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Margriet Brandsma vertelt
Castricum - Op zondagmiddag 
23 november vertelt niemand 
minder dan Margriet Brandsma 
bij boekhandel Laan over haar 
boek Vluchtcode Vlinder, waar-
in de belevenissen van een Mi-
chael en Rina uit Limmen wor-
den beschreven.
In 1973 probeert Michael Ogert-
schnig te vluchten uit de DDR. 
Zijn Nederlandse verloofde Rina 
Zijlstra uit Castricum heeft con-
tact gelegd met een mensen-
smokkelorganisatie die de vlucht 
wil organiseren. Maar Michael 
wordt verraden. Hij belandt in 
de gevangenis en komt pas ja-
ren later vrij. Als menselijke han-
delswaar: West-Duitsland is be-
reid de DDR te betalen voor zijn 
vrijheid. Michael was geen uit-
zondering. Uit veelal humani-
taire overwegingen kocht West-
Duitsland mensen uit de DDR 
vrij. De prijs liep op naar ruim 
95.000 Duitse mark per gevan-
gene. De DDR verdiende mil-

Werk maken van stationslocaties
Regio - Woningen, kantoren, 
scholen, ziekenhuizen en win-
kels concentreren rondom de 
NS-stations en goed spreiden 
langs het spoortraject. Dat pak-
ken de gemeenten, de provin-
cie Noord-Holland, ProRail en de 
Nederlandse Spoorwegen langs 
het spoortraject Amsterdam – 
Heerhugowaard samen aan.  

jarden aan deze mensenhandel. 
Ook vijfentwintig jaar na de val 
van de Muur hangt nog een ge-
heimzinnige waas over de om-
streden Freikauf. 
Aan de hand van het persoon-
lijke relaas van Michael en Rina 
gaat dit boek daarop in. Vlucht-
code Vlinder probeert onder 
meer een antwoord te vinden 
op de vraag die Michael en Ri-
na bezighoudt sinds de dag van 
de mislukte vlucht: wie heeft Mi-
chael verraden? Michael liet in 
september 1973 in Leipzig een 
pasfoto laten maken. Om niet op 
te vallen deed hij dit niet in zijn 
eigen woonplaats. Rina bracht 
de pasfoto’s naar West-Berlijn, 
naar de vluchtorganisatie, in de 
veronderstelling dat deze voor 
een vals paspoort gebruikt zou 
worden. Pas tijdens de reis werd 
voor Michael duidelijk dat hij 
geen vals paspoort kreeg, maar 
zich in de kofferbak moest ver-
stoppen. Hij had toen al plaats-

genomen in de auto, waarin hij 
op de autosnelweg moest over-
stappen, dus er was geen weg 
meer terug. 
Margriet Brandsma is een Ne-
derlands journalist. Zij werkte 
van 1994 tot en met 2010 voor 
het NOS Journaal met als stand-
plaats Duitsland De lezing be-
gint om 14.00 uur. Entree is gra-
tis, maar de ruimte is beperkt.

Nieuwe activiteiten zoals wo-
nen, recreëren en werken con-
centreren bij de stations; dat is 
het uitgangspunt. De gemeenten 
langs het spoortraject stemmen 
de ruimtelijke ontwikkelingen op 
de stationslocaties af.  Alkmaar, 
Castricum, Heerhugowaard, Hei-
loo, Uitgeest, Zaanstad en Am-
sterdam hebben op 12 novem-
ber hiervoor een intentieover-
eenkomst getekend, onder voor-
behoud van instemming door 
het college, de NS, ProRail en de 
provincie Noord-Holland. Door 
woningen, werkplekken en voor-
zieningen te concentreren rond 
aantrekkelijkere stationslocaties 

wordt het bestaande openbaar-
vervoernetwerk beter gebruikt. 
Daarnaast sluiten de gemeen-
ten zo aan bij de woonvraag: 
veel mensen willen stedelijk en 
goed bereikbaar wonen. De par-
tijen ondertekenden de overeen-
komst tijdens het congres ‘Maak 
Plaats, ruim baan voor samen-
werking’. De gemeenten en pro-
vincie stellen een plan op waarin 
het proces, planning en de ge-
wenste resultaten worden be-
noemd. De provincie verzorgt 
de regionale kaders voor ont-
wikkeling in overleg en afstem-
ming met de gemeenten, de NS 
en ProRail. 

Limmen - Het maakte de kinde-
ren in Limmen en Akersloot he-
lemaal niks uit dat Sinterklaas en 
de Zwarte Pieten zondag aan-
kwamen in de stromende regen. 
Een dag eerder waren ze al op 

bezoek geweest in Castricum en 
overal werd het een groot feest. 
De komende weken bezoekt  
de Sint alle dorpen verschilen-
de keren, want Sint logeert in de 
buurt. Foto Peter van Renen. 
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Dag Sinterklaasje!

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

4 minute steaks
1 kg geschilde aardappel
1 kg gesneden andijvie

Samen € 6,99

alle verSe worSt
rund, varken, lam, Italiaans, etc

50% korting
wIlD toPPer

roodpootpatrijs
8,95 nu 3,95p/st

(kerst) recept in de winkel
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Straatklinker, eendenkooi 
en imker in De Zwaan

Uitgeest/Akersloot - De jaar-
lijkse bijeenkomst voor dona-
teurs en belangstellenden van 
de Stichting tot behoud van na-
tuurlijke en cultuurhistorische 

waarden in de Alkmaardermeer-
omgeving vindt plaats op dins-
dag 25 november in Dorpshuis 
De Zwaan in Uitgeest. Op het 
programma staan een presenta-

Doe die fietsverlichting aan!
Elke dag fiets ik rond 7.30 uur 
vanuit Akersloot richting Heiloo 
naar mijn werk. Natuurlijk doe ik 
voor het wegrijden de verlichting 
van mijn fiets aan, het is immers 
donker rond dit tijdstip. Ik ben dan 
ook elke ochtend weer verbaasd 
hoeveel kinderen én volwassenen 
ik op de Hoogegeest en op het 
fietspad in de polder tegen kom 
zonder verlichting op hun fiets. 
Het zijn vaak groepjes brugklas-
sers op de mooiste fietsen. Hoe-
zo veilig op weg naar school? Je 
bent zonder verlichting in vaak 
mistig weer rond deze tijd van het 

jaar zo slecht zichtbaar! Maar als 
fietser zonder licht heb je zelf ook 
geen goed zicht op de weg. Er 
wordt op de Hoogegeest ook nog 
eens hard gereden door veel au-
tomobilisten die lijken te denken 
dat ze de enige zijn die zo vroeg 
op pad moeten. Ouders waarom 
laten jullie een kind zonder ver-
lichting naar school fietsen? En 
een oproep aan de fietsende vol-
wassenen die het slechte voor-
beeld zijn door ook altijd zon-
der verlichting te fietsen: Doe die 
fietsverlichting aan! 
Evelien Bouwman, Akersloot

Afslag RW9 wordt een illusie
De bouwplannen in het Zand-
zoomgebied  in Limmen zijn zeer 
terecht afhankelijk gesteld van 
de aanleg van een afslag van de 
RW9. Er staan nu al iedere och-
tend en avond lange files op de 
Rijksstraatweg en de veelgepre-
zen landweggetjes in Limmen 
ondervinden nu reeds extra ver-
keersdruk uit Heiloo, Egmond en 
Bergen. Het college van BenW 
heeft onlangs het groene licht 
gegeven aan het eerste bouwplan 
van 70 woningen omdat de Minis-
ter in 2012 in principe akkoord is 
gegaan met deze afslag (overi-
gens zonder er een zak geld bij 
te geven). In de praktijk blijkt dit 
echter een moeilijk houdbaar ar-
gument te zijn.
De afslag zit nog steeds in de zo-
genaamde studiefase en een re-
cente poging in de Provincie om 
deze nu eindelijk eens in de rea-
lisatiefase te brengen is afgewe-
zen door een forse meerderheid 
van de statenleden. De mees-
te partijen, waaronder de SP, GL, 
D66 en de PvdA, ziet het in feite 
niet meer zitten nu er zoveel wo-

ningen en bedrijfsterreinen onver-
kocht blijven en met name de ge-
meente Heiloo onder de financië-
le consequenties dreigt te bezwij-
ken. In politieke termen heet het 
dat de initiatiefnemers nu eerst 
het maatschappelijke - en econo-
mische nut van deze afslag moe-
ten aantonen om de uitgave van 
33 miljoen euro te rechtvaardi-
gen. De objectieve waarnemer 
weet echter wel beter, de kans op 
een afslag wordt steeds kleiner.  
Waarom blijft het zo stil vanuit de 
torentjes aan de Soomerwegh? 
Het wordt hoog tijd dat het ge-
meentebestuur het voortvarend 
gestarte uitwerkingsplan Zand-
zoom fase 1 met onmiddellijke in-
gang stillegt. Anders dreigen de 
inwoners van Castricum alsnog 
direct en indirect het slachtoffer 
te worden van een explosie van 
verkeersoverlast. Of kiest men 
toch voor het bouwen van hui-
zen op een illusie om ze later dan 
weer te moeten afbreken?

Rob Glass, bewoner Zandzoom-
gebied

Samenwerking Huis van 
Hilde en Stichting Oer-IJ
Castricum -  Het Huis van Hil-
de in Castricum en de Stichting 
Oer-IJ Geopark in oprichting 
hebben een samenwerkings-
overeenkomst getekend. In de 
praktijk betekent dit onder meer 
dat het nieuwe onderkomen van 
het archeologiecentrum Noord-
Holland gastvrijheid biedt aan 
activiteiten van de erfgoedstich-
ting. Die zet zich in voor een gro-
tere bekendheid, verantwoord 
beheer en behoud van het his-
torisch waardevolle landschap 
in de driehoek Velsen, Alkmaar, 
Zaanstad.
Het Huis van Hilde gaat half ja-
nuari open. Naast een nieuw ar-
cheologisch depot, wordt er een 
permanente tentoonstelling in-
gericht over de bewoningsge-
schiedenis van Noord-Holland, 
die teruggaat tot de steentijd. 
Het centrum verzorgt straks ook 
educatieve activiteiten, tijdelij-
ke exposities en evenementen. 
Zo worden acht fiets- en wan-
delroutes ontwikkeld, die voeren 
langs archeologisch bijzondere 
plekken in de hele provincie.  

De Stichting Oer-IJ is een par-
ticulier initiatief van een groep 
betrokken burgers die zich meer 
specifiek wil inzetten voor de bij-
zondere kwaliteiten in het ge-
bied waar ooit het Oer-IJ, de 
meest noordwestelijke aftakking 
van de Rijn, stroomde. Dit kwets-
bare landschap is bijzonder rijk 
aan aardkundige, archeologi-
sche, ecologische en cultuurhis-
torische waarden. 
Om daar meer bekendheid aan 
te geven en om te voorkomen 
dat de unieke kenmerken ervan 
verdwijnen is de stichting opge-
richt. De stichting wil vooral op 
locatie zichtbaar maken wat zo 
bijzonder is aan het Oer-IJ ge-
bied. 
Rond een zestal thema’s worden 
wandel- en fietstochten voor-
bereid. Speciaal voor recreatie-
ondernemers in de regio is al 
een cursus ‘Ambassadeur van 
het Oer-IJ’ van start gegaan. 
De deelnemers kunnen zo meer 
kennis over het gebied opdoen 
en daarmee de kwaliteit van hun 
gastheerschap vergroten.

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

tie over Eendenkooi Van der Eng, 
een voordracht van een imker en 
een optreden van actiekoor Der 
Straatklinker. 

