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Door Mardou van Kuilenburg

Castricum - Lokaal Vitaal neemt als 
grootste partij in de gemeente het 
voortouw in de formatie. Vorige 
week werd gestart met een zoge-
noemd duidingsdebat om in kaart te 
brengen welke samenwerkingen 
mogelijk zijn. De eerste uitkomsten 
worden donderdag verwacht.
Lokaal Vitaal wist zes zetels in de 
wacht te slepen bij de gemeente-
raadsverkiezingen. Bijna een kwart 
van de stemmers koos voor die partij. 
De VVD haalde vier zetels, evenals 
GroenLinks. Drie zetels zijn voor de 
VrijeLijst. PvdA, D66, CDA en Forza! 
kregen elk twee zetels in de 
gemeenteraad.
Tijdens de coalitievorming wordt 
wekelijks een update van de verken-
ning verwacht. Naar verluidt komt 
deze op vrijdag naar buiten. 

Formatie gestart: Lokaal Vitaal 
neemt voortouw bij verkenning

De nieuwe zetelverdeling in de Castricumse gemeenteraad. 
Afbeelding: Bos Media Services

Door Hans Boot

VVD-Statenlid Klaas-Jeroen Terwal 
maakte zich onlangs sterk voor een 
versnelling van de aanpak van de 
N203, omdat de maat volgens hem vol 

was nadat het zoveelste tragische 
ongeluk op deze ‘dodenweg’ tussen 
Uitgeest en Castricum werd genoteerd. 
Het resultaat was dat Gedeputeerde 
Jeroen Oltho� beloofde dat er richting 
het groot onderhoud in 2028 onder-

zoek wordt gedaan om te kijken of en 
hoe de weg kan worden verbreed. 
Statenleden Marcel Steeman (D66), 
Jesper Gringhuis (GroenLinks), Michel 
Klein (ChristenUnie) en Jaap Hollebeek 
(Partij voor de Dieren) hebben daarop 
een motie ingediend. Zij constateren 
dat de verkeersveiligheid op de N203 
en het �etspad daarnaast onvoldoende 
is, maar dat er op korte termijn fysieke 
maatregelen zijn toegezegd om die 
veiligheid te verbeteren. Lees het hele 
verhaal elders in deze krant

Castricum - Een maand geleden schreef deze krant dat de provincie gaat 
onderzoeken of de N203 tussen Uitgeest en Castricum kan worden 
verbreed om ongevallen te voorkomen. Vier Statenleden dienden een 
motie in tegen deze wegverbreding. Daarin wordt ook gepleit voor het 
verlagen van de maximum snelheid. De motie is na weerstand van het 
provinciaal bestuur en enkele partijen ingetrokken.

Provinciale motie tegen 
verbreding N203 ingetrokken

De N203 met links het natuurgebied. Foto: Hans Boot
Tel. 0251 - 652 430

Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

SLAVINKEN
4E GRATIS

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
2 PERSONEN 

SPINAZIESTAMPPOT 
MET 2 RUNDERSAUCIJZEN

SAMEN€ 6,99

VLEESWARENTRIO 
WIJNCERVELAAT

MORTADELLA
LEVERKAAS
SAMEN € 5,99

SOEP VAN DE WEEK:
LENTE-UI SOEP

PER POT  € 3,99

1,75

HEERLIJKHEID DE ROSET
AMARETTO KOEK/MOKKA EN MELK OF PURE CHOCOLADE

DEZE 
WEEK:
DEZE DEZE 

Voorjaars
special

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG 
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl
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DONDERDAG 24 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.00 tot 12.00 uur met kerk-
café, plek voor ontmoeting en 
gesprek.
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

VRIJDAG 25 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken van 
een kaars.
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

ZATERDAG 26 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur, Oecume-
nische vesper gewijd aan 
Dietrich Bonhoe�er. Het Litur-
giekoor zal liederen zingen op 
teksten van Bonhoe�er. Voor-
ganger is pastor Bertus Stuif-
bergen. Na de vesper zal er om 
20 uur een �lm over het leven 
van Bonhoe�er worden 
vertoont in de Dorpskerk.
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Ruben Torres 
m.m.v. het koor Jubilate
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met samenzang. Voorganger: 
Pastor K. Kint.

ZONDAG 27 MAART
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen 4e 
zondag 40 dagentijd. Te volgen 
op radio Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl 17.00 uur, pastor 
Bertus Stuifbergen Oecumeni-
sche vesper m.m.v. Liturgiekoor.
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastor Anton Over-
mars met koor Cantare.
Evangeliegemeente 
Castricum
10.00 uur, Geert Balder. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/
Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. M. A. 
Jansens.
H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met Jambo koor. 
Voorganger: Pastor K. Kint.

MAANDAG 28 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 29 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen Huisartsenpost Beverwijk 
(in het Rode Kruis Ziekenhuis), 
alleen volgens telefonische 
afspraak: (0251) 265265. Bij 
contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. 

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag
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redactie@castricummer.nl
Raimond Bos
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weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg
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Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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'Verlagen snelheid heeft 
voorkeur'
Verder wordt gesteld dat de wegin-
deling van de N203 ongeschikt is 
voor een snelheid van tachtig kilo-
meter per uur, zoals deze nu geldt. 
Het verlagen van de maximum snel-
heid met behoud van het huidige 
wegpro�el heeft volgens de indie-
ners van de motie de voorkeur 
boven het behouden van de maxi-
maal toegestane snelheid waarbij 
het wegpro�el wordt vergroot. Als 
belangrijke overweging wordt 
daarbij genoemd dat de weg is 
gelegen in een zeer kwetsbaar 
vogelweide- en natuurgebied. Om 
deze redenen wordt het college van 
Gedeputeerde Staten verzocht te 
onderzoeken of een maximum snel-
heid van zestig kilometer per uur 
kan worden toegepast zonder 
vergroting van het wegpro�el.

'Bezorgde ouders'
VVD-Statenlid Terwal: ,,Gedepu-
teerde Jeroen Olthof heeft de motie 
van een negatief oordeel voorzien, 

waarna D66 de motie wijselijk 
introk. Mijn partij blijft maar één 
oplossing zien voor het ophe�en 
van de zeer onveilige situatie en dat 
is het verbreden van de weg en het 
verplaatsen van het naastgelegen 
�etspad. Naar aanleiding van het 
vorige artikel in de Castricummer 
heb ik veel mails gekregen van 
bezorgde ouders, waarvan hun 
kinderen dagelijks vlak langs de 
N203 naar het Bonhoe�ercollege of 
het Jac. P. Thijsse College �etsen. Zij 
bevestigen voor mij de noodzaak 
tot wegverbreding en verplaatsing 
van het �etspad. Door alleen het 
terugbrengen van de snelheid naar 
zestig kilometer per uur, zoals D66 
wil, verslechtert de doorstroming. 
Daarmee wordt ook de veiligheid 
niet verbeterd.’’

'Natuurgebied beschermen'
Marcel Steeman, die een korte 
periode namens D66 wethouder 
verkeer in Castricum was, deelt het 
standpunt van Terwal niet: ,,We 
hebben het er binnen Provinciale 
Staten uitgebreid over gehad en 
geconcludeerd dat er op korte en 

langere termijn iets moet gebeuren. 
Je kan direct de snelheid verlagen. 
Dan moet je niet alleen nieuwe 
bordjes neerzetten, maar ook het 
wegpro�el en de zijkanten 
aanpassen. Vergelijk de weg van 
Bakkum naar Egmond en die van 
Castricum naar Heemskerk. Bij een 
verbreding wordt een van de 
grootste grutto-populaties van 
Nederland ernstig aangetast. De 
VVD vindt echter hardrijden kenne-
lijk belangrijker dan behoud van het 
landschap. Als provincie moeten we 
dit waardevolle stukje natuurgebied 
beschermen. Overigens heeft 
Jeroen Olthof toegezegd dat hij dit 
punt meeneemt in het onderzoek 
naar de verbetering van de N203.’’

Tot slot liet wethouder Slettenhaar 
weten dat hij ook zeer begaan is 
met deze kwestie: ,,Natuurlijk is het 
noodzakelijk dat alle maatregelen 
voor deze weg onderzocht moeten 
worden in het belang van de veilig-
heid van alle verkeersdeelnemers 
inclusief �etsers. Daarom vind ik het 
terecht dat de betre�ende motie is 
ontraden en ingetrokken.’’

Oplossing N203: ‘liever snelheid 
omlaag dan verbreding weg’

Het ondertekenen van de overeenkomst. Foto: aangeleverd

De initiatiefnemer (C. Nelis Bouw & 
Ontwikkeling Heemskerk BV) heeft in 
samenwerking met de eigenaren in 
dit gebied een plan gemaakt voor 
wonen in het duinlandschap in het 
gebied van voormalige kaasfabriek 
van Kaptein BV. Het plan voorziet in 
de bouw van 103 woningen, waarvan 
39 vrije sector woningen, 27 apparte-
menten, 8 rijtjeswoningen, 3 patio-
woningen en 26 sociale 
huurwoningen.

Speerpunt
Wethouder Paul Slettenhaar is blij 

met deze ontwikkeling. ,,Woning-
bouw is een belangrijk speerpunt 
van het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad. 
Het plan voorziet in de broodnodige 
maatschappelijke behoefte. Een 
belangrijk deel is sociale huisvesting. 
Daarnaast vormt het plan een 
volgende bouwsteen in het ontwik-
kelen van de Zanderij tot een Poort 
naar de Duinen. Het hele gebied 
rond het station transformeert naar 
een belangrijke gebied waar je kan 
wonen, werken en recreëren. Een 
gebied ook dat mede dankzij het 

station dé uitvalsbasis is naar al het 
andere dat Castricum te bieden 
heeft.’’

Bijzonder karakter
De grote lijnen van het plan liggen al 
langer vast. De raad heeft hiervoor 
de kaders vastgesteld in 2020. Het 
bijzondere karakter van de bebou-
wing in het landschap zijn daarna 
vastgelegd in een Landschapsinrich-
tingsplan (LIP) en beeldkwaliteitsplan 
(BKP). Met het ondertekenen van de 
overeenkomst leggen de gemeente, 
de ontwikkelaar en de eigenaren de 
(�nanciële) rechten en plichten voor 
de ontwikkeling vast. Als volgende 
belangrijke stap gaat naar verwach-
ting in april het ontwerp bestem-
mingsplan ter inzage.

Castricum - Met de ondertekening van een zogeheten anterieure over-
eenkomst wordt een belangrijke stap gezet in het woningbouwplan op 
het voormalige Kaptein Kaas-terrein. Gemeente, ontwikkelaar en grond-
eigenaren ondertekenden deze overeenkomst op 15 maart.

Alle partijen tekenen voor 
woningbouw Zanderij-Zuid

De kop boven het artikel ‘Bewoners 
Hoogeweg in Bakkum luiden nood-
klok om overlast’ van 9 maart j.l. wekt 
mogelijk de indruk dat de hele straat 
overlast ervaart. Niet alle bewoners 
van de Hoogeweg in Bakkum 
herkennen zich in dit verhaal.

De redactie

Aanvulling artikel 
Hoogeweg (9 maart)
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Gemeentenieuws

Meld Misdaad Anoniem (M.)
U heeft informatie over ernstige criminaliteit, 
maar u kunt of durft niet naar de politie. Een 
lastig dilemma. Meld Misdaad Anoniem (M.) 
is het onafhankelijke meldpunt waar u vol-
ledig anoniem informatie geeft over crimina-
liteit. Meld bijvoorbeeld: 

• Productie van synthetische drugs
• Hennepplantages
• Overvallen
• Inbraak
• Gedwongen prostitutie 

Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in 
uw eigen omgeving. M. is zeven dagen per 
week bereikbaar via 0800-7000.

ReumaNederland collecteert 
van 20 t/m 26 maart 2022.

Webinars en voordelige zonnepanelen-actie 
voor inwoners Castricum 
Na het succes van vorige jaren, gaat 
er in de gemeente Castricum, Bergen 
en Heiloo weer een zonnepanelen-
actie van start. Een collectief van vak-
kundige, regionale installateurs biedt 
huiseigenaren de mogelijkheid om 
zonnepanelen te laten installeren tegen 
een zeer gunstige prijs. Gemeente Cas-
tricum en energiecoöperatie CALorie 
ondersteunen deze actie in samenwer-
king met het Duurzaam Bouwloket. 

“Wij willen onze inwoners graag verder 
helpen bij de overstap naar een duurzame 
energievoorziening,” aldus wethouder 
Falgun Binnendijk. “En met de huidige 
energieprijzen loont het extra om zonne-
panelen aan te schaffen.” Bezoek een 
digitale informatieavond op 29 of 31 maart 
of op 4 of 6 april, of schrijf u meteen geheel 
vrijblijvend in. Aanmelden voor een webinar 
of voor de actie gaat via: 
www.duurzaambouwloket.nl/bch-actie. 
De inkoopactie loopt tot 30 juni 2022.

Collectieve inkoop = scherpe prijs
U kunt vrijblijvend en gratis één van de spe-
cialisten langs laten komen voor een vak-
kundig advies. Zij maken vervolgens voor u 
een aanbod op maat. Omdat het om een 
collectieve inkoopactie gaat, kunnen 
de installateurs een zeer gunstige prijs 

bieden. Als u gebruik maakt van dit aan-
bod, hebben particulieren ook het voordeel 
dat de btw kan worden teruggevraagd bij 
de Belastingdienst. Binnen deze actie kan 
dit voor deelnemers gratis worden verzorgd 
door een administratiekantoor. 

Digitale bewonersavond/Webinar 
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? 
We heten u van harte welkom bij een van 
de digitale informatieavonden. Deze live-
uitzending kunt u volgen via uw computer, 
tablet of smartphone en vindt plaats op:

- Dinsdag 29 maart om 20.00 uur
- Donderdag 31 maart om 20.00 uur
- Maandag 4 april om 20.00 uur
- Woensdag 6 april om 20.00 uur

Bij interesse dient u zich vooraf aan te 
melden via: 
www.duurzaambouwloket.nl/bch-actie. 
De digitale informatieavond kunt u via uw 
internetbrowser volgen, of achteraf terug 
kijken. U hoeft verder niets te installeren. 

Meer informatie over de actie
Heeft u nu al vragen over de actie, neem 
dan contact op met ons energieloket 
Duurzaam Bouwloket via 072 - 743 39 56, 
of info@duurzaambouwloket.nl.

Gesprek over uitkomsten eerste verkenning formatie  
Op donderdag 24 maart komen de acht 
partijen die hebben deelgenomen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in Castricum bij 
elkaar voor een gesprek over de uitkomst 
van de eerste verkenningsronde in het toe-
werken naar een formatie. U bent van harte 
welkom deze bijeenkomst bij te wonen. De 
bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. 
Ook kunt u de bijeenkomst live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de agenda en vergaderstuk-
ken van de gemeenteraad. 

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
de griffie: e-mail raadsgriffie@castricum.nl, 
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Duinenboschweg 5 in Castricum, Het inpandig plaatsen van voorzetwand bij haard 
en binnenbekleding kapconstructie t.b.v. isolatie, datum ontvangst 11 maart 2022 (Z22 
064712)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van de Hoeptuin, datum ontvangst 
10 maart 2022 (Z22 064539)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van de Hoeptuin, datum ontvangst 
10 maart 2022 (Z22 064540)
Kortenaerplantsoen 44 in Castricum, Het plaatsen van een airco unit, datum 
ontvangst 15 maart 2022 (Z22 064975)
Provincialeweg 3 in Castricum, Het telen van mais op een perceel grond, datum 
ontvangst 15 maart 2022 (Z22 065099)
Schubertstraat 4 in Akersloot, het plaatsen van een erker, datum ontvangst 
15 maart 2022 (Z22 064965)
Silene 12 in Castricum, het bouwen van een bakfiets stalling, datum ontvangst 
13 maart 2022 (Z22 064797)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Dag Hammarskjöldlaan 2 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 10 maart 2022 (Z22 059291)
Dorpsstraat tussen 65 en 67 in Castricum, het kappen van een Robinia, 
verzenddatum 14 maart 2022 (Z22 062500)
Duinenboschweg 17 t/m 21 en 50 t/m 76 in Castricum, het bouwen van 
meerwerkopties bij de 17 woningen, verzenddatum 16 maart 2022 (Z22 060880)
Goudenregenlaan 63 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 14 maart 2022 (Z22 063158)
Heer Hugostraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 17 maart 
2022 (Z22 059704)
Ixiastraat 13 in Akersloot, het aanleggen van een uitweg, verzenddatum 17 maart 
2022 (Z22 059793)
Nieuwelaan 2a in Limmen (nabij Hogeweg 162 in Limmen), het wijzigen van het 
gebruik van een bestaand bijgebouw voor bewoning, verzenddatum 15 maart 2022 
(Z045277)
Schoolweg 10 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 
14 maart 2022 (Z22 058170)
Zeeweg 407 t/m 489 en 491a in Castricum (Zeeweg 491), het op een rij plaatsen 
van strandhuisjes Bad Noord, verzenddatum 11 maart 2022 (Z22 060331)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 21 in Limmen, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 15 maart 2022 (Z055332)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over plankosten en eventuele 
planschade ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling voor realisatie van 103 
woningen, waarvan 26 sociale huurwoningen, 39 vrije sectorwoningen, 27 koopappar-
tementen, 8 rijenwoningen en 3 patiowoningen.

Ter inzage
Vanaf 23 maart 2022 tot en met 4 mei 2022 ligt een zakelijke beschrijving ter inzage in 
het gemeentehuis en kunt u vinden op de website van de gemeente. Tegen deze over-
eenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met Sjaak de Lange, team Plannen en Projecten via
06 34735085 of via e-mail sjaakdelange@debuch.nl.

Anterieure overeenkomst Zanderij-Zuid kaptein Kaas, Deelgebied 3 te Castricum

Extra gft-route tot en met 25 maart
We rijden deze week een extra gft-ronde. 
Vorige week zijn een aantal verkeerde 
datums doorgegeven. Hieronder ziet u wan-
neer u wel uw gft-container aan de weg 
kunt zetten. Bijvoorbeeld: als uw restafval-
container op maandag wordt geleegd, dan 
halen we op woensdag uw gft-afval op.

