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Meepraten over strand, 
recreatie en toerisme?

Castricum - De gemeen-
te legde onlangs een visie 
op recreatie en toerisme op 
tafel en de stichting in op-
richting CaanZee bracht een 
‘ABC-boek’ uit. De gemeen-
telijke visie wordt nog be-
sproken door de gemeen-
teraad.. Op maandag 8 fe-
bruari licht wethouder Leo 
van Schoonhoven zijn visie 
toe tijdens de Overleggroep 

Strandgebied Castricum, de 
OSC. Dick Boonstra schetst 
welke kansen CaanZee ziet 
voor het strandgebied en hoe 
de stichting denkt die kansen 
te kunnen realiseren. Na de 
presentaties vindt een dis-
cussie met de zaal plaats. De 
bijeenkomst is vanaf 20.00  
uur in het gemeentehuis 
en is openbaar. Foto: René 
Ruhland, archief. 

 

De Goedkoopste Notaris
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vraag vrijblijvende offerte

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Telefoon (0251) 203 203

e-mail: info@notariaatijmondnoord.nl
www.notariaatijmondnoord.nl

bonhoeffercollege
EigentijdsEigenwijs

Op weg naar Technasium

Informatieavond      2 februari 20.00 uur
                                             

(alleen voor ouders)      
Open Huis       6 februari 10.00-13.00 uur

Pieter Kieftstraat 20 - 0251 659119 - www.bonhoeffer.nl 

TOMPOUCE VAN DE WEEK

SLAGROOM TOMPOUCE

IN MAAR LIEFST 8 SMAKEN

1,75

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

Hooglander 
StoofvleeS

500 gram €4,95

500 gram spruitjes
500 gram krieltjes

4 chipolata worstjes
Samen €4,99
vleeswarentrio:

leverkaas
eiersalade 
Mortadella

 Samen €4,99

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Het HELE JAAR 
in de aanbieding

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Deze week in De krant!

Castricum - CDA Castricum 
heeft antwoorden gekre-
gen op vragen die in decem-
ber zijn gesteld aan het col-
lege over de werkrelatie met 
de Stichting Welzijn. Het col-
lege blijkt zich onder ande-
re zorgen te maken over de 
mate van fl exibiliteit van de 
Stichting en de transforma-
tiemogelijkheden. Het colle-
ge geeft ook aan vragen te 
hebben over de kwaliteit van 
de uitvoering van het jonge-
renwerk. 
In 2015 heeft het Rijk taken 
overgedragen aan de ge-
meenten. De veranderings-
processen hebben geleid tot 
een aanpassing van de ge-
meentelijke visie op het wel-
zijnsbeleid. Een aantal activi-
teiten moesten door Welzijn 
worden afgestoten of over-
gedragen. 
De Stichting werkte met een 
subsidiering van meer dan 
500.000 euro en die wordt nu 
gekort met twintig procent, 
totdat er beter werk geleverd 
wordt. Indien dat lukt, wordt 
het resterende bedrag over-
gemaakt. Zo niet, dan wordt 
de samenwerking mogelijk 
beëindigd. Het college zegt 
wel heel blij te zijn met alle 
vrijwilligers die werken met 
Stichting Welzijn. 

Welzijn moet 
zich bewijzen
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CASTRICUMMER: 17.175

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 17-12-2015: Quint 
Martinus Fransiscus Lute, 
zoon van Martinus C.H. Lute 
en Eveline J.H. Verhaar. Cas-
tricum - 05-01-2016: Mats 
Helmut Izaak Cornelisse, 
zoon van Philip H.J. Cornelis-
se en Judith L.M. Tuithof. 12-
01-2016: Yannick Leif Melt-
zer, zoon van Loïc J. Y. Melt-
zer en Carolien E. van Pesch.
 
Overleden
Akersloot - 14-01-2016: Ni-
colaas C.J. Beerse, gehuwd 
met Wilhelmina M. Hollen-
berg. 17-01-2016: Maria J. 
Kortekaas, gehuwd met Hen-
dricus W.M. Clazing. Castri-
cum - 11-01-2016: Adrianus 

C. Vendel, weduwnaar van 
Johanna M. Schram. 11-01-
2016: Pancratius Nanne, ge-
huwd met Anna M. Zonne-
veld. 14-01-2016: Johannes 
C. Borst, gehuwd met Elisa 
M.L. Mueters. 15-01-2016: 
Elisabeth J.M. Wilhelm, we-
duwe van Hendrik Schenk. 
15-01-2016: Reinetta C. 
Veenstra, weduwe van Oene 
Mol. 19-01-2016: Gerard Bos.  
Limmen - 13-01-2016: Hen-
drik Segerius, weduwnaar 
van Alida W. van der Poel. 16-
01-2016: Alida M. van Wees, 
weduwe van Frederik W.J. 
van Wieringen. Elders woon-
achtig - 14-01-2016: Wilhel-
mus H. van IJselmuiden, ge-
huwd met Edith T. Vermaat.

Hip-hop band Die Vers 
brengt eerste opnames uit
Castricum - De zevenmans 
formatie Die Vers brengt op 
vrijdag 29 januari de eerste 
opnames uit als cd en down-
load. De band ontstond in 
2014 en heeft sindsdien al 
naam gemaakt met vele op-
tredens in de buurt. 
Met deze live studio-opna-
mes, getiteld Demo, wil de 
band een demonstratie ge-
ven van wat zij in hun mars 
hebben. De muziek kan om-
schreven worden als fris-
se Nederlandstalige hiphop 
op een stevig bedje van di-
verse stijlen. De verschillen-
de achtergronden in deze ze-
venmans band zorgen ervoor 
dat geen nummer hetzelfde 

klinkt en dat alles vol passie 
en positiviteit wordt gebracht. 
En dat is terug te horen in de 
vijf nummers die zijn opge-
nomen. Soms heel klein, dan 
weer heel hard. Soms som-
ber, dan weer vrolijk. De ro-
de lijn, die tevens tijdens de 
shows te horen is, is positivi-
teit, passie en diversiteit. De 
ambitie om te verfrissen en 
te verrassen valt in alles te-
rug te horen. De presenta-
tie op 29 januari is in de Mex 
Beachbar te Castricum. Het 
optreden begint rond 22.30 
uur en is gratis toegankelijk. 
Vanaf die dag is Demo ver-
krijgbaar, ook  via een gratis 
download.

Castricum - Op zondag 24 
januari rond 2.30 uur werd 
een automobilist gecontro-
leerd omdat de auto zonder 
verlichting over de Dorps-
straat reed. De bestuurder 
is onderworpen aan een al-
coholtest. De uitslag voor de 

Zonder licht de nacht in
beginnend bestuurder was 
te hoog en de persoon werd 
meegenomen naar het po-
litiebureau. Daar kwam een 
uitslag van 195 ug/l uit het 
ademanalyseonderzoek. De 
verdachte heeft een proces-
verbaal gekregen.

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Waarom duurt renovatie van de 
Velsertunnel 9 maanden?

