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Informatieavond 
voor ouders

donderdag 14 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

van 10.00 tot 13.00 u

De Bloemen 65
1902 GT Castricum
Telefoon (0251) 652571
Website: www.jpthijsse.nl
email: school@jpthijsse.nl

donderdag 11 februari 
om 20.00 uur

zaterdag 13 februari van 10.00 tot 13.00 uur

Cito > 545 
 en VWO advies?
vwo-allround!
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Wilt u:
Honderden euro’s op uw

energierekening besparen?
Dat alle subsidie aanvragen

voor u geregeld worden?

Neem dan contact met ons op.
   0251 653 857

info@comfortwonencastricum.nl
comfortwonencastricum.nl

Oude Knegt zoekt molenaar 
Akersloot - De Stichting Uit-
geester en Akersloter Molens, 
die zich bekommert om de in-
standhouding van zeven mo-
lens in de regio, is op zoek naar 
een tweede molenaar voor de 
korenmolen De Oude Knegt in 
Akersloot. Het gaat om vrijwilli-
gerswerk op de zaterdag. Mole-
naar Christiaan de Groen zal de 
vrijwilliger vertrouwd maken met 
het laten draaien van de mo-
len en het malen van graan. In 
het molenaarshuisje worden el-
ke zaterdag meelproducten ver-
kocht. Bezoekers kunnen er ook 
terecht voor toeristische infor-
matie. Belangstellenden voor de 
vacature kunnen een briefje stu-
ren naar de secretaris van de Su-
am Harry Lamers, Molenweg 18 
1911BS in Uitgeest. Voor nadere 
inlichtingen mag worden gebeld 
met de bedrijfsleider van de Ou-
de Knegt Theo Visser, tel. 0251-
312148. Meer info over de molen 
op www.suam.nl. 

S E L E C T W I N D O W S
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Isoleren

Uw Select Windows dealer:

Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40

Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem

www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

BEL ONS VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN OFFERTE.

023-5382277
SELECT WINDOWS, VOOR BETER WONEN
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
20-01-2010: Pepijn Cornelis Mat-
theus, zoon van M.P.M. Putter en 
L.E.C. Vonk, geboren te Castri-
cum.

Wonende te Limmen:
19-01-2010: Hugo Johannes Fre-
dericus, zoon van T.A. Brusch-
ke en M.J.C. Sander, geboren te 
Limmen.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
21-01-2010: J.R. van Schie en 
M. Min, beiden wonende te 
Akersloot.

Overleden:
Wonende te Castricum:
12-01-2010: Meyer, John R., oud 
43 jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met H. Bouzelmat. 13-01-
2010: Dekker, Cornelia, oud 84 

jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met J. Veldmans. 
13-01-2010: Snijders, André M., 
oud 76 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met T.M.J. Geers. 
15-01-2010: Beentjes, Cathari-
na M., oud 92 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met J. 
Korsman, 17-01-2010: Wijdenes, 
Trijntje, oud 68 jaar, overleden te 
Amsterdam. 19-01-2010: Pep-
ping, Theodorus J., oud 88 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
met E.M. Admiraal. 
20-01-2010: van Biessum, Klaas-
ke, oud 98 jaar, gehuwd geweest 
met C. Zwart, overleden te Cas-
tricum.

Wonende te Zaanstad:
17-01-2010: Weeland, Niels, oud 
20 jaar, overleden te Akersloot. 
20-01-2010: Gisbers, Klaas, oud 
80 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd met N. Bakker.

Castricum - Scouting Neder-
land bestaat dit jaar al 100 jaar 
en in het hele land wordt dit ge-
vierd. Wie jarig is trakteert en 
daarom is op woensdag 20 ja-
nuari een afvaardiging  van de 
scoutinggroepen van Castricum, 
Akersloot en Limmen naar het 
gemeentehuis gegaan om een 
prachtige taart aan te bieden. Zij 
werden hartelijk ontvangen door 
wethouder B. Hes en samen met 
één van de scoutingleden heeft 

hij de taart aangesneden. Ieder-
een kreeg een stukje taart en 
ook de andere wethouders wer-
den niet vergeten. Ondertussen 
wapperde de speciale ‘100 jaar 
scouting’ vlag, die ze ook mee-
gebracht hadden in de vlaggen-
mast en bleef daar de hele week 
hangen. Het was een leuke ma-
nier om het feestjaar te beginnen 
en wat de scoutinggroepen be-
treft zijn ze klaar voor de volgen-
de 100 jaar.

Jarige scouting trakteert 
op het gemeentehuis

Flipperen voor Haïti
Castricum - Nanique haalde in 
de buurt geld op en deed een  
greep in haar spaarpot, Tijn bak-
te koekjes die hij vervolgens ver-
kocht, leerlingen van de Augus-
tinusschool haalden geld op met 
ondermeer ‘heitje voor karweitje’, 
klas 1B1 van het Clusius Colle-
ge ging in de pauze collecteren 
op school en op het Bonhoeffer 
College werden belegde brood-
jes en chocolademelk verkocht 
waarvan de opbrengst voor het 
goede doel is. 

Het origineelste idee is afkom-
stig van Mirko Carton. “In na-

volging op de succesvolle flip-
peractie voor de slachtoffers van 
de Tsunami in 2005 wordt er op-
nieuw een flipperavond geor-
ganiseerd om geld in te zame-
len voor Haïti. Op mijn zolder 
staan drie flipperkasten klaar om 
op zaterdagvond 30 januari be-
speeld te worden. Vanaf 20.30 
uur zullen de flipperballen kun-
nen worden afgeschoten. Mis-
schien willen Castricumse mid-
denstanders wat mooie prijzen 
sponsoren voor de winnaars.” 
Geïnteresseerden kunnen een 
mail sturen naar flipperenvoor-
haiti@mirkonet.nl. 
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Groot singlesfeest op strand Wijk aan Zee

Cupido Party: 29 januari 
in Sout te Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - De twee grootste 
gratis datingsites van Nederland, 
RelatieKlik.nl en Knuz.nl, organi-
seren voor de vijfde keer een sin-
glesfeest op het strand van Wijk 
aan Zee. Op 29 januari wordt 
Sout het sfeervolle decor van 
feestende alleenstaanden vanuit 
het hele land. De feesten, voor-
heen ‘Knuz en Klik Singlesfees-
ten’ genaamd, gaan door onder 
de naam ‘Cupido Party’. “We von-
den deze naam leuker en toepas-
selijker voor een singlesfeest’’, 
geeft mede-organisator Sonja 
Kastermans aan. “Dat klinkt iets 
spannender en feestelijker. Spe-
ciaal voor het feest hebben we 
de website www.cupido-party.nl 
gebouwd. Hier kan men alle in-
formatie lezen en kaarten bestel-
len voor het feest.”

Salsaworkshop
Van 22.00 tot ongeveer 22.30 
wordt een salsaworkshop ge-
houden. Het is een workshop 
speciaal voor beginners. Ieder-
een kan er dus aan meedoen. 
Verder kan er gedanst worden 
op de prettige muziek van dj Gil-
bert. Loungen kan in de daar-
voor bestemde ruimte. Voor ie-
der wat wils dus. In een vori-
ge editie bleek de salsawork-
shop erg populair. “Het brengt 
de mensen letterlijk en figuurlijk 
dichter bij elkaar. Een goede ijs-

breker. Hoewel een ijsbreker niet 
echt nodig is. Sommige men-
sen verwachten op een of ande-
re manier een gespannen sfeer-
tje op singlesfeesten, omdat ze 
bang zijn dat het er te dik boven-
op zou liggen. Onze ervaring is 
heel anders. De meeste mensen 
gaan gewoon echt voor de ge-
zelligheid en niet om de partner 
van hun leven te vinden. Hoewel 
dat af en toe blijkbaar toch ge-
beurt. Ik heb net een huwelijks-
uitnodiging gekregen van een 
stelletje dat elkaar op ons aller-
eerste feest heeft ontmoet.’’
Er worden zo’n 350 singles ver-
wacht op het feest. Kastermans: 
,,De meeste bezoekers zullen 
tussen de 30 en 45 jaar oud zijn, 
maar we hebben ook altijd jon-
gere en oudere feestgangers. 
Juist die verscheidenheid aan 
leeftijden is erg leuk en zorgt 
voor leuke gesprekken over het 
alleenstaande bestaan in de ver-
scheidene fasen van iemands le-
ven. Een ding blijft hetzelfde voor 
jong en oud: de behoefte aan 
leuk gezelschap.’’
Vrijdag 29 januari - Cupido Par-
ty van 20.00 tot 02.00 uur. Kaar-
ten 12.50 euro in voorverkoop 
via www.cupido-party.nl en 15 
euro aan de deur. Met twee gra-
tis consumpties. Voor meer in-
formatie: www.cupido-party.nl of 
mail even naar info@knuz.nl. 

Linke Soep in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 30 janua-
ri  treedt de band Linke Soep op 
in Live Café de Balken. De co-
verband speelt Nederlandstali-
ge en Engelse hits, van De Dijk 
tot ACDC. Linke Soep speelt veel 
verschillende muziekstijlen, vari-
erend van rustige popsongs en 

easy listening tot heftige rock, 
met daartussen de betere swing, 
feest- en dansnummers. 
In café De Apotheker is het za-
terdag gewoon weer feest met dj 
Romano. In Buona Sera Uitgeest 
is het dj Fresh die zaterdag de 
knoppen bedient. 

Programma 28 jan t/m 3 feb 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 13.30 & 20.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
“Sherlock Holmes”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“It’s Complicated”
maandag 20.00 uur 

“Komt een vrouw bij
de Dokter” Laatste week

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
maandag 20.00 uur 

“De Hel van ‘63” 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Anubis en de wraak 

van Arghus”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 13.00 uur

woensdag 14.00 uur 
“Alvin & the Chipmunks 2” 

Samen zingen in de kerk
Castricum - Op zaterdag 30 ja-
nuari organiseert het Liturgie-
koor een liedjesmiddag in de 
Dorpskerk. Iedereen die dat wil, 
kan meezingen met het koor on-
der leiding van Jelle Jan Klin-
kert: eerst op de repetitie ‘s mid-
dags, en aan het eind van de 
middag in het vesper waar het 
koor zingt. Voorganger is An-

gelique Rijlaarsdam. Centraal in 
het vesper staat Gandhi. Vanaf 
13.00 is de kerk open, meedoen 
kost vijf euro. Het oefenen be-
gint om half twee en duurt met 
een pauze tot ongeveer half vijf. 
In die tijd wordt een viertal liede-
ren vierstemmig ingeoefend. Na 
weer een pauze begint het Ves-
per om vijf uur. 

Meryl Streep schittert 
in It’s Complicated 
In de romantische komedie Its 
Complicated is Jane (Meryl 
Streep) moeder van drie vol-
wassen kinderen, ze heeft een 
goedlopende lunchroom in San-
ta Barbara, en heeft, na tien jaar 
gescheiden te zijn, een vriend-
schappelijke relatie met haar ex-
man, advocaat Jake (Alec Bald-
win). Maar wanneer Jane en Ja-
ke de stad uit zijn omdat hun 
zoon afstudeert, worden de za-
ken gecompliceerd. Een on-
schuldig etentje wordt iets on-
voorstelbaars – een verhouding.. 

Nu Jake hertrouwd is met de 
veel jongere Agness (Lake Bell), 
is Jane ineens ‘de andere vrouw’. 
Architect Adam (Steve Martin), 
die is ingehuurd om Jane’s keu-
ken te verbouwen, raakt betrok-
ken bij hun hernieuwde roman-
ce. Adam komt zelf net bij van 
een echtscheiding en valt voor 
Jane. Maar hij beseft al gauw 
dat hij deel uitmaakt van een 
liefdesdriehoek. Moeten Jane en 
Jake verdergaan met hun levens, 
of is ware liefde de tweede keer 
mooier?

Komt een vrouw bij de dokter
Carmen en Stijn komen terecht 
in een rollercoaster van zieken-
huis in, ziekenhuis uit, chemo-
kuren en bestraling. Maar hij is 
er voor haar. Altijd. Hoe vrese-
lijk moeilijk dat ook is. Tussen de 
chemo’s door doen ze of er niks 
aan de hand is. De vrijdagse sta-
pavondjes van Stijn worden snel 
weer in ere hersteld. Hij vlucht in 
drank, drugs en uitgaan. En dan 
is er Roos. Zomaar. Onaange-
kondigd staat ze tijdens carna-

val voor zijn neus. Ze wordt zijn 
kankervrije oase, waar hij de kilte 
van thuis even kan vergeten. Wat 
hij nooit voor mogelijk had ge-
houden, gebeurt; hij wordt ver-
liefd. Verslaafd zelfs, aan Roos. 

Elke vrije minuut wil hij bij haar 
zijn. Zijn leven wordt een chaos, 
iedereen vraagt aandacht, het 
kantoor moet door, zijn vrouw 
gaat dood. Stijn moet nú een 
keuze maken.

Winnende stagiaires kie- 
zen voor gezondheidszorg

Castricum - De jaarlijkse Snuf-
felstages van Rotaryclub Heems-
kerk-Uitgeest en het Castricum-

se Bonhoeffer College hebben 
dit jaar een opvallende uitkomst. 
De drie winnende scholieren van 

respectievelijk VMBO-TL, HAVO 
en VWO hebben allemaal hun 
stage doorlopen in de gezond-
heidszorg. Bovendien koos de 
jury drie vrouwelijke winnaars. 
De Snuffelstages zijn een project 
voor beroepsoriëntatie, met een 
wedstrijdelement. 