Akersloot
Vrijdag 25 maart  REST
Donderdag 24 maart   GFT

Castricum (dinsdagroute)
Dinsdag 22 maart    REST
Vrijdag 25 maart     GFT

Limmen 1+2
Maandag 21 maart     REST
Woensdag 23 maart    GFT



4 inderegio.nl • 23 maart 2022NIEUWS

Castricum - Op zondag 27 maart 
speelt het landelijk bekende Haar-
lemse toneelgezelschap Het Volk, in 
1976 opgericht door acteurs Bert 
Bunschoten en Wigbolt Kruijver, hun 
allerlaatste voorstelling ‘De Bezoe-
king’ in theater Koningsduyn Gees-
terhage. Veertig jaar lang speelden 
ze voorstellingen waarin absurdisme, 
humor en ontroering samenkomen. 
Met dit laatste stuk, dat gaat over 
een operadirigent die Verdi’s 
beroemdste opera nog zo graag zou 
willen dirigeren en over een volks-
zanger, die furore heeft gemaakt met 
het beroemde drinklied uit La 
Traviata, neemt Het Volk op eervolle 
wijze afscheid van hun publiek.
In ‘De Bezoeking’ spelen naast de 
twee vaste krachten van Het Volk ook 
Wigbolt’s dochters Minke en Karlijn 
een rol. Wigbolt: ,,Toen we in 1976 
begonnen waren mijn dochters nog 
niet geboren, nu spelen we samen. 
Een mooiere manier om afscheid te 
nemen bestaat niet.’’ Het scenario van 
‘De Bezoeking’ is geschreven door 
dochter Minke en gaat over het wel 
en wee van twee sanatoriumpati-
enten, op ingenieuze wijze verweven 
met de verhaallijn van de opera La 
Traviata van Verdi.

Hilarische ontroering
Naarmate het levenseinde van de 
patiënten Roest en Harderwijk 
nadert, worden de herinneringen 
aan de muziekwereld waarin zij 
beiden werkzaam waren steeds 
heviger en koortsachtig. In ‘De 
Bezoeking’ graven Roest en Harder-
wijk diep in elkaars geheugen, 
waarbij het accent steeds vaker komt 

te liggen op Verdi’s meesterwerk. 
Figuren uit genoemde opera 
passeren de revue en geleidelijk 
beginnen werkelijkheid en fantasie 
hilarisch door elkaar te lopen.

Zo kan het gebeuren dat in hun bele-
ving het sanatorium plotsklaps 
verandert in een feestzaal of casino 
en de toeschouwer in een hartstoch-
telijke operascène terecht blijkt 
gekomen. Het plotseling hervonden 
enthousiasme van Roest en Harder-
wijk zorgt voor lachwekkende en 
ontroerende momenten en mondt 
ten slotte uit in een operawaardige 
apotheose. De voorstelling begint 
om 20.00 uur. Kaarten zijn via www.
geesterhage.nl verkrijgbaar.

Het Volk speelt laatste 
voorstelling: De Bezoeking

Een verhaal over twee 
sanatoriumpatiënten, verweven met 
de verhaallijn van de opera La Traviata. 
Foto: Curly and Straight

Heiloo - Sportverslaggever en jour-
nalist Eddy van der Ley vraagt Wim 

Kieft tijdens een indrukwekkend 
theatercollege in de Cultuurkoepel 
het hemd van het lijf over zijn 
grootste pieken, diepste dalen en zijn 
‘comeback’. Na zijn succesvolle prof-
carrière kende Kieft een heel wat 
minder glansrijk privéleven. Versla-
vingen aan cocaïne en drank zorgden 
voor leugens, schulden, schaamte en 
eenzaamheid. Maar hij vond een weg 
terug, en hoe! Inmiddels is hij alweer 
geruime tijd één van de meest popu-
laire en deskundige, niet van de buis 
weg te denken voetbalanalisten van 
ons land. Een graag geziene gast in 

de programma’s van Wilfred Genee, 
Johan Derksen en René van der Gijp. 
Van voetbaltopper naar junk en van 
schuldsanering naar televisiecon-
tract. Een ‘must’ om bij te wonen en 
nu al een avond waarover nog lang 
zal worden nagepraat. 

Mis deze inspirerende avond niet en 
koop snel uw kaarten à 19 euro via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl of bij 
het VVV-kantoor op Landgoed Willi-
brordus. Datum: zaterdag 2 april, 
aanvang 20.15 uur in de Cultuur-
koepel Heiloo.

Wim Kieft en Eddy van der Ley
in theatercollege: ‘Na de kopbal’

Wim Kieft wordt tijdens het 
theatercollege ondervraagd door 
Eddy van der Ley. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, zondag & 

woensdag 19.30 uur

Belfast

donderdag, vrijdag zaterdag & 

zondag 20.00 uur

dinsdag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur 

The Duke

zaterdag 19.30 uur 

zondag 14.30 uur

maandag 19.30 uur

Madres Paralelas

vrijdag 19.30 uur

Dog

zondag 15.00 uur

Clifford de grote rode hond

Programma 24 maart t/m 30 maart

De � lm Belfast werd geschreven en 
geregisseerd door Kenneth Branagh 
en is een aangrijpend verhaal over 
liefde, vreugde en verlies in het 
leven van een jongen die opgroeit 
met de muziek en de sociale onrust 
van het eind van de jaren zestig. 
De cast bestaat onder meer uit de 
voor een Golden Globe genomi-
neerde Caitríona Balfe, Oscarwin-

nares Judi Dench, Jamie Dornan, 
Ciarán Hinds en de tienjarige Jude 
Hill. In de � lm spelen Jamie Dornan 
en Caitríona Balfe een gepassio-
neerd echtpaar uit de arbeiders-
klasse dat betrokken raakt bij de 
ongeregeldheden in Belfast en zien 
we Judi Dench en Ciarán Hinds als 
liefdevolle en scherpzinnige 
grootouders.

Belfast

Twee vrouwen, Janis en Ana, 
bevallen tegelijkertijd in hetzelfde 
ziekenhuis. Beiden zijn alleenstaand 
en ongepland zwanger. Janis, van 
middelbare leeftijd, is blij, maar de 
jonge Ana is bang en onzeker. De 
weinige woorden die de vrouwen 

wisselen, vormen de basis voor een 
band die hun levens later een beslis-
sende wending zal geven. Terwijl 
Janis het verleden van haar familie 
een gezicht probeert te geven, vecht 
Ana juist om los te komen van haar 
familie.

Madres paralelas

Door Ans Pelzer

Marie Kiebert is een van de bijna 
honderd leden van de COV. ,,De 
Matthäus Passion wordt elk jaar rond 
Pasen over de hele wereld uitge-
voerd. Het vertelt het evangeliever-
haal van het lijden en sterven van 
Christus. Het is een dubbelkorig werk 
met een prachtige solo voor de 
beenviool - de viola da gamba. De 
viola da gamba is familie van de 
strijkinstrumenten en heeft haar 
oorsprong in de gitaar.’’
Marie zingt de Matthäus Passion voor 

de derde keer. ,,De muziek blijft me 
verrassen en ik ga de tekst steeds 
beter begrijpen. Omdat het zo’n 
angstige tijd is lijkt de muziek nog 
meer binnen te komen. Het geeft 
tegelijkertijd een gevoel van troost. 
Ik zou willen dat iedereen er even 
naar zou kunnen luisteren. We hopen 
dat er zo veel mogelijk bezoekers 
naar het concert komen. Er kunnen 
zeshonderd mensen in de 
Pancratiuskerk.’’

Kijk op www.oratoriumcastricum.nl 
voor meer informatie.

Castricumse Oratorium 
Vereniging met Matthäus Passion 
Castricum - Op 8 april zingt de Castricumse Oratorium Vereniging (COV) 
de Matthäus Pas-sion van Johann Sebastian Bach. ,,Na anderhalf jaar 
corona kunnen we weer een uitvoering geven met een complete bezet-
ting. En nog mooier: de kerk mag weer helemaal vol.”

Alt-soliste Lien Haegeman. Foto: Gabriel Olthof

Castricum - Op zondag 3 april om 
15.00 uur verandert Theater Konings-
duyn in een restaurant waar kinderen 
vanaf 4 jaar kunnen gaan genieten 

van ‘Een ober van niks’ door theater-
groep Jansen en De Boer. ‘Een ober 
van niks’ (4+) is een muzikale voor-
stelling met poppen, gebaseerd op 

het gelijknamige boek van Tjibbe 
Veldkamp, uitgegeven door 
Ploegsma, Amsterdam. Er was eens 
een ober van niks. Hij deed heel erg 
zijn best om een goede ober te zijn, 
maar het wilde niet lukken. Alles ging 
altijd verkeerd. Hij struikelde en 
duikelde, knoeide en kliederde op 
elke gast. Tomatensoep op een 
blouse, spaghetti in het haar, de 
erwtjes over de grond. Zachtjes 
mompelde hij dan ‘sorry’ en deed 
nog beter zijn best. Als hij dan toch 
weer ondersteboven de zaak 
doorgleed en taart op iemand 
knoeide, stonden de gasten kwaad 
op: ,,Wat een prutsober!’’ Het restau-
rant werd iedere avond leger. Tot er 
tenslotte niemand meer door hem 
bediend wilde worden. Of toch wel? 
Kijk op https://geesterhage.nl/
theater-koningsduyn voor meer 
informatie.

‘Een ober van niks’ in Koningsduyn

De kindervoorstelling ‘Een ober van niks’ (4+). Foto: Joep van Aer
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Als eerste legde hij de minstens tachtig 
jaar oude treurwilg, waarvan de laatste 
jaren grote stukken afgezaagd zijn, vast 
op het witte doek. Het tweede schil-
derij heeft als centraal punt de vijver 
met daarin de witte waterlelies en op 
het derde doek staan de kleine 
waterval en de grote mammoetplant, 
met op de achtergrond bloeiende 
hortensiastruiken. Deze drie werken 
hangen nu, tezamen met ander werk 
van Kalkman, in de expositie. De 
schilder was naast zijn werk creatief 
actief als lid van verschillende amateur 
teken- en schilderverenigingen, zoals 
HAK’79 in Heerhugowaard en Terpen 
Tijn in Velsen. Hij volgde de opleiding 
voor de akte LO-tekenen, die hij in 
1988 met succes voltooide. Hij is reeds 
vijftien jaar lid van Perspectief.

Zijn atelier heeft hij in het Raadhuis 
voor de Kunst in Velsen-Zuid. Sinds 
2009 is hij lid van de Haarlemse kunste-
naarsvereniging KZOD (Kunst Zij Ons 
Doel) en sinds 2011 ook van het KCV 
(Kunstenaars Collectief Velsen). Hij 
maakt vooral schilderijen, maar daar-
naast ook tekeningen en ruimtelijk 
werk. Voor hem is de natuur, waarvan 
we vaak behoorlijk vervreemd zijn, 

onze eigenlijke omgeving, de basis van 
levenslust en inspiratie. Kalkman werkt 
vaak projectgewijs. Het bindende 
element van een project kan zijn een 
bepaald thema, een bepaalde werk-
wijze of techniek. Naast de drie 
beschreven schilderijen van elementen 
van de Tuin van Kapitein Rommel 
worden nu ook een aantal werken met 
het thema ‘duingezichten’ getoond. De 
Tuin van Kapitein Rommel ligt aan de 
Stationsweg 3 in Castricum, schuin 
tegenover het treinstation. De 
openingstijden zijn op werkdagen van 
09.30 tot 16.30 uur.

Kees Kalkman exposeert in
de Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Tot eind april is in de Tuin van Kapitein Rommel werk van 
Kees Kalkman te bewonderen. Hij nam vorig jaar deel aan een schilder-
sessie van Perspectief onder leiding van Afke Spaargaren. Een week lang 
schilderden leden van Perspectief in de Tuin van Kapitein Rommel, 
Kalkman leverde toen drie doeken af.

De kleine waterval in de Tuin van 
Kapitein Rommel werd door Kees 
Kalkman op het witte doek 
vereeuwigd. Foto: aangeleverd

JPTeens voert al sinds 2010 jaarlijks 
een schoolmusical op met zeer hoge 
kwaliteit inclusief professioneel licht 
en geluid. Bekende titels als Fame, 
Belle en het Beest en Shrek zijn 
eerder de revue gepasseerd. Dit jaar 
is gekozen voor Donna’s Dagboek. 
Deze voorstelling gaat over Sophie 
die op het punt staat te trouwen met 
Sky, terwijl haar moeder Donna op 
een mooi Grieks eiland met haar 
bruisende verleden wordt gecon-
fronteerd wegens een ontmoeting 
met drie voormalige liefdes en 
mogelijke vaders van Sophie. Sophie, 
die door haar echte vader wegge-
geven wil worden, probeert uit te 
vinden wie van de drie mannen dat 
is.
In totaal speelt de groep acht voor-
stellingen van maandag 18 (Tweede 
Paasdag) t/m woensdag 20 april. 
Slechts vier van de acht voorstel-
lingen zijn openbaar, te weten 
maandag 18 april 15.00 - 16.30 uur 
(inmiddels uitverkocht), maandag 18 
april 19.45 - 21.15 uur, dinsdag 19 
april 19.45 - 21.15 uur en woensdag 
20 april 19.45 - 21.15 uur. Locatie: Jac. 
P. Thijsse College, De Bloemen 65 in 
Castricum. De kaartjes zijn telefo-
nisch te reserveren en kosten 8 euro 
per stuk. Het telefoonnummer van 
het JPT is 0251 652571, te bereiken 
van 08.30 tot 16.00 uur op 
werkdagen.

Castricum - Over vier weken staan 33 leerlingen in de omgebouwde aula 
van het Jac. P. Thijsse College met de musicalvoorstelling Donna’s 
Dagboek. Sinds oktober is de groep, die bestaat uit leerlingen uit de 
brugklas t/m examenklassen, aan het repeteren met spel, dans en zang. 
Het belooft een spektakel te worden waarbij u gegarandeerd niet stil 
kunt blijven zitten. Nu is de tijd aangebroken om alles samenvoegen en 
te repeteren in kleding.

Aftellen begonnen: JPTeens 
brengen musical Donna’s Dagboek

Sinds oktober wordt gerepeteerd voor de voorstelling Donna’s Dagboek. 
Foto: aangeleverd

Jeroen en Martijn van Arkel. 
Foto: aangeleverd

De Castricumse broers studeren 
beide aan de Hogeschool van 
Kunsten in Utrecht. Jeroen van Arkel 
(21) doet daar de acteursopleiding 
en Martijn van Arkel (23) de schrij-
versopleiding. In april brengen ze 
voor het eerst een avondvullende 
voorstelling. Hierin zoeken de twee 
broers naar de jongens die zij 
vroeger waren. De bezoekjes aan de 

kerk, voetballen op het pleintje, 
logeerpartijtjes bij oma maar vooral 
de vele avonturen die ze samen 
speelden op de grote keukentafel. 
Een voorstelling vol humor, waarvoor 
de laatste kaarten via www.geester-
hage.nl beschikbaar zijn. Reserveren 
kan ook door een bericht naar 
debroersvanarkel@gmail.com te 
sturen.

Castricum - In theater Koningsduyn spelen Jeroen en Martijn van Arkel 
op 22 april hun debuutvoorstelling ‘Jongens waren we’ over thema’s als 
opgroeien, man zijn, geloof en familie. Een week later staan ze met deze 
voorstelling bij Villa Concordia in hun studentenstad Utrecht.

Voorstelling Castricumse broers: 
‘Jongens waren we’ in Koningsduyn

Limmen - Zondag 27 maart om 
10.00 uur komt het Jambokoor naar 
de Corneliuskerk. Het Jambokoor is 
een koor uit West-Friesland dat al 
dertig jaar Afrikaanse liederen zingt. 
Wie het wel eens heeft meegemaakt, 
weet welk een geweldige sfeer er 
ontstaat als het koor gaat zingen! Het 
enthousiasme spat ervan af en ook 
de aankleding en muzikale begelei-
ding is geheel in de sfeer die je in 
Afrika kunt aantre�en.

Het koor komt naar Limmen ter gele-
genheid van de Vastenactie van de 
kerken in Limmen, Akersloot, Heiloo 
en Egmond. Zij steunen het project 
‘Kansen voor modeontwerpsters in 
Burkina Faso’. De modeontwerpsters 
volgen hun opleiding op onderwijs-
complex Zoodo in de stad Ouahi-
gouya. Dankzij jarenlange steun uit 
Limmen en omgeving heeft Stichting 

WOL (Werkgroep Ontwikkelingssa-
menwerking Limmen) dit complex 
kunnen realiseren.
De toegang tot de kerk en het 
bijwonen van het Jambokoor is 
gratis. De collecte is bestemd voor 
het project. Na a�oop van de viering 
kunt u bronzen beelden en andere 
kunstnijverheid uit Burkina Faso 
kopen of producten van de Wereld-
winkel ‘Eerlijk & Werelds’ uit Heiloo. 
Iedere bezoeker krijgt een waar-
debon van 2 euro om bij de kraam te 
besteden. De bon is aangeboden 
door de werkgroep Charitas van de 
Corneliusparochie. Ook tijdens de 
viering van zaterdagavond 26 maart 
is er verkoop van de producten.
Meer over het project kunt u op de 
website https://www.vastenactie.nl/
projecten/kansen-voor-modeont-
werpsters-in-burkina-faso lezen. Wilt 
u het project �nancieel steunen? 

Scan de QR-code of maak uw 
bijdrage over naar NL21 INGB 000 
000 5850 t.n.v. Vastenactie o.v.v. 
projectnummer 401846. Vastenactie 
vermeerdert de opbrengst met vijftig 
procent!

Jambokoor zingt voor Burkina Faso

Scan deze QR-code om direct een 
bijdrage te kunnen overmaken.

