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Grote drukte Huis van Hilde 

Castricum - Het eerste week-
end dat Huis van Hilde open was 
voor publiek was een groot suc-
ces. Bijna 2.000 mensen kwamen 
een kijkje nemen in het nieuwe 
archeologiecentrum. Donderdag 
is het museum geopend. Na-
dat de pers door Rob van Eer-
den, projectleider en provinci-
aal archeoloog van Noord-Hol-

land, was rondgeleid, opende 
gedeputeerde Elvira Sweet het 
nieuwe archeologiecentrum of-
ficieel. Het Huis van Hilde huis-
vest het archeologisch depot 
van de provincie en een indruk-
wekkende tentoonstelling over 
de archeologie van Noord-Hol-
land. Architect Fons Verheijen 
bedacht dit duurzame gebouw. 

In de vaste tentoonstelling staan 
veertien levensechte mensfigu-
ren centraal, waaronder natuur-
lijk Hilde en Cees de Steentijd-
man. Voor kinderen is er het Ar-
cheoLab en scholen kunnen ge-
bruikmaken van een educatief 
programma. Vanaf 27 januari is 
ook de gezichtsreconstructie en 
mensfiguur van Aak, het jonge-
tje van Uitgeest, voor publiek te 
zien; de enige van de veertien 
mensfiguren die nog niet is ont-
huld. Het skelet van dit jongetje 

Castricum - De gemeenteraden 
van Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo (BUCH) hebben, op 
een stem na van de NCPN uit 
Heiloo, maandagavond unaniem 
ingestemd met het principebe-
sluit om de ambtelijke organisa-
ties te fuseren. Formeel kan dat 
per 1 januari 2017 van start gaan. 
Elke gemeente behoudt een ei-
gen gemeentehuis en gemeen-
teraad, de fusie betreft alleen de 
ambtelijke organisatie. Samen-
voegen van de vier organisaties 
kan voordeel opleveren op kos-
ten en kwaliteit. Het samenvoe-
gen wordt nu verder onderzocht. 
Het definitieve besluit wordt naar 
verwachting voor de zomer ge-
nomen. Van fusie op gemeente-
lijk niveau is (nog) geen sprake. 

Samenwerking 
stap dichterbij 

werd tijdens opgravingen in Uit-
geest ontdekt; hij leefde rond de 
late IJzertijd en is op negenjari-

ge leeftijd gestorven en begra-
ven in een grafheuvel. Monique 
Teeling. Foto: Ger Bus. 
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Mokka tompouce
Mokka-slagroom, banketbakkersroom, mokka glacé

Januari Tompoucenmaand!

Tompouce van de week

1.50

pieter kieftstraat 20 
tel. (0251) 65 91 19 
info@bonhoeffer.nl
www.bonhoeffer.nl

Informatieavond
(alleen voor ouders)

27 januari 20.00 uur

Open Huis
31 januari 10.00 - 13.00 uur

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

Recept preischotel
elders in deze krant 

1 kg prei
1 kg aardappelen

6 bio eieren
200 gr ham

Samen € 5,99

vleeSwaRentRio
3 stuks 4,99
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Autobedrijf Devri ook 
weer voor reparaties

Castricum - Sinds 1 januari is 
Autobedrijf Devri, voorheen Au-
toschade DeVri, teruggegaan 
naar zijn wortels; hier worden 
niet alleen schadereparaties uit-
gevoerd, maar ook alle voorko-
mende reparaties aan de auto, 
behalve elektronica. Daar heeft 
eigenaar Aad geen kaas van ge-
geten: ,,Dat is een vak apart.” 
Voor alle overige werkzaamhe-
den kan iedereen hier wel te-
recht. Denk aan het vervangen 
van remmen, remdelen, aandrijf-
assen, aandrijfashoezen, koppe-
lingsplaten, dynamo’s, startmo-
toren en distributieriemen, be-
halve de zes cilinders. Boven-
dien verkoopt Aad banden, uitla-
ten, trekhaken, koplampen en ga 
zo maar even door. Vanzelfspre-
kend kan hij de ze ook allemaal 
monteren en dat alles tegen een 
schappelijke prijs. ,,Ik ben niet 

duur, maar ook niet te goed-
koop, ik wil mijn werk goed doen 
en met goede onderdelen uit-
voeren, want mijn klanten moe-
ten wel weer veilig de weg op.” 
Ook is het mogelijk om repara-
ties uit te laten voeren met goe-
de, tweedehands onderdelen als 
die voorradig zijn. ,,Dat scheelt in 
de portemonnee!” Oude of APK 
afgekeurde auto’s kunnen naar 
het bedrijf worden gebracht. De 
auto wordt direct overgeschre-
ven, de klant ontvangt een re-
delijke vergoeding en een RDW 
vrijwaringsbewijs. Uiteraard blijft 
Autobedrijf DeVri  ook het juis-
te adres voor schadereparaties 
en spuitwerk. Meer weten? Kijk 
dan op www.autoschade-devri.
vpweb.nl of ga even langs; kof-
fie staat klaar.  Het adres is Stet-
weg 68a in Bakkum, tel.: 0251-
670989.

Het Chinese 
denken

Akersloot - Een lezing Henk 
Schulte Nordholt vindt plaats op 
zondag 25 januari vanaf 14.30 
uur in de Dorpskerk aan het Die-
lofslaantje in Akersloot. 
Hij spreekt over het confucia-
nisme en het  verband met het 
moderne Chinese denken. Henk 
Schulte Nordholt is al meer dan 
dertig jaar actief betrokken bij 
China. Na zijn studie Sinologie in 
Leiden ging hij in 1981 werken 
voor het Ministerie van Econo-
mische Zaken in Den Haag. Vier 
jaar lang hield hij zich daar be-
zig met het bevorderen van de 
economische relaties tussen Ne-
derland en het Verre Oosten, met 
name China. In 1985 werd hij 
de eerste directeur van de AM-
RO-bank in het toen nog ge-
sloten Rijk van het Midden. In 
1990 startte hij met twee part-
ners het succesvolle handelsbe-
drijf Hofung. Reserveren: koosje.
wiegman@hetnet.nl of tel. 0251-
3191717.

Carent advies, fiscaliteit en 
mediation bij scheidingen

Uitgeest - Een beslissing om te 
scheiden is vaak een lang proces. 
Als de beslissing eenmaal geno-
men is, is het belangrijk dat de za-
ken zowel emotioneel als financi-
eel goed worden afgewikkeld. Ca-
rent kan daarbij van dienst zijn. 
Carent begeleidt mensen bij het 
gehele scheidingsproces of bij 
deelgebieden van een scheidings-
proces, wanneer een samenwo-
nen, een huwelijk of een geregi-
streerd partnerschap wordt beëin-
digd. De scheiding wordt van A tot 
Z geregeld. Voor het indienen van 
het scheidingsverzoek werkt Ju-
dith van Nieuwenhuijsen samen 
met gerenommeerde advocaten. 
,,Ook voor een second opinion kan 
men bij Carent terecht.” Carent is 
opgericht door Judith. Naast fis-
calist is zij ook MfN Registerme-
diator en staat zij ingeschreven in 
het Register Financieel Echtschei-

dingsadviseur voor zowel particu-
lieren als ondernemers. Judith: ,,Ik 
heb als fiscalist ervaren dat een 
scheiding juridisch vaak wel goed 
geregeld wordt, maar dat de fis-
caliteit vaak wordt onderschat of 
niet erkend. Dit kan grote, niet 
voorziene, gevolgen hebben. Ca-
rent heeft zich volledig gespeci-
aliseerd in scheidingen en onder-
scheidt zich hierin.” Carent werkt 
ook in opdracht van advocaten, 
notarissen, andere mediators en 
een ieder die zich beroepsmatig 
met scheidingen bezighoudt.
Met Carent biedt Judith een ad-
viespraktijk, waar kwaliteit hoog in 
het vaandel staat, en waarbij het 
menselijk aspect niet uit het oog 
verloren wordt. Carent is geves-
tigd aan het Anna van Renesse-
plein 8 te Uitgeest, naast NS-sta-
tion Uitgeest. Een eerste gesprek 
bij Carent is altijd gratis en vrij-

blijvend. Ook is iedere donder-
dag van 16.00 uur tot 18.00 uur 
een gratis inloopspreekuur. Check 
wel even de website of het inloop-
spreekuur doorgang vindt: www.
carent.nl.

Landal? Nee!
Donderdag 22 januari zal de raad zich buigen over het voorstel van het 
college voor uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek Duynparc ofwel 
vestiging van een Landal huisjes park op de Zanderij. Duidelijk is dat  
wanneer de raad dit aanneemt de weg er naar toe wijd open ligt en 
we mogen hopen dat de Provincie het alsnog naar de prullenbak zal 
verwijzen. 
De raad heeft eerder gevraagd om een onafhankelijk onderzoek en de 
regie ervan door de gemeente. Dat is ook zo toegezegd in de laatste 
raadsvergadering hierover, maar daar is niets van terug te vinden in het 
huidige voorstel. Alle deelonderzoeken naar invloeden op milieu, econo-
mie en verkeersituatie zullen worden gedaan door onderzoek bureaus 
in opdracht van de initiatiefnemer Van Wijnen, en de gemeente (lees 
college) zal achteraf de objectiviteit toetsen! Beide partijen zijn het al 
roerend met elkaar eens dus de uitkomst van die toetsing laat zich raden
In alles is duidelijk dat de gemeente zijn oren laat hangen naar de ini-
tiatiefnemer van Wijnen. Maar ook het feit dat Van Wijnen al voor het 
‘initiatief’ naar de gemeente al geheime overeenkomsten met grond-
eigenaren op de zanderij heeft afgesloten zal de voorstanders van dit 
onzalige plan niet van gedachten doen veranderen maar de vraag rijst 
wel of de wethouders hiervan wisten. Dat zou namelijk betekenen dat de 
raad verkeerd is ingelicht.  Hoe dan ook kun je nu niet meer beweren dat 
het gaat om een gebiedsontwikkeling met accent op ‘ versterking van de 
natuur’ .Het is het klakkeloos volgen, omwille van vermeende inkomsten, 
van een multinational als Landal die letterlijk iedereen, zoals Klaas Vaak,  
zand in de ogen strooit. Wij roepen alle mensen in Castricum op, die 
wakker willen blijven en de beleving van de open ruimte van de Zanderij 
naar de duinen willen behouden, hun steun te betuigen via de site en 
Facebook en onderdag door hun aanwezigheid hun stem te laten horen.

Paul Buitenhuis, www.behoudzanderij.nl.

‘Liever niet scheiden?’
Castricum - ,,Wij worden er re-
gelmatig op aangesproken. ‘Wij 
willen eigenlijk niet scheiden.’ 
Waarbij ik altijd denk, euh wie 
wil dat dan wel?? Bij ons hoe-
ven mensen ook niet zo nodig 
te scheiden, wij denken altijd dat 
er als je daar voor open staat, 
er ook een alternatief is: Relatie 
Therapie.” Aan het woord is me-
diator Colette Ebben Pastoor van 
allround praktijk Family Matter/
Prettig Scheiden. 

