelt. Inmiddels kent het twit-
teraccount ruim 3500 volgers. 
Vanzelfsprekend blijven de ove-
rige alarmeringsmiddelen zoals 
de sirenepalen en NL-Alert hun 
waarschuwingen uitgeven wan-
neer dat nodig is. 

Kerstmarkt Dijk en Duin
Castricum - Cliënten van de 
Reaktgroep organiseren don-
derdagmiddag 12 december 
een kerstmarkt van 13.30 tot 
15.30 uur. Plaats van handeling 
is het terrein van Dijk en Duin, 
en wel de nieuwe locatie Pla-
za, achter het administratiege-
bouw. Kerstengelen, kerststuk-
jes, sieraden en kerstkaarten. Tal 
van presentjes hebben de plaat-
selijke cliënten gemaakt. Daar-
naast hebben cliënten uit Hoorn 
artistieke kerstbomen gefabri-
ceerd. De cliënten van de Reakt-

groep verkopen al die produc-
ten zelf. Het aan de overkant van 
de Plaza gelegen Echt Bakkums 
Groen biedt tegelijkertijd biolo-
gische groenten en planten aan. 
Maar men kan ook naar de win-
kel met tweedehands kleding op 
het Watertorenpad 10, eveneens 
gerund door cliënten. 
Men kan hier  ook kleding bren-
gen; vooral herenwinterjassen 
zijn nog steeds welkom. De win-
kel in Dijk en Duin is hiervoor el-
ke middag van 13.00 tot 16.00 
uur open. 

Castricum- De opbrengst van 
de Alzheimercollecte die in de 
week van 4 tot 10 november is 

Opbrengst Alzheimercollecte
gehouden is voor Castricum 
4.999,21 en voor Bakkum 789.26 
euro. 
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Castricum - Wie vanaf dinsdag 
26 november de Burgemeester 
Mooijstraat inloopt wordt aange-
naam verrast door Bistro a Go-
go’s eetwinkel, een nieuw initia-
tief van Jeroen en Trudy Zijlstra. 
Het echtpaar is vorig jaar gestart 
met hun cateringbedrijf en hun 
broodjes- en biologische snack-
skiosk op de Stationsweg. Deze 
locatie bleek te klein voor hun 
verdere plannen.
Op nummer 32 gaan zij naast 
het bestaande assortiment van 
heerlijke belegde broodjes ook 
huisgemaakte soepen, salades 
en maaltijden verkopen. Denk 
hierbij aan door het seizoen ge-
inspireerde gerechten, pasta’s, 
soepen, stoofvlees, hartige- en 
zoete taarten, desserts en nog 
veel meer lekkers. Kleurig, sma-
kelijk en gevarieerd. Ook de ve-
getariërs worden niet vergeten.
Tegen het weekeinde zijn er ook 
lekkere borrelhappen verkrijg-
baar. Een kleine selectie uitgele-
zen wijnen gaat ook tot het as-
sortiment behoren. De maaltij-
den zijn vaak onderling te com-
bineren en kunnen thuis worden 
opgewarmd.
Trudy heeft na haar jarenlan-
ge ervaring als leermeester-kok 
in de meest uiteenlopende res-
taurants en als cateraar voor een 
zeer diverse clientèle een eigen 
stijl ontwikkeld. Hierbij staan 
smaak, kleur, een verrassende 
presentatie en liefde voor eerlij-

De Eetwinkel van Bistro a Gogo

Koken met hart en ziel
De Eetwinkel van Bistro a Gogo

ke producten voorop. Jeroen is 
naast het zakelijke deel verant-
woordelijk voor het dagelijkse 
reilen en zeilen van de catering 
en de eetwinkel. Ook de prach-
tige foto’s op de website zijn van 
zijn hand.
Passie en liefde voor het maken 
en bereiden van kwalitatief goed 
eten en de bijbehorende aankle-
ding zijn de pijlers waar dit be-
drijf op rust. “Wij willen graag 
heel veel mensen laten genieten 
van ons eten.” Men kan natuur-
lijk nog steeds terecht voor alle 
cateringwensen. Of het nu gaat 
om een feestelijk buffet, een 
Walking Diner of lekkere hapjes. 
Bistro a Gogo verzorgt dit graag.
Iedere eerste (koop)zondag van 
de maand organiseert Bistro a 
Gogo een Walking Diner in sa-
menwerking met Hotel het Ou-
de Raadhuis. In deze prachtige 
setting worden de meest uiteen-
lopende gerechten geserveerd 
met elke keer een andere invals-
hoek. Eerdere edities stonden 
in het teken van het zuiden van 
de Verenigde Staten (soulfood) 
en de Slag bij Castricum. Bei-
den waren zeer succesvol. Men 
kan zich hiervoor inschrijven bij 
het Oude Raadhuis via tel.: 0251-
654100.
Voor meer informatie: www.
bistroagogo.nl of www.face-
book.com/bistroagogocatering. 
Men kan ook bellen naar 06-
53899078. 

Winkeliers Geesterduin geslaagd 
voor het reanimatiediploma

Castricum - Dorpshuis De Kern, 
donderdag 14 november. Twaalf 
ondernemers van winkelcentrum 
Geesterduin gaan door de knie-
en en stoppen al hun energie in 
het zich eigen maken van het re-
animeren. 
Zij deden mee aan de cursus 
Reanimatie van de Hartstichting 
om bij zo bij problemen snel in 
te kunnen grijpen. En dat kan le-
vens redden. Winkeliersvereni-
ging Geesterduin zorgt sowie-
so goed voor het welzijn van 
haar winkelend publiek. Al ve-
le jaren zijn er AED-apparaten 
in het winkelcentrum aanwezig. 
Alle deelnemers zijn geslaagd 
en beschikken over de vereiste 
vaardigheden voor beademing, 
borstcompressie en het bedie-
nen van een AED. In noodge-

vallen is er op Geesterduin dus 
snelle hulp aanwezig. Een ge-
ruststellende gedachte. Ook 
meedoen aan een cursus reani-
matie? In een avond haalt men 

bij de Stichting Reanimatie en 
AED Castricum het diploma. Kijk 
op www.reanimatiecastricum.nl 
of bel 0651746639. Foto: Anus-
chka Ilsink. 