Castricum - Het is bijna Boekenweek 
en daarom organiseert kringloop-
winkel Muttathara op vrijdag 8 april 
weer een grote tweedehands 
boeken- en speelgoedmarkt. De 
winkel gaat die dag speciaal extra 
open en is dan omgetoverd tot een 
heus boekenwalhalla. Van thrillers en 
kookboeken tot kinderboeken en de 
nieuwste romans, er is van alles te 

vinden. Ook kan men er terecht voor 
het leukste speelgoed voor de klein-
tjes. De opbrengst van de markt is 
bestemd voor kinderbibliotheken in 
de armste delen van India. Sla twee 
vliegen in één klap: steun het goede 
doel en sla mooie boeken of leuk 
speelgoed in! De markt vindt plaats 
tussen 14.00 en 17.00 uur aan de 
Castricummer Werf 71.

Muttathara organiseert een
boeken- en speelgoedmarkt

Castricum - Beau en zijn vriendje Finn, allebei zes jaar oud, hebben de 
handelsgeest duidelijk door hun aderen stromen. Ze kozen vorige week een 
strategische locatie uit om tulpen te gaan verkopen voor Oekraïne. Hun 
kraampje bevond zich pal voor het stembureau aan de Rooseveltlaan en 
binnen de kortste keren waren de twee helemaal uitverkocht! Wat een gewel-
dige actie, Beau en Finn! Foto: aangeleverd

Tulpen verkocht voor Oekraïne
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Door Henk de Reus

Het is nog niet zo makkelijk om een 
afspraak met Marjolein (62) te maken. 
Ook al zijn het haar laatste weken, 
haar agenda is nog steeds gevuld met 
afspraken.

Contact met mensen
Toen Marjolein nog op het Bonhoef-
fercollege zat wist ze eigenlijk al dat ze 
geneeskunde wilde studeren. ,,Het 
leek mij altijd al een interessante 
opleiding, alhoewel ik nog niet voor 
ogen had welke kant ik na mijn studie 
op wilde gaan. Het contact met 
mensen en de medische kant leken 
mij wel leuk. Het vroegtijdig 
ontdekken van medische afwijkingen 
vind ik erg belangrijk. Daarnaast wil ik 

kunnen begrijpen hoe ziekten zich 
kunnen ontwikkelen.’’ Na het basisarts-
examen volgde Marjolein twee jaar 
lang de specialisatie jeugdarts. In dit 
vak werkte ze eerst als freelancer en 
daarna bij diverse thuiszorgorganisa-
ties en GGD-locaties in Noord-Holland. 
De laatste 21 jaar was ze werkzaam bij 
het consultatiebureau in Castricum. 
,,Omdat mijn eigen wortels ook in 
Castricum liggen, kreeg de invulling 
van mijn vak hierdoor meerwaarde.’’

Leuk vak
Marjolein legt uit waarom ze altijd 
plezier in haar werk heeft gehad. ,,Het 
contact met ouders en kinderen vond 
ik het leukst aan mijn vak. Maar ook 
het voeren van gesprekken met kleu-
ters en soms ook al met peuters. Daar 

kon ik echt van genieten. Kinderen die 
bang binnenkomen leerde ik op hun 
gemak te stellen, zodat ik toch het 
onderzoek kon uitvoeren.
Verder vind ik preventie, monitoren en 
normaliseren erg belangrijk. Met 
preventie bedoel ik het vroegtijdig 
zien of er mogelijk afwijkingen zijn op 
medisch gebied of in de ontwikkeling 
van het kind. Dit doen wij onder 
andere door het monitoren van groei 
en ontwikkeling. Met vroege interven-
ties kun je vaak voorkomen dat er 
grotere behandelingen moeten 
worden ingezet. Normaliseren bete-
kent dat je aan ouders kunt vertellen 
wat ze kunnen verwachten van hun 
kind. Wat is een normale ontwikkeling 
bij een kind van bijvoorbeeld twee 
jaar?’’

Veel geleerd
Marjolein heeft in al die jaren heel wat 
ouders met kinderen langs zien 
komen. Ze maakt een snel rekensom-
metje. ,,Er worden ongeveer 250 
kinderen per jaar geboren in 
Castricum. Dus dat zijn circa vijfdui-
zend kinderen. Als we uitgaan van 2,5 
kind per gezin zijn dat ongeveer twee-
duizend moeders en vaders. Dit is wel 
een grove schatting hoor’’, zegt ze 
lachend. Het is wel zo dat ik, nu ik 
zoveel kinderen heb gezien, heel snel 
het temperament van een kind kan 
ontdekken. Ook zie ik steeds beter 
hoe een kind, ook al is het nog heel 
klein, communiceert. Dit zie ik al bij 
baby’s van vier weken.’’

Veranderingen
Marjolein heeft haar vak in de afge-

lopen jaren zien veranderen. ,,Toen ik 
begon, deden we vaak ‘bandbureau’: 
ouders gingen eerst met hun kind tien 
minuten naar de jeugdverpleegkun-
dige voor voeding en opvoedadvies. 
Daarna kwamen ze tien minuten bij 
mij voor medisch en ontwikkelingson-
derzoek en de prik. Ik zag dan onge-
veer achttien kinderen per dagdeel. 
Aanvankelijk omvatte het vak vooral 
medisch onderzoek. Later kwam de 
nadruk veel meer te liggen op de 
ontwikkeling van het kind, met name 
de spraak-taalontwikkeling. 
Ook ontstond het inzicht dat het 
belangrijk was om te kijken hoe het 
kind binnen het gezin functioneert. 
Ook veranderden de voedingsad-
viezen regelmatig. Zo mocht je je kind 
eerst geen banaan met sinaasappel 
geven, want dat zou de vitamine c 
afbreken. Later werd dit weer als onzin 
bestempeld.’’

Afscheid
De jaren zijn voor Marjolein snel 

voorbij gegaan. ,,Als je zo lang op het 
consultatiebureau hebt gewerkt zie je 
steeds meer jonge ouders die in de 
eerste jaren als baby of peuter op het 
consultatiebureau kwamen. Ook de 
schoolvriendjes of klasgenootjes van 
mijn eigen kinderen zie ik nu terug als 
ouders. De ouders van toen, mijn 
generatiegenoten, komen nu terug als 
oma’s en opa’s. Ik heb besloten om op 
mijn hoogtepunt te stoppen met 
werken en een nieuwe fase van mijn 
leven in te gaan. Ik heb nog niet 
besloten wat ik de komende tijd ga 
doen. Ik ga eerst een poosje niets 
doen. Dan komen de ideeën vanzelf 
wel. Ik werkte vijftien jaar samen met 
Lena Schouten, de jeugdverpleegkun-
dige. Wij zijn altijd echt een team 
geweest. Dat zal ik wel gaan missen.’’

Mocht u persoonlijk afscheid van 
Marjolein willen nemen, dan is dit 
mogelijk op 31 maart van 16.00 uur 
tot 18.00 uur in het consultatiebureau 
in Castricum.

Castricum - Marjolein Glorie was 21 jaar lang het gezicht bij het consulta-
tiebureau in Castricum, Limmen en Akersloot. Op 1 april gaat ze met 
pensioen. De redactie blikt met haar terug op haar werk en op de vele 
veranderingen die in de loop der jaren plaatsvonden.

Laatste loodjes voor Marjolein Glorie
als arts bij het consultatiebureau

Na 21 jaar met plezier in Castricum te hebben gewerkt, zet Marjolein Glorie er nu een 
punt achter. Foto’s: Henk de Reus

Marjolein zag de afgelopen jaren zo’n 5000 peuters voorbijkomen. 

Alkmaar/Heiloo - GP Groot organi-
seert op zaterdag 26 maart een Banen-
markt aan de Boekelerdijk 19 in 
Alkmaar. Bezoekers kunnen een testrit 
maken, een speeddate krijgen of deel-
nemen aan een rondleiding. De 
Banenmarkt duurt van 10.00 tot 15.00 
uur. Werkzoekenden kunnen zich via 
www.banenmarktgpgroot.nl 
aanmelden. Het bedrijf is de afgelopen 
jaren �ink gegroeid. Door uitbreiding 
van activiteiten en innovaties op het 
gebied van de circulaire economie en 
de energietransitie is er ruimte voor 
nieuwe mensen.

Banenmarkt
Tijdens de Banenmarkt presenteren de 
vier bedrijfsonderdelen zich: advies en 
infrarealisatie, brandsto�en en olie-
handel, inzameling en recycling. In de 
diverse hoeken op de locatie staan 
marktkramen waar GP Groot-collega’s 
uitleggen welke activiteiten deze 
bedrijfsonderdelen ondernemen. Ook 
vertellen ze graag over de diverse 
functies en vacatures die er zijn binnen 
deze verscheidenheid aan bedrijfson-
derdelen: van vrachtwagenchau�eur 
tot adviseur en van tankstationmede-
werker tot machinist.

Aanmelden Banenmarkt
Geïnteresseerden kunnen zich via 
www.banenmarktgpgroot.nl 
aanmelden. 
Op de site staat alle relevante infor-
matie. De ontvangstbevestiging per 
e-mail is ook het entreebewijs. Mensen 
uit de regio die vanuit richting Alkmaar 
rijden gaan misschien vanzelfsprekend 
naar het pand aan de Boekelerdijk 13; 
voor de Banenmarkt moeten zij twee 
deuren verderop zijn: nummer 19, bij 
het gloednieuwe duurzame pand van 
GP Groot infrarealisatie en technische 
dienst.

GP Groot zet deuren open 
tijdens Banenmarkt

De Banenmarkt van GP Groot vindt plaats op zaterdag 26 maart. Foto: Erik Boschman

LEZERSPOST

Ik wandel graag en veel met onze hond langs de schulpvaart, richting 
het mooie ruime hondenpark. Tijdens zo`n rondje krijg je ruimte in je 
hoofd en bouw je een band met de hond van anderhalf jaar, maar ook 
met de omgeving waarin ik nog niet zo lang woon. Er gaan je dingen 
opvallen, zoals de stroming van het water, of het stilstaan daarvan. De 
vogels en andere planten en dieren door de seizoenen heen, want dat 
maakt nogal verschil. Wat er ook bij hoort, is dat de agrarische onder-
nemers beginnen met het bemesten en bewerken van hun percelen. 
Dat kost nogal tegenwoordig, met een verdubbeling van brandstof-
kosten en kunstmestprijzen door het dak. Om nog te zwijgen van de 
regels die komen kijken bij het uitrijden van mest. Alles wordt bijge-
houden, elke kilo per vierkante meter is geregistreerd, want anders 
ben je een boef en raak je achter de tralies wegens fraude. Inkomend 
moet ook alles bijgehouden worden, elke kilo voer, elke liter water en 
elk grammetje mineralen. En als er dan per ongeluk wat mest op de 
weg komt, dan is dat een milieudelict. Dat hebben we met z`n allen zo 
gewild, want anders was die wet en regelgeving er niet zo op gericht.

Maar terug naar de Schulpvaart, want daar begon de mijmering. 
Ondanks dat er op elke tweehonderd meter een prullenbak staat, kun 
je als je wilt van de ene naar de andere hondendrol springen en vinden 
wereldvreemde paardenmensen het nodig om hun paard midden op 
het wandelpad te laten schijten. Er hangen overal in de gemeente 
dispensers vol met drollenzakjes, maar mensen hebben niet het 
fatsoen om hun eigen zooi op te ruimen. Je hond kakt niet op een 
trapveldje als je die hond daar niet uitlaat, dus gewoon even een zakje 
pakken en opruimen die troep. ,,En dat paard dan?’’, hoor ik u denken, 
nou daarvoor geldt hetzelfde. Als je dat paard niet op straat laat lopen, 
dan kan hij daar ook niet schijten. Dus, ruim het op of ga lekker in een 
weilandje rond hobbelen. Gewoon, omdat je niet alleen bent op de 
wereld.

Bart Bak, Castricum

Wandelend langs de Schulpvaart....
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Forte Kinderopvang heeft als doel 
om dit jaar 68 nieuwe bomen te 
planten; op elke locatie één. De 
aftrap voor deze vergroening van 
de buitenspeelplaatsen vond plaats 
op Nationale Boomfeestdag. In 
totaal zijn er op met hulp van de 
kinderen 22 nieuwe bomen 
geplant, van appelbomen, peren-
bomen tot bolcatalpa’s.

Walnotenboom
Voor locatie Montessorischool 
Castricum is gekozen voor een 
walnoot, ook wel okkernoot 
genoemd. Dirk Glorie, boswachter 
bij PWN: ,,Waltnotenbomen 
kunnen vrij groot worden, daarom 
leent het grote schoolplein van de 
Montessorischool zich hier heel 

goed voor.’’ De boom zorgt naast 
vergroening van het schoolplein in 
de zomer ook voor heerlijke 
schaduwplekken.

Tegel eruit, boom erin
Maaike Kardinaal, manager groen & 
duurzaam bij Forte Kinderopvang 
licht toe: ,,Bij Forte hebben met 
elkaar bewust gekozen voor een 
groene wereld waarin duurzaam-
heid centraal staat. Met het planten 
van de nieuwe bomen halen we 
letterlijk de tegel eruit en de boom 
erin. Maar er is meer. Zo komen er 
op steeds meer locaties moes-
tuinen, nemen we de kinderen mee 
in afvalscheiding, werken we met 
recyclebaar materiaal en gaan we 
leren met echte materialen.’’

Castricum - Onder het toeziend oog van boswachter Dirk Glorie van PWN 
plantten enkele kinderen van Montessorischool Castricum en BSO 
Montessori van Forte Kinderopvang een prachtige walnotenboom op het 
schoolplein. Robert Smid, bestuurder van ISOB en Arthur de Flart, 
bestuurder van Forte Kinderopvang, hielpen de kinderen hierbij. Deze 
walnotenboom is een van de in totaal 22 verschillende bomen die op 
Nationale Boomfeestdag door Forte zijn geplant.

Walnotenboom geplant
bij Montessorischool 
en Forte Kinderopvang

Het planten van de walnotenboom. Foto: aangeleverd

Bakkum - Op sportpark Wouterland 
aan de Van Haerlemlaan 31a houdt 
jeu de boules-vereniging De Stetters 
zaterdag 26 maart het ‘Gezellige 
meidentoernooi’ met teams uit heel 
Nederland. Vrijwel iedereen heeft 
ooit wel eens jeu de boules gespeeld. 
Wie dat graag weer eens wil doen, of 
wellicht op reguliere basis wil spelen, 
is van harte welkom bij De Stetters. 

Zaterdag biedt een goede gelegen-
heid voor een eerste kennismaking. 
Het toernooi is gratis toegankelijk en 
begint om 10:30 uur. Publiek kan 
onder het genot van een drankje de 
verrichtingen van de deelneemsters 
aanschouwen. Meer weten over jeu 
de boules? 
Op www.stetters.nl is uitgebreide 
informatie te vinden.

Meidentoernooi jeu de boulesIn deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die op wat voor manier dan ook iets 
hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaarheid, saamhorigheid en opwaar-
deren van de leefomgeving.

Door Aart Tóth

Aart Leemhuis zag in 1949 het 
levenslicht in de provincie Drenthe 
en groeide op in Emmen en in latere 
instantie in Monster, dat in het 
Westland gelegen is. Het duurde tot 
1982 voordat Aart in Castricum 
terecht kwam. Daar ontsprong ook 
de liefde voor Trees, hetgeen resul-
teerde in een huwelijk met maar 
liefst drie kinderen. Intussen is de 
familie verder uitgebreid met zes 
kleinkinderen.

Opleiding
In het Westland kwam de gebruike-
lijk opleiding vanaf de kleuterschool 
op gang met als vervolg de lagere 
school en aansluitend de HBS in 
Den Haag. Stilzitten en geen 
gesprekstof hebben was niets voor 
Aart, dus ging hij vanwege zijn inte-
resse in anderen als journalist aan 
de gang bij verschillende dag- en 
weekbladen. Ook was hij in latere 
instantie terug te vinden als ‘ambu-
lanceverpleegkundige’. Dan 
studeren en nog eens studeren aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam 
om allereerst basisarts te worden en 
na de nodige stageplekken huisarts. 
Na nog tig aanvullende opleidingen 
uiteindelijk in Castricum terecht 
gekomen in een nieuw opgerichte 
huisartsenpraktijk, met als bijzon-
derheid ruim twaalf jaar ook als 
verloskundige te werken. ‘Leve het 
leven’, was zijn leus! Daarbij vond hij 
ook nog tijd om als medeauteur 
mee te schrijven aan medische 
boeken voor het grote publiek.

Vervolg
Dan was daar ook nog de gezond-
heidszorg op Camping Bakkum in 
het vakantieseizoen, dat zag Aart 
ook wel zitten en hij was daar vaak 
te vinden op een 

campingspreekuur. Zelfs nu nog 
springt hij daar bij als het uit de 
hand dreigt te lopen. Ook was daar 
nog de sociale uitdaging van 
mensen in de wereld die toch wel 
achtergesteld waren in de gezond-
heidszorg. Aart schrok er niet voor 
terug geregeld op reis te gaan naar 
Tanzania, Kenia en Suriname om 
daar zijn kennis te gebruiken om 
mensen beter te maken, maar ook 
aspirant-huisartsen bij te staan. Het 
bezorgde hem een enorm gevoel 
van voldoening.
,,Na 36 jaar huisarts geweest te zijn, 
nu geregeld invaller in praktijken en 
huisartsenposten in de omgeving 
bij plotselinge uitval van een 
collega. Ook sinds een jaar werk-
zaam als vaccinatie-arts bij de GGD 
op de grote vaccinatiecentra en 
recent nog enkele maanden voor 
datzelfde werk in Suriname. En 
sedert 25 jaar lid van groep Scen-
artsen in Noord-Holland die hulp en 
steun geven aan artsen met vragen 
over euthanasie’’, aldus Aart 
Leemhuis.

Hobby’s
Golf, wandelen, hockey, tennis 
�etsen, geregelde AZ-bezoeker en 
bezoeker van een �jn restaurant 
met vrouw en vrienden, zijn ze 
geliefde vrijetijdsbestedingen. 
,,Favoriete vakantielanden zijn er 
vele, want nagenoeg elk land heeft 
interessante streken en aantrekke-
lijke plekken’’, volgens Aart.

