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Peter Verduin terug bij 
PvdA, bestuur treedt af

Castricum - Gemeenteraadslid 
Peter Verduin van de PvdA Cas-
tricum signaleerde een vertrou-
wensbreuk tussen bestuur en de 
fractie en is bijna een maand ge-
leden daarom uit de fractie ge-
stapt. Kort daarna heeft het be-
stuur het landelijk partijbureau 
gevraagd te bemiddelen. Om dit 
mogelijk te maken, heeft het af-
delingsbestuur besloten terug te 
treden. Tot en met de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2014 
zal een klein interim-bestuur 
de taken overnemen. PvdA-be-
stuurslid Hans Leeuwenkamp, 
tevens vice-voorzitter, is het 
niet eens met de gang van za-

ken. ,,Verduin stapt uit de fractie 
en neemt zijn zetel mee, hoewel 
hij een verklaring heeft onderte-
kend dat niet te zullen doen. In 
de afgelopen jaren had Peter op 
geen enkele wijze aan het be-
stuur kenbaar gemaakt moeite 
met het bestuur te hebben. Wat 
wel telde was de vrees van frac-
tieleden dat ze niet hoog genoeg 
op de kandidatenlijst zouden 
worden geplaatst.” In het NHD 
zegt Verduin dat zijn vertrek 
vooral te maken had met com-
municatieproblemen met het be-
stuur en het uitblijven van voor-
bereidingen op de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2014. 

Castricum - De herinrichting van de Cieweg tussen de Nuhout 
van der Veenstraat en de Dr. de Jonghweg is in volle gang. De 
weg wordt opnieuw bestraat. Dankzij de Tiger-Stone van we-
genbouwer De Bie is het werk een stuk lichter geworden. 

Deze ‘tapijtlegger’ is een zes me-
ter brede machine waarmee een 
hele straat in één keer is te be-
straten, inclusief de randafwer-
king. De machine maakt gebruik 
van de zwaartekracht om de ste-
nen in de weg te krijgen. Als 
vanzelf zakken de stenen om-
laag en komen direct in het juis-
te patroon op hun plek. Het eind-
resultaat is dat de stenen met-
een strak opgesloten liggen tus-
sen de trottoirbanden. De straat 
is in één keer afgewerkt. De ver-
keerswethouder Meijer, hielp 
maandag een handje mee.

Oorzaak brand bus en 
vrachtwagen onbekend
Akersloot - Zondagmorgen om-
streeks 0.10 uur kreeg de poli-
tie melding dat een vrachtauto 
in brand stond die geparkeerd 
stond aan de Raadhuisweg. 
Door de brand was ook een tou-
ringcar, die naast de vrachtauto 
geparkeerd stond, in brand ge-
raakt. De vrachtwagen brandde 
geheel uit, de bus voor een deel.
De brand is begonnen aan de 
voorzijde van de vrachtauto, mo-

gelijk door een technisch man-
kement. Brandstichting wordt 
echter niet uitgesloten. Een 
technisch onderzoek zal hierin 
klaarheid moeten brengen.  

Limmen - Zaterdag rond 17.15 
uur heeft een aanrijding plaats-
gevonden op de Rijksweg. Au-
tomobilisten, vanuit Heiloo in de 
richting Limmen, moesten af-
remmen voor het rode verkeers-
licht bij de Kerkweg. Zij werden 
links ingehaald door een auto op 
de weghelft voor het tegemoet-
komende verkeer. Vervolgens 
botste de automobilist tegen de 
achterkant van een geparkeer-
de taxibus. De politie vermoedt 
dat de bestuurder een black-out 
heeft gehad. De bestuurder is na 
de aanrijding gestabiliseerd door 
een voorbijganger. De ambulan-
ce heeft hem daarna meegeno-
men naar het MCA. 

Black-out?

Verse wortel, echte vanille, walnoten 
en de rest blijft geheim!!

De enige echte!
Carrot Cake

8.95

8 personen

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Brochette
Varkenshaas met

paprika, ui en bacon

4 stuks € 5,95
Vleeswarentrio

Kipfilet (gerookt)

Boterhamworst
Ontbijtspek
samen € 4,99

Kippensoep
1 ltr € 3,95
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● Gas- en waterinstallaties
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● Dakbedekkingen en zinkwerken
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● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie
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Afzwemmers maart
Castricum - Op woensdag 6 
maart heeft een groep van 20 
kandidaten voor het B-diplo-
ma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug. Het diploma 
werd behaald door Jet van Beek-
hoff, Anna Beijer, Meike Bloot-
hoofd, Merel van den Booren, 
Reza Bracken, Lisa Christiani, 
Iris Glorie, Tessa Hardebol, Luca 
van Hoven, Michelle Jak, Nadi-
ne van Lieshout, Mikay van Mul-
lem, Sam Pijfers, Femke Rijcken, 
Hugo Sanders, Theun Schaaf-
sma, Alexander Stoppels, Tijn 
Straalen, Luuk Weijers en Flynn 
Wiersma.

Op 13 maart is er door vijf kandi-
daten afgezwommen voor het C-
diploma. Aybek Abdigerber, Ca-
roline Broekhuizen, Quinten Hol-
land, Hannah Ithurbure en Lu-
teyn Kampstra hadden een heel 
zwembad voor zichzelf en kre-
gen alle aandacht van hun fans 

voor hun goede prestaties van 
de eisen voor het C-diploma.
Woensdag 20 maart zijn de kin-
deren, die binnenkort op zwem-
les gaan, samen met hun ou-
ders  in het zwembad geweest 
voor een introductieles en heeft 
er geen afzwemmen plaats ge-
vonden.
Voor het A-diploma is er op 27 
maart door een groep van 22 
jonge kandidaten afgezwom-
men.  Stijn Bakker, Fenna Boen-
dermaker, Leandro Boon, Dan-
ny Borst, Diego Bulo, Lieke 
van Duin, Michelle Grogniet, 
Sjors Houtenbos, Jeroen de Ja-
ger, Kaderdan Kahraman, Joe-
ke Kavsek, Dolores Kloos, Frede-
rique Knops, Tijn Lute, Britt Put-
ter, Nick Reurts, Pim Schooteme-
ijer, Ommid Sheykhzada, Daan 
Stroet, Ymke Stuifbergen, Le-
vin Timmerman en Nika Weener  
hebben hun zwemkunsten aan 
hun publiek laten zien. 

Akersloter 
keeztoernooi

Akersloot – Op 14 april om 
13.00 uur is de Akersloter keez-
bord competitie in De Vriend-
schap. Per ronde worden de 
punten opgeteld, het team wat 
na vier speelrondes de meeste 
punten heeft behaald, gaat naar 
huis met de eerste prijs en de 
wisselbeker, de Akersloter keez-
cup. Daarnaast zijn de winnaars 
meteen geplaatst voor de finale 
van het Nederlands kampioen-
schap keezen 2013. 

Inschrijven kan via www.keez-
bord.nl. Deelname per ronde 
7,50 euro, inclusief consumptie 
en een warm hapje. Per ronde 
zijn er prijzen te winnen. 

Herbouw TTVC vordert gestaag

Castricum - Sinds de bouwver-
gunning goedgekeurd is en al-
le afspraken zijn afgerond, is de 
herbouw van Tafeltennis vereni-
ging Castricum (TTVC) op de 
Gobatstraat 12a van start ge-
gaan. In goed overleg met de 
directe bewoners tegenover en 

rondom het pand is de kleur-
stelling van het gebouw bepaald. 
Holabouw BV is eind februari 
gestart met de werkzaamheden 
en vermoedelijk is het pand eind 
juni al gereed. 
Daarna kan de inrichting wor-
den afgerond en na de zomer-

vakantie wordt het gebouw weer 
volledig betrokken. De vereni-
ging kan het nieuwe competi-
tieseizoen, welke in september 
van start gaat, weer in Castricum 
spelen in plaats van bij Rapidity 
in Beverwijk. TTVC zal met zeer 
veel genoegen de competitiete-
genstanders, eigen leden en toe-
komstige leden en bezoekers in 
het eigen ‘nieuwe’ clubgebouw 
verwelkomen. 
TTVC bestaat reeds sinds 28 
september 1948 en viert dit jaar 
dus haar 65-jarig bestaan. Al 
met al een mooi jaar voor de ver-
eniging en een goede reden voor 
een groots feest. Zaterdag 14 
september, precies twee jaar na 
de brand, is er een heropenings- 
en jubileumfeest voor alle leden, 
oud-le den en belangstellenden. 
Zie www.ttvcastricum.nl voor 
meer informatie, laatste status 
en foto’s van de herbouw. 

Reünie voor oud-CSV’ers
Castricum - De voetbalvereni-
ging CSV bestaat al ruim 10 jaar 
niet meer, nadat deze met de za-
terdagclub SCC opging in FC 
Castricum. Toch verlangden de 
spelers Jort Boot en Sander Lok 
naar een weerzien met de ou-
de garde en daarom organise-
ren zij een reünie voor de echte 
oud-CSV’ers op vrijdag 24 mei in 
strandpaviljoen Zoomers.

Belangstellenden kunnen zich 

hiervoor aanmelden door ui-
terlijk 21 april 35,00 euro over 
te maken naar rekeningnum-
mer 808213571 t.a.v. J.I. Boot/
S.M Ribbens onder vermelding 
van naam en ‘CSV-reünie’. Voor 
dit bedrag krijgt men de hele 
avond vrij bier, fris of wijn drin-
ken, hapjes (waaronder ‘de bal-
len van Graddy’) en muziek. Voor 
informatie wordt verwezen naar 
www.facebook.com/csvreunie of 
www.csvreunie.nl.

Politie vs team ‘Appel’
Castricum - Dinsdag 2 april heeft er een vriendschappelijke voet-
balwedstrijd plaatsgevonden tussen de jeugd uit Castricum en de 
jeugdagenten en een wijkagent in sporthal De Bloemen. De jeugd 
gaf aan een leuke avond gehad hadden en dat zij dit graag vaker 
zouden willen doen. Ook de tribune zat goed vol met vrienden die 
hun team, ‘team Appel’ kwamen aanmoedigen. De politie vond het 
waardevol om de jeugd ook eens in ‘vredestijd’ te spreken en elkaar 
beter te leren kennen tijdens een leuk partijtje voetbal. 

Limmen - Limmen Da1 kwam 
niet in het eigen spel en het 
combinatiespel lukte niet. Vaak 
was de tweede bal voor Always 
Forward en kwamen de Limmer-
dames net een stapje te laat. Het 
was dat keepster Monique wel 
scherp aan de wedstrijd begon 
en Limmen overeind hield. Na 
een minuut of 20 schudde Lim-
men de schroom wat van zich af 
en zette het Always Forward on-

der druk. Het was Leah die van-
af links de bal achter de keepster 
wist te krijgen, 1-0. Uit een cor-
ner die in een keer binnen vloog 
kwam Always Forward toch op 
gelijke hoogte, 1-1. Direct daar-
na was het rust.
De tweede helft begon zoals de 
eerste eindigde, met wat kan-
sen voor Always Forward en Mo-
nique die redding bracht. Was 
Sanne er in de eerste helft al 

twee keer dichtbij, nu kopte ze 
een corner feilloos binnen, 2-1. 
Limmen bleef het goede spel 
vasthouden en langs de lijn be-
gonnen de gezichten al te la-
chen. Een corner viel in de kluts 
voor de goal van Always Forward 
en het was captain Nathalie die 
de bal achter de keepster wist 
te schieten, 3-1 met nog 10 mi-
nuten op de klok. Sponsor Val-
kering-DeGraaf kwam met de 
bubbels die op het veld met ge-
juich werden ontvangen. Voorzit-
ter Nico Beentjes, die ook naar 
Hoorn was afgereisd, feliciteer-
de de dames met het behaalde 
kampioenschap. Na een feestje 
in de kleedkamer begon de te-
rugreis in de bus met Dre, waar-
na een rondrit op ‘de platte kar’ 
door het dorp kon starten. In 
Limmen aangekomen stond er 
een welkomstcomité en onder 
het geluid van ‘We are the cham-
pions’ betraden de Limmer kam-
pioenen de kantine. 