Akersloot - Nadat de inwoners 
van Castricum en Limmen hun 
kans hebben gehad om vragen 
te stellen aan de gemeenteraad, 
is nu Akersloot aan de beurt. Het 
radioprogramma Vraag het de 
Raad, een samenwerking van 
Omroep Castricum en de ge-
meenteraad, doet op 24 novem-
ber Akersloot aan. Wat houdt de 
inwoners uit Akersloot bezig? 
Waar ergeren ze zich aan? Wel-
ke vragen hebben zij aan de ge-
meenteraad? Een ieder is wel-
kom om de vragen te komen 
stellen aan de raadsleden, van 
elke partij zal er een afvaardi-
ging zijn.
De raadsvragenmiddag wordt 
gehouden op zondag 24 novem-
ber tussen 13.00 uur en 14.00 
uur in café De Vriendschap aan 
de Kerklaan 18 in Akersloot. De 
presentatie is dan in handen van 
Peter van Raalte en Hans Kors. 
Een vraag stellen via contact@
castricum105.nl is ook mogelijk. 
Vraag het de Raad wordt recht-
streeks uitgezonden via Castri-
cum105. 

Raadskaravaan 
naar Akersloot

Castricum - Donderdag 28 no-
vember vertelt Frits Booy in een 
dialezing over de geschiedenis 
van Sint Nicolaas en over sinter-
klaasgebruiken. In de pauze is 
er gelegenheid om boeken over 
sinterklaasgeschiedenis en sin-
terklaasprentbriefkaarten te ko-
pen. De lezing vindt van 14.00-
16.00 uur uur plaats in De Kern 
aan de Overtoom en is georga-
niseerd door het Vrouwen Con-
tact Castricum. Niet-leden beta-
len 4,00 euro waarbij inbegrepen 
koffi e of thee.  

Dialezing over 
Sint Nicolaas

Stapmaatjes 
Castricum - Activiteitenclub 
Stapmaatjes, voor mensen tus-
sen 30 en 55 jaar, gaat op zater-
dag 30 november naar de Chi-
nees. Ook mee eten? Kijk dan op 
www.stapmaatjes.nl. 

Castricum - Tot 6 februari ex-
poseren elf kunstenaars van Per-
spectief in de Tuin van kapitein 
Rommel. Dit zijn de zomerschil-
ders die in de afgelopen maan-
den buiten actief zijn geweest. 
Onder leiding van Dora Over-

mars hebben zij met verschillen-
de technieken buiten geschil-
derd op steeds wisselende lo-
caties waaronder in De Tuin. De 
expositie is georganiseerd door 
Neeltje Sombroek  en is gratis te 
bezoeken. 

Opening voetpadverbinding
Castricum - Wethouder Bert 
Meijer opent vrijdag 22 novem-
ber rond 14.00 uur het nieuwe 
voetpad met bruggetje, dat de 
verbinding vormt tussen Limmen 
en Castricum. 

De brug is alleen voor voet-
gangers en niet voor fi etsers of 
bromfi etsers. De brug is wel ge-
schikt voor mensen met een nor-
male wandelwagen, rollator of 
rolstoel. Voor gemotoriseerde 

boosters en lange elektrische 
rolstoelen geldt echter dat ge-
bruikers de route moeten blijven 
kiezen die ze gewend zijn. Een 
belangrijk voordeel van de nieu-
we brug is dat tijdens de jaarlijk-
se herdenking op 4 mei het oor-
logsmonument nu goed bereik-
baar is. 

Limmen - Het concert met een 
lezing waar Lianne Pirovano, Jan 
Melkert en Peter Rijs verschillen-
de composities van het Ave Ma-
ria ten gehore brengen en waar 

Concert Ave Maria verplaatst
de schilderkunst rond Maria ge-
toond wordt is verschoven. 

Het concert gaat van 21 novem-
ber naar vrijdagavond 17 januari. 

Hulp bij overstappen
Castricum - Ervaren vrijwilligers 
van het Administratieproject van 
Stichting Welzijn Castricum wil-
len helpen met het vinden van 
voordeligere energieleverancier 
of zorgverzekering, autoverze-
kering, inboedel- en opstalver-
zekering. 

Geïnteresseerden kunnen op 

dinsdagmorgen 26 november op 
afspraak langskomen bij  Stich-
ting Welzijn Castricum of een af-
spraak maken voor thuisonder-
steuning. De kosten zijn 6,00 eu-
ro per uur en voor minderdraag-
krachtigen is deze dienstverle-
ning gratis. Aanmelden via tel. 
0251-656562, info@welzijncas-
tricum.nl. 
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FC Castricum stunt 
tegen koploper AFC

Castricum - FC Castricum heeft 
voor een daverende stunt ge-
zorgd. Op eigen veld werd kop-
loper AFC met 3-0 verslagen. Na 
de overwinning op het hoog ge-
klasseerde Marken manifesteer-
de de ploeg van coach Ron van 
der Velde zich weer als reuzen-
doder in de tweede klasse A.

Ondanks wissels kwam de thuis-
ploeg steeds meer in de wed-
strijd, maar er werd niet ge-
scoord. In de 60e minuut kan-
telde het duel. Een voorzet over 
links rolde voor het doel langs. 
De keeper van AFC dacht de bal 
op te rapen, maar was Maarten 

van Duivenvoorde vergeten. De 
razendsnelle spits van FC Castri-
cum kwam voor de bal en werd 
onderuit gehaald. Remko Hoek 
mikte de strafschop op de paal, 
waarna Sebastiaan Weber er als 
de kippen bij was: 1-0. Vijf minu-
ten later was er weer een snelle 
uitval met Van Duivenvoorde die 
precies op tijd de bal aan Weber 
gaf: 2-0. Na een mooi schot van 
Kasper Melis (net over) begon 
AFC aan te dringen. FC Castri-
cum profi teerde koelbloedig van 
de geboden ruimte. Een schot 
van Van Duivenvoorde werd 
door Hoek van richting veran-
derd: 3-0.

Akersloot - Zondag 24 no-
vember wandelt de Amak de 
St. Nicolaaswandeltocht van de 
NWHB in Schoorl van 15 km 
lang. Vertrek om 9.00 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg in Akersloot. 
Inlichtingen: Tinie Leijen, tel. 
0251-315137 of Kees Deijlen, tel. 
0251-310715.

Amak wandelt

 
Castricum - Afgelopen zon-
dag was de SportEmotion Cup 
in Amsterdam. Dit is een zwem-
wedstrijd waar vier keer een 100  
meter op het programma staat.  
De Castricumse Serena Stel be-
haalde een tweede plaats. Haar 
zus Kaylin zwom twee limieten 
voor de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen. Vooral haar 
100 rug maakte indruk. Ze heeft 
de tweede tijd van Nederland 
gezwommen bij haar leeftijd.
Op de foto Serena met haar trai-
ningsmaatje Lars Harsma die 
derde werd.

Akersloot - Eenmaal in de 
maand is er een klaverjasdrive in 
café de Vriendschap en zaterdag 
23 november is de derde. Op de 
drive zijn prijzen te winnen zo-
als Senseo koffi ezetapparatuur, 
weerstations, pannensets, fruit-
manden en paling.  Naast de 
drive vindt er altijd een superver-
loting plaats waar ook dezelfde 
prijzen te winnen zijn. Aanvang 
20.00 uur. Aanmelden: tel. 0251-
312866.

Klaverjasdrive

Castricum - Zaterdag is in Om-
ni sportcentrum in Apeldoorn 
het NK ploegenachtervolging en 
teamsprint op de baan verreden.
Bij de jeugd categorie 7 reden 
de Batavers Bob Markus en 
Yanne Dorenbos in een gemixt 
team met DTS-er Mark Bakker 
en Stanley Beerepoot van HRTC 
Hoorn naar een zilveren medail-
le. Op dit onderdeel was er goud 
bij de elite voor onder andere 
Kirsten Wild, Melanie Klement, 
Kelly Markus en Amy Pieters en 
bij de teamsprint eveneens goud 
voor Teun Mulder samen met 
Hugo Haak en Sam Ligtlee.

Zilver voor 
Yanne Dorenbos

Vitesse schiet met scherp tegen SEW

Castricum - Vitesse moest dit 
weekend aantreden tegen het 
laaggeplaatste SEW. SEW be-
gon sterk aan het duel. Al in de 
vierde minuut kwamen de gas-
ten op voorsprong toen een vrije 
trap van rechts door topscoor-
der Travis Reuser werd binnen-
getikt. Kort daarop kroop Vitesse 
door het oog van de naald toen 
de spitsen van SEW tot twee-
maal toe oog in oog kwamen te 
staan met Tom Laan. In de tiende 
minuut werd het echter alweer 

gelijk toen Tanno van de Berghe 
een voorzet gaf op spits Lennert 
Beentjes, die bij de tweede paal 
met een diagonale kopbal de 
gelijkmaker in de touwen joeg. 
En tien minuten later was het 
opnieuw Lennert Beentjes die 
met zijn hoofd scoorde, ditmaal 
uit een corner van Robin Bak-
ker. Halverwege de tweede helft 
kwam SEW plotsklaps met een 
man minder te staan, maar bleef 
goed meevoetballen en wist zelfs 
op gelijke hoogte te komen door 

uit een corner de 2-2 te scoren. 
Maar vlak voor het rustsignaal 
werd na een korte corner de bal 
door Robert Poel in het doelge-
bied geplaatst waar de vrijgela-
ten  Jort Kaandorp de bal vervol-
gens voor het inkoppen had: 3-2.
Na rust was het wachten op 
de vierde treffer. Die volgde na 
een prima solo van Robin Bak-
ker dwars door de verdediging 
van SEW, waarna hij vervolgens 
meerdere tegenstanders uitkap-
te en de bal panklaar terug legde 
op Kevin Klaver. Die haalde ver-
woestend uit en zorgde voor de 
veilige marge: 4-2. Niet veel la-
ter veroverde de opnieuw sterk 
spelende Shabari Visser de bal 
op het middenveld en zette ver-
volgens zelf een prima aanval op, 
waarna hij uiteindelijk via ver-
schillende schijven de vrijstaan-
de Lennert Beentjes in staat stel-
de om zijn hattrick te voltooien: 
5-2. Het slotakkoord volgde vlak 
voor tijd toen invaller Rick Been-
tjes een fout in de verdediging 
afstrafte, de keeper omspeelde 
en de 6-2 eindstand liet aante-
kenen.

Mandemakers soleert naar winst
Limmen - Wim Mandemakers 
is donderdagavond op verbluf-
fende wijze naar de overwin-
ning gereden in de derde rit om 
de KPB (Kids and Parents Bike-
school) mountainbikecup.
Aan de suprematie van Wim 
Mandemakers lijkt geen einde te 
komen; als hij aan de start staat, 
dan is het bijna op voorhand dui-
delijk wie de hoogste trede van 
het podium zal gaan beklimmen. 

Ook dit keer stond er op de la-
tere winnaar geen maat. Iede-
re ronde kwam Wim Mandema-
kers als leider door en sloot zijn 
optreden af met een overtuigen-
de overwinning. De enige theo-
retische dreiging kwam van Mi-
losj van Renesse, Vincent Been-
tjes, Ben Visser en Chris Kemp, 
die op de streep beslag legden 
op de respectievelijke tweede tot 
en met vijfde plek.

VV Limmen 
Dames 1 verliest van SJC

Limmen - Afgelopen zondag 
was het voor Limmen de eer-
ste keer dat er tegen SJC werd 
gespeeld. De ploeg uit Noord-
wijk reisde als nummer 3 van de 
ranglijst af naar Damphegeest. 
Deze week hadden de Limmer-
dames steun van Pupil van de 
Week Indy Hollenberg, speelster 
van MD1. Indy liet voor de wed-
strijd aan de Limmerdames zien 
hoe je de keepster van SJC kon 
passeren!
Limmen besloot scherp aan de 
wedstrijd te beginnen en dat 
lukte aardig. Toch was het SJC 
die de eerste kans kreeg. Na 19 
minuten was het SJC dat de bal 
over keepster Linda wist te schie-
ten. Limmen probeerde hier-
na het spel weer op te pakken 
maar was niet scherp genoeg. 
Ook wist Limmen de bal niet in 
de ploeg te houden en wanneer 
er wel balbezit was werd er slor-
dig mee omgegaan. Het was een 
speelster van SJC die na een half 
uur spelen zo door de verdedi-
ging kon lopen en ook de 2-0 op 
het scorebord kon zetten. Echte 

kansen voor Limmen deden zich 
in de eerste helft niet voor.
De tweede helft was er bij de 
speelsters nog vertrouwen in 
de wedstrijd. Helaas voor Lim-
men was het SJC dat scherper 
uit de kleedkamer kwam. Net na 
rust werd door niet goed oplet-
ten door Limmen de 3-0 binnen-
geschoten. Hierna kwam Lim-
men beter in het spel en kwa-
men er kleine kansen. Zo was 
er een kopbal die net voorlangs 
ging, een schot van Esther dat in 
het zijnet vloog. Een ander schot 
van Esther belandde net langs 
de paal. Maar uiteindelijk was 
het Rosa die de 3-1 uit een vrije 
trap binnen wist te koppen.  SJC 
wist nog een keer het net te vin-
den. Uitslag 4-1 voor SJC. Zeker 
positief was het dat de Limmer-
dames hard bleven werken voor 
een goed resultaat. Zondag staat 
er  een thuiswedstrijd op het 
programma. De inhaalwedstrijd 
tegen Overbos begint om 14.00 
uur en is het Lois Metzelaar van 
MD1 die het goede voorbeeld 
mag geven.

Zondag 24 november 14.00 uur:

Limmen  -  Meteoor

balsponsor:	 peeters vervoercentrale

pupil v.d. week:	thomas van Dijk (speler limmen D1)

Castricum - Afgelopen zon-
dag was de SportEmotion Cup 
in Amsterdam. Dit is een zwem-
wedstrijd waar vier keer een 100  
meter op het programma staat.  
De Castricumse Serena Stel be-
haalde een tweede plaats. Haar 
zus Kaylin zwom twee limieten 
voor de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen. Vooral haar 
100 rug maakte indruk. Ze heeft 
de tweede tijd van Nederland 
gezwommen bij haar leeftijd.
Op de foto Serena met haar trai-
ningsmaatje Lars Harsma die 
derde werd.





LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover. Na maan-
den van voorbereiding en verbouwingshectiek is de win-
kel van Joan Visser feestelijk geopend. De winkel, die 
gespecialiseerd is in biologische cosmetica, opende haar 
deuren met een gastvrije receptie. De inwoners van Cas-
tricum werden verwelkomd met een hapje en een drank-
je en konden ondertussen van een uitgebreide rond-
leiding genieten. Zij hadden de mogelijkheid om tegen 
zeer gereduceerde openingstarieven producten aan te 
schaffen. Ook burgemeester  Mans kwam een kijkje ne-
men in de winkel en was hij zeer onder de indruk. Joan 
Organics is een winkel met een duurzame uitstraling die 
prima aansluit bij de natuurlijke verzorgingsproducten. 
Joan had allerlei openingsaanbiedingen die gretig aftrek 
vonden. Joan: ,,Gezien de reactie van alle bezoekers is 
Joan Organics een absolute verrijking voor Castricum!”  
Joan Organics is gevestigd op de Burgemeester 
Mooijstraat 33 in Castricum. 

Een jaar geleden is Cees Bakker Schoenen in 
Beverwijk overgenomen door een nieuwe eige-
naar. De naam, de service en het team zijn ech-
ter hetzelfde gebleven. In deze krant vindt men 
een waardebon voor mooie korting op Durea 
en Finn Comfort schoenen.
Cees Bakker Schoenen is een Comfort Schoen-
winkel en voert de merken Durea, Solidus, 
Foot-notes, Finn Comfort, Ganter, Wolky, Rock-
port, Mephisto en sinds kort ook Gabor. Deze 
merken gaan met hun tijd mee, zonder conces-
sies te doen aan het comfort. Moderne schoe-
nen met een goed voetbed dus. De hele collec-
tie is bovendien geschikt voor losse inlegzolen 
of steunzolen. Wat voor de een goed merk is, 
betekent niet automatisch dat het voor de an-
der ook zo is. Niet te vlug steunzolen nemen, 
zoek eerst de juiste schoenen en bepaal dan 
of steunzolen wel nodig zijn. Het klantgerichte 
team van Cees Bakker Schoenen doet er alles 
aan om iedereen met de juiste schoenen naar 
huis te laten gaan.

Cees Bakker Schoenen, is gevestigd aan de 
Breestraat 18 in Beverwijk.

Mooie 
kortingen bij 
Cees Bakker 

Schoenen

Op zondagmiddag 24 november komt chemicus Jan 
Groenewoldeen lezing geven over zijn boek: Koken met 
Kennis bij boekhandel Laan. Jan is af en toe te zien op tv 
bij de Keuringsdienst van Waarde waar hij heeft uitge-
legd hoe mandarijnenpartjes gepeld kunnen  worden en 
hoe de kers op de taart wordt gefabriceerd. In 2007 kwam 
het boek Cook & Chemist van kok Eke Mariën en fysisch-
chemicus Jan Groenewold uit en was direct een door-
slaand succes. In hun boek lieten Mariën en Groenewold 
de wetenschap achter het koken zien. Het idee hierach-
ter was dat je een betere kok wordt, als je begrijpt wat er 
in je pannen gebeurt. Een jaar later verscheen een tweede 
deel. Nu zijn deze twee delen gebundeld onder de noe-
mer Koken met Kennis, voor dezelfde prijs als voorheen 
een afzonderlijk deel.

Samen hebben Mariën en Groenewold tal van tests en 
onderzoeken gedaan, met steeds de achterliggende 
vraag: hoe krijgen we het lekkerste resultaat?  Aanvang 
14.00 uur. 

Joan Organics 
verrijking voor 

aanbod Castricum

Lezing Koken met Kennis

Ontspanning dankzij kerstkaarten Primera
Castricum - Samen met vriend of vriendin een dag-
je ontspannen in een wellness resort? Wie minimaal 
tien euro aan Hallmark kerstkaarten koopt bij Prime-
ra Geesterduin in winkelcentrum Geesterduin ont-
vangt een voucher die recht geeft op een gratis twee-
de entree. 

De voucher is in te leveren bij Elysium, Zwaluwhoe-
ve of SpaPuur en geeft recht op een dagje pure ont-
spanning. 

De actie is geldig tot en met 31 december. 

Bij Primera Geesterduin kunnen klanten naast wens-
kaarten ook terecht voor onder andere pasfoto’s, boe-
ken, kranten, loterijen, cadeaukaarten, tabak, rokers-
benodigdheden, tijdschriften, bel- en internettegoe-
den, zoetwaren, voetbaltickets via TicketBox, Paylo-
gic tickets voor dancefeesten, festivals, concerten en 
beurzen, en tickets voor musicals, zoals Jersey Boys en 
Sister Act.

Op de kleinste locatie van winkelcen-
trum Geesterduin in Castricum, tussen 
de Vomar en Kruidvat, vindt het winke-
lende publiek sinds enige tijd een outlet 
die zich gespecialiseerd heeft in mooie 
kookartikelen. In de collectie vindt men 
kwaliteit voor een lage prijs, er worden 
kortingen gegeven tot maar liefst zestig 
procent. De outlet is gevuld met merken 
als Valire, David Mason Design, Weis, 
Taylors Eye Witnes, Bra en Monix. Deze 
merken staan garant voor veel gebrui-
kersplezier. De collectie wisselt door-
lopend. Helemaal nieuw in het assorti-
ment is de Valira grillpan met een kera-
mische coating. 

Groot voordeel hiervan is dat de coating 
hoge temperaturen aankan. De grillpan 
is voor alle warmtebronnen geschikt, 
ook inductie. De pan is vormgegeven is 
een mooi design en is ovenbestendig. 
Deze pan wordt nu aangeboden van 
89,95 voor 49,99 euro. 

Castricum - De koppen bij elkaar en iets 
doen voor mensen die wat krap in socia-
le contacten zitten. Zaterdag kookt Elle en 
dekt Frank de tafel in Dorpsstraat23. Van-
af 19.00uur kan er gegeten worden voor 
het goede doel namelijk het terugdringen 
van eenzaamheid. Frank  Boske neemt de 
rol van  gastheer op zich en stelt, waar ge-
wenst, de gasten aan elkaar voor. Het idee 
is ontstaan door een lezing over eenzaam-

heid die onlangs is gehouden in de locatie 
waar zaterdag gegeten wordt. Elle is ge-
boren Thai en woont al een jaar of tien in 
Castricum.  

Haar moeder en oma hebben haar leren 
koken. Zij zet zaterdag een buffet met 
negen exotische gerechten op tafel. Re-
serveren of informeren bij Frank Boske 
0651562039 of info@dorpsstraat23.nl.

Outlet op Geesterduin

High Thai goededoelendis
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Nu ook warme maaltijden 
van Tafeltje-Dek-Je

Castricum - Mensen die door 
omstandigheden niet in staat zijn 
voor zichzelf een warme maal-
tijd te bereiden, kunnen via Ta-
feltje- Dek-Je geholpen worden. 

Nu kunnen zeven maaltijden per 
week besteld worden. Deze wor-
den op maandag, woensdag en 
vrijdag door vrijwilligers rond-
gebracht en kunnen met behulp 

Raad bespreekt de overname van
buitenwegen van hoogheemraadschap

Castricum - De gemeente Cas-
tricum kan de buitenwegen van 
Limmen en Akersloot overne-
men van het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. 
Donderdag 14 november kreeg 
de raad een presentatie over de 
gevolgen van deze overname.
Het hoogheemraadschap heeft 
in diverse gemeenten wegen in 
beheer en eigendom. Daar val-
len ook wegen in Akersloot en 
Limmen onder. Het schap wil 
zich meer gaan toeleggen op 
haar kerntaken: waterveilig-
heid, waterkwantiteit en water-

kwaliteit. Daarom wil het de we-
gentaak graag overdragen aan 
de gemeente. Als de gemeen-
te de buitenwegen overneemt, 
komen ook de veerponten van 
Akersloot en de Woude in han-
den van de gemeente. Een over-
name lost ook een andere kwes-
tie op. Inwoners van Limmen en 
Akersloot betalen nu nog een 
heffing aan het hoogheemraad-
schap voor het wegenonder-
houd, inwoners van de woon-
kern Castricum niet. Die onge-
lijkheid tussen inwoners van één 
gemeente was een gevolg van 

van de magnetron worden ver-
warmd. Met de meest voorko-
mende diëten kan rekening wor-
den gehouden.
Vanaf 18 november is het ook 
mogelijk van maandag tot en 
met vrijdag warme maaltijden te 
bestellen. Dan wordt een kleine 
toeslag berekend, maar betaalt 
men toch maar 7,50 euro voor 
een hoofdgerecht.  Desgewenst 
kan men ook een voor- en/of na-
gerecht bijbestellen.
Wie gebruik wil maken van Tafel-
tje-Dek-Je kan contact opnemen 
met de contactpersoon in de 
woonplaats. Deze zal bekijken 
of deelname aan Tafeltje-Dek-
Je noodzakelijk is en waar nodig 
nog het een en ander toelichten. 
In Akersloot kan men terecht bij 
Bettie Verduin van Stichting Wel-
zijn Ouderen Akersloot, telefoon 
0251-316394, in Castricum en 
Limmen bij Marga van Staveren 
van Stichting Welzijn Castricum, 
telefoon 0251-656562.

de fusie. De gemeente compen-
seert inmiddels wel degenen die 
de wegenheffing moeten beta-
len. Na de overname is de situa-
tie weer gelijk voor alle inwoners: 
niemand hoeft meer wegenhef-
fing te betalen of compensa-
tie te ontvangen. De gemeente-
raad neemt naar verwachting la-
ter dit jaar een besluit over de 
overname. Het dagelijks bestuur 
van het hoogheemraadschap 
heeft inmiddels ingestemd met 
de overname. Op 11 december 
volgt besluitvorming in het colle-
ge van hoofdingelanden.

Laatste Unicefverkoop 
in de bibliotheek

Castricum - Unicef Nederland 
stopt per 1 januari 2014 met de 
verkoop van eigen producten, 
omdat de verkopen steeds ver-
der dalen. Op maandag 25 no-
vember start de allerlaatste Uni-
cefverkoop in de bibliotheek. De 
verkooptafel staat er tot en met 
zaterdag 21 december. Men kan 
ook wenskaarten kopen bij De 

Wereldwinkel, Boekhandel Laan 
en in Bakkum bij De Winters 
Textiel. In Akersloot in de bibli-
otheek op de woensdag- en vrij-
dagmiddag van 29 november tot 
en met 19 december.

Het thema van Unicef dit jaar is: 
‘We gaan voor nul!’ Omdat elk 
kind dat sterft er een teveel is! 

De GGD en Veiligheids- 
regio gaan samenwonen
Regio - Vanaf maart 2015 be-
trekken GGD Hollands Noorden 
en Veiligheidsregio Noord-Hol-
land Noord samen het bestaan-
de kantoorpand aan de Hertog 
Aalbrechtweg 22 in Alkmaar. 
Hiermee realiseren beide organi-
saties een flinke besparing op de 
huisvestingskosten. Daarnaast 
zorgt een gezamenlijk hoofd-
kantoor voor verdere verster-
king van de samenwerking tus-
sen de twee organisaties. Naast 
de mogelijkheid om faciliteiten te 
delen, kunnen zij zo ook zorgen 
voor een nog betere gezamen-
lijke aanpak van rampen en cri-
sissituaties. De Rabobank is ei-
genaar van het pand. Kees Jas-
perse, directievoorzitter van Ra-

bobank Alkmaar en omstreken, 
is blij met de nieuwe huurders. 
,,We nemen onze maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid door 
het gebouw te verduurzamen. 
Daarnaast breiden we het pand 
uit met een extra bouwlaag. Om 
ruimte te creëren wordt een 
naastgelegen pand gesloopt.”
In eerste instantie zouden de 
GGD en veiligheidsregio samen 
met de politie naar een nieuw te 
bouwen pand aan de Helderse-
weg in Alkmaar verhuizen. In ju-
li 2013 kwam er echter een eind 
aan deze plannen. Het alge-
meen bestuur van Veiligheidsre-
gio Noord-Holland Noord moet 
formeel nog instemmen met het 
voorstel. 

Feestelijke opening Evean
Limmen - Zaterdag 23 novem-
ber viert Evean, de thuiszorgor-
ganisatie van Noord-Holland, 
het betrekken van het wijkge-
bouw aan de Kerkweg 44 in Lim-
men. 

Evean zorgteam Limmen helpt 
inwoners om de regie over hun 
eigen leven te behouden, zodat 
deze zo lang mogelijk in hun ei-
gen vertrouwde omgeving kun-
nen blijven wonen. Met het be-

Jantje Beton collecte loont
Castricum - In Castricum is nog 
ruimte  voor jeugdclubs om mee 
te doen aan de Jantje Beton Col-
lecte die van 10 tot en met 15 fe-
bruari 2014 plaatsvindt. Collec-

terende clubs mogen de helft 
van hun opbrengst zelf houden 
en dat kan goed van pas komen 
in tijden van teruglopende subsi-
dies. Met de opbrengst kunnen 

jeugdclubs buitenspelmateriaal 
aanschaffen of buitenactiviteiten 
voor kinderen organiseren.
Geïnteresseerde jeugdclubs 
kunnen zich tot 1 januari 2014 
aanmelden via www.jantjebeton.
nl/collecte.

trekken van het wijkgebouw aan 
de Kerkweg 44 in Limmen is Eve-
an nog beter bereikbaar. 
Het zorgteam Limmen van Eve-
an staat van 10.00 tot 14.00 uur 
klaar om daar, onder het genot 
van een kopje koffie of thee met 
wat lekkers,  informatie te geven 
over alle producten en diensten.

Castricum - De kleuters van de Visser ´t Hooftschool uit Castricum 
hebben meegedaan aan een fotowedstrijd die hoorde bij de reken-
methode ‘Met sprongen vooruit’. In plaats van het gewone domino-
spel die  bij de rekendoos hoort,  hebben de kleuters er een eikeltjes-
dominospel van gemaakt. Op het plein hebben ze eikeltjes gezocht 
en geteld met als resultaat deze foto. De prijs was nog zo´n mooie 
doos met allerlei rekenspelletjes.

Sinterklaas ‘bezoekactie’ voor Cluij

Castricum - Vanuit de Protes-
tantse Kerk Castricum wordt ook 
dit jaar weer een Sinter-Cluij-ac-

tie georganiseerd onder de noe-
mer ‘Sinterklaas bij u thuis’. Een 
grote groep vrijwilligers zet zich 
in om deze actie tot een groot 
succes te maken. Met deze ac-
tie steunen ze het medisch kin-
derdagverblijf Bethania in Cluij 
in Roemenië.Het geld wat deze 
actie oplevert gaat in zijn geheel 
naar deze kinderen in Bethania, 
zodat ook zij kunnen genieten 
van ons Sinterklaasfeest. 

Wie dat wil kan de Sint en enkele 
van zijn Pieten thuis laten komen 
voor een bezoekje van ongeveer 
20 minuten. De kosten hiervoor 
bedragen 40 euro. Dit is mogelijk 
op woensdag 4 december vanaf 
ongeveer 15.00 uur en donder-
dag 5 december vanaf ongeveer 
16.30 uur. Opgeven kan vóór 30 
november bij Marianne Beitler, 
tel. 0251- 652370 of marianne-
beitler@pkcastricum.nl.

Castricum – Maandag 25 no-
vember is er een informatieve le-
zing over hulp en genezing langs 
geestelijke weg door de leer van 
Bruno Gröning. De lezing vindt 

Lezing plaats in de Tuin van Kapitein 
Rommel, Stationsweg schuin te-
genover NS station. Aanvang 
19.30 uur. De toegang is gratis, 
er wordt een gift gevraagd. Voor 
meer informatie: www.bruno-
groening.org.



Regels weerhouden 
Vredeburg van bekerstunt
Limmen - Op vrijdag 15 novem-
ber ontving het eerste team van 
schaakvereniging Vredeburg de 
schakers van het naburige Bak-
kum 1 voor een strijd om de 
NHSB-beker. Op dezelfde avond 
maakte het nieuwe team Vrede-
burg 3 zijn debuut in de bonds-
competitie, terwijl ook de negen-
de ronde van de interne compe-
titie op het programma stond.
Het bekerduel tussen derdeklas-
ser  Vredeburg 1 en tweedeklas-
ser Bakkum 1 mondde uit in een 
even knappe als tragische 2-2. 
Na de remises van Bob en Ed 
Stolp op het eerste en het der-
de bord, de ongelukkige neder-
laag van Bert Hollander op het 
tweede bord en de keurige over-
winning van Harold Ebels op het 
vierde bord moest er naar de 
kleine lettertjes van het regle-
ment gegrepen worden om te 
bepalen wie van de twee partij-
en door mocht naar de volgen-
de ronde. Bij een gelijkspel, an-
ders dan na vier remises, valt 
de score op het laatste bord af, 
zo bleek, waarna de Bakkum-
mers zich verzekerd wisten van 
de volgende ronde. Vredeburg 3 
ontving een jeugdteam van HWP 

Haarlem en maakte met een 3-1 
overwinning een mooi debuut. 
Marc Voorwalt, Nico Pepping 
en Gijs Pouw wonnen hun par-
tij. Vooral de overwinning van Ni-
co Pepping kwam, na een blun-
der van zijn tegenstander lei-
dend tot dameverlies, zeer vlot 
tot stand. Jan Brantjes moest op 
het eerste bord zijn meerdere er-
kennen in zijn tegenstander.  In 
de negende ronde van de inter-
ne competitie ging de aandacht 
uit naar de schaaktwist tussen 
de echtelieden Marlies Sturk en 
Bert van Diermen. Waar Sturk 
doorgaans de sterkere speler is, 
veroverde deze keer de zeer ge-
concentreerde Van Diermen het 
volle punt. “Ik maakte geen fou-
ten,” was zijn verklaring na af-
loop. Dick Aafjes bood goed te-
genspel aan de sterke Gertjan 
Hafkamp, maar moest toezien 
hoe de markante Hafkamp in het 
eindspel toch toesloeg. Hidde 
Ebels speelde sterk tegen Barry 
Blekemolen en veroverde een lo-
per voor een pion. Dat was vol-
doende voor de winst.  Hans de 
Goede krijgt de juiste vorm weer 
te pakken en won overtuigend 
van Alex Termes.

Uitgeruste Hans Kooiman 
start sterk bij bv WIK

Castricum - Na afwezigheid van 
6 weken, was Hans tot op het bot 
toe gemotiveerd, om zijn biljart-
kunsten te etaleren. Hans sloot 
zijn partij tegen Hein Kitsz in 22 
beurten winnend af  met een 
goede slotserie van 8 carambo-
les. Cor Stroet toonde zijn goede 
vorm van de laatste weken door 
in 25 beurten de kampioen van 

2012-2013, Ferry van Gennip, ge-
decideerd als verliezer van de ta-
fel te vegen. Cor had een zwakke 
start, maar kwam in de 9e beurt 
op stoom met een serie van 7 ca-
ramboles, gevolgd door een se-
rie van 15 caramboles in de 12e 
beurt, waardoor zijn 52 te maken 
caramboles in beurt 25, bereikt 
waren. Huib Moot scoorde weer 

Meervogels de morele winnaar!
Akersloot - Afgelopen zondag 
speelde Meervogels haar acht-
ste  competitiewedstrijd uit te-
gen koploper Kolping Boys. De 
eerste helft moest Meervogels 

zich vooral beperken tot tegen-
houden en deed dat onder aan-
voering van laatste man Piet 
Zoon met verve, want Kolping 
wist geen kans te creëren. Vlak 

voor rust ging het toch mis na 
eerst niet goed ingrijpen en een 
van richting veranderd schot was 
keeper Jack Laan kansloos. In de 
tweede helft kreeg Meervogels 
steeds meer grip op de wed-
strijd, kreeg zelfs een paar kans-
jes en een aantal corners. Eén 
van die corners nam aanvoerder 
Mick Kerssens zo scherp, dat ie-
dereen de bal miste en de bal 
er ‘zo maar’ invloog en was de 
1 – 1 een feit. Meervogels rook 
haar kans en probeerde de eer-
ste uitoverwinning te forceren. 
Dit lukte helaas niet, maar Meer-
vogels kan zich toch de morele 
winnaar noemen. 

Zondag 24 november komt For-
tuna W., de nieuwe koploper, op 
bezoek in Akersloot en wie weet 
zit er weer een stunt in.

de hoogste serie van 25 caram-
boles in zijn partij tegen Wim van 
Duin. Deze partij besliste Wim in 
precies 30 beurten in zijn voor-
deel en pakte de 4 winstpunten. 
Koploper Cees Burgmeijer deed 
weer goede zaken aangezien de 
achtervolgers weer punten lieten 
liggen, door maar 3 winstpun-
ten te pakken, zonder een ex-
tra punt, die Cees wel vergaar-
de. Verder waren er winstpartij-
en met 4 punten voor Peter Ent 
tegen Peter Groenendal, en Gert 
Lute tegen Jörgen Bolten.

Birgitta Perton-Janssen 
behaalt goud en zilver

Akersloot - Afgelopen week-
einde heeft de 51-jarige Perton 
uit Akersloot de eerste plaats 
behaald op het wapen floret. Het 
was een bloedstollende finale te-
gen voormalig Europees kampi-
oene en huidig derde van de we-
reld, De Graaf, uit Arnhem. Voor 
De Graaf een thuiswedstrijd. Na 
6-2 voorsprong voor De Graaf, 
kwam Perton terug en won met 
8-10 in het hol van de leeuw. Dit 

is een succes voor alle jeugd-
schermers van TETH-Maestro’s 
Klup in Heemskerk. Gezamenlijk 
bedachten zij afgelopen trainin-
gen nieuwe strategieën, om dit 
succes te kunnen behalen. Ook 
een individuele sport kan niet 
zonder goed teamwerk.
Op het wapen degen behaalde 
Perton de tweede plaats na een 
finale die met 10-8 gewonnen 
werd door Van der Veen.

V.l.n.r. C. van der Linde, M. de Graaf, B. Perton, D. Evers en A. van Dijk.

Bakkum wint beker- 
derby tegen Vredeburg

Bakkum - Schaakclub Bakkum 
moest afgelopen vrijdag in de 1e 
ronde van de NHSB aantreden 
in tegen Vredeburg in Limmen. 
De bekerstrijd, verdeeld over vier 
borden,  ging gelijk op. Doch het 
was Vredeburger Harold Ebels 
spelend tegen Gren Noteboom, 

die aan bord 4 met een fraai 
kwaliteitsoffer een prachtige 
aanval kreeg, de winst spoedig 
veiligstelde. Aan bord 1 was een 
boeiend gevecht te zien tussen 
Fons Vermeulen (Bakkum) en 
B. Stolp dat na enkele tactische 
wendingen in remise eindig-

de. Aan bord 2 kreeg Bakkum-
mer Peter Siekerman langzaam-
aan het initiatief tegen B. Hollan-
ders. Vakkundig werd tot winst 
afgewikkeld. Gezien de gelijke 
tussenstand bood Arno Schlos-
ser (Bakkum) spelend tegen E. 
Stolp, direct remise aan in een 
wat onduidelijk eindspel, dat ge-
lijk werd aangenomen. Hierdoor 
eindigde de wedstrijd in 2-2. 
Echter door de overwinning aan 
een hoger bord bekert Bakkum 
door naar de volgende ronde.

Rabobank steunt nieuwe landijsbaan 
Akersloot - Deze zomer heeft 
IJsclub Akersloot een unieke 
plek aan het Kerkmeer kunnen 
bemachtigen om een veilige lan-
dijsbaan te realiseren.

,,Voor de aanschaf van de nieu-
we landijsbaan is een redelijk 
maar toch serieus bedrag be-
taald. Een aantal ‘vrienden van 
IJsclub Akersloot’ heeft de aan-
koop van de grond voorgefinan-
cierd. Dat geld moet de komen-
de jaren wel weer worden terug-
betaald”, zegt Sjors Veldt, voor-
zitter van IJsclub Akersloot. ,,De 
komende jaren zal de IJsclub 

Akersloot een aantal creatie-
ve acties uitvoeren om het geld 
voor de nieuwe landijsbaan te-
rug te kunnen betalen.”
Ugur Pekdemir, directievoorzit-
ter van Rabobank Noord-Ken-
nemerland: ,,Vanuit de coöpe-
ratieve gedachte ‘Samen ster-
ker’ hebben wij besloten om de 
IJsclub Akersloot te ondersteu-
nen met een bijzondere spon-
soractie. Rabobank Noord-Ken-
nemerland heeft het bestuur van 
IJsclub Akersloot toegezegd om 
elke euro te verdubbelen die de 
IJsclub inzamelt voor de nieu-
we landijsbaan. De IJsclub krijgt 

hiermee een extra steun in de 
rug om samen met de inwoners 
van Akersloot geld in te zamelen 
voor de nieuwe landijsbaan.”

Op zaterdag 23 november is de 
aftrap van de inzamelactie voor 
de nieuwe landijsbaan met en 
‘Snert & Koek & Zopie actie’ bij 
de Deen in Akersloot. De IJsclub 
Akersloot verkoopt deze specia-
le winterpakketten, inclusief een 
retro Rabo ijsmuts en verloot een 
aantal prijzen, waaronder drie 
hotelovernachtingen in de Ar-
dennen en een paintball-arran-
gement voor 8 personen.

DOS plaatst zich voor NK 
trampolinespringen teams
Castricum - In oktober en no-
vember vond de teamcompetitie 

Mid-West plaats. Voor DOS kwa-
men er twee teams uit in de E 

klasse. Beide teams kwamen op 
het podium terecht. Het E1 team 
heeft zich na afloop van de com-
petitie geplaatst voor het NK. 
Madé Couwenberg, Ayla Cretier, 
Rosalie Zoontjes en Quinten Ou-
dendijk mogen op 14 december 
in Oss op het NK springen.
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