Vanaf 15 april gaat de tunnel helemaal dicht. Veel IJmon-
ders vragen zich af waarom de afsluiting zo lang duurt. 
Rijkswaterstaat legt het graag voor u uit. 

Een grotere doorrijhoogte van 12 centimeter, een compleet 
nieuw ventilatiesysteem en nieuwe vluchtwegen. De aan-
passingen aan de Velsertunnel zijn niet niks. Tijdens de re-
novatie in 2016 wordt de Velsertunnel van binnen helemaal 
gestript en voorzien van de nieuwste veiligheidsinstallaties. 
Daarna zijn tunnelpersoneel, technici en hulpdiensten bezig 
met testen en oefenen in de nieuwe tunnel. Pas dan kan de 
gemeente Velsen beoordelen of de tunnel weer open mag.

Testen, testen, testen
Als de tunnel weer opengaat, moeten alle systemen – zo-
als de brandblusinstallatie en de ventilatie - veilig werken. 
Daarom worden deze uitvoerig getest. Dit begint al in de 
zomer en gaat door tot in de herfst van 2016. Daarbij wordt 
ook gecontroleerd of alles op elkaar is afgestemd. Dat is 
belangrijk, want bij een incident moeten alle systemen – 
van slagbomen tot matrixborden – foutloos samenwerken. 
Ook de verbinding met verkeerscentrale de Wijde Blik aan 
het Noordzeekanaal wordt getest. Vanuit die centrale be-
dient het tunnelpersoneel namelijk alle matrixborden, ca-
mera’s en systemen van de tunnel. 

Opleiden en oefenen
Al het betrokken personeel bij de tunnel wordt opgeleid 
zodat ze de nieuwe tunnel op hun duimpje kennen. Dit is 
verplicht volgens de Tunnelwet; het personeel moet zijn 
opgeleid, alle specifieke kennis hebben over ‘hun’ tunnel 
en praktijksituaties oefenen. Wat zijn de vluchtroutes? Waar 
zitten de bedienknoppen? We laten niks aan het toeval 
over. In een trainingsprogramma van drie maanden maakt 
het personeel zich vertrouwd met de nieuwe systemen. 
Ook brandweer, politie en ambulancediensten worden ver-
trouwd gemaakt met de gerenoveerde tunnel. 

Tunnel weer open
De laatste stap van de renovatie is het afgeven van de 
openstellingsvergunning door de gemeente Velsen. Nadat 
het vergunningenproces is doorlopen, kan de vernieuwde 
Velsertunnel in januari 2017 open voor het verkeer.

Meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
of volg de Velsertunnel op www.facebook.com/velsertunnel 
of via Twitter: @Velsertunnelrws.
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Binnenzonwering voor kunststof kozijnen:

Splendid Pliss biedt 
wooncomfort én gemak

Heemskerk - Zonwering 
binnenshuis in combina-
tie met kunststof kozijnen 

of draaikiepramen leverde 
voorheen nogal eens proble-
men op. Hummel Kozijnen & 

Wooncomfort biedt hiervoor 
de juiste oplossing: Splen-
did Pliss. Deze raamdecoratie 
wordt bevestigd door middel 
van een smalle magneettape 
die wordt aangebracht op de 
glaslatten.

Het aluminium frame van 
de Splendid Pliss is in bij-
na elke RAL-kleur te bestel-
len en voor de gebruikte stof 
is er keus uit doorschijnen-
de, licht doorlatende of com-
pleet verduisterende plissé-
stof. Ook behoren horizonta-
le jaloezieën en rolgordijnen 
tot de mogelijkheden. Bij het 
reinigen van ramen en kozij-
nen kan de zonwering een-
voudig worden verwijderd en 
weer teruggeplaatst. Andere 
voordelen van dit product zijn 
dat een draaikiepraam altijd 
maximaal geopend kan wor-
den en dat eventuele ventila-

tieroosters nooit meer zijn af-
gesloten. Splendid Pliss is te-
vens een uitstekend alterna-
tief voor rolluiken wanneer 
een slaapkamer verduisterd 
moet worden. Handig, wan-
neer iemand bijvoorbeeld on-
regelmatige diensten draait.

Hummel Kozijnen & Woon-
comfort is in haar twintigja-
rig bestaan een bekend en 
betrouwbaar adres gewor-
den, mede door de kunst-
stof kozijnen en dakkapel-
len van het Duitse Merk HBI, 
waar kwaliteit en service van-
zelfsprekend zijn. In de fraaie 
showroom zijn ook diverse 
typen buitenzonwering te be-
kijken, zoals screens, uitval-
schermen, markiezen, knik-
armen en rolluiken. Hummel 
is daarnaast officieel dealer 
van Deponti terrasoverkap-
pingen voor geheel Noord-
Holland, mét laagsteprijs-
garantie. Bezoek de show-
room aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk op vrijdag tussen 
13.00 en 16.30 uur of op za-
terdag tussen 11.00 en 15.00 
uur. Liever een afspraak 
thuis? Bel dan 0251 234484 
of 06 10273172. Kijk op www.
hummel-kozijnen.nl voor uit-
gebreide informatie.

Hoed en de Rand tijdens 
de Poëzieweek bij Laan

Castricum - Op zondag 31 
januari om 14.00 uuur, in de 
Poëzieweek, treedt het Castri-
cums-Noordwijkse duo Hoed 
en de Rand op bij boekhan-
del Laan. Met het program-
ma ‘Hoed en de Rand her-
innert zich’ sluit het duo aan 
bij het thema van de Poëzie-
week 2016: herinneringen. In 
het programma zingt het duo 
gedichten die over herinne-
ren gaan, maar haalt het ook 
herinneringen op aan meer 
dan twintig jaar liedjes en ge-
dichten zingen.
Peter van der Steen (zang, gi-
taar) en Jelle van der Meulen 
(zang, accordeon) herinne-
ren zich nog heel goed hoe 
ze ruim twintig jaar geleden 
voor het eerst samen met gi-

taar en accordeon op vakan-
tie gingen. Zes gedichten en 
twee eigen liedjes konden 
ze aan het eind van die va-
kantie samen spelen. ‘Voor 
de verre prinses’ van Slau-
erhoff was een van die num-
mers. Dat gedicht zingen ze 
dan ook in het nieuwe poë-
zieprogramma en ze verbin-
den dat met het gedicht ‘In 
memoriam J. Slauerhoff’ van 
Jan van Nijlen, maar ook met 
eigen liedjes die ze al jaren 
niet meer gespeeld hebben. 
Speciaal voor dit programma 
zette Peter van der Steen het 
gedicht ‘De wolken’ van Mar-
tinus Nijhoff op muziek. Jelle 
van der Meulen maakte mu-
ziek bij een gedicht van hem-
zelf uit 1987: ‘Herinneringen’.

Castricum - Op woensdag 
20 januari omstreeks 7.00 uur 
vond er een aanrijding met let-
sel plaats op de Geesterduin-
weg. Op de rotonde van de 
Geesterduinweg met de C.F. 
Smeetslaan verleende een au-
tomobilist geen voorrang aan 
een fietser. De fietser kwam 
door de botsing ten val. De 
ambulance heeft het slachtof-
fer meegenomen naar het zie-
kenhuis.