De overwinningsdag werd afge-
sloten bij De Lantaarn. Het werd 
een dag om nooit te vergeten 
voor de dames. 

Zondag 14 april 14.00 uur:

Limmen  -  Volendam

balsponsor:	 autobedrijf dirk van der steen
 perkgoedspecialist christian schilder

pupil v.d. week:	joop jonker (speler mini pupillen)

Limmen Dames 
1 kampioen 3e 

klasse A 





10 april 20134

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
21-03-2013: Annelynn Corine 
Wieneke, dochter van P.H. de 
Koning Gans en A. Hilverda, ge-
boren te Bakkum.
Wonende te Akersloot:
20-03-2013: Nadine Elisabeth, 
dochter van M. Krom en C.T. de 
Leon, geboren te Alkmaar. 26-
03-2013: Lana Lois Maria, doch-
ter van P.P.A.J. Veldt en M. Stel-
ling, geboren te Beverwijk. 29-
03-2013: Floor, dochter van 
A.C.G. Zuurbier en J.S. Bakker, 
geboren te Beverwijk. 29-03-
2013: Mandy Lisanne, dochter 
van J.T. Pepping en M.S. Heinsi-
us, geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
12-03-2013: Vince, zoon van L.A. 
van Westerop en A.T. Krom, ge-
boren te Limmen.
Wonende te Castricum:
17-03-2013: Kick Jean, zoon van 
R.P.J. Wijker en A.C.M. Winder, 
geboren te Alkmaar. 28-03-2013:  
Yoeri, zoon van P.L. de Pree en 
S.P.M. van de Giesen, geboren 
te Beverwijk. 30-03-2013: Gi-
ulia, dochter van M. Horn en P.B. 
Smit, geboren te Castricum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
03-04-2013: Visser, Frans C., wo-
nende te Haarlemmermeer en 
van Campen, Columba M.C., wo-
nende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
Wonende te Castricum:
02-04-2013: Rijerkerk, Arj-
en W. en van der Plank, Tama-
ra W.A., beiden wonende te                             
Castricum
 
Overleden:
Wonende te Limmen:

20-03-2013: Hoogervorst, Hen-
dricus J., oud 92 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd met A. Ci-
van. 23-03-2013: Buijs, Elisa-
beth P.M., oud 65 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met B.J.A. Snijder. 02-04-2013:  
de Wijs, Antonie K., oud 74 jaar, 
overleden te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
25-03-2013: Hollenberg, Johan-
nes, oud 79 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met A.G. van 
Duin. 27-03-2013: Bleeker, Ger-
trudis M., oud 79 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met P.W. de Nijs. 
28-03-2013: van Huis, Cornelis, 
oud 69 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met H.I.P. Fokkin-
ga. 30-03-2013: Mors, Catha-
rina M., oud 67 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met H.G. 
Zonneveld. 01-04-2013:  Visser, 
Antonetta M., oud 93 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met H.J. Zwaan. 
Wonende te Bakkum:
29-03-2013: Twisk, Petrus H., 
oud 77 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met M.G. Castri-
cum. 
Wonende te Akersloot:
21-03-2013: van Duin, Huber-
ta A., oud 93 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
P.J. van Baar. 30-03-2013: Bij-
voet, Guurtje, oud 87 jaar, over-
leden te Akersloot, gehuwd ge-
weest met A.J. Kraakman. 31-
03-2013: Brantjes, Johanna, oud 
91 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met J. 
van Beek.

Wonende te Uitgeest:
20-03-2013: Vink, Christina, oud 
86 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met F.S. Legê-
ne.

Castricum - Vrijdag 5 april over-
handigde Wim Kruijswijk van 
Kruijswijk Tweewielers de zoge-
naamde ‘Fiets van Kijk Uit’ aan 
Jan Zijlstra van het Hof van Kijk 
Uit. Deze gesponsorde fiets is 
bedoeld als centrale fiets op het 
Hof waar de deelnemers gebruik 
van kunnen maken. Voor vervoer 
van kleine spullen tijdens hun 
werkzaamheden rond het Hof 

bijvoorbeeld of voor het opha-
len van groente vanaf de eigen 
moestuin. Een mooi gebaar van 
Kruijswijk om zo de deelnemers 
van het Hof van Kijk Uit actief te 
stimuleren bij hun dagbesteding. 

Ook Rob Bakker van RBReklame 
was bereid om een bijdrage te 
leveren in de vorm van een bord-
je voor op de fiets. 

Koninginnedag weer in 
het hartje van Bakkum

Bakkum - Ook dit jaar is er weer een grote vrijmarkt zijn in het 
dorpshart van Bakkum. 
Bij café Borst opent burgemeester Mans om 10.00 uur in de grote 
zaal de festiviteiten. Hier vindt ook de jaarlijkse lintjesregen plaats. 
Wie verdient dit jaar een Koninklijke onderscheiding? Voor kinde-
ren worden er allerlei activiteiten georganiseerd en bij café Borst 
is er ‘s middags live-muziek. Foto: Koninginnedag 2012.

Nationale Tuinontwerpdag
Castricum - Op vrijdag 19 april 
organiseert de Nederlandse Ver-
eniging voor Tuin- en Land-
schapsarchitectuur (NVTL) voor 
de 14e maal de Nationale Tuin-
ontwerpdag. Vijfenzestig bibli-
otheken en architectuurcentra 
zetten de deuren wijd open voor 
een advies over het ontwerp en 
inrichting van de tuin.  
Karin Wezepoel, die een eigen 
tuinontwerpbureau heeft gehad, 

geeft in de bibliotheek van Cas-
tricum gratis advies van 13.30-
17.00 uur en van 18.30 tot 19.30 
uur. Van 19.30 tot 20.30 uur ver-
zorgt zij een gratis miniworkshop 
met als thema ‘Duurzaamheid in 
de tuin’. 
Wie advies wil over het ontwerp 
en de inrichting van de tuin, 
wordt aangeraden om een plat-
tegrond van de tuin mee te ne-
men. 

Sporen uit het 
verleden ontdekken

Castricum - Op zaterdag 13 
april om 13.00 uur gaan expert 
John Heideman en PWN bos-
wachter Jan Zijlstra op zoek 
naar de restanten van oorlo-
gen en veldslagen in het Noord-
hollands Duinreservaat of vlak 
daarbuiten.
De excursie gaat onder ande-
re naar een nog zichtbaar deel 
van de Atlantikwall en het res-
tant van een V1-installatie en 
een kunstbunker uit de Tweede 
Wereldoorlog. Tijdens de wan-
deling komt men meer te weten 
over enkele panden in het ge-

bied en hun rol tijdens WOII zo-
als het Hof van Kijk Uit, en ont-
dekt men daarnaast sporen van 
de Slag bij Castricum die plaats-
vond in het najaar van 1799.
De excursie duurt ongeveer twee 
uur, is geschikt voor deelnemers 
vanaf twaalf jaar en start bij het 
Hof van Kijk Uit. Deelnamekos-
ten 10,00 euro inclusief koffie/
thee met lekkers na afloop bij 
het Hof van Kijk Uit. Aanmelden 
via www.pwn.nl/eropuit of bel-
len naar Bezoekerscentrum De 
Hoep: 0251-661066 van 9.00 tot 
17.00 uur.
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Heemskerk - Midgetgolfpark 
Heemskerk, waar mensen met 
een verstandelijke beperking 
een dagbesteding vinden, is op 
zoek naar vrijwilligers voor de 
weekenden. De vrijwilliger zorgt 
samen met twee medewerkers 
van de Hartekamp Groep voor de 
bezoekers van het park; jong en 
oud. De werkzaamheden liggen 

Vrijwilliger in midgetgolfpark? 
tussen 12.00 en 17.00 uur, op za-
terdag of zondag en het gaat om 
twee tot drie dagen per maand.  
Het park gaat open op 1 juni en 
het seizoen loopt tot 30 septem-
ber. 
Bel Heero van Dam voor aanmel-
ding of informatie: 06-46245225 
of mail naar midgetgolfheems-
kerk@hotmail.com.  

Kruijswijk Tweewielers 
sponsort fiets voor 
Hof van Kijk Uit
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Troostconcert ‘van donker 
naar licht’ bij Van Eerden 

Beverwijk - Op zondag 14 april 
houdt Van Eerden Uitvaartver-
zorging aan de Plesmanweg 
400 in Beverwijk voor de twee-
de keer een Troostconcert in het 
afscheidscentrum. Dit Troost-
concert wordt verzorgd door Pe-
tra Vlasman (harp) en Anne-
bet Brongers (zang). Tijdens het 
concert zijn er momenten van 
gedenken, herdenken en woor-
den van troost of bemoediging. 
,,De overgang van het seizoen 
van de donkere naar de lichtere 
dagen willen wij gebruiken om te 
steunen’, vertelt een van de ini-

tiatiefnemers. ,,Met dit gegeven 
hopen we dat het publiek naar 
buiten zal gaan met een verlicht 
gevoel van steun, begrip maar 
ook met een gevoel van herinne-
ring aan de dierbaren.” 
Ook kinderen zijn welkom, spe-
ciaal voor hen verzorgt Van Eer-
den een passend programma. 
Dit Troostconcert is bedoeld voor 
een ieder die een dierbare heeft 
verloren. Het concert begint om 
14.00 uur. Wie meer wil weten 
kan mailen of bellen naar info@
uitvaartverzorgingvaneerden.nl 
of 0251-254135. 

Concert tienjarige Tourdion 
Castricum - Zaterdagavond 20 
april verzorgt het Castricumse 
vierstemmige koor Tourdion een 
concert ter gelegenheid van het 
tienjarige bestaan. Voor de pauze 
wordt het nieuwe repertoire ge-
presenteerd en na de pauze het 
repertoire uit de laatste tien jaar. 
Ongeveer 25 oud-leden nemen 

dan ook plaats op het toneel. Het 
koor zorgt voor een afwisselend 
programma met klassieke en hi-
larische momenten, daarbij ge-
bruik makend van  de muziek uit 
de hele wereld. De dirigent is de 
bekende Joost Doodeman en de 
pianobegeleiding wordt verzorgd 
door de veelzijdige Bernard van 

den Boogaard. Het concert vindt 
plaats in de Dorpskerk, Kerkpad 
1. Aanvang 20.00 uur. De toe-
gangsprijs is 7,50 euro en be-
zoekers kunnen in de pauze ge-
nieten van zelfgemaakt gebak. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
leden, aan de zaal of via www.
tourdion-castricum.nl.