Voor de pauze geeft Gertruud 
van der Eng een presentatie over 
de Eendenkooi Van der Eng bij 
Uitgeest. Voorheen heette dit 
natuurgebied Eendenkooi Uit-
geest. De kooi is in 1999 ver-
noemd naar de plotseling over-
leden kooiker Dirk van der Eng. 
Tot in de jaren negentig was de-
ze kooi flink in verval. Ook het 
bos rond de plas was door de 
iepziekte op sterven na dood. De 
kooiker heeft toen samen met 
vrijwilligers de kooi in oude staat 
gebracht. Nu is de kooi weer die 
verstilde historische plek die het 
ooit was. De eendenkooi wordt 

door vrijwilligers van Landschap 
Noord-Holland beheerd. Na de 
pauze verteld Herman Rasch 
hoe hij als imker met de bijen-
volken werkt op een biologisch 
dynamische wijze. De honing-
opbrengst komt bij hem niet op 
de eerste plaats, het belangrijk-
ste voor hem zijn gezonde bijen-
volken. Hij probeert dit te doen 
door zo min mogelijk kunstma-
tige ingrepen. Herman zal ook 
ingaan op de gevolgen van ge-
wasbeschermingsmiddelen op 
bijen, de aarde en de mens. Als 
afsluiting treedt het actiekoor De 
Straatklinker op; een muzikaal 
actiekoor van ruim twintig man-
nen en vrouwen, die met gitaren, 
accordeons, dwarsfluit en saxo-
foons hun stemmen kracht bij-
zetten. Aanvang 20.00 uur.

Uitgeest - Zaterdag 22 novem-
ber zijn ze er weer voor hun jaar-
lijkse optreden in De Balken; Fe-
therlite. Het wordt dus weer ste-

Fetherlite speelt in De Balken
vig rocken voor de fans. De Bal-
ken is geheel vernieuwd en al-
leen daarom is het de moeite 
waard binnen te lopen. 
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Fantasierijke kleikunst 
in het gemeentehuis

Castricum - Vanaf 20 novem-
ber is in het gemeentehuis van 
Castricum een aantal weken het 
werk te zien van Marijke Ver-
laat-Noppers en haar leerlingen. 
Het publiek ziet hier een selectie 
van verschillende werkstukken; 
van Smeagel (Ban van de Ring) 
tot clowns, boeddha’s en allerlei 
fantasiefiguren. Alle werken zijn 
gemaakt van zelf hardende klei. 
Marijke: ,,Cursisten denken vaak 
dat het hen niet gaat lukken, 
maar staan daarna verbaasd van 
het resultaat. Eigenlijk heeft ie-
dereen wel talent om iets moois 
van klei te maken.”

Bijzondere expositie 
in de Maranathakerk

Castricum – ‘Mag ik dan bij jou’, 
het ontroerende lied van Clau-
dia de Breij, was de inspira-
tie voor het thema van een ex-
positie in de Maranathakerk: 
‘Mag ik even bij jou schuilen’. 
De opening is op zondag 30 no-

vember om 11.00 uur. De kern-
vraag is ‘mogen en kunnen we 
er zijn voor elkaar’ en met dat 
in het achterhoofd is een selec-
tie gemaakt uit werk van betrok-
ken kunstenaars. Zo is er onder 
andere een performance door 
kunstenaar Edo Hebinck te zien, 
ruimtelijk werk van Hannelieke 
van de Beek, Merie van Zand-
wijk en Wiebe van Dingen, een 
interactieve tent als kunstwerk 
door Maron Hilverda en illustra-
tiever werk van Roel Ottow. Naar 
aanleiding van deze tentoonstel-
ling biedt de kerk ook een aantal 
activiteiten aan, zoals een tocht 
door de kunstgeschiedenis aan 
de hand van cultuurhistoricus of 
kunstenaar. Deze activiteiten or-

Bij Iskra: Beethoven 
Kreutzersonate 

Castricum - Op zaterdag 29 
november biedt Iskra een 
Monumentconcert aan met 
pianist Nikolaas Kende en vi-
oliste Jolente De Maeyer in 
de Dorpskerk. De Kreutzerso-
nate is één van de bekendste, 
maar ook lastigste uit te voe-
ren stukken voor piano en vi-
ool van Beethoven. 

Nikolaas studeerde onder an-
dere bij Jan Wijn aan het Con-
servatorium van Amsterdam en 
Jolente aan de Yehudi Menuhin 
School bij Londen. Zowel solis-
tisch en als duo zijn zij veel ge-

vraagd voor belangrijke podia in 
diverse Europese landen. Bij het 
Koningin Elisabeth Concours, 
één van de meest prestigieu-
ze concoursen ter wereld, wa-
ren ze beiden prijswinnaars als 
halve finalist. Nikolaas debuteer-
de in 2009 in de Verenigde Sta-
ten waar hij het eerste pianocon-
cert van Brahms met orkest ver-
tolkte. Jolente maakte daar haar 
debuut in 2013 waar ze het vi-
oolconcert van Tschaikovsky met 
orkest uitvoerde. 
Kaartverkoop via www.iskra.nl 
of aan de kassa. Aanvang 20.15 
uur.

ganiseert de Maranathakerk in 
samenwerking met ExpoChArt, 
een werkgroep van kunstenaars. 
Voor meer informatie kan men 
terecht bij Frans van Meggelen 
van de Kunstcommissie Mara-
nathakerk: fvanmeggelen@onli-
ne.nl. Foto’s: werken van  Mérie 
van Zandwijk-Rijnberk.

Boekentaxatie bij Borst
Bakkum  - Maandag 24 novem-
ber van 13.00 – 16.00 uur opent 
hotel Borst de deuren voor taxa-
teur en veilinghouder Arie Mo-
lendijk uit Rotterdam. 
Hij zal deze dag oude en zeld-
zame boeken, handschriften, 
kloosterboeken en of oude bij-
bels voor het publiek op waarde 

schatten. Molendijk is vooral ge-
specialiseerd in oude geschiede-
nis, topografie, (staten)bijbels en 
theologie.

Verder kan advies worden ge-
geven tot verkoop of restauratie 
van oude boeken, bijbels et ce-
tera. Bijzondere stukken komen 

meestal in aanmerking voor een 
veiling. Ook het opstellen van 
een taxatierapport voor de ver-
zekering is mogelijk.

Met enige regelmaat komen er 
op dit soort taxatiedagen uiterst 
zeldzame werken voor de dag en 
soms duiken zelfs geheel onbe-
kende boeken op. Een taxatie 
kost vijf euro ongeacht het aan-
tal te beoordelen boeken.  

Akersloot- Zondag 23 novem-
ber wandelt Amak de Sint Nico-
laastocht in Schoorl van 15 km 
lang. Het vertrek is om 9.00 uur 

vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot. 

Iedereen is welkom.

Wandel de Sint 
Nicolaastocht

The Hunger Games: 
Mockingjay - part 1

Verfilming van het derde Hun-
ger Games boek van Suzanne 
Collins met Jennifer Lawrence 
als Katniss Everdeen.
Het onmogelijke is gebeurd: Kat-
niss Everdeen heeft de Honger-
spelen twee keer overleefd. Er 
is echter geen enkele reden tot 
blijdschap. District 12 is volle-
dig verwoest en Peeta is in han-

den van President Snow. De re-
bellenleiders hebben Katniss uit 
de spelen gered, omdat ze wil-
len dat zij het gezicht wordt van 
de opstand. Want in de nasleep 
van de quarter Quell is een ding 
heel duidelijk geworden: het is 
oorlog. De voorstelling van 18.45 
uur draait zonder pauze.

Annie M.G. Schmidts Wiplala is 
een vrolijke avonturenfilm voor 
het hele gezin over een 10 cm 
groot mannetje uit een land waar 
iedereen kan toveren, al noe-
men ze het daar tinkelen. Wipla-
la kan echter niet zo goed tinke-
len, daarom besluit hij het land 
te verlaten. Kruipend door een 

Wiplala hele lange gang belandt hij in de 
keukenkast van de familie Blom. 
De vader van dit eenouderge-
zin, heeft weinig tijd en aandacht 
voor zijn kinderen, de verlegen 
Johannes van negen jaar en de 
zelfstandige elfjarige Nella Del-
la. Wanneer Johannes per toeval 
Wiplala in de keuken achter een 
pot pindakaas vindt is hij blij iets 
voor zichzelf te hebben.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl
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Samba
vrijdag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur 

Pride
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

Pak van mijn Hart
zaterdag 16.00 uur    

zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Wiplala

zaterdag & zondag 13.30 uur   
woensdag 13.30 uur   

De Club van Sinterklaas 
en het pratende paard

zondag 11.00 uur
Dummie de Mummie

Programma 20 nov t/m 26 nov 2014
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Heleen van Essen Borstprothese en Lingerie Advies

Weer zelfvertrouwen 
na een borstamputatie

Castricum - Heleen van Essen 
heeft als gediplomeerd Mam-
macare Adviseur een praktijk in 
borstprotheses, speciale linge-

rie en badmode. ,,Vrouwen die 
te maken hebben gekregen met 
een borstamputatie, voelen zich 
in het begin vaak onzeker. Ik kan 

deze vrouwen helpen hun zelf-
vertrouwen terug te vinden.” Ook 
vrouwen die een borstsparende 
operatie hebben ondergaan ko-
men langs in de praktijk voor een 
goede bh of badpak. De fraaie, 
nieuwe collectie is binnen. Elke 
eerste vrijdag van de maand is er 
een inloopochtend van 9.00 tot 
13.00 uur om kennis te maken. 
Heleen neemt graag ruim de tijd 
voor een persoonlijk advies en 
werkt daarom, naast de inloop-
ochtend, altijd op afspraak. Rust 
en privacy zijn dan gewaarborgd.  
De praktijk van Heleen van Es-
sen Borstprothese en Lingerie 
Advies is te vinden op de Willem 
de Rijkelaan 22 in Castricum. 
Een afspraak maken kan via 06-
47582430/0251-679162 of prak-
tijk@heleenvanessen.nl.
Kijk ook eens  op www.heleen-
vanessen.nl.

Meervogels wint van Con Zelo
Akersloot - Na de nederlaag 
van vorige week, waren de da-
mes van Meervogels erg gebrand 
om de winst binnen te halen te-
gen de dames van Con Zelo. Er 
was een handbalshow in de volle 
sporthal in Akersloot waarbij al-
le speelsters van beide teams met 
pupillen het veld betraden. Meer-
vogels begon de wedstrijd goed 
en scoorde drie keer achter el-
kaar, maar Con Zelo wist ook drie 
keer achter elkaar te scoren zo-

dat er een gelijke stand ontstond. 
Vervolgens wist Meervogels ver-
der uit te lopen tot een voor-
sprong van vijf doelpunten, maar 
nog voor rust scoorde Con Zelo 
nog een aantal keer, waardoor de 
teams de rust in gingen met 14-
11 op het scorebord. Het begin 
van de tweede helft scoorden de 
teams om en om. Daarna liep Con 
Zelo in tot een gelijkspel. 
Daarna herpakte de thuisploeg 
zich en leek alles te lukken. Er 

werd veel gescoord en de keeper 
van Meervogels hield veel bal-
len uit het doel. Na een spannen-
de eerste helft en begin van de 
tweede helft, was Meervogels het 
laatste deel van de wedstrijd de 
bovenliggende ploeg. De Aker-
sloters breidden de voorsprong 
ruimschoots uit en wonnen de 
wedstrijd met 30-19. Op zater-
dag 29 november speelt Meervo-
gels tegen ZAP om 20.15 uur in 
Akersloot.

Robert winnaar van 
BALC schaaktoernooi
Castricum - Zondag 9 novem-
ber speelden 32 schakers van 
de vier schaakclubs uit de ge-
meente Castricum met en te-
gen elkaar om het onofficië-
le kampioenschap rapidschaak. 
De ereprijs was het beeld van 
de Afrikaanse Denker en verder 
prijzen uit het assortiment van 
de Wereldwinkel. Verdeeld over 
vier groepen werden de par-
tijen afgewikkeld in strandpa-
viljoen Zoomers. Na een korte 
en gevatte introductie van Bob 
Bakker werd het toernooi door 
Han Kemperink in gang gezet. 
In een ongedwongen sfeer wer-
den de partijen gespeeld, doch 

de strijd op het bord was er niet 
minder om. Robert van der Wal 
van schaakvereniging Castri-
cum liet zien dat hij op dit mo-
ment de beste schaker uit Cas-
tricum is. 
Ger Holsteijn (sv Castricum) 
werd  tweede. In groep B werd 
de eerste plaats in de laatste 
ronde in de onderlinge partij 
beslist in het voordeel van Ge-
rard van Pinxteren (Castricum) 
ten koste van Bert Hollanders 
(Limmen) die tweede werd. 
Groep C en D werden een prooi 
voor spelers van Vredenburg, 
te weten Hidde Ebels en Dick 
Aafjes. Hier werden Bob Bak-

ker (Bakkum) en in groep D ex 
aequo Marc Voorwalt (Limmen) 
en Dries Tukker (Akersloot) 
tweede.