Ongeval 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Rhapsody / The Two Pigeons - Ballet

donderdag 20.00 uur  vrijdag  21.15 uur 
zaterdag 18.30 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
woensdag 20.00 uur

Spotlight
donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 21.00 uur  zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Revenant

vrijdag 15.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Carol

vrijdag 18.30 uur  dinsdag 20.00 uur
The Big Short

vrijdag 18.30 uur 
The Danish Girl

vrijdag 15.00 uur
 zaterdag 21.00 uur

The Hateful Eight
zaterdag 18.30 uur  zondag 15.30 uur

Publieke werken
zaterdag 16.00 uur  

zondag 13.00 uur   woensdag 15.30 uur  
Alvin en de Chipmunks: Road Trip

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur  

Woezel en Pip
zaterdag 16.00 uur

zondag 13.00 uur  woensdag 15.30 uur  
Race naar de maan - 2D

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 28 jan  t/m  3 feb 2016

The Revenant is episch
The Revenant is een meesle-
pende en intrigerende filmer-
varing, geïnspireerd op een 
waargebeurd verhaal. Het 
is een episch avontuur van 
één man over overleven en 
de buitengewone kracht van 
de menselijke geest. Tijdens 
een expeditie diep in de ruige 
Amerikaanse wildernis wordt 

de legendarische avonturier 
Hugh Glass (Leonardo DiCa-
prio) aangevallen door een 
beer en voor dood achterge-
laten door zijn gezelschap. 
Tijdens zijn overlevingstocht 
ondergaat Glass ondenkbare 
tegenslagen en wordt hij ver-
raden door zijn vertrouweling 
John Fitzgerald. 

Deze dubbele Frederick 
Ashton voorstelling opent 
met zijn enscenering van 
Rachmaninoffs Rhapsody 
op een thema van Paganini, 
waarbij het donkere en tur-
bulente karakter van de mu-
ziek hem inspireerde tot één 

Rhapsody/The Two Pigeons
van zijn meest opwinden-
de choreografieën. De twee-
de helft van het programma 
toont Ashtons delicate, mis-
leidend komische The Two 
Pigeons, een zelden uitge-
voerd stuk, maar een ware 
traktatie voor balletfans. 

Heemskerk - In het vori-
ge week gepubliceerde ar-
tikel over de nieuwe kring-
loopwinkel MariChanti is per 
abuis een onjuist telefoon-
nummer vermeld. Het cor-
recte telefoonnummer luidt: 
0251 829736. Dit nummer 
kan worden gebeld voor het 
laten ophalen van goederen, 
maar ook kunnen nieuwe 
vrijwilligers zich via dit num-
mer aanmelden. Kringloop-
winkel MariChanti is geves-
tigd aan de Rijksstraatweg 
63a in Heemskerk.

Ander nummer
MariChanti
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Clubkampioenen bij 
Tafeltennisvereniging

Uitgeest - Zondag 17 janu-
ari werd in de gymzaal van 
basisschool de Wissel om de 
eerste plek in de A- en B-
poule gestreden door de le-
den van Tafeltennisvereni-
ging Uitgeest.
De opkomst van de leden 
was hoog en de organisatie 
heeft het hele toernooi weer 
vakkundig opgezet. Er wer-
den mooie partijen gespeeld, 
zo spannend, dat het publiek 
niet wist waar het moest kij-
ken. Nico Baltus behaalde de 
derde plek en liet Eugenie, 
de enige dame die meedeed, 
naast de prijzen vallen. Ma-
rijn van Kampen wist in zijn 
eerste jaar bij de club gelijk in 
de B poule de finale te berei-
ken en leverde een spannen-
de strijd met Jelle van Werk-
hoven. Jelle heeft al wat toer-
nooien achter de rug en is 
gewend aan de spanning en 
wist de concentratie van Ma-

rijn te breken en won de fina-
le in 5 games. In de A poule 
was het niveau erg hoog. De 
grootste verrassing deze dag 
was Billy Fatels, die voor het 
eerst in deze poule meedeed. 
Hij wist twee spelers uit Team 
1 te verslaan en mocht op 
de laagste trede gaan staan. 
De finale werd gespeeld tus-
sen Henk Spoelstra en Mar-
tin van Veen. Beide uit Team 
1. Henk moest zijn titel ver-
dedigen en dat hij heeft hij 
ook gered. Hij heeft zich erg 
moeten inspannen en mag 
zich dit jaar weer clubkampi-
oen noemen. De prijzen wer-
den door het Tuincentrum 
Frits Janssen gesponsord en 
de uitreiking werd door Eu-
genie uitgevoerd. 

Heb jij ook zin om een keer 
te tafeltennissen, kom gezel-
lig langs. Meer informatie op 
www.ttvu.nl.

De prijswinnaars in poule B, van links naar rechts Marijn van 
Kampen, Jelle van Werkhoven en Nico Baltus

De prijswinnaars in poule A, van links naar rechts Martin van 
Veen, Henk Spoelstra en Billy Fatels)

Wesley Hollenberg 
plaatst zich voor NK
Uitrgeest - Afgelopen week-
end stonden twee spannen-
de wedstrijd dagen op het 
programma van de Uitgeest-
se schaatser Wesley Hollen-
berg. De Ireen Wust ijsbaan 
te Tilburg was het decor voor 
de Landelijke selectieweds-
tijden voor de junioren B.
De route om aan dit NK deel 
te kunnen nemen verliep via 
meerdere plaatsingswedstrij-
den. Eerst het gewestelijk, 

dan de regio’s en als laat-
ste de landelijke. Op dit ni-
veau kwamen de meest snel-
le B1 en B2 ( 16 en 17 jarige, 
Wesley is B1) junioren op het 
ijs. 6 junioren konden zich al 
rechtstreeks plaatsen na de 
regio’s, daar zat Wesley niet 
bij.
Zaterdag begon de wedstrijd 
met 28 deelnemers, Wesley 
startte in rit 3, helaas waren 
in de eerste 2 ritten valpartij-

en, waardoor een ijsreparatie 
noodzakelijk was. Uitstel van 
10 minuten, niet fijn als je al 
gespannen aan de start staat, 
je weer moet aankleden om 
warm blijven. Gelukkig was 
zijn start goed, en noteerde 
hij een 23ste tijd van 40.42 
op de 500 m. Wesley is geen 
sprinter, dus dit was wel in 
de lijn der verwachting. De-
zelfde avond nog reed We-
sley ook een 1500 meter, hier 
werd een eindtijd van 2.01.14 
geklokt, een zesde tijd in het 
klassement. Hiermee stond 
hij na 2 afstanden 13de in het 
tussenklassement. De eerste 
14 gaan door naar het NK, 
dus een mooie uitgangsposi-
tie voor dag 2. 