Vrijwillige inzet Castricum/elders?
Bestuurslid Rode Kruis afd. 
Castricum, twee maal tijdelijk voor-
zitter en bestuurslid FC Castricum, 
medeoprichter en nadien voorzitter 
CKenG, vrijwilligerswerk als arts in 
Derde Wereld, medeorganisator van 
cursussen en nascholingen voor en 
met Surinaamse artsen.

Wensen voor Castricum?
Aart laat weten de volgende zaken 
nogal belangrijk te vinden voor de 
gemeente Castricum: ,,Zelfstandig 
blijven (dus geen fusie met andere 
gemeenten), burger- en buurtparti-
cipatie stimuleren, strandplateau 
door ontwikkelen, strandexploi-
tanten ter wille zijn bij ontwikke-
lingen die kwaliteit verhogend zijn. 
Dan nog horeca(dorps)plein auto-
vrij, ondertunneling spoorwegover-
gang Beverwijkerstraatweg. Ook 
PWN, die steeds meer ‘natuur’ 
creëert, aanzetten de gezonde 
recreatie te stimuleren met bijvoor-
beeld een mountainbikeroute (zoals 
in Schoorl), goed onderhoud ruiter-
routes en betere aansluiting �ets-
route vanuit Castricum door het 
duingebied bij Egmond richting 
Bergen’’, met aansluitend: ,,De reali-
satie van een Hospice uitermate 
belangrijk te vinden’’, aldus afslui-
tend Aart Leemhuis. Daarbij laat hij 
ook nog even weten het lidmaat-
schap van de Heemskerkse Golfclub, 
Rode Kruis, Natuurmonumenten, 
Wereldnatuurfonds, Dierenbescher-
ming, Wakker Dier, Noord Hollands 
Landschap, Lokaal Vitaal (v.h. 
CKenG), ook belangrijk te vinden. 
Waarvan akte!

Castricum - Voor vele Castricummers is bovenstaande naam niet onbe-
kend. Zo is de intussen 73-jarige Aart Leemhuis al veertig jaar huisarts in 
de destijds nieuw opgerichte huisartsenpraktijk aan de Dorcamp in 
Castricum. Later kwam daar huisarts Wendy van der Maarel bij in combi-
natie, wat intussen is veranderd in huisartsenpraktijk Van der Maarel, 
waar nu de zoon van Aart, Elmer Leemhuis, is aangesloten. Aart is uit de 
praktijk vanwege pensioen, maar kan niet echt stilzitten en beweegt zich 
dan ook op vele medische terreinen in binnen- en buitenland.

Wie is nu eigenlijk Aart Leemhuis…?
Aart Leemhuis in de tegenwoordige tijd. Foto: Aart Tóth

Aart Leemhuis in zijn vreugdevolle 
jonge jaren. Foto: aangeleverd

Bakkum - ‘Still going strong’ is het 
motto voor De Skulpers in 2022. De 
coronaepidemie in de afgelopen 
twee jaren waren een aanslag op de 
zangkoren in ons land: repetities en 
optredens waren maandenlang 
verboden vanwege het risico op een 
uitbraak. ,,Maar dat ligt gelukkig 
achter ons’’, zegt dirigent Marcel 
Klaver. Hij vervolgt: ,,Op de 

momenten dat het kon hebben wij 
altijd gerepeteerd en de agenda voor 
2022 loopt alweer aardig vol.’’ Marcel 
Klaver verheugt zich op de start van 
het nieuwe seizoen vlakbij het schel-
penvissersbeeld Toon, het thuishonk 
van De Skulpers. ,,Wij hebben er zin 
in: op zondagmiddag 27 maart in de 
zaal van Fase Fier treden wij op om 
15.00 uur en 16.00 uur.’’

Skulpers treden op in Fase Fier
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Door Henk de Reus

Vera is Russische en woonde tot 
haar dertigste in Rostov, een grote 
stad op de grens van Rusland en 
Oekraïne. Vera: ,,Voor mijn generatie, 
die in Sovjet Unie geboren was, 
bestond deze grens in werkelijkheid 
niet. We voelden ons één volk en we 
hadden zowel vrienden en familie in 
Rusland als in Oekraïne. Ik was erg 
gelukkig.’’ Tijdens een vakantie in 
Istanboel leerde Vera haar huidige 
man Daan kennen. De vonk sloeg 
meteen over en de liefde deed haar 
naar Castricum verhuizen. Inmiddels 
woont ze hier twaalf jaar en spreekt 
ze vloeiend Nederlands. Vera en 

Daan hebben twee zoons, Emil (12) 
en David (8).

WhatsApp
Dan komt er een WhatsApp-bericht 
binnen. Vera verontschuldigt zich en 
zegt dat ze op bericht wacht over de 
aankomst van de schoonouders van 
Lidiia. Ze legt uit: ,,Lidiia en haar 
twee kinderen verblijven sinds kort 
in een gastgezin in Castricum. 
Vandaag komen er ook twee meisjes 
uit Charkov deze kant op. Tegen de 
avond komen zij met de trein in 
Castricum aan. Sorry als ik tussen-
door mijn telefoon check. Ik moet de 
binnenkomende berichten in de 
gaten houden.’’

Onmogelijke keuze
Vera, die in Rusland een opleiding 
tot jurist volgde, kijkt terug op de 
ontwikkelingen in Oekraïne. ,,Wat 
zich voor 2014 afspeelde zag ik eerst 
als kleine burenruzies. Toen de 
impact in 2014 en later veel groter 
bleek te zijn en uiteindelijk tot de 
huidige oorlog leidde voelde ik mij 
steeds meer voor een keuze gesteld. 
Sinds de eerste dag van de oorlog 
kijk ik op social media om te vragen 
of mijn vrienden nog in leven zijn. Ik 
hoor dan ook dat sommigen, die 
gisteren nog mijn vrienden waren, 
dit nu niet meer zijn. Alleen omdat 
ik een Russisch paspoort heb. Dit 
doet mij zoveel pijn.’’ Ze is merkbaar 

geëmotioneerd. ,,Ik hou evenveel 
van mijn Russische als van mijn 
Oekraïense vrienden, maar ze 
verwachten van mij dat ik een keuze 
maak. Het verscheurt mij diep van 
binnen en het maakt me verdrietig 
omdat ik weet dat ik een aantal van 
hen niet meer zal zien. De enige 
keuze die ik wil maken is die van 
vrede. Ik ben niet voor een bepaald 
land of volk. Je vraagt toch ook niet 
aan een klein kind of het meer van 
z’n vader dan van z’n moeder 
houdt?’’

Oorlog
Vera praat liever niet over de oorlog. 
Toch waren de voortekenen volgens 
haar al zichtbaar in 2014 en 
misschien al daarvoor. ,,Europa 
stond erbij en keek ernaar. Men 
heeft het probleem niet tijdig 
onderkend. Dit rechtvaardigt abso-
luut geen oorlog. En dat maakt mij 
verdrietig. Het was allemaal te voor-
komen. We hadden eerder naar 
elkaar moeten luisteren. Je zou ook 
elkaars cultuur en historie beter 
moeten kennen. We zijn nu getuige 
van een informatie-oorlog die zijn 
weerga niet kent. Over dezelfde 
feiten roepen partijen tegenge-
stelde dingen. Het internet ontploft 
met fake nieuws en �lmpjes met als 
doel desinformatie te verspreiden 
en haat tussen de volkeren te 
verspreiden. Het is moeilijk te 
achterhalen wat wél waar is en wat 
niet. Er is meer dan wij in het westen 
denken te weten. Eén ding is zeker: 
24 februari 2022 heeft in één klap de 
toekomst van twee prachtige landen 
vernietigd.’’ Vera waagt zich er liever 
niet aan om openlijk over de oorlog 
te spreken omdat zij de consequen-
ties van haar uitspraken niet kan 
overzien.

Dan krijgt ze weer een appje binnen. 
Meteen gaan de ogen naar het 
display. ,,De schoonouders van Lidiia 
zijn inmiddels in Nederland gearri-
veerd. Ze hebben de kat van Lidiia’s 
kinderen meegebracht. Wat zullen 
de kinderen blij zijn. De schoonou-
ders worden naar een gastgezin in 
Limmen gebracht.’’

Discriminatie
Vera hoort steeds meer geluiden 
over het discrimineren van Russen in 
Nederland. ,,Ik hoor dat Russische 
kinderen op school worden gepest 
of op straat worden uitgescholden. 
Gelukkig heb ik dit met m’n eigen 
kinderen nog niet ervaren, maar ik 
vind dit wel een angstige ontwikke-
ling. Ik ben de inwoners van 
Castricum heel dankbaar dat we dit 
niet zelf nog hebben ondervonden.’’

Ondersteuning
Toen de oorlog begon heeft Vera 
eerst twee dagen uit frustratie en 
wanhoop op de bank zitten huilen. 
,,Ik ben opgevoed door een gene-
ratie die de Tweede Wereldoorlog 
bewust heeft meegemaakt. Er is 
altijd gezegd: oorlog is het ergste 
wat kan gebeuren. Er zijn geen 
excuses voor oorlog! Nooit. En nu 
dit. Ik kon mijn ogen en oren niet 
geloven. Ik herpakte mezelf en zocht 
op Internet op de zoekterm ‘huma-
nitaire hulp’. Mijn ideeën besprak ik 
met Muttathara, waar ik vrijwilligers-
werk doe. We regelden opslag en 
besloten spullen voor Oekraïne in te 
zamelen. Ik zat vanaf dat moment 
ook in online Telegram- en Faceboo-
kgroepen waarin mensen zaten die 
uit Oekraïne wilden vluchten, of 
inmiddels in Europa rondzwierven. 
Ze wisten alleen niet hoe, wat en 
waar naartoe.’’

Hoop geven
,,Ik wilde hen hoop geven en 
uitstralen dat alles goed zou komen. 
Ze moesten weer een levensdoel 
hebben. Ik ben opvangadressen 
gaan zoeken en op deze manier de 
mensen gaan helpen. Zelf hebben 
wij een slaapkamer in huis die te 
klein is om een gezin op te vangen. 
Daarom hebben we besloten om 
een Oekraïens weeskindje in huis 
nemen. Daarvoor hebben we ons bij 
de voogdij stichting Nidos inge-
schreven. Volgens de statistieken 
zijn er honderdduizenden weeskin-
deren in Oekraïne.’’

Naast het zoeken naar gastgezinnen 
begeleid Vera de vluchtelingen op 
allerlei gebied, zoals het wegwijs 
maken in de gemeente. Ook treedt 
zij op als tolk. Ze ondersteunt de 
gastgezinnen op diverse vlakken. 
Weer wordt het gesprek onder-
broken door een binnenkomend 
WhatsApp-bericht. ,,De twee meisjes 
zijn ook aangekomen. Ik moet ze 
van het station ophalen’’, zegt Vera. 
Terwijl ze haar jas aantrekt zegt ze: 
,,Het is zo �jn om te zien hoe de 
mensen hier schouder aan schouder 
staan en bereid zijn om mensen op 
te vangen die zij niet eens kennen. 
Ik ben zo trots op de Nederlanders.’’ 
We beëindigen het gesprek. Een 
mooi moment om afscheid te 
nemen van een bijzondere vrouw 
met een groot hart.

Castricum - Het zijn drukke tijden voor Vera Fetisova (43). Naast haar werk als actrice en model heeft ze de handen vol aan de opvang van vluchte-
lingen uit Oekraïne. Elke dag komen er in Castricum nieuwe vluchtelingen aan. Vera begeleidt ze bij het vinden van een passend gastgezin.

Vera ondersteunt vanuit Castricum 
Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen

Vera: ,,Mijn vrienden in Rusland en Oekraïne verwachten van mij dat ik een keuze maak, maar ze zijn mij allemaal even dierbaar.’’ Foto’s: Henk de Reus

Vera verwelkomt Lisa (l) en Dasha (vriendinnen van elkaar) op het station van Castricum. 
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Verschillende soorten media kunnen 
een mooie bijdrage leveren aan de 
taalontwikkeling van je kind. Ouders 
en verzorgers van jonge kinderen 
krijgen tips om aan de slag te gaan 
met het mediagebruik binnen het 
gezin. De medewerkers van Biblio-
theek Kennemerwaard delen deze 
tips op speciale boekenleggers. Deze 
boekenleggers hebben de thema’s 
eten en drinken, kleur en vorm en 
vriendschap. Op de boekenleggers 
staan leuke tips om online en o�ine 
aan de slag te gaan met je kindje. 
Handige QR-codes verwijzen naar 

apps, websites en boeken. Ook 
hebben de consulenten van de 
bibliotheek een poster gemaakt met 
een superleuke app top tien.

Mukkie
Bibliotheek Kennemerwaard heeft 
Mukkie ontwikkeld om (groot)ouders 
tips te geven over educatieve apps, 
passende liedjes en �lmpjes en acti-
viteiten die passen bij verschillende 
boeken. Deze dragen iets bij aan de 
ontwikkeling van je kind. En inspi-
reren je op het gebied van lezen, taal 
en online aanbod. Mukkie is een 
vrolijke herkenbare pandabeer met 
vijf icoontjes op zijn buik, die staan 
voor: (voor)lezen, kijken, luisteren, 
online en doen.

Webinar
Op 28 maart is er een landelijk 
webinar over mediagebruik door 
jonge kinderen. Je duikt samen met 
Denise Bontje (mediasmarties.nl) in 
het media-aanbod voor jonge 
kinderen en krijgt antwoord op 
vragen die je als ouder hierover kunt 
hebben.

Bieb vraagt aandacht voor 
mediagebruik door kinderen
Castricum - Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 maart tot en met 1 april 
vraagt Bibliotheek Kennemerwaard extra aandacht voor mediawijsheid 
in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Jonge kinderen weten de 
weg in de digitale wereld razendsnel te vinden. Ze swipen op de tablet of 
smartphone zo naar hun favoriete �lmpje of app. Kinderen beleven hier 
veel plezier aan en voor ouders geeft het af en toe een momentje voor 
jezelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om er wijs 
mee om te gaan en begeleiding van ouders en verzorgers is nodig.

De Media Ukkie Dagen in de 
bibliotheek zijn van 25 maart tot en 
met 1 april. Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Fabe, Sam en Sieb wilden graag iets doen voor de slachto�ers van de oorlog in Oekraïne. Dus bedachten 
de drie vrienden een plan. Ze maakten een kraampje met natuurlijk de kleuren van de Oekraïense vlag. Onlangs 
verkochten ze aan de Gobatstraat koek en zopie voor het goede doel. Maar er was meer: Een sprintje trekken om het 
huis of kunstjes met de step uitvoeren bijvoorbeeld. Het drietal deinsde er niet voor terug, zolang er maar een donatie 
werd gedaan. Het project leverde het mooie bedrag van 137 euro op voor Giro 555. Foto: aangeleverd

Spontane actie: koekjes en
kunstjes voor slachtoffers Oekraïne

Castricum - Hulp nodig bij het digi-
taal invullen van de belastingaan-
gifte? Dat kan! Vrijwilligers van 
Welzijn Castricum ondersteunen u 
graag. Ze zijn met ingang van 
woensdag 23 maart wekelijks op 

woensdagochtend van 11.00 tot 
12.00 uur aanwezig bij Bibliotheek 
Kennemerwaard aan de Geester-
duinweg 1. U kunt zo binnenlopen. 
Neem wel uw DigiD-gegevens mee. 
Boven de inkomensgrens van 28.000 

euro wordt u geleerd hoe het digitaal 
aanvragen in zijn werk gaat, beneden 
deze inkomensgrens wordt ook 
inhoudelijke ondersteuning 
geboden. De vrijwilligers zijn er tot 1 
mei.

Belastingspreekuren in de bieb

Juf Kim: ,,Elk jaar organiseren we op 
Helmgras talentenklassen op verschil-
lende terreinen. Veel van onze leer-
krachten hebben een talent dat ze de 
kinderen willen leren. Koken is echt 
mijn ding! De belangstelling van de 
kinderen voor deze talentenklas 
‘koken’ is heel groot. De kinderen 

kunnen zich met een motivatiebrief 
aanmelden en koken of bakken 
daarbij iets, waarmee ze aangeven 
waarom de kookles echt iets voor hen 
is.’’ 
In de teamkamer gaan juf Kim en juf 
Marjan met de leerlingen aan de slag. 
Eerst goed het recept lezen, vervol-

gens lopen ze de ingrediënten door 
en wordt goed op de milliliters en 
deciliters gelet. Daarna de instructie 
en vervolgens gaan de kinderen in 
groepjes zelf aan de slag. Afwegen, 
snijden, roeren en kneden: alle 
kinderen zijn duidelijk in hun 
element. Het is een praktische les 
waarbij veel basiskennis komt kijken 
met een mooi en lekker eindresultaat. 
Juf Kim: ,,Het is zo �jn dat de kinderen 
uit verschillende groepen weer samen 
kunnen werken aan iets waar ze heel 
enthousiast over zijn en zo hun eigen 
talenten ontdekken en ontwikkelen.’’

Castricum - Eindelijk kunnen de talentenklassen weer van start bij kind-
centrum Helmgras. Ruim negentig kinderen uit de groepen 5 t/m 8 
hadden zich aangemeld voor de kooklessen van juf Kim en juf Marjan. In 
kleine groepjes maken de leerlingen scones, soep, churros of loempia’s 
en genieten weer van het samenwerken met elkaar en van al het lekkers 
dat ze zelf hebben gemaakt.

Kooktalent van kindcentrum Helmgras
Leerlingen en juf Kim tijdens de Talentenklas ‘koken’ van kindcentrum Helmgras. Foto: aangeleverd

Het ‘Samen2’-project van Welzijn 
Castricum is op zoek naar ‘maatjes’/
vrijwilligers. Als maatje ondersteun je 
volwassen inwoners met een klein 
netwerk die weer mee willen doen in 
de maatschappij. Twee keer per 
maand spreken zij met elkaar af. 
Bezoekjes variëren van een wande-
ling, ko�e thuis, een goed gesprek 
tot een gezamenlijke activiteit. Zo 
hebben de deelnemers weer iets om 
naar uit te kijken. Daarnaast gaat de 
vrijwilliger samen met de deelnemer 
aan de slag om grip te krijgen op het 
sociale netwerk. Ze onderzoeken 
samen op welke wijze dit sociale 
netwerk versterkt dan wel uitgebreid 
kan worden.