Benefietmiddag voor weeshuis
Bakkum - Op zaterdag 13 april 
wordt een benefietmiddag ge-
houden voor weeshuis Hogar 
Jesus mi Luz in Peru. Het evene-
ment vindt plaats van 14.00 tot 

17.00 uur in De Eenhoorn, Twee-
de Groenelaan 5 in Bakkum. In 
het weeshuis wonen vijftig jon-
gens van zes tot vijftien jaar die 
door hun ouders zijn verstoten, 

het zijn kinderen van tienermoe-
ders of zij woonden bijvoorbeeld 
op straat. Organisator Remco 
Phillipson gaat er in september 
naar toe om 1,5 maand vrijwilli-
gerswerk te verrichten. Voor die 
tijd wil hij een zo hoog moge-

lijk bedrag bij elkaar krijgen voor 
de kinderen. Het is mogelijk om 
op de foto te gaan met een alpa-
ca tegen een kleine vergoeding. 
Er worden enkele items geveild 
waaronder een gesigneerde cd 
van Anouk en een canvasdoek 

met album artwork van Di-Rect. 
Er is een rommelmarkt, hapjes 
waaronder Zuid-Amerikaanse 
snacks en suikerspinnen. En er 
zijn loten te koop, waarmee prij-
zen te winnen zijn, geschonken 
door lokale ondernemers. 

Castricum - Op vrijdag 19 april 
wordt de Nationale Tuinontwerp-
dag gehouden. Karin Wezepoel, 
die een eigen tuinontwerpbu-
reau heeft gehad, geeft in de bi-
bliotheek van Castricum gra-
tis advies over de inrichting van 
tuinen. Belangstellenden kun-
nen terecht van 13.30-17.00 uur 

Gratis advies tuinontwerp 
en van 18.30 tot 19.30 uur. Van 
19.30 tot 20.30 uur verzorgt zij 
een gratis miniworkshop met als 
thema ‘Duurzaamheid in de tuin’. 
Wie advies wil over het ontwerp 
en de inrichting van de tuin, 
wordt aangeraden om een plat-
tegrond van de tuin mee te ne-
men. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 

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

Daglicht
zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 20.00 uur  

APP
vrijdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur  

Hitchcock
donderdag 20.00 uur  
woensdag 20.00 uur  

Valentino
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

Silver Linings Playbook
zondag 15.45 uur 

maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Amour
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
De Croods - 3D
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
Bobby en de Geestenjagers

Programma 11 april t/m 17 april 2013

Daglicht; de ontdekking van 
gruwelijke familiegeheimen

De ambitieuze advocate Iris 
moet schipperen in haar rol als 
alleenstaande moeder en straf-
pleiter in soms schemerige za-
ken. Als ze in het huis van haar 
moeder Ageeth logeert, stuit ze 
op een duister familiegeheim. 
Ze blijkt een broer te hebben 
waarvan het bestaan altijd zorg-
vuldig is verzwegen. De autisti-
sche Ray zit in een tbs-kliniek, 

veroordeeld voor de gruwelij-
ke moord op zijn buurvrouw en 
haar dochtertje. Iris trekt zich 
het lot van haar broer aan, ook 
omdat ze veel overeenkomsten 
ziet tussen hem en haar zoon-
tje Aron. Ze probeert haar broer 
vrij te pleiten, maar in haar zoek-
tocht naar de waarheid ontdekt 
ze nog veel gruwelijkere gehei-
men. 

Amour kreeg een Oscar als bes-
te niet-Engelstalige film. An-
ne en Georges zijn al op leef-
tijd. Ze hebben een volwassen 
dochter en leiden een rustig be-
staan in Parijs, waarin hun pas-
sie voor muziek nog altijd een 

Amour hoofdrol speelt. Dan krijgt An-
ne een infarct en breekt er een 
nieuwe fase in hun samenzijn 
aan. Georges verzorgt haar met 
al zijn kracht en liefde. Maar hij 
kan niet voorkomen dat ze ver-
der van hem wegglijdt en raakt 
zelf ook steeds meer in een iso-
lement.

Gift van Rotary voor 
Stichting Kandelaar
Castricum - Rob van Keulen, 
voorzitter van de Rotary Commu-
nity Service in Castricum, heeft  
Ton Werner Spruit een symbo-
lische cheque overhandigd ter 
waarde van 250 euro. Het geld 
wordt gebruikt voor de totstand-
koming van een replica van De 
Kandelaar, een kunstwerk dat 
vroeger basisschool De Kande-
laar sierde. 
De Stichting Kandelaar Castri-
cum zet zich in om de zeven ar-
mige kandelaar van keramiek in 
Castricum te laten voortbestaan.
Doel is om het oorspronkelij-
ke werk te laten restaureren en 
te herplaatsen in een openbare 

binnenruimte. Daarnaast werkt 
de stichting aan een Kandelaar-
replica in het openbaar groen 
waar de oude Kandelaarschool 
met keramiek vroeger stond op 
de Kleibroek. Er is een ontwerp 
en een bouwvergunning, maar 
nog niet voldoende geld. Ook 
wordt gezocht naar mensen om 
een klankbordgroep te starten 
om mogelijk meer geld te ge-
nereren. Men kan zich aanmel-
den via www.kandelaarcastri-
cum.nl. Sympathisanten kunnen 
geld  doneren via Raborekening 
11.44.14.300 t.n.v. ANBI. Stich-
ting Kandelaar Castricum. Foto: 
Jan Borst. 
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,,Vrouwen helpen bij terugvinden zelfvertrouwen” 

Open Huisdagen bij Heleen van Essen 
Borstprothese en Lingerie Advies 

Castricum – Driekwart jaar na-
dat zij haar praktijk opende, kijkt 
Heleen met veel voldoening te-
rug op de afgelopen periode. 
,,De contacten met mijn klanten 
zijn vaak heel bijzonder. Ik vind 
het fijn om advies te kunnen 
geven en het is mooi om vrou-
wen te helpen bij het terugvin-
den van hun zelfvertrouwen. Dat 
geeft het werk diepgang.” Op 
vrijdag 19 en zaterdag 20 april is 
er open huis van 10.00 tot 16.00 
uur waarbij alle belangstellen-
den zonder afspraak de nieuwe 
en uitgebreide collectie kunnen 
bekijken en kennis kunnen ma-
ken met de warme persoonlijk-
heid van Heleen.
Heleen heeft zich gespeciali-
seerd in het zorgvuldig aanme-
ten van borstprotheses en deel-
protheses. Daarnaast biedt zij 

een prachtige collectie aange-
paste bh’s en badkleding aan 
voor vrouwen die een borst moe-
ten missen. “Alle bh’s en badkle-
ding uit mijn collectie zijn uiter-
mate functioneel voor het dra-
gen met een uitwendige pro-
these, maar ook zeer comforta-
bel voor vrouwen, die een borst-
sparende operatie of borstrecon-
structie hebben ondergaan. Bo-
vendien heb ik speciale zwem-
protheses in het assortiment 
opgenomen, die door sommige 
zorgverzekeraars vergoed wor-
den”. Als ervaringsdeskundige 
en gediplomeerd adviseur weet 
zij als geen ander hoe belang-
rijk het is om er zeker van te zijn 
dat het missen van een borst on-
zichtbaar is. Ook op het strand of 
in het zwembad! 
De professionele en persoonlij-

ke aanpak, de privacy van haar 
sfeervolle praktijkruimte en de 
grote collectie lingerie en bad-
mode vallen goed in de smaak. 
,,Ik heb ondertussen een mooi 
klantenbestand opgebouwd, 
met name door mond-tot-mond-
reclame”, vervolgt Heleen. ,,En 
voor vrouwen die te maken heb-
ben met oedeem, heb ik bh’s 
met bredere banden in huis die 
de druk beter verdelen en er be-
staat een prothese, die door de 
masserende werking de vochtaf-
drijving kan stimuleren. Zij wor-
den naar mij doorverwezen door 
fysiotherapeuten en huid- en oe-
deemspecialisten.” Dan is het tijd 
om de collectie lingerie en bad-
mode eens nader te bekijken. 

,,Voor deze zomer heb ik onder-
meer chique stone-grijze bh’s 
ingekocht en subtiele roomwit-
te. Heel mooi is de Marlies Dek-
kers Care Bra uitgevoerd in ivory 
of zwart. Ook de badmode is ge-
heel up to date: badpakken, biki-
ni’s en tankini’s in mooie kleuren 
voor maximale zekerheid en een 
elegant uiterlijk. Wat betreft de 
lingerie is rood dé kleur voor de-
ze zomer. Want rood onder wit, 
dat zie je niet”, besluit Heleen la-
chend. Het adres is Willem de 
Rijkelaan 22 in Castricum. Hel-
een werkt op afspraak. Zij is te 
bereiken via tel.: 06-47582430, 
0251-679162 of praktijk@hel-
eenvanessen.nl. 

Beverwijk - Op zondag 14 april 
wordt in café Sport op de Kor-
te Kerkstraat 12 een spiritue-

le beurs gehouden van 11.00 tot 
17.00 uur. Er zijn paragnosten, 
helderzienden, mediums, kaart-

Spirituele beurs

Castricum - De zon brengt din-
gen tot leven en maakt mensen 
blij. En de zon gaat voor niets op. 
Maar eigenlijk heeft de zon nog 
veel meer in huis; de zon levert 
meer rendement op dan elke 
spaarrekening. Gemiddeld meer 
dan 10%. Naast het vele geld 
dat het zonnetje oplevert, wordt 
de aarde er nu en later een stuk 
mooier op. Dat wil toch ieder-
een?
Comfort Wonen Castricum levert 
en monteert uitsluitend A-kwali-
teit zonnepanelen. Daarnaast zijn 
de monteurs opgeleid om een 
goed werkend zonnesysteem te 
installeren. Het bedrijf levert de 
zonnestroominstallatie compleet 
met monitoring-systeem zodat 
men dagelijks kunt volgen wat 
de zon thuis opbrengt. Zonne-
panelen zijn momenteel interes-
santer dan ooit. Zo zijn de prij-
zen voor panelen laag, krijgt men 
nu nog 15 % subsidie op de ma-
terialen en betaalt men maar 6% 
BTW op montage, in plaats van 
21%. De 15% subsidie op mate-
riaal kent een maximum van 650 
euro en geldt zolang er geld in 
de subsidiepot zit.
Drie panelen, 230 wp, als afhaal-
set voor een schuin pannendak 

kost inclusief BTW 915 euro en 
levert 138 euro per jaar op. Dat 
is een rendement van 15%. Voor 
een schuin pannendak en zes 
panelen, 245 wp, moet men den-
ken aan een 2935 euro, maar dat 
is dan inclusief montage, mo-
nitoring, extra groepenkast en 
BTW. Deze variant levert 321 eu-
ro per jaar op, een rendement 
van 11%. De subsidie is in de be-
rekeningen meegenomen.
Comfort Wonen is de specialist 
op het gebied van energiezui-
nig wonen. Naast de zonnepa-
nelen kan men hier terecht voor 
spouw/vloer en dakisolatie. De 
vakmensen van dit bedrijf mon-
teren onder andere zonneboi-
lers, HR-ketels en lucht-warm-
tepompen en zij plaatsen HR++ 
glas, al dan niet met houten of 
kunststofkozijnen. Meer weten? 
Neem dan contact op met Eric 
van Wijngaarden, adviseur van 
Comfort Wonen Castricum. Hij 
komt graag langs om alle mo-
gelijkheden te bespreken. Hij 
maakt vrijblijvend een op maat 
gesneden offerte.

Comfort Wonen Castricum is te 
bereiken via 0251-653857, info@
comfortwonencastricum.nl.

Castricum/Beverwijk - Bo-
wine Eisenga heeft een prak-

In de praktijk van Bowine Eisenga

Lezing klassieke homeopathie en 
cursus homeopathie bij ongevallen

tijk voor klassieke homeopathie 
in Castricum én een praktijk in 
Beverwijk. Omdat het binnenkort 
weer de Internationale week van 
de homeopathie is, waarbij we-
reldwijd aandacht besteed wordt 
aan de grote rol die homeopa-
thie bij crises en trauma’s kan 
spelen, geeft Bowine op 15 april 
een lezing over dit onderwerp. 

Daarnaast geeft zij de cursus 
‘Eerste Hulp met Homeopathie’. 
De cursus gaat onder andere in 
op het gebruik van homeopathi-
sche middelen bij ongevallen. 
,,Met homeopathie stimuleer en 
versterk je de stofwisseling en 
afweer”, vertelt Bowine. ,,Daar-
om werkt het zo goed bij pijn 

en ontstekingen, benauwdheid, 
chronische verkoudheid, men-
struatieproblemen, huidaandoe-
ningen, jeuk, gewrichtsproble-
men en spijsverteringsstoornis-
sen.” Kinderen nemen een gro-
te plaats in binnen de praktijk. 
,,Kinderen hebben in deze tijd al 
op jonge leeftijd te maken met 
vele klachten. De genezing ver-
loopt bij hen vrij snel, omdat hun 
ziektegeschiedenis veel kor-
ter is dan die van een volwasse-
ne. Door het geven van lezingen 
op kinderdagverblijven en scho-
len, wil ik ouders op de hoogte 
brengen over de mogelijkheden 
van homeopathie voor hun kin-
deren.”
Bowine (1962) heeft zelf drie 

kinderen. Zij volgde de acade-
mie voor Natuurgeneeskun-
de in Hilversum. ,,In 1998 ben 
ik afgestudeerd en daarna heb 
ik de praktijk aan huis geopend. 
Omdat ik ook graag met ande-
re therapeuten wilde samenwer-
ken, heb ik in 2005 de homeopa-
thische praktijk in het Centrum 
voor Integrale Geneeswijzen 
(CIG) in Beverwijk overgenomen. 
Het overleg met de verschillen-
de therapeuten bevalt heel goed. 
Naast de praktijkvoering volg ik 
ook intensief nascholingsdagen 
zowel op homeopathie als me-
disch gebied.” Bowine is er van 
overtuigd dat klassieke home-
opathie veel kan betekenen bij 
trauma’s bij kinderen, volwasse-
nen en dieren. ,,Onder trauma’s 
valt groot en klein leed, waarbij 
onderscheid gemaakt kan wor-
den tussen fysiek en emotioneel 
trauma. Trauma’s en de gevol-
gen daarvan zijn goed te behan-
delen, zelfs als er al jaren over-
heen zijn gegaan. Tijdens de le-
zing op 15 april kan men nader 

kennismaken met de werkwijze 
van de klassieke homeopathie 
en de behandelmogelijkheden 
bij crises en trauma’s.”
Daarnaast geeft Bowine een cur-
sus ‘Eerste Hulp met Homeopa-
thie’. De cursus gaat in op onder 
meer het gebruik van homeopa-
thische middelen bij ongevallen. 
,,Veel mensen gebruiken Arni-
ca bij kneuzingen na een valpar-
tij, maar je kunt veel meer doen 
met homeopathie in en rond het 
huis. Tijdens de cursus gaat het 
vooral om de praktijk; van griep 
en oorontsteking tot kneuzingen 
en verstuikingen. Na deze korte 
cursus van drie avonden zijn de 
deelnemers in staat relatief klei-
ne ongemakken bij zichzelf of 
anderen te genezen.” Geïnteres-
seerd in de lezing en/of de cur-
sus? Neem dat contact op via 
b.eisenga@cig-beverwijk.nl of 
tel.: 0251-217692. Bowine Eisen-
ga is aangesloten bij de NVKH 
en voor meer informatie kan 
men kijken op www.eisengaho-
meopathie.nl.

legsters, men kan kennismaken 
met aurafotografie en psycome-
trie, er zijn edelstenen, Boed-
dhas, sieraden en welnesspro-
ducten. Entree vijf euro, kinde-
ren tot en met twaalf jaar gratis.. 

Dubbel van zon genieten?
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Racedebuut 
Jaimie uitgesteld
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden zal zijn 
wegracedebuut nog even moe-
ten uitstellen. Zaterdag stond in 
eerste instantie zijn eerste wed-
strijd op het programma in As-
sen. Op donderdag en vrijdag 
zou er dan getraind worden op 
het circuit om de motor af te 
stellen en om de baan te leren 

Training voor beginnend 
hardloper weer van start
Akersloot - Mede door het suc-
ces van het afgelopen seizoen 
biedt De Akersloter Marathon 
Klub ook nu weer de mogelijk-
heid om met de loopsport ken-
nis te maken en deel te nemen 
aan de training van een begin-
nergroep.
Deze training wordt onder des-
kundige leiding gehouden op de 
donderdag vanaf 19.00 uur op de 

trainingsbaan op sportpark De 
Cloppenburg. Door middel van  
een verantwoord en rustig trai-
nings- en opbouwschema wordt 
gestreefd naar deelname van al-
le atleten aan de vijf km AMAK-
loop op zondag 29 september.
Start training donderdag 6 juni, 
kosten 30 euro. Voor inlichtingen 
en aanmelden, voor 25 mei: jsw.
vastenouw@quicknet.nl. 

Jeugdviscursus HVC
Castricum - Ook dit jaar organiseert de hengelsport vereniging 
Castricum weer de jeugdviscursus voor alle jeugdleden en inwo-
ners van Castricum (niet CAL) in de leeftijd van negen tot twaalf 
jaar. De cursus omvat drie avonden theorielessen van 1,5 uur en 
de vierde avond wordt het geleerde in de praktijk gebracht in de 
Trompvijver. Voor de lessen wordt een bijdrage gevraagd van 5,00 
euro. Hiervoor ontvangen de deelnemers het cursuspakket, al het 
materiaal nodig voor het maken van een tuigje en nog veel meer. 
De cursus wordt gehouden op de vrijdagavonden 12, 19 en 26 
april en donderdagavond 10 mei van 19.30 tot 20.45 uur. Inschrij-
ven kan tot donderdagavond via jeugd@hsvcastricum.nl. Er kun-
nen maximaal 20 deelnemers meedoen.Castricum - Van 4 april tot en 

met 7 april vond in het Pieter van 
den Hoogenband zwemstadion 
in Eindhoven de Swimcup plaats. 
Serena Stel startte hier op don-
derdag op de 800 vrij. 10.00.88 
had ze nodig voor de 16 banen. 
Vlak hierna zwom ze 2.34.49 op 
de 200 rug. Op de 50 vrij wilde 
ze alle frustratie eruit zwemmen 
en dat resulteerde in een 27.95, 
een pr en tevens goed voor een 
finaleplaats in de jeugdfinale. In 
deze finale scherpte ze haar tijd 
aan tot 27.94. Vrijdag zwom Sere-
na de 200 vrij in 2.14.48, wat net 
boven haar tijd was. Zaterdag 
was de 100 vrij. Hierop scherpte 
Serena haar persoonlijk record 

Kaylin Stel zwemt finale Pieter Cup

Kay Pronk eerste winnaar 
Alpe d’ HuZes M.T.B. Cup
Limmen – Plaatsgenoot Kay 
Pronk heeft donderdagavond de 
primeur gekregen door de winst 
te pakken in de serie om de Al-
pe d’ HuZes M.T.B. wedstrijd op 
het ‘Natuurlijk Limmen’ parcours 
aan de Pagenlaan. Na een min-
dere periode heeft Pronk toch 
weer de draad weten op te pak-
ken. Al direct na het startschot 
wist hij zich middels een blik-
semstart los te maken van zijn 
directe belagers. Toppers als Mi-

losj van Renesse, Henk Jan Ver-
donk en Henk Louwe hadden 
geen antwoord op het volgens 
de aanwezige toeschouwers en, 
dus kenners, ontverantwoorde 
vertrek van de Limmenaar. Velen 
daarvan dachten dat de jonge 
Limmenaar zich zou opblazen. 
Het tegenovergestelde bewees 
Pronk, door zijn voorsprong ge-
staag uit te bouwen tot een niet 
meer te overbruggen afstand. De 
tweede plek werd onbetwist in-

genomen door Milosj van Re-
nesse. De strijd daarachter, om 
plek drie, werd in het heetst 
van de strijd in het voordeel be-
slist van Henk Jan Verdonk door 
Henk Louwe terug te zetten naar 
een toch verdienstelijke vierde 
plek voor Chris Kemp. Er kan te-
ruggezien worden op een suc-
cesvolle start van de reeks wed-
strijden, waarvan de opbrengst 
is voor het project Alpe d’ HuZes 
voor het K.W.F.

aan tot 1.01.27. Zaterdag werd de 
Pieter Cup gezwommen voor de 
minioren 3, 4, 5 en 6 en junioren 
1 meisjes. Op zondag was de Ju-
nioren Cup. Kaylin Stel had zich 
voor beide dagen gekwalificeerd. 
Op beide cups werden verschil-
lende afstanden gezwommen, 
maar stond de 100 vrij centraal. 
Kaylin werd in de voorronde vijf-
de in een tijd van 1.07.47 wat een 
persoonlijk record 50m bad was 
van ruim drie seconden. Dus een 
plek in de finale. Ook zwom Kay-
lin een NJK limiet op de 200 wis-
sel 2.56.06. Kayling zwom naar 
een zesde plek in 1.08.60. Op 
zondag startte Kaylin op de 200 
rug en ondanks dat ze deze af-

stand nog nooit had gezwom-
men in een 50m bad behaalde 
ze de  NJK limiet 2.50.04. De 100 
school ging in 1.36.56, wat een 
pr was in het 50m bad. 

Croonenburg H1 nog in 
de race voor promotie
Castricum - Met nog drie wed-
strijden te gaan werd 6 april in 
de Wormer sporthal de wedstrijd 
VCC’92 H1 tegen Croonenburg 
H1 gespeeld. De eerste set werd 
heel goed gestart, al gauw stond 
Croonenburg met 13-1 voor. De 
zeilen hoefden niet bijgezet te 
worden want de set werd ge-
makkelijk gewonnen door Croo-
nenburg met 25-11.
In de tweede set ging VCC 
steeds beter spelen en werd 
het Croonenburg moeilijker ge-
maakt, maar toch wisten de Cas-
tricummers de set met 25-21 
naar zich toe te trekken.
Vanaf de derde set werd het echt 
een spannende wedstrijd, de 

teams waren nu echt aan elkaar 
gewaagd. VCC liep een paar 
keer uit met een aantal punten 
maar Croonenburg liet zich niet 
van de wijs brengen en maak-
te door middel van een paar 
mooie blocks de stand weer ge-
lijk. Croonenburg won de set nipt 
met 25-23.
VCC begon de vierde set goed 
en kwam op een  voorsprong van 
wel zeven punten. De set werd 
met veel moeite toch door Croo-
nenburg gewonnen met 25-23.