Zondag wederom de reis 
naar Tilburg gemaakt, nu 
voor de laatste afstand, een 
3 kilometer. Meer Wesley zijn 
ding. In rit 8 mocht hij gaan 
knallen, en dat ging hem erg 
goed af. Zijn eindtijd, 4.14.60 
was goed voor een derde 
plek. Hiermee kwam hij in het 
eindklassement uit op een 
mooie 9de plaats. En daar-
mee dus zeker van deelna-
me voor het NK junioren! De-
ze wordt verreden in Alkmaar 
op 12, 13 en 14 februari.

Bridgenieuws

Uitgeest - Hieronder ziet 
u van afgelopen woens-
dagavond de eerste drie 
paren van iedere lijn.

A-lijn: 1 Cas van Andel-
Tineke Ligthart 62,92%, 
2 Carien Willemse-Jaap 
Willemse 60,83%, 3 In-
eke Los-Annie Bleeker 
55,75%.

B-lijn: 1 Marian de Vries-
Truus Jansen 60,54%, 2 
Gré Appelman-Tineke van 
Sambeek 56,77%, 3 Mil-
ja van den Booren-Jeanne 
Admiraal 56,00%.

C-lijn: 1 Joop de Beer-
Fieneke de Beer 63,54%, 2 
Evelien Huising-Ria Weel 
61,98%, 3 Toos Schalk-
Jaap Schalk 56,77%.

D-lijn: 1 Lisette Klein-Ro-
nald Klein 59,90%, 2 Au-
ke Hulshof-Gonny Hulshof 
59,38%, 3 Wim Nugteren-
Nel van Bergen 53,65%.

E-lijn: 1 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 62,50%, 
2 André Hermans-Bert 
van der Pol 56,94%, 3 Riet 
Jaape-Petra de Ruyter 
56,67%. (Paulo Wijte)

FC Uitgeest Vrouwen 1 
te sterk voor SVIJ

Uitgeest - FC Uitgeest Vrou-
wen 1 is de 2e competitiehelft 
uitstekend begonnen, niet al-
leen wat betreft het resul-
taat maar ook wat betreft het 
voetbal. Met goed combina-
tie voetbal werd SVIJ op een 
1-5 thuis nederlaag getrak-
teerd. Al na 3 minuten was 
het de zeer alerte Bo Smit 
die de 0-1 beheerst binnen-
schoot. SVIJ kwam niet onder 
de druk van FC Uitgeest van-
daan en kon ook niet meer 
doen dan tegenhouden. In 
de 25e minuut tastte de SVIJ 
keeper mis bij een voorzet 
van Lotte Smit waardoor de 
bal bij de eerste paal ach-
ter de goalie verdween. Kee-
per Sophie Walsmit had meer 
last van de kou dan van de 
tegenstander, toch moest zij 
1 keer de bal uit het net ha-
len na een goed ingeschoten 
vrije trap. FC Uitgeest deed 
na rust wat het moest doen. 
Geduldig de bal rondspe-
len en gebruik maken van de 
snelheid van de spitsen. Lot-
te Smit kopte een uitsteken-
de corner van Roxanne Kort-
kaas resoluut tegen de tou-
wen. De watervlugge FC Uit-
geest spits, Bo Smit rond-
de een steekpass behendig 
met links af alvorens de ijve-
rige Lotte Smit de eindstand 

op 1-5 bepaalde. Dankzij de-
ze overwinning blijft FC Uit-
geest koploper en ontvangt 
het zondag de Rijp, een te-
genstander waar FC Uitgeest 
het traditioneel moeilijk mee 
heeft.
 
Bo Smit was ‘Woman of the 
Match’: Alert, behendig en 
watervlug





Wandelaars genieten
Regio - Ruim 14.000 wan-
delaars uit binnen- en bui-
tenland kwamen afgelopen 
weekend naar Egmond voor 
een deelname aan de der-
tiende Egmond Wandel Ma-
rathon tegen reuma. Gedu-
rende twee dagen liepen zij 
routes over 10,5 en 21,1 km 
langs het Noordzeestrand 
en door het Noordhollands 
Duinreservaat. Waar de wan-

delaars op zaterdag konden 
rekenen op een prachtige 
wandeldag met veel zon en 
een ongekend warme tem-
peratuur voor januari, viel het 
op zondag tegen. Motregen 
en mist. 
Dit had echter nauwelijks in-
vloed op de wandelstem-
ming. Op Camping Bakkum 
werden zij verwelkomd met 
livemuziek. 

Jeugdzorg kind van de 
rekening?

In het NvC van 20 januari viel te lezen dat het college een tekort van 
735.000 euro heeft weggepoetst. Schokkend vinden we dat we in dit 
stuk lezen dat er wordt geopperd om 200.000 euro weg te halen bij 
jeugdzorg. Na wel een zeer optimistische analyse stelt men, dat er door 
er vroeg bij te zijn waarschijnlijk geen dure tweedelijnszorg nodig zal zijn.
Het BUCH-samenwerkingsverband was oorspronkelijk bedoeld om de 
bezuinigingen die de decentralisaties met zich meebrachten, beter op te 
kunnen vangen. De BUCH blijkt echter tot nog toe averechts uit te pak-
ken, gezien de extra uitgaven waar we nu mee worden geconfronteerd. 
Dit los van het hoge ziekteverzuim. Het lijkt erop dat er een verband 
bestaat tussen het hoge ziekteverzuim en de hoge werkdruk die het 
samenwerkingsverband voor de ambtenaren heeft meegebracht.
Ondertussen worden we in de krant geconfronteerd met verhalen van 
talloze ouderen die in paniek zijn over het verlies aan zorg, hoge re-
keningen ontvangen en thuiszorgmedewerksters die hun baan in rook 
zagen opgaan. Alhoewel onze kritische houding op het collegebeleid  
en de steun die wij geven aan de thuiszorgmedewerksters in Castricum, 
ons door verschillende partijen niet in dank werd afgenomen, zijn we blij 
verrast te constateren dat  nu bijvoorbeeld ook D66 kritisch vragen stelt 
over de gang van zaken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 
Landelijk pleit de SP al jaren voor het oormerken van het geld voor zorg 
en onderwijs. Dit had kunnen voorkomen dat men geld, dat bedoeld 
was voor de zorg, ineens wordt aangewend om tekorten elders in de 
begroting weg te poetsen.
SP-Castricum. 

Lees de avonturen van 
Shanoa met Tinder

Limmen - Manon Zeeman 
uit Limmen is de auteur van 
het boek ‘You’ve got a new 
match’ onder het pseudo-
niem Shanoa Vos. 

In het boek staan waarge-
beurde Tinderverhalen van 
Shanoa Vos. In 2013 dook zij 
als 21-jarig meisje in de we-
reld van Tinder. ,,Als men-
sen mij zagen vegen over 
mijn telefoonscherm, zei-
den ze vaak met afkeurende 
blik: ‘Doe je ook aan Tinder?! 
Wat moet je daar nou mee? 