De beste stageverslagen worden 
beloond met een enveloppe met 
inhoud. De jeugdige winnaars 
deden maandagavond verslag 
van hun ervaringen bij de orga-
niserende Rotaryclub. VMBO-TL 
leerlinge Robyn Heere, HAVO-
scholiere Fabienne Mijnsbergen 
en VWO-leerlinge Nina Wage-
maker kwamen als winnaars uit 
de bus. 
Robyn en Fabienne liepen bei-
den stage bij Heliomare, Ni-
na deed dit bij de Kliniek OMC 
(Oogheelkundig Medisch Cen-
trum) in Haarlem. 
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Reactie twee ton voor 
Bakkerij is belastinggeld
Stel: u volgt de lokale politiek en de VVD-fractie stuurt een brief naar de 
krant. U ziet in dat het artikel wemelt van de rare, ongepaste, retoriek, 
zinsopbouw en rekensommen en u bemerkt dat zelfs de argumenten 
niet kloppen. Dat zet aan tot nadenken en werpt wat vragen op, zoals.
Is dit alles? Gelukkig wel, in een democratie kan en mag (bijna) alles 
in de krant geschreven worden, maar worden besluiten genomen in de 
gemeenteraad. Aldaar stemde een meerderheid voor de subsidiëring 
van de vereniging vrienden van de Bakkerij. Is het nodig? Ja, zelfs met de 
berekening van de VVD (675.000 is namelijk excl. kosten koper) heeft 
het cultureel poppodium een subsidie van de gemeente nodig om het 
gehele bedrag van het beoogde pand te kunnen neertellen. Immers 
500.000 + 125.000 = 625.000 euro en niet de benodigde 675.000. Ge-
lukkig vermeldt de VVD fractie wel al, tussenhaakjes, dat zij “het niet 
konden”, dat narekenen. De Bakkerij is een cultureel poppodium, zij 
staan –maar dit is het inzicht van een buitenstaander gebaseerd op uit-
spraken in vergaderingen en bijeenkomsten- open voor nauwe samen-
werking met jeugd- en jongerenwerk maar streven in principe een ander 
doel na. Castricum voorzien van een breed scala aan muziek en andere 
(podium)activiteiten die tot dusver niet ontplooid worden. En dat niet 
alleen voor de eigen bevolking, neen: de Bakkerij trok en zal ook in de 
toekomst gezellige mensen van hier tot ginder aantrekken. De Bakkerij 
kan dus naast het huidige J&Jwerk bestaan, dat het J&Jwerk ook geld 
kost staat hier geheel los van. Is het dan eerlijk om de Bakkerij een sub-
sidie te geven wanneer zij op een A locatie een ex-horeca onderneming 
kopen? Veel wijze filosofen hebben al geschreven over eerlijkheid en 
dat vraagstuk is, zeker in de politiek, altijd anders beantwoord: ik noch 
de VVD kunnen daar een objectief oordeel over vellen. In dit geval valt 
echter wel het volgende op te merken: namelijk dat de Bakkerij geen 
reguliere horeca is en de VVD de eerlijkheidsvraag dus vertroebelt door 
te doen voorkomen dat dit wel het geval is. De vereniging heeft in het 
verleden meerdere malen aangetoond een “gat in de markt” op te vul-
len en een functie te vervullen. Naast een ijzersterk businessplan en een 
ondernemende geest is er echter nog een andere karaktereigenschap: 
namelijk dat de Bakkerij zich niet ten doel stelt winst te maken, in tegen-
stelling tot de overige horeca. Om deze reden zou het eerlijk zijn als de 
gemeenschap die gebruik gaat maken van haar diensten een klein deel 
bijdraagt aan de realisatie daarvan. Want wordt dit geld voor iedereen 
besteed? Ja! De vereniging zet zich in voor iedereen die gebruik wil ma-
ken van haar aanbod: zo is iedereen ook komende zomer weer welkom 
op het gratis en succesvolle UitJeBak festival! Biedt zij in de toekomst 
oefenruimte, activiteitenruimte, een podium voor beginnende bands, 
dans- en theatergroepen, dj’s, misschien zelfs woonruimte maar in ie-
der geval activiteiten voor alle geïnteresseerden. De Bakkerij heeft dat 
nooit enkel voor haar leden gedaan en heeft –gelukkig- nooit gekeken 
naar leeftijd. Jong en oud, leden, vrijwilligers of mensen die gewoon een 
keertje langs willen komen: iedereen is welkom. Is het verstandig om de 
vergelijking te trekken met andere verenigingen? Neen, wel misleidend: 
de VVD wil eigenlijk dat iedereen zichzelf bedruipt. Persoonlijk gun ik 
iedere vereniging -die net zo actief als de Bakkerij aantoont dat het een 
functie vervuld- een relatief kleine bijdrage van gemeenschapsgelden. Is 
iedereen voor? Neen, de VVD is tegen en als u in een dorp wilt wonen 
waar enkel de euro bepaalt wat het aanbod is –iets dat culturele diver-
siteit niet ten goeden zal komen- dan moet u de komende verkiezingen 
vooral op hen stemmen!
Daan Kleiman, student sociologie.

CDA-propaganda
In de Castricummer” van 20 januari prijst lijsttrekker Marianne Zonjee-
Zonneveld haar partij, het CDA-Castricum, aan als een partij die Klimaat 
en Duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Dit roept om weerwoord: 
het CDA heeft nog nooit iets gedaan voor het milieu of duurzaamheid. 
Altijd gaf het CDA voorrang aan de economie: de boeren, de agrarische 
sector, de bio-industrie, de teugelloze groei van Schiphol (samen met 
VVD). In Nederland hebben voornamelijk oppositieparij Groen-Links en 
regeringsparij D66 geijverd voor het ontzien van het mileu. Nu de Euro-
pese Commissie vanuit Brussel Nederland oproept om de afgesproken 
Ecologische Hoofdstructuur ook echt te ontzien, probeert CDA-leider 
Balkenende de voorgenomen natuurbescherming te saboteren om de 
boeren toch nog natuurflanken te laten afknabbelen. Misschien heeft de 
Castricumse CDA-afdeling weleens een keer gunstig afgestoken bij de 
politiek van hun provinciale en landelijke bestuurders, maar dan hebben 
ze in het natuurbeleid van hun partij toch blijkbaar nooit enige wending 
ten goede kunnen bereiken.
Wilhelm Carton, Castricum. (Ingekort door de redactie). 

Bekogeld
Zondagmiddag fietste ik met m’n zoontje achterop door ‘t dorp. Langs 
de Wereldwinkel zag ik vier jongens van een jaar of 16 staan op een 
groot balkon bij de flat en tuurlijk zag ik wel dat ze sneeuwballen in hun 
handen hadden. Op een gegeven moment zette mijn zoontje het op een 
gillen, dus ik stopte. Hij was vol geraakt in zijn gezicht met een grote 
sneeuwbal. De stoere jongens rende weg en lieten zich niet meer zien. 
Mijn zoontje: “Wat een stomme jongens, ze moeten sorry tegen mij zeg-
gen, dat moet ik ook als ik iemand pijn doe.” Maar ja, dit fatsoen was er 
niet. Dus als jullie dit lezen, heb dan het fatsoen om sorry tegen hem te 
zeggen, dan is ‘t wat hem betreft weer goed. Maar hij vroeg wel meteen 
of ik daar niet meer langs wilde fietsen, dus kan je nagaan wat voor een 
impact dit heeft op zo’n jochie...

Mama van Tigo, reactie naar matire@live.nl. (Ingekort door redactie). 

Wiebelbillenboogie
Castricum - Wie afgelopen 
donderdag langs de bibliotheek 
in Castricum kwam, kon horen 
dat het daarbinnen een vrolijke 
boel was. Vanwege de Nationa-
le Voorleesdagen waren de kin-
deren van de Augustinusschool 
te gast om te luisteren naar het 
bekroonde prentenboek van het 
jaar 2010 ‘De Wiebelbillenboo-
gie’ van Guido van Genechten. 
Ademloos luisterden de kleuters 
van juf  Annie en juf Malou naar 
het verhaal over papa olifant, die 
samen met zijn olifantenkinderen 
de boogie danst. Na het verhaal 
moest er natuurlijk even echt ge-
wiebelbillenboogied worden, dus 

de muziek ging aan én hard en 
er werd naar hartenlust gewie-
beld. Daarna volgde een speur-
tocht door de bibliotheek, waar-
bij prenten- en voorleesboeken 
centraal stonden. De groep ging 
weer terug naar school met een 
tas vol verrassingen en natuurlijk 
een voorleesboek. 
De Voorleesdagen duren nog 
tot 30 januari en in de bibliothe-
ken van Castricum, Akersloot en 
Limmen komen deze dagen 18 
groepen op bezoek. activiteiten 
tijdens de Nationale Voorlees-
dagen.

Castricum - Door het jaar heen 
organiseert Toonbeeld een aan-
tal verrassingsworkshops op 
zondagmiddag. Uitgangspunt is 
dat men met de hele familie kan 
kennismaken met de mogelijk-
heden van Toonbeeld. Tijdens de 
eerstvolgende bijeenkomst staat 
keramiek schilderen op het pro-
gramma, zondag 7 februari 14.00 
- 16.30 uur. Aanmelden bij Toon-
beeld: tnbeeld@xs4all.nl of bel 
0251 659012 o.v.v. keramiek op 
zondag en het aantal personen 
waarmee men komt. 

Serviesgoed 
beschilderen

Castricum - Vrijdag tussen 22.00 
en 0.30 uur werd op de Beverwij-
kerstraatweg een alcoholcontro-
le gehouden. Op het parkeerter-
rein van een supermarkt werden 
de bromfietsers en automobilis-
ten gecontroleerd op het gebruik 
van alcohol. Er werden 293 blaas-
testen gedaan, waarvan er zeven 
personen teveel hadden gedron-
ken. Vier overtreders kregen een 
proces-verbaal en een rijverbod 
omdat zij meer hadden gedron-
ken dan de toegestane limiet. Er 
werden geen rijbewijzen inge-
vorderd. Een 27-jarige automobi-
list uit Castricum bleek geen rij-
bewijs te hebben en kreeg hier-
voor een procesverbaal. Hij bleef 
met de ademanalyse net onder 
de strafbare limiet.

Alcoholcontrole

Limmen - Nog enkele weken en 
dan barst het carnaval in Lim-
men, Gorteldonk, weer los. Voor 
de jeugd is op de zondag, 14 fe-
bruari, ’s avonds de disco. Het is 
dit jaar op Valentijnsdag! De mu-
ziek wordt deze avond verzorgd 
door dj Harold en een extra 
gast-dj. In de voorverkoop kos-
ten de toegangskaarten 7,50 eu-
ro, inclusief garderobe. Men kan 
maximaal twee kaarten per per-
soon kopen. Vrijdagavond 29 ja-
nuari start in Conquista aan de 
Kerkweg om 20.30 uur de  voor-
verkoop. 

Voorverkoop 
discokaarten

Castricum - Op woensdag 3 
februari is er weer een mantel-
zorgcafé in het Rode Kruisge-
bouw. Het onderwerp is respijt-
zorg. Aanvang 19.30 uur, toe-
gang gratis. Voor vervoer of op-
pas: telefoon 023-8910610. 

Mantelzorgcafé 

FNV belastingservice in 
Castricum weer gestart
Castricum - Bij velen is de blau-
we envelop van de belasting-
dienst al weer op de mat geval-
len. Lang niet iedereen kan dit 
zelf invullen. De FNV heeft daar-
om de belastingservice opgezet.  
Deze gratis service aan de leden 
is in de loop der jaren een groot 
succes geworden. In Castricum 
is een team van negen invullers 
actief, die zich allen middels een 
driejarige opleiding hierin heb-
ben gespecialiseerd. Inwoners 

van Castricum, Bakkum, Limmen 
en Akersloot, die van deze gra-
tis service gebruik willen maken 
kunnen zich telefonisch opgeven 
bij Jacquelien Buijs, tel. 0251-
656585 op dinsdag 2, woensdag 
3, maandag 8, donderdag 11 of 
maandag 15 februari van 19.30 
tot 21.00 uur. Deelnemers krij-
gen na opgave een brief thuis 
over wat ze mee moeten nemen. 
Het invullen vindt plaats in de 
maand maart. 
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Mahatma Gandhi in Dorpskerk
Castricum - Mahatma Gan-
dhi (Porbahar 1869- New Delhi 
1948) was een Indiaas politicus. 
Zijn bijnaam ‘Mahatma’ is sans-
kriet voor ‘grote ziel’ . Ook wordt 
hij in India vaak Bapu genoemd, 
wat vader betekent en waarmee 
men probeert aan te geven dat 
hij ‘de vader’ is van het huidige 
India en het Indiase volk. Na een 
rechtenstudie in Engeland ver-
trok Gandhi naar Zuid-Afrika, 
waar hij zich voor de Indiase be-
volkingsgroep inzette, die daar 
gediscrimineerd werd. Na terug-
keer in India werd hij leider in de 
Indiase onafhankelijkheidsstrijd. 
Mahatma Gandhi was één van 
de grondleggers van de moder-
ne staat India en voorstander 
van actieve geweld-loosheid als 
middel voor revolutie.
Een bekende uitspraak van 
Gandhi is: ”De wereld biedt ge-
noeg voor ieders behoefte, maar 
niet voor ieders hebzucht”. Gan-
dhi beschouwde zijn geloof, hin-
doeïsme, als een bron van inspi-
ratie. Hij zei: ”God heeft mij het 
onbetaalbare geschenk van de 
vrijheid gegeven”.
Zaterdag 30 januari om 17.00 staat 
deze bijzondere man centraal in 

de vierde vesper van dit seizoen.                                                                                 
Angelique Rijlaarsdam zal een 
korte overdenking houden.
Bij deze vesper is het ook moge-
lijk om mee te zingen met het li-
turgiekoor. De liedmiddag begint 
om 13.30 uur in de dorpskerk. 
Vanaf dat tijdstip wordt er ge-
regepeteerd tot ongeveer 16.30 
uur onder leiding van J.J. Klin-
kert. Aansluitend is dan de ves-
per. 
De toegangsprijs bedraagt 5,00 
euro. Graag aanmelding vooraf 
bij kerksite@jjklinkert.nl.

Regio - Mensenrechtenorga-
nisatie Amnesty International 
houdt van 7 tot en met 13 febru-
ari voor de achtste keer een lan-
delijke collecte. 
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ 
wil Amnesty International duide-
lijk maken dat vrijheid niet in al-
le landen vanzelfsprekend is en 
dat er geld nodig is om aan de 
naleving van de mensenrechten 
te werken. 

Collecte Amnes-
ty International

Lijstnummering voor de 
verkiezingen bekend
Castricum - Donderdag zijn tij-
dens de zitting van het centraal 
stembureau de lijstnummers aan 
de politieke partijen, die mee-
doen aan de verkiezingen op 3 
maart, toegekend. Hierbij is, met 
in achtneming van de kieswet, 
gekeken naar de uitslag van de 
vorige verkiezingen. De partij 
met de meeste stemmen in 2006 
staat bovenaan gevolgd door de 
op een na grootste partij et ce-
tera. Als partijen niet in de raad 

2006-2010 gezeteld waren, maar 
wel meedoen aan de komen-
de verkiezingen, wordt door lo-
ting bepaald welke positie zij na 
de huidige raadspartijen krijgen. 
Hiervoor heeft zich één partij ge-
meld (D66). Die heeft daardoor 
automatisch lijstnummer 8 heeft 
gekregen.
De lijstnummering is als volgt:
1. VVD, 2. PvdA, 3. GDB, 4. CDA, 
5. CKenG, 6. GroenLinks, 7. De 
VrijeLijst, 8. D66.

Volle maan 
wandeling
Heiloo - Op 30 januari wordt de 
volle maan wandeling georga-
niseerd, de jaarlijks terugkeren-
de, ludieke avondwandeling. Om 
18.00 uur is men welkom op di-
verse plaatsen in Noord-Kenne-
merland. Tijdens deze wandeling 
staat de volle maan net boven de 
horizon. De maan is dan op zijn 
‘grootst’. Het merendeel van de 
Nederlanders hebben deze gro-
te volle maan wel eens eerder 
aan de horizon zien staan. Maar 
er zijn maar weinig landgeno-
ten, die zich hebben afgevraagd, 
waarom de maan dan enke-
le uren later, wanneer hij een 
stuk hoger staat, een stuk klein 
is geworden. Een wandelbege-
leider/ster vertelt waarom. De 
start is om 18.00 uur. De maan 
komt op om 18.15 uur. Deelna-
mekosten: 2,50 euro, kinderen 
1,00 euro. Bij de prijs inbegrepen 
zit een boekje over andere we-
tenswaardigheden van de maan 
en de maanillusie. In Heiloo kan 
men verzamelen bij Health City 
sportclub, Maalwater 2 Deelne-
mers hoeven zich niet vooraf aan 
te melden. 