Met nog twee wedstrijden te 
gaan is Croonenburg hard op 
weg om de promotiewedstrijden 
in te gaan.

Castricum - Vrijdag is Hein 
Huijser clubkampioen geworden 
bij biljartvereniging ‘t Stetje .
Na een bewogen seizoen wist 
Hein zich in november al te 
plaatsen in de top drie van de 
ranglijst. In de laatste beslissen-
de partij tegen Jan Elting wist 
Hein met vier punten verschil 
Piet Nieuwenhuizen van de troon 
te stoten en zich te prijzen met 
een beker en het clubkampioen-
schap. Toch kan Piet terug kij-
ken op een fantastisch seizoen. 
Hij heeft goede resultaten neer-
gezet waaronder de winnaar van 
het toernooi ‘De eerste 8’.
Hans Molenaar mag de derde 
plaats op zijn naam schrijven. De 
laatste twee maanden liep alles 
op rolletjes bij Hans en hij wist 
uiteindelijk de derde plaats op 
de ranglijst te behouden. 

Hein Huijser 
clubkampioen

kennen. Helaas was de organi-
satie vanwege de koude weers-
omstandigheden genoodzaakt 
om deze dagen af te lassen. Met 
de grote snelheden is het te ge-
vaarlijk om te rijden onder deze 
koude temperaturen. Het debuut 
van Jaimie in de wegrace is nu 
op 18 mei. Ook dan staat er een 
wedstrijd gepland op het circuit 
van Assen. Op 13 en 14 april rijdt 
hij eerst een wedstrijd om het 
Duits Kampioenschap Supermo-
to in Harsewinkel. 

G1 hockeyteam kampioen!
Castricum - Na een aantal jaren in poule 1 Noord is het het G1 hoc-
keyteam van MHCC dan toch echt gelukt. Dit jaar bleken ze te sterk 
voor Groningen, Laren en Amstelveen. Afgelopen zaterdag werd de 
laatste wedstrijd gespeeld in Castricum en na een spannende strijd 
hebben zij deze ook winnend afgesloten. Na de wedstrijd werd er 
een feestje gevierd voor alle teams. Ze werden allen getrakteerd op 
een heerlijk, door ‘de Roset’ gesponsord, gebakje. Deze week wordt 
er weer volop getraind onder leiding van Niel van Vuuren, René Tref-
fers en Pieter Lagro, voor het komende seizoen in een hogere poule, 
waar weer nieuwe kansen liggen. 



Auteurs én lekker eten 

Boekproeverij bij 
Boekhandel Laan
Castricum - Afgelopen zon-
dag was het meer dan de moeite 
waard om naar kantoorboekhan-
del Laan te gaan; schrijfster Si-
mone van der Vlught was er voor 
een ‘meet & greet’ met haar le-
zers. Bovendien werden de gas-
ten getrakteerd op lekker Portu-
gees eten en drinken. 

‘Fado e Festa’ luidt de titel van 
haar nieuwste reisboek. Voor de 
eerste keer werkte Simone sa-

men met haar man Wim. Het is 
een reisboek met veel foto’s van 
het charmante Portugal dat op-
vallend makkelijk leest. ,,Je hebt 
meteen zin om er heen te gaan”, 
lacht Hans Laan. Bistro a gogo 
verzorgde de catering met Portu-
gese gerechten die met de Taw-
ny port heel goed smaakten. 

De hele week open
Laan is tijdens het gehele toeris-
tenseizoen, van mei tot en met 

augustus, de hele week open 
en heeft extra reisboeken, kaar-
ten en andere toeristische spe-
cialiteiten op voorraad genomen. 
VVV-bonnen vindt men bij het 
postagentschap, net zoals duin-
toegangskaarten en vanaf 1 mei 
de speciale kroningsmunten en 
kroningspostzegels.
 
Boekproeverij
Laan wil boekproeverijen or-
ganiseren op de tweede of de 
vierde zondag van de maand. 
Hans: ,,De eerste zondag van de 
maand gaan de meeste winkels 
open. Tijdens de derde zondag 
van de maand is er meestal een 
braderie. Tijdens de boekproeve-
rij komt een auteur over zijn of 
haar werk vertellen en maken wij 
er meteen een feestje van met 
lekker eten en drinken!”  

V.l.n.r.: Simone van der Vlught, haar man Wim, Jeroen Zijlstra van Bistro 
a gogo, Hans Laan en Rachel de Wit van Boekhandel Laan. 

Castricum - Zangeres Sue the 
Night treedt vrijdag 12 april op 
in De Bakkerij. Sue speelt in wis-
selende formaties; Met de meer-
stemmige zangpartijen en intru-
mentale aanvulling komen haar 
liedjes  songs nog beter tot hun 
recht; energiek en opzwepend 
maar ook intens en ingetogen. 
Entree deze avond is twee euro 
voor leden en drie voor niet-le-
den. Aanvang 21.00 uur. Zondag 
14 april wordt, zoals elke twee-
de zondag van de maand, van-
af 14.00 uur gejamd in de Bak-
kerij. Met de maandelijkse jam-
sessie biedt de Bakkerij een po-
dium aan het lokaal talent. Deel-
name is gratis en aanmelding 
vooraf niet nodig. De toegang is 
ook gratis. De Bakkerij is te vin-
den op de Dorpsstraat 30. Foto: 
Janetta Verheij. 

Castricum - Op 18 april gaat 
het gebeuren; twee avondvoor-
stellingen voor een groot pu-
bliek. JPTeens On Stage, de the-
atergroep van het Jac P. Thijsse 
College, voert de musical Fame 
Jr. op. De voorstellingen zijn om 
18.45 en om 21.00 uur. Beiden 
vinden plaats in de aula. Kaart-
jes kosten in de voorverkoop vijf 
euro (in de hal van het JPT of via 
tel.: 652571). Voor de voorstelling 
aan de deur bedraagt de toe-
gang 6,50 euro. 

Musical Fame 
op Jac. P. Thijsse
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Enerverend bekerschaak
Bakkum - In de halve bekerfi-
nales van Schaakclub Bakkum 
moesten beide finalisten van vo-
rig seizoen, Fons Vermeulen en 
Henk van der Eng, het tegen el-
kaar opnemen. In de eerste partij 
probeerde Van der Eng met wit 
zijn favoriete Engels op het bord 
te krijgen, maar Vermeulen door-
kruiste wits plannen door op de 
damevleugel een op het eerste 
gezicht wat gewaagde actie te 
ondernemen. Omdat wit hier niet 
adequaat op reageerde, greep 
Vermeulen zijn kans en bezette 
met dame en toren de open c-
lijn, wat na nog wat schermutse-
lingen en een verdwaald paard 
van wit dat geen velden meer 
bleek te hebben, tot een gewon-
nen positie leidde. In de revan-
che-partij kwam er een Dame-
Indische opening op het bord 
waarin Vermeulen al snel voor-
deel kreeg. Zwart stond wat ge-
drongen en had moeite om een 
goed plan te vinden. In het mid-
denspel gaf zwart de dame voor  

twee lichte officieren, wat tot 
een gewonnen eindspel voor wit 
leidde. 
In de andere halve finale moest 
Arno Schlosser het opnemen te-
gen cupfighter Jacob Bleijen-
daal. Na een Siciliaans vleugel-
gambiet van Bleijendaal kwam 
een gelijkwaardige stelling op 
het bord, hoewel Schlosser zijn 
pionvoordeel behield. Bleijen-
daal trapte daarna echter in een 
gemene val en kreeg een verlo-
ren stelling. In de tweede partij 
kwam Schlosser na een Beno-
ni opening in het voordeel, doch 
gaf hij in tijdnood al zijn voordeel 
weer weg. De barrage van twee 
snelschaakpartijen om toch een 
winnaar aan te wijzen werd door 
Schlosser gewonnen. 
De finale op 28 mei zal dus gaan 
tussen Fons Vermeulen en Arno 
Schlosser. In het dubbelschaak 
deed Peter Siekerman goede za-
ken door twee fraaie overwinnin-
gen en nam hierdoor de koppo-
sitie over. 

Zwemcompetitiewedstrijd
Castricum - Zondag werd de 
laatste zwemcompetitiewed-
strijd gezwommen in Castri-
cum, waar Aquafit van de partij 
was. Onder leiding van Henk He-
nis en Jan van den Hoorn werd 
de eerste estafette, 4x 50 wis-
selslag, meteen naar winst ge-
zwommen door Bart, Martin, 
Cornee en Bernd. Daarna was 
het de beurt aan Danae King-
ma die een prachtige tijd neer-

Vitesse weer in de 
slotminuut ten onder
Castricum - Vitesse moest zon-
dag in Nibbixwoud aantreden 
tegen SEW, dat sedert een trai-
nerswisseling punten is gaan 
pakken. Halverwege de twee-
de helft moest Vitesse met 10 
man verder nadat Remy Veldt 
een tweede gele kaart had ge-
kregen en dus met rood van het 

veld moest. SEW leek weinig te 
kunnen doen met dat mannetje 
meer, maar in de 90e minuut viel 
de winnende treffer alsnog. Bin-
nen vijf minuten nam Vitesse de 
leiding toen bij een snelle uit-
val Jort Kaandorp alleen voor de 
keeper verscheen. Het legde de 
bal prima breed op de meege-

komen Lennert Beentjes die de 
bal beheerst kon binnen schie-
ten. Maar een minuut of 10 la-
ter was het alweer gelijk toen uit 
een scrimmage voor het doel van 
Tom Laan de bal voor de voeten 
viel van topscoorder die beheerst 
scoorde: 1-1. Na rust werd het 
spelpeil er niet beter op. Mede 
door het fanatieke thuispubliek 
leek de overigens goed leiden-
de scheidsrechter enigszins van 
de rel te raken, wat door hun 
commentaar langs het veld be-
gon hij voor kaarten uit te de-
len voor lichte vergrijpen op juist 
dat deel van het veld.  Zoals ge-
zegd werd Remy Veldt daar-
van het slachtoffer. Met invallers 
Mark Kokkelkoren en Koen Tou-
ber in de ploeg wist Vitesse re-
delijk stand te houden. Na een 
eerdere hachelijke situatie voor 
het doel van Tom Laan volgde in 
de slotminuut een soortgelijk ta-
fereel. Dit keer viel de bal voor 
de voeten van Travis Reuser, die 
hard kon inschieten: 2-1. Bijna 
werd het nog gelijk toen Luuk 
ten Broek in de blessuretijd vrij 
door de keeper verscheen, maar 
die wist zijn inzet te keren. 