Dat is toch alleen voor men-
sen die seks willen?’  On-
danks alle kritiek, bleef ik ge-
nieten van mijn Tinderavon-
turen. Dat Tinder meer is dan 
alleen seks heb ik ondervon-
den. Als je dat wilt, dan kun 
je dat krijgen, maar zo werkt 
dat in het echte leven ook. 
Laten we wel zijn, je bent er 
zelf bij”, aldus Shanoa. Wat de 
inmiddels 23-jarige uit Tinder 
heeft gehaald is te lezen in 
het boek van Manon. Te koop 
bij bol.com en in verschillen-
de boekhandels. 

Alles over de 
kiekendief

Castricum - Op maandag 
8 februari houdt de Vogel-
werkgroep Midden-Kenne-
merland in samenwerking 
met De Hoep een lezing met 
beelden onder de titel: ‘Be-
scherming en onderzoek 
door onder andere teleme-
trie bij Grauwe-, Blauwe-, en 
Bruine Kiekendief’. De lezing 
wordt verzorgd door Werk-
groep Grauwe Kiekendief uit 
Groningen. De lezing vindt 
plaats in de fi lmzaal van De 
Hoep en begint om 20.00 uur. 
Foto: Theo van Kooten.

Sea Devils zetten 
Schrobbelaars opzij

Castricum - Basketbalver-
eniging The Sea Devils He-
ren 1 trad met een gehavend 
team, zonder coach Heer-
land en Hoffman en Thijs en 
met invaller Beest, aan tegen 
de Schrobbelaars op het sci-
encepark in Amsterdam. 
Zeker Tom bleek al in het 
eerste kwart met tien van 
de zestien punten in vorm 
te zijn. Het eerste kwart ging 
dan ook de Castricummers 
met 10-16.
Het tweede kwart waren het 
de Schrobbelaars die het ini-
tiatief overnamen. Maar hun 
twee sterk spelende centers 
kwamen aan het einde van 
het tweede kwart allebei op 
drie fouten te staan. Dit was 
het lichtpunt in het kwart 
dat werd gewonnen door de 

Schrobbelaars, waardoor de 
ruststand 31-32 was. In de 
tweede helft moest er iets 
gebeuren en dat wierp in de 
eerste vijf minuten meteen 
zijn vruchten af met een 4-14 
run. 
De scores zakte daarna wat 
in, maar een voorsprong van 
elf punten bleef bewaakt. Als 
klapper op de vuurpijl maak-
te een van de bigs van de 
Schrobbelaars aan het einde 
van het kwart nog zijn vier-
de fout.  Eind stand derde 
kwart 43-54. Het werd daar-
na een kwart die gedomi-
neerd werd vanaf de vrije-
worplijn tien voor de Schrob-
belaars en uiteindelijk kreeg 
Castricum zestien pogingen 
vanaf de vrijeworplijn. Eind-
stand 62-73.

Debuutalbum voor Twice The Same
le muzikale vrienden van de 
band. Twice The Same, op-
gericht door Castricumse 
muzikanten Ritchie Lee en 
Mart Schijf, bestaat inmid-
dels al sinds 2009 en timmert 
al lang aan de weg, de band 
was compleet toen drummer 
Matthijs Heling eind 2014 
zich bij hen voegde. In 2012 
won de band de IJmond Pop-
prijs waardoor ze dat jaar het 
Beeckestijnpopfestival heb-
ben mogen openen. In 2013 
heeft de band opgetreden tij-
dens Eurosonic/Noorderslag 
tijdens een Altersonic event 
in Groningen en afgelopen 
november heeft de band de 

publieksprijs van de Rob Ac-
da Award binnen weten te 
slepen. 

No Sleep Tonight is de naam 
van het debuutalbum. Tijdens 
het optreden zal Twice The 
Same alle tien nummers ten 
gehore brengen, samen met 
een aantal covers. Surf Aid-
Kit en Frank Doesburg tre-
den ook op en de gasten van 
Beat-hoven zijn van de par-
tij. Crooked Finger zal daar-
na een mengelmoes van dis-
co, house en hitjes brengen 
met een uitgangspunt: feest! . 
Reserveren kan via www.no-
zemennon.nl.

Castricum - Op vrijdag 5 fe-
bruari brengt Twice The Sa-
me in De Nozem en de Non 
in Heemskerk de debuutal-
bum ‘No Sleep Tonight’ uit. 
Dit wordt gevierd met loka

www. .nl

www. .nl

Akersloot - Op 30 januari is 
er een keeztoernooi in café De 
Vriendschap in samenwerking 
met keezbord.nl. Akersloot is 
de bakermat van het keezen in 
Nederland, vanuit deze plaats 
heeft het spel heel Nederland 
veroverd. De winnaars kunnen 

Keeztoernooi in Vriendschap
kiezen uit vele prijzen en ook 
is er een verloting. Inschrij-
ven kan via keezbord.nl of ‘s 
avonds aan de zaal. 
Aanvang 19.30 uur. Er worden 
vijf rondes gespeeld. Het adres 
is Kerklaan 18, tel.: 0251-
312866.
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Wereldmuziek én 
buffet voor goed doel

Castricum - Op  zondag 31 
janauri speelt de wereldmu-
ziekband Folq-World in de 
rk-kerk Pancratius. De band 
brengt een grote verschei-
denheid aan muzikale stij-
len en ritmes, in een twee uur 
durend concert, waarin vro-
lijke klezmer, melancholische 
Argentijnse tango’s, Franse 
musettes, Keltische liedjes 
en zigeunermuziek de revue 
passeren. Het optreden be-
gint om 15.00 uur. 

Het optreden alleen kost 
tien euro. Daarna is er nog 
een wereldbuffet, waarvoor 

men kan reserveren. De en-
tree voor muziek en eten 
bedraagt 36,- euro. De op-
brengsten van deze middag 
gaan geheel naar het Food-
centrum in Ethiopië. 
Opgeven is noodzakelijk en 
dat kan bij Jeanneke van Die-
pen, 06 20272190. In het We-
reldbuffet zal de nadruk lig-
gen op gerechten uit de lan-
den die in de muziek worden 
aangedaan, zoals Grieken-
land, Frankrijk, Ierland, Ita-
lië en Argentinië. Bijzonder is 
dat er ook twee Ethiopische 
gerechten zullen worden ge-
serveerd.

Lezing over grootse bloei en 
gruwelijke neergang in Oekraïne

Castricum - Op donderdag 
18 februari geeft Ruud Me-
ij om 20.00 uur in de bibli-
otheek een lezing over een 
periode van grootse bloei en 
van gruwelijke neergang in 
de Oekraïne.

De Alkmaarse filosoof Ruud 
Meij werkte, samen met do-
cumentair fotograaf Dolph 
Kessler, journalist Michiel 
Driebergen en stedenbouw-
kundige Kees van Ruyve aan 
het boek ‘Lviv, stad van para-
doxen’, over de geschiedenis, 
het heden en de toekomst 
van deze prachtige stad. Op 
18 februari komt Ruud Meij 
naar de bibliotheek in Castri-
cum om te verhalen over zijn 

ervaringen in Lviv. Natuur-
lijk wordt ook de verbinding 
met de actualiteit in de Oe-
kraïne niet uit de weg gegaan 
en zullen de prachtige beel-

den uit het boek als illustra-
tie dienen. Aanmelden kan 
via de website www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via 
de agenda.