,,Het is de nachtmerrie van me-
nig man, die denkt dat hij dan 
veel moet praten, over gevoelens 
en zo, elke week opnieuw, op 
niets af en dat zou het dan op-
lossen. Vandaar dat wij een apart 
pakket hebben gemaakt voor 
RelatieCheck, waarbij we in drie 
gesprekken van twee uur een 
flinke verbeteringsslag kunnen 
slaan en 85 % van de cliënten 
die dan wel  samen verder kun-
nen. Door mijn werk als media-
tor heb ik veel geleerd over re-
laties, over pijnpunten, miscom-
municatie, duidelijk formuleren 
en steeds checken bij beide par-
tijen. Dat heeft er voor gezorgd 

dat onze ex-partners meest-
al nog steeds goed samen door 
een deur kunnen, ook terwijl ze 
in scheiding zitten. Door de ja-
ren heen heb ik daar de nodige 
cursussen gevolgd en over rela-
ties en therapieën waarvan de 
manier van werken het best bij 
mij past. En waarvan het traject 
kort kan zijn, gecombineerd met 
een intense opleiding systemi-
sche opstellingen, die ooit voor 
mij een wereld opende. Wie zich-
zelf een een enorme verbetering 
gunt, bel me dan op 0251 657000 
voor een afspraak of mail me via 
colette@famiymatter.nl.” 

Akersloot - Zondag moesten de 
dames van Meervogels uit hand-
ballen tegen Dynamo. Dynamo 
pakte al gauw een voorsprong. 
Het werd 9-8 in hun voordeel. 
In de tweede helft pakte Meer-
vogels een kleine voorsprong. 

Winst voor dames Meervogels 
Deze voorsprong werd lang-
zaam uitgebreid tot drie punten. 
De eindstand werd 16-18 in het 
voordeel van Meervogels. Meer-
vogels speelt zaterdag 24 janu-
ari om 19.00 uur thuis tegen Vi-
do dames 2. 

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl
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Joseph Oubelkas vertelt
Limmen - Joseph Oubelkas is 
één van Nederlands snelst in po-
pulariteit stijgende schrijvers en 
sprekers en dat allemaal door 
dat ene aangrijpende boek geti-
teld: ‘400 brieven van mijn moe-
der’. 
Dit boek beschrijft het waarge-
beurde verhaal van Joseph die 
op 24-jarige leeftijd aan een za-
kenreis naar Marokko begint en 
daar zonder enig bewijs of on-
derzoek wordt veroordeeld tot 
tien jaar celstraf voor iets wat 
hij niet heeft gedaan. Tijdens het 
harde en onrechtvaardige leven 
in verschillende gevangenissen 
bouwt Joseph  een aantal bij-
zondere vriendschappen op en 
wordt hij onvoorwaardelijk ge-
steund door duizenden brieven 
en kaarten van vrienden, kennis-

sen en onbekenden. De mees-
te steun krijgt Joseph tijdens zijn 
nachtmerrie in gevangenschap 
via de 400 brieven van zijn moe-
der .
 
‘Gezondheid, liefde, vrijheid’ 
vormt het vervolg op de best-
seller dat inmiddels aan de der-
tiende druk is begonnen. Tijdens 
zijn optreden in Limmen ver-
telt Oubelkas over zijn gebeur-
tenissen in Marokko en zijn wil 
om te overleven. Deze lezing 
wordt  georganiseerd door Lim-
men Cultuur op vrijdag 13 febru-
ari vanaf 20.00 uur in Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64 in Limmen.
Kijk voor verdere informatie, re-
serveringen en entreeprijzen op 
de site www.limmencultuur.nl of 
bel naar 072-5053274.

Bluegrass in De Oude 
Keuken met 4/4 All

Bakkum - Bij 4/4 All hoort het 
publiek bluegrass, Ierse mu-
ziek, blues en ook de erfenis 
van een vroege country-held 
als Hank Williams. De vier muzi-
kanten uit Alkmaar en Heerhu-
gowaard noemen hun muziek 
americana. Ze putten hun liedjes 
uit de diepe bron van de Ameri-
kaanse folkmuziek en herschep-
pen die naar eigen inzicht, met 
meerstemmige zang en een sca-
la aan instrumenten. Met Geor-

ge Leering zang, gitaar en ban-
jo, Rob Storm van ‘s Gravesan-
de contrabas, Janpaul Groten-
huis zang, viool, accordeon en 
mondharmonica, Mark Minne-
ma zang, mandoline, steelguitar, 
gitaar en viool. 4/4 All in De Ou-
de Keuken op zaterdag 24 janu-
ari vanaf 14.00 uur. 
Toegang gratis. Op het terrein 
van Dijk en Duin, vanaf de in-
gang aan de Zeeweg is de route 
duidelijk aangegeven.

L-Star Big Band in Vredeburg
Limmen - Bij de Jazz Session 
Club Vredeburg speelt op zon-
dag 25 januari vanaf 16.00 uur 
in de Vredeburg de L-Star Big 
Band. De uit Westfriesland af-
komstige band is in 1992 op-
gericht. De band kenmerkt zich 
door zijn vrije, ietwat eigenzin-

nige interpretaties en eigen be-
werkingen van ‘traditionals’ en 
modernere muziek.  Onder de 
leiding van Frank van Gemert 
werkt de band al jaren aan een 
breed repertoire met veel ruim-
te voor improvisatie door gerou-
tineerde en nieuwe solisten.

Tekenen volgens de 
methode Betty Edwards
Castricum - Toonbeeld biedt 
een cursus tekenen aan op 
basis van een methode van de 
Amerikaanse Betty Edwards. 
Met dit tekensysteem leren 
de cursisten over te schake-
len naar de zienswijze van de 
creatieve rechter hersenhelft. 

De cursus bij Toonbeeld wordt 
gegeven door Anja Vosdingh 

Bessem. Zij is beeldhouwer en 
nieuwsgierig tekenaar. Zij heeft 
haar opleiding gedaan op de 
Rijksacademie in Amsterdam. 
Nadat zij tien jaar geleden in de 
USA kennis maakte met deze te-
kenmethode, volgde ze er di-
verse cursussen over. . De eer-
ste les is op 26 januari van 14.00 
tot 17.00 uur. Aanmelden kan via 
www.toonbeeld.tv.

Heiloo - Op  31 januari en 1 fe-
bruari speelt Jeugdtheater Hei-
loo in Theater de Beun in Hei-
loo de familievoorstelling Prinses 
Pip. Het paleis verkeert in een fi -
nanciële crisis en als er niet heel 
snel iets gebeurt, gaat het land 
failliet. De koning en de konin-
gin zitten met hun koninklijke 
handen in het koninklijke haar. 
De ministers hebben een briljant 
plan, maar dan moeten de prin-
sessen zich wel wat koninklijker 
gaan gedragen. Voor prinses Pip 
is dat een grote opgave. Zij zet 
het paleis op stelten met haar 
wilde fantasieën. 
Kaarten bij Theater de Beun in 
Heiloo. Zie ook www.sjth.nl.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 15.30 & 21.15 uur
zaterdag 15.30 uur 

zondag  19.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Mr. Turner

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
The Theory of Everything

vrijdag 18.45 uur 
zaterdag 21.15 uur

zondag  11.00 & 19.30 uur 
maandag 20.00 uur  dinsdag 20.00 uur

The Imitation Game
zondag 16.00 uur

The Hobbit 3 - 3D
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 & 21.15 uur
zaterdag 18.45 & 21.15 uur

zondag 16.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur
Gooische Vrouwen 2

zaterdag 16.00 uur    
Samba

woensdag 14.00 uur   
Spongebob 2 (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 14.00 uur   
Mees Kees op de planken

zaterdag & zondag 13.30 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 2D

zondag 11.00 uur   
Wiplala

Programma 22 jan t/m 28 jan 2015

Mr. Turner van Mike Leigh
In Mr. Turner volgt het publiek 
Turner gedurende zijn schilders-
carrière en privéleven. Er wordt  
kennis gemaakt met de belang-
rijke vrouwen in zijn leven, waar-
onder zijn nicht Hannah Danby 
en Sophia Booth, de minnares 
waar hij tot aan zijn dood bij is 
gebleven. Mr. Turner vertelt het 

levensverhaal van de man ach-
ter de meest beroemde land-
schapschilderijen en zeegezich-
ten van die tijd. Mike Leigh is 
verantwoordelijk voor de regie, 
Timothy Spall won de prijs voor 
‘Beste Acteur’ tijdens het Can-
nes Film Festival voor zijn vertol-
king van William Turner. 

De pinguïns van Madagascar zijn 
terug, en dit keer in hun eigen 
fi lm! Skipper, Kowalski, Rico en 
Junior, de ondernemende pingu-

ins uit de Madagascar-fi lms van 
DreamWorks Animation, spelen 
nu de hoofdrollen in dit komi-
sche spionage-avontuur.

De Pinguins van Madagascar

Heemskerk - In januari en fe-
bruari exposeert Piet Smits in 
Woonzorgboerderij Reigers-
hoeve aan de Oosterweg 5 in 
Heemskerk met foto’s van fuch-
sia’s. Op donderdag en zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur geopend 
voor belangstellenden. 

Fuchsiafoto’s
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Castricum - Avonturier Ralph 
Tuijn start in het weekeinde van 
24 januari een wereldrecordpo-
ging om de Atlantische Oceaan 
binnen 65 dagen in een roeiboot 
over te steken. Samen met vier 
Engelsen wil de uit Castricum af-
komstige Tuijn in recordtijd van 
Portugal naar Zuid-Amerika va-
ren. 
In 2012 probeerde Ralph Tuijn 

om van Australië naar Afrika te 
roeien. De tocht van 10.000 kilo-
meter over de Indische Oceaan 
strandde na tweemaal in aan-
raking te zijn gekomen met een 
olietanker.
De ‘Tentoo Atlantic Challenge’ 
wordt de vierde recordpoging 
van Tuijn. Inmiddels heeft hij al 
bijna 500 dagen alleen op zee 
doorgebracht. 

Bakkum - De politie is op zoek 
naar getuigen van een gewapen-
de woningoverval aan de Cos-
terstraat in Bakkum. Donderdag 
aan het einde van de middag 
werd bij de politie gemeld dat er 
een overval had plaatsgevonden 
in een woning, waarbij twee da-
ders gevlucht zouden zijn in de 
richting van de Vondelstraat. 