Castricum - De meisjes van de 
Paulusschool hebben het Rabo-
bank Schoolvoetbaltoernoi ge-
wonnen.  In de finale versloegen 
zij na strafschoppen de Augusti-
nusschool. De Toermalijn eindig-
de op de derde plaats. Daarmee 
kwam een einde aan een fantas-
tische middag, die begon met de 
aftrap van burgemeester Mans.  
“Geweldig zo’n evenement waar 
de hele gemeente aan het spor-
ten is, met name omdat bewe-
gen en sport erg belangrijk zijn 
voor kinderen. Ik ben blij dat er 

zoveel kinderen meedoen. Leuk 
dat dit soort evenementen door 
FC Castricum georganiseerd 
worden en grote dank ook aan 
de Rabobank die dit soort initi-
atieven ondersteunen door te 
sponsoren.” 
Naast de eerste t/m de vierde 
prijs waren er ook prijzen voor de 
sportiefste ploeg en het mooiste 
spandoek. De sportiefste ploeg 
werd de Toermalijn 2 en de prijs 
voor het mooiste spandoek ging 
naar de Montessori 1. 
(Foto: Han de Swart)

zette op de 100 meter vrij, 1.07.  
Op de 200 meter wisselslag werd 
Linda Stoevelaar. Sammie Leijen 
deed zijn twee banen vrije slag in 
29.59 seconden. 
Tot slot was er een estafette 8 
x 50 vrije slag, die gezwommen 
werd door Sietse, Laura, Mar-
tin, Danae, Cornee, Renske, Ivo 
en Milou. Zij deden er precies 
4.15.42 over en daarmee bereik-
ten zij de derde plaats. 

TC Bakkum start competitie overtuigend
Bakkum - Afgelopen zondag 
is de landelijke tenniscompeti-
tie weer van start gegaan. Door 
de koude weersomstandigheden 
van de laatste tijd waren met na-
me de gravelbanen nog onbe-
speelbaar. Daardoor kon slechts 
een deel van het programma 
worden afgewerkt. Voor TC Bak-
kum werden de wedstrijden van 
team 3, 4 en 5 wel gespeeld, ter-
wijl de wedstrijden van team 1 
en 2 werden afgelast. 
Bakkum 4, spelend in de derde 
klasse, moest op de kunstgras-
banen van Assendelft aantre-

den tegen het eerste team van 
de thuisclub. Bij Assendelft, dat 
vorig jaar nog om het kampioen-
schap had gestreden, werd de 
uitslag 4-4. Kim Stabij die voor 
TC Bakkum haar debuut maak-
te zorgde voor twee belangrij-
ke punten. Met harde slagen en 
dominant spel wist zij haar en-
kelpartij overtuigend te winnen 
(6-1, 6-2) en samen met Cori-
ne van der Stoop pakte zij ook 
het damesdubbel. Bij de heren 
wist Bob Polfliet eveneens twee 
punten te bemachtigen. Met zijn 
drukvolle spel wist hij in twee 

sets zijn enkelpartij te winnen 
en samen met Tim Kloosterman 
pakte hij ook de winst in het he-
rendubbel. TC Bakkum 3 en 5 
boekten beiden een belangrij-
ke overwinning. TC Bakkum 3, 
dat vorig jaar promoveerde naar 
de tweede klasse, won overtui-
gend van Den Helder met 8-0 en 
het vijfde team, uitkomend in de 
vierde klasse, klopte Zandvoort 
met 6-2.
Voor team 1 en 2 begint de com-
petitie volgende week. Zij spelen 
dan thuis tegen respectievelijk 
Lobbelaer 2 en Festina 2.

Overwinning voor VV Limmen
Limmen - Wat vooraf werd be-
stempeld als een zware uitwed-
strijd tegen nummer 2 I.V.V., 
werd uiteindelijk een dik ver-
diende overwinning voor Lim-
men. Het werd een wedstrijd 
waarin de scheidsrechter bij vla-
gen beslissingen nam die nie-
mand begreep, maar het gehele 
Limmer team speelde met passie 
en ‘de wil’ om te winnen.
Na goed voetbal de eerste 20 
minuten was het dan raak, een 
goede inspeel pass op Jeroen 
werd via een schitterende over-
stap bekroond tot een prachtige 
assist op Emile die goed afrond-
de in de 1-1 situatie, die volgde 
met de goalie van IVV. 

Ook na de goal was het voor-
al Limmen dat door goed voet-
bal van het gehele team moge-
lijkheden creëerde, maar de sco-
re voor rust niet verder kon uit-
bouwen. 
Na de rust kreeg IVV een kor-
te opleving, maar het was toch 
weer Limmen dat de score wist 
uit te bouwen. Een goede vrije 
trap van Emile werd op prachtige 
wijze ingekopt door Milan, 0-2.
Hierna ging IVV fysieker spe-
len wat uiteindelijk niks oplever-
de, alleen zeer vervelende bles-
sures voor Mike Ruiter en Milan 
die samen met Wouter een zeer 
sterk blok vormden op het mid-
denveld.

In de 83e minuut was het weder-
om Emile die Limmen op een 0-3 
voorsprong zette. Een lange bal 
van achteruit werd totaal ver-
keerd ingeschat door de keeper 
van IVV waarna Emile zeer attent 
was en de bal in het lege doel 
kon schuiven. Vlak na deze goal 
was het uiteindelijk toch IVV dat 
een goal kon bijschrijven op het 
scorebord. Spannend werd het 
daarentegen niet, vlak na de 
goal was het Jeroen die eerder 
bij de bal was dan de keeper van 
IVV, die hij het nakijken gaf met 
een prachtige lob, 1-4!
Zondag is de wedstrijd Limmen-
Volendam. De wedstrijd Meervo-
gels-Limmen is verplaatst naar 
zondag 20 april, met aansluitend 
‘Waar poept de koe’. 

Red Stars verliest generale repetitie
Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft zaterdag het oefenduel te-
gen Olympia Haarlem met 10-5 
verloren. Het was de eerste en 
tevens laatste vriendschappelij-
ke wedstrijd voor de Castricum-
se honkballers. De drie eerder 

geplande duels werden wegens 
de kou afgelast. 
Zondag speelt Red Stars op De 
Puikman de eerste competitie-
wedstrijd, tegen Double Stars 
uit Heiloo. De honkballers moe-
ten het dit seizoen doen zon-

der coach, waardoor de coacht-
aken tussen de spelers worden 
verdeeld. Een zogeheten techni-
sche staf, bestaande uit spelers 
Rebel, Alwin Esser en Jasper van 
Schoor, bewaakt de grote lijnen. 
Aanvang 13.00 uur. 

Paulus wint het Rabo  
Schoolvoetbaltoernooi
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Spoorwegovergang
De gemeenteraad gaat de komende weken een beslissing nemen over 
het verkeersknelpunt Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. Al 
sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is er binnen de gemeente-
raad een discussie gevoerd over het beperken van de verkeersoverlast 
in het dorp. De gevonden oplossing hiervoor was vaak een voorstel tot 
aanleg van een randweg en/of doorgaande weg. De noodzaak hiervoor 
is dus al lang door uw voorgangers onderkend, maar over de defini-
tieve uitvoering ervan kon men het nooit eens worden. De gevonden 
‘oplossingen’ bestonden meestal uit nietsdoen (vooruitschuiven) of uit 
half afgemaakte projecten (zoals de Bloembakkenweg). Door deze be-
stuurlijke onmacht is veel tijd en gemeenschapsgeld verloren gegaan en 
wekte bij de bevolking veel onbegrip. Anno 2013 krijgt u opnieuw een 
kans om tot een oplossing te komen. Een oostelijke randweg heeft een 
aantal belangrijke voordelen; de spoorwegovergang Beverwijkerstraat-
weg kan open blijven voor alle verkeer, de dorpskern wordt ontlast en 
blijft goed bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers, de wegen die het 
huidige verkeer door/in het dorp afwikkelen worden ontlast, alle wijken 
blijven voor alle soorten verkeer goed bereikbaar en de verkeersstromen 
binnen Castricum worden evenwichtiger over het dorp verdeeld. Een 
randweg betekent voor heel veel bewoners dat de huidige verkeers-
overlast zal verminderen en de te verwachte toename van overlast wordt 
voorkomen. Ruud Joosten. (Ingekort door de redactie).

Historische beslissing? 
Uit onderzoek blijkt dat bij het spoorknelpunt er tijdens twee spitsmo-
menten een eventuele langere wachttijd zou kunnen optreden. Er is 
dus waarschijnlijk geen probleem! Tijdens de informatiebijeenkomst 
werd beaamd dat thuiswerken en vergrijzing niet zijn meegenomen in 
de onderzoeksresultaten. Dit in tegenstelling tot wat wethouder Meijer 
beweert. Verder is in het onderzoek naar de geluidsbelasting niet mee-
genomen dat in de toekomst auto’s stiller en schoner moeten worden 
om nog aan de milieunormen te voldoen. Bovengenoemde onderzoeken 
zijn gefinancierd door ProRail en uit alles blijkt dat ProRail niet geïnteres-
seerd is in de beste oplossing  voor Castricum, maar de beste (goed-
koopste) oplossing voor ProRail. Een onafhankelijk onderzoek door een 
tweede onderzoeksbureau is niet uitgevoerd. Wethouder Meijer neemt 
klakkeloos de resultaten van het ‘ProRail-onderzoek’ over, zonder dat de 
onderbouwingen hiervan openbaar zijn gemaakt. Mij bekruipt daarnaast 
zeer sterk het gevoel dat de uitkomst van de stemming in de gemeente-
raad al vaststaat. Wethouder Meijer rept over een ‘historische beslissing’! 
Dat kan toch alleen maar gaan over de aanleg van een zuidoostelijke 
randweg? De ‘nietsdoenvariant’ lijkt mij bijvoorbeeld toch geen histori-
sche beslissing, aangezien je als gemeenteraad altijd kunt terugkomen 
op ‘niets doen’. Frank van Putten (Ingekort door de redactie).

Randweg
Toen ik deze week over de Provincialeweg richting Uitgeest reed, dat 
nota bene futen en kievieten in de berm foerageerden en zich niets 
van het voorbijrazende verkeer aantrokken! Van een randweg zullen zij 
ook niets van aantrekken en de boeren zullen heus wel zelf voor hun 
belang opkomen. Ten aanzien van de verkeersoplossing in verband met 
de spoorovergang; ik stond 4 april in de file, die op de Stationsweg reikte 
tot het station, in de Dorpsstraat tot de dierenwinkel en op de Beverwij-
kerstraatweg tot de parkeerplaats van Kooijman. En dat op een gewone 
donderdagmiddag om 14.10 uur. Wie praat over kortere sluiting spoor-
bomen en minder autoverkeer? De lobbygroepen (of nimby’s?) slaan 
wel erg hard op de trom en ik vertrouw dat raadsleden zich niet laten 
afschrikken. M. Radecke. 

Castricum failliet?
We staan als gemeente reeds 90 miljoen euro in het rood en dan zul-
len we de komende dertig jaar kromliggen om de kosten van welke 
spoorwegovergangknelpuntoplossende variant dan ook te bekostigen!? 
De varianten uit die door Prorail gefinancierde en hoogst tendentieuze 
plannen van externe consultants en projectleiders kosten ons tussen de 
30 en 50 miljoen euro, om van de standaardoverschrijding bij dergelijke 
projecten nog maar niet te spreken. Daarnaast: het asfalteren van een 
prachtig weidegebied leidt tot de vernietiging van een schitterend stuk 
Castricum waar we met z’n allen zuinig op moeten zijn! Misschien moe-
ten we eens stilstaan bij de vraag of we in een samenleving willen leven 
waarin we alles naar de hand willen zetten. André Hoekstra

Concert Emergo met werken 
voor Wereld Muziek Concours

Castricum - Op zaterdag 13 
april geeft het Fanfare Orkest 

Emergo een eerste concert 
waarin de werken voor het We-

reld Muziek Concours ten geho-
re worden gebracht. 
De Elspeets Fanfare neemt een 
deel van dit concert voor haar re-
kening. Beide orkesten staan on-
der leiding van dirigent Erik van 
de Kolk. Het concert vindt plaats 
om 19.30 uur in het Clusius Col-
lege”, Oranjelaan 2. Entree is 5,00 
euro.

Van 4 tot en met 28 juli is Kerk-
rade voor de zeventiende keer 
het wereldwijde middelpunt voor 
de blaasmuziek. Emergo ziet het 
als een eer, aan dit prestigieuze 
concours te mogen deelnemen. 
Emergo neemt deel in de eerste 
divisie voor fanfareorkesten en 
op zaterdag 13 Juli, 14.30 uur in 
de Rhodahal. 

‘We willen zo graag’
Castricum - Op 14 april is er 
een optreden van de zanggroep 
‘We willen zo graag’. De groep 
heeft als doel om niet alleen vóór 
de mensen maar vooral ook mét 
de mensen te zingen. 

De groep bestaat uit zeven da-
mes en een heer en zingt a ca-
pella driestemmige liederen van-
af de jaren ‘40. Ook oud-vader-

landse staan op hun repertoire, 
evenals medleys en canons. Ze 
treden op in oud-Hollandse kle-
derdracht. De zondagmiddagso-
ciëteit vindt plaats van 14.00 tot 
16.00 uur in  Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg. De toegang is 4,00 euro. 
Meer informatie: Stichting Wel-
zijn, tel.: 0251-656562 of via in-
fo@welzijncastricum.nl. 

Castricum - In Akersloot vond 
donderdag rond 6.20 uur een 
ongeval plaats tussen twee per-
sonenauto’s op de A9 bij het 
wisselen van de rijstrook. Er ont-
stond flinke verkeershinder. De 
betrokken partijen leden alleen 
materiele schade. 

In Castricum is tussen maan-
dag en dinsdag ingebroken in 
een kantoor op de Burgemeester 
Zaalbergstraat. Er werden een 
laptop en printer meegenomen. 
Donderdag was er sprake van 
een poging tot inbraak bij Boek-
handel Laan op de Burgemees-
ter Mooijstraat. ‘s Nachts is ge-
probeerd een ruit aan de ach-
terzijde van het winkelpand in te 
slaan. Een getuige heeft een wit-
te VW-bus snel weg zien rijden 
vanaf de Gouden Stulp, naast de 
winkel.
Het achterruit van een auto, die 
donderdag geparkeerd stond 
op de Tweede Groenelaan/Von-
delstraat, is ingeslagen en uit de 
auto is een telescooptrap weg-
genomen. 
Vrijdag rond 21.30 uur is een 
ruit op de Rooseveltlaan vernield 
door een kiezelsteen die door 
een jongen werd gegooid. Hij 
maakte deel uit van een groep.  
De jongens zijn aangehouden 
en verhoord. Zij krijgen via HALT 
een alternatieve straf. Zaterdag-
avond was er sprake van een po-
ging tot inbraak bij een woning 
aan de Bachstraat. 
Een inbraak bij een woning op 
de Verdistraat lukte wel, maar er 
wordt vooralsnog niets vermist. 
Vanuit een auto op Tulpen-
veld is ‘s nachts een navigatie-
systeem weggenomen. Op de 
Dorpsstraat werd de politie be-
naderd door iemand die zei tij-
dens een vechtpartij in een café 
mishandeld te zijn door vier man. 
Een van de verdachte mannen is 
aangehouden en ingesloten. 

Castricum - Tot 22 mei zijn  
schilderijen van Hannie Lutke 
Schipholt te bezichtigen in de bi-
bliotheek van Castricum. Han-
nie legt zich niet vast in een vas-
te stijl van schilderen. De laatste 
jaren ontwikkelde zij een voor-
liefde voor olieverf. ,,Omdat hier-
in de kleuren diep tot uiting ko-
men.”  

Expositie bieb

Snuffelmarkt Dijk en Duin
Bakkum - Zaterdag 13 april 
van 12.00 tot 15.00 uur houdt 
Dijk en Duin een snuffelmarkt 
met een variatie aan artikelen. 

De opbrengst van de markt komt 
geheel ten goede aan de be-
woners van Breehorn. Het geld 

wordt gebruikt voor het inrich-
ten van de gemeenschappelijke 
ruimte. 
De snuffelmarkt wordt gehou-
den op de nieuwe locatie van 
Echt Bakkums Groen, Waterto-
renpad 10, op het landgoed Duin 
en Bosch.
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Castricum - Op woensdag 24 
april vindt er van 19.30 tot 21.00 
uur een informatieavond in Ont-
moetingscentrum Geesterha-
ge plaats voor belangstellenden 
over het project ‘Bezoekservice 
Dementie’ dat zich op de hele 
gemeente richt. Het project heeft 
tot doel mantelzorgers van de-
menterende mensen te ontlas-
ten en tegelijkertijd mensen met 
dementie een prettige ochtend 
of middag te bezorgen. 
De Bezoekservice Dementie 
wordt georganiseerd en uitge-
voerd door MaatjeZ in samen-
werking met Dijk en Duin en de 
Stichting Welzijn Castricum. De-
ze organisaties verzorgen een 
introductiecursus van twee dag-
delen voor nieuwe vrijwillige me-
dewerkers en geven eens in de 
drie maanden begeleiding in 
teamverband, zodat medewer-
kers in de gelegenheid zijn col-
lega’s te ontmoeten en ervarin-

Lida Driessen: ‘De bezoekjes 
zijn belangrijk om vereenza-
ming tegen te gaan.’ Foto: Ire-
ne Zijlstra

gen te delen. Een van de vrijwilli-
ge medewerkers van MaatjeZ is 
Lida Driessen. Zij bezoekt al een 
poosje twee dames die aan de-

mentie lijden en ontlast op de-
ze wijze de nabije omgeving van 
deze dames. Lida zet zich twee 
dagdelen per week in, maar het 
kan bij de bezoekservice ook om 
één dagdeel gaan. Het is een job 
die goed met vakanties gecom-
bineerd kan worden, want dat 
heeft Lida van te voren aange-
geven. 
De Bezoekservice Dementie no-
digt belangstellenden, vrouwen 
en mannen, die een dagdeel per 
week of in de veertien dagen be-
schikbaar willen stellen uit, zich 
voor de informatieavond op 24 
april aan te melden bij de Stich-
ting Welzijn Castricum in Ont-
moetingscentrum Geesterha-
ge, telefoon 0251 65 65 62. De 
stichting is op werkdagen al-
le ochtenden en op maandag- 
en woensdagmiddag bereikbaar. 
Per mail aanmelden is eveneens 
mogelijk: info@welzijncastricum.
nl.

Eenvou(w)dige opdracht
Castricum - Op 16 novem-
ber 2012 vond de zogenaamde 
Wiskunde B-dag plaats. Leer-
lingen van verschillende scho-
len en uit diverse landen buigen 
zich in de vorm van een interna-
tionale competitie een hele dag 
over een probleem dat met be-
hulp van wiskunde moet worden 
opgelost. 

Dit jaar was het onderwerp 
‘vouwpatronen’. De leerlingen 
onderzochten daarbij in groep-
jes hoe op een wiskundige ma-
nier vouwpatronen te voorspel-
len zijn. Van alle verslagen op het 

Jac. P. Thijsse College werden er 
twee opgestuurd naar een inter-
nationale jury die van de inzen-
dingen uit onder andere Neder-
land, België, Duitsland en Slo-
wakije de tien beste er uit koos. 
Tot vreugde van het Jac. P. Thijs-
se College was daar een groepje 
leerlingen van de school bij. Jo-
chem Wildeboer, Rick Poel, Bas 
van Andel en Mats de Nijs wis-
ten een zevende plaats te be-
machtigen. 

Vrijdag 15 maart  kregen zij 
bij een feestelijke uitreiking in 
Utrecht de prijs uitgereikt. 

Castricum - Op vrijdag 12 april 
organiseert IVN Afdeling Mid-
den Kennemerland in samen-
werking met Duincamping Ge-
versduin een avondexcursie voor 
volwassenen en kinderen. Onder 
het motto ‘Sttt…. hoor jij de bos-
uil?”, neemt Arend de Jong be-
langstellenden mee de duinen 
in. Tijdens deze excursie wordt 
geprobeerd om de bosuil en de 
vleermuizen te horen. In verband 
met te veel lawaai wordt aange-
raden om onopvallende, warme 
kleding aan te trekken. Een zak-
lamp mag mee, maar alleen aan 
op advies van de gids. 
Aanmelden bij de receptie van 
Duincamping Geversduin. Ver-
trek om 19.30 uur vanaf de re-
ceptie. Deelnamekosten 3,75 eu-
ro. (Foto Arend de Jong)

Avondexcursie

Castricum - Donderdagmiddag 
hield de politie tussen 14.15 en 
17.15 uur een snelheidscontrole 
op de Soomerwegh. Van de 1710 
passanten reden er 103 snel-
ler dan de toegestane 50 km per 
uur. Hoogst gemeten snelheid: 
71 km per uur. De overtredingen 
werden fotografisch vastgelegd. 
Betrokken bestuurders krijgen 
een bekeuring thuisgestuurd.

Snelheidscontrole

Thema-ochtend KBO
Limmen – Woensdag 17 april 
is er om 10.30 uur in de Burge-
rij op de Dusseldorperweg 103 
een thema-ochtend met als the-
ma ‘Integrale veiligheid in en om 
het huis’.
Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor senioren, die zelf bij wil-
len dragen aan een veiliger huis. 
Het gaat hierbij over preventieve 
maatregelen op het gebied van 

babbeltruc, woningovervallen en 
inbraak.
De voorlichting wordt door mid-
del van een presentatie met kor-
te filmpjes gegeven.

Iedere belangstellende is wel-
kom, er zijn geen kosten aan 
verbonden. De thema-ochtend 
wordt afgesloten met een drank-
je en een hapje. 

GPS-cursussen in De Hoep
Castricum - Wegens succes or-
ganiseren PWN en Educatracks 
extra GPS- cursussen in Bezoe-
kerscentrum De Hoep op zondag 
12 mei en 30 juni. 
Tijdens de basiscursus leren 
deelnemers uitgebreid omgaan 
met GPS. Er is een theoriedeel 
met cursusboek en een 5 km 
lange oefenwandeling met op-
drachten door het Noordhol-
lands Duinreservaat. De cursus 
wordt afgesloten met het zoe-

ken naar een schat (ook wel be-
kend als ‘geocaching’). Ook kun-
nen deelnemers advies inwinnen 
over de aanschaf van een GPS-
ontvanger.

De cursussen worden gegeven 
door een ervaren docent van 
10.00 uur tot 16.00 uur. Opgeven 
voor deze workshop is noodza-
kelijk en kan via www.pwn.nl/er-
opuit of telefonisch via 0251 – 
661066. 

Voorbereidingen musical 
zijn ‘Ester’ in volle gang
Akersloot/Uitgeest- Over an-
derhalve week presenteren een 
grote groep enthousiaste men-
sen van de verschillende kerken 
in Akersloot en Uitgeest de bij-
belse musical ‘Ester’. 

Al maanden wordt er op de vrij-
dagavond gerepeteerd (soms in 
een steenkoude kerk), en zijn 
anderen bezig met kostuums, 
decors, muziek, techniek et cete-
ra. Net als een paar jaar geleden 

met de uitvoering van de musical 
‘Naäman’  belooft het weer een 
indrukwekkend schouwspel te 
worden. Het is een oud verhaal 
met heel actuele thema’s zoals 
discriminatie en de plek van de 
vreemdeling in het midden.

Op zaterdag 13 en zondag 14 
april zijn de uitvoeringen in de 
kerken van Akersloot en Uit-
geest. Voor meer informatie: 
www.kerkuitgeestakersloot.nl.

Jong en ouder 
ontmoeten elkaar

Castricum - Tijdens hun school-
periode gaan jongeren rond de 
15 jaar vrijwilligerswerk doen, 
als een maatschappelijke stage 

vanuit school; zo leren ze ande-
re mensen te helpen en iets voor 
hen te betekenen, zonder dat 
daar iets tegenover wordt ge-
steld. Er staan weer nieuwe en-
thousiaste leerlingen klaar die 
iets willen doen voor de oudere 
medemens.
Zij kunnen bijvoorbeeld een 
kastje uitruimen, foto’s die maar 
blijven liggen samen inplakken, 
samen koken (en eten), wande-
len of gewoon een praatje ma-
ken over vroeger en nu, herinne-
ringen laten opschrijven of sa-
men een spelletje doen. 
Wie gebruik wil maken van hun 
aanbod of zelf een idee heeft 
waarbij de hulp van een jonge-
re welkom is, kan contact op-
nemen met de Stichting Welzijn 
Castricum, tel. 0251 – 65 65 62 
of mailen naar info@welzijncas-
tricum.nl.  

Vrijwilligerswerk passend in agenda



Afvallen doen ze niet alleen!
,,Ik ben Mariette Knol 
eigenaar van Body Slen, 
een onderdeel van Fit 
en Beauty, en voedings-
deskundige van Proslank 
‘het eiwitdieet’.

Gelukkig lopen de tem-
peraturen op, eindelijk 

op naar zomerkleding. Mocht die nu net iets 
te strak zitten door de extra winterkilo’s, dan 
heeft u ze er zo weer af met Proslank.  Want met 
Proslank kunt u zeven tot tien kilo per maand 
afvallen. En met het Proslankdieet kunt u 
zelfs gewoon uit eten gaan, zoals u afgelopen 
zondag op SBS6 in het tv-programma Lekker 
Leuk Leven heeft kunnen zien. Aanstaande 
zaterdag is de herhaling. Eind deze maand is 
de laatste keer dat u Joke en Toos in de krant 
ziet staan. Natuurlijk blijf ik ze daarna gewoon 
begeleiden. Voor een nieuwe serie verhalen zijn 
wij op zoek naar twee nieuwe kandidaten die 
met het Proslankdieet af willen vallen en die het 
een stimulans vinden om eens in de twee weken 
hun verhaal in de krant te zien. 

Voor meer informatie over het Proslankdieet,
kunt u bellen met 0251-670000 of even langs-
komen op de Beverwijkerstraatweg 32 in 
Castricum.”

Beverwijkerstraatweg 32
1901 NJ Castricum
Tel. 0251 670000 www.fi tenbeauty.nl

Joke Horvat:
,,Hier weer een update hoe het 
gaat met afvallen. Ik ben nu 
een jaar bezig met Proslank en 
vind het nog steeds een goed 
dieet om af te vallen. Het gaat 
nu niet zo snel meer, maar een 
pond per week is geen slecht 
resultaat. Het gaat niet hard, 
maar ieder pondje is er een! Ik 
krijg steeds leuke reacties van 

iedereen die deze rubriek leest in De Castricummer. 
Dat doet je goed en geeft je stimulans om door te 
gaan. Nog een paar weken dan gaat iemand anders 
het stokje overnemen en ik hoop dat die het net zo 
positief ervaart als ik. Toen ik begon met het schrijven 
over het afvallen was ons kleinkind er nog niet en nu 
is het alweer 4.5 maand, zo hard gaat dat. Het wordt 
warmer en de stampotten worden vervangen door 
salades, ik beweeg meer, � ets en wandel en ben veel 
buiten en dat bevordert het afvallen. Ik kan iedereen 
aanraden om Proslank te proberen. Je hebt geen hon-
gergevoel en je voelt je goed. Tot over twee weken, 
dan dragen we het schrijven over aan nieuwe kandi-
daten.
Startgewicht: 141,2 kg
Huidige gewicht:  118 kg
Streefgewicht:  100 kg

Toos Ploegaert-Lange 
,,Ik heb net naar Obese gekeken. Het tv-program-
ma geeft mij veel inspiratie; iemand te zien die 
zoveel afvalt en tegelijk mentaal groeit op eigen 
kracht. Deze dame liet haar gewicht niet meer 
afhangen van lastige omstandigheden waarin ze 
verkeerde, maar koos volledig voor zichzelf. Dat 
het niet vanzelf gaat en je er hard voor moet wer-
ken is wel duidelijk, maar het resultaat is er dan 
ook naar. Ik ervaar zelf hoe het is; hoe pijnlijk de 
omstandigheden ook zijn, ze hoeven niet in emo-

tie-eten worden omgezet om bij de pijn weg te gaan. Ik ga hier nu totaal 
anders mee om en heb mijn weg hierin gevonden via de ‘Zijnsvisie’. Ik 
ken mijn valkuilen, donder er nog regelmatig in en herken ze steeds snel-
ler. Ik weet dat ik eten ook gewoon lekker vindt en gezellig met anderen. 
Ervan kan en mag genieten én dat dit ook verleidelijk is en dus altijd 
aandacht vraagt om mij hiervan bewust te zijn en te blijven. Ik ben dicht 
bij mijn streefgewicht van 79 kg, maar weet ook dat ik niet te streng voor 
mezelf meer wil zijn. Mogelijk ben ik dus nog niet helemaal ‘klaar’ met 
deze rubriek, die stopt aan het einde van de maand. Ik houd jullie via 
Mariëtte op de hoogte. Voor een echt gezond BMI wil ik nog doorgaan 
naar 75 kg. Rustig aan, zodat ik geen enge operaties hoef ondergaan. 
Trouwens, helemaal zonder medicatie is niet gelukt. Er zijn andere fac-
toren die hier ook een rol spelen, zoals erfelijke belasting. Jammer, maar 
ook daar laat ik me niet door ontmoedigen. Het is zoals het is!  
Startgewicht: 117.3 kg
Huidige gewicht:  81,5 kg
Streefgewicht:  79 kg

Kleine scholen bedreigd
Castricum - De Vereniging van 
Kleine kernen in Noord-Holland 
organiseert op 16 april een bij-
eenkomst over de toekomst van 
basisscholen in kleine kernen. In 
Castricum zou het dan gaan om  
St. Jacobus in Akersloot en ‘t 
Kleurenorkest in Limmen.

De bijeenkomst wordt georgani-

seerd vanwege een recent uitge-
bracht advies aan staatssecre-
taris Dekker. De Onderwijsraad 
adviseert de minimum ophef-
fingsnorm in het primair onder-
wijs te verhogen naar 100 leerlin-
gen. Dit moet vanaf 2019 gelden 
voor alle basisscholen. De huidi-
ge opheffingsnorm is 23 leerlin-
gen in zeer dunbevolkte gebie-

Netwerken en ontbijten
Castricum - Het vrouwennet-
werk Goed Contact houdt op 
donderdag 18 april een netwerk-
ontbijt. De ondernemende vrou-
wen uit Castricum en omgeving 
praten in groepjes over debiteu-
renbeheer. Het netwerkontbijt is 
alleen toegankelijk voor leden 
van Goed Contact en start om 
8.30 uur in Het Oude Theehuys 
op het terrein van Dijk en Duin. 
Het ondernemersnetwerk bracht 
onlangs een bezoek aan het ge-
meentehuis van Castricum. Hen 
wachtte in de raadzaal een col-
legetourachtige setting met bur-
gemeester Mans als hoofdgast. 

Jaarlijks organiseert Goed Con-
tact een bedrijfsbezoek. Vori-
ge maand waren de vrouwen 
gast bij theatermaker Ilonka Ory 
in haar eigen theater: Stalles in 
Heiloo. Op 7 juni staat een net-
werkevenement op het pro-
gramma; een interactieve avond 
waarbij de aanwezigen flink aan 
het               (denk-)werken wordt 
gezet. Belangstellenden kun-
nen kijken op www.goed-con-
tact.nl of vrijblijvend kennisma-
ken tijdens één van de openba-
re evenementen. Op de foto bur-
gemeester Mans in gesprek met 
een van de vrouwen. 

Castricum - Dinsdag 16 april 
vertelt Dik Wokke over de 
bloembollenteelt in De Kern. Aan 
de orde komen onder andere de 
herkomst, kweek, vermeerde-

Alles over de bloembollenteelt

Opening ontmoetings-
centrum De Boogaert
Castricum - Vorige week werd 
het Ontmoetingscentrum De 
Boogaert, dagbehandeling plus, 
feestelijk geopend in woonzorg-
centrum De Boogaert. Drie groe-
pen dementerende cliënten en 
hun mantelzorgers bezoeken 
dit centrum. Tijdens de opening 
ondertekenden de initiatiefne-

mers de samenwerkingsover-
eenkomst  Het ontmoetingscen-
trum biedt laagdrempelige dag-
behandeling waar mensen met 
dementie. Hun mantelzorgers 
kunnen terecht voor contact 
met lotgenoten, voor begelei-
ding bij het omgaan met de ge-
volgen van dementie en voor ac-

tiviteiten. Het bijzondere van de-
ze dagbehandeling is dat zowel 
de bezoekers als de mantelzor-
ger begeleiding krijgt van vaste 
medewerkers. 

den. Wordt dit advies overgeno-
men dan komen ruim zeventig 
basisscholen in Noord-Holland 
direct in de gevarenzone. 

De bijeenkomst is bedoeld voor 
dorpsraden, actieve bewoners-
groepen, de lokale politiek en de 
onderwijswereld. Plaats:  Stich-
ting Flore, W.M. Dudokweg 47 
in Heerhugowaard van 20.30 uur 
– 22.00 uur Aanmelden kan via 
www.vvkknh.nl. 

ring, gewasbescherming en het 
‘trekken’ van tulpen. 
Verder vertelt hij over de handel, 
de ontwikkeling van de bedrij-
ven, recreatie, kunst, onderzoek 

en scholing en de toekomst. De 
lezing vindt van 14.00 tot 16.00 
uur plaats in De Kern aan de 
Overtoom. De organisatie is in 
handen van het Vrouwen Con-
tact Castricum. Niet-leden beta-
len 4,00 euro waarbij inbegrepen 
een consumptie.
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