Akersloot - De nummer 
twee van de Tweede Divisie 
kreeg afgelopen zaterdag de 
nummer acht op bezoek. De 
handbal mannen van Aris-
tos 2 waren afgereisd vanuit 
Amsterdam om een potje te 
handballen. 
Met nog dertien minuten 
op de klok in de eerste helft 
stond het 6-6. Maar in een 
paar minuten tijd stond het 
7-10.  De ruststand was 11-
12. Na negen minuten ge-
speeld te hebben in de twee-
de helft kwam daar de voor-
sprong van 14-13. Na zeven-
tien minuten maakte ze pas 
de tweede goal in de tweede 

helft, maar vervolgens kwa-
men de Amsterdammers te-
rug tot 18-18.  De spanning 
was weer terug en met nog 
zeven minuten op de klok 
moest CSV/Meervogels nu 
echt alles geven. Aristos wist 
in deze laatste minuten nog 
een keer te scoren. Uiteinde-
lijk werd in de laatste secon-
de nog het verschil op vier 
gebracht, een verschil dat er 
deze wedstrijd nog niet was. 
De eindstand werd 23-19 
voor CSV/Meervogels.

Komende zaterdag een wed-
strijd in Leeuwarden tegen 
de nummer 5, Cometas. 

Vragen VrijeLijst en SP over SEC
Castricum - De VrijeLijst en 
SP-Castricum hebben vra-
gen gesteld aan het colle-
ge rond eventuele misstan-
den bij Stichting Sociale En-
terprise die worden beschre-
ven in het NHD van vrijdag 
21 januari. 
In de winkel in de Torenstraat 
worden jongeren met afstand 
tot de arbeidsmarkt begeleid 
naar een reguliere baan. In de 
publicatie wordt met de be-
schuldigende vinger gewe-
zen naar de gemeente Castri-

cum. Vooral wordt het vertrek 
van twee gemeentelijke job-
coaches betreurd en de stil-
te die hierop volgde. Ron de 
Haan van De VrijeLijst: ,,Hoe 
valt de stilte, waarover SEC 
in de publicatie haar beklag 
doet, te verklaren in het licht 
van de verantwoordelijkheid 
die de gemeente heeft op het 
activeren, begeleiden en be-
middelen van cliënten met 
een zekere afstand tot de ar-
beidsmarkt?” 
Ook de SP-Castricum plaatst 

vraagtekens. ,,Wij hebben 
schriftelijke  vragen gesteld 
aan het college in de hoop 
duidelijk te krijgen wat er nu 
precies verkeerd is gegaan in 
deze samenwerking.” 
Liever ziet de partij dat het 
systeem van de gemeente 
Amsterdam met de zogehe-
ten ‘perspectiefbanen’ wordt 
gevolgd, waarbij het wer-
ken met behoud van uitke-
ring middels een constructie 
wordt aangevuld tot het mi-
nimumloon. 

Bonhoeffer behaalt 25e 
plek finale NK Debatteren

Castricum - Afgelopen za-
terdag 23 januari kwam het 
Bonhoeffercollege in actie op 
de finale van het NK Debat-
teren voor Scholieren op de 
Universiteit Utrecht. Het de-
batteam greep naast de ti-
tel Nederlands Kampioen en 
heeft uiteindelijk de 25e plek 
behaald. Na een zinderend fi-
naledebat tussen het Coorn-
hert Gymnasium uit Gou-

da en het Utrechts Stedelijk 
Gymnasium, gingen de scho-
lieren uit Utrecht voor de der-
de maal op rij met de winst 
naar huis. 
Hoewel beide debatteams 
volgens voorzitter Roderik 
van Grieken retorisch heel 
sterk waren, nam het team 
van het Utrechts Stedelijk 
Gymnasium de jury beter 
mee in de verhaallijn.

Castricum - Het VARA-pro-
gramma ‘Op weg naar Het 
Lagerhuis’ gaat voor de acht-
tiende keer op zoek naar het 
beste debat- en speecht-
alent van Nederland. Dit jaar 
strijden meer dan tweehon-
derd middelbare scholen uit 
heel Nederland om de titel 
van beste debatschool van 
Nederland. In de provincie 
Noord-Holland waren/zijn de 
voorrondes op woensdag 27 
januari en woensdag 3 febru-
ari vanaf 9.30 uur. Het Jac. P. 
Thijssecollege en het Bon-
hoeffercollege zijn ook van 
de partij. 
De jonge debaters buigen 
zich over prikkelende stel-
lingen. Zo debatteren zij on-
der andere over het organi-
seren van provinciale refe-
renda om burgers hun me-
ning te vragen, boerenbedrij-
ven in Noord-Holland en het 
verkeersveiliger maken van 
Noord-Holland. 

Op weg naar 
het Lagerhuis

CSV/Meervogels 
verstevigt positie verder
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Lokale omroepen maken 
samenwerking officieel
Castricum - De omroe-
pen van Bergen, Castricum 
en Heiloo hebben dinsdag 
de samenwerking tussen de 
omroepen officieel gemaakt 
met het oprichten van een 
regionaal mediacentrum. 
Het regionaal mediacentrum 
krijgt de naam Combimedia 
Noord-Kennemerland.
De drie omroepen werken 
sinds de zomer van 2014 al 
intensief samen. Zo wordt 
nieuws uitgewisseld via de 
website en verzorgen de om-
roepen sinds het voorjaar van 
2015 een gezamenlijke radio-
nieuwsdienst. Met de oprich-
ting van de stichting wordt de 
samenwerking niet alleen of-
ficieel, maar kan de samen-
werking ook verder gaan.
Het doel van de samenwer-
kende omroepen is om de 
nieuwsvoorziening in de re-
gio te professionaliseren en 

een lokaal toereikend media-
aanbod te bieden. ‘Die doel-
stellingen kunnen alleen be-
haald worden door de sa-
menwerking te zoeken’, lich-
ten omroepvoorzitters Geert 
Bouman, Ron Bulters en Tino 
Klein toe: �Samenwerken is 
noodzakelijk. De eisen aan 
lokale omroepen worden 
steeds hoger, dat is goed, 
maar we kunnen alleen niet 
aan die hogere eisen vol-
doen¹. In eerste instantie zul-
len de kijkers en luisteraars 
niet direct iets merken van 
de samenwerking, wel zullen 
er programma¹s worden uit-
gewisseld en in gezamenlijk-
heid worden gemaakt.
De deelnemende omroepen 
zijn RTV80 (Bergen), Omroep 
Castricum en BE@TFM (Hei-
loo). Andere omroepen uit de 
regio kunnen zich op een la-
ter moment nog aansluiten.CasRC verliest van Dukes

Castricum - De selectie 
van CasRC vertrok vanuit 
een zonnig Castricum rich-
ting Den Bosch. Naarmate 
ze dichter bij de Brabantse 
hoofdstad kwamen werd het 
weer steeds somberder. Was 
dat een voorteken? De Du-
kes begonnen de wedstrijd 
met een vliegende start. Na 
twee minuten speeltijd stond 
het scorebord op 5-0 voor 
de Bosschenaren. Het duur-
de daarna ruim een kwartier 
voordat de volgende try ge-
scoord werd de Dukes. Deze 
keer werd de conversie wel 
benut en was de achterstand 
tot 12-0 opgelopen. Ook de-

ze try was het gevolg van 
slecht tackelen van de Cas-
tricumse verdediging. Pas in 
de 27ste minuut kwam Cas-
RC met een antwoord. Cap-
tain Pieter Bob Wierenga wist 
door de verdediging heen te 
breken en speelde tien me-
ter voorde try-lijn de bal op 
de meegelopen Rob van der 
Velden. Hij bracht de achter-
stand terug op 12-5. Mark 
Jonker lukte het niet om de 
twee bonuspunten binnen te 
halen. Hij mistte de kick op 
de palen. Na rust konden de 
Dukes hetzelfde kunstje her-
halen en drukte ook nu in de 
tweede minuut hun derde 

try. In de twintig minuten die 
daarna volgden drukten de 
Bosschenaren nog eens vier 
try¹s. Met nog ruim zeven 
minuten te spelen mocht Ke-
vin Bakker het veld met een 
gele kaart verlaten en speel-
de CasRC dus met een man 
minder. In de laatste minuut 
deelde de thuisploeg de ge-
nadeslag uit. De achtste try 
met een geraakte conversie 
bracht de eindstand op 48-5.  
De terugweg naar Castricum 
was en bleef somber. Zater-
dag 30 januari speelt Cas-
RC thuis op sportpark Wou-
terland om 15.00 uur tegen ‘t 
Gooi. Foto: Theo Beentjes.

Docenten van Clusius 
spelen in Oude Keuken

Bakkum - Zondag 31 janu-
ari een uniek optreden in De 
Oude Keuken van School¹s 
Out, een band van docenten 
van het Castricumse Clusius-
college. Ze spelen rock, pop, 
ballads en blues, vanaf de 
sixties en wat daarna kwam. 
School¹s Out bestaat uit Joop 
Kerkhoff gitaar, Willem Kuin 
sax, Siebert Lange toetsen, 
Cees Burger drums, Herman 
de Groot bas en Rens Pieter-
se gitaar en mondharmonica. 

Vijf van de zes leden zingen 
daar ook nog bij. School¹s 
Out staat voor samen ge-
nieten van muziek maken, 
maar vooral samen voor pu-
bliek. En dat is ze wel toever-
trouwd. School¹s Out speelt 
van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Plaza, de zaal van De Oude 
Keuken. Trio Tzigane zal op 
zaterdag 30 januari en in fe-
bruari elke zaterdag het di-
ner opluisteren met livemu-
ziek vanaf 18.00 uur.

Met bus naar concerten 
Castricum - Al ruim zes-
tig jaar organiseert het AUB-
Castricum bij bepaalde con-
certseries een regelrechte 
busverbinding met het Con-
certgebouw in Amsterdam. 
De bus stopt op negen plaat-
sen in Castricum en bij het 
station van Uitgeest.

Er kan voor het seizoen 
2016-2017 worden gekozen 
uit twee concertseries van 
zes of zeven concerten, die 
de stichting AUB-Castricum 
samenstelt. Deze concerten 
worden verzorgd door het 
Nederlands Philharmonisch 
Orkest, het Nederlands Ka-

merorkest, het Residentieor-
kest en vele andere orkesten.  
Iedereen, jong en oud, kan 
van de AUB-Castricum-
dienst gebruik maken. Ook 
mensen met een rollator, 
mits opvouwbaar, kunnen 
mee, maar er is in de bus 
geen plaats voor rolstoelen. 
Aanmelden bij: Ans Hoffman, 
tel.: 0251-652530 of via amg.
graumans@ziggo.nl.

www. .nl

www. .nl

VvE’s willen nu ook zonnepanelen
Castricum - Tijdens de 
tweede Lokale Actie Zonne-
panelen van energiecoöpera-
tie CALorie blijkt dat nu ook 
Verenigingen van Eigena-
ren (VvE’s) van appartemen-
tengebouwen de voordelen 
zien van het zelf opwekken 
van stroom. Al vier VvE’s in 
de gemeente hebben offer-
tes aangevraagd voor zon-

nepanelen. De meeste VvE’s 
kiezen ervoor om te begin-
nen met het opwekken van 
stroom voor het ‘collectie-
ve verbruik’. Dat verbruik be-
staat uit stroom die alle be-
woners samen gebruiken en 
betalen, zoals voor ganglicht 
en een gemeenschappelijke 
lift. Dit gemeenschappelijke 
gebruik is in de regel mak-

kelijk aan te sluiten op zon-
nepanelen op het dak van de 
flat. 

VvE’s én natuurlijk de overige 
Castricummers kunnen tot 1 
maart gebruikmaken van de 
speciale actieprijzen van het 
CALorie-project. Vrijblijvend 
een offerte aanvragen kan 
via www.calorieenergie.nl.
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Verdonk regeert als een vorst
Akersloot - Henk Jan Ver-
donk senior is naar de over-
winning gereden in de weke-
lijkse donderdagavond rit om 
de KPB-mountainbikecup. 
Op sportcomplex de Clop-
penburgh was het Henk Lou-
we die in de beginfase het ini-
tiatief naar zich toetrok en de 
rest een straf tempo oplegde. 
Koen Jansen wist de schade 
te beperken op de even la-
ter alleen aan de haal gega-
ne Henk Louwe, maar hij kon 
geen aansluiting meer krij-
gen. Zoals altijd was het weer 
Henk Jan Verdonk senior die 

vanuit de achterhoede wel 
de sprong naar leider Lou-
we wist te maken. Na enke-
le ronden tot rust te zijn ge-
komen van zijn inspanningen 
in het wiel van Louwe, gingen 
alle remmen los bij Verdonk 
senior op het ditmaal door de 
vorst supersnelle parcours. 

Iedereen moest zich schik-
ken naar deze uitspatting van 
de Egmonder. Henk Louwe 
wist zich het aandringen van 
de achtervolgers de tweede 
plek te reserveren met als de 
jonge Koen Jansen als derde.

Fiets voor Sofie
Akersloot - Het boarding-
toernooi was al een feestje 
op zich, maar voor de  fami-
lie Metselaar uit Heiloo werd 
het allemaal nog feestelijker. 
Sofie won een mountainbike 
dankzij haar selfie op Insta-
gram, een actie van Old Alk-
maar, de hoofdsponsor van 
het boardingtoernooi, en 
haar broertje werd voetballer 
van het toernooi.

Castricum - Met nog een 
wedstrijd te gaan is FC Cas-
tricum E1 ook in fase twee 
kampioen geworden in dit-
maal de hoofdklasse poule 
5 door een 6-0 overwinning 
op Always Forward uit Hoorn. 
Door alle wedstrijden te win-
nen en een doelsaldo van 21-

2 is de voorsprong van FC 
Castricum E1 niet meer te 
overbruggen. 