Presentatie profielwerkstukken 
door HAVO en VWO leerlingen
Castricum - Voor het eindexa-
men VWO en HAVO moet door 
de leerlingen ook een profiel-
werkstuk worden gemaakt. Al-
leen of in duo’s diepen de leer-
lingen een aspect van een on-
derwerp dat aan een van hun 
examenvakken is gerelateerd 
nader uit.
Dinsdagavond 2 februari zullen 
de leerlingen van de VWO-af-
deling vanaf 19.00 uur hun pro-
fielwerkstukken presenteren in 
het Bonhoeffercollege. Ze star-
ten in leslokalen waar de leer-
lingen hun project middels een 
poster, een powerpointpresen-
tatie of een filmpje laten zien. Er 
kunnen dan ook vragen gesteld 
worden.

Na de koffie in het atrium gaan 
ze, om 20.30 uur, centraal verder 
in de aula. Daar worden nog een 
drietal projecten gepresenteerd 
en vindt de prijsuitreiking voor 
de beste werkstukken plaats. De 
presentatie wordt gezamenlijk 
afgesloten met een drankje. 

Het volledige programma van 
deze avond zal een dezer dagen 
op de Bonhoeffersite verschij-
nen. Uiteraard is men welkom 
om de presentaties van de leer-
lingen bij te wonen. Aanmelden 
via info@bonhoeffer.nl.  
Ouders en andere belangstel-
lenden die via een leerling reeds 
zijn uitgenodigd hoeven zich niet 
nogmaals aan te melden. 

Castricum - De Visser’t  Hooft-
school is één van de gelukkige 
scholen geweest om door de Ra-
bobank gesubsidieerd te worden 
voor het project ‘Circus’ in ver-
band met het 35-jarig jubileum. 
In dit jubileumjaar zijn er ver-
schillende activiteiten  verdeeld 
over het hele schooljaar. In april 
vindt het project ‘Circus’ plaats. 
In dit project kunnen de kinde-
ren genieten van alles wat met 
het circus te maken heeft. De 
vertegenwoordigster van de Ra-
bobank heeft de uitnodiging om 
tijdens de uitvoering aanwezig te 
zijn enthousiast geaccepteerd.

Subsidie Rabobank voor 
de Visser ‘t Hooftschool

Rob Kramer te gast in 
de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende af-
levering van de 100 van Castri-
cum is Rob Kramer uit Castri-
cum te gast. De uitzending is op 
28 januari van 21.00 uur tot 22.00 
uur op Castricum 105. Een her-
haling van het programma volgt 
op zondag 31 januari van 12.00 
tot 13.00 uur.  
Rob zet zich al ruim 40 jaar in om 
de jeugd van FC Castricum te be-
geleiden. Hij staat aan het hoofd 
van de jeugdopleidingen bij de 
club die de laatste jaren erg ge-
groeid is. Rob gaat onder andere 
vertellen hoe hij heeft geholpen 
om de club weer de juiste kant 

op te sturen. Ook vertelt hij over 
zichzelf.  

Wie iemand in de omgeving kent 
die het verdient om een keer gast 
te zijn in het programma, kan dit 
opgeven bij de redactie via 100@
castricum105.nl.
De uitzendingen van Castri-
cum105 zijn live te volgen via de 
kabel. Ga in Bakkum en Castri-
cum naar 104.5 FM. In Akersloot, 
Limmen en De Woude is de fre-
quentie 89.0 FM. Ook via de 
ether is Castricum105 tot ver 
buiten de regio te beluisteren via 
105.0 FM.

Korte wandelingen in Castricum
Castricum - Een nieuwe activi-
teit gaat van start in Castricum: 
korte wandelingen van circa 
zes en zeven kilometer. De eer-
ste wandeltocht is op woens-
dag 3 februari. De wandelin-
gen worden tweewekelijks aan-
geboden door de Stichting Wel-
zijn Castricum in samenwerking 
met Jeanet Spooren die de wan-
delingen begeleidt. De reeds be-
staande tochten van 15 kilo-
meter, waaraan zeer enthousi-
ast deelgenomen wordt, zullen 
eveneens doorgang vinden op 
woensdagen en om en om aan-
geboden worden. 
De groep wandelaars voor de 
6/7 kilometerwandeling vertrekt 
op 3 februari om 10.00 uur van-
af Bezoekerscentrum De Hoep 

aan de Zeeweg in Bakkum. Men 
kan zonder opgave deelnemen. 
Er zijn geen kosten aan de tocht 
verbonden, eventuele consump-
ties onderweg zijn voor eigen re-
kening. Voor informatie kan con-
tact op worden genomen met 
Jeanet Spooren, telefoon 0251- 
656380 of met de Stichting Wel-
zijn, telefoon 0251-656562. 

Op woensdag 10 februari om 
10.00 uur wordt een wandel-
tocht van 15 kilometer gelopen. 
Het vertrekpunt voor deze tocht 
is Station Castricum bij de kaart-
jesautomaten. Informatie over 
de 15 kilometerwandeling is in 
te winnen bij begeleider Rinus 
Vink, telefoon 0251-652016 of bij 
de Stichting Welzijn.

Genieten van de prachtige groene of witte omgeving! Samen gezellig 
op pad en onderweg een kopje koffie drinken.
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Castricum - Tot maart exposeert 
Mineke de Geest haar schilderij-
en in gebouw De Clinghe op de 
locatie Castricum van Dijk en 
Duin. Zelf

Expositie van 
schilderijen

Castricum - 55+ers die geen 
ervaring met de computer heb-
ben en er in een rustig tempo en 
in een klein groepje eens mee 
willen kennismaken kunnen op 
maandag- of woensdagmiddag 
terecht in de bibliotheek. In twee 
middagen van circa twee uur la-
ten medewerkers van Gilde Cas-
tricum de deelnemers kennisma-

Kennismaken 
met de computer

Castricum - Op 3 februari orga-
niseert PvdA Castricum een La-
gerhuisdebat over de belangrijk-
ste onderwerpen die spelen in 
de gemeente. Alle inwoners van 
Castricum zijn welkom en kun-
nen deelnemen aan het debat 
dat wordt gevoerd aan de hand 
van stellingen. Zij kiezen bij elke 
stelling opnieuw aan welke kant 
zij willen zitten, bij de voor- of bij 
de tegenstanders. Een deskun-
dige jury beslist aan het eind van 
de avond wie de beste debater 
van de gemeente is en de Bokaal 
mee naar huis neemt. Het de-
bat vindt plaats op 3 februari en 
begint om 20.30 uur in De Een-
hoorn, Tweede Groenelaan 5 te 
Bakkum. Inloop om 20.00 uur. 

Beste debater 
van de gemeente

Nog één keer Bakloos in 
Me Tante met Zaphod
Castricum - Er was al eerder 
aangekondigd dat de Bakke-
rij zijn ‘ Bakloze’ periode zou af-
sluiten. Maar aangezien de bu-
reaucratische perikelen wat lan-
ger duren en er al een avond ge-
pland was in café Me Tante gaan 
ze nu echt de pandloze periode 
afsluiten met een knalfeest. En 
wel op zaterdag 30 januari met 
live Drum ’n Bass. En niet met 
zomaar iets. De meeste mensen 
denken aan  dj’s en mc’s als ze 
aan Drum ‘n Bass denken. Die 
hebben zij ook maar vooral heb-
ben zij een Drum ’n Bass band. 

Zaphod is één van de eerste Ne-
derlandse bands die Drum ‘n 
Bass en Jungle met ‘live’ instru-
menten zoals drums, bas, toet-
sen en gitaar, aangevuld met 
samples en loops, ging spelen. 
Deze muziekstijlen werden lange 
tijd alleen door dj’s met behulp 
van computers gespeeld. Zap-
hod kende een flitsende start, 
stond al snel in de finale van de 
Amsterdamse Popprijs en won 
de Grote Prijs van Nederland 
(dance, publieksprijs). Gaande-
weg mixte Zaphod steeds meer 
stijlen in hun muziek zoals reg-

gae, ska, triphop, bigbeat en 
rock. De unieke stijl die ze ont-
wikkeld hadden werd hiermee 
extra onderstreept. Er werd we-
derom veel opgetreden en Zap-
hod begon aan de opnamen van 
hun eerste plaat. De band maak-
te een tour door de Balkan en 
deed ook vele optredens in eigen 
land waardoor de band een ijzer-
sterke live reputatie opbouwde. 
Zaphod trad zelfs een keer live 
op TV op bij Barend en van Dorp. 
Na dit hoogte of dieptepunt, leek 
er een punt achter de band ge-
zet te zijn. Maar eerder al kroop 
het bloed waar het niet gaan kon 
en bliezen een aantal bandleden 
Zaphod al voor korte tijd nieuw 
leven in. En nu hebben ze de rest 
van band er ook weer bij betrok-
ken en zijn ze helemaal klaar om 
te vlammen. Tijd voor een feest-
je dus. De dresscode is Pink 
Panther. Dus trek de roze smo-
king uit de motteballen of laat 
voor deze ene keer de foute pan-
tertattoo aan iedereen zien…

Café Me Tante is te vinden aan 
de Dorpsstraat 30. De entree is 
gratis. Voor meer info zie: www.
vriendenvandebakkerij.nl. Castricum - De middeleeuwse 

Dorpskerk, Kerkpad 1 in Castri-
cum is op zaterdagavond 13 fe-
bruari de sfeervolle ambiance 
voor een romantisch Valentijns-
concert, de eerste van de voor-
jaarsserie klassieke Iskra Mo-
numentconcerten. Om 20.15 
uur begint dit concert met werk 
van een sprankelende Mozart, 
romantische dansen van Dvo-
rak, impressionistische schetsen 
van Debussy, en de passie van 
meesterpianist/componist Rach-
maninov. Lestari Scholtes (1984) 
en Gwylim Janssens (1985) vor-
men een pianoduo sinds 2003. 
Entree: 11,00 euro; Iskra-dona-

teurs/CJP 9,00 euro met pas; 
kinderen t/m 12 jaar 6,00 euro. 
Groepskorting: vanaf 10 perso-
nen 10% korting bij bestelling 
ineens. Seriekorting vier voor de 
prijs van drie bij bestelling ineens 
van de vier klassieke voorjaars-
concerten. De volgende Iskra 
Monumentconcerten met jon-
ge musici zijn op 6 maart Barock 
Puppies met tapdans en video, 
13 maart het EnAccord Strijk-
kwartet met celliste Maartje Ma-
ria den Herder en op 10 april het 
internationaal vermaarde Green-
wich (piano) Trio uit Londen. Info 
en bestellen via www.iskra.nl of 
tel. 0251-674379..

Iskra Monumentenconcert
Romantische Valentijn 
met een jong pianoduo

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Verdistraat Akersloot: zwar-
te labrador reu, brede halsband 
met  metalen noppen, gechipt, 6 
jaar, Tim, laatst gezien omgeving 
jachthaven.

Gevonden en
vermiste dieren

Elf ondernemers slaan de 
handen ineen en kopen AED
Limmen - Omdat er nog een 
open plek in Limmen was, waar 
nog geen “‘defibrillator’ hing, 
hebben verschillende onderne-
mers bij de ‘Limmer Poort’ het 
initiatief genomen om er zelf een 
aan te schaffen. Kost een AED 
nog aardig wat (zo’n 1400,00 eu-
ro), gezamenlijk valt dat wel mee, 
moeten ze gedacht hebben. Aan 
de muur van installatiebedrijf Di-
bo heeft de gemeente een kast 
geplaatst waar nu de AED is op-
gehangen.               
Op de foto v.l.n.r; De eigenaar 

van Bon Dia Fashion, Peter Lute 
van meubelstoffeerderij ‘De Hof-
steede’, Nico Commandeur van 
bouwbedrijf Nicom, René Bors-
jes van rijwielhandel Kroone-
Liefting, Rogelio Cano van ADD-
architecten, Dirk van der steen, 
Ruud Boon van Dibo, Erno Kop-
pes van Nuco Electra, Bart Dirk-
son ook van Dibo en Michel Wel-
graven van Studio Welgraven.
Gehurkt met AED, Ron Koot van 
aannemingsbedrijf Ron Koot en 
Huub van Wees van Eba-speel-
goed Limmen.

Open repetitie bij Mucicstar
Castricum - Op zaterdag 30 ja-
nuari houdt het grootste kinder-
showkoor van Noord-Holland 
een open repetitie. Alle kinderen 
in de leeftijd van vijf tot en met 
vijftien jaar worden uitgenodigd 
om de repetitie van het koor bij 
te wonen of gewoon om lekker 
mee te doen. Op het grote podi-

um kunnen de kinderen meezin-
gen op de hits van onder andere 
‘Kinderen voor Kinderen’. 
De repetitie begint om 15.00 uur 
in de grote zaal van ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. 
Voor meer informatie: Heidi, tel. 
06-47773116 of www.mucicstar.
nl. 

ken met de basisbegrippen van 
automatisering. Door middel van 
korte inleidingen, afgewisseld 
met leuke oefeningen, krijgt men 
een idee wat er zoal mogelijk is 
met de computer. 
De bijeenkomsten vinden plaats 
op de bovenverdieping van de 
Bibliotheek Castricum van kwart 
over twee tot kwart over vier. De 

totale kosten bedragen 11,50 eu-
ro. 
Inschrijven en betalen kan men 
bij Stichting Welzijn Castricum 
(achter de bibliotheek), Gees-
terduinweg 5. Stichting Welzijn 
is iedere ochtend geopend van 
9.00–12.30 uur en op maandag- 
en woensdagmiddag van 13.30–
15.30 uur. 
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Een muzikale 
pelgrimstocht
Limmen - Op zaterdagavond 6 
februari neemt zangeres Simone 
Awhina uit Limmen het publiek  
mee op een bijzondere muzika-
le pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostella. Tijdens het con-
cert neemt Simone de luisteraar, 
door middel van haar wonder-
schone stem, sprankelende uit-
straling, gevoelige teksten en in-
spirerende woorden, mee op een 
buitengewone pelgrimstocht. 
Haar warme, passionele stem 
komt prachtig tot zijn recht in di-
verse genres. 
Het concert wordt gegeven in 
de Nederlands hervormde kerk, 
Zuidkerkenlaan 25. Aanvang: 
20.00 uur. Kaartverkoop in de 
kerk, voorverkoop: 06 1500 8232. 
Voor meer informatie www.simo-
neawhina.com. 

In De Spinnende Weelde 

Katten verwend in kattenhotel 
Uitgeest – ‘Hoe is het met mijn 
meisje?’ Een dergelijk telefoontje 
is bij het kattenhotel Spinnende 
Weelde in Assum 21 geen uit-
zondering. Vele mensen zijn ge-
hecht aan hun huisdier en wil-
len, dat tijdens een verhuizing, 
een ziekenhuisopname of tijdens 
een vakantie hun kater Cees of 
poes Minnie ook goed verzorgd 
is. En waar kan je je troeteldier 
dan beter naar toe brengen dan 
naar een echt kattenhotel, waar 
de verzorging en aandacht maxi-
maal zijn?
Het is interessant om kennis te 
maken met Ria en Peter Heijne, 
mensen, die onder meer vele 
avontuurlijke reizen hebben ge-
maakt. Zij hebben tijdens hun 
werkzame periode hard gewerkt, 
onder meer tien jaar in een eigen 
opgezette bouwmarkt, maar be-
sloten na hun pensioen nog eens 
een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Beiden zijn gek van katten. 
Ria heeft een jaar of vijf als vrij-
willigster gewerkt bij de Stichting 
Zwerfdier in Alkmaar. Zij volgde 
gedurende een jaar een cursus 
’vakbekwaamheid honden- en 
kattenbesluit’. Toen beiden be-
sloten een echt kattenhotel op 
poten te zetten, liep Peter ge-
durende de zomervakantie sta-
ge bij het opvangcentrum voor 
honden en katten in IJmuiden. 
Op één oktober 2009 startten zij 
met het kattenhotel. In De Spin-

nende Weelde vind je vier hotel-
kamers: drie met plavuizen vloe-
ren en één met een marmeren 
vloer. Maximaal twintig katten 
kunnen er logeren. Peter is han-
dig en maakte voor de vier ver-
schillende kamers mooie prak-
tische kattenmeubels, waar je 
doorheen kunt kruipen en waar 
tal van plaatsjes zijn om lek-
ker te liggen. Voor elke kat is er 
een mandje.  De meeste kamers 

bevinden zich in een vroegere 
plantenkas. Voor de vloeren is er 
vloerverwarming. Muren zijn er 
niet. Rondom bevinden zich gla-
zen ramen. Peter maakte voor de  
ramen allemaal hoge zitplanken.  
In de kamers bevinden zich ook 
krabpalen en zie je leuke stoel-
tjes staan. In één ronde hotelka-
mer bevindt zich zelfs een hoge 
klim- en klautertoren. 
Er vandoor gaan is moeilijk, want 

na de eerste deur bevindt zich na 
een tochtsluis nóg een deur. De 
deuren zijn nooit allebei open. 
Wel kunnen de katten naar de te 
midden van de hotelkamers ge-
legen patio lopen (overdekt met 
gaas), waar een forse klimpaal 
en een oude kar staan, waar ze in 
kunnen klimmen. Het moge dui-
delijk zijn: het ontbreekt de loge-
rende katten aan niets. Ria: “Als 
de mensen hier voor het eerst 
een kat komen brengen, vragen 
wij altijd wat hij of zij gewend is 
te eten. Bovendien vragen wij 
naar de bijzonderheden. De ge-
brachte katten gaan eerst in een 
verrijdbare kooi om enkele uur-
tjes of indien nodig langer te ac-
climatiseren. Dan laten wij hen 
los en zoeken zij zelf een plekje 
uit. Het is opvallend, dat het eer-
ste gekozen plekje altijd favoriet 
blijft, zelfs als zij na maanden of 
langere tijd terugkomen bij ons. 
Wij hangen de naambordjes en 
alle gegevens in de betreffende 
hotelkamer. Zo wil een bepaalde 
poes pas gaan eten als zij eerst 
een lepeltje smeerkaas heeft ge-
had en met een bepaalde kater 
moesten wij eerst even vijf mi-
nuten rondlopen.” “Onze gasten 
slapen weliswaar niet thuis, maar 
uit logeren gaan in een echt ho-
tel is voor velen toch een aan-
gename belevenis, denken wij. 
Na 21.30 uur gaan wij naar on-
ze huiskamer, waar wij zelf twee 
Europese kortharige katten heb-
ben, die totaal gescheiden zijn 
van onze logé’s. “ Voor meer in-
formatie: tel. 06/27495540. Zie 
ook de website: www. spinnen-
deweelde.nl  (Marga Wiersma). 

Castricum -  De maandelijkse 
jamsession van café Basta vindt 
plaats op donderdag 28 januari. 
Gasten van deze avond zijn gi-
tarist Frans ten Kley,  zanger 
Jaques Kloes (Dizzy Mans Band) 
en bassist Willem Visser.
Voor hen die op deze avond wil-
len meespelen is een backline 
aanwezig, wel zelf een instru-
ment meenemen. 

Jamsessie met 
Jacques Kloes

Medewerking vanuit Uitgeest en Akersloot
Lokale Amnestygroep zet zich in
Uitgeest – Amnesty Interna-
tional, opgericht in Londen in 
1961 strijdt wereldwijd tegen het 
schenden van mensenrechten. 
Deze rechten zijn vastgelegd in 
de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en andere 
internationale mensenrechten-
documenten. In 1969 is men in 
Nederland gestart, eerst met 100 
leden. Nu zijn dat er 300.000. In 
Uitgeest/Akersloot startte men 
in 1974.
Vier mensen: Rob Sluijter en Ti-
neke Cnossen, beiden uit Uit-
geest en Wil Buur en Karin Kle-
verlaan uit Akersloot behoren 
tot de lokale Amnestygroep Uit-
geest/Akersloot. Zij houden zich 
bezig met twee dossiers: Oost-
Afrika en de Balkan. Ze komen 
eens in de zes weken bij elkaar 
om onder meer de toegezon-
den informatie vanuit het lande-
lijk hoofdkantoor in Amsterdam 

te bespreken. Vanuit dit hoofd-
kantoor wordt ook de aandacht 
op allerlei acties gevestigd, waar 
gevieren op kan worden inge-
gaan. Zo kan er actie worden ge-
voerd voor vrouwen, die te ma-
ken kregen en krijgen met sek-
sueel oorlogsgeweld, voor men-
sen, die ten onrechte hun huis 
zijn uitgezet en voor politieke 
gewetensgevangenen. De Am-
nestygroep Uitgeest/Akersloot 
heeft 303 leden. Het lidmaat-
schap kost minimaal 36 euro per 
jaar. Maar men behoeft niet per 
se lid te zijn om actief te zijn. Zo 
zijn er 60 mensen, die behoren 
tot de schrijfkring (40 in Uitgeest 
en 20 in Akersloot). Een door het 
hoofdkantoor opgestelde voor-
beeldbrief wordt tien keer per 
jaar bij deze zestig mensen in 
de bus gedeponeerd. Die kun-
nen zelf een brief schrijven of 
de voorbeeldbrief ondertekenen 

en verzenden naar een opgege-
ven adres. De brief, die ook dik-
wijls gaat over verdwijning gaat 
bijna altijd naar een overheid of 
naar een mensenrechtenorgani-
satie. Door de vaak grote hoe-
veelheid brieven uit de gehe-
le wereld wordt er druk uitge-
oefend en niet zelden worden 
er mensen vrijgelaten. Rob en 
Wil: “Het zou mooi zijn als nóg 
meer mensen zich zouden aan-
melden voor de schrijfkring. Tel. 
0251/313218. Wij zijn natuurlijk 
kleinschalig bezig, maar kunnen 
toch wel degelijk helpen en on-
dersteunen. Zo staan wij vaak in 
stands en hebben bijvoorbeeld 
met kerst in de protestantse kerk 
in Uitgeest en de katholieke kerk 
in Akersloot kaarsen en kaarten 
verkocht en konden een peti-
tielijst met handtekeningen stu-
ren naar kerken in de Congo om 
seksueel geweld als oorlogswa-

pen tegen te gaan. Op vier mei 
haken we altijd in op de herden-
king en verzamelen we eveneens 
handtekeningen. Ook voor de in-
ternationale vrouwendag op acht 

maart zullen wij weer actief zijn. 
Voorts wijzen we nog op de ko-
mende Amnestycollecte van ze-
ven t/m dertien februari.” (Mar-
ga Wiersma)  

Pontje Akersloot weer aangevaren
Akersloot - Dinsdagochtend is 
het pontje van Akersloot weer 
in de problemen gekomen toen 
een passerend vrachtschip het 
aan de aandrijfkabel meetrok. Er 

waren tijdens het ongeluk geen 
passagiers aan boord. De kabel 
heeft het begeven en daarom is 
het pontje tijdelijk uit de vaart 
genomen. Hoe lang dat gaat 

duren, is nog niet bekend. Een 
nieuwe pontveer zal waarschijn-
lijk vanaf deze zomer de dage-
lijkse oversteek over het Noord-
Hollands kanaal verzorgen. 

Met de schrik vrij...
Uitgeest - Zondagmorgen raak-
te een bestelbusje in de slip bij 
een inhaalmanoeuvre op de A9 
nabij Uitgeest. 
De bus raakte van de weg en 

belandde in de naastgelegen 
sloot. De bestuurder kon op ei-
gen kracht het voertuig verlaten, 
maar hij liep wel een nat pak op. 
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Cheque van Schipholfonds 
voor gehandicaptencarnaval
Castricum - Op 7 januari moch-
ten Annelies Poel en Peter van 
Daalen van het Schipholfonds 
een cheque in ontvangst ne-
men van 5250,00 euro voor het 
gehandicaptencarnaval op 7 fe-
bruari. De argumentatie van het 
Schipholfonds was dat dergelij-
ke initiatieven van harte onder-
steund moeten worden.
Naast de Stichting Sociaal Car-
naval werden ook enkele Stich-
tingen gedoneerd die zich met 
hart en ziel inzetten voor het 
paardrijden voor mensen met 
een verstandelijke beperking.
De voorzitter van de stichting 
sprak zijn erkentelijkheid uit 
naar het Schipholfonds en ver-
telde dat het zonder de bijdrage 
van het Schipholfonds niet mo-
gelijk was geweest om dit initia-
tief, dat dateert van 2007, van de 
grond te krijgen. 
Door deze bijdrage is het be-
stuur grotendeels uit de kosten 
voor dit jaar, maar dit neemt niet 
weg dat er nog veel geld nodig is 

om ook in de toekomst een der-
gelijk festijn te organiseren. In 
2011 hoopt men het eerste lus-
trum op grootse wijze te vieren.
Het bestuur van de Stichting is 
trots op het feit dat beide mu-
ziekverenigingen in de gemeen-
te, muziekvereniging Emergo uit 
Castricum en Harmonie Excelsior 
uit Limmen spontaan hun mede-
werking hebben toegezegd om 
op 5 februari een benefietcon-
cert te houden ten bate van het 
carnavalsfeest op 7 februari.
Zij brengen deze avond van-
af 20.00 uur een gevarieerd pro-
gramma. Voor de pauze zal mu-
ziekvereniging Emergo het een 
en ander ten gehore brengen 
en na de pauze is het de beurt 
aan Harmonie Excelsior. De toe-
gangsprijs is 5,00 euro en om 
19.30 uur is de tent op de Brink 
open.
Het weekend van 5, 6 en 7 fe-
bruari staat bol van activiteiten 
in de grote feesttent op Brink. 
Zo zal 6 februari de Braziliaan-

se showband Unidas uit Alk-
maar om 13.00 uur een show ge-
ven die bol staat van Zuid-Ame-
rikaanse emotie. Na dit geweld 
zal de Line Dance groep uit Lim-
men een demonstratie van hun 
kunnen geven en ook het show-
ballet van Mariska Tauber zal la-
ten zien wat men allemaal in hun 
mars heeft.Een ieder is welkom 
dit spektakel bij te wonen en de 
toegang is gratis.
Op 6 februari barst om 17.00 
uur het inmiddels bekende ko-
renfestival los. Vorig jaar werd 
de wisselbeker gewonnen door 
musicalgroep The Cast uit Cas-
tricum die met verve zal probe-
ren de titel te prolongeren. Naast 
The Cast zullen het shantykoor 
De Skulpers, het kinderkoor Mu-
sicstar, een koor dat ontstaan 
is uit Music Train, de Limabeats 
uit Limmen en het Heemskerk-
se koor Close for You optreden. 
Gezelligheid staat echter voor-
op, maar natuurlijk zal de kwali-
teit niet uit het oog verloren wor-
den. Als toegift deze avond staat 
een optreden vermeld van het 
Kozakkenkoor uit Castricum. De 
toegang bedraagt 2,50 euro.
Het hoogtepunt van het weekend 
is het carnavalsfeest voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking op 7 februari. Het feest 
begint om 12.00 uur en een ieder 
die wil genieten van het plezier 
dat deze mensen aan het car-
navalsfeest beleven worden uit-
genodigd dit mee te maken. Het 
belangrijkste deze middag is de 
grote playbackshow die alweer 
voor de derde maal gepresen-
teerd zal worden door plaatsge-
noot Henny Huisman. Het feest 
zal tot ongeveer 17.00 uur duren 
en dan zal iedereen moe maar 
hopelijk voldaan huiswaarts ke-
ren.

Warme soepactie van PvdA bij 
wandelmarathon groot succes
Castricum - Op zondag 24 ja-
nuari deelde de PvdA erwten-
soep uit aan de vele wandelaars 
van de PWN Egmond wandel-
marathon. Op het strandplateau 
van Castricum viel de warme 
soep zeer in de smaak. De kan-
didaats-raadsleden, gewapend 
met gasbranders en grote soep-
pannen, ontvingen de voorbij-
gangers met veel enthousiasme. 

Dit leidde tot veel leuke reacties 
van de wandelaars. “De groene 
erwtensoep geeft een rood en 
warm gevoel” stelde een wande-
laar. Anderen spraken over een 
hartverwarmende actie en von-
den het goed meegedacht van 
de PvdA. Van 10.00 tot 12.00 uur 
vond de soep dan ook gretig af-
trek en men stond te dringen in 
de rij.  

Materiaal gezocht uit de Twee- 
de Wereldoorlog in Castricum
Castricum - Voor de Castricum-
se basisscholen verzorgt Pauline 
van Vliet van Caleidoscoopfilm in 
samenwerking met Werkgroep 
Oud-Castricum en John Heide-
man een korte film over Castri-
cum in de Tweede Wereldoorlog.
Het wordt een introductiefilm bij  
het educatieve programma over 
de Tweede Wereldoorlog in Cas-
tricum. Dit project wordt georga-
niseerd naar aanleiding van vijf-
enzestig jaar bevrijding in mei 
2010.
Momenteel wordt hard gewerkt 
aan de totstandkoming van de 
film over hoe de oorlog voor de 
jonge mensen hier in Castricum 
en omstreken is geweest. Meer-

dere Castricummers vertellen  
hun ooggetuigenis van gebeur-
tenissen uit die oorlog voor de 
camera.
Naast de beelden van Castri-
cummers die als jongen of meis-
je aanwezig waren bij verschil-
lende gebeurtenissen is het ver-
duidelijkend om daarbij origineel 
materiaal, film en foto’s en voor-
werpen te tonen en te gebrui-
ken.

De makers van de film zijn op 
zoek naar beeldmateriaal, film en 
foto en voorwerpen uit de Twee-
de Wereldoorlog. Hiervoor kan 
men contact opnemen met Pau-
line van Vliet, tel. 0251-658177.

Hans Laan volgende gast in 
‘Ondernemend Castricum’
Castricum - Woensdag 3 fe-
bruari is er op Radio Castricum 
105 weer een nieuwe afleve-
ring te beluisteren van ‘Onder-
nemend Castricum’. Hans Laan, 
van boek- en kantoorboekhan-
del Laan te Castricum is ditmaal 
te gast in de studio. 

Elke eerste woensdag van de 
maand van 19.00 uur tot 20.00 
uur wordt een onderneming uit 
de gemeente Castricum uitge-
nodigd om over zijn/haar bedrijf 
te komen vertellen. Aan bod ko-
men onder andere de geschie-
denis van het bedrijf, het reilen 
en zeilen in de huidige tijd en de 
eventuele toekomstplannen. 
Maandelijks zal de Kamer van 

Koophandel een bijdrage leve-
ren voor alle ondernemers, waar-
bij aandacht wordt geschonken 
aan actuele onderwerpen en de 
mogelijkheden die de KvK heeft 
voor ondernemers.  

Bedrijven die interesse hebben 
om een uitzending in de picture 
te staan kunnen dit aangeven in 
een E-mail aan ondernemend-
castricum@castricum105.nl.

De uitzendingen van Radio Cas-
tricum 105 zijn te beluisteren in 
de ether op 105.0 FM en op de 
kabel op 104.5 FM in Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de.

Open dagen Clusius College
Castricum - Het Clusius Col-
lege  Castricum is een school 
waar naast onderwijs in de ‘ge-
wone vakken’ ook vakken wor-
den gegeven die op andere VM-
BO-scholen niet voorkomen. 
Want wie kiest voor het Clusius 
kiest voor een ‘groene’ school. 
Een school waar aandacht is 
voor planten- en groenteteelt, 
tuinaanleg, agrarische techniek. 
Waar plantenkassen staan en 
waar geoefend wordt met be-
strating aanleggen. Waar leerlin-
gen leren bloemschikken, maar 
ook leren wat het inhoudt een 

bloemenzaak te hebben. Een 
school vol (kleine) beesten waar 
dierverzorging wordt gegeven 
en waar leerlingen naar de boer 
gaan om praktijkervaring met 
grote beesten op te doen. Waar 
een paardenklas is, als extra les-
uren. Lessen waarbij veel over 
paarden, hun verzorging en dres-
suur geleerd wordt. Een school 
waar leerlingen niet alleen leren 
over voedselbereiding maar ook 
daadwerkelijk aan de slag gaan 
achter een fornuis. Waar geleerd 
wordt hoe je hygiënisch met 
eten omgaat, hoe je eten con-

serveert, hoe nieuwe producten 
ontwikkeld worden, hoe je een 
gezonde maaltijd samenstelt en 
er aandacht is voor voedingsleer 
en gezonde voeding. Ook is er 
veel aandacht voor elke leerling 
op school op diverse gebieden. 
Dit varieert van leerprestaties tot 
opvang en begeleiding  bij pro-
blemen op school.
De open dagen van het Clusius 
College Castricum geven, naast 
de gewone vakken, een goed 
beeld van bovenstaande vak-
ken. Met hulp van veel leerlin-
gen, die spontaan helpen op hun 
vrije vrijdagavond en zaterdag-
ochtend,  staat de school bol van 
de activiteiten die laten zien wat 
er allemaal gedaan wordt op de-
ze school. Na het VMBO zijn er 
in de groene sector goede aan-
sluitende MBO-opleidingen en 
de beroepsmogelijkheden zijn 
gevarieerd. Informatie daarover 
is te vinden op de website www.
clusius.nl en tijdens de open da-
gen: vrijdag 29 januari van 18.30-
21.00 uur en zaterdag 30 januari 
van 10.00-13.00 uur. 
Voor eventuele vragen kan men-
contact opnemen met Veer-
le Veltman die de pr verzorgt, 
Oranjelaan 2a, tel. 0251-653600/ 
062929 6651 of v.veltman @clu-
sius.nl.
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Voorkom botontkalking; 
laat botdichtheid meten!
Castricum - Een op de drie 
vrouwen en een op de acht 
mannen hebben osteoporose. 
Het vroegtijdig vaststellen van 
de status van de botten is daar-
om van groot belang. Preventie-
ve maatregelen kunnen worden 
genomen om de gezondheid van 
de botten te verbeteren en ver-
dere afbraak te verminderen. 
Bij Praktijk Kinéflex staat de ge-
zondheid centraal en men kan 
hier op eenvoudige wijze een 
zeer nauwkeurige botdicht-
heidsmeting laten uitvoeren. De-
ze meting wordt uitgevoerd door 
middel van een vingerbotscan. 
De therapeut geeft vooraf uitleg 
over de meting. Na afloop wordt 

het resultaat besproken. 
Er wordt gemeten met een 
hoogwaardige ultrasone scan-
ner, goedgekeurd door de WHO 
(World Health Organisation), die 
een meer dan 90% zuivere indi-
catie geeft over de status van de 
botstructuur. De betrouwbaar-
heid van deze meting is verge-
lijkbaar met de DEXA-scan in 
het ziekenhuis. 

Botmeting en consult (uitleg van 
de uitslag en persoonlijk ad-
vies) kost 35,00 euro. Donderdag 
11 februari vindt bij Praktijk Ki-
néflex, Tijm 2, Castricum de bot-
meting plaats. Informatie en/of 
afspraak: tel.: 0252 534322.

“PCC Heiloo is gewoon 
een gezellige school” 
Heiloo - De leerlingen van PCC 
Heiloo, een onderbouwvestiging 
voor vwo, havo, mavo en vmbo, 
hebben het naar hun zin, blijkt 
uit het jaarlijkse onderzoek op 
de kleinschalige vestiging. 

Het Petrus Canisius College in 
Heiloo huisvest alleen het eer-
ste en tweede jaar, waardoor de 
leerlingen allemaal ongeveer de-
zelfde leeftijd hebben en elkaar 
goed kennen. In deze twee jaar 
tijd leren ze aan de hand van de 

door het PCC ontwikkelde stu-
dieplanner steeds zelfstandi-
ger te werken. Die toenemende 
zelfstandigheid in de onderbouw 
vormt een uitstekende voorbe-
reiding op de bovenbouw en het 
Studiehuis. Dertig procent van de 
lestijd wordt besteed aan projec-
ten en natuurlijk is de sportklas 
een absolute trekker voor spor-
tief ingestelde leerlingen. Dat de 
manier van werken zijn vruchten 
afwerpt, is een feit, maar geluk-
kig zijn ook de leerlingen  bijzon-

der tevreden over hun school. 
Iris Melker (12) heeft goede her-
inneringen aan het brugklas-
kamp, aan het begin van dit 
schooljaar: ,,Dat was heel leuk, 
want dan ga je ook in een heel 
groot kasteel slapen!”
Lars Vink (13) vindt school ‘heel 
gezellig’. Deze sportklasser, die 
in zijn pauze graag tafelvoetbal 
speelt, is goed te spreken over de 
clinics, maar ook over het sport-
klastenue. Ook is hij blij met zijn 
mentor: “Hij is je aanspreekpunt 
als je met dingen zit.”
Nick Wijker (13) is blij dat je ‘al-
lerlei dingen aan leraren mag 
vragen’ en ‘dat je mag tekenen 
als je je werk af hebt’. Daarnaast 
weet hij ook precies te vertellen 
wat niet mag op school: “Kauw-
gum!” Chris Hudson (12) advi-
seert nieuwe leerlingen vooral 
niet steeds alle boeken mee te 
nemen naar school, zodat ze niet 
zo hoeven te sjouwen. De PCC-
studieplanner werkt volgens 
hem prima: “Als je tijd tekort 
hebt, moet je dus gewoon beter 
plannen”, maar over de corvee-
dienst is hij minder goed te spre-
ken: ,,Dat is best wel saai!” 
Natuurlijk moet er naast alle leu-
ke dingen zoals sinterklaas, de 
disco en het schoolkamp, ook 
gewoon hard worden gewerkt, 
maar over één ding zijn de leer-
lingen het eens: de sfeer op 
school is prima en dat maakt al 
dat harde werken toch minder 
zwaar.

Dj Vato Gonzalez tijdens 
HouseFreakerz in Lantaarn
Limmen - Vrijdag 22 janua-
ri wordt in Café de Lantaarn 
het eenjarige bestaan van het 
dance-evenement ‘HouseFrea-
kerz’ gevierd. De achterzaal 
wordt omgebouwd tot een hou-
selocatie op niveau. De organi-
satoren Steve-D en Juicy Jugs 
halen niemand minder in huis 
dan Vato Gonzalez. 
Er zal een geluidsset komen te 
staan die de houseklanken laat 
horen zoals ze zijn bedoeld, een 
professionele lichtshow en lo-
kale getalenteerde dj’s die er-
voor zorgen dat iedereen com-
pleet los gaat. Kaartjes zijn in de 

Castricum - Met de aanhouding 
van acht verdachten is de over-
val op snackbar De Toren  ver-
moedelijk opgelost. De verdach-
ten zouden verantwoordelijk zijn 
voor elf overvallen op eetgele-
genheden en pizzakoeriers. De 
groep jongens, in de leeftijd van 
15 tot en met 18 jaar en afkom-
stig uit Alkmaar, wordt ervan 
verdacht in wisselende samen-
stelling gewapende overvallen 
te hebben gepleegd. Dinsdag-
avond 11 augustus kwam rond 
23.15 uur een man de snackbar 
binnen die om de toonbank heen 
liep. De eigenaar zag dat de man 
een mes in zijn hand had en hij 

Overval snackbar opgelost
moest van de overvaller de kassa 
openmaken. Deze pakte het geld 
uit de kassa. Toen hij hiermee 
bezig was kwamen nog twee 
overvallers binnen. In Alkmaar 
werden onder andere twee filia-
len van New York Pizza overval-
len en waren vier pizzakoeriers 
het slachtoffer. De zaak kwam 
aan het rollen toen de politie in 
Alkmaar na een overval op een 
toko twee verdachten aanhield. 
De overige verdachten werden 
daarna aangehouden. Zes van 
hen zitten in voorlopige hechte-
nis. De overige twee verdachten 
zijn in vrijheid gesteld en in af-
wachting van hun terechtzitting.

voorverkoop te halen bij Café de 
Lantaarn voor 10,00 euro of op 
de avond zelf aan de deur.  

“Haring moet perfect zijn”

Volendam verovert Castricum
Castricum - Jong en oud wa-
ren erbij toen zaterdag vishan-
del VD119 feestelijk werd ge-
opend in winkelcentrum Gees-
terduin. Monique Smit, zus van 
zanger Jan, stond te stralen tus-
sen het aanwezigen die eigenlijk 
allemaal wel met haar op de fo-
to wilden. 
Eigenaars van VD119 zijn Jan en 
Cor Keijzer uit Volendam. “On-
ze dorpsgenoot Monique vond 
het heel leuk om bij de ope-
ning aanwezig te zijn”, vertelt 
Jan. “Zij heeft de prijsuitreiking 
gedaan van de kleurplatenwed-
strijd met als hoofdprijs een wii 
en een dvd-speler voor de origi-
neelste inzending. Alle kinderen 
die hadden meegedaan gingen 
met een attentie naar huis.”
Jan en Cor Keijzer zijn geboren 
en getogen Volendammers en 
komen uit een echte vissersfa-
milie. Net zoals hun vader gin-
gen ze oorspronkelijk dagelijks 
de zee op met de Afra Maria 
VD119, een schip dat al vis ving 
toen het IJsselmeer nog Zuider-
zee heette. De broers namen in 
2003 het initiatief om naast het 
vissen een groothandel te begin-
nen: VD119. “De eigen gevangen 
zoetwatervis en de speciaal inge-
kochte zoutwatervis op de afsla-
gen van Volendam, Urk en Den 
Oever worden geleverd aan res-
taurants, rokerijen en vishande-
laren”, vertelt Jan. “Het is nu niet 

meer mogelijk het hele jaar rond 
te vissen, omdat het niet goed 
gaat met de palingstand. Dan ga 
je denken aan de toekomst. Het 
werd tijd om een volgende stap 
te zetten. Nadat we het vakdiplo-
ma hadden behaald, zijn we op 
zoek gegaan naar een winkel die 
ons aanstond. Uiteindelijk kwa-
men we terecht bij John Willems 
in Castricum.” Jans vrouw Patri-
cia en zijn dochter Simone hel-
pen om van de viswinkel een 
groot succes maken. Broer Cor 
blijft actief in de groothandel. 
Kibbeling van échte kabeljauw 
uit de Noordzee, paling en haring 
zijn een paar van de vele speci-
aliteiten die de winkel rijk is. “De 

haring wordt altijd vers bereid in 
de winkel waar de klant bijstaat. 
Haring is een vis die perfect moet 
zijn en die verkopen wij.” 

Naast zoetwater- en zoutwater-
vis, bestaat het assortiment uit 
schaal- en schelpdieren en na-
tuurlijk vers bereide salades en 
visschotels in verschillende prijs-
klassen. Wat de producten in de-
ze winkel gemeenschappelijk 
hebben is dat de kwaliteit opti-
maal is, terwijl daar niet de hoofd-
prijs voor wordt gevraagd. “Dat is 
te danken aan de jarenlange er-
varing die wij meenemen.”En dan 
besluit Jan lachend: “Wij weten 
wel waar Abraham vis haalt.” 

Limmen - Op zaterdag 30 janu-
ari vindt in Woonzorgcentrum de 
Cameren een open dag plaats 
over wijkzorg. Van 11.00 uur tot 
14.00 uur kunnen de bewoners 
van Limmen en omstreken ken-
nismaken met de wijkzorg die 
ViVa! Zorggroep biedt vanuit de 
Cameren. 
Er wordt informatie gegeven 

Ook wijkzorg in Limmen 
over wijkzorg, gespecialiseerde 
verpleging van een oncologie-
verpleegkundige en  wondver-
pleegkundige, activiteiten in de 
Cameren, dagbehandeling, alar-
mopvolging, het Alzheimercafé, 
hulp bij het huishouden (WMO), 
SenZ (ledenservice ViVa! Zorg-
groep) en het restaurant in de 
Cameren. 
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Deborah Carter met 
trio bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Op zondagmiddag 31 
januari rond een uur of vier be-
treedt Deborah Carter het podi-
um van Jazz in Bakkum in Hotel 
Borst. Deborah Carter is een dy-
namische vocaliste, componis-
te en arrangeur, die haar multi-
culturele ervaringen overbrengt 
in haar muziek. Zij zong met het 
Metropole Orkest en opnamen 
daarvan zijn regelmatig te horen 
op Radio 6.

Deborah Carter werd geboren 
in de Verenigde Staten en groei-
de op in Japan en op Hawaï en 
misschien verklaart dat wel haar 
indrukwekkend vermogen om 
multiculturele invloeden te la-
ten doorklinken in haar perfor-

mance. In elk geval begon ze al 
als jong meisje op verschillen-
de blaasinstrumenten te spelen 
om later muziektheorie en com-
positie te studeren in Japan en 
in de Verenigde Staten. Ze heeft 
in het Midden-Oosten gewoond 
en gewerkt, maar ook in Span-
je, waar ze een eigen jazzkwin-
tet vormde. 
Haar eerste cd presenteerde ze 
in 1998 op het North Sea Jazz 
Festival, en haar meest recente, 
de vierde, bevat eigen interpre-
taties van een elftal Beatles-klas-
siekers. De zangeres wordt be-
geleid door Folkert Oosterbeek – 
piano, Enrique Firpi – drums
Mark Zandveld - bas. De toe-
gang is gratis. 

Musical Jakob
Castricum - In het weekend 
van 5,6, en 7 februari wordt in de 
Maranathakerk de musical Ja-
kob opgevoerd. De spelers zijn 
van jong tot oud, uit de protes-
tante en katholieke gemeen-
schap en zij staan onder de be-
zielende leiding van Marianne 
Beitler. Het verhaal van Jakob, 
gaat over het eerstgeboorterecht 
die hij van zijn broer ontfutselt en 
door liegen en bedriegen, maar 
ook belogen en bedrogen, weg-
vlucht van huis een haard.
De musical wordt gespeeld op 
vrijdagavond en zaterdagavond 
om 20.00 uur en op zondagmid-
dag om 15.00 uur. 
De kaarten kosten 5,- euro en 
zijn te koop op zondag na de 
dienst in de protestante kerk en 
bij boekhandel Laan. 

Castricum - Zondag 31 januari 
zullen yogadocenten over de he-
le wereld een twee uur durende 
yogasessie geven. De opbrengs-
ten gaan naar een goed doel.  
Anita Heijne: “Wij vinden het 
heel prettig om een doel uit te 
kiezen van iemand uit het dorp, 
zodat we ook daadwerkelijk zien 
waar het geld naar toe gaat. Dit 
jaar hebben wij gekozen, voor de 
Stichting Adopteer een Vroed-
vrouw  van Roos Ament uit Cas-
tricum.”
De yogasessie wordt gehou-
den van 11.00 tot 13.00 uur in 
het yogacentrum aan de Van 
Speykkde 61 in Castricum.
Deelnemers kunnen naar eigen 
idee en vermogen een bijdrage 
doneren. Voor inlichtingen en en 
aanmelden: tel.: 0251- 654679/
email info@yogacastricum.nl.

Wereldyogadag
voor goede doel

Castricum - Op woensdag 17 
februari wordt in Geesterha-
ge van 19.30 tot 22.00 uur een 
workshop gehouden over het 
thema ‘de vrijwilliger van nu vin-
den’. Vernieuwde inzichten rond 
dit thema worden voor vereni-
gingen en vrijwilligersorganisa-
ties uit de gemeente uit de doe-

Workshop vrij-
willigers vinden

Gemeente Castricum sluit aan bij 
Noord-Hollandse duurzame energie
Castricum - De gemeente Cas-
tricum wil gaan deelnemen in 
de Noord-Hollandse coöpera-
tie die lokale, duurzaam opge-
wekte energie levert. Daarmee 
stimuleert de coöperatie ook de 
economie en werkgelegenheid 
in die sector in Noord-Holland. 
De stap die de gemeente neemt, 
past als klimaatproject in het ge-
meentelijk beleidsplan ‘Duur-
zaam omgeven’. 
De Noord-Hollandse Energie Co-
operatie (NHEC) werd eind 2008 
opgericht door LTO-Noord, ECN, 
VNO-NCW West, HVC-groep, 
NoordWest8, Teamwork Tech-
nology, Vereniging Windturbine-
eigenaren Noord-Holland, Agri-
port A7, Ooms Avenhorn, ATO-
NH en de provincie Noord-Hol-
land. 
De coöperatie wil uitgroeien tot 
een energiebedrijf dat 100% lo-
kaal opgewekte duurzame ener-
gie produceert en levert in 

Noord-Holland. Bovendien wil 
de coöperatie hierdoor de regi-
onale economie en werkgele-
genheid bevorderen. De NHEC 
streeft ernaar dat in 2030 50% 
van alle duurzame energie in ge-
heel Noordwest Holland door 
haar wordt geleverd. Andere ge-
meenten die inmiddels deelne-
men zijn Wieringermeer, Wierin-
gen, Zijpe, Schagen, Harenkar-
spel, Niedorp, Den Helder, Ber-
gen. 
De Castricumse deelname aan 
de coöperatie past in het ge-
meentelijk beleidsplan ‘Duur-
zaam omgeven’. Eén van de kli-
maatprojecten die uitgevoerd 
worden in de komende vier 
jaar is ‘Duurzame Energie op-
wekking’, waarin eigen duurza-
me energie moet worden opge-
wekt (1% in 2010 en daarna een 
jaarlijkse verhoging met 1%). Via 
deelname aan de NHEC is de-
ze doelstelling haalbaar gewor-

Houtrotspecialist De Meer 
pakt het vakkundige aan!
Velsen - Houtrotspecialist De 
Meer is een speciale onderne-
ming van Timmer- en Onder-
houdsbedrijf De Meer. Dank-
zij deze specialist wordt hout-
rot vakkundig aangepakt. Deze 
houtrotspecialisten beschikken 
over vele jaren ervaring op het 
gebied van houtsanering, her-
stel, onderhoud en preventie. Al-
le medewerkers beschikken over 
reparatiecertificaten.
Houtrot moet bij de bron worden 
aangepakt en dus wordt de oor-
zaak van de houtrot opgespoord  
en aangepakt. Bij gedeeltelij-
ke houtrot worden de rotte de-
len weggehaald en opgevuld 
met een speciaal product. Ver-
volgens worden de plaatsen van 
grondverf voorzien. In het geval 
dat een deel van een kozijn moet 
worden vervangen, wordt dat ter 
plaatse vervaardigd, geplaatst en 

in de grondverf gezet. 
Naast houtsanering biedt Tim-
mer- en Onderhoudsbedrijf De 
Meer ook ander vakwerk, zoals 
glas- en timmerwerk. In het tim-
merbedrijf worden ramen en ko-
zijnen vervaardigd. Ook zetten en 
vervangen zij glas. Ook voor het 
vervangen van boeilijsten, draai-
ende delen en het maken van 
wanden en plafonds (metal stud) 
en kitwerk in zowel natte als dro-
ge ruimtes is men bij dit bedrijf 
aan het goede adres. Het be-
drijf heeft veel ervaring met het 
intern aanpassen en verbouwen 
van woningen. Timmer- en On-
derhoudsbedrijf De Meer werkt 
zowel voor particulieren als voor 
bedrijven. 
Voor een vrijblijvende prijsopga-
ve of informatie kan men contact 
opnemen met H. de Meer via 
0255-521190 of 06-53587277.

ken gedaan. De workshop wordt 
georganiseerd door de Stich-
ting Welzijn Castricum en docent 
is Sandra Kamerbeek. Voor vrij-
willigers of bestuursleden ver-
bonden aan een organisatie is 
de workshop kosteloos. Aanmel-
ding en informatie voor de work-
shop: tel.: 0251 65 65 62 of info@
welzijncastricum.nl met vermel-
ding van de naam van de work-
shop, naam- en adresgegevens 
en de organisatie waarvoor men 
werkzaam is. den. Bovendien onderstreept het 

NHEC-lidmaatschap het groe-
ne en duurzame karakter van de 
Castricum. 
De financiële bijdrage hiervoor 
betaalt de gemeente uit de Sti-
muleringsregeling Lokale Kli-
maatinitiatieven (SLOK), dat ge-
richt is op het ondernemen van 
structurele activiteiten en het 
treffen van maatregelen die zijn 
gericht op de reductie van broei-
kasgassen. 
Daarmee wordt een bijdrage ge-
leverd aan de kabinetsdoelstel-
lingen. De gemeenteraad van 
Castricum heeft nog de moge-
lijkheid om wensen en beden-
kingen kenbaar te maken. 
Daarna moeten ook Gedepu-
teerde Staten van de provincie 
Noord-Holland nog haar goed-
keuring geven aan het lidmaat-
schap. Dit zal naar alle waar-
schijnlijkheid medio februari af-
gerond zijn.

Nieuws van de Sociaal Raadslieden

Honderdduizenden in grote 
problemen door toeslagfouten
Regio - De Wet Awir die toe-
slagen zoals de Huurtoeslag en 
Zorgtoeslag regelt, schiet ernstig 
tekort. Bij 40% van de mensen 
gaat er iets fout bij het verstrek-
ken van de toeslagen. Voor men-
sen met een minimuminkomen is 
dit een ramp. Zij komen door de 
terugvorderingen onder het be-
staansminimum terecht.
De Wet Awir wordt door het ka-
binet geëvalueerd. Totdat verbe-
teringen optreden bieden de So-
ciaal Raadslieden van de SMD-
MK burgers ondersteuning door 
bijvoorbeeld het maken van een 

betalingsregeling. De Awir raakt 
vooral mensen met een laag in-
komen waar iedere euro telt. 
De Sociaal Raadslieden kunnen 
niet alleen helpen bij de toesla-
gen maar geven ook gratis ad-
vies en informatie op sociaalju-
ridisch terrein aan mensen die 
problemen hebben met regels 
en instanties en bieden onder-
steuning op deze terreinen. 
Voor het maken van een af-
spraak kan men telefonisch con-
tact opnemen. Voor Heemskerk, 
Castricum en Uitgeest, tel. 0251 
–257157 of via www.madi-mk.nl.
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Open avond Aqua Plus
Akersloot - Zondag 7 februari 
om 20.30 uur houdt duikvereni-
ging Aqua Plus een openavond 
in het zwembad van Motel van 
der Valk in Akersloot. Altijd al 
willen leren duiken? Of het dui-
ken in verenigingsverband weer 
op willen pakken in combinatie 
met conditietraining in de win-
termaanden? Kom dan vrijblij-

vend kijken op de open avond. 
Om teleurstelling voor jeugdi-
ge enthousiastelingen te voorko-
men meldt de vereniging dat de 
minimum leeftijd voor deelname 
zestien jaar is. Voor meer infor-
matie: www.aqua-plus.nl of con-
tact opnemen met Arjan Heijne, 
tel. 0251– 319300, Hans v.d. Voo-
ren, tel. 0251-658824. 

CSV zet stijgende lijn in
Castricum - Na de overtuigen-
de winst vorige week tegen VVW, 
trad CSV zaterdagavond aan te-
gen de Friese Handbal Com-
binatie (FHC) uit Stiens. . FHC 
trad aan met een jonge en snel-
le ploeg. CSV begon niet scherp 
aan de wedstrijd en in tegenstel-
ling tot wat de ranglijst doet ver-
moeden, was het FHC die na zes 
minuten op een 2-6 voorsprong 
kwam. CSV zette de inhaalrace 
in en na een kwartier was deze 
achterstand omgebogen in een 
10-7 voorsprong voor de thuis-
ploeg. Vanaf dat moment kon 
CSV de wedstrijd redelijk con-
troleren. FHC combineerde ook 
goed, maar liet het te vaak afwe-
ten in de afwerking. De ploegen 
gingen rusten bij een stand van 
16-9. In het begin van de twee-
de helft bleven de ploegen aan 
elkaar gewaagd, maar CSV gaf 
de zeven punten voorsprong niet 

weg. Na tien minuten stond het 
20-13. Daarna liep CSV alleen 
nog maar uit. De routiniers Stef 
Koopman en René Tamis wa-
ren samen verantwoordelijk voor 
maar liefst 14 treffers aan CSV-
zijde en ook verdedigend ver-
zetten zij veel werk. Het laat-
ste kwartier werd er veel op de 
break gespeeld en werd er aan-
vallend goed gecombineerd door 
de Castricummers. FHC kon door 
hun kleine bank het conditio-
neel niet meer bijbenen, terwijl 
bij CSV in de eindfase de inval-
lers aan het doelsaldo mochten 
werken. Met een eindstand van 
36-18 lijkt de stijgende lijn weer 
te zijn ingezet bij CSV. Volgende 
week wacht de uitwedstrijd te-
gen Hellas2 in Den Haag.  
De volgende thuiswedstrijd is de 
derby tegen Vrone op zondag 7 
februari in sporthal de Bloemen, 
aanvang: 12:45 uur. 

Limmen - Zondag 31 januari is 
de derde winterwedstrijd van de 
HSV Limmen gepland. Vanwe-
ge de winterse omstandigheden 
wordt de wedstrijd verplaatst van 
de Casimirvijver in Castricum 
naar het Stet in Limmen. Over 
de doorgang van deze wedstrijd 
zal vrijdag een beslissing wor-
den genomen. Opgeven tot vrij-
dag 20.00 uur bij Peter van der 
Heijdt, 072-5051056. Verzamelen 
8.30 uur op het haventje van het 
Stet, aanvang wedstrijd 9.00 uur, 
einde 11.00 uur. Deelnamekos-
ten 3,00 euro, en de wedstrijd is 
toegankelijk voor leden van HSV 
Limmen, HVCastricum, DVW en 
De Sander.

Winterwedstrijd 
bij HSV Limmen

Limmen - Vrijdag 22 janua-
ri bracht Hafkamp de spanning 
in de top terug door in een lan-
ge partij Admiraal te verslaan. 
Admiraal offerde een pion in de 
opening voor een ontwikkelings-
voorsprong maar durfde niet 
ook zijn paard te geven, waar-
na Hafkamp een goede verdedi-
ging vond, degelijk naar een be-
ter eindspel afwikkelde en onder 
grote belangstelling fraai won. A. 
de Vries zag mat in een zet op 
het kwetsbare f7 over het hoofd 
tegen de slimme W. v.d. Bult. H. 
Ebels junior opende na de lange 
rochade de koningsvleugel van 
D. Aafjes, die niet meer kon ont-
snappen. T. Voorwalt was trots op 
de overwinning op zijn vader M. 
Voorwalt, die dit verklaarde door 
de stap-5 lessen van zijn zoon. R. 
Aafjes schaakte heel secuur te-
gen de argeloze D. de Vries, die 
te laat merkte dat hij ging ver-
liezen.

Spanning in top 
SV Vredeburg

Biljartvereniging WIK
Plotselinge vormvastheid stuwt 
Liefting naar de vierde plaats
Castricum - Een in het oog 
springend feit wordt geconsta-
teerd. De vorm waarin Piet Lief-
ting verkeert, is opvallend te 
noemen. 

Uit de laatste vier partijen van de 
competitie haalde hij een gemid-
deld aantal van 15.7 punten en 
dat is opvallend te noemen. Er 
wordt zelfs gefluisterd dat er sti-
mulerende middelen in het spel 
zijn. Niet dat hier controle op 
wordt uitgeoefend, want niets 
wijst erop in die richting.
Piet voelde zich opnieuw in de 
wolken door met een moyenne 
van 2.60 in 15 beurten het hoog-
ste aantal van 20 punten scoren. 
Niet verwonderlijk dat Piet naar 
de vierde plaats is opgerukt. Te-
genstander Hans Kooyman liet 
zich echter niet uit het veld slaan 
en zag ook zijn inspanning met 
12 punten beloond voor het ge-
middelde van 1.46

Cor Stroet volgde hierop met 15 
punten voor een mooie partij van 
20 beurten tegen Jörgen Bolten 
met 2.40. Jörgen had zijn avond 
niet met vier punten.
Ja…, het moest er toch een keer 
van komen! Wie was er in staat 
om Ferry van Gennip de das 
om te doen? Cees Burgmeijer? 
De partij stond gepland. Diege-
nen die hun partij al hadden ge-
speeld of nog spelen moesten, 
hadden er een en al oog voor. De 
strijd nam een aanvang. Of Ferry 
de angst ervoor aanvoelde bleek 
al in de eerste helft van de partij 

die 21 beurten in beslag nam. Na 
negen beurten kon Ferry slechts 
tegen één van de 22 caramboles 
aankijken, terwijl Cees er al 27 
van 65 te pakken had. De hoop 
dat het nog ten goede zou ke-
ren bleef Ferry koesteren. Maar 
Cees voelde dat hij met de juis-
te tactiek en concentratie zijn 
prooi kon verschalken. Hij kreeg 
vleugels en stoomde na de elfde 
beurt praktisch in een ruk door 
naar de finish. Met een best ge-
middelde van 3.09 had hij Ferry 
in de houdgreep. Ferry kwam tot 
de helft van zijn aantal. 
Ongetwijfeld zal hij zijn uiterste 
best doen om dit verlies in zijn 
volgende partij tot staan te bren-
gen.

Veertien en tien punten voor Pe-
ter Groenendal kunnen niet on-
vermeld blijven die hij uit een 
dubbele partij veroverde. In de 
eerste partij moest hij de eer la-
ten aan Henk Stengs die best in 
zijn nopjes was met 4.41, goed 
voor 12 punten. Maar tegen Piet 
van Leur was Peter ongenaak-
baar. Met het grootste gemak 
maakte hij zijn gebruikelijke rui-
me ballen en bezegelde de par-
tij in 21 beurten met 3.71 en 14 
punten. Voor Piet 10 punten.

Voor Wim Baltus was het hoog-
ste moyenne weggelegd van 
4.82 en 13 punten. Gert Lute liet 
het tegen hem liggen met 2.52. 
Tot slot nog twee extra winstpun-
ten die behaald werden door Jan 
Kamp en Jan van der Zon. 

Koploper SSS-2 maatje te 
groot voor Croonenburg
Castricum - De mannen van 
Croonenburg waren naar Bar-
neveld afgereisd in de hoop op  
een setwinst tegen de koploper, 
maar slaagden daar niet in. Het 
team van BMC/SSS-2, een mix 
van eredivisie ervaring en jeug-
dig elan, was uiteindelijk een 
maatje te groot voor de Castri-
cummers: 4-0.

Toch bleef de ploeg van Johan 
Veltman en Toon Gerbrands in 
het begin van de wedstrijd in het 
spoor van SSS, dat veel foute ser-
vices produceerde. Croonenburg 
nam na drie killing blocks van 
middenman Sander Loef zelfs 
brutaal een 17-15 voorsprong. 
De thuisploeg herstelde zich en 
liep uit naar 21-24, maar zag de 
bezoekers toch weer langszij ko-
men. In de finale van de set gaf 
de routine van de Barnevelders 
de doorslag: 27-25.

Ook in tweede set gingen beide 
ploegen gelijk op, maar bij een 
18-18 stand zorgden een aan-
tal persoonlijke fouten aan Cas-

tricumse zijde ervoor dat de re-
serves van SSS konden uitlopen 
naar 21-18. Croonenburg had 
kansen het gat te dichten maar 
maakte een serie servicefou-
ten, waardoor SSS de set in de 
schoot geworpen kreeg: 25-20.
In de hoop de wedstrijd te kan-
telen, bracht coach Veltman drie 
nieuwe spelers binnen de lijnen, 
maar deze formatie had de pech 
dat SSS bijna foutloos speelde, 
terwijl het zelf geen vuist kon 
maken, met als gevolg een 25-
11 verlies. De vierde set maak-
te Croonenburg, dat weer in de 
basisopstelling speelde, welis-
waar meer punten, maar kon het 
SSS geen moment lastig maken: 
25-19.

“Ik moet helaas vaststellen dat 
wij onze kansen op een accep-
tabel resultaat vandaag hebben 
laten liggen. Ik vond ons een 
weinig gedreven indruk maken, 
het leek wel of de ploeg zich bij 
voorbaat al had neergelegd bij 
de nederlaag”, alsdus een teleur-
gestelde Veltman. 

Castricum - Ook Vitesse is af-
hankelijk van het weer en daar-
om valt er niets te plannen. 
Aankomende zondag is de kan-
tine evengoed geopend, met of 
zonder voetbal. Er zullen dan an-
dere activiteiten te doen zijn. De-
ze activiteiten zijn onder andere 
sjoelen, klaverjassen, tafelvoet-
bal of gewoon kletsen. 

Kantine Vitesse 
zondag geopend

Castricum - Op 19 maart ver-
zorgt AZ een keepersclinic bij 
Vitesse 22. Er komen twee AZ-
keeperstrainers om door een de-
monstratie-training en een stuk-
je theorie de finesses van het 
keepersvak voor de A, B, C en D 
keepers in de spotlight te plaat-
sen. Deze clinic is bedoeld voor 
alle keepers van de A, B, C en D; 
trainers en keeperstrainers en 
natuurlijk overige belangstellen-
den zoals leiders en ouders.

Keepersclinic

Tropical salsa nieuwjaarsparty 
in Danscentrum Griffioen
Castricum - Zaterdag 30 janu-
ari organiseert salsadansschool 
Happy Time een spectaculaire 
nieuwjaars tropical salsaparty in 
Castricum. In deze koude winter-
maanden is het nu tijd voor een 
gezellige tropische feestavond, 
en iedereen is welkom. 
Dit vindt plaats in de sfeervol-
le grote zaal van Danscentrum 
Luut Griffioen, gelegen aan de 
Dorpsstraat 72, Castricum naast 
de bioscoop.
Op veler verzoek wordt het we-
derom gezellig met live mu-
ziek van de formatie The Tropics 
Sound Band onder leiding van 
Henry Menes en Latin dj John. 
Men kan weer volop gaan genie-
ten van de zonnige salsa en me-
rengue muziek, uit alle tropische 
windstreken. Een avondvullend 
programma waar de merengue 
moeiteloos overvloeit door pro-
fessionele mixen van verschil-
lende soorten muziek stijlen on-

der andere salsa, bachata, me-
rengue, son-montuno ballades, 
bubbeling en heel veel swing en 
gezelligheid.

Voor muziekliefhebbers - jong en 
oud - en beginnende salsadan-
sers is dit een unieke gelegen-
heid om eens lekker uit de bol te 
gaan. De zaal is vanaf 21.30 uur 
tot 2.30 uur in de ochtend open,.
De entreekaarten in de voorver-
koop kosten 12,50 euro, aan de 
zaal 15,00 euro. De voorverkoop-
adressen zijn: in Alkmaar: Gla-
dys hairstyling, Gedempte Nieu-
wesloot 129, Rotishop De ma-
re, Beneluxplein 7, Toko Tropica, 
Vondelstraat 46 en in Castricum 
Danscentrum Luut Griffioen, tel 
0251-672192-655060.
Voor meer informatie en reser-
vering: tel. 023- 5313215/06-
26768424 of www.salsahappy-
time.nl, E-mail: h.menes1@chel-
lo.nl.
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Klaverjasdrive voor KIKA
Akersloot - Zondag 31 janua-
ri wordt in café De Vriendschap 
in Akersloot een klaverjasdrive 
georganiseerd. Deze klaver-
jasdrives worden eenmaal per 
maand gehouden. De prijzenta-
fel kenmerkt deze drives. Prijzen 
zoals Senseo koffiemachines, 
reiskoffers, levensmiddelenpak-
ketten, paling en radio’s. Hoofd-
prijs is ditmaal een dvd-speler.
Naast het klaverjassen is er ook 
een super verloting met daarin 
dezelfde prijzen als met het kla-
verjassen. 
Een deel van de opbrengst gaat 
naar de Stichting KIKA die de 

belangen van kankerpatiëntjes 
behartigt. Vanwege het 30-jarig 
jubileum van de familie Levering 
in De Vriendschap hebben zij 
besloten deze stichting in 2010 
te gaan steunen. Deelnemers 
kunnen zich van tevoren telefo-
nisch opgeven, tel. 0251-312866 
om zeker te zijn van een plaatsje. 
De kosten van deelname bedra-
gen 4,50 euro. De aanvang van 
deze drive is 15.00 uur. 

De opbrengst van de vorige drive 
was 198,00 euro en dit bedrag is 
overgemaakt naar Stichting Kin-
der Kankerfonds.

Dames Croonenburg kunnen het 
niet bolwerken tegen AVV Keistad
Castricum - De dames van 
Croonenburg hebben de wed-
strijd tegen AVV Keistad niet 
in winst kunnen omzetten. De 
wedstrijd die gespeeld werd in 
Amersfoort werd door beide 
teams scherp en gretig begon-
nen. Dit ondanks de afwezigheid 
van Kirsten Hooglang (ziekte) en 
Merel Gerittsen. Croonenburg, 
startend met Cindy Heere voor 
het eerst dit jaar in de basis en 
Meintje Siegel op de diagonaal 
begon goed aan de wedstrijd. 
Na een spannend slotakkoord 
werd deze set met 25-23 ge-
wonnen. Gelukkig herstelde het 
team goed van deze tegenval-
ler  en kwam goed uit de start-
blokken in de tweede set. Mede 
dankzij servicedruk en een goed 

blok-verdedigingsysteem werd 
de tweede set erg spannend. De 
Castricummer dames vochten als 
leeuwinnen en maakten de op-
gelopen achterstand in het mid-
dengedeelte goed. Met agressief 
en geconcentreerd spel knokten 
de dames zich terug in de set en 
wisten de set met een aanval-
lend sterke Marit Rijks de twee-
de set naar zich toe te trekken. 
In de derde set liep Croonen-
burg constant achter de feiten 
aan. De thuisspelende dames 
uit Amersfoort wisten Croonen-
burg met een goede blokkering 
en service dusdanig onder druk 
te zetten. De derde set bleek dan 
ook een betrekkelijk makkelij-
ke prooi voor de dames van Kei-
stad. Bij Croonenburg kwam Re-

becca Boonman in het veld maar 
het tij bleek niet meer te keren. 
Ook met Nienke van Lammeren 
in het team kwam de oplossing 
niet. De pijp was leeg en de te-
genstander kreeg vleugels. Met 
een uitblinkende middenaanval-
ster en diagonaalspeelster trok 
Keistad de vierde set en daar-
mee de wedstrijd naar zich toe. 
Ondanks het verlies hebben de 
dames zich kranig geweerd maar 
bleek het helaas niet voldoen-
de voor een overwinning. Vol-
gende week wacht de moeilijke 
thuiswedstrijd tegen hoogvlieger 
Zaanstad. De Castricummer da-
mes zullen daar hun huid duur 
willen verkopen om de hoogno-
dige overwinning voor zich op te 
eisen.

Lentine Klaassen Nederlands 
kampioen verspringen indoor
Castricum - Lentine Klaassen, 
C2 juniore van Atletiekvereni-
ging Castricum is Nederlands 
kampioen verspringen gewor-
den. Tijdens de C-spelen vorig 
weekend in Groningen moest de 
Castricumse het onder andere 
bij het verspringen opnemen te-
gen 77 atleten. In de serie sprong 
de veertienjarige Lentine een 
sprong van 5.10 meter, goed om 
zich als derde te kwalificeren. In 
de halve finale waren de eerste 
twee sprongen ongeldig en nam 
Lentine veel risico in haar laatste 
sprong, die goed was voor een 
nieuw clubrecord en uiteindelijk 
de eerste plaats: 5.36 meter. Eer-
der op de dag was Lentine vijf-
de geworden bij het kogelsto-
ten met een stoot van 10.50 me-
ter. Ook was ze vijfde geworden 
bij het hoogspringen, met 1.50 
meter. En bij de 60 meter horden 
had Lentine het tweede clubre-
cord verbroken door de halve fi-

nale te bereiken in een tijd van 
9.84 seconden.
Ryan Clark deed de dag ervoor 
mee. Ryan heeft tijdens de wed-
strijd goede resultaten behaald. 
Hij won de zilveren medaille bij 
de 1000 meter. Ryan was inge-
deeld in vierde serie, met sterke 
tegenstanders. Ryan nam de lei-
ding van de race tot de laatste 
ronde, toen werd hij ingehaald 
waardoor hij al tweede werd. 
Met een tijd van 3.11.47 minuten 
was hij tevreden over zijn presta-
tie. Bij het onderdeel hoogsprin-
gen was Ryan op zoek naar de 
goede aanloop. Zijn laatste po-
ging sprong hij 1.40 meter, goed 
voor een tweede plaats in zijn 
serie en als zevende in het klas-
sement. Bij de 60 meter kwam hij 
als tweede over de finishlijn met 
een tijd van 8.82 seconden en 
met verspringen kwam hij 4.29 
meter ver en eindigde als negen-
de in zijn serie. 

Biljartvereniging ’t Stetje

Henk Revers op kop na 
weer twee overwinningen
Castricum - Afgelopen vrijdag-
avond is Henk Revers er in ge-
slaagd door twee overwinnin-
gen Siem Groentjes van de eer-
ste plaats te verdringen. Henk 
versloeg in zijn eerste partij vrij 
gemakkelijk Siem Castricum in 
18 beurten en dat herhaalde hij 
in zijn tweede partij tegen Hein 
Huijser, nu in 19 beurten. 
Een hele goede partij was die 
tussen Piet Nieuwenhuizen en 

Jaap de Boer. Deze partij ein-
digde in 14 beurten met als win-
naar Piet. Jaap kwam een ca-
rambole te kort voor een remise. 
Wel scoorden Piet 17 en Jaap 16 
wedstrijdpunten, dus beide spe-
lers tevreden. 
Eugene Burgzorg deed het ook 
zeker verdienstelijk en won zijn 
beide partijen. Eerst kon Jan El-
ting zijn biezen pakken na 20 
beurten en later op de avond on-

Met belangrijk duel tegen ’t Gooi woensdag in verschiet

CAS RC glibbert naar zege bij Sparta
Castricum - Er moest en zou 
gerugbyed worden dit weekend. 
Koning Winter heeft danig huis-
gehouden in de kalender van het 
speelprogramma en geen enkele 
ruimte overgelaten voor inhaal-
data. Wouterland lag onder een 
dik pak sneeuw, maar in Capelle 
aan de IJssel lag maar een beet-
je. Met vereende kracht maakten 
de Spartanen het veld sneeuw-
vrij en keurde referee John La-
ne de grasmat goed voor de ont-
moeting met CAS RC. De Cas-
tricummers hielden stand in de 
glibberpartij. Rob Molenaar werd 
matchwinnaar met drie benutte 
penalty’s. De thuisploeg scoor-
de een gelukkige try en was blij 
met het bonuspunt na de 7–9. 
De Ladies hielden een sneeuw-
gevecht met Haarlem dat eindig-
de in 7–7.
De lijnen waren vrij en het veld 
redelijk bespeelbaar, maar dat 
zou in de loop van de wed-
strijd wel zwaarder worden. ‘Vol-
le schoenen’ was na afloop een 
breed bekend verschijnsel. Di-
rect vanaf de aftrap had CAS 
RC een overwicht en forceerde 

tweemaal een strafschop. Rob 
Molenaar, in de basis op de fly-
half vanwege een blessure bij 
Storm Carroll, stond op scherp 
en benutte ze allebei voor 0–6, 
tevens de ruststand. Toen had-
den zich al menige kansen voor-
gedaan, echter Lammert Ruiter 
en Luuk de Geest kwamen cen-
timeters tekort. Het was ook een 
redelijk statische wedstrijd, want 
voor snel spel leende het veld 
zich uiteraard helemaal niet.
Na de hervatting stoomde de 
Castricumse wals rustig verder 
tot 0–9, opnieuw via de voet van 
Molenaar. En ook nu was er een 
overwicht dat echter niet in cij-
fers werd omgezet. Groot was 
dan ook de schrik toen Sparta 
een vrije bal over de breedte van 
het veld kickte en daar zonder 
hindernis over de lijn kon worden 
gedrukt. Met de conversie bete-
kende dat 7–9 en een benauw-
de slotfase voor de bezoekers. 
Gevaarlijk werd het echter niet 
meer en de overwinning werd 
zeker gesteld. Daarmee blijven 
de Castricummers volop in de 
race om de play-offs met mo-

menteel slechts één avondwed-
strijd op het inhaalprogramma. 
Die staat voor woensdag 27 ja-
nuari in Naarden. Daar werd het 
veld zondag afgekeurd en het is 
maar zeer de vraag of daar ko-
mende week wel gespeeld kan 
worden. Mocht het intussen op 
Wouterland wel bespeelbaar zijn, 
dan zal de partij in Castricum ge-
speeld worden. Let dus goed op 
de berichtgeving hierover op 
www.casrc.nl en/of www.rugby.
nl. In Haarlem waren de sneeuw-
schuiftroepen ook aangerukt en 
zo konden de CAS Ladies ein-
delijk weer in wedstrijdverband 
uitkomen. De thuisploeg voelde 
zich duidelijk beter op het ge-
mak en snoepte de koplopers 
in deze klasse punten af. Rivaal 
Oemoemenoe pakte wel de vol-
le winst en kroop wat dichter-
bij de leidende dames van CAS 
RC. Komend weekend wordt een 
volle inhaalronde gespeeld. De 
hoofdmacht gaat naar AAC, de 
Shadows naar Zwolle. Het Drie-
de ontvangt thuis Nieuwegein en 
de Ladies hebben niets in te ha-
len en zijn vrij.

derging Harm Regts hetzelfde 
tegen Eugene. 
Huib Moot won ook weer eens 
beide partijen. Eerst werd Harm 
Regts verslagen door Huib en 
later op de avond moest Kees 
Rörik het ontgelden. Huib maak-
te in deze partij een hoogste se-
rie van 21 caramboles.
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Helios wint moeizaam 
van Zaandam-Zuid
Castricum - De korfballers van 
Helios hebben afgelopen zondag 
na een zeer matige eerste helft 
uiteindelijk met 18-10 gewonnen 
van het laaggeklasseerde Zaan-
dam-Zuid.
Helios startte slecht en stond 
in de eerste helft constant ach-
ter. Het samenspel liep niet en 
het leek alsof er geen team maar 
acht individuen in het veld ston-
den. Het aanvalsspel was chao-
tisch met als gevolg dat de Cas-
tricummers halverwege de eer-
ste helft met 5-2 achter kwa-
men te staan. De frustratie van-
wege het slechte spel werd af-
gereageerd op de tegenstan-
der en de scheidsrechter met als 
gevolg een onnodige gele kaart 
voor Ton van Duijn. In het twee-
de gedeelte van de eerste helft 
lukte het Helios om regelmatig te 
scoren zonder dat het spel ver-
beterde. Hierdoor wist Helios de 
rust in te gaan met een 7-6 voor-
sprong.
In de rust maakte coach Mi-
chiel van Halderen duidelijk dat 
er gewonnen moest worden en 

dat dit alleen kon worden bereikt  
als er als één team zou worden 
gekorfbald. De boodschap was 
kort en duidelijk, Helios ging in 
de tweede helft furieus van start  
en maakte vijf doelpunten op rij, 
12-6. Het verschil met de eerste 
helft was erg groot en de eind-
stand van 18-10 was tenslotte 
dik verdiend. 

Michiel van Halderen was na af-
loop nog steeds verbaasd over 
de eerste helft. “Hoe is het mo-
gelijk dat we zo slecht aan de-
ze wedstrijd begonnen? Ik denk 
dat onderschatting een belang-
rijke oorzaak van het matige spel 
moet zijn geweest. Ik ben wel erg 
tevreden over de tweede helft. Er 
werd zeker in het begin ongelo-
felijk goed gespeeld. In de rust 
heb ik aangegeven dat ik snel 
zou wisselen als het spel niet 
zou verbeteren. Deze opmerking 
heeft zeker effect gehad.”
Zondag speelt Helios de derby 
tegen Stormvogels uit Uitgeest 
in sporthal de Zien. De wedstrijd 
begint om 15.30 uur.

FC Castricum wint Velser 
Winter Futsal wisseltrofee
Castricum - FC Castricum is 
vrijdagavond 22 januari verras-
send winnaar geworden van het 
eerste Velser Winter Futsal toer-
nooi. In sporthal IJmuiden Oost 
in IJmuiden bewees de ploeg 
van trainer Mark Kranendonk 
niet alleen outdoor maar ook in-
door haar mannetje te staan. De 
organisatoren Marco Adema en 
Jasper van der Linden keken te-
rug op een zeer geslaagd evene-
ment. “Wat begon als een idee-
tje om tijdens de winterstop iets 
te organiseren voor de regionale 
voetbalclubs is nu al uitgegroeid 
tot een toernooi met uitstraling. 
Dit is voor herhaling vatbaar!” 
Met de deelname van vv IJmui-
den, Terrasvogels, SVIJ, IJVV 
Stormvogels, VSV, RKVV Velsen, 
RKVV DEM en FC Castricum had 
de organisatie over de sterkte 
van de deelnemende clubs niets 
te klagen. Voor zaterdag 2e Klas-
ser FC Castricum kreeg het toer-
nooi, met als hoofdsponsor Ze-
bra Uitzendbureau B.V., nog een 
speciaal tintje. Na een neder-
laag tegen DEM en overwinnin-
gen op Terrasvogels en VSV in 
de pouleronde bereikte het team 
van Mark Kranendonk de kruis-
finales. Daarin trof FC Castricum 
een tegenstander van formaat: 
Stormvogels, de oude en nieu-
we club van de bij FC Castricum 
na dit seizoen vertrekkende assi-
stent trainer Marco Adema. Het 
werd een zinderende halve fina-

le, met uitstekend voetbal van 
beide ploegen. Nadat Daan Ha-
maker, voortreffelijk op dreef in 
de zaal, 1-0 maakte deed Storm-
vogels van alles om de gelijk-
maker te forceren. FC Castricum 
bleef echter overeind tegen de 
zondag 2e Klasser, mede dank-
zij goed keeperswerk van Marius 
Jansen. FC Castricum had zich 
geplaatst voor de finale. 
De vraag was of coach Mark 
Kranendonk, na de outdoor ti-
tel van 2009 nu ook een indoor 
titel op zijn CV kon bijschrijven. 
Daarvoor moest wel gewonnen 
worden van DEM, voor velen de 
favoriet van het toernooi. De Be-
verwijkse ploeg trad aan met een 
echt zaalvoetbalteam en had in 
de halve finale indruk gemaakt 
tegen Velsen (4-1 winst). DEM 
had eerder op de avond FC Cas-
tricum ook geen kans gegund in 
de poulefase (3-0). DEM begon 
in de finale dan ook weer sterk 
en Tim Suikerbuik leidde de Be-
verwijkse ploeg met twee treffers 
naar een 2-0 voorsprong. Het 
pleit leek beslecht, maar FC Cas-
tricum toonde veerkracht. Ray-
mond Rijnsburger, weer fit na 
een lange periode van blessure-
leed, en Thierry Weber zorgden 
voor 2-2. Nadat de DEM doel-
man rood had gekregen greep 
FC Castricum haar kans. Een 
uitstekende goal van uitblinker 
Daan Hamaker bracht FC Castri-
cum de felbegeerde wisselbeker. 

Marco Adema.

“De eerste zege van het nieu-
we jaar is binnen!”, sprak een 
trotse Mark Kranendonk. Mar-
co Adema: “FC Castricum heeft 
als team uitstekend gespeeld en 
mentaliteit getoond door van-
uit een achterstand nog de wed-
strijd weten om te buigen. Dat is 
heel knap en dan ben je de ver-
diende winnaar.” Alle spelers 
ontvingen een mooi aanden-
ken, waarna FC Castricum aan-
voerder Louis Jansen de beker 
in ontvangst nam. Tim Suiker-
buik van DEM kreeg een fraaie 
troostprijs, hij werd uitgeroepen 
tot speler van het toernooi. Kee-
per van het toernooi werd Tobias 
Paap van Terrasvogels. Het toer-
nooi leverde een mooie finan-
ciële bijdrage aan het Koningin 
Wilhelmina Fonds Kankerbestrij-
ding, mede dankzij inzet van de 
vele sponsors. De regio heeft er 
weer een aansprekend sporteve-
nement bij! Foto: Han de Swart

Driebanden kampioenschap
Akersloot - Zaterdag 30 janu-
ari gaat voor de 21ste keer het 
driebanden kampioenschap van 
Akersloot van start. Ruim zestig 
deelnemers voor de avondwed-
strijden en bijna twintig senioren 
die hun wedstrijden op een aan-
tal dinsdagmiddagen spelen.
Vorig werd Lau van Roon kam-
pioen na een zeer spannende fi-
nale en hij behoort zeker tot een 

van de kanshebbers. Grote con-
currentie mag hij verwachten 
van onder andere Theo Oud, Ge-
rard Oud, Rob Levering, Piet We-
ber en Han Duin. 
Het driebanden kampioenschap 
begint met de poulewedstrijden, 
die tot half maart duren. De start 
is zaterdag. Daarna volgen de 
halve finales en tenslotte de fi-
nale in april. 

Zaanstreek/Waterland voor tweede 
maal winnaar stad en streektoernooi
Akersloot - Met grote over-
macht is het team van Zaan-
streek/Waterland winnaar ge-
worden van het jaarlijkse stad en 
streek driebandentoernooi. Het 
team van Zaanstreek/Waterland 
bestond uit GertJan Rayer, Wim 
van Westrop, Jan Winter en Mars 
van der Maas.
Een terechte winnaar en vooral 

de kopman Rayer was dit week-
end in topvorm. Niet alleen be-
haalde hij als enige een 100% 
score, zijn eindmoyenne was 
0.96. Ook de andere leden van 
dit team scoorden goed en dat 
blijkt wel uit het feit dat zijn al-
le  vier in de top tien van dit toer-
nooi eindigden.
Als tweede eindigde het team 

van Alkmaar, derde was Egmond 
en gastheer Akersloot eindigde 
op de vierde plaats.
De hoogste serie van negen ca-
ramboles werd gemaakt door 
Arie Berkhout van het team Uit-
geest. GertJan Rayer tekende 
voor het hoogste partijmoyen-
ne van 1.56, Het algemeen toer-
nooimoyenne was 0.612.

FCC F10 krijgt voetballes
Castricum - Dat de F10 van FC Castricum goed kan voetballen weet 
iedereen in Castricum en omstreken. Om eens het echte werk te 
zien bezocht de voltallige selectie van de F10 de wedstrijd Ajax–AZ. 
In een ijs en ijskoude ArenA zagen de toppers Ajax uiteindelijk aan 
het langste eind trekken door met 1–0 te winnen van AZ. De leiding 
van de F10 ziet over een aantal jaren mogelijkheden tegen de tech-
nisch beperkte Amsterdammers. Na een geweldige middag keerden 
de helden voldaan huiswaarts. Volgende week begint ook voor hun 
de competitie weer. 

Druk weekend voor judoka’s 
van Judoclub Groefsema
Limmen - Zaterdag werd een 
judoteamtoernooi georganiseerd 
door het CIOS in Haarlem. Bij dit 
toernooi waren de teams in drie 
klassen ingedeeld, waarbij Judo-
club Groefsema meedeed in de 
Ontwikkelingsklasse. De volgen-
de judoka’s stonden in het team: 
Bart Opdam, Kane van Raalte, 
Xander Schoemaker, Jelle Koen-
ders, Job Thoes, Tim Opdam, 
Margot van der Bent en Hid-
de Heckers. Dit was voor alle ju-
doka’s de eerste keer dat ze met 
een teamwedstrijd meededen. Er 
moesten in totaal vier wedstrij-
den gejudood worden. De judo-

ka’s deden het heel goed, maar 
kwamen helaas een stukje wed-
strijdervaring tekort. Van de vier 
wedstrijden werden er drie ver-
loren en eentje werd er gelijk 
gespeeld. Wel zijn alle judoka’s 
weer een ervaring rijker en zal 
het volgend jaar allemaal weer 
beter gaan. 

De volgende dag was in Alkmaar 
het wit/gele bandentoernooi bij 
Sportinstituut Tom van der Kolk. 
Totaal deden twaalf judoka’s van 
Judoclub Groefsema mee. Voor 
een aantal was het ook echt hun 
eerste wedstrijd buiten de club. 

’s Ochtends moesten de volgen-
de judoka’s judoën: Aaron Wes-
selius, Casper Tolsma, Xander 
Schoemaker, Jens Rozenbroek, 
Bram Brantjes, Kane van Raalte 
en Bart Opdam. 
De judoka’s wisten hier allemaal 
wat wedstrijden te winnen. Bram 
Brandjes wist als enige een prijs 
te halen en werd heel knap der-
de in een hele grote poule. 
’s Middags moesten Tim Opdam, 
Job Thoes, Jelle Koenders, Jets-
ke Dunnewind en Youri van Dijk 
nog judoën. Ondanks dat de-
ze groep goed judode kon he-
laas net niet het podium gehaald 
worden. 
De volgende keer dat alle judo-
ka’s weer in actie komen zijn de 
puntenwedstrijden van 7 februa-
ri bij Judoclub Groefsema.