De politie is direct op zoek ge-
gaan naar de daders en heeft 
een onderzoek ingesteld. Hierbij 
werd onder andere ook een poli-
tiehond ingezet. De daders wer-
den niet meer aangetroffen. De 
politie heeft na de overval een 
buurtonderzoek ingesteld, op 
zoek naar getuigen en/of buurt-
bewoners die mogelijk iets ge-
zien zouden hebben. In de wo-
ning waren ten tijde van de over-
val een vrouw en haar kind aan-
wezig, de vrouw raakte licht-
gewond en werd door de over-

Overval woning Bakkum
Castricum - Vrijdagmiddag is 
in de Dorpsstraat in Castricum 
een overval gepleegd door twee 
jongens. Later kwam er meldin-
gen van pogingen tot winkel-
diefstal bij twee andere zaken 
in de Dorpsstraat. Bij deze win-
kels vertrouwden de eigenaren 
de mannen niet. 
Na een beetje te dralen in de 
winkel verlieten de jongens de 
winkel weer. De jongens hebben 

een greep in een kassa gedaan 
en zijn gevlucht. Het gaat om 
twee Turk/Marrokaanse man-
nen, ongeveer 20 a 25 jaar oud, 
keurig verzorgd, kort opgescho-
ren zwart haar, de een iets lan-
ger dan de ander, zwarte leren 
jassen. De een droeg een zwar-
te en de ander een blauwe spij-
kerbroek. Een man sprak Ne-
derlands. Getuigen kunnen zich 
melden via tel.: 0900-8844.

Winkel Dorpsstraat overvallen

vallers bedreigd. De overval-
lers zijn er met buit vandoor ge-
gaan. De rechercheurs hebben 
een onderzoek ingesteld en zijn 
op zoek naar mensen die deze 
twee overvallers gezien hebben, 
of die mogelijk meer informatie 
hebben over deze overval of over 
de twee daders. Van de daders 
is het volgende signalement be-
kend: twee lichtgetinte mannen, 
mogelijk van Noord-Afrikaan-
se afkomst, een van hen droeg 
een joggingbroek en een donke-
re jas. Bij hun vertrek uit de wo-
ning droegen zij een donkere 
sporttas met zich mee. Donder-
dagmiddag tussen 16.30 uur en 
17.45 uur iets verdachts gezien 
in de omgeving van de Coster-
straat, dat te maken kan hebben 
met deze overval? Bel met het 
overvallenteam via tel.nr.: 0900-
8844. Liever anoniem? Bel dan 
met Meld Misdaad Anoniem via 
tel.: 0800-7000.

Zonwering zonder schroeven of boren

Speedy Pliss voor nog 
meer wooncomfort

Heemskerk - Zonwering bin-
nen, zonder te schroeven of bo-
ren? Speedy Pliss biedt de oplos-
sing. Ideaal voor toepassing op 
kunststof kozijnen, want Spee-
dy Pliss wordt bevestigd op een 
smalle magneettape die wordt 
aangebracht op de glaslatten. 
Het aluminium frame is in vrij-
wel elke RAL-kleur te bestellen 
en de plisséstof is er verschillen-
de varianten, van doorschijnend 
tot verduisterend. 
Het schoonmaken van de ramen 
is geen enkel probleem meer, 
want de Speedy Pliss kan in een 
tel worden verwijderd en daarna 
weer net zo gemakkelijk worden 
teruggeplaatst. Draaikiepraam 
kunnen dankzij de Speedy Pliss 
altijd maximaal worden geopend 
en ventilatieroosters worden 
nooit meer onnodig afgesloten. 
Kortom, de perfecte combinatie 
van effectieve en mooie, deco-

ratieve zonwering binnenshuis. 
Hummel Kozijnen & Wooncom-
fort is in twintig jaar tijd een be-
kend en betrouwbaar adres ge-
worden, mede door de kunst-
stof kozijnen en dakkapellen van 
het Duitse merk HBI. Kwaliteit en 
service gaan hier hand in hand. 
In de showroom zijn ook diverse 
typen buitenzonwering te bekij-
ken, zoals screens, uitvalscher-
men, markiezen, knikarmen en 
rolluiken. 
Hummel is daarnaast offi cieel 
dealer van insectenhorren van 
leveranciers KEJE en Unilux, zo-
als klemhorren voor draaikie-
pramen, zeer sterke plissé hor-
deuren en schuifpuien, en le-
vert isolatieglas en glas in lood. 
De showroom (ruim 250 m2) is 
gevestigd aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk en geopend op vrij-
dag van 13.00 tot 16.30 uur en op 
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.

Heemskerk - Op zondag 25 ja-
nuari wordt in Sportcentrum 
Heemskerk een spirituele en 
wellnessbeurs gehouden. De or-
ganisatoren zijn erin geslaagd 
een breed aanbod te realise-
ren met onder meer paragnos-
ten, helderzienden, kaartleggers, 
mediums, sieraden, edelstenen, 
nieuwe tijdsartikelen, massage, 
coaching en voetrefl extherapie. 
De Castricumse astrologe Bauk-
je Bok is aanwezig, evenals pa-
ragnost Gerrit Schoehuys en spi-
ritueel kunstenares Annabelle 
uit Edam. Vroegkomers profi te-
ren van extra voordeel, want tus-
sen 11.00 en 12.00 uur wordt de 
entreeprijs gehalveerd. De beurs 
is geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Sportcentrum Heemskerk is 
te vinden aan de Kerkweg 221.

Spirituele en 
wellnessbeurs

Goed verzorgde uitvaart 
niet duur bij Formanoij

Regio - Dat een goed verzorg-
de uitvaart niet duur hoeft te zijn 
bewijst Jack Formanoij. Hij is al 
jarenlang werkzaam in de uit-
vaartbranche en zette onlangs 
de stap naar zelfstandigheid. 
Zijn onderneming verzorgt uit-
vaarten in Uitgeest, Akersloot, 
Limmen, Heiloo,  Castricum, 
Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan 
Zee, Velsen en Zaanstad. 
In nauwe samenspraak met de 
nabestaanden wordt de uitvaart 
geheel in stijl en naar wens van 
de overledene verzorgd. Jack 
Formanoij: ,,Het geeft mij veel 

voldoening om het gehele af-
scheidsproces, vanaf de verzor-
ging tot aan het wegbrengen 
van de overledene naar de laat-
ste rustplaats, zo goed mogelijk 
te verzorgen.’’ In een geheel vrij-
blijvende voorbespreking ver-
strekt Formanoij informatie over 
de verschillende mogelijkheden 
en wordt desgewenst een offer-
te op maat gemaakt. ,,Ik kan voor 
iedereen de uitvaart regelen, on-
geacht de zorgverzekering’’, be-
sluit hij. Kijk voor meer infor-
matie op www.uvdf.nl of bel: 06 
11536587.

Ralph Tuijn gaat weer 
roeien op de oceaan 

Einde overeenkomst gemeente 
met Vrienden van Dampegheest
Limmen  - De erfpachtovereen-
komst tussen de gemeente Cas-
tricum en de Stichting Vrienden 
van Dampegheest is beëindigd. 
De reden is dat de exploitatie van 
zwembad Dampegheest fi nanci-
eel niet langer haalbaar bleek. 
De stichting ziet op dit moment 
geen kans om het zwembad lan-
ger kosteneffi ciënt open te hou-

den. Bovendien dreigt de situa-
tie dat de stichting haar fi nanci-
ele verplichtingen niet kan nako-
men.
Het geringe aantal bezoekers is 
daar mede de oorzaak van. Om 
die reden waren de deuren van 
het zwembad eind vorig jaar 
al gesloten. Het college wil de 
overeenkomst daarom ontbin-

den om te voorkomen dat er nog 
meer fi nanciële risico’s of lasten 
ontstaan voor de stichting. Ver-
volgens gaat het college zich be-
raden op de toekomst van de-
ze locatie. Wethouder Leo van 
Schoonhoven beantwoordt vra-
gen op dinsdag 27 januari van 
19.30 tot 20.30 uur in De Vrede-
burg in Limmen.

Lachmeditatie
Castricum - Vanaf woensdag 
4 februari tot en met 11 maart 
worden wekelijks lachmeditaties 
aangeboden van een uur. Afhan-
kelijk van het aantal deelnemers 
vindt de mediatie plaats aan de 
Henri Dunantsingel of in een 
zaaltje. Aanmelden via Marleen 
M. Heeman, tel.: 0251-674450 of 
heeman@humorcoach.nl.

IRun2Bfi t
Castricum - Het Clusius College 
doet mee aan IRun2BFit. Dit is 
een initiatief van voormalig ma-
rathonkampioen Gerard Nijboer. 
Uiteindelijk is het doel dat de 
leerlingen na tien weken in staat 
zijn om vijf kilometer te kunnen 
hardlopen bij ‘De Alkmaar City 
by Night Run’.
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Strandvondstenmuseum 
stopt met dagbesteding
Castricum - Vanwege de bouw-
kundige staat van het Strand-
vondstenmuseum wordt gestopt 
met het aanbieden van dagbe-
steding.
Er wordt gehoopt op een door-
start per 1 mei. Er wordt boven-
dien een kosten-batenanaly-
se opgesteld.  Eigenaar Menno 
Twisk:
,,Al voor de start van het muse-
um waren wij actief met het be-
geleiden van mensen met een 
psychische of verstandelijke be-
perking naar een betaalde baan 
in het reguliere bedrijfsleven. We 
zijn trots op drie cliënten die we 
hebben mogen coachen bij het 
opzetten van een eigen, inmid-
dels succesvolle, onderneming. 
Een gedeelte van deze- en an-
dere trajecten naar een betaal-

de baan zouden we op verzoek 
kunnen blijven verzorgen, maar 
we verwijzen voor aanmelding 
en verdere informatie naar Stich-
ting Odibaan.” Het museum is 
voorlopig alleen in het weekend 
open. Voor groepsarrangemen-
ten wordt een uitzondering ge-
maakt. ,,Mits de binnentempe-
ratuur op een acceptabel niveau 
gebracht kan worden. De kosten 
om deze voorzieningen in stand 
te houden zijn te groot in het 
pand, dat nodig aan renovatie en 
nieuwe isolatie toe is. We vrezen 
dat we deze noodzakelijke inves-
teringen niet langer kunnen uit-
stellen totdat er meer bekend is 
over de besluitvorming over het 
Duynparc.” Odibaan is te berei-
ken via s.jak@odibaan.nl of tel.: 
0299-418310.

Auto in lichterlaaie
Bakkum - Vrijdagmiddag werd 
de brandweer opgeroepen voor 
een autobrand aan de Gouds-
bergen. Dit is een nieuwe straat-
naam op het terrein van Dijk en 
Duin. De bestuurster van de au-
to rook een sterke brandlucht. 
Toen er rook in de auto kwam tij-
dens het rijden, heeft ze de auto 
aan de kant gezet en de brand-

weer gebeld. Deze was na zes 
minuten ter plaatse, maar toen 
stond de auto al in lichterlaaie. 
De spuitgasten hebben de auto 
geblust met water en schuim. De 
bestuurster is onderzocht door 
ambulancepersoneel. De oor-
zaak van de brand is waarschijn-
lijk kortsluiting. Foto: Evelien Oli-
vier.