E1 heeft het niet getroffen 
met de poule-indeling voor 
het Johanna’s Hof E-Top Tour-
nament. FC Castricum lootte 
Koninklijke HFC en de ama-

teurs van Sparta. Zo wordt 
het in poule B voor de ploeg 
van trainer Sjoerd Verbeek 
een loodzware opgave om in 
het Paasweekeinde, op zater-
dag 26 maart, door te drin-
gen tot de kampioenspoule. 
N.E.C. is de derde tegenstan-
der in deze poule. 

Hein Kitsz heroverd 
eerste plaats bij WIK

Castricum - Op de voor de 
meeste spelers laatste speel-
dag van deze wintercompe-
titie Libre, was de spanning 
in veel wedstrijden te snij-
den, gezien de belangen voor 
plaatsing in de top. Na de dip 
van vorige week, was Hein er 
op gebrand om hoge ogen te 
gooien en de koppositie weer 
te pakken. Superieur pakte 
hij in een direct duel, met een 
mede kandidaat voor de kop-
positie Kees Baars, de over-
winning met maar liefst zes-
tien winstpunten. Peter Vos 
pakte zijn kans om zich wat 
hoger op de ranglijst te plaat-
sen. In zijn eerste partij tegen 
Cor Stroet had Peter een for-
midabel eindspurt en trok 
hiermee de wedstrijd naar 
zich toe. In zijn tweede partij 
tegen Jan Kamp ging het al-
lemaal wat minder vlot, maar 
Peter pakte toch zijn tien 
wedstrijdpunten en steeg vier 
plaatsen op de ranglijst. De 
vorm van Cees Burgmeijer is 
de laatste weken stijgende, 
wat hij tegen Hans Kooiman 

doorzette. Cees pakte der-
tien winstpunten en staat op 
een voorlopige derde plaats. 
Wim van Duin en Gert Lu-
te speelde een attractieve 
partij tegen elkaar en in een 
spannend slotakkoord trok 
Wim nipt de zege naar zich 
toe. Voor Kees Baars was de 
tweede partij van de avond 
tegen Ferry van Gennip, het 
sein om revanche op zichzelf 
te nemen, voor zijn mindere 
prestatie van de avond. Nu 
wel geconcentreerd en ge-
brand om een goede pres-
tatie op het groene laken te 
leggen, kwam Ferry er niet 
aan te pas. Door deze over-
winningen is Kees de enige 
kandidaat die Hein Kitsz van 
het kampioenschap kan af 
houden. Hein is uitgespeeld 
met achttien wedstrijden ter-
wijl Kees nog drie partijen 
moet spelen om de dertig 
punten achterstand in te lo-
pen. Stand: 1. Hein Kitsz 197 
punten, 2. Peter Groenen-
dal 193 punten en 3 is Cees 
Burgmeijer 186 punten.   

Korte metten bij Onder Ons
Castricum - Sjon Koelman 
versloeg afgelopen week 
Frans Peperkamp in elf beur-
ten bij Onder Ons. Frans had 
door de ruime aanvangsto-
ten, moeite om in het spel 
te komen. Het leek erop dat 
Sjon in tien beurten uit zou 
gaan, maar hij miste de laat-
ste te maken carambole. Die 
werd in de volgende beurt 
gemaakt, Frans op een te-
leurstellend lage score ach-
terlatend. Frans maakte dit 
goed in de tweede partij. Hij 
maakte in zes beurten kor-
te metten met Martin Gulde-
mond. In de zevende beurt 
maakte hij, met een serie 
van 140, de partij uit. Kader-

speler Dick Pruis krijgt lang-
zaam maar zeker zijn oude 
vorm terug. De tegenstan-
der van Dick, Martin Gul-
demond, had in de zeven-
de beurt al 122 caramboles 
verzameld en de eindstreep 
(140) was in zicht, Dick stond 
op dat moment op 71 caram-
boles, maakte een beslissen-
de serie van 69 en zette zo de 
partij op zijn naam. Alex Völ-
ker won in veertien beurten 
van Wil Snel. Wil kwam nog 
leuk weg met 63 caramboles, 
goed voor een moyenne van 
ruim vier. Alex speelde pre-
cies tien gemiddeld en was 
tevreden. Al had er, volgens 
hem, meer in gezeten.

Heiloo-  Op zondagochtend 31 januari is er een natuurwan-
deling van het IVN in de Noorderneg, het recreatiepark ach-
ter zwembad Het Baafje. Verzamelen om 10.00 uur op de par-
keerplaats van het zwembad Het Baafje, De Omloop 11 in Hei-
loo. Een donatie wordt op prijs gesteld. Foto: Paul ten Have.

Speksteen voor kinderen
Heiloo - Er start een spek-
steenworkshop bij Kunst-
Kids in de Hofdijk. Kinderen 
vanaf zes jaar uit de gehe-
le regio kunnen leren beeld-
houwen. 
De laatste les zal worden  af-
gesloten met een tentoon-

stelling van de gemaakte 
beelden. Vanaf 6 februari op 
zes zaterdagmiddagen van 
16.00 tot 17.30 uur.
De Hofdijk, Mariënstein 178a 
Heiloo. tel.: 06 10585278, 
KunstKids@hobbyfarmhei-
loo.nl.

Akersloot - Op zaterdag 23 
januari was er een radarcon-
trole op de Geesterweg. Ruim 
300 voorbijgaande voertui-
gen zijn gecontroleerd. Hier-
bij is 36 keer een proces-ver-
baal opgemaakt voor over-
schrijding van de maximum 
snelheid.

Radarcontrole

Castricum - De afgelopen 
week zijn er op verschillen-
de dagen fietsverlichtings-
controles gehouden op ver-
schillende locaties in Castri-
cum. Er zijn meerdere bekeu-
ringen uitgeschreven voor 
het ontbreken van de fiets-
verlichting.

Fietsverlichting!

Bevolkingsonderzoek
Akersloot - Vanaf 28 janua-
ri start in Akersloot een nieu-
we ronde van het bevolkings-
onderzoek borstkanker. Dit 
onderzoek is bedoeld voor 
vrouwen van 50 tot en met 
75 jaar. Iedere twee jaar wor-
den zij uitgenodigd om deel 
te nemen. Het mobiele on-
derzoekscentrum staat op 
het parkeerterrein van sport-
hal De Lelie. Ongeveer ne-
genhonderd vrouwen uit 
Akersloot ontvangen een uit-
nodiging. De gegevens van 
de vrouwen ontvangt Be-
volkingsonderzoek Midden-

West automatisch van de ge-
meente. De uitnodigingen 
worden vier weken van te-
voren verzonden per straat 
of wijk aan de hand van de 
postcode. 
Afhankelijk van de duur van 
de onderzoeksperiode kan 
het daarom enige tijd duren 
voordat alle vrouwen een uit-
nodiging hebben ontvan-
gen. In Akersloot en de Wou-
de worden dit jaar vrouwen 
uitgenodigd met de postco-
des 1921 en 1489. Vrouwen 
krijgen het onderzoek gratis 
aangeboden. 
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Vitesse zet zegereeks voort
Castricum - Vier keer winst