Een elektrische fiets 
bijna voor niets?

Beverwijk - Het klinkt te mooi 
om waar te zijn, maar toch 
kan het. Een elektrische fiets 
aanschaffen en er bijna niets 
voor betalen. Door de sen-
sationele aanbiedingen van 
Bike Holland te combineren 
met het belastingvoordeel 
van het Nationale Fietsplan 
wordt de aanschafprijs van 
een elektrische fiets geredu-
ceerd tot een zeer beschei-
den bijdrage. Enige haast is 
wel geboden, want de rege-
ling loopt tot en met 31 de-
cember 2014.  

Om filevorming te voorkomen en 
de uitstoot van schadelijke uit-
laatgassen terug te dringen sti-
muleert de overheid het gebruik 
van de fiets. Fietsen is bovendien 
gezond en vooral erg gemakke-
lijk. 
Bike Holland maakt het ook fi-
nancieel bijzonder aantrekke-
lijk om te gaan fietsen. In de 
outletstore: outlet.bikeholland.
nl staan op dit moment vijf mo-
dellen elektrische fietsen van 
de merken Union en Victo-
ria die zelfs voor minder dan de 
helft van de reguliere verkoop-
prijs worden aangeboden. Het 

voordeligste model is de Victo-
ria NLD 01, een fiets die normaal 
1.999,- euro kost en nu voor 
slechts 899,- euro wordt aange-
boden. 
Wie via zijn werkgever gebruik 
maakt van de Fietsplan Neder-
land regeling, krijgt het groot-
ste deel van dit aankoopbedrag 
weer terug. Omdat allerminst 
duidelijk is hoe de fiscale rege-
ling er volgend jaar precies gaat 
uitzien, adviseert Bike Holland 
om nu over te gaan tot aanschaf 
van een elektrische fiets. 

,,Er valt gewoon nu heel veel 
voordeel te behalen, terwijl on-
zeker is hoe dat in de toekomst 
gaat uitpakken. Het is verstandig 
om nu van dat voordeel te profi-
teren’’, aldus Roelof Lodewijk van 
Bike Holland. Naast een ruime 
keuze in elektrische fietsen biedt 
het bedrijf vanzelfsprekend ook 
de topmodellen traditionele fiet-
sen van gerenommeerde mer-
ken, naast een collectie tweede-
hands fietsen. Het bedrijf profi-
leert zich namelijk ook reeds eni-
ge tijd als ‘inruilkampioen’ met 
een uniek online inruilsysteem. 
Bike Holland is gevestigd aan de 
Beyneslaan 53 in Beverwijk.

www.lijfengezondheid.nl
Minder plassen? Meer bewegen!
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Mans op visite bij vier 
jubilerende echtparen 
Castricum - Samen met een 
dochter en vier zonen waren 
Hans en Bep Vrijburg afgelo-
pen vrijdag in afwachting van de 
komst van de burgemeester van-
wege hun zestigjarige huwelijk. 
De taart met foto van het bruids-
paar was al gearriveerd. Burge-
meester Toon Mans arriveer-
de op zijn vrije middag klokslag 
14.00 uur samen met zijn doch-
ter van zes jaar. 
Hans en Bep leerden elkaar ken-
nen op het stadhuis in Amster-
dam waar ze beiden werkten. 
Toen ze in 1954 na een verlo-
ving van zes jaren trouwden, 
werd Bep ontslagen. Dat was 
zo in die tijd. In 1969 vestigden 
ze zich in een nieuwbouwwo-
ning aan de Peter Duijmstraat in 
Castricum. Hans ging daar ge-
lijk ijverig met gereedschap aan 
de slag om er een gezellig huis 
van te maken. Bep had al enke-
le jaren een hobby namelijk met 
stukken steen mozaïeken ma-
ken. Er hingen al twee mozaïe-
ken van flink formaat in Amster-
dam; een voor de Verrijzenis-
kerk en een voor de Heilig Hart-
school. Ook in Castricum hangen 
twee mozaïeken van haar hand. 
Bep kwam daarna in contact 
met een iconencursus, die werd 
gegeven door een pater uit Eg-
mond. Zij stortte zich hierop net 

zoals aan het meedoen aan wed-
strijden in slagzinnen,. Hans en 
Bep hebben diverse grote reizen 
gemaakt die veel kleine hebbe-
dingen hebben opgeleverd. Na 
een veertigjarig dienstverband 
nam Hans Vrijburg op 59-jarige 
leeftijd met gebruikmaking van 
de VUT-regeling als afdelings-
hoofd interne zaken afscheid 
van het gemeentelijk Grondbe-
drijf te Amsterdam. Sindsdien 
hebben ze nog vele verre reizen 
gemaakt onder andere naar Chi-
na en Australië. De laatste jaren 
zit dat er niet meer in. Ze wonen 
nog met veel plezier zelfstandig 
in Castricum en hebben een kast 
vol met fotoalbums, waarin  de 
kinderen en kleinkinderen uiter-
aard ook niet ontbreken. Afgelo-
pen zondag werd de diamanten 
bruiloft met familie en vrienden 
gevierd tijdens een mooi feest in 
Akersloot. 

Op dinsdag 18 november was het 
echtpaar Baltus zestig jaar ge-
trouwd. De burgemeester bracht 
ook hen een bezoek. Op 24 novem-
ber gaat hij naar het echtpaar Ad-
miraal dat ook zestig jaar geleden 
elkaar het ja-woord gaf. Een dag 
later is er weer taart voor de bur-
gemeester, want op 25 november 
viert het echtpaar Kivit hun zestig-
jarige huwelijksfeest.

Vast in de lift, gaslek en 
rookoverlast na brandje 

Castricum - Maandagmiddag 
10 november even na drie uur  
werd de hulp ingeroepen van 
de brandweer bij winkelcen-
trum Geesterduin. Hier moes-
ten de spuitgasten in actie ko-
men omdat er drie tienermeisjes 

vast zaten in de lift. De brand-
weer heeft de lift naar beneden 
getorend totdat deze gelijkvloers 
was en de meiden konden wor-
den bevrijd. Ook heeft de brand-
weer hen toegesproken, omdat 
vermoed werd dat de storing het 

gevolg was van baldadigheid.
Vrijdagmiddag om drie uur werd  
de brandweer opgeroepen voor 
een gaslek op de Dag Ham-
marskjoldlaan. 
Bij aankomst bleek het te gaan 
om een klein lek in een tuin. De-
ze was veroorzaakt door een 
loodgieter die met een prikstok 
door de gasleiding was heen ge-
prikt op zoek naar het riool. De 
spuitgasten hebben het pro-
bleem verholpen. Het gasbedrijf 
heeft de leiding gerepareerd. 

Zondag aan het einde van de 
middag werd de brandweer op-
geroepen via een rookmelder op 
Dijk en Duin. 
Er was een brandje geweest. Er 
hing nog aardig wat rook in het 
pand en hierop heeft de brand-
weer de rookgenerator ingezet 
om de rook te verdrijven. Foto: 
Hans Peter Olivier.

Castricum - Vanuit de Protes-
tantse Kerk Castricum wordt ook 
dit jaar weer een Sintactie ge-
houden: ‘Sinterklaas bij u thuis’. 
Sint en een aantal Pieten komen 
thuis langs en met de opbrengst 
wordt het Medisch Kinderdag-
verblijf Bethania in Cluj, Roeme-
nië gesteund. Het geld wat deze 

actie oplevert gaat in zijn geheel 
naar deze kinderen in Bethania, 
zodat ook zij genieten. Een be-
zoek duurt ongeveer twintig mi-
nuten. Opgeven kan tot 30 no-
vember bij Marianne Beitler, tel.: 
0251-652370, maar liever per 
mail: mariannebeitler@pkcastri-
cum.nl. 

Sintbezoekactie voor CLUJ

Michaëla Wierdsma 
schrijft Smelt die ijsberg

Castricum - Jaarlijks verschij-
nen er tientallen, zo niet hon-
derden boek over gedragsver-
andering en persoonlijke groei 
op de markt. Niet voor niets, 
want juist nu steeds meer men-
sen hun droom najagen en voor 
zichzelf beginnen, lopen ze con-
tinu tegen hun eigen onbewus-
te belemmeringen en beperkin-
gen aan. 
Toch blijkt in de praktijk dat maar 
weinig van deze boeken blijven-
de veranderingen bij mensen 

kunnen bewerkstelligen. Com-
plementair therapeut Micha-
ela Wierdsma ontwikkelde van-
uit haar bedrijf Verander Gedrag.
Nu een nieuwe methode. ,,Hier-
mee train je niet alleen je brein 
en je gedachten in nieuw ge-
drag, maar je hele lijf betrek je 
erbij. Een methode met verbluf-
fende resultaten!” 

Smelt die ijsberg!  verschijnt 
23 november bij uitgeverij 
Booklight. De presentatie wordt 

die dag gehouden om 14.00 uur 
in De Oude Keuken op het ter-
rein van DIjk en Duin. 

Judoka’s vijfde 
Noord Holland
Castricum - Zondag werden 
de Noord-Hollandse Kampioen-
schappen judo onder de twaalf 
jaar gehouden in Beverwijk. Ju-
doclub Groefsema deed mee met 
twee judoka’s, David Bakker in de 
klasse -27kg en Luuk Zijp in de 
klasse -46kg. Beiden jongens ein-
digden uiteindelijk op een vijfde 
plaats.

Limmen - Tijdens een alcohol-
controle op de Rijksweg heeft 
de politie zaterdagavond in to-
taal 397 bestuurders gecontro-
leerd. Behalve een beginnend 
bestuurder, waren alle bestuur-
ders vrijwel nuchter. De drankrij-
der kreeg een proces-verbaal en 
een rijverbod van een uur. De 
controle begon om 20.45 uur en 
duurde tot even na middernacht.

 Alcoholcontrole

www.lijfengezondheid.nl
Wat is een basaalcelcarcinoom?
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Kentekenoverschrijving 
blauwe zone wordt  gratis
Castricum - Een kenteken-
overschrijving van een automo-
bilist die gebruikmaakt van een 
bestaande bewonersontheffi ng 
voor de blauwe zone is met in-
gang vanaf volgend jaar gratis. 

Dat heeft de raad donderdag be-
sloten naar aanleiding van een 
amendement van De VrijeLijst. 
De leges om een kentekenver-
gunning over te schrijven op een 

ander kenteken zag de gemeen-
te als een nieuwe aanvraag. Kos-
ten: 127 euro online en aan de 
balie 147 euro. Vorig jaar was 
het tarief nog 57 euro. Het tarief 
dreigde in 2015 zelfs nog ver-
hoogd te worden naar 154 euro. 

Bizar noemde De VrijeLijst deze 
gang van zaken. ,,De burger is 
geen melkkoe”, zo werd gesteld. 
De VVD en D66 stemden tegen.

Plastic in zee, toen, 
nu en in de toekomst
Castricum - In de jaren 60 
van de vorige eeuw werd al 
plastic in zee waargenomen. 
En afgelopen zomer was het 
veertig jaar geleden dat dr. 
Hans van Weenen onderzoek 
deed naar plastic korrels op 
het strand. Hij zette enke-
le vierkante meters uit de op 
vloedlijn om de plastic korrels 
die er lagen te tellen en nader 
te onderzoeken. 