Zoë voor zevende keer 
te zien in grote musical
Castricum - De veertienjarige 
Zoë Rijk heeft een rol in ‘de bes-
te grote musical van Nederland’, 
Billy Elliot. Zij speelt Sharon Per-
cy, een ballerina. Zoë is al van-
af afgelopen november te zien in 
het Circustheater in Schevenin-
gen, ze heeft maanden voor de-
ze rol gerepeteerd. Eerder speel-
de Zoë in The Sound of Music, 
Joseph en the Amazing Techni-
colour Dreamcoat, Kruimeltje, 
Droomvlucht, Annie en Hij Ge-
looft in Mij. Zoë was zeven jaar 
toen zij voor het eerst optrad in 
een grote musical. Momenteel 

zit zij op het Jac. P. Thijsse Colle-
ge, 3 VWO en volgt veel dans- en 
zanglessen. De musical Billy El-
liot, gebaseerd op de wereldbe-
roemde film, vertelt het inspire-
rende verhaal van een 11-jarige 
zoon uit een arbeidersgezin ten 
tijde van de mijnstakingen in En-
geland (1984-1985). Billy zit op 
boksen maar belandt toevallig in 
een balletles. Tot zijn eigen ver-
bazing blijkt hij hiervoor talent te 
hebben. Tegen de wil van zijn va-
der in gaat hij, onder begeleiding 
van zijn fanatieke balletdocente, 
steeds harder trainen.

Castricum - Tussen vrijdag-
avond en zaterdagmorgen  is in-
gebroken in een schuur op de 
Hoogegeest in Akersloot. Uit de 
ruimte zijn twee zadels wegge-
nomen. Gezien de schuur afge-
legen ligt en niet zichtbaar is van 
de doorgaande weg, bestaat het 
vermoeden dat de daders be-
kend zijn geweest met de omge-
ving. Tussen 14.15 en 20.00 uur 
is ingebroken in een woning aan 
de Lelielaan in Akersloot. Hele 
woning doorzocht en er werden 

een aantal laptops weggeno-
men. Maandag 12 januari is tus-
sen 18.30 en 19.50 uur ingebro-
ken in een woning op de Mient 
in Castricum. De dader is ver-
moedelijk binnengekomen door 
de, niet afgesloten, achterdeur. 
Er werd een I-Pad weggenomen. 
Zaterdag is er tussen 18.00 en 
23.00 uur ingebroken in een wo-
ning aan de Koningin Wilhelmi-
nastraat. Weggenomen werden 
onder andere een racefiets, I-
Pad en sieraden.

Inbrekers actief in kernen

Akersloot   Donderdag om-
streeks 15.40 uur werd een zwar-
te Ford Transit Custom vanaf het 
Wilhelminaplein weggenomen. 
De bestelauto was niet afgeslo-
ten en de sleutels zouden op de 
vloer in de auto liggen. Even na-

dat de aangifte op papier was 
gezet, belde de eigenaar op om 
door te geven dat hij zijn voer-
tuig weer teruggevonden had op 
de Brahmslaan. De autosleutels 
waren niet meer aanwezig in het 
voertuig.

Auto terug, sleutels weg

Akersloot - Met ingang van 1 
januari zijn vijf roomskatholieke 
parochies uit gefuseerd tot één 
nieuwe parochie. Het gaat om de 
H. Jacobus Major in Akersloot, 
H. Adelbertus in Egmond-Bin-
nen, H. Margaretha Maria Ala-
coque in Egmond aan den Hoef, 
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
in Egmond aan Zee en H. Wil-

Vijf parochies samen verder
librordus in Heiloo. De nieuwe 
parochie ‘Bron van levend Water’ 
gaat verder onder één bestuur. 

Op zondag 25 januari om 10.00 
uur is er in de Willibrorduskerk in 
Heiloo een viering, waarin onder 
andere Mgr. J. Hendriks, hulp-
bisschop van het bisdom Haar-
lem-Amsterdam voorgaat. i

Wiebelen toegestaan
Regio - ,Het volgende deel van 
de serie over het wiebelmanne-
tje verschijnt. Zaterdagmiddag 
24 januari om 14.00 uur vertelt 
Harald Timmer over zijn nieuw-
ste boek bij kantoorboekhandel 
Laan; Het Wiebelmannetje en 
de boze kabouters. In dit boek is 
te lezen of Wiebe een oplossing 
vindt voor zijn gewiebel. Wiebe 
zit op een boomzwam te wach-
ten tot zijn natgeregende kluts-
kuikenkussen weer droog is. Hij 
doet zijn best om niet te wiebe-
len, maar als er plotseling een 
kabouter uit de struiken komt, 
gaat het namelijk alsnog mis. 

Harald woonde vroeger in Lim-
men en werkte zelfs voor de 
boekhandel. Het is het vijfde deel 
van de serie en Harald weet nog 
van geen ophouden
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Excelleren op het Ichthus Lyceum
Driehuis - Op het Ichthus Lyce-
um bestaat de mogelijkheid voor 
slimme leerlingen om extra uit te 
blinken. Goede leerlingen wor-
den daarom geselecteerd voor 
het zogenaamde excellentie pro-
gramma. Leerlingen die dat wil-
len kunnen kiezen voor meer uit-
daging in onderwerpen die ze 
zelf erg interessant vinden. 
In de bovenbouw van het vwo 
volgen slimme leerlingen nu al 
lessen op de universiteit. Het 
Leiden Advanced Pre-univer-
sity Programm for Topstudents 
(LAPPTOP) is een voorbeeld van 
zo’n programma waar leerlingen 
onderzoek doen en colleges vol-

gen. Soms volgen ze op inter-
net een cursus van topprofes-
soren. Het bijzondere is dat de-
ze leerlingen dit niet bovenop 
de normale lessen doen, maar 
dit in plaats van de gewone les-
sen mogen doen. Zo zijn er een 
aantal leerlingen die de aanslui-
tingsmodule rechtsgeleerdheid 
voor de Universiteit van Leiden 
volgen. 
Een andere groep leerlingen is 
zich aan het verdiepen in cardi-
ologie en leren ECG’s (hartfi lm-
pjes) interpreteren, zij verdiepen 
zich op celniveau in de oorzaken 
van hartfalen. Het is de bedoe-
ling dat deze leerlingen straks 

ook sneller hun examen kun-
nen halen of meer vakken kun-
nen volgen. 
Ook voor de brugklas start het 
Ichthus Lyceum binnenkort met 
het ontwikkelen van een apart 
programma voor slimme leerlin-
gen. Kortom, meer tijd en ruimte 
om nieuwsgierig en met verwon-
dering nog meer nieuwe dingen 
te kunnen ontdekken en leren.  
Wie meer wil weten over het ex-
cellentieprogramma op het Icht-
hus Lyceum is van harte welkom 
op de informatieavond of open 
dag. Zie ook www.ichthuslyce-
um.nl. (foto: Marielle Lageveen-
Coster, Heldere Blik )

Snowcamp voor PCC 
Heiloo en PCC Bergen

Regio - De 74 eerstejaars 
sportklasleerlingen van PCC 
Heiloo gingen gedurende de 
eerste schoolweek van 2015 
naar Oostenrijk voor het 
Snowcamp 2015. Sportklas-
sers van PCC Bergen zijn ver-
trokken op 18 januari.
 
Sportklassers van PCC Hei-
loo en PCC Bergen krijgen ge-
durende hun onderbouwoplei-
ding de kans om mee te gaan op 
Snowcamp in Oostenrijk. Uiter-
aard bereiden ze zich in novem-
ber en december dan goed voor 
met behulp van een clinic skiën/
snowboarden. Op maandag 5 ja-
nuari arriveerden de sportklas-
sers van PCC Heiloo in het Oos-
tenrijkse Maria Alm, na een lan-
ge nachtelijke busrit met veel 
sneeuw. Dagelijks volgden ze 

onder leiding van hun vijf docen-
ten en vijf begeleiders lessen om 
hun techniek verder te perfecti-
oneren, genietend van prachtig 
weer en optimale sneeuwcon-
dities.
‘s Avonds was er ook allerlei ver-
tier, veel spelletjes, bezoek aan 
een mooie ski- en snowboard-
show, of een prachtig siervuur-
werk. Brugklasser Yacintha Tijs-
sen (14): ,,Het was een echte 
topweek! We hoefden maar een 
heel klein stukje te lopen om 
bij de lift te komen. We gingen 
naar boven en we hadden echt 
een prachtig uitzicht en na drie 
uur skiën gingen we terug naar 
het huis, een gezellige jeugdher-
berg.” ‘s Avonds gingen de lich-
ten al om 21.00 uur uit, want een 
hele dag skiën en snowboarden 
maakt bijzonder slaperig.

Het is uitverkoop bij de 
Aalsmeerse Plantenhal!

Heiloo - Voor liefhebbers van 
planten is het een feest om rond 
te dwalen in de ruim opgezette 
en gezellig ingerichte Aalsmeer-
se Plantenhal; het assortiment 
is enorm, de prijzen messcherp 
en de kwaliteit meer dan uitste-
kend. Daarnaast heeft het hech-
te team dat hier werkt alle ken-
nis in huis om de klanten des-
kundig te adviseren. De eige-
naars, Johan en Kitty van Ben-
nekom, houden van afwisse-
ling en daarom wordt het aan-
bod steeds vernieuwd. Dus werd 
het tijd voor een uitverkoop; al-
les gaat nu met 25 procent kor-
ting de deur uit!

Dat geldt voor alle planten, de 
opgemaakte plantenbakjes, de 
prachtige collectie potterie en de 
cadeauartikelen. De potgrond en 
de bestrijdings- en verzorgings-
middelen vallen buiten de kor-
tingsactie. De uitverkoop duurt 
tot 28 januari waarna nog drie 
dolle dagen volgen.
Ondertussen is het gezellig druk 
in de plantenhal. ,,Veel mensen 
missen na de feestdagen wat ex-
tra gezelligheid in huis en dat 
kunnen planten natuurlijk heel 
eenvoudig veranderen”, vertelt 
Kitty. ,,Bovendien komen veel 

mensen even langs om in plaats 
van een bloemetje een planten-
bakje of bijvoorbeeld de populai-
re phalaenopsis te kopen voor-
dat ze op visite gaan. Mensen 
hebben daar zo veel langer ple-
zier van.”

Het bedrijf is in 1931 op de Ze-
venhuizerlaan 54 in Heiloo be-
gonnen en daar is nog steeds 
een verkooppunt te vinden. Er 
werd voor Aalsmeerse gekozen, 
waar de plantenveiling te vin-
den is, om de versheid van de 
planten te benadrukken. Jan van 
Bennekom, de vader van Johan, 
nam het bedrijf over van de oor-
spronkelijke eigenaar, waarna 
Johan en Kitty volgden. De Ze-
venhuizerlaan werd te klein en in 
2013 werd de Aalsmeerse Plan-
tenhal op de Hoefsmid 25 ge-
opend in de nabijheid van Kar-
wei. Dit bedrijventerrein is het 
eenvoudigste te vinden door 
vanaf de Kennemerstraatweg na 
Willibrord rechts af te slaan de 
Kanaalweg op, bij de driesprong 
de weg naar rechts te volgen, 
de eerste straat links nemen en 
daarna rechts afslaan. Er is rui-
me parkeergelegenheid. Op de 
foto Johan en Kitty en Grenville 
Worwood.

Europarlementariër SP 
komt naar Castricum 

Castricum - Vrijdag 30 janua-
ri komt drs. Anne-Marie Mineur, 
Europarlementariër SP, naar 
Castricum om te praten over de 
EU, met name over het vrijhan-
delsakkoord TTIP (Transatlan-
tic Trade and Investment Part-
nership). Mineur maakt nog niet 
lang deel uit van het Europees 
Parlement, waarin ze met voor-

keurstemmen werd gekozen. Ze 
heeft een indrukwekkende staat 
van dienst als wetenschappelijk 
onderzoekster aan diverse nati-
onale en internationale univer-
siteiten en ze maakte deel uit 
van talloze commissies. Ieder-
een is welkom. De bijeenkomst 
vindt plaats in Geesterhage van-
af 20.00 uur. 

Mee met 
Goed Contact
Castricum - Op dinsdag 27 ja-
nuari brengen de leden van 
vrouwennetwerk Goed Contact 
een bezoek aan de Tweede Ka-
mer in Den Haag. 
Vrouwelijke ondernemers of pro-
fessionals kunnen mee. Inschrij-
ven kan via www.goed-contact.
nl/agenda. Tijdens het bezoek 
is een kort gesprek met Mona 
Keijzer gepland. Zij is in de Ka-
mer woordvoerder verpleeg- en 
thuiszorg en cultuur. Zowel le-
den als niet-leden zijn welkom 
deel te nemen. 
Het bezoek duurt van 13.00 tot 
15.30 uur. Daarna wordt de mid-
dag afgesloten met koffi e/thee 
bij Brasserie Dudok, bruisend 
middelpunt van de Hofstad en 
een populaire parlementaire 
ontmoetingsplek.

Kennismaking 
Sociaal Team

Castricum - Het Sociaal Team 
komt naar de mensen toe. Op 
drie avonden bezoeken de me-
dewerkers van het team samen 
met de wethouders Pelzer, Hol-
lenberg en Klijnstra de kernen. 
Belangstellenden zijn welkom op 
21 januari in Vredeburg in Lim-
men, op
27 januari in het gemeentehuis 
van Castricum en op 3 februari 
in De Vriendschap in Akersloot.
De inloopbijeenkomsten zijn van 
19.00 tot 20.30 uur. Meer infor-
matie lezen? Kijk dan op www.
datisheelnormaal.nl of www.
hoeverandertmijnzorg.nl. Of 
stuur een e-mail naar sociaal@
castricum.nl. Bellen kan naar 
0251-661299 op werkdagen tus-
sen 9.00 en 16.00 uur. Een cri-
sissituatie melden op het ge-
bied van huiselijk geweld of jon-
geren? Ook dat kan bij het Soci-
aal Team. 
Buiten kantooruren moet men 
contact opnemen met Veilig 
Thuis: 0800-2000.

Huwelijkscursus
Castricum - De ‘Marriage 
Course’ is een tweewekelijk-
se cursus van zeven avonden 
die wordt aangeboden door de 
Evangeliegemeente. Elke avond 
begint met een diner voor twee 
met daarna afwisselend per-
soonlijke toespraken via een dvd 
en interactie tussen de partners.

Het ‘christelijke’ aan de cursus is 
dat de basiswaarden van de cur-
sus christelijk zijn, denk aan kie-
zen voor trouw, verbondenheid, 
eerlijk zijn, de naaste liefhebben 
et cetera. Vanaf 16 februari 19.00 
uur in The Basement, Ruimte 
van de EGC onder het zwembad 
De Witte Brug. Voor opgave en 
meer informatie: Gerard en Ger-
da Zoetelief, Tel. 0251-651860/ 
toe00vlucht@casema.nl.
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Castricum - Zondag 11 janu-
ari aan het einde van de mid-
dag werd de brandweer van 
Akersloot opgeroepen, omdat 
er iemand in het water lag bij de 
Tienerwal in Alkmaar. Onderweg 
met de brandweerboot kregen 
ze te horen dat de persoon uit 
het water was gehaald. Maan-
dagavond werden de spuitgas-
ten opgeroepen voor een brand-
melding bij de opnamekliniek 
van Dijk en Duin. Er was brand 
ontstaan in een prullenbak, maar 
die was ondertussen geblust. De 
komst van de brandweer was 
wel noodzakelijk voor nacontro-
le en om de behoorlijke rookont-
wikkeling uit het pand te krijgen. 
Dit is met behulp van de rook-
generator gedaan. Woensdag-
avond rond 22.30 uur was het de 
beurt aan de brandweer Limmen 
om in actie te komen. Er was 
sprake van een schoorsteen-
brand aan de Molenweg in Lim-
men. Deze hebben ze gedoofd 
en de schoorsteen werd alvast 
geveegd in afwachting van een 
erkend bedrijf. Donderdagmid-
dag kwam er een brandmelding 
binnen van De Santmark in Cas-
tricum, maar deze werd weer in-
getrokken. Zaterdagochtend om 
00.55 werden de brandweerlie-
den uit hun slaap gewekt om-
dat de lift bij Villa Rotonda defect 
was. En er zaten nog zes perso-
nen in de lift en die waren heel 
blij dat de brandweer hen kon 
bevrijden. Zaterdagavond om 
18.20 werd er groot alarm gesla-
gen omdat een auto te water zou 
zijn geraakt  op de Zeeweg / Pro-
vinciale weg. Hierop rukte meer-
dere hulpverleners uit. Er werd 
echter niets aangetroffen.

Brandweer 
volop in actie

Beleef mooie wandelingen
Castricum - De Verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft  Ans 
Zonneveld-Stuifbergen uitge-
nodigd om  te vertellen over de 
wandelingen die zij gemaakt 
heeft. 
Zo heeft zij onder andere over 
de eeuwenoude voetpaden naar 
Santiago de Compostela gelo-
pen langs prachtige landschap-
pen en historische steden en 
dorpen. Geïnteresseerden kun-
nen op dinsdagmorgen 27 janu-
ari  van 10.00 tot 12.00 uur bij de 
groep aanschuiven in  het muse-
um van de werkgroep Oud Cas-
tricum, de Duynkant, hoek Ge-

versweg/Duinenboschweg (ach-
ter het station) te Castricum. 
Opgeven bij Welzijn 
Castricum,tel.: 0251-656562, e-
mail info@welzijncastricum.nl.

Film Tour de Flevo is zoek
Castricum - In het 38e Jaarboek 
van de Werkgroep Oud-Castri-
cum, dat eind oktober verschijnt, 
wordt een artikel opgenomen 
over de herinneringen aan de 
Tour de Flevo die van 1957 tot en 
met 1962 door de Castricumse 
jeugd werd gereden. Op 21 fe-
bruari 2004 heeft daarvan een 
reünie plaats gevonden in het 
Clusius College, waar een film 

over de fietstochten werd ge-
draaid. Sindsdien is deze film 
spoorloos. De werkgroep wil 
graag over de film beschikken 
en doet hierbij een oproep om 
deze boven water te krijgen. Die-
genen die bij de zoektocht kun-
nen helpen wordt verzocht con-
tact op te nemen met Hans Boot 
via 0251-655318 of hansboot@
ziggo.nl.

Cursus beeldhouwen 
en keramiek Toonbeeld

Castricum - Op maandag 2 fe-
bruari zijn er twee open lessen 
bij Toonbeeld: ‘s middags beeld-
houwen, ‘s avonds keramiek. In 
de middag start een nieuw blok 
in de beeldhouwcursus van Leo 
van den Bos. Deze lessen gaan 
van start onder de naam: de 

beeldhouwclub. In een serie van 
elf lessen leert men  een ruimte-
lijke compositie maken van die-
ren of vogels. De start is een be-
zoek aan de kinderboerderij in 
Castricum om dieren naar levend 
model te boetseren. De lessen 
worden gegeven op maandag-
middag van 13.30 - 16.00 uur. In 
de avond gaat een nieuwe kera-
miekcursus van start. Deze keer 
geen wekelijkse lessen maar ze-
ven lessen verdeeld over vier 
maanden. Er kan op deze avon-
den worden gedraaid op potten-
bakkersdraaischijven. Maar ook 
andere keramische basistech-
nieken worden gedoceerd. Aan-
melden voor de cursussen kan 
via de website van Toonbeeld. 
www.toonbeeld.tv. Een open les 
bij Toonbeeld is vrijblijvend; men 
betaalt de les alleen bij aanmel-
ding als u zich voor de hele cur-
sus aanmeldt. Op de foto een 
werk van Leo van den Bos.

Castricum - Projectkoor Castri-
cum organiseert een bijzonde-
re en veelzijdige Sing-In op za-
terdag 11 april in de Maranat-
hakerk van 9.30 tot 17.00 uur. 
Van 10.00 tot 15.30 uur wordt 
een aantal korte composities in-
gestudeerd, zowel klassiek als 
lichtvoetig en om 16.00 uur is de 
presentatie voor het publiek. 
Dit optreden is gratis bij te wo-
nen. Het repertoire vermeldt on-

der meer Mozart, Elgar maar 
ook The Beatles. Pianist is Gijs 
Braakman, de vaste begeleider 
van het Projectkoor. 
Dirigent is Cees Brugman. Mee-
zingen kost kan. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via 
www.projectkoor-castricum.nl 
voor 15 februari. Bel voor meer 
informatie: Aad Zonneveld 0251-
656907 mail: aadentinus@hot-
mail.com.

Blazersensemble in kerk
Limmen - Limmen Cultuur pre-
senteert op zondag 8 februa-
ri vanaf 14.30 uur het blazersen-
semble Septentriones. Het con-
cert wordt gehouden in de Pro-
testantse Kerk op de Zuidker-
kenlaan. 

Het ensemble werkt aan twee of 
drie projecten per jaar. Een kor-
te periode van intensief repete-
ren wordt afgesloten met con-
certen op diverse locaties in 

Nederland. Het repertoire be-
staat uit klassieke, romantische 
en hedendaagse werken. Op 8 
februari treden zij op in de vol-
le bezetting, elf musici totaal, op 
hoorn, fagot, hobo, klarinet en 
contrabas. Het geheel staat on-
der leiding van dirigent Herman 
Draaisma. 
Kijk voor verdere informatie, re-
serveringen en entreeprijzen op 
www.limmencultuur.nl of via tel.: 
072- 5053274.

Laatste keer 
in de kerk

Bakkum - Op donderdag 5 fe-
bruari wordt de laatste klankme-
ditatie in het Witte Kerkje in Bak-
kum gehouden. 
Aanvang 20.00 uur. Informatie/
reserveren: Joke Welboren, tel.: 
06-36155637, sakagaweea@hot-
mail.com.

Helios wint van Kinea
Castricum - Helios begon zwak 
aan de korfbalwedstrijd en stond 
al snel op een 2-0 achterstand 
alvorens zelf te gaan scoren: 2-1. 
Kinea liep uit naar 5-1, totdat 
Frank Brakenhoff iets terug kon 
doen met een mooi wegtrekbal-
letje, 5-2. Omdat de verdediging 
nog niet scherp genoeg was, kon 
Kinea toch weer verder uitlopen 
naar 7-2, voordat er weer schot 
in de zaak kwam: 7-3. Vanaf dat 
moment kwam Helios sterk op-

zetten en wist de boel gelijk te 
trekken 9-9. Vlak voor rust wist 
Frank Brakenhoff uit een vrije 
bal de voorsprong te bemachti-
gen: 11-12 en dat was tevens de 
ruststand.
Helios ging in de tweede helft op 
dezelfde voet door en wist al snel 
de 11-14 te maken door Nadien 
Oudejans met een omdraaibal. 
Toen draaide Helios op volle toe-
ren en liep gemakkelijk uit naar 
12-18. Eindstand: 18-23. 