Veel ouderen ervaren gevoelens van 
eenzaamheid. Oorzaken kunnen zijn 
het verlies van een partner, een chro-
nische ziekte, een lichamelijke beper-
king of het wegvallen van het eigen 

sociaal netwerk. Maar ook de moge-
lijkheden om te gaan met moeilijke 
situaties en het aanpassen aan 
ouderdomsachteruitgang kunnen 
ervoor zorgen dat mensen zich 
alleen voelen. Vaak is het dan ook zo 
dat men het moeilijk vindt om 
nieuwe sociale contacten aan te 
gaan. Binnen het project ‘Samen2’-
zijn vrijwillige coördinatoren werk-
zaam. Zij houden gedurende het jaar 
contact met de vrijwilliger en de 
aanvrager.

Welzijn Castricum zoekt vrijwilligers 
die betrouwbaar zijn, goed kunnen 
luisteren en kunnen stimuleren en 
motiveren. Aan vrijwilligers wordt 
gevraagd bereid te zijn een Verkla-
ring Omtrent het Gedrag aan te 
vragen op kosten van Welzijn 
Castricum. Kijk voor meer informatie 
op www.welzijncastricum.nl of bel: 
0251 656562.

Samen2 op zoek naar ‘maatjes’
Castricum - Samen2 is een project van Welzijn Castricum waarbij men 
eenzaamheid niet als een privéprobleem ziet, maar als een maatschap-
pelijk probleem. De maatschappij verandert. Sociale netwerken worden 
steeds belangrijker. Niet iedereen kan in deze ontwikkeling mee en zo 
ontstaat er een nieuwe kwetsbaarheid. Dit vraagt om actie van alle 
burgers.

Castricum - De werkgroep Castricum 
voor Ethiopië organiseert een stamp-
pottenmaaltijd op vrijdag 25 en 
zaterdag 26 maart. 
De maaltijd begint om 18.00 uur en 
vindt plaats in het parochiecentrum 
naast de Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 113. De kosten voor deelname 
bedragen 17 euro inclusief twee 
drankjes. De maaltijd zal bestaan uit 
twee stamppotten met toebehoren. 
De opbrengst is bestemd voor de 

projecten van de werkgroep in Ethi-
opië. In een van de armste wijken van 
de hoofdstad Addis Abeba onder-
steunt men een groep kinderen, zodat 
zij naar school kunnen gaan. 
U bent van harte welkom, maar 
aanmelden vooraf is wel noodzakelijk. 
Dit kan per e-mail (info@castricum-
voorethiopie.nl) of telefonisch bij Lia 
Hoogeland (0251 656100). Geef bij 
aanmelding ook uw eigen telefoon-
nummer op.

Stamppotten eten voor Ethiopië
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Door Mardou van Kuilenburg

Het schoolgebouw van De Kustlijn is 
meer dan een halve eeuw oud. Dat 
gegeven is één van de aanleidingen 
om na te denken over het onderwijs 
van de toekomst. Huting: ,,Binnen nu 
en vijf jaar hopen we een nieuw pand 
te hebben. Als school probeer je te 
bedenken hoe het onderwijs er 
pakweg dertig jaar later uit zal zien. 
Werd je vroeger opgeleid tot boek-
houder of timmerman, dan was dat 
je vak. Tegenwoordig is het eerder 
regel dan uitzondering dat mensen 
in een ander werkveld terechtkomen. 
Goed plannen, hoofdzaken van 
bijzaken kunnen scheiden, � exibel 
zijn: allemaal vaardigheden waar we 
in het traditionele onderwijs te 
weinig mee bezig zijn. Daarom moet 
het onderwijs er anders uit gaan zien. 
Een schoolgebouw bestaat niet meer 
uit allerlei lokalen en een lange gang. 
Dat is passé.” 

Unitonderwijs in het kort
Het unitonderwijs is een onderwijs-
methode waarbij drie units worden 
gevormd. Unit 2 bestaat bijvoorbeeld 

uit wat eerst de groepen 4 en 5 
waren. Deze kinderen worden ver-
deeld over twee basisgroepen met 
een vaste leraar of lerares. Voor de 
basisvakken, zoals taal of rekenen, 
worden de kinderen onderverdeeld 
in instructiegroepen. Is een kind uit 
groep 4 al heel goed in taal? Dan kan 
het aansluiten bij een instructiegroep 
met meer uitdaging. Anderzijds kan 
een kind dat moeite heeft met een 
vak meer hulp of bijsturing krijgen. 
Voor de jongste kinderen - uit unit 1 
- geldt dat zij zo veel mogelijk op 
dezelfde plek, bij een vaste leerkracht 
blijven.

Andere vaardigheden
Huting: ,,In het traditionele onderwijs 
moeten kinderen zich aanpassen aan 
het gebouw, in het unitonderwijs 
draaien we dat om. Het wordt 
dusdanig � exibel dat elk kind daar 
op zijn of haar eigen manier aan de 
slag kan. We hebben de aula omge-
bouwd tot leerplein met verschil-
lende werkplekken. Sommige 
kinderen vinden het prettig om te 
bewegen tijdens het maken van hun 
sommen. Er zijn ook kinderen die 

zich graag afzonderen omdat ze zich 
dan beter kunnen concentreren. Het 
is mooi om te zien dat die verschil-
lende werkplekken een gunstig 
e� ect hebben op de werkprestaties. 
Of kinderen hun werk nu zitten of 
staand doen: dat maakt voor de 
resultaten - die wij uiteraard kunnen 
monitoren - niet uit.”

Dagstructuur als basis
,,Ons team is al volop bezig met het 
testen van onderdelen die bij het 
unitonderwijs horen. Bij sommige 
ouders is er een angst dat het uniton-
derwijs te vrij van vorm is, dat leer-
lingen te veel zeggenschap krijgen 
over hun eigen leerproces. Als je er 
vanuit durft te gaan dat kinderen in 
vrijheid kunnen leren en hen 
vertrouwen geeft, dan zie je dat er 
mooie dingen ontstaan. Kinderen 
kunnen heel veel vrijheid aan - en 
vrijheid en verantwoordelijkheid 
gaan goed samen. Op elke leeftijd. 
Voor de grenzen zijn leerkrachten 
aanwezig. De ervaring leert dat 
kinderen dat prima aankunnen. De 
dagstructuur is de basis. Die is zo 
duidelijk en stevig dat daarbinnen 
juist veel vrijheid gegeven kan 
worden.” 

Maatwerk
Volgens Huting is het belangrijkst 
aan unitonderwijs dat er zo veel 
mogelijk wordt aangesloten bij de 

individuele ontwikkeling van elk 
kind. ,,Doordat kinderen verschil-
lende leraren zien, krijgen ze meer 
kans om op verschillende manieren 
instructie te krijgen. Meerdere leer-
krachten zijn met dezelfde groep 

kinderen bezig. Dat betekent ook 
verschillende observaties, andere 
invalshoeken en uiteindelijk een 
completer beeld van de ontwikkeling 
van elk kind. Zo wordt onderwijs echt 
maatwerk.”

Castricum - De maatschappij verandert, het werkveld vraagt om � exibili-
teit en nieuwe basis-vaardigheden. Dat begint al op de basisschool. 
Daarom gaat De Kustlijn na de zomer over op unitonderwijs - waar maat-
werk, instructie en aandacht voor het individu centraal staan. Directeur 
Theo Huting: ,,Als je kinderen vrijheid en vertrouwen geeft, ontstaan de 
mooiste dingen.”

Basisschool De Kustlijn moderniseert 
onderwijs: ‘kind staat nog meer centraal’

Theo Huting: ‘Het onderwijs moet er anders uit gaan zien’. Foto: aangeleverd

De maatschappij vraagt om 
andere vaardigheden dan vijftig 

jaar geleden. Het onderwijs 
stoomt kinderen klaar voor 
beroepen die nu nog niet 

bestaan. Dat vraagt om 
flexibiliteit - bij leerlingen

én op school. 

Op basisschool De Kustlijn 
maken we per 1 augustus 

de overstap naar unitonderwijs.

Meer maatwerk, 
meer instructie en volop 

aandacht voor het individu.

De wereld 
verandert, 

en wij 
veranderen 

mee
Talentontwikkeling

Op De Kustlijn weten we dat 

kinderen van nature gemotiveerd 

zijn om te leren. Elke leerling 
ontwikkelt zich op zijn of haar 
eigen tempo. 

Binnen het unitonderwijs leren 

kinderen eigen leervragen 
stellen en worden zij 

medeverantwoordelijk voor hun 

eigen leerproces. 

Eigen leerproces

Kleine groepen

Meer maatwerk

OBS De Kustlijn · Rooseveltlaan 1 · 1902 DH Castricum · 0251 - 651 656 · www.obsdekustlijn.nl

Specialismen van leerkrachten 

worden ingezet ten behoeve 

van de leerlingen, zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. 

Alleen of in groepjes werken 

leerlingen in hun eigen tempo 
aan opdrachten die zij in het 
huidige onderwijs ook kennen. 

Een kind dat goed is in rekenen 

of taal kan aansluiten bij oudere 

kinderen. Leerlingen die moeite 
hebben met een vak kunnen 
meer instructie krijgen. 

Meer weten over het 
unitonderwijs? Op de website 

van De Kustlijn leest u hoe het 

unitonderwijs eruitziet voor Meggy 

(5), Bente (7) en Saïd (10). 

Scan de QR-code hierboven.

Waarom unitonderwijs?

• Het kind wordt optimaal 
uitgedaagd en begeleid.

• Kinderen leren van elkaar.
Samenwerken tussen leerlingen 
van verschillende leeftijden en 

niveaus bevordert dit.

• Kinderen worden dagelijks door 
verschillende leerkrachten 

gevolgd in hun ontwikkeling.

Meer lezen over unitonderwijs? 
     Scan de QR-code

•
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AGENDA
WOENSDAG 23 MAART

Soepcafé van Transitie Castricum 
om 14.30 uur in de Tuin van Kapi-
tein Rommel aan de Stationsweg 
schuin tegenover het NS-station in 
Castricum. Samen genieten van 
soep met brood en van elkaars 
gezelligheid. Aanmelden niet 
nodig.

DONDERDAG 24 MAART
Tweede van drie lezingen rond 
thema vluchtelingen om 20.00 uur 
in de Ter Coulsterkerk aan de 
Holleweg 111 in Heiloo. Asieladvo-
caat Frans-Willem Verbaas spreekt 
over de huidige stand van zaken in 
het Nederlandse en Europese asiel-
recht. Info op www.ronddewa-
terput.nl.

VRIJDAG 25 MAART

Styling-event met lingeriestyling-
trainster Suzanne Hagen van 09.30 
tot 17.30 uur bij Lincherie 
Castricum aan het Bakkerspleintje 
80 in Castricum. Bel 0251 658414 
voor het maken van een afspraak. 
Foto: aangeleverd

Stamppottenmaaltijd door werk-
groep Castricum voor Ethiopië om 
18.00 uur in het parochiecentrum 
van de Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum. Deel-
name kost 17 euro, opbrengst voor 
project in Ethiopië. Aanmelden 
verplicht (info@castricumvoorethi-
opie.nl / 0251 656100.

ZATERDAG 26 MAART

Banenmarkt van 10.00 tot 15.00 uur 
bij GP Groot aan de  Boekelerdijk 19 
in Alkmaar. Bezoekers kunnen 
tevens een testrit maken, een 
speeddate krijgen of deelnemen 
aan een rondleiding. Info via www.
banenmarktgpgroot.nl. Foto: Erik 
Boschman

Nationale kampioenschappen 38/2 
topklasse en overgangsklasse 
biljarten vanaf 10.00 uur in het 
Buurt- en Biljartcentrum aan de Van 
Speykkade 61 in Castricum.

Gezellige meidentoernooi jeu de 
boules om 10.30 uur bij jeu de 
boules-vereniging De Stetters op 
sportpark Wouterland aan de Van 
Haerlemlaan 31a in Bakkum. 
Toegang gratis. Info via www.stet-
ters.nl.

Gratis evenement over algehele 
gezondheid door Anita (leefstijl- en 
vitaliteitscoach), Sandra (psychoso-
matisch therapeut) en Layla (hapto-
therapeut) van 13.00 tot 14.30 uur 
aan de Vuurbaak 9 in Limmen. 
Aanmelden via info@laylafoks.nl. 
Foto: aangeleverd

Repair Café van 12.30 tot 15.30 uur 
in Bibliotheek Kennemerwaard aan 
de Geesterduinweg 1 in Castricum. 
Samen met vrijwilligers je kapotte 
spullen repareren. Toegang gratis, 
vrijwillige bijdrage welkom. Foto: 
Pixabay

Clinic tennis om 16.00 uur 
(ontvangst 15.30 uur) bij Tennisver-
eniging Bakkum aan de Sifried-
straat 16 in Bakkum. Vooraf 
inschrijven via cct@tcbakkum.nl. 
Deelname gratis, rackets aanwezig.

Stamppottenmaaltijd, zie 25 maart.

Workshop ‘Collage met verf’ door 
Joke Vink bij Perspectief aan de Van 
Oldenbarneveldweg 37 in Bakkum. 
Info via www.perspectiefcastricum.
nl. Foto: aangeleverd

Theatervoorstelling ‘Schrijf me’ met 
Ella van Drumpt en Nico de Vries 
om 20.00 uur in het kerkje op eiland 
De Woude. Kaarten à 20 euro via Ink 
Sauer (ink@dewoude.nl) en 
Boudine Preyde (bdmpreyde@
gmail.com) of telefonisch via 
nummer 06 10262421. Foto: 
aangeleverd

Zomertijd! Komende nacht een 
uurtje minder slapen, de klok wordt 
om 2 uur een uur vooruit gezet. 
Foto: Pixabay

ZONDAG 27 MAART
Nationale kampioenschappen 38/2 
topklasse en overgangsklasse 
biljarten vanaf 10.00 uur in het 
Buurt- en Biljartcentrum aan de Van 
Speykkade 61 in Castricum.

Optreden Jambokoor om 10.00 uur 
in de Corneliuskerk aan de Dussel-
dorperweg 74 in Limmen. Toegang 
gratis, collecte voor vastenactiepro-
ject in Burkina Faso. Na a�oop 
verkoop van bronzen beelden en 
producten van Wereldwinkel ‘Eerlijk 
& Werelds’ uit Heiloo. Foto: 
aangeleverd

Workshop portretschilderen door 
Mieke Rozing van 08.30 tot 13.00 
uur in het Buurt- & Biljartcentrum 
Castricum aan de Van Speykkade 
61. De workshop is in twee delen, 
tweede sessie op 3 april. 
Aanmelden op www.miekerozing.nl 
of bel 06 10566887. Foto: 
aangeleverd

Theatervoorstelling ‘Schrijf me’ met 
Ella van Drumpt en Nico de Vries 
om 15.00 uur in het kerkje op eiland 
De Woude. Kaarten à 20 euro via Ink 
Sauer (ink@dewoude.nl) en 
Boudine Preyde (bdmpreyde@
gmail.com) of telefonisch via 
nummer 06 10262421.

Optreden Jane & The Starlights in 
Jazz Session Club Vredeburg aan de 
Dusseldorperweg 64 in Limmen. 
Toegang gratis. Info via Fred 
Timmer (072 5053414 / timmer-
limmen@kpnmail.nl). Foto: 
aangeleverd

Optreden shantykoor De Skulpers 
om 15.00 en 16.00 uur in hotel-
restaurant Fase Fier aan de Van 
Oldenbarneveldweg 25 in Bakkum. 
Info via www.skulpers.nl.

Zondagmiddagbijeenkomst Dui�e 
om 16.00 uur in de dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 in Castricum met 
ruimte voor zang, meedenken en 

meedoen, bezinning, meditatie en 
gebed. Na a�oop drankje en soep. 
Thema: Ja - Nee - toch maar ja.

Voorstelling De Bezoeking door 
theatergroep Het Volk om 20.00 uur 
in theater Koningsduyn aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Kaarten via https://tickets.geester-
hage.nl.

MAANDAG 28 MAART

Lezing over vleermuizen door 
Carola van den Tempel om 20.00 
uur in de Tuin van Kapitein Rommel 
aan de Stationsweg schuin tegen-
over het NS-station in Castricum. 
Entreeprijs 4 euro inclusief ko�e/
thee. Aanmelden via www.tuin-
vankapiteinrommel.nl. Foto: James 
Wainscoat via Unsplash

WOENSDAG 30 MAART
Luisteren naar klassieke muziek met 
Gert Floor van 10.00 tot 12.00 uur 
bij Toonbeeld aan de Geester-
duinweg 7 in Castricum. Centraal 
staan ‘Sturm und Drang’ van Haydn 
(strijkkwartet op. 20 nr. 3) en Mozart 
(symfonie nr. 25). Toegangsprijs: 8 
euro. Aanmelden via www.bknw.nl/
agenda.

EXPOSITIES
Expositie ‘Bij de beesten af’ te zien 
op 2 en 3 april van 13.00 tot 18.00 
uur bij POOKPOOK en SOPIT aan de 
Anna Paulownastraat 22-30 in 
Castricum. Opening 2 april om 
15.00 uur met glühwein en dierlijk 
dansen.

Hans Goedhart exposeert tot en 
met 4 april schilderijen in restaurant 
De Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117 in Bakkum. Gedu-
rende de coronapandemie is Hans 
zijn woonplaats Castricum en 
omgeving gaan schilderen, hierbij 
geïnspireerd door het expressio-
nisme, fauvisme en de Groninger 
schilders van De Ploeg. Dagelijks te 
bekijken van 09.00 tot 17.00 uur. 
Kijk op www.deoudekeuken.net 
voor uitgebreide informatie.

Een selectie uit de inzendingen 
voor de wedstrijd ‘Ode aan het 
Oer-IJ’ is tot en met 11 april te zien 
bij Toonbeeld Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 7 in Castricum. Te 
zien zijn de mooiste schilderijen, de 
vier beste foto’s en het prijswin-
nende gedicht. Meer info op www.
oerij.eu.