In februari 1975 schreef Van 
Weenen er zijn eerste artikel 
over in het Chemisch Weekblad, 
met als titel ‘Kunststofkorrels op 
het strand’. Het was een van de 
allereerste publicaties over dit 
onderwerp. 
Later kwam hij tot de ontdekking 
dat overal ter wereld op stranden 
zogenaamde pellets, grondstof 
voor de plastic industrie, wer-
den gevonden. De eerste inter-
nationale publicaties over plastic 
pellets dateren uit het begin van 
de jaren 70. Tegenwoordig staan 

deze korreltjes ook bekend als 
Mermaid’s Tears.

Op 19 augustus werd aan dit on-
derwerp aandacht besteed door 
Anja Krieger van de radiozen-
der Deutschlandradio Kultur die 
voor een interview naar Castri-
cum kwam en mee zocht naar 
microplastics op het strand van 
Castricum. Microplastics zijn 
kleiner dan vijf mm. 
Door kinderen en ouders van ba-
sisschool de Sokkerwei werd re-
cent op het strand enig onder-
zoek gedaan. Degene die de 
meeste korrels had gevonden 
kreeg een prijs. De uitreiking 
daarvan was dinsdag en Van 
Weenen was daarbij aanwezig 
om vragen van kinderen en ou-
ders te beantwoorden. 

Hij pleit voor internationa-
le maatregelen om verdere toe-
voer naar zee van zowel macro-
plastics als microplastics te voor-
komen.

René de Wit is 35 jaar 
actief bij amateurtoneel
Castricum - ,,Van kinds af aan 
vond ik het altijd geweldig om 
toneelstukjes te doen en droom-
de ik ervan om net als Toon Her-
mans op toneel te staan. Op mijn 
twaalfde heb ik samen met een 
leerkracht de afscheidsmusi-
cal bedacht en geschreven. Die 
werd zo goed ontvangen dat wij 
hem twaalf keer gespeeld heb-
ben, zelfs op andere scholen.” 

Aan het woord is René de Wit 
die een onderscheiding heeft 
ontvangen omdat hij zich al 35 
jaar inzet voor het amateurto-
neel in de regio, als speler en re-
gisseur. ,,Precies op mijn zeven-
tiende verjaardag stond ik voor 
de éérste keer op de planken. 
Met een vriend heb ik toneelver-
eniging Expressie opgericht. Het 
was meteen een succes. In de 
jaren die volgde heb ik ook nog 
toneel vereniging ProDeo in Pur-

Autocentrale Uitgeest is 
nu ook AutoCrew-garage

Uitgeest - Autocentrale Uit-
geest is partner geworden van 
het snelgroeiende AutoCrew-
netwerk. Door zich bij AutoCrew 
aan te sluiten, verzekert het be-
drijf zich van ondersteuning door 
Bosch, een toonaangevende 
speler in onderdelen en werk-
plaatsuitrusting. ,,We onderstre-
pen hiermee onze ambitie als 
onafhankelijk autobedrijf en bie-
den hoge kwaliteit in onderdelen 
en uitrusting, voor elk type auto 
en dus voor elke klant”, zegt Ri-
chard de Goede.

Auto Crew werd in maart 2010 in 
Nederland geïntroduceerd. Het 
garageconcept richt zich tot uni-
versele autobedrijven die willen 
investeren in opleiding, het ge-
bruik van Bosch-apparatuur en 
in de uitstraling van een interna-
tionaal netwerk. ,,Samenwerken 
met de grootste speler qua tech-
nologie en ontwikkeling biedt 
heel wat voordelen. Een snelle 
levering van onderdelen voor elk 
type auto is maar één voorbeeld. 
Maar we leren ook de diagnose- 
en testapparatuur van Bosch tot 
in de puntjes te gebruiken. We 
werken daardoor effi ciënter, zo-
dat we storingen sneller kun-
nen oplossen. Via AutoCrew krij-
gen we ook een compleet as-
sortiment aan technische oplei-
dingen aangeboden. Daar halen 
niet alleen wij ons voordeel uit, 
maar ook de klant, want als we 
ons werk sneller kunnen doen 
scheelt dat de klant geld”, al-
dus Richard de Goede. Ook op 

marketingvlak biedt het Auto-
Crew-lidmaatschap een nieuwe 
stimulans.,,Die bekende kleuren 
en dat logo geven de zichtbaar-
heid een duw in de rug. En toch 
blijf je baas in je eigen zaak; je 
kan individuele accenten blijven 
leggen omdat je zelf je klanten 
het beste kent. Eigenlijk blijf je 
gewoon hetzelfde, maar dan be-
ter”, zegt Sjaak Abrahams

,,Een uitstekende dienstverle-
ning is altijd al ons sterkste punt 
geweest. Via AutoCrew kun-
nen we ons verder specialise-
ren”, gaat Sjaak Abrahams ver-
der. ,,Autocentrale Uitgeest werd 
in 2003 opgericht. Onze hoofd-
activiteiten  zijn het onderhou-
den en repareren van personen-
auto’s en lichte bedrijfsauto’s. 
De opmars van  elektronica in de 
hedendaagse auto’s levert bij re-
gelmaat moeilijk vindbare storin-
gen op en juist daar hebben wij 
ons in gespecialiseerd. Om deze 
storingen adequaat op te lossen 
hebben wij fl ink geïnvesteerd in 
apparatuur en scholing van on-
ze medewerkers. Wij hebben 
ook opgemerkt dat veel van on-
ze trouwe klanten niet van al on-
ze activiteiten op de hoogte zijn. 
Zo leveren wij alle merken au-
to’s nieuw en gebruikt , en kunt 
u bij ons terecht voor schadeher-
stel. Uiteraard vallen onder onze 
dienstverlening het vervangen 
en repareren van ruitschades 
en airco-onderhoud. Tevens le-
veren wij alle merken zomer- en 
winterbanden tegen zeer scher-

pe prijzen, waarbij de mogelijk 
tot opslag behoort. Hierin is dus 
marketing van belang, want als 
onze trouwe klanten hier al niet 
goed over geïnformeerd zijn, dan 
is het logisch dat de eventuele 
toekomstige klant hier ook niet 
van op de hoogte is. Hierin is dus 
de marketing  van AutoCrew een 
welkome ondersteuning.” 

Veel vaste klanten hebben al 
gebruikgemaakt van het plaat-
sen van een zoekopdracht bij 
het zoeken naar een nieuwe au-
to. ,,Natuurlijk gaan we tegen-
woordig dan zelf lekker snuffe-
len op het internet, maar als je 
de auto van je dromen dan ge-
vonden hebt en hij staat heel ver 
weg of bij een particulier hoe 
gaat het dan verder? Bij Auto-
centrale Uitgeest bestaat de mo-
gelijkheid ons daar in te schake-
len zodat wij voor de klant de au-
to gaan beoordelen op eventuele 
gebreken. Na goedkeuring van 
de auto kunnen we dan voor de 
klant een inruilprijs voor de hui-
dige auto bepalen en de nieu-
we auto desgewenst afl everen 
met Bovag-garantie. Het voor-
deel voor de klant is dan dat de-
ze één aanspreekpunt heeft en 
alle zorg bij ons neerlegt. Even-
tueel bestaat de mogelijkheid 
om te kunnen adviseren bij een 
fi nanciering op maat. Met on-
ze aansluiting bij het AutoCrew 
concept hopen wij u in de toe-
komst dus nog beter van dienst 
te kunnen zijn op de Populieren-
laan 39 in Uitgeest.” 

merend en Muton in Heemskerk 
opgericht. Een van mijn wensen 
is om een keer een rol te mogen 
spelen in een theaterstuk en dan 
een opvoering geven in Carré. 
Dat ik ooit een keer op de plan-
ken mag staan waar mijn gro-
te idool Toon Hermans ook ge-
staan heeft. 

Castricum - De acht activiteiten 
voor vrijwilligers, aangeboden 
als dankjewel door de gemeente 
Castricum en Welzijn Castricum, 
werden enthousiast bezocht. Af-
gelopen zaterdag werd als laat-
ste activiteit een schilderwork-
shop in Akersloot bij HUIB aan-
geboden. Het resultaat is te zien 
op de foto. De activiteiten voor 
de vrijwilligers werden weer me-
de mogelijk gemaakt door de in-
zet van vrijwilligers van diverse 
organisaties, docenten en spon-
sors. Foto: Irene Zijlstra. 

Bedankt!
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Het Medisch Diagnostisch 
Centrum naar De Boogaert
Castricum - In de nieuwbouw van 
het zorgcentrum De Boogaert is 
een nieuw Medisch Diagnostisch 
Centrum (MDC) geopend. Feitelijk 
gaat het om de verhuizing van het 
huidige MDC, dat bijna twee jaar 
was gevestigd op het terrein van 
Dijk en Duin. Het MDC verricht de 
volledige eerstelijns-diagnostiek 
ten behoeve van huisartsen.

In het MDC kunnen allerlei rönt-
genfoto’s worden gemaakt van 
onder andere: botten, gewrich-
ten, buik en longen. Daarnaast 
worden er echoscopische onder-
zoeken gedaan door middel van 
hoogwaardige ultrageluid-appara-
tuur. Verder is het mogelijk om met 
behulp van een funduscamera een 
oogfoto te maken van het netvlies. 
Hierdoor kunnen afwijkingen aan 
het netvlies, bijvoorbeeld ontstaan 
door suikerziekte, vroegtijdig wor-
den opgespoord. Al deze onder-
zoeken worden uitgevoerd door 
medisch geschoold personeel en 
beoordeeld door specialisten uit 
regionale ziekenhuizen, waaron-

der radiologen, oogartsen en gy-
naecoloog. Veelal zijn deze spe-
cialisten afkomstig uit het Rode 
Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Zo 
kan een in De Boogaert gemaak-
te röntgenfoto bijvoorbeeld direct 
worden beoordeeld door een ra-
dioloog in Beverwijk. Het MDC is 
een onderdeel van SALT, dat in de 
regio het meest bekend is vanwe-
ge de trombosedienst, de labora-
toriumactiviteiten en de functieaf-
deling. In Castricum is SALT voor-
nemens om de dienstverlening  op 
korte termijn uit te breiden met 
spreekuren gehouden door een 
orthopeed, een cardioloog, een in-
ternist en een longarts. Reguliere 
hart- en longfunctieonderzoeken 
worden nu al in Castricum uitge-
voerd, de mogelijkheden binnen 
deze onderzoeken zullen op korte 
termijn worden uitgebreid. Daar-
naast zal in overleg met de huis-
artsen sneldiagnostiek worden in-
gevoerd. Deze diagnostiek geeft 
binnen enkele minuten, met be-
hulp van een vingerprik, aan of er 
sprake is van een afwijking.

Limmen - Vrijdag 21 novem-
ber is er keezen in de kantine bij 
voetbalvereniging Limmen. Kee-
zen is gemakkelijk te leren, dat 
kan zelfs ter plekke die avond. 
Het wordt een geheel verzorgde 
avond. De koffie, drankjes, hap-
jes en prijzen zitten bij de prijs in. 
De aanvang is 20.00 uur en op-
geven kan per koppel via info@
vvlimmen.nl of aan de bar in de 
kantine. Het adres van VV Lim-
men is: Dampegheestlaan 2.

Keezen bij 
VV Limmen 

Castricum - Tijdens de work-
shop Nieuw in Windows 8 op 
woensdag 3 december  wor-
den de nieuwe mogelijkheden 
van Windows 8 ten opzichte van  
de oudere Windowsversies uit-
gelegd. Men kan de eigen Win-
dows 8-laptop meenemen. Om 
deze workshop te kunnen vol-
gen, is ervaring met de compu-
ter vereist. Leer meer van Face-
book op woensdag 10 december 
en ontmoet andere mensen met 
dezelfde interesses. De work-
shops zijn bestemd voor men-
sen voor wie een rustig tempo 
van belang is. Beide workshops 
worden gegeven op de boven-
verdieping van de bibliotheek, 
van 14.00 - 16.00 uur. Om deel 
te kunnen nemen aan de work-
shops dient men zich vooraf aan 
te melden bij Welzijn Castricum, 
tel.: 0251 656562 of info@wel-
zijncastricum.nl. Voor vragen 
op computergebied is er iedere 
woensdagochtend tussen 11.00 
en 12.00 uur een inloop in de bi-
bliotheek van Castricum. De in-
loop is gratis.

Windows 8 
en Facebook

Castricum - Kerstbrood of dui-
venkater? Wit, bruin of bolletjes? 
Ham of jam? Kaas of hagelslag? 
De werkgroep Castricum Ethio-
pië is er nog niet uit, maar no-
digt iedereen vast uit voor een 
adventsontbijt op zondag 30 no-
vember. Het ontbijt zal vast een 
beetje in de kerstsfeer zijn. De 
opbrengst is bestemd voor het 
‘Food Center’. Dit is het huis in 
Addis Abeba waar de kinderen 
die deelnemen aan ons school-
project een lunch krijgen en 
hun huiswerk kunnen maken. 
Het ontbijt wordt gehouden in 
het Parochiecentrum, Dorps-
straat 113 in Castricum. Aan-
vang 8.30 uur, de kosten zijn tien 
euro. Men kan zich opgeven via 
jeannekevdn@gmail.com of 06-
20272190, bij geen gehoor 0251 
656100. Voor meer informatie 
over het ontbijt of over de pro-
jecten: www.castricumvoorethi-
opie.nl.

Samen ontbijten 
voor Ethiopië

Castricum - Stichting Jonge 
Helden werkt al jaren op scholen 
binnen Castricum met als doel 
het voorkomen dat kinderen en 
jongeren vastlopen nadat ze een 
ingrijpend verlies hebben mee-
gemaakt. Dit kunnen kinderen en 
jongeren zijn van wie een gezins-
lid is overleden, maar ook kinde-
ren waarvan de ouders geschei-
den zijn. Stichting Jonge Hel-
den heeft van de gemeente Cas-
tricum subsidie ontvangen om 
nog meer kinderen en jongeren, 
structureel, te begeleiden. Hier-
door kan Stichting Jonge Helden 
leerlingen van alle Castricumse 
scholen samen met hun ouders 
een aantal programma’s aan-
bieden. Het Kameleon-program-
ma voor kinderen van geschei-
den ouders vanaf negen jaar. 
Het Dappere Dino’s program-

ma voor kinderen van zes tot en 
met acht jaar. Het Ster-program-
ma voor kinderen en tieners met 
rouw. Het Overhoop-program-
ma is voor kinderen die te maken 
hebben met een ernstig ziek ge-
zinslid. De kinderen komen zes 
keer bij elkaar met leeftijdgeno-
ten die hetzelfde hebben mee-
gemaakt. (Dappere Dino’s pro-
gramma is afwijkend). Ouders 
krijgen informatie, steun en tips. 
De programma’s  worden bege-
leid door professionele coaches. 
Deelname is vrijwillig en koste-
loos. Aanmelden via info@prak-
tijkzilverenmaan.nl of  info@bu-
rotroost.nl. Voor meer informatie 
over Stichting Jonge Helden kan 
men kijken op de website: www.
stichtingjongehelden.nl mailen 
naar info@stichtingjongehelden.
nl of bel 035-6984824.

Jonge Helden gezocht

Castricum - Het televisiepro-
gramma Eigen Huis & Tuin is op 
zoek naar een uitdagend dakter-
rasproject voor een tv-program-
ma. In bezit van een kaal dakter-
ras waar nooit iets aan gedaan 

is of is het ooit zo mooie dakter-
ras helemaal vervallen? Aanmel-
den kan via www.eigenhuisen-
tuin.nl en wie weet staat Lode-
wijk straks met een cameraploeg 
op het dak.

Tv-programma Eigen Huis & 
Tuin op zoek naar dakterras

Workshop Iceman bij 
MHCC ijskoud succes!
Castricum – Het was warm, 
maar ook héél koud, vorige week 
tijdens een speciale workshop 
van de Business Club MHCC. 
Meer dan tweehonderd geno-
digden kwamen af op het evene-
ment met ‘Iceman’ Wim Hof in de 
hoofdrol. Niet alleen doken min-
stens vijftig mensen in het aan-
wezige ijsbad, de Castricumse 
hockeyclub kreeg er een groot 
aantal sponsors bij.  
De workshop was door de Busi-
ness Club van MHCC opgezet 
om nieuwe sponsors te werven. 
De hockeyclub heeft drie velden 
en de bedoeling is om die velden 
aan alle kanten te voorzien van 
reclameborden. Tal van onder-
nemers tekenden in voor één of 

meer reclameborden en één ver-
diende daarmee zelfs een jaar 
lang gratis promotie. Er is zelfs 
sprake van dat een veld volle-
dig zal worden geadopteerd. Ge-
kleed in een shirt van MHCC 
legde de Iceman de aanwezigen 
uit hoe hij zelf invloed heeft op 
zijn autonome zenuwstelsel. Hij 
gaf ook praktische tips en zei dat 
goede ademhaling en simpe-
le dingen als even koud afdou-
chen (de laatste twee minuten 
van de douchebeurt de warm-
waterkraan dichtdraaien en heel 
diep blijven ademhalen) al heel 
positieve effecten kunnen heb-
ben op de bloedsomloop, het 
concentratievermogen en zelf-
vertrouwen. 

Regio - Vrijwilligers van het Le-
ger des Heils collecteren tussen 
24 tot en met 29 november in 
Castricum. De opbrengst is be-
stemd voor het buurtwerk, waar-
mee het Leger op een bijzonde-
re wijze maandelijks 1.500 men-
sen in buurten bijeen brengt tij-
dens inloopochtenden of -mid-
dagen. Zo strijden we tegen een-
zaamheid en sociale uitsluiting. 

Voor deze projecten en het ont-
wikkelen van nieuwe initiatieven, 
krijgt het Leger des Heils geen 
subsidie. Daarom zoekt het Le-
ger mensen die willen helpen, 
zodat dit belangrijke werk door 
kan blijven gaan. Onder de noe-
mer ‘Samenleven doe je dus niet 
alleen’, organiseert het Leger des 
Heils in veel plaatsen een deur-
tot-deurcollecte.

Leger des Heils komt langs 

Vrije Lijst broedt op een 
alternatief starterslening
Castricum - De VrijeLijst 
broedt op een alternatief voor 
de starterslening, nu de rijks-
bijdrage aan gemeenten hier-
voor op 1 januari wordt stop-
gezet. De VrijeLijst hoopt vol-
doende politieke steun te vin-
den om geld dat Castricum 
spaart in het Fonds Socia-
le Woningbouw, in 2015 ruim 
200.000 euro, voor instro-
mers op de sociale woning-
markt in te zetten. 

VrijeLijst raadslid Ron de Haan 
denkt aan een gemeentelijk pro-
ject voor starters, aan de onder-
kant van de huizenmark. ,,Sociale 
woningbouw was in 2006 speer-
punt bij de oprichting van onze 

partij. We lieten een woonstudio 
plaatsen achter het station van 
Castricum om te laten zien hoe 
makkelijk het is om bouwgrond 
te benutten waarmee vaak jaren 
niks gebeurt.” 

In de gemeenteraad had De Vrij-
eLijst vorige week over het voort-
zetten van de starterslening in 
2015 de beslissende stem. VVD, 
SP, GDB, CDA kondigden aan 
te zullen tegenstemmen. CK&G, 
GroenLinks, PvdA en D66 (sa-
men eveneens elf raadsleden) 
toonden zich voorstander van de 
starterslening. Opsteller en initi-
atiefnemer Cathalijne Groot, van 
CK&G  besloot de motie na over-
leg met De Haan aan te houden.



Stichting Kandelaar is 
verrast met wandkleed

Castricum - Een kerk in Fries-
land kreeg in de jaren 60 ooit 
een wandkleed ‘Het Lam’ van 
Josje Smit geschonken. Toen de 
kerk ophield te bestaan gaf de 
kerk het wandkleed terug aan de 
oorspronkelijke gever. De oude-
re heer in Friesland wist er geen 
raad mee, zocht Josje Smit op in-
ternet op en kwam uit bij Stich-
ting Kandelaar Castricum die 
zich inzet om een keramiek van 
dezelfde kunstenaar te restau-
reren. 
Ton Werner Spruit van de stich-
ting: ,,De man vroeg of de stich-
ting Kandelaar het wandkleed 
wilde accepteren, omdat het an-
ders verloren zou gaan. Castri-
cum heeft nu twee werken van 
Josje Smit en als het wandkleed 
geen bestemming vindt in de-
ze gemeente, kan het altijd nog 

naar een deelcollectie van het 
Catharijneconvent in Utrecht 
waarmee contacten zijn.”

Opgroeien in evenwicht
Carla van Wensen uit 
Limmen schrijft boek

Op 6 november is het boek ‘Op-
groeien in evenwicht’ uitgege-
ven. Leidraad voor dit boek zijn 
de verhalen van kinderen en ou-
ders uit de praktijk voor Integra-
le Kindertherapie van Carla van 
Wensen uit Limmen. In het boek 
pleit Carla voor een brede kijk op 
het kind. ,,Elk kind is uniek en 
heeft een eigen genenpakketje”, 
vertelt zij. ,,Dit betekent dat een 
kind niet in een standaard is on-
der te brengen en dat we om het 
kind in evenwicht te laten op-
groeien goed moeten kijken naar 
dat wat bij het kind past en wat 
we beter kunnen laten.” 
Een kinderlijf is net een fabriek, 
volgens Carla. ,,Alles hangt met 
elkaar samen en is met elkaar 
verbonden.  Wanneer er ergens 

iets mis gaat, fysiek of emoti-
oneel, zal dit gevolgen hebben 
voor hoe het kind zich voelt, wat 
een kind denkt en hoe het zich 
gedraagt. Om te verduidelijken 
hoe dit werkt worden in dit boek  
de bouwstenen besproken die 
belangrijk zijn voor het functio-
neren van het kind, het samen-
spel en het op maat aanbie-
den ervan. De beschrijving van 
de ontwikkeling van vaardighe-
den en het kinderbrein, veilig-
heid en basisbehoeften, het im-
muunsysteem, voeding, de wer-
velkolom, gevoeligheid en ener-
gie geeft inzicht in hoe uniek het 
kind is, waarbij ook de rol van 
de volwassene hierin wordt be-
licht. Kijk voor meer informatie 
op www.swpbook.com.

Hulp gevraagd bij een 
planschadeonderzoek

Castricum – Het Strand-
vondstenmuseum blijft naar-
stig zoeken naar mogelijkheden 
om de zorgkwekerij met Strand-
vondstenmuseum op rendabe-
le wijze te exploiteren. Voor een 
economisch haalbare exploita-
tie zou een horecaterras bij het 
museum nodig zijn. Initiatiefne-
mer Menno Twisk: ,,Om nu toch 
echt alle opties de revue te laten 
passeren en nader te onderzoe-
ken hebben wij de gemeente ge-
vraagd een planschade-onder-
zoek te helpen uitvoeren, waar-
bij we hopen dat dat kostenneu-
traal uitgevoerd kan worden. Het 
onderzoek behelst het taxeren 
van de mogelijke waardevermin-
dering van de omliggende wo-

ningen door overlast van zo’n 
terrasexploitatie, afgezet tegen 
een hernieuwde ingebruikname 
en intensivering als bloembol-
lenbedrijf met bijbehorende ac-
tiviteiten zoals vrachtwagens en 
landbouwmaterieel. Wij willen 
dat graag in  beeld hebben. Na 
alle tevergeefs gemaakte kos-
ten voor aanvragen, vergunnin-
gen, advocaat- en advieskos-
ten, kunnen en willen wij voor dit 
onderzoek geen verdere kosten 
meer maken. Mochten deskun-
digen op dit terrein die ons mu-
seuminitiatief met zorgkwekerij 
een warm hart toedragen te hulp 
willen schieten voor  een derge-
lijk onderzoek, dan zullen wij hier 
erg dankbaar voor zijn.”

Castricum - De opbrengst van 
de Alzheimercollecte die gehou-
den is van 3 tot en met 9 novem-
ber bedraagt 4.7748,04 euro.

Opbrengst 
van collecte

Castricum - Een bewoonster 
aan de Poelven heeft dinsdag 
rond 20.30 uur een inbreker be-
trapt. De bewoonster hoorde ge-
luiden in de woonkamer en be-
sloot te gaan kijken. Hier zag zij 
dat een inbreker probeerde haar 
raam te forceren. Toen hij haar 
zag rende hij weg. De vrouw zag 
vervolgens nog een man weg-
rennen. Vermoedelijk stond de-
ze op de uitkijk. De twee renden 
de Eerste Groenelaan in richting 
het spoor. De inbreker die het 
raam probeerde te forceren was 
lichtgetint, rond de 18-25 jaar, 
1.75 m lang en heeft kort donker 
haar. Hij droeg een korte, don-
kere jas en een donkere broek. 
De andere man is rond 1.75 m 
lang en droeg donkere kleding. 
Iets gezien of weet u wie de po-
litie zoekt? Bel dan naar 0900-
8844.

Poging inbraak

Regio – De Stapmaatjes, voor 
gezellige mensen tussen 30 en 
55 jaar, komen op 7 december 
bijeen om bij een clublid in Uit-
geest kerstkaarten te maken. Op 
13 december gaan de leden naar 
de Midwinterfair in De Rijp. Kijk 
voor meer informatie op www.
stapmaatjes.nl.

StapmaatjesGescheurd trommelvlies 
door vuurwerk in tunneltje
Castricum - De politie is op zoek 
naar getuigen van een vuurwer-
kincident dat op dinsdagmid-
dag plaatsvond op de Rijnweg 
in Hoorn. Omstreeks 16.15 uur 
liep een 18-jarige vrouw uit Cas-
tricum door het tunneltje bij het 
station Kersenboogerd aan de 
Rijnstraat. Ter plaatse werd door 

een groepje jeugd vuurwerk af-
gestoken. De knal was zo luid, 
dat de vrouw een gescheurd 
trommelvlies opliep en zich on-
der doktersbehandeling moest 
laten stellen. De politie verzoekt 
eventuele getuigen van dit voor-
val om zich te melden. De politie 
is bereikbaar op tel.: 0900-8844.

Danae en Serena scoren op Nederlands kampioenschappen zwemmen
Castricum - Op de Open Ne-
derlandse Kampioenschappen 
zwemmen in Tilburg kwamen de 
Castricumse  Danae Kingma en 
Serena Stel aan de start. 
Danae, zwemend voor het 
Heemskerkse OEZA, startte op 
zaterdag op de 100 vrij. Maar 
haar brilletje ging af bij de start 
waardoor haar focus weg was. 

Toch zwom ze naar een 100.08. 
Zondag kwam Danae uit op de 
50 vrij en met haar 27.71 bleef ze 
iets boven haar pr. Serena, zwe-
mend voor het Amsterdamse De 
Dolfijn, zwom zes persoonlijke 
wedstrijden en een estafette. Op 
vrijdag begon Stel met de 200 
vrij, haar tijd was iets boven haar 
pr. Hierna kwam ze ook nog uit 

in de rechtstreekse finale van de 
1500 vrij. Ze werd hier vijfde Ne-
derlandse. Zaterdagochtend be-
gon met de 200 wissel; net geen 
pr, maar wel een plaatst in de B-
finale die ze af heeft gezegd om 
een goede 800 vrij te kunnen 
zwemmen. In de avond zwom 
Serena de rechtstreekse A-finale 
van de 800 vrij met een pr van 6 

sec 9.18.01. Serena werd zesde. 
Zondag begon met de 400 vrij en 
die was goed voor een B-finale 
plek. De 100 wissel (8 min na de 
400 vrij) was net iets boven haar 
beste tijd. Aan het eind van de 
ochtend vond ook nog de series 
plaats voor de vier keer 100 vrij. 
Serena zwom een splittijd van 
58.88 en het team van De Dolfijn 

plaatste zich voor de finale van 
die avond. In deze finale zwom-
men  vier andere Dolfijn zwem-
mers naar goud wat ook goud 
betekende voor Serena. 
Serena zwom zelf nog de B-fi-
nale op de 400 vrij haar tijd van 
4.28.62 was een persoonlijk re-
cord en goed voor een vijfde 
plek.

Alkmaar - De afdeling verlos-
kunde Medisch Centrum Alk-
maar houdt op dinsdag 25 no-
vember een voorlichtingsavond 
over bevallen. 

De bijeenkomst is van 19.30 tot 
21.15 uur in de Pieter van Fo-
reestzaal, ingang Metiusgracht. 
Deze bijeenkomst is bestemd 
voor vrouwen die op de da-
tum van de bijeenkomst 28 we-
ken of langer zwanger zijn en 
hun naasten. De toegang is gra-
tis. Aanmelden kan via telefoon-
nummer 072-5483500.

Info over bevallen

Makkelijke overwinning
Castricum - Helios speelde af-
gelopen weekend tegen de eer-
ste van de vier Friese ploegen uit 
hun poule en won gemakkelijk 
met 20-14. Kinea was geen ge-
makkelijke tegenstander. Helios 
kwam wel direct op voorsprong 
1-0 maar de Friezen wisten elke 
keer weer gelijk te maken en dat 
bleef zo tot de 6-6. Helios gooi-
de daarom het tempo wat om-
hoog en dat resulteerde in een 
9-7 voorsprong in de rust. 
Na de rust scoorde Helios de eer-
ste goal 10-7 en kreeg daarmee 
drie punten voorsprong. Deze 
voorsprong wist Helios het eer-
ste deel van de tweede heft vol te 
houden en kon daarna zelfs uit-
lopen naar 15-10. Hoewel Kinea 
goed mee bleef doen, konden zij 

niet voorkomen dat Helios zelfs 
op 6 punten voorsprong kwam. 
Deze voorsprong wist Helios tot 
het einde vol te houden en daar-
mee kwam de eindstand van 20-
14 op het scorebord.
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Pingpongballetjes en Sint 
Maarten op zijn Gronings

Castricum - Tafeltennisvereni-
ging Castricum trakteerde de 
kinderen ook tijdens Sint Maar-
ten voor de tafeltenniszaal aan 
de Gobatstraat. De bijna zes-
tig klaargemaakte traktaties wa-
ren in een oogwenk verdwenen 
en snel moest er nog bijgemaakt 
worden. Alle kinderen kregen 
ook een pingpongballetje en een 

vrijkaartje om zes keer te komen 
trainen of op de zondagmiddag 
gewoon een partijtje te komen 
spelen. Want na al dat snoep, 
is een beetje bewegen natuur-
lijk wel gezond. Eén jongetje zet-
te de harten in vuur en vlam, 
zoontje van een jeugdtrainer met 
Groningse roots, door een Gro-
nings lied ten gehore te brengen. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot: 08-11-2014, Floor Lu-
cienne Anna Louwe dochter van 
Johannes C. Louwe en Miranda 
Krom. Castricum: 22-10-2014, 
Luiza Wijnanda Soledad Bij-
man dochter van Paulus J. Bij-
man en Laura de Vries (rectifica-
tie). Castricum: 26-10-2014, An-
na van Wilsem, dochter van Har-
ry van Wilsen en Edith M.W. Dek-
ker. Castricum: 05-11-2014, Imke 
Louise Dijkstra dochter van Hen-
drik J. Dijkstra en Silvy M. Hen-
driks. Castricum: 06-11-2014, 
Noor Usman Kayani dochter 
van Usman S. Kayani en Hasna 
Bellehmine. Castricum: 10-11-
2014, Bruun Arja de Graaf zoon 
van Barthus J. de Graaf en Mar-
lies van Aartsen. Castricum: 12-
11-2014, Mané Arakel dochter 
van Samwel A.S. Arakel en Na-
re Ohan. Limmen: 02-11-2014, 
Fosse Roef Limmen zoon van 
Bart Limmen en Anna E. Braak. 
Limmen: 06-11-2014, Nina Jo-
anna Tomasi dochter van Ro-
bertus J.M. Huijsmans en Gio-
vanna F. Tomasi. Limmen: 08-11-
2014, Keet Daantje van Straten 
dochter van Sander van Straten 
en Pauline C.A. Admiraal. Lim-
men: 11-11-2014, Anouk Maria 
Geertruida Nijman dochter van 
Mattheus P.C. Nijman en Nat-
halie M. Hollenberg. Limmen: 

11-11-2014, Bas Robert Moana 
Hoekstra zoon van Jan Hoekstra 
en Renske L. Bijlmer. Limmen: 
11-11-2014, Yvan Jouke Ngaru 
Hoekstra zoon van Jan Hoekstra 
en Renske L. Bijlmer. 

Aangifte huwelijk/partner-
schap
Castricum: 04-11-2014, Everar-
dus J.P. Velzeboer en Johanna 
W.E. de Maar. Castricum: 10-11-
2014, Richard Roodt en Fatiha 
Fanane. Castricum: 10-11-2014, 
Gaylord de Winter en Nelleke 
Kneppers.

Overleden
Akersloot: 02-11-2014, Christi-
nus Tjado Tjadens gehuwd met 
Adrea J. Belt. Castricum: 22-10-
2014, Stefan Pieter Mous. Castri-
cum: 30-10-2014, Johanna Bok-
horst. Castricum: 31-10-2014, 
Johannes Groentjes gehuwd 
met Gerarda de Zeeuw. Castri-
cum: 03-11-2014, Theresia Jo-
hanna Fransisca Banken. Castri-
cum: 11-11-2014, Maria Cornelia 
Poel. Castricum: 12-11-2014, Eli-
sabeth C. Botzen. Heiloo: 06-11-
2014, Gerardus C. Groot gehuwd 
met Margaretha C.G. Valkering. 
Limmen: 05-11-2014, Arthur 
Hansen gehuwd met Marga-
retha M.G. Hesselman. Limmen: 
07-11-2014, Theresia Schilder. 

Experiment, improvisatie 
en verhalen in Bakkerij 

Castricum - Vrijdag 21 novem-
ber muziek van Ti Femme en 
John Ewband in De Bakkerij. 
Zondag vertelt Gerard Veldt (fo-
to) over de geschiedenis van de 
landbouw in Castricum. 
Ti Femme is Helena Sanders. 
Haar muziek is experimenteel 
en iedere maand organiseert ze 
bij OCCII in Amsterdam een vi-
deo- en muziekoptreden on-
der de naam A/V Club. De John 
Ewband, niet te verwarren met 
de bekende muziekproducer, is 
een psychedelische improvisa-
tieband die pas sinds september 

2014 bestaat. De John Ewband is 
ook wel bekend onder de naam 
Schelvis en de Pekels. Zaal open 
om 21.00 uur, entree vier euro. 
tree: 4 euro 
Zondag 23 november de ge-
schiedenis van de landbouw in 
Castricum door Gerard Veldt.
Met een powerpointpresentatie 
geeft hij inzicht in de opkomst 
en ontwikkeling van het land-
bouwgebied rondom Castricum. 
Naast verhalenverteller is hij ook 
veehouder en over beiden kun-
nen vragen gesteld worden! Zaal 
open 14.00 uur, entree gratis. 

Kinder- en Jeugdpsychologie Ilse Welp:

Kinderen zelfverzekerder 
door juiste begeleiding

Heemskerk - De praktijk Kin-
der- en Jeugdpsychologie Ilse 
Welp bestaat inmiddels vijf jaar. 
Ilse startte aanvankelijk met een 
praktijk aan huis, maar sinds vo-
rig jaar is de praktijk gevestigd 
op bedrijventerrein De Trompet. 
Op de nieuwe locatie werkt nu 
een vast team van drie psycho-
logen, twee orthopedagogen en 
een logopedist.
Door de verschillende experti-
ses van de medewerkers is het 
mogelijk om op diverse terrei-
nen begeleiding te kunnen bie-
den aan kinderen en hun ouders, 
maar indien nodig ook aan de 
school. Vanuit de praktijk wordt 
kortdurende psychologische be-
geleiding aangeboden aan kin-
deren en jongeren die niet lekker 

in hun vel zitten. Ook wordt ge-
regeld psychologisch onderzoek 
(bijvoorbeeld een intelligentie-
onderzoek) uitgevoerd wanneer 
het niet lekker gaat op school en/
of een kind niet meer met plezier 
naar school gaat vanwege leer-
problemen of juist vanwege ver-
veling. Daarnaast wordt begelei-
ding geboden bij verschillende 
vormen van leerproblemen, zoals 
begrijpend leesproblemen, spel-
lingproblemen, rekenproblemen, 
en (ernstige) dyslexie. Doelge-
richt en oplossingsgericht wer-
ken maken de hulpvraag con-
creet en zorgen ervoor dat ge-
richt naar de oplossing toege-
werkt kan worden. Zelfstandig-
heid en zelfverantwoordelijkheid 
staan daarbij centraal. Ilse Welp: 

,,Hulp aan kinderen, juist in de 
basisschool leeftijd, is belang-
rijk omdat de basisschoolperio-
de de gevoeligste periode is van 
kinderen om dingen te leren. Een 
stevige basis die in deze periode 
gelegd wordt heeft de beste lan-
ge termijn effecten. Wij zien bij-
voorbeeld dat kinderen door de 
begeleiding zelfverzekerder wor-
den en lekkerder in hun vel gaan 
zitten. Door een dyslexiebehan-
deling komen de leerprestaties 
veel dichter bij hun werkelijke 
mogelijkheden, wat het school-
advies weer ten goede komt.’’
Kinder- en Jeugdpsychologie Il-
se Welp is gevestigd aan De 
Trompet 1723 in Heemskerk. 
Mail voor informatie naar ilse@
ilsewelp.nl of bel: 0251 239238.

Volleybalvereniging start 
jeugdvolleybal in Limmen

Limmen - Woensdag 26 no-
vember start Croonenburg met 

jeugdvolleybal in Limmen. De 
trainingen zijn van 15.30-17.00 

uur. Iedereen tussen de 6-13 jaar 
uit Limmen en omstreken is wel-
kom. De trainingen worden ge-
geven in sporthal De Enterij. Vol. 
Voorzitter Arjen Pauzenga:  ,,Tot 
aan de kerstvakantie kunnen de 
leerlingen gratis meetrainen en 
als het bevalt kunnen ze lid wor-
den van onze volleybaldepen-
dance in Limmen. 
Croonenburg heeft medaille-
winnaar op de Olympische Spe-
len Edwin Benne bereid gevon-
den een volleybalclinic te geven 
om de volleybaldependance een 
extra impuls te geven op 10 de-
cember van 15.30-17.00 uur.  De-
ze clinic staat open voor iedere 
basisschoolleerling. Voor meer 
informatie kijk op Croonenburg.
nl.
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Zaterdag 22 november 
Junioren:
FC Uitgeest B1-Fortuna Wormerv. B1 14:30
FC Uitgeest B2-WSV 30 B2 09:30
Petten B1-FC Uitgeest B3 14:00
FC Uitgeest B4-ADO ‘20 B3 13:15
FC Uitgeest B5-Kolping Boys B8 14:30
FC Uitgeest C1-WSV 30 C1 12:30
FC Uitgeest C2-
Fortuna Wormerveer C2 12:45
ADO ‘20 C5-FC Uitgeest C3 13:15
FC Uitgeest C4-Berdos C3 14:30
Castricum C3-FC Uitgeest C5 11:00
Fortuna Wormerv. C5-FC Uitgeest C6 10:00
FC Uitgeest C7-Saenden C1G 14:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-ADO ‘20 MB1 12:00
FC Uitgeest MB2-Limmen MB2 11:00
Purmerend MC2-FC Uitgeest MC1 11:15
FC Uitgeest MC2-
Haarlem-Kennemerland MC1 13:00
WSV 30 MD1-FC Uitgeest MD1 09:45
Limmen ME2-FC Uitgeest ME1 09:00
Pupillen:
FC Uitgeest D1-Kennemers D1 10:00
Wijk aan Zee D1-FC Uitgeest D2 09:30
FC Uitgeest D3-Kennemers D2 11:30
FC Uitgeest D4-Egmondia D2 13:00
DEM D7-FC Uitgeest D5 11:15
Zeevogels D3-FC Uitgeest D6 10:30
FC Uitgeest D7-IVV D5 09:00
DSS E1-FC Uitgeest E1 16:45
ODIN 59 E2-FC Uitgeest E2 11:00
Vitesse 22 E2-FC Uitgeest E3 09:45
Meervogels 31 E2-FC Uitgeest E4 09:00
FC Uitgeest E5-ADO ‘20 E7 10:15

FC Uitgeest E6-Purmersteijn E8 11:30
FC Uitgeest E7-Limmen E4 11:30
FC Uitgeest E8-Castricum E8 10:15
EDO hfc E5-FC Uitgeest E9 09:00
FC Uitgeest E10-Castricum E9 09:00
FC Uitgeest F1-Bloemendaal F1 09:00
FC Uitgeest F2-ADO ‘20 F1 10:15
Sp. Krommenie F3-FC Uitgeest F3 10:15
Sp. Krommenie F4-FC Uitgeest F4 10:15
FC Uitgeest F5-Jong Holland F4 09:00
Fortuna W’veer F7-FC Uitgeest F7 10:00
FC Uitgeest F8-Castricum F8 10:15
Vitesse 22 F4-FC Uitgeest F9 09:45
Terrasvogels F2-FC Uitgeest F10 09:00
FC Uitgeest MP1-Foresters de MP2 09:00
FC Uitgeest KB1 09:00

G-team:
Bloemendaal G1-FC Uitgeest G1 14:00

Zondag 23 november 
Senioren:
ZAP 1-FC Uitgeest 1  14:00
WSV 30 2-FC Uitgeest 2 11:00
FC Uitgeest 3-ADO ‘20 4 10:30
FC Uitgeest 4 -Adelbert St 2 10:30
FC Uitgeest 6-Kennemers 4 13:30
FC Uitgeest 8-SDZ 7 12:45
HSV 6-FC Uitgeest 9 10:00
FC Uitgeest 10-Limmen 7 11:00
HSV 8-FC Uitgeest 11 10:00
FC Uitgeest 12-Beverwijk 5 10:30
Junioren: 
Diemen A1-FC Uitgeest A1 12:00
FC Uitgeest A2-Purmerland A1 13:30
FC Uitgeest A3-Koedijk A2 13:30

WOSU dankt 
tapas-eters
Uitgeest - Op vrijdag 24 oktober 
organiseerde de Stichting Werk-
groep OntwikkelingsSamenwer-
king Uitgeest een tapas avond 
in De Klop. Het werd een druk-
bezochte en gezellige avond! 40 
gasten genoten van de heerlijke 
tapas, vervaardigd door de koks 
van IJmond Werkt. De baten van 
deze avond, ruim 640 euro, ko-
men geheel ten goede aan de 
Alpizar Stichting in Uitgeest. Zij 
ondersteunt de projecten van 
onze oud-plaatsgenote Nancy 
Brandjes in Costa Rica. De WO-
SU wil allen die de avond zo’n 
succes maakten bedanken!

Op stap met 
Stapmaatjes
Regio - In december staan er 
leuke activiteiten bij club Stap-
maatjes (voor gezellige mensen 
tussen 30 en 55 jaar) gepland.
Op 7 december worden er bij 
een clublid in Uitgeest kerst-
kaarten gemaakt. Op 13 decem-
ber gaan de leden naar de mid-
winterfair in De Rijp. De club or-
ganiseert nog meer activitei-
ten: bios, wandelen, fietsen, mu-
sea bezoeken. Wil je meer weten 
over de club , kijk dan op www.
stapmaatjes.nl.

Dieselspoor op Molenwerf
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest werd zaterdagochtend 
omstreeks vijf voor half 10 opge-
roepen voor het reinigen van het 
wegdek op de Molenwerf in Uit-
geest.
Ter plaatse had een voertuig over 
een groot deel van de weg die-

sel gelekt. De diesel lag vanaf de 
Geesterweg tot de oprit van Van 
der Lem aan de Molenwerf.
De brandweer heeft de diesel 
zoveel mogelijk opgeruimd. De 
Molenwerf was hierdoor tijde-
lijk afgesloten. (bron: 112-uit-
geest.nl)

Stierensperma gestolen
Uitgeest - Bij een boerderij in 
Uitgeest is een vat stierensper-
ma gestolen. Het vat, met een 
marktwaarde van 10.000 eu-
ro, is vermist sinds 4 november. 
De politie vermoedt diefstal. Dat 
meldt RTV Noord Holland. “Ja, 
dat was wel even schrikken toen 
het vat weg was”, vertelt boer 
Dik Groen tegen RTV Noord-
Holland. Volgens Groen moet het 
vat overdag zijn weggehaald. “In 

de avond en nacht is de ruimte 
afgesloten.” De marktwaarde van 
een vat stierensperma bedraagt 
ongeveer 1000 euro, maar kan 
voor een boer wel oplopen tot 
10.000 euro. “Mijn fokprogram-
ma is helemaal naar de knoppen. 
In zo’n tank zitten heel wat riet-
jes. Dat zal ik opnieuw aan moe-
ten vullen.” 
De politie roept getuigen op zich 
te melden.

Mountainbike toertocht 
voor Huis achter de Duinen

Heemskerk - Ieder jaar orga-
niseert Stichting Wielercomi-
té Heemskerk in samenwerking 
met IJsclub Kees Jongert en Pro 
Kids IJmond een mountainbike 
toertocht voor een goed doel. Dit 
jaar wordt de tocht op zondag 23 
november verreden en is geko-
zen voor het doel ‘Het Huis Ach-
ter de Duinen’. 
Dit huis wordt momenteel ge-
bouwd aan de Rijksstraatweg in 
Heemskerk. Het wordt een huis 
waar zes meervoudig complex 
gehandicapte bewoners gaan 
wonen. Zij verblijven daar on-
der begeleiding en waar moge-
lijk zelfstandig. (www.stichting-

achterdeduinen.nl) 
Het initiatief voor dit huis komt 
van de familie Van Rixel en is 
zeer uitdagend. Natuurlijk ver-
dient dat ondersteuning en om 
deze redenen hebben eerder ge-
noemde organisaties een MTB 
toertocht gekoppeld aan dit goe-
de doel. 

De tocht gaat weer door duin en 
over strand. Het betreft een ge-
heel uitgepijlde tocht van 43 ki-
lometer met diverse klimme-
tjes. De start is vanaf 9.00 uur tot 
10.30 uur. Startlocatie: IJsclub 
Kees Jongert, Adelaertlaan 5 in 
Heemskerk. 

Fietsstimuleringscampagne 
IJmond Bereikbaar van start

IJmond - IJmond Bereikbaar 
heeft dinsdag 28 oktober het 
startschot gegeven voor de fiets-
stimuleringscampagne Goed op 
Weg: met de fiets. Negen bedrij-
ven waren er als eerste bij om 
mee te doen met de pilot.
De voorzitter van de stichting 
IJmond Bereikbaar, Ton van der 
Scheer is nu al trots op de cam-
pagne: “ik ben blij verrast met de 
grote belangstelling, we kunnen 
nu al van een succes spreken.”
De bedrijven die meedoen 
zijn  Enci, Patina, Hans Weeren,  
Hoogewerf Engineering, DSE 
Automatisering, De Tuinen, Mid-
delkoop, Crown van Gelder en 
het Rode Kruis ziekenhuis.

Goed op Weg
De campagne Goed op weg 
is een van de maatregelen die 
IJmond Bereikbaar neemt in sa-
menwerking met Rijkswaterstaat 
om automobilisten te stimule-
ren de auto te verruilen voor de 
fiets of het openbaar vervoer. Dit 

is van belang als de Velsertunnel 
dicht gaat in 2016, maar moet 
daarnaast een duurzame oplos-
sing zijn voor nu en na renova-
tie van de tunnel. Het is belang-
rijk dat de IJmond bereikbaar 
blijft en het verruilen van de au-
to voor fiets of OV helpt daarbij. 
Naast bereikbaarheid is lucht-
kwaliteit een belangrijke factor 
om alternatieven te stimuleren. 
Elke automobilist die zijn auto 
laat staan, maak dus verschil uit. 
De fietsers zijn in ieder geval en-
thousiast. 
Zij krijgen een beloning van 10 
cent in de zomer en 15 cent in de 
winter voor elke gefietste woon/
werk kilometer. De beloning 
helpt als duwtje in de rug om 
ook de fiets te pakken bij slech-
ter weer. Deelnemer Mike: “Op 
de fiets heb ik minder last van 
het drukke verkeer, maar wat 
voor mij ook erg belangrijk is: ik 
lever een bijdrage aan de CO2-
prestatieladder waar wij met ons 
bedrijf aan meedoen.”

Andere maatregelen
Zo is er voor de fietsers meer 
goed nieuws, vanaf januari 2015 
gaat er een tweede fietspont 
varen, die het nog makkelijker 
maakt om bestemmingen bin-
nen de IJmond met de fiets te 
bereiken.
Voor de medewerkers die niet 
op de fiets kunnen of het open-
baar vervoer nu mijden omdat de 
verbinding niet ideaal is, is er de 
campagne Goed op Weg: met de 
shuttle.  Voor deze mensen is er 
de shuttledienst, deze rijdt in de 
spits van station Beverwijk naar 
verschillende bedrijventerreinen.
 
Ook meedoen?
Op 3 november gaan de eerste 
fietsers van start. Tijdens de pilot 
wordt het systeem goed getest 
en waar nodig verbeterd. Van-
af maart 2015 kunnen alle be-
drijven in de IJmond deelnemen. 
Geïnteresseerde bedrijven kun-
nen zich aanmelden via de web-
site www.ijmondbereikbaar.nl.
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17.000 handtekeningen 
tegen de bezuinigingen
Regio – ,,Hier is het laatste 
woord nog niet over gezegd” 
zei Commissaris van de Koning 
Remkes bij de overhandiging 
van bijna 17.000 handtekenin-
gen. Hij doelde op de campag-
ne ‘Houd de natuur open’ tegen 
de bezuinigingen van 1,5 mil-
joen euro op het werk van Land-
schap Noord-Holland. De hand-
tekeningen werden 11 november 
door twee boswachters en direc-
teur Ernest Briët van Landschap 
Noord-Holland aangeboden. 

Een amendement van 50Plus, 
GroenLinks, Partij voor de Die-
ren, SP, ChristenUnie en SGP 
om de subsidie voor Land-
schap Noord-Holland te hand-
haven haalde het niet. Een mo-
tie van de coalitiepartijen D66 en 

PvdA die wel werd aangenomen, 
geeft Landschap Noord-Holland 
de mogelijkheid haar uitzonde-
ringspositie nader te onderbou-
wen. 
De PvdA: ,,Als het Landschap 
haar taken niet meer goed kan 
vervullen vanwege de bezuini-
gingen, dan moet de provincie 
direct ingrijpen. Natuurbeheer is 
een kerntaak van de provincie, 
daar horen voldoende midde-
len bij.” De campagne van Land-
schap Noord-Holland heeft veel 
aandacht gekregen. De Com-
missaris van de Koning deed de 
suggestie de fi nanciering van 
het natuurbeheer tot onderwerp 
van de Provinciale Statenverkie-
zingen op 18 maart 2015 te ma-
ken. Die handschoen pakt Land-
schap Noord-Holland op.

Castricum - Een aantal vrijwil-
ligers zijn tot lid van verdien-
ste benoemd bij Vitesse’22. Tot 
lid van verdienste zijn benoemd 
Joop Hollenberg, Henny Reijn-
ders, Sjaak Lute en Henk Poel. 
De leden van verdienste kregen 
van voorzitter Hans Kaandorp de 
bijbehorende Vitesse-versierse-
len opgespeld en werden voor-
zien van een taart van spon-
sor De Roset. Tot vrijwilliger van 
het jaar is Ron Limmen gekozen. 
Ron is op vele fronten actief bin-
nen Vitesse. Het afgelopen sei-
zoen heeft hij gezorgd dat de 
voormalige reproruimte omge-
toverd werd tot een mooie ruim-
te voor de materialen. Daarnaast 
onderging ook het ballenhok een 
opknapbeurt.

Ron vrijwilliger 
van het jaar!

Hoog bezoek 
op het Clusius
Castricum - Maandag 10 no-
vember kreeg het Clusius Colle-
ge Castricum hoog bezoek. Me-
vrouw Alida Oppers, directeur-
generaal Primair Onderwijs en 
Vervolg Onderwijs bij het Mi-
nisterie van Onderwijs Cultuur 
& Wetenschap (OCW) bezocht 
de school vanwege haar nieu-
we functie als directeur-gene-
raal van dit Ministerie. Ze wil-
de het Clusius College Castri-
cum graag bezoeken omdat het 
Clusius twee keer het predicaat 
Excellente School heeft gekre-
gen. Een andere reden om voor 
het Clusius College Castricum te 
kiezen is het feit dat de school 
bekend staat vanwege de goe-
de zorgstructuur die geboden 
wordt. Zij heeft gesproken met 
diverse mensen van het Clusius.

Winst in Warmenhuizen
Limmen - Terwijl de schaakwe-
reld in de ban is van het titelge-
vecht tussen Magnus Carlsen en 
Vishy Anand speelde het eer-
ste zestal van schaakvereniging 
Vredeburg een bondswedstrijd 
in Warmenhuizen. Op dezelf-
de avond speelden de overige 
schakers de zevende ronde van 
de interne competitie. Vredeburg 
1 kwam snel op een achterstand 
toen Jaap Limmen op het zes-
de bord een torenoffer zag mis-
lukken. Jos Admiraal behaal-
de op bord vier het eerste half-
je. Ook Harold Ebels scoorde een 
half puntje. Toen Ed Stolp voor-
deel zag verdampen en niet ver-
der kwam dan remise werd het 
benauwd voor Vredeburg. Ge-
lukkig scoorde Sandra Hollander 
een vol punt na een superieur pi-
onneneindspel. Met een 2,5-2,5 
tussenstand waren alle ogen ge-
richt op Barry Blekemolen die te-
gen een moeizame stelling aan-

keek, met twee pionnen min-
der. De tegenstander verbruik-
te te veel bedenktijd en knoeide 
zijn voordeel weg. Een krappe, 
maar cruciale 2,5-3,5 in Limmer 
voordeel kwam op de teller en 
de kampioenskansen van Vrede-
burg blijven in tact. In de inter-
ne competitie veroverde Piet van 
der Heijdt een punt tegen Robin 
Rommel. Jan Brantjes was in z’n 
nopjes na zijn zege op Nico Pep-
ping. Hidde Ebels speelde zijn 
favoriete damegambiet en be-
reikte winnend voordeel tegen 
Ronald van der Storm. Jeroen 
Tebbens blijft uitstekend scoren. 
Toen de stelling complex werd 
rekende hij dieper dan Dylan de 
Vries en legde de basis voor een 
overwinning. Jan Borst had een 
ongelukkige avond. Hem trof het 
lot dat ‘oneven’ heet. Komende 
vrijdag speelt Vredeburg 2 zijn 
bondswedstrijd tegen De Wijker 
Toren 4.

Luisteren naar de stilte
Regio - Op vrijdag 21 november 
begeleidt Anky Floris vanuit Be-
nedictushof bij de Abdij van Eg-
mond, een verstillende wande-
ling in de duinen. ,,Na een korte 
introductie in de kerk starten we 
onze wandeling”, vertelt zij. ,,In 
stilte. Wat is er mooier dan stil 
te kunnen zijn? Te kunnen luis-
teren naar de stilte! Stil zijn geeft 
ruimte. Heel veel ruimte. Je krijgt 
onderweg verschillende ver-
diepingsopdrachten, die je nog 
meer in contact met je eigen stil-
te zullen brengen. Zo ga je bij-
voorbeeld een stilleven maken 
en je krijgt een kaart met een 
persoonlijke vraag om een stukje 
met je mee te nemen op je pad. 
Terug in Benedictushof staat er 
koffi e en thee voor ons klaar en 
is er gelegenheid om onze erva-

ringen met elkaar te delen. Van 
13.00 tot 15.00 uur. Aanmelden 
via www.benedictushof.nl. Foto: 
Anky Floris.

Mandemakers blijft de baas
Akersloot - Wim Mandemakers 
heeft donderdagavond op de 
gebruikelijke wijze de winst be-
haald in de eerste rit in de nieu-
we reeks van tien wedstrijden 
om de mountainbikecup. Henk 
Verdonk junior kwam pas laat 
in de koers in aanmerking voor 
de tweede plaats, nadat hij eerst 
Henk Louwe en Wilfred Knegt 
door een misschakeling moest 

laten gaan, maar zich vervolgens 
weer herpakte en zijn tweede 
plek veiligstelde. 
De meeste spanning ontstond in 
de laatste ronden, toen het trio 
Wilfred Knegt, Henk Louwe en 
Henk Jan Verdonk senior met el-
kaar de strijd aanging om de res-
terende derde plaats. Henk Lou-
we wist aan het langste eind te 
trekken.

Griezelen in het bos
Castricum - Op vrijdag 14 en 
zaterdag 15 november werd voor 
het derde achtereenvolgende 
jaar een griezeltocht georgani-
seerd door de Stichting Samen 
Spelen in het bos bij bezoekers-
centrum de Hoep in Castricum. 
Ruim 570 mensen liepen, ver-
deeld over twee avonden, een 
uur lang in een donker bos. Hier 
kwamen zij allerlei nachtbrakers 
tegen, waaronder Dracula, Fran-
kenstein met kettingzaag, een 
vleesetende spin en een vlees-
etende kat, ontvoerders, bruiden 
van Dracula en vampiers. De op-
brengsten worden besteed aan 
activiteiten voor zieke en/of ge-
handicapte kinderen.

ViVa’s Vergeet-me-nietjes 
zoekt nieuwe zangers

Castricum - Graag meer con-
tact willen ervaren met de part-
ner, moeder of vader met ge-
heugenproblemen in een pretti-
ge sfeer? Ga dan eens kijken of 
het Vergeet-me-nietjes koor iets  
is. De ViVa! Vergeet-me-nietjes 
koren zijn speciale koren voor 
mensen met dementie én hun 
mantelzorger. 
Het koor wordt begeleid door 
verschillende muziektherapeu-
ten bij ViVa! Zorggroep. Muziek-
therapeut Jolijn over het initia-
tief: ,,Ik zie vaak dat het steeds 
moeilijker wordt om in relatie tot 
elkaar, een samen, oftewel echt 
contact te beleven. Zingen is een 
vorm van communicatie die er-
voor kan zorgen dat mensen met 
dementie uit hun isolement ge-
haald worden en zo weer beter 
contact hebben met hun omge-
ving. Dit maak ik in mijn werk 

als muziektherapeut dagelijks 
mee en ik hoop dan ook dat er 
veel animo is voor het koor zo-
dat meer mensen dit kunnen be-
leven.” Het zingen in een koor als 
aangepaste en zinvolle activiteit 
voor personen met dementie en 
hun mantelzorger heeft zijn ef-
fect al bewezen in Engeland. 
Door het samen zingen ontstaat 
er een gevoel van saamhorig-
heid en wordt het zelfvertrouwen 
vergroot, omdat mensen zich tij-
dens het zingen meer herinne-
ren dan ze zelf dachten. Op vrij-
dag is er de mogelijkheid om te 
zingen van 11.00 tot 12.00 uur 
in woonzorgcentrum De Boog-
aert in Castricum of op woens-
dagavond van 19.30- 20.30 uur 
in woonzorgcentrum Sint Ag-
nes in Heemskerk. Aanmelden 
via j.bakker3@vivazorggroep.nl 
of bel naar 06 23150266.

Castricum - Het darttoernooi 
in Castricum staat weer voor 
de deur. De tiende editie wordt 
gespeeld op 20 december in 
Tapperij De Stiefel. Inschrijven 
kan vanaf nu in de Stiefel of via 
dennisoverdijk@ziggo.nl. Mi-
nimale leeftijd is achttien jaar. 
Aanvang van het toernooi is 
15.00 uur en De Stiefel is ge-
opend vanaf 14.00 uur.

Wie wordt de 
beste darter?
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