Emergo speelt voor 
sponsors en donateurs

Castricum - Zaterdag 24 janua-
ri geeft muziekvereniging Emer-
go speciaal voor de donateurs 
een concert in  het Jac.P. Thijs-
se College. Het concert begint 
om 20.00 uur en de toegang voor 
donateurs is gratis. 

Op het donateursconcert dit 
keer een nieuwe dirigent. Sascha 
Ewouts is sinds kort de nieuwe 
dirigent van het opleidingsor-
kest van Emergo. Sascha speelt 

saxofoon in het orkest van de 
marechaussee en in het fan-
fare-orkest van Emergo. Naast 
het opleidingsorkest zullen ook 
de brassband Backum Brass en 
het fanfare-orkest van Emer-
go een deel van het programma 
voor hun rekening nemen. En 
na afl oop van het concert zal de 
Ray’s Initiative Big Band de ‘der-
de helft’ van de avond muzikaal 
omlijsten met een aantal swin-
gende nummers. 

Op kleur in de Tuin 
Castricum - Tot 25 februa-
ri  exposeert Wilfred Vlasman 
uit Heemskerk met vijftien schil-
derijen in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Te zien zijn diverse pop-
sterren, zeegezichten,  bospaad-
jes en stillevens.
Hij schildert met acryl en olieverf 
in een expressieve stijl. Vincent 
van Gogh is een groot voorbeeld. 
De tuin is geopend op werkda-
genvan half tien tot half vijf.

Lisanne Schoonebeek 
Nederlands kampioen!
Castricum - Lisanne Schoone-
beek (15) won afgelopen zon-
dag bij de NK voor C-junioren 
het goud op 60m horden indoor 
in Apeldoorn. in de series liep ze 
de landelijk snelste tijd van dit 
seizoen, 9.17. Dat was vooral ver-

rassend gezien de korte voorbe-
reidingstijd in verband met een 
blessure en een gescheurde en-
kelband. Daarnaast wist de AV 
Lycurgus-atlete bij het kogelsto-
ten beslag te leggen op de zesde 
plaats met een PR van 11.47m.

AZ, FC Twente en PSV bij FCC 
Castricum - Afgelopen zater-
dag brachten de jonge ’prof-
fi es’ van AZ, FC Twente en 
PSV een bezoek aan FC Cas-
tricum. 

Dit werd mogelijk gemaakt door 
de inzet van teammanager Ron 
Kooi van AZ, die sinds een aan-
tal jaren FC Castricum uitkiest 
als trainingskamp. 
Zaterdag speelden de teams ie-
der twee wedstrijden van twee 
keer 25 minuten tegen elkaar 
onder leiding van het arbitrale 
toptrio Iris Groot, Nour Boujahr 
en Florian Lodeweegs. 

Het kleine toernooi werd gewon-
nen door PSV met als tweede 
AZ en een derde plaats voor FC 
Twente.

Foto: Jacob de Maar. 

Reünie Augustinusschool
Castricum - In 2015 bestaat de 
Augustinusschool  95 jaar. Er ko-
men geen jaren mer bij. De Au-
gustinus fuseert per 1 augus-
tus met de Toermalijn. Een groep 
ouders heeft dit aangegrepen 
om  een  reünie te organiseren 
ter ere van het 95-jarig bestaan 
van de school.
Deze vindt plaats op 28 maart 
2015 tussen 15.00 uur en 18.00 

uur op de Augustinusschool. 
Opgeven kan door een mail te 
sturen naar: reunieaugustinus-
school@hotmail.com. 

Vermeld naam en het jaartal van 
het laatste schooljaar en maak 
7,50 euro over op rekeningnum-
mer  NL98RABO0311962416 ten 
name van. OV Augustinusschool. 
Opgeven kan tot 28 januari. 

Castricum - Afgelopen week-
end vonden in Kerkrade de Ne-
derlandse kampioenschappen 
cross plaats. Voor Team Distan-
ce Runners is het NK met twee 
titels, drie medailles en elf top 
tien noteringen is deze editie ge-
slaagd.
Bram Anderiessen zorgde voor 
het eerste goud De B-junior  liep 
overtuigend naar de Nederland-
se titel. TDR werd bij de lange 
cross voor vrouwen vertegen-
woordigd door Inge de Jong. 
Zij wist als vierde te fi nishen. Bij 

de lange cross voor de mannen 
werd Michel Butter vierde, Vlak 
achter Butter kwam Edwin de 
Vries als vijfde over de streep. 
Ronald Schröer kwam als zesde 
over de fi nish. 

Op de korte cross voor vrouwen 
weet Manon Kruiver haar favo-
rietenrol helemaal waar te ma-
ken en behaalde goud. Lotte 
Krause wist het brons te verove-
ren. De vierde plek is er voor Jill 
Holterman.
Bij de kort cross voor mannen

Vooraf wordt Mark Nouws ge-
zien als één van de favorieten 
voor de Nederlandse titel. De re-
gerend Nederlands kampioen 
1500 meter komt echter niet uit 
de verf vandaag. Nouws komt 
hoestend als vijfde over fi nish 
op twaalf seconden van winnaar 
Nils Pennekamp. Achter Nouws 
vechten teamgenoten Neal Bou-
terse en Tjerk Conijn een mooie 
strijd uit. Bouterse weet Conijn 
in de eindsprint net af te troeven 
en komt als zesde over de streep, 
gevolgd door Conijn. 

Een noodkreet uit Kurkenhof

Limmen - De kurken rollen nog 
steeds met grote hoeveelheden 
de Limmer dorpsgrenzen bin-

nen voor stichting Limmen Lu-
diek. De Kurkenhof barst bij-
na uit haar voegen; zoveel kur-

ken heeft Limmen Ludiek al in 
haar bezit. Naar schatting liggen 
er nu een kleine 500.000. Maar 
er is een chronisch gebrek aan 
diep gekleurde rood/zwarte kur-
ken om de juiste details te kun-
nen aanbrengen in het moza-
iek waarmee een wereldrecord 
wordt gevestigd. 
Voorzitter Kees de Jong: ,,We zijn 
er achter gekomen dat we van 
de donkerste tint, bijna zwart, 
veel te weinig hebben. We moe-
ten de komende acht weken op 
jacht naar zeker 30.000 donker 
gekleurde kurken en daar heb-
ben we alle hulp bij nodig. We 
kunnen Anne Frank natuurlijk 
geen blond gaan geven!” Voor 
meer informatie www.limmenlu-
diek.nl.

Taizé Projectkoor in kerk
Limmen   Meezingen met vier-
stemmige Taizé-muziek? Dat 
kan op de woensdagen 21 en 
28 januari om 20.00 uur in de 
Corneliuskerk van Limmen. 
De deelname aan deze repeti-
tie onder leiding van Peter Rijs 
is bedoeld voor zowel koorle-
den, kerkgangers als geïnte-

resseerden. Op zaterdag 31 ja-
nuari om 19.00 uur is er een 
meditatieveviering in de Cor-
neliuskerk waar het project-
koor de zang verzorgt met Tai-
zé-acclamaties. Deelname aan 
het projectkoor is gratis, aan-
melden via pastorie.cornelius-
parochie@hetnet.nl.  
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -Buurtschap Assum is lang geleden ontstaan en de historie van Assum gaat veel verder terug 
dan bijvoorbeeld de kern Uitgeest, denk hierbij aan de tijdslijn van rond 450 voor Christus. Assum heeft 
ook een duidelijke link naar het kasteel Slot Assumburg. Begin jaren 50 van de vorige eeuw groeide ik 
op aan de Tolweg en speelde veel op Assum en ook op de andere buurtschap de Weeg. Aan die perio-
de heb ik altijd goede herinneringen bewaard en ik zie tot mijn vreugde dat Assum nog heel veel weg 
heeft van die periode. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert woens-
dag 28 januari een lezing over 
het werk van de Stichting Zien-
derogen. Deze Stichting ‘vecht’ 
sinds 1966 tegen onnodige 
blindheid en helpt slechtzienden 
in de allerarmsten landen van de 
wereld. 
Door giften en sponsoren werd 
het mogelijk gemaakt om rijden-
de oogklinieken te ondersteu-
nen in Afrika, werden ziekenhui-
zen en blindenscholen gebouwd 
en optische centra opgericht. Bij 
wie het zicht al was verdwenen 
werd alles in het werk gesteld 
om mensen toch als volwaardige 
burgers te laten leven. Braillema-
chines, braillelectuur en speciaal 
papier vonden hun weg naar de 
blinden en slechtzienden in de 
meeste tweede en derde wereld-
landen. 
De laatste jaren werden geken-
merkt door speciale missies. Een 
team van opticiens en/of opto-
metristen aangevuld met stagiai-

res, (lokale) vertalers en helpers 
probeerden in een tijdsbestek 
van tien dagen zoveel mogelijk 
mensen aan een bril te helpen. 
Nee, niet zomaar een bril. Een 
bril op maat! Ter plekke opgeme-
ten en afgepast, geslepen door 
welwillende optiekbedrijven en 
vanuit Nederland weer verzon-
den naar de blijde eigenaars, 
die zonder deze missies nooit in 
staat zouden zijn om een bril aan 
te schaffen.
Aan de hand van foto’s vertellen 
de vrijwilligers over hun bijzon-
dere missies.

Woensdag 28 januari, aanvang 
14.00 uur, zaal open 13.45 uur. 
Kosten 1,50 inclusief koffie/thee. 
U kunt aan de zaal een kaart-
je kopen of vooraf op het kan-
toor van de S.U.S., Middelweg 5 
te Uitgeest. Meer informatie te-
lefoon: 0251 – 319020 of via de 
mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
de website: www.uitgeesterseni-
oren.nl.

Activiteit S.U.S.
Lezing Zienderogen

Oud papier Molenhoek
Uitgeest - Zaterdag 24 janu-
ari wordt er weer papier verza-
meld bij Basisschool de Molen-
hoek. Uiteraard is de ouderraad 
ook deze zaterdag aanwezig met 
een grabbelton. 
Kinderen die 5 kilo papier of 

meer brengen grabbelen voor 
een leuk cadeautje . Oproep aan 
iedereen die de school een warm 
hart toedraagt: breng uw oud 
papier tussen 09:30 en 11:30 uur 
naar de Molenhoek aan de Mei-
doornstraat..

Live-uitzending Radio 
Uitgeest meemaken

Uitgeest - Medewerkers van 
Radio Uitgeest verzorgen een 
live-uitzending in dorpshuis De 
Zwaan. Altijd al eens willen we-
ten hoe zo’n uitzending in zijn 
werk gaat, dan is dit uw kans. 
Ook is er gelegenheid tot het 
doen van de groeten, het houden 
van een praatje of u kan worden 
geïnterviewd. 
Donderdag 12 februari van 09.30 
– 11.30 uur heet de Stichting Uit-

geester Senioren u daar welkom. 
Zaal open 9.15 uur. Kosten 1,50 
inclusief koffie/thee.

U kunt aan de zaal een kaart-
je kopen of vooraf op het kan-
toor van de S.U.S., Middelweg 5 
te Uitgeest. Meer informatie te-
lefoon: 0251 – 319020 of via de 
mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
de website: www.uitgeesterseni-
oren.nl.

Uitstekend marathonjaar 
voor Ruud van Egmond
Uitgeest - Uitgeester Ruud van 
Egmond is 22 jaar en schaatst 
marathons in de C divisie van 
de KNSB regio west. Marathon 
schaatsen op de kunstijsbanen 
gaat hem goed af. Landelijk werd 
hij twee jaar geleden tweede bij 
de junioren in Den Haag. Vorig 
jaar eindigde hij als zevende in 
regio west, bij het ‘6 banen toer-
nooi’. Door deze hoge eindklas-
sering mocht hij dit seizoen pro-
moveren naar de landelijke B-rij-
ders. Helaas moest Ruud hier-
voor afzeggen, dat kwam door 
een hardnekkige blessure. Voor 
hem zat er dus niets anders op 
dan dit seizoen weer deel te ne-

men in de C divisie. Na negen 
wedstrijden staat hij nummer 1 
in het tussenklassement. Ruud 
staat ruim 55 punten voor in het 
klassement, met nog drie wed-
strijden te gaan. De finale wordt 
op 15 februari in Rotterdam ver-
reden. Wekelijks rijdt hij ook op 
zijn thuisbaan in Alkmaar, daar 
traint hij bij de marathon selec-
tie van Alkmaar onder leiding 
van oud marathonschaatser Piet 
Bloedjes. 
Zondag 4 januari heeft  Ruud het 
marathon kampioenschap van 
Nederland gereden in Gronin-
gen bij de neon senioren  tot 23 
jaar. Zijn eindklassering van het 

Nederlands kampioenschap was 
29ste van de 56 gestarte rijders. 
Zijn resultaten zijn zo goed dat 
hij mag deelnemen aan de al-
ternatieve Elfstedentocht  op de 
Weissensee in Oostenrijk eind 
januari. Dit sterke deelnemers-
veld bestaat uit de landelijke A- 
en B-rijders en de beste mara-
thonrijders uit de landelijke C-
klasse.
Het schaatsen is zijn passie, 
daarin wil hij graag verder ko-
men, mogelijk volgend seizoen, 
bij de landelijke B rijders. Wat 
er verder nog op zijn pad komt 
daar laat hij zich nog niet over 
uit, maar de wil om nog hoger 
op te komen is aanwezig. Ho-
pelijk rijdt Ruud in Oostenrijk op 
de Weissensee een mooie klas-
sering. Maar voor hem is alleen 
mee mogen doen ook al een fi-
nale. (Ton van Egmond)
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Vier dagen feest op De Brink

Castricum - Vier dagen lang is 
er van alles te doen op De Brink. 
De opbrengst van alle activitei-
ten komt ten goede aan het car-
navalsfeest voor mensen met 
een verstandelijke beperking dat 
op zondag plaatsvindt. 

Muziekvereniging Emergo en 
musicalgroep The Cast verzor-
gen op donderdag 29 januari sa-
men een optreden in een grote 
verwarmde tent. De aanvang is 
20.00 uur. The Cast brengt num-
mers uit de musical Cabaret die 
zij in mei uitvoeren in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk. Het 
orkest speelt diverse befaamde 
werken en na afloop verzorgt de 
Big Band een optreden. De gast-
dirigenten Gert Jan Weel, Marian 
Vollers en Henny Huisman pro-
beren de dirigeerstok op ade-
quate wijze te hanteren, waar-
bij het publiek als jury zal funge-
ren. Voor deze avond is het mo-

gelijk een tafel voor tien perso-
nen te reserveren via www.so-
ciaalcastricum.nl. Wil men geen 
gebruik maken van het VIP ar-
rangement dan bedraagt de toe-
gang vijf euro per persoon. Vrij-
dag 30 januari vindt in de feest-
tent een van de grootste keez-
toernooien van Noord-Holland 
plaats. Die avond doen ruim 
tweehonderd ‘keezers’ hun ui-
terste best om de wisselbeker in 
de wacht te slepen. In de pau-
ze van elke speelronde wordt het 
publiek vermaakt met een optre-
den van zanger Bernard Karsten. 
Aanvang 20.00 uur. Aanmel-
den via www.sociaalcastricum.
nl  of bel met John Burgmeijer 
072-5053360. Zaterdag 31 ja-
nuari start om 8.30 uur vanaf de 
feesttent een mountainbiketocht 
voor zowel beginners als gevor-
derden door de duinen. De tocht 
wordt begeleid door ervaren in-
structeurs.  Men wordt welkom 

geheten om 8.00 uur met kof-
fie en bij terugkomst wacht een 
kop soep. Ook is er die dag een 
wandeltocht van tien of twintig 
kilometer. De wandelaars star-
ten tussen 9.30 uur en 12.00 uur 
en hebben ruim de tijd om de 
tocht te volbrengen. Beide toch-
ten worden duidelijk aangege-
ven door middel van pijlen, zo-
dat niemand hoeft te verdwalen. 
Bij terugkomst is er soep en een 
stukje muziek. Aanmelden via 
www.sociaalcastricum.nl of bij 
de tent. Zaterdagmiddag 31 ja-
nuari is er sowieso van alles te 
beleven in de feesttent. Zo ge-
ven om 16.30 uur enkele dans-
groepen van Club Mariz een de-
monstratie. Om 17.00 uur treedt 
de band Morgan uit Limmen op 
en daarna Bernard Karsten die 
om 19.00 uur zijn zangtalen-
ten toont. De optredens worden 
gevolgd door de gemeentelij-
ke sportverkiezingen. De sport-
vrouw, sportman, sportteam, ta-
lent van het jaar 2014 worden 
bekendgemaakt. Wethouder 
Leo van Schoonhoven neemt de 
prijsuitreiking voor zijn rekening. 
Vanaf 20.45 uur zal het feestge-
druis in alle hevigheid losbarsten 
met het bekende duo De Wico¹s. 
Zondag 1 februari is de negende 
editie van een groots carnavals-
feest voor mensen met een ver-
standelijke beperking. De Stich-
ting Sociaal Carnaval kan onge-
veer driehonderd gasten verwel-
komen die een onvergetelijke 
dag gaan beleven. Blaaskapel de 
Bloaspiepers uit Rotterdam komt 
en diverse carnavalsverenigin-
gen zijn van de partij. Het hoog-
tepunt op deze dag is de Play-
backshow, gepresenteerd door 
tv-presentator Henny Huisman.

Succesvolle collecte René 
Kievit voortgezet op de fiets
Akersloot - Hij is de meest suc-
cesvolle collectant van de stich-
ting Het Vergeten Kind; René 
Kievit. In totaal heeft hij met zijn 
eenmansactie nu 2015 euro op-
gehaald, vooral door te collec-
teren. Maar René is ook te vin-
den op www.justgiving.nl/fiet-
sen-voor-het-het-vergeten-kind. 
Voor iedere opgehaalde euro via 
deze website gaat hij een kilo-
meter fietsen, met een maximum 
van 1000 kilometer.
,,Tijdens het collecteren kreeg 
ik verschillende reacties. Geluk-
kig gaven veel mensen gul, maar 
er waren ook nee-knikker, of ik 
werd  weggewuifd en sommi-

ge zeiden dat ze zelf een verge-
ten kind waren. Sommige men-
sen reageerden ronduit onbe-
schoft. Op 7 januari ben ik naar 
de Stichting van Het Vergeten 
kind in Den Haag geweest, waar 
ik alvast 1.850 euro kon over-
handigen. De rest volgt na mijn 
sponsoractie op de fiets.” Re-
né heeft zelf een moeilijke jeugd 
gehad. Het geld dat hij heeft op-
gehaald komt ten goede aan 
kinderen van nul tot achttien jaar 
die mishandeld, misbruikt, ver-
waarloosd, verstoten en gevlucht 
zijn en opgroeien in sobere op-
vangcentra met minimale speel-
mogelijkheden.

Overtuigend zaalkampioen
Castricum - Afgelopen zater-
dag heeft het B1-team van de 
MHCC de laatste wedstrijd in 
de competitie zeer succesvol af-
gerond. In Haarlem speelde het 
eerste team  (JB1) twee wed-

strijden. De laatste wedstrijd van 
de kampioenen werd tegen Ben-
nebroek B1 afgesloten met een 
overtuigende 10-0. In totaal staat 
de teller na deze competitie op 
87 doelpunten.

Laatste kans
zonnepanelen

Castricum - Al 180 Castricum-
mers hebben een gratis offerte 
voor zonnepanelen op hun dak 
aangevraagd via de Lokale Actie 
Zonnepanelen van CALorie. 

De actie is uniek vanwege de 
gunstige prijs en het lokale ka-
rakter. Het aanvragen van een 
offerte onder de voordelige voor-
waarden kan nog tot 1 februari 
via de website van CALorie. 
Manuel den Hollander van CA-
Lorie: ,,Dankzij de volledige me-
dewerking van groothandel in 
zonnepanelen Libra Energy, een 
bedrijf dat toevallig in Castri-
cum is gevestigd, kon CALorie 
de actie 100 procent lokaal hou-
den. Iets wat tot nu toe uniek is 
in Nederland. Libra Energy levert 
de zonnepanelen en de toebeho-
ren tegen kostprijs aan de zeven 
lokale installateurs die meedoen 
aan de actie. De BTW wordt net-
jes teruggevorderd door Toepoel 
& Partners, een lokaal admini-
stratiebedrijf dat de weg naar de 
belastingdienst op z’n zak kent.”  

Castricum - Elke laatste maan-
dagmiddag van de maand, dus 
in januari op de 26e, wordt bin-
go gepeeld voor 55-plussers 
bij Roon Lunchroom in winkel-

Bingo voor 55-plussers
centrum Geesterduin. Aanvang 
14.00 uur. Iedereen krijgt een 
prijs die beschikbaar zijn gesteld 
door de winkeliers van Geester-
duin. Opgeven: 0251-671384. 

Week van de Poëzie
Castricum - ‘Met zingen is de 
liefde begonnen’, dat is het the-
ma van de Week van de Poëzie 
die op donderdag 29 januari van 
start gaat. De bibliotheek deelt 
ansichtkaarten uit, zo lang de 
voorraad sterkt, met daarop een 
gedicht over het thema. Raoul 
de Haan is schrijver, schilder en 
beeldend kunstenaar en hij komt 
naar de bibliotheek van Castri-
cum. Rondom het thema Poë-
zie en Landschap neemt Raoul  

belangstellenden op 29 janua-
ri gedurende anderhalf uur mee 
in zijn poëziepresentatie. Raoul 
toont beelden van landschappen 
uit onder andere Peru en Bolivia, 
Zuid-Spanje en Nederland die 
hem hebben geïnspireerd tot het 
schrijven van specifieke gedich-
ten. De presentatie vindt plaats  
in de bibliotheek in Castricum, 
Geesterduinweg 1. Zijn voor-
dracht begint om 20.00 uur en 
de toegang bedraagt drie euro.

Papenbergloop Vitesse 
Castricum - Voor de meiden van 
Vitesse’22 is de jaarlijkse Papen-
bergloop georganiseerd. Bij deze 
vrijblijvende activiteit voor jong 
en oud werden twee rondjes om 
de Papenberg hardgelopen. Elk 
rondje was ruim twee kilometer, 
dus dat is best een prestatie als 
je normaal nooit hardloopt.
De meidentak van Vitesse ‘22 is 
sterk groeiende. Bij Vitesse ‘22 

spelen nu zes dames-/meiden-
teams in alle leeftijdsgroepen en 
er komen steeds meer nieuwe 
meiden bij. 
Mail voor meer informatie naar 
damesvoetbal@vitesse22.nl. 
Sinds dit seizoen is het ook mo-
gelijk om vrijblijvend te voetbal-
len. Elke donderdagavond van-
af 20.30 uur is er het damestrim-
voetbal.  







Afwisseling in Bakkerij 
Castricum - ‘Bliepjesmuziek’, 
new wave en een jazzkwartet; al-
lemaal dit weekend in De Bakke-
rij. Op woensdag is er eerst een 
spelletjesavond en op vrijdag 
staat een spektakel met spel-
computers op het programma. 
Chiptunes van Eindbaas is het 
genre waarmee muziek wordt 
gemaakt door middel van Game-
boy’s, Atari’s, Commodore 64 en 

Super Nintento’s. Zaterdag volgt 
new wave met Wavezero en de 
Amsterdamse band met Castri-
cumse roots; Scare The Bear. 

Op zondagmiddag speelt ArtiS-
hock Jazz Saxofoonkwartet het 
weekend tot een einde met een 
mix van swing, cooljazz, souljazz 
en Latin. Kijk voor meer informa-
tie op www.podiumdebakkerij.nl. 

Jazz In Bakkum met 
Demi Seq Jazz & Fusion

Bakkum - Zondag 25 januari 
opent Hotel Borst om 15.00 uur 
de deuren en treedt de formatie 
‘Demi Seq’ op onder de bezie-
lende muzikale leiding van pia-
nist-arrangeur Addy Scheele.
Naast pianist Addy Scheele be-
staat de band uit uit contrabas-
sist Hans Lass, Gerlo Hesse-
ling saxofoon en drummer Den-
nis Elderman. Demi Seq speelt 
composities van Addy Schee-
le, Gerlo Hesselink, Chick Co-
rea, Herbie Hancock, Joe Zawi-
nul, Miles Davis en andere. Ad-

dy Scheele werkt als docent, pi-
anist, componist en arrangeur 
voor film, cd- en theaterproduc-
ties. In de zeventiger jaren van 
de vorige eeuw was hij al actief 
in de jazzscene met onder ande-
re Alan Laurillard, Jenne Meine-
ma, John Eskes en Robert Veen 
in diverse formaties, zoals Het 
Gronings Workshop Orkest, Tune 
up en Springtide. Met een eigen 
compositie werd hij met de for-
matie Tune Up in ‘78 finalist op 
het Larense Jazzpodium. 
Hij werkte jarenlang als pianist 

Dos-turnsters gaan door naar 
provinciale kampioenschappen

Castricum - Zaterdag 17 janu-
ari  zijn in Beverwijk de twee-
de competitiewedstrijden turnen 
van de Koninklijke Nederland-
se Gymnastiek Unie gehouden. 
Diverse meisjes van Dos namen 
deel aan deze wedstrijden in de 
vijfde en zesde divisie .
Lena Lute turnde een zeer mooie 
balkoefening en behaalde uit-
eindelijk na vier toestellen de 
derde plaats. Vlak achter haar 
eindigden haar clubgenoot-
jes Kirsten Duijn en Yara La-
gerweij. Kirsten kwam als beste 
uit de bus na twee wedstrijden 
en mocht zich rayonkampioene 
noemen. Lena en Yara behaal-
den de hoogste dagscore van 
alle meisjes: 14.15 punten op de 
evenwichtsbalk en brug. Noor-
tje van der Werf had een goede 
wedstrijd, dankzij een prachtige 
vloeroefening behaalde zij zilver, 
Een bronzen medaille werd ge-
wonnen door Quely Figelet in de 
categorie instap.  Na deze twee 
wedstrijden mogen alleen de 
beste meisjes per categorie naar 
de provinciale kampioenschap-
pen in maart/april.  Van Dos 
zijn zes meisjes doorgestroomd: 
Kirsten Duijn, Lena Lute, Fien de 
Ruijter, Imke Lute, Anna van Eg-
mond en Noortje van der Werf.

Zondagochtend beten in alle 
vroegte Sophie Wolk, Yentl van 
Leeuwen, Denise Scheerman 
en Marjolein Zoontjes de spits 
af tijdens de tweede competi-
tiewedstrijd van de vierde divi-
sie. Allen turnden een voortref-
felijke wedstrijd. Sophie (pre-in-
stap D2) mocht daarbij de twee-
de prijs in ontvangst nemen. 
Yentl mocht in haar categorie, 
pre-instap D1, zelfs de gouden 
medaille in ontvangst nemen. 
Ook Marjolein (jeugd II) had een 
goede dag, turnde overal stabiel 
en werd derde.

Tijdens de tweede wedstrijd 
kwam Amber Blaauw in actie. 
Na vier toestellen geturnd te 
hebben, mocht zij een bronzen 
medaille mee naar huis nemen.  
Tevens was zij in haar categorie 
de beste van twee wedstrijden 
samen en dus rayonkampioen.
In de laatste wedstrijd kwamen 
de Dos-pupillen I en - junior in 
actie. Stijne de Winter mocht 
een gouden medaille in ont-
vangst nemen. Als kers op de 
taart zijn al deze turnsters, uiter-
aard met uitzondering van de al-
lerjongste deelnemers, doorge-
stroomd naar de halve finale op 
14 maart. 

Twee keer 
zilver voor Tios
Limmen - Afgelopen weekend 
deden de turnsters van sportver-
eniging Tios mee met de tweede 
wedstrijd van de rayoncompeti-
tie in Beverwijk. De eerste zilve-
ren medaille was voor Mei Lou 
Fontein. Ze scoorde het hoogst 
op vloer(13.80) en bleef met de 
koprol op de balk. Emma Hulse-
bosch rolde van de balk af, maar 
wist toch een knappe zesde po-
sitie in te nemen. Beide meis-
jes mogen zich gaan klaarma-
ken voor de regiofinale op 12 
april in de Wormer. Ook Dani-
elle Sweep wist zich te plaatsen 
voor de doorstroomwedstrijd. De 
tweede zilveren plak werd ver-
diend door Mila Dekker. Zij turn-
de zeer sterk op balk( 11.30) en 
brug (11.00) en bereikte daar-
mee de tweede positie. Ook mag 
zij hierdoor doorstromen naar de 
finale Zuid op 14 maart in Bever-
wijk waar ook Jill Leyen en Su-
zanne de Jong zijn.

Workshop vrijwilligersorganisaties
‘Haal meer rendement uit..’
Castricum - Op donderdag-
avond 12 februari van 19.45 tot 
21.30 uur wordt in Ontmoetings-
centrum Geesterhage de work-
shop ’Haal meer rendement 
uit…!’ verzorgd door het Steun-
punt Vrijwilligerswerk van Wel-
zijn Castricum. De workshop sluit 
aan bij het Tapasbuffet waar vrij-
willigersorganisaties en bedrij-
ven aan deel kunnen nemen op 
vrijdagavond 27 maart om 18.00 
uur. Het Tapasbuffet  wordt ge-
organiseerd door Welzijn in het 
gemeentehuis van Castricum. 
Tijdens het buffet worden vraag 
en aanbod van vrijwilligersorga-
nisaties en bedrijven verhandeld. 
Met andere woorden: wat kun-

nen bedrijven en vrijwilligersor-
ganisaties voor elkaar beteke-
nen. De workshop geeft vrijwil-
ligersorganisaties inzicht in wel-
ke diensten, materialen, facilitei-
ten of netwerken men aan het 
bedrijfsleven kan vragen. Ook  
komt aan bod wat men eventu-
eel aan bedrijven als tegenpres-
tatie kan bieden. Voor voorbeel-
den van zogeheten ‘matches’ 
kan een kijkje worden genomen 
op:  www.welzijncastricum.  
Vrijwilligersorganisaties kunnen 
zich voor de workshop aanmel-
den en/of voor het Tapasbuffet 
bij Welzijn Castricum, telefoon 
0251 656562 of via de mail: wel-
zijncastricum.nl.

Workshops iPad en Android-tablet
Castricum - Tijdens deze work-
shops leert menstap voor stap 
de tablet te bedienen. De deel-
nemer dient de eigen tablet mee 
te nemen. De workshop An-

droid-tablet is op woensdag 4 en 
11 februari en iPad is op maan-
dag 16 en 23 februari. Meer in-
formatie op www.welzijncastri-
cum.nl.

Japan nodigt Trio Jos van 
Beest uit voor concert

Castricum - De Castricumse 
jazzpianist Jos van Beest vertrekt 
donderdag 29 januari samen met 
bassist Evert J. Woud en drum-
mer Frits Landesbergen naar 
Japan. Van Beest geeft in Osa-
ka met zijn gelijknamige trio een 
concert in The Osaka Municipal 
Museum of Arts op 31 januari, 
speciaal op uitnodiging van de 
Japanse regering.
Ook zal er medio maart een 
nieuw album worden opgeno-
men samen met zijn echtgeno-
te, zangeres Mariëlle Koeman, in 
opdracht van hun vaste Japan-
se label. Dit album zal medio mei  
worden uitgebracht door het Ja-
panse platenlabel Atelier Sa-

wano, waar zij inmiddels twaalf 
albums voor opgenomen heb-
ben.

Inzamelpunt 
Kledingbank

Castricum - Het kledingwinkel-
tje van Dijk en Duin is nu ook in-
zamelpunt van kleding voor de 
Kledingbank IJmond. De Kle-
dingbank stelt de kleding gratis 
beschikbaar aan inwoners van 
de IJmond en de gemeente Cas-
tricum met een lage uitkering en 
aan inwoners in de schuldhulp-
verlening. Het winkeltje is te vin-
den tegenover De Oude Keu-
ken en is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 13.00 tot 
16.00 uur. Voor wie niet in de ge-
legenheid is om kleding langs te 
brengen, is er een ophaaldienst, 
tel.: 06-40512420. Nieuwe klan-
ten voor de Kledingbank kunnen 
zich in laten schrijven op woens-
dag 11 februari van 10.00 tot 
14.00 uur. De voorwaarden staan 
op www.kledingbankijmond.nl.
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