De expositie ‘Opstanding’ van 
kunstenares Riet Huurdeman is tot 
en met 17 april te zien in de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1 in 
Castricum. Geopend op de donder-
dagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 
en vrijdagmorgen van 10.30 tot 
12.30 uur.

Kees Kalkman exposeert tot eind 
april schilderijen in de Tuin van 
Kapitein Rommel aan de Stati-
onsweg 3 (schuin tegenover het 
NS-station) in Castricum. De 
openingstijden zijn op werkdagen 
van 09.30 tot 16.30 uur.

LEZERSPOST

Op 14 maart deed mijn 96-jarige 
schoonvader zijn burgerplicht 
en ging stemmen. De kant van 
het stembiljet waarop zijn naam 
stond had hij bij zich, de andere 
kant netjes afgeknipt. Ondanks 
dat hij ter plekke zijn paspoort, 
ID en rijbewijs kon laten zien, 
was men op het stembureau 
onverbiddelijk en mocht hij zijn 
stem niet uitbrengen. Een onge-
lofelijke gang van zaken. Harte-
lijk dank aan de medewerker 
van het stembureau.

Een zeer verontwaardigde 
schoondochter
Ellen ten Broek, Heiloo

Stemmen

Tijdens het Initiatievencafé pitchen 
startende en gevorderde initiatief-
nemers hun idee en hulpvraag. 
De aanwezigen in de zaal kunnen 
luisteren, inspiratie opdoen, 
netwerken en/of initiatiefnemers 
helpen met hun ideeën. Het doel is 
ondernemers, initiatiefnemers, poli-
tici en maatschappelijke organisa-
ties bij elkaar te brengen om elkaar 
te leren kennen en in gesprek te 
gaan. Na a�oop van de pitchen is er 
een (netwerk)borrel waar wellicht 
de fundering gelegd kan worden 
voor een mooie samenwerking. Het 
initiatievencafé start vrijdag om 
17.00 uur in clubMariz Lounge aan 
de Dorpsstraat 72.

Theo Versteegen presenteert Vraag 
en Aanbod Internationaal, een 
organisatie die samen met u over-
tollig gereedschap / machines wil 
inzamelen, zodat dit uiteindelijk 
voor veel mensen in Afrika het 
begin kan zijn van een beroep en 
daardoor van een menswaardig 
bestaan. Dus goede spullen een 
duurzame herbestemming geven. 
Hoe mooi kan het zijn? Ga naar 
www.vraagenaanbodinternatio-
naal.nl voor meer informatie. 
Herman Rijsdijk praat over de 
economische voordelen van sport 
en Frank Drost bespreekt wat de 
beste investering is om je vastgoed 
te verduurzamen. Erg interessant 
dus ook voor de Castricumse 
ondernemers.

Uiteenlopende 
thema’s in nieuw 
Initiatievencafé
Castricum - Vrijwel iedere laatste 
vrijdag van de maand wordt het 
Initiatievencafé Castricum georga-
niseerd. Inwoners, ondernemers 
en politici die een goed idee 
hebben of graag geïnspireerd 
willen raken, worden door initia-
tiefneemster en gastvrouw 
Mariska Tauber van harte 
uitgenodigd.

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl
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Door Henk de Reus

Mevrouw Gré Admiraal is inmiddels 
89 jaar en herinnert zich alles nog 
als de dag van gisteren. ,,De oprich-
ting van een eigen afdeling kwam 
in 1982 tot stand op initiatief van 
Jans Zonneveld. Zij werd bijgestaan 
door een collega van de afdeling 
Beverwijk. Hier was al eerder een 
afdeling opgericht. Naast mij 
vroegen ze in de beginfase ook aan 
Engel Lute, Nico van de Hoef, 
Maarten Beekman en Helma 
Verbunt om als vrijwilliger toe te 
treden. We begonnen in het begin 
met het verkopen van loten bij de 
kerk en later bij winkelcentra. 
Hierbij vroegen we mensen ook of 
ze donateur wilden worden van De 
Zonnebloem. Zo is het langzaam op 
gang gekomen. Verder organi-

seerden we gezellige bijeenkom-
sten en cabaretvoorstellingen voor 
ouderen. In de begintijd traden 
onder andere Danny de Munck en 
Ernst Daniel Smit bij ons op in De 
Clinghe. We organiseerden samen 
met de afdeling in Beverwijk een 
vakantie van een week in een 
aangepast hotel in Nederland. 
Hieraan deden ook andere afde-
lingen in de omtrek mee. Jaarlijks 
stond een dagboottocht op het 
programma. Vergaderen deden we 
altijd thuis.’’
In de beginjaren was er maar een 
handjevol vrijwilligers. Dit aantal is 
inmiddels uitgegroeid tot 33. De 
vakantie en de dagboottocht 
vinden nog steeds plaats. Hiernaast 
organiseert De Zonnebloem zeven 
á acht korte uitstapjes per jaar voor 
ouderen.

Eenzaamheid
Ineke Knaapen (75) en Rina Jansen 
(76) zijn twee, respectievelijk 12 jaar 
aan de plaatselijke afdeling van De 
Zonnebloem verbonden. Ineke is 
de huidige voorzitter en was hier-
voor twaalf jaar aan de landelijke 
Zonnebloem verbonden. Rina was 
lange tijd bestuurslid en regelt nu 
de bezoekjes aan de gasten. Zij 
zorgt voor een goede match tussen 
beiden.

Ineke zegt veel eenzaamheid onder 
ouderen te zien. ,,Regelmatig 
krijgen we signalen via de huis-
artsen en via Thuiszorg. Ik denk dat 
het komt omdat er minder grote 
gezinnen zijn dan vroeger en 
omdat de kinderen vaak beiden 
werken. Er zijn dan minder bezoek-
momenten. Ook merk je dat de 

maatschappij ten opzichte van 
vroeger steeds meer op zichzelf is 
gericht.’’

Rina zegt dat iedereen op zijn tijd 
behoefte aan gezelschap heeft. ,,Als 
je vaker alleen thuis bent, of door 
een handicap er niet alleen op uit 
kunt gaan is het �jn als een van 
onze vrijwilligers af en toe langs 
komt om samen ko�e te drinken, 
een spelletje te doen of te 
wandelen. Daarnaast organiseren 
we regelmatig leuke uitstapjes, 
soms met een klein groepje maar 
ook wel met een grote groep. Vaak 
horen we dan ‘Daar ben ik nog te 
jong voor’, maar later zegt men vaak 
‘Had ik dit maar veel eerder gedaan’. 
De mensen die we bezoeken 
moeten nog wel zelfstandig wonen. 
Op dit moment hebben we 76 gere-
gistreerde gasten. Voor de 
uitstapjes beschikken we over vrij-
willigers die zich als chau�eur 

hebben aangemeld om onze 
gasten te rijden. We zijn erg blij met 
deze mensen.’’

Jubileumjaar
Vanwege het jubileumjaar organi-
seert de afdeling op 13 april een 
bus/bootreis voor haar gasten. 
Ineke: ,,We brengen onze gasten 
eerst met de bus naar Leid-
schendam. Hiervandaan vertrekken 
we met een boot naar een mooie 
bestemming elders in het land. 
Waar deze is verklappen wij nog 
niet. Alle vrijwilligers gaan voor 
niets mee. Dit is onze manier om 
hen te bedanken.’’

Rina: ,,Eigenlijk kost deze dag € 70,-- 
per persoon, maar onze gasten 
betalen slechts € 30,--. Het verschil 
van € 40,-- krijgen zij van ons 
cadeau omdat wij 40 jaar bestaan. 
Hoe leuk is dat? In het bedrag van € 
30,-- zijn ko�e met gebak en een 
lunch inbegrepen. We zijn die dag 
van 09.00 uur ’s morgens tot 17.00 
uur ’s middags onderweg.’’

Sponsors en vrijwilligers
Ineke: ,,Een aantal sponsors, meest 
winkels en bedrijven, heeft ons 
�nancieel gesteund. Hiervoor zijn 
wij hen erg dankbaar. Meer spons-
orgelden zijn uiteraard welkom. Ik 
hoop dat nieuwe sponsors zich bij 
ons melden. Bijdragen kan men 
overmaken op rekeningnummer 
NL22RABO0311977170 ten name 

van De Zonnebloem, afdeling 
Castricum/Bakkum. Ook zouden wij 
graag zien dat mensen zich als vrij-
williger aanmelden. Onze groep 
vrijwilligers vergrijst langzamer-
hand wat. Daarom is vers bloed van 
harte welkom. Ik wil mensen die 
overdag een enkele keer tijd 
beschikbaar willen stellen vragen 
om zich bij ons aan te melden. Zij 
kunnen hiervoor contact zoeken 
met Jacqueline van Sabben, tel.: 
0251 656578. Voor meer informatie 
kunt u ook bij haar terecht.’’

Castricum - Veertig jaar geleden werd de afdeling Castricum/Bakkum van stichting De Zonnebloem opgericht. 
Zij verzorgt met 33 vrijwilligers verschillende activiteiten voor ouderen en voor personen met een lichamelijke 
beperking. Op 13 april wordt het jubileum gevierd met een bus-/boottocht naar een bestemming die nog even 
geheim wordt gehouden.

Lokale afdeling De Zonnebloem veertig jaar: 
‘veel eenzaamheid onder ouderen’

Rina Jansen (l) en Ineke Knaapen zetten zich als vrijwilliger met passie in voor De Zonnebloem. Foto: Henk de Reus

Mevrouw Gré Admiraal was vanaf het 
eerste uur betrokken bij de plaatselijke 
afdeling van De Zonnebloem. 
Foto: Henk de Reus

Een foto uit de begintijd. Een stand op 
Geesterduin waar loten worden 
verkocht om inkomsten te genereren 
en om donateurs te werven. 
Foto: aangeleverd

De vrijwilligers verzorgden in de beginjaren regelmatig cabaretvoorstellingen voor de gasten. Op de foto een optreden als 
soldaten van het Leger des Heils. Foto: aangeleverd

Dagje uit met ritje in het Zonnetreintje in de Schoorlse duinen (juni 2018).
Foto: aangeleverd
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Geesterduin 50 • Castricum • www.nice-2-have.nl

NIEUWE 
COLLECTIE 

ZONNEBRILLEN 
VAN 

 e o fi e bij i e
Dat is één van de vele redenen om bij 
Twice Women’s Wear langs te komen, 
genieten van zo’n heerlijk bakje ko�  e van 
versgemalen ‘Kaan Ko�  e’ uit Tuitjenhorn, 
die je overigens ook bij Twice kunt 
aanscha� en. Wat te denken van nog meer 
redenen om langs te komen in de Toren-
straat 36 te Castricum voor met stip:

- Eerlijk advies
- Een goede prijs-kwaliteitverhouding
- Mooie sto� en en kleurige collectie
- Collectie voor jong, maar ook voor 
ouder
- Mouwtjes iets langer
- Spijkerbroeken in hoge modellen 
stretch met rechte of aansluitende pijpen

De rekken hangen vol en worden gere-
geld aangevuld met � eurige zomerkle-
ding voor evenzovele smaken, kleuren en 
maten van 36 t/m 52. Bijpassende 
oorbellen, kettingen en shawls zoekt u er 
zelf bij of de dames bij Twice komen even 
helpen uw keuze te vergemakkelijken, 
zonder dwang.

Ze bestaan natuurlijk niet voor niets al 
vijftien jaar en dat willen ze weten ook, 
met leuke acties en give away’s. Opval-
lend daarbij waren de vele bloemen in de 
winkel en zelfs klanten die nog bloemen 
kwamen brengen om die vijftien 
tevreden jaren te benadrukken.

De lente is begonnen en de roep richting 
mooi weer wordt zelfs een beetje afge-
dwongen met de zomercollectie bij Twice 
Women’s Wear. Misschien meteen tijd 
voor een tweede bakje ko�  e? Twice is 
open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 
tot 17.30 uur en zaterdags tot 17.00 uur. 
We komen elkaar tegen bij dat bakje 
ko�  e of thee. Tot gauw!

Twice Women’s Wear is gevestigd aan 
de Torenstraat 36. Foto: aangeleverd

Voor de meest trendy modeaccessoires, de 
mooiste tassen en de leukste bijous kom je 
naar Nice2Have in winkelcentrum Geester-
duin. Je vindt er toonaangevende trend-
merken, stuk voor stuk zorgvuldig geselec-
teerd op kwaliteit en betaalbaarheid. Net 
binnen: een grote collectie zonnebrillen van 
het merk IKKI. Dit merk staat voor sterke 
vrouwen, die weten wat ze waard zijn, groot 
durven dromen en onafhankelijk zijn. Kortom: 
streef je ambities na en kies de zonnebril die 
daarbij past. De zonnebrillen van IKKI zijn van 
uitstekende kwaliteit en passen uitstekend bij 
de laatste modetrends! De glazen bieden 
bovendien honderd procent bescherming 
tegen uv-straling. Met een zonnebril van IKKI 
ziet elke vrouw er trendy uit. Kom langs op het 
adres Geesterduin 50 in Castricum of kijk op 
www.nice-2-have.nl voor meer informatie.

t e  het voorjaar bij i e ave

De trendy zonnebrillen van IKKI bij 
Nice2Have. Foto: aangeleverd

Torenstraat 36 • 1901 EE Castricum • Tel. 0251-654221
www.twicekleding.nl

DE VOORJAARSCOLLECTIE 
2022 IS BINNEN!!



Casa Ibiza aan de Dorpsstraat 39 opende 
begin maart voor het eerst haar deuren. 
Damesmode waarin je je goed voelt, die 
lekker zit en heel leuk staat; daarvoor kun je 
terecht bij Casa Ibiza. Voor basic kleding en 
kleding in Ibizastijl, accessoires en cadeauar-
tikelen ben je hier aan het juiste adres. De 
winkel is compleet gestyled in Ibizasfeer en 
zorgt voor een vakantiegevoel zodra je de 
winkel binnenstapt.

Met keuze uit meer dan 
150 verschillende kleding-
stukken is er voor ieder 
wat wils. Zo’n 80% van de 
kleding bestaat uit leuke 
en comfortabele dames-
mode en 20% is Ibiza-

mode zoals lange en korte jurken in vrolijke 
kleuren. Maar ook riemen, make-up, body-
spray en woonaccessoires zijn verkrijgbaar. 
Casa Ibiza is een winkel waar je blij van 
wordt!

Shoppen bij Casa Ibiza: 
daar word je blij van!

Damesmode waarin je je goed voelt bij Casa 
Ibiza. Foto: aangeleverd

Dorpsstraat 39 • Castricum • 06-18176525 • www.casaibiza-shop.nl • Volg ons: casaibiza.shop

Nieuwe 
voorjaars-
collectie 
is binnen.

Laat het 
mooie weer 

maar komen!
Kom gezellig langs,
de koffie staat klaar.

Winkelcentrum Geesterduin 42, Castricum 0251 659939   
www.trendledercastricum.nl

Opheffi ngsuitverkoop

TrendLeder
Lederwaren en Reisartikelen

Groot assortiment handbagagekoffers 
in de afmetingen die door bijna alle 

vliegtuigmaatschappijen zijn goedgekeurd

Decent Basic Line, 
55x35x20cm 
NU € 29,95

Decent Super-Lite, 
50x35x20 

NU € 49,95

Decent X-Motion, 
55x35x20 

NU € 49,95

TAX FREE

KORTING
op luxe producten*

21%
op luxe producten*

* Zolang de voorraad strekt. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

MOO 20372 Tax Free Kaart A4.indd   1 09-02-2022   16:39

Geesterduin 54, 1902 EL Castricum
Tel: (0251) 67 15 61

Geesterduin 54, 1902 EL Castricum

Het is weer zo ver!
Wĳ  luiden de lente 
in met de TAX FREE 

kortingsweek
Ontvang van maandag

 21 maart tot en met 
zaterdag 26 maart 21% 
korting op bĳ na al uw
 favoriete producten!*

*Met uitzondering van de producten 
van Rituals, Umami en Embryolisse.

Het is weer lente!

Beethovenstraat 1 (om de hoek bij de Jumbo)
1962 EK Heemskerk
0251232957 - 0682472790

Volg ons op Facebook & Instagram
https://www.facebook.com/damodeheemskerk

geopend: dinsdag t/m zaterdag van 09.30 tot 17.30 uur

Kom vrijblijvend langs 

en l� t je verra en!

DAMode de leukste
textielwinkel van 
Heemskerk en omstreken.

Feetje wafelpyjamas in 
maat 56 t/m 152
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Kom naar ons
VOORJAARS STYLING EVENT 
OP VRIJDAG 25 MAART 2022
met onze lingerie styling trainster 
Suzanne Hagen.

Bakkerspleintje 80, 1901 EZ Castricum 0251-658414

Wil jĳ ook een perfect 
passend lingeriesetje?

Maak een afspraak om 
professioneel opgemeten 
te worden met onze unieke 
3D-spiegel en ontvang 
exclusief lingerie styling 
advies op maat.

*Wedstrĳd geldig van 14/03/2022 t.e.m. 30/04/2022

Bij aankoop van een lingeriesetje
maak je kans om een gratis setje te winnen.*
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Tijdens een lingerie-stylingsessie meten de 
ervaren lingeriestylistes van Lincherie 
Castricum je niet alleen op, maar gaan ze ook 
na welke bh-stijlen en pasvorm het beste bij 
jouw � guur passen en welke tinten jou doen 
stralen. Of je nu lingerie zoekt voor een 
speciale gelegenheid of voor dagelijks 
gebruik, de lingeriestylistes staan voor je 
klaar met expert-stylingadvies.

Premium lingeriemerken, van A tot K-cup
Bij Lincherie vind je zorgvuldig geselecteerde 
premium merken als Marie Jo, Prima Donna 
en Andres Sarda. De collecties zijn veelzijdig, 
gevarieerd en hebben een maatbereik van A- 
tot K-cup. Op deze manier biedt Lincherie 
Castricum voor iedere smaak, � guur en gele-
genheid een passende oplossing.

Expert styling advies, versterkt met 
3D-technologie
Maa kennis met de innovatieve 3D-spiegel 
en beleef een exclusieve paskamerervaring. 
De 3D-spiegel werd door én exclusief voor 
Lincherie ontwikkeld om jou de beste paska-
merervaring te bieden. De spiegel maakt in 
minder dan één minuut 140 metingen van 
jou en vertaalt die in jouw exacte bh-maat.

Daarnaast biedt hij tal van mogelijkheden 
om voor jou de perfect zittende lingerie en 

badmode te vinden en van jouw shopping 
een unieke ervaring te maken. Kom naar het 
lingerie-stylingevent op vrijdag 25 maart 
2022 én neem deel aan de voorjaarswed-
strijd. Bij aankoop van een nieuwe lingerieset 
maak je kans op een gratis setje. Lincherie 
Castricum is gevestigd aan het Bakkers-
pleintje 80. De openingstijden zijn maandag 
13.00 -17.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag 
09.30 - 17.30 uur, zaterdag 09.30 - 17.00 uur 
en zondag gesloten.

Styling-event bij Lincherie op 25 maart
Bij Lincherie Castricum doet men er alles aan om op de meest aangename manier jouw 
ideale lingeriematch met dé perfecte � t te vinden. Zodat jij straalt en je zelfvertrouwen 
een boost krijgt. 80% van de vrouwen draagt de verkeerde BH. En jij? Als het aan 
Lincherie ligt, is dat snel verleden tijd.

Het team van Lincherie Castricum. 
Foto: aangeleverd

Van Os Mode Heiloo is er klaar voor 
om u in het nieuwe modeseizoen te 
ontvangen. In de winkel aan Het Loo 
13 is een oase van groene decoratie 
gecreëerd als start van het voorjaar. 
De nieuwe collectie ziet er fantas-
tisch uit met veel frisse kleuren en 
mooie merken, zoals GANT, Tommy 
Hil� ger, Gardeur, John Miller, Lacoste, 
Paul & Shark, Profuomo en niet 
te vergeten het eigen merk Thirij 
dat door Van Os Mode Heiloo is 
ontwikkeld in Italië. Let op: op 
21, 22 en 23 april is er een spec-
taculaire actie: een raceauto van 
het circuit van Zandvoort, 
gecombineerd met een simu-
lator/reactievermogentest in de 

winkel. Daarbij zijn mooie prijzen te 
winnen, waaronder een race op het 
circuit van Zandvoort. Houd de 
advertenties in de gaten! Dajo Thirij 
en team hopen u graag bij Van Os 
Mode Heiloo te zien voor het 
uitzoeken van uw nieuwe garderobe.

Van Os Mode Heiloo klaar voor 
nieuwe modeseizoen

De winkel van Van Os Mode in Heiloo. Foto: aangeleverd

Het is weer lente!

SHOP
NU DE

VOORJAARS-
COLLECTIE!

Winkelcentrum ’t Loo 13 | 1851 HT Heiloo 
 072-5320188 | vanosmodeheiloo@planet.nl
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pookpook.nl

expositie “bij de beesten af” op 2 en 3 april
 met glühwein, dierlijk dansen, 

tassen van vintage leer 
en hilarische dieren-typografiek

Heeft u geen tijd om een volledige EHBO cursus te 
volgen maar wilt u wel 
weten wat te doen bij 
voorkomende situaties?
Wij verzorgen voor u bij ons 
op locatie of bij u thuis een 
workshop op maat.

Ook organiseren wij o.a.:
EHBO CURSUS/REANIMATIE/AED
EHBO KINDEREN
EHBO bij drank of drugs
Instructeursopleiding Rode Kruis
BHV opleidingen en trainingen

TEL. 06-29437224 
WWW.SCHALKOORT-ADVIES.NL

16 APRIL CURSUS IN GEESTERHAGE CASTRICUM

Proefles Rock ‘n Roll 
Woensdagavond 6 april van 20.35 tot 21.25 uur

Locatie: Dance Studio Patty, 
Kerkweg 219A (1e etage), Heemskerk

Woensdagavond 6 april van 20.35 tot 21.25 uur
Locatie: Café Meereboer, Herenweg 81, 

Alkmaar (Oudorp)
Voor aanmelding en/of informatie: Bel Elma: 0620239119, 

of kijk op www.dansschoolfabulousfifties.nl

Iedereen die dat wil kan deelnemen. Met en 
zonder ervaring en ook zonder partner ben je 
van harte welkom. Rock ‘n Roll is niet alleen 
dansen, maar ook een manier om nieuwe 
mensen te leren kennen. Jong en oud, begin-
ners en gevorderden kunnen zich thuis voelen 
in de handen van ervaren lesgevers. Elma 
Kerklingh, eigenaresse van Dansschool Fabu-
lous Fifties, vertelt: ,,Als wij aan het dansen 
zijn, zien we altijd weer mensen aan de kant 
staan met die blik in hun ogen van ‘dat wil ik 

ook!’ En vaak komen die mensen naar ons toe 
om te vragen waar zij dit kunnen leren.’’ Dus 
als je niet aan de kant wilt blijven staan, kom 
dan naar de proe� es en kijk of het iets voor je 
is...! Ook mensen met enige danservaring 
kunnen er terecht voor een proe� es van 19.45 
tot 20.35 uur. Aanmelding is niet verplicht, 
maar wordt wel erg op prijs gesteld. Voor 
aanmelding en/of informatie, bel Elma: 06 
20239119, mail naar infofab50s@gmail.com of 
kijk op www.dansschoolfabulous� fties.nl.

oe ee et roe  es o   oll
Mensen die van Rock ‘n Roll-muziek houden en altijd al eens een keer hebben willen 
proberen om op deze vrolijke en swingende muziek te dansen, hebben nu geluk. Zij 
kunnen op woensdagavond 6 april van 20.35 tot 21.25 uur meedoen aan de proe� es Rock 
‘n Roll voor beginners. Deze les vindt plaats in Dance Studio Patty aan de Kerkweg 219a 
(1e verdieping) in Heemskerk.

Stoeipoes en andere karakters, te zien 
bij POOKPOOK en SOPIT. 
Foto: aangeleverd

Eindelijk vindt op zaterdag 2 en zondag 3 april de expo-
sitie ‘Bij de beesten af’ plaats in de ateliers van Marieke 
de Vree (POOKPOOK) en Harm Noordhoorn (SOPIT). De 
feestelijke opening is zaterdag om 15.00 uur, waarbij in 
het bijzonder wordt getoast op Arthur Lava, de veel te 
vroeg overleden dichter die de typogra� ek van Harm 
heeft voorzien van hilarische oneliners en passende 
poëzie uit zijn oeuvre. Hun gezamenlijk kunstproject 
‘Stoeipoes en andere karakters’ – over welbekende 
menstypes als onder meer kroegtijger, ijskonijn en feest-
varken – zal deze middag wereldkundig worden 
gemaakt. In het leeratelier van Marieke de Vree is de 
nieuwe collectie tassen van vintageleer ‘Ouwe Koeien’ te 
bewonderen, ook geïnspireerd door beestachtige 
gedragingen en op kleurrijke vondsten uit de kringloop-
winkel. Zaterdag 2 en zondag 3 april geopend van 13.00 
tot 18.00 uur, opening om 15.00 uur met glühwein en 
dierlijk dansen aan de Anna Paulownastraat 22-30 in 
Castricum.

ositie ij e beeste  a  
bij  e  

Het plezier spat ervan af tijdens het Rock ’n Rollen. Foto: aangeleverd

BINNENKORT
WEER CURSUS
VAKANTIE
ITALIAANS IN HEILOO! !Heb je altijd al Italiaans 
willen leren en heb je nu eindelijk de tijd? Grijp 
nu je kans! Een nieuwe cursus Vakantie Italiaans 
zal op dinsdag 10 mei van start gaan. Het be-
treft een cursus van 8 lessen die je houvast zal 
geven om je in verschillende situaties als toerist 
in Italie¨ te kunnen redden.

De lessen worden gegeven in een ruime lokaal waar 
genoeg ventilatie wordt gegarandeerd. Wil je liever 
de cursus online volgen, dan is het mogelijk om je 
met het leslokaal te verbinden (via Zoom) en alsnog 
interactief mee te doen. Voor meer informatie bel 
de lerares, Ylenia Borsato, op nummer 0615677390 
of kijk op www.italiaansekok.nl. A presto!



Het is weer lente!

Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)
Damesmode van maat 36 t/m 48

DE NIEUWE 
VOORJAARS-
COLLECTIE
 IS BINNEN

Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)
Damesmode van maat 36 t/m 48

VOORJAARS-

Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)
Damesmode van maat 36 t/m 48

www.paolaskapsalon.nl
Burgemeester Mooijstraat 24c 
Castricum - Tel.0251 730469

Paola’s
kapsalon

€12,50
*Kinderen tot 12 jaar

Vrijdag middag
=

Kinder middag

Beverwijkerstraatweg 6 
1901 NJ Castricum

T. 0251-650 190
Op maandag gesloten.

www.shoesvandenbroek.com

SHOES
VAN DEN BROEK

Sinds 1974

Een kleine greep 
uit onze 

voorjaarscollectie:

CAPRICE
Leer- Nubuck
Uitneembare 
binnenzool
             € 69,-

CAPRICE
Leer - Nubuck, 
Donkerblauw 
Uitneembare 
         binnenzool

             € 79,-

MARCO TOZZI
Leer - Offwhite 
Uitneembare 
binnenzool

             € 69,-

MARCO TOZZI
Leer - Wit 
Uitneembare binnenzool

               € 69,-

MARCO TOZZI 
Leer  - Zwart

               € 59,-

GAASTRA - HEREN 
Vegan – Donkerblauw
Uitneembare 
binnenzool
               € 79,-

GAASTRA – HEREN
Leer –  Grijs 
Uitneembare binnenzool

                 € 89,-

GRISPORT – HEREN
Leer – Nubuck. Green
Uitneembare binnenzool

                 € 99,-

JANA
Leer – Nubuck
Pistache & Sand
Uitneembare binnenzool

               € 69,-
CAPRICE
Leer – Nubuck, 
Donkerblauw
     Uitneembare binnenzool

               € 69,-

De lente-damescollectie 2022 is nonchalant, 
elegant en comfortabel. Of het nu gaat om sier-
lijke sandalen of juist spannende sneakers, ze 
bieden een perfecte balans tussen mode en 
comfort. Lichte aarde- en pasteltinten en 
zonnige kleuren zoals rood, geel en oranje 
geven de collectie een exotisch tintje.

Bij de inkoop let Shoes Van den Broek ook op 

duurzaamheid. Er wordt gebruik gemaakt van 
milieuvriendelijke energiebronnen en eerlijke 
materialen. JANA heeft haar zolen van de 
damescollectie laten vervaardigen van gerecy-
clede pet� essen. In de nieuwe herencollectie 
van GAASTRA onder meer een sportief Vegan-
model voor 79 euro. De Grisport Eco-Friendly-
Vision dames- en herencollectie is volledig 
vervaardigd op hernieuwbare zonne-energie. 

Grisport ACTIVE heeft een zoolconstructie die 
ervoor zorgt dat elke schok wordt opgevangen 
en helpt om de juiste sta-positie te behouden 
tijdens het lopen en langdurig staan. Wees 
welkom bij Shoes Van den Broek aan de Bever-
wijkerstraatweg 6 in Castricum. 

Een compleet overzicht is op www.shoesvan-
denbroek.com te vinden.

De nieuwe collectie van Shoes Van den Broek

De Grisport ACTIVE is speciaal 
ontwikkeld om lang op te kunnen 
staan. Foto: aangeleverd

Dit is het perfecte moment om je nieuwe out� ts voor 
het komende voorjaar en de zomer bij elkaar te 
shoppen. Een bezoek aan Label White hoort daar zeker 
bij, in de winkel aan het Bakkerspleintje 78 (naast Aldi) 
vind je een zeer uitgebreide en vooral zeer kleurrijke 
voorjaarscollectie. Kies jouw favoriete items in de 
opvallende kleuren oranje, hardroze, fuchsia of appel-
tjesgroen. Ga je liever voor de meer universele tinten 
als beige of zwart/wit? Geen probleem, want ook 
daarin heeft Label White volop keus! Je vindt er weke-
lijks nieuwe items, zoals mooie pantalons en een grote 
collectie blouses. Daarnaast omvat de collectie ook 
veel leuke accessoires zoals petten, hoedjes, sjaals en 
tassen. Een maatje meer? Label White is ook altijd 
goed gesorteerd in de ruimere maten. Kortom: voor 
iedereen valt hier iets leuks te vinden. Tot snel...!

Scoor je nieuwe 
voorjaarsoutfi t bij 
Label White

Label White heeft volop keus voor 
iedereen. Foto: aangeleverd

We hebben er al even van kunnen genieten in 
de afgelopen dagen: voorjaar! Tijd om jezelf 
een nieuw kapsel te laten aanmeten. Voor 
welke coupe ga jij dit seizoen? Heerlijk zomers 
kortgeknipt? Plukkerig of misschien een sier-
lijke bob? Een mooie coupe soleil, wat zonnige 
highlights of misschien een balayage? Het 
team van Paola’s Kapsalon helpt je graag! Met 
een nieuwe coupe voel je jezelf weer op z’n 
best, dus laat jezelf stralen! Je bent altijd 
welkom, met en zonder afspraak. Paola’s 
Kapsalon is gevestigd aan de Burgemeester 
Mooijstraat 24c en bereikbaar via telefoon-
nummer 0251 730469. Ben je zelfstandig 
werkzaam in een beauty-gerelateerd beroep 
en op zoek naar een geschikte ruimte? Paola’s 
Kapsalon heeft nog een mooie ruimte van 
ongeveer twintig vierkante beter beschikbaar 
die per dag gehuurd kan worden. 

Meer weten? Mail naar paolaskapsalon@gmail.
com voor aanvullende informatie.

Voorjaar: tijd voor een nieuwe coupe…!

Zelf aan de slag in deze behandelruimte? Neem 
contact op met Paola’s Kapsalon. Foto: 
aangeleverd
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Karel Jansen

NU TE KOOP!
NIEUWE OOGST NICOLA

500 gram € 6,95€ 6,95

Het is Lente! 
Dus de lentemelange is er weer!

VOOR AL UW VERSE, WARME GEBAKKEN EN GEROOKTE VIS
LIMMEN 06 22011703

DEZE WEEK
SUPER MOOIE HOLLANDSE 

KABELJAUWFILET
500 GRAM € 9,95

HOLLANDSE ZEEWOLFFILET
500 GRAM € 9,95

Ook op de markt is 
het lente…!

Castricum - Inderdaad leeft ook de ambulante handel 
op met deze heerlijke temperaturen en zonnig beeld. 
Je ziet het zelfs aan de gezichten van de bezoekers en 
bij sommige zelfs aan het gedrag. Zelfs bij de viskraam, 
noten-, kaas- en aardappelkraam is het leve de lol met 
die aantrekkelijke prijzen, wat overslaat op de 
bezoekers.

Dat is inderdaad het voordeel bij ambulante handel, wat 
staat voor ‘verkoop van artikelen op de openbare weg op 
markten’, waardoor het voordeel via de kortste weg bij de 
klant terecht komt en daardoor aantrekkelijker geprijsd. 
Het wordt ook wel ‘Warenmarkt’ genoemd, wat een ruim 
begrip is van verswaren tot aan kleding en aanverwanten. 
Voorbeeld daarbij zijn bloemen, verser kun je ze niet 
verkrijgen en meestal alles moet op! 

We komen elkaar weer tegen in het lentezonnetje.

De markt, het bloemetje in huis. Foto: Aart Tóth

K 90

250 gram voor
€1,50

Suiker-
pinda’s

MEY ondermode is sterk verte-
genwoordigd in deze winkel. 
Naast onder- en nachtmode is 
er een verrassende collectie aan 
panty’s en sokken van Kunert 
en Hudson. Ook heeft deze 
speciaalzaak een zeer exclu-
sieve collectie damesmode van 
onder meer Brandtex, Jensen, 
Signature, Setter, Mindset, Blue 
Seven en Rene Freres. De 
kleding is hoofdzakelijk vervaar-
digd uit natuurlijke materialen 
als katoen, modal, viscose en 
linnen. De collectie is niet 
gericht op één leeftijdsgroep. 
Ook voor een kraamcadeautje 
ben je bij DAMode aan het 
goede adres. Vanaf maat 44 t/m 
86 is er een schattige collectie 
babykleding van onder meer 
Feetje, Klein-Baby en Blue 
Seven. Inclusief de bekende 

Feetje wafelpyjama’s in maat 56 
t/m 152.

Niet voor niets wordt DAMode 
weleens een kleine V&D 
genoemd, want ook overige 
artikelen als fournituren, bh’s en 
badpakken, keukensets en 
zakdoeken kunt u hier vinden. 
U wordt desgewenst persoon-
lijk geholpen met doorpassen 
als u wat slechter ter been bent. 
In deze winkel heerst een 
gemoedelijke sfeer waar 
aandacht en service 
vooropstaan. 

Volg DAMode op Facebook en 
Instagram en blijf op de hoogte 
van alle aanbiedingen. DAMode 
is geopend op dinsdag t/m 
zaterdag van 09.30 tot 17.30 
uur.

DAMode: de leukste 
textielwinkel van 
Heemskerk en omstreken
Voor een uitgebreid assortiment textiel ga je naar DAMode 
aan de Beethovenstraat 1. Dit is niet alleen de leukste 
textielwinkel, ook zijn zij dé specialist in ondermode en 
nachtkleding voor dames-heren en kinderen.

DAMode is dé specialist in ondermode en nachtkleding voor 
jong en oud. Foto: aangeleverd

Deze voorjaarseditie is een mooi 
moment voor Brouwerij Heyloo 
om u weer bij te praten. Corona 
drukte ook het afgelopen jaar de 
bieromzet. De verkoop via de 
winkels bleef goed op peil, maar 
de horecaklanten hadden het 
helaas weer moeilijk en er waren 
nauwelijks evenementen. Hier-
door kwam de afzet van bier uit 
op 4700 liter. Maar er is ook posi-
tief nieuws. Recent is weer Willi-
brordus Blond via BrewEd 
gebrouwen bij de Noord-
Hollandse Bierbrouwerij te 
Uitgeest en gelukkig konden de 
medewerkers van GGZ-NHN op 
het Landgoed Willibrordus de 
� esjes Willibrordus Blond weer 
etiketteren. Plaatsgenoot Jiddo 
Blauw dronk een Heilooër Blond 
in de sneeuw op de Poolcirkel. 
En bij Proe� okaal Hop kunt u nu 
al de Heyloo Bieren drinken.
Verder is Brouwerij Heyloo druk 
bezig met de ontwikkeling van 
een nieuw geniet-bier in trappis-
tenstijl. Uiteraard wordt het 
etiket gelinkt aan een historisch 
belangrijk Heilooër object. Dit in 
lijn met de doelstelling van het 
bedrijf: het brouwen van speci-
aalbier en het promoten van de 
historie van Heiloo. Om dit nog 
meer in te vullen is Brouwerij 
Heyloo ook de Historische 
Vereniging Heiloo gaan 
sponsoren. 
De verkooppunten vindt u in de 
advertentie hiernaast. Zie verder 
de website www.heyloobier.nl 
en de Facebookpagina. Namens 
René Boulonois, Bert 
Langendam en Theo van Beek: 
proost!

Het laatste nieuws 
van Brouwerij 
Heyloo

Winkels:
De Heilooër Blond, Willibrordus 
Blond, Ter Coulster Dubbel en 
Varnebock vindt u bij:
Kado & Zo 
Gall & Gall ’t Loo
Gall & Gall Het Hoekstuk
AH ‘t Loo
AH Het Hoekstuk
AH Ypestein
VVV Verhalenkamer Willibrordus
Gall & Gall Alkmaar Wendelaarstraat 
Gall & Gall Alkmaar Oudorp
Zoiets Uitgeest

De onderstaande winkels verkopen 
ook de Nijenburg Grand Cru:
Bierwinkel Alkmaar
Bierhut Castricum
Gall & Gall Limmen

U kunt een Heyloo Bier drinken bij:
Keuken met Karakter 
Cultuurkoepel
Restaurant Os Steakhouse
Restaurant Tumi
Wijkvereniging Plan-Oost
Brasserie “in’t Groen” (seizoen)
De Binnenkomer Alkmaar (seizoen)

GEEF MIJ MAAR EEN
HEILOOËRTJE

www.heyloobier.nl

Nu alle Heyloo Bieren bij Proeflokaal Hop



Het is weer lente!

www.loliyo.nu 

Betaalbare damesmode 
voor jong en ouder

Kleine en grote maten 
(maat 38 tot 52)

DE NIEUWE 
VOORJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN!

K. Wilhelminastraat 1 
(hoek Middelweg) Uitgeest

06-24566202 • info@loliyo.nu
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 

10.00-17.30 uur, zat. 10.00-17.00 uur

Het is eigenaresse Helma Lute weer gelukt 
om een prachtige collectie voor het voorjaar 
in te kopen. In de winkel aan de Koningin 
Wilhelminastraat 1 hangen de leukste items 
voor de komende maanden, met natuurlijk 
alle huidige modekleuren en volop combi-
natiemogelijkheden. Een kleurrijke voorjaar-
collectie, die zich kenmerkt door naast de 
zachte kleuren juist ook veel harde kleuren 
zoals rood, groen en kobaltblauw, maar de 
aardetinten blijven dit voorjaar ook terug te 
zien. Dit voorjaar zien we eigenlijk alle 
kleuren terugkomen. Ook de ‘� ared’ broek 
blijft een modetrend. Het is een verrassende 

collectie, met voor ieder wat wils, van jong 
tot ouder. De nieuwe voorjaarsmode hangt 
prachtig op kleur en wordt door Helma 
iedere week aangevuld vanaf verschillende 
adressen in Amsterdam. De collectie bevat 
kleding in de maten 36 tot 50 en als iets net 
iets te wijd of te lang is, gaat Helma achter 
de naaimachine zitten om het kledingstuk 
aan te passen. Ook zijn er cadeaubonnen 
beschikbaar. Volg Loliyo op Facebook  en 
Instagram voor de nieuwste items en even-
tuele prijsvragen en kijk op www.loliyo.nl 
voor uitgebreide informatie over de winkel.

De verrassende nieuwe 
collectie van Loliyo

Volop kleur in de collectie van Loliyo. Foto: aangeleverd

KOM LANGS OP ONS 
TUINCENTRUM!

Vele soorten 
vaste planten

*
Groente- en 
Fruitplanten

Bomen
*

Heesters 
*

Haag-
beplanting

Wij zijn sterk uitgebreid in
ons aanbod tuinplanten

De laatste jaren verbouwen steeds meer 
mensen groenten in hun eigen moestuin. Niet 
gek, want verse groenten uit eigen tuin 
smaken zoveel lekkerder dan supermarkt-
groenten. Bovendien is het vaak stukken 
goedkoper en is werken in de moestuin ook 
nog eens goed voor de gezondheid. Met een 
goed moestuinplan kunt u het hele jaar door 
genieten van uw eigen, gezonde en verse 
seizoengroenten. Bij tuincentrum Nuyens 
vindt u alle moestuinbenodigdheden om een 

moestuin in te richten en te onderhouden. 
Tevens kunt u hier terecht voor vragen, tips en 
eventuele problemen. Momenteel levert 
Nuyens weer een groot assortiment aan 
groente- en kruidenplanten. 

De gratis zadengids ligt klaar in de winkel ! 
Dus kom snel langs en maak van uw moestuin 
een succes !! Nuyens Tuin & Groen Shop is 
gevestigd aan de Uitgeesterweg 1b in 
Limmen.

Tijd voor de moestuin !! 
Nuyens Tuin & Groen Shop

Na een lange tijd stilzitten moeten de 
kilo’s eraf en de spieren sterk en strak 
worden. Wat is Easyslim.nu Limmen? 
Het sterke punt van het concept is dat 
de mensen niet aan een of ander crash-
dieet hoeven. De klanten liggen 
ontspannen op de behandeltafel, terwijl 
het geavanceerde apparaat al het werk 
doet.

Via ultrasound worden de vetcellen 
aangepakt en tegelijkertijd worden de 
spieren middels elektrostimulatie 
getraind, zonder kans op blessures. Het 
is laagdrempelig, niet alleen voor 
mensen die fanatiek sporten en dat 
laatste extra randje niet weg krijgen, 

maar ook voor de mensen die niet meer 
actief kunnen of willen sporten. Ook 
helpt het bij cellulitis en striae; de 
behandelingen maken de huid namelijk 
mooi strak. Het apparaat doet het werk, 
terwijl je ontspannen ligt. Zo simpel is 
het! Er wordt gekeken naar de wens van 
de klant en wat daarvoor nodig is.

Het aantal behandelingen is afhankelijk 
van iemands doel en is zowel voor 
mannen als vrouwen. Nieuwgierig 
geworden? Meld je aan voor een intake 
en proefbehandeling. Nu voor 39 euro! 
bel/app naar 06 85852603, mail naar 
limmen@easyslim.nu of ga naar www.
easyslim.nu voor meer informatie.

Sterkere spieren en kilo’s eraf 
met Easyslim.nu

Comfortabel afvallen: het apparaat doet het werk. Foto: aangeleverd
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Door Willem Koot

Na twintig minuten kwam de eerste 
kans in de wedstrijd. Miettinen kopte 
voor en Stan Donker schoot met een 
omhaal over. Even daarna kwam de 
bal weer voor de keeper, die uitste-
kend redde. Ook Kalu van de Steen 
kreeg een mogelijkheid, maar schoot 
naast. De rechtsbuiten van Bergen 
kwam op zijn beurt ook alleen op 
keeper Glorie af, die schitterend 
redding bracht. Geen minuut later 
een diepe bal van Mike Schouten op 
Miettinen, die voorgaf op Donker. De 
gevaarlijke spits schoot onberispelijk 
raak. Daarna weer een schermutse-
ling voor het Limmendoel maar de 
verdediging hield stand. Zo werd de 
rust bereikt met een 0-1 voorsprong 
voor Limmen.

Mats Tijssen moest zich nog laten 
vervangen door routinier Rick Seig-
nette. Vier minuten in de tweede 
helft was het gelijk. Een voorzet van 
Bergen werd teruggekopt door Job 
Min naar keeper Glorie, echter de 
keeper stond niet meer op doel, 
zodat de bal in het lege doel rolde. 
Even later slalomde Job tot in de 16 
meter. Job werd neergelegd, echter 
de scheidsrechter zag er geen over-
treding in. Limmen werd steeds 
sterker en kreeg mooie kansen. Stan 
Donker werd neergelegd en de 
penalty werd door Peemen snoei-
hard over geschoten. Nog geen 
minuut later schoot Donker zelf raak: 
1-2. Daarna had de overwinning nog 
groter kunnen zijn, maar de keeper 
hield stand. Een terechte overwin-
ning voor Limmen.

Stan Donker is reddende engel 
voor RKVV Limmen tegen Bergen
Limmen - Zonder de geblesseerde topscorer Jacco de jong, maar met de 
al dan niet tijdelijk teruggekeerde spits Stan Donker, moest voetbalver-
eniging Limmen het zondag opnemen tegen Bergen op een overdatum 
kunstgrasveld.

Tevreden gezichten na a�oop, met als tweede van rechts matchwinnaar Stan 
Donker. Foto: G. Tuyn

Door Joop Bakker

In de zevende minuut was de 
eerste kans voor Blauw Wit; Chakib 
Tayeb had zich vrij gespeeld en 
schoot, maar het schot werd er 
prima uitgehaald door Lars 
Beukers. Daarna was het eigenlijk 
alleen maar eenrichtingsverkeer 
voor FCC, waar de tegenstander 
niet aan te pas kwam. In de 13de 

minuut was het raak; een mooie 
pass van Carlo Vrijburg op Bart 
Kornblum, hij gaf de bal op zijn 
beurt scherp voor en Justo van de 
Werf had het voor het intikken; 0-1. 
Blauw Wit probeerde het tempo uit 
de wedstrijd te halen en laag te 
houden, waarop FCC zich helaas 
steeds meer aanpaste. Daardoor 
kreeg Blauw Wit soms de gelegen-
heid om terug te komen in de 
wedstrijd. Maar het was in de 29ste 
minuut, toen een snelle aanval 
werd opgezet en de bal bij Justo 
van de Werf belandde. Hij haalde 
knoerthard uit, de keeper van 
Blauw Wit wist het schot te pareren, 
maar in tweede instantie wist de 
goed oplettende Joep Kornblum de 
bal wel in het netje te jagen; 0-2. De 
laatste kans in de eerste helft was 
voor Elario Zweet, die hem prima 
afmaakte, maar het doelpunt werd 
afgekeurd
wegens buitenspel. Ruststand: 0-2.

In de tweede helft zag het publiek 
een beter FCC met snellere 
omschakelingen en acties. Voor 
Blauw Wit zou dit wel eens een 
vervelende middag kunnen 

worden. De beide ploegen waren 
nog geen drie minuten bezig of de 
bal lag alweer in het doel van Blauw 
Wit. Helaas werd ook dit doelpunt 
afgekeurd wegens buitenspel, al 
ging de vlag deze middag wel erg 
vaak omhoog in de wedstrijd tegen 
en bij Blauw Wit. Maar in de 50ste 
minuut was het wél raak. Een 
voorzet van Justo van de Werf werd 
prima ingekopt door Joep Korn-
blum; 0-3. Blauw Wit kreeg welge-
teld één echte kans om te scoren in 
de 60ste minuut. Mostapha El 
Aamrani slaagde erin verschillende 
spelers van FCC te passeren en 
legde de bal panklaar bij Moaad El 
Aakel, maar hij zag zijn schot over 
het doel gaan. Eindelijk was het 
dan zover voor Elario Zweet; hij wist 
zijn goaltje mee te pikken in de 
62ste minuut. Hij scoorde vanuit 
een voorzet voor het doel en zette 
het scorebord op 0-4. Het was nog 
geen twee minuten later dat een 
snel één-tweetje van Justo van de 
Werf en Menno Buijnsters werd 
afgemaakt door Menno; 0-5. 
Waar de doelman kansloos zou 
worden op de hoge scoringsdrift 
van FCC, verweerde hij zich kranig, 
maar dit deed Elario Zweet niet 
stoppen en hij maakte er uiteinde-
lijk 0-6 en 0-7 van.

Castricum - FC Castricum heeft zaterdagmiddag �ink uitgehaald in een 
uitwedstrijd tegen asv Blauw Wit; er werd gewonnen met 0-7.

FC Castricum verslaat Blauw Wit 
in uitwedstrijd met ruime cijfers

De keeper van asv Blauw Wit probeert 
de doelkans voor FC Castricum te 
pareren. Foto: aangeleverd

Door Nico Adrichem

In de eerste helft een 45 minuten 
durend o�ensief met een Meervo-
gels dat liet zien dadendrang te 
bezitten en een Koedijk dat achter-
over leunde. Meervogels had toen 
de mogelijkheden moeten 
benutten, maar schietkansen 
werden onbenut gelaten en een 
kopbal van Erwin Krom belandde op 
de dwarsligger. Dat alles eigenlijk 
deze dag een beetje dwars lag, 
bleek in de tweede helft: het 
loerende Koedijk zag al meer moge-
lijkheden om het al meer ploete-
rende Meervogels pijn te doen en 
toen spits Reinhard halverwege de 
tweede drie kwartier doeltre�end 
afrondde, was duidelijk dat onze 

favorieten een lastige opdracht mee 
kregen.
Een paar minuten later was een 
tweede counter ook genoeg voor 
0-2 en de strijd gestreden: Meervo-
gels had nog een paar uur kunnen 
doorvoetballen, maar Koedijk 
voelde zich alleen maar sterker 
worden en de thuisclub werd o�en-
sief alleen maar hulpelozer. Vooral 
een ontstellend gebrek aan voetbal-
gogme mag hen in deze verweten 
worden en dat stemt niet hoopvol 
naar de komende weken. De top is 
uit zicht en de hoop is nu gevestigd 
op periode 3 en dat is halverwege 
de competitie niet waar we op 
gehoopt hadden.

Programma:
Donderdag 24-3 20.20 uur: Zouaven 
2 – Meervogels’31 2
Zondag 27-3 12.00 uur: de Rijp 2 – 
Meervogels’31 2
14.00 uur: KSV 1 - Meervogels’31 1
Supporters, juist nu is uw steun 
onontbeerlijk!

Ploeterend Meervogels loopt
in mes Koedijk: eindstand 0-2

Spitsuur bij het doel van Koedijk.
Foto: Lynn Adrichem

Akersloot - De maand maart dreigt een o�-month te worden voor onze 
geelzwarten; tot nog toe slechts één punt uit drie wedstrijden en de 
aansluiting met de top is volkomen uit zicht. Waar ’s morgens de reserves 
tegen Westfriezen 2 uit Zwaag een moeizame maar verdiende overwin-
ning (2-1) behaalden, was het eerste niet opgewassen tegen de defen-
sieve tactiek van de andere geelzwarten uit Koedijk.

Heiloo - Zaterdag was de return 
tussen DOS en GTH voor de aller-
kleinste turnsters van de club. Benthe 
Brakenho�, Ee�e Franken, Fleur Kolk, 
Fenna Groen, Merel Feller, Jasmijn van 
der Meulen (pre-instap 2013) en Romy 
Zoon (pre-instap 2014) maakten zich 
op voor de spannende strijd. Ee�e liet 
een hele mooie salto zien op sprong 
en Merel had een van de hoogste 
cijfers op balk. Benthe liet stabiele 
oefeningen zien en ging ervandoor 
met de bronzen medaille voor de 

vijfde plek. Jasmijn bleef haar net voor 
en werd vierde. Fenna had de vorige 
keer een wiebelige start, maar deze 
keer hield zij haar hoofd koel. Dit 
leverde haar een zilveren medaille op. 
Fleur mocht zelfs het goud meenemen 
naar huis. Romy Zoon kwam uit in een 
leeftijdscategorie jonger. Helaas lukte 
haar eerste sprong niet helemaal, 
maar Romy vocht zich terug in de 
strijd. Dit leverde haar een bronzen 
medaille op. DOS Castricum is zeer 
trots op haar jongste selectieleden!

Derby DOS-GTH levert prijzen op

Van links naar rechts: Fenna Groen, Fleur Kolk, Feline Godijn (turnster GTH), Jasmijn 
van der Meulen en Benthe Brakenho�. Foto: GTH Heiloo

Castricum - Ouders van jonge 
kinderen opgelet: bij Mixed Hockey 
Club Castricum (MHCC) kunnen 
kinderen van 5 t/m 7 jaar de 
komende drie zondagen weer vrij-
blijvend meedoen aan de mini-
wedstrijden. Een mooi moment 
voor een kennismaking met de 
hockeysport! De mini-wedstrijden 
vinden plaats op zondag 27 maart, 

3 april en 10 april. Alle deelnemers 
ontvangen per e-mail informatie 
over de tijden en teamindeling. De 
teamindeling wisselt elke week, 
zodat iedereen elkaar leert kennen 
en plezier met elkaar kan maken op 
en rondom het veld. De wedstrijdjes 
worden begeleid door ervaren 
coaches en enthousiaste jeugdspe-
lers. De deelnemers krijgen zo 

spelenderwijs tips en trucs mee en 
zijn lekker actief bezig.
Meedoen? Opgeven kan door een 
bericht naar jongstejeugd@mhcc.nl 
te sturen. Via dit e-mailadres kunt u 
ook meer informatie opvragen. Een 
stick kan uw kind van de hockey-
club lenen. Het is gebruikelijk om 
scheenbeschermers en een bitje te 
dragen.

Mini-wedstrijden: 3 x proeven 
van de hockeysport bij MHCC

LIMMEN  -  SP.KROMMENIE

Pupil v.d. week: HUGO BRUSCHKE  SPELER LIMMEN JO13-1
balsponsor: STRANDPAVILJOEN DE DEINING

ZONDAG 27 MAART
Aanvang 14.00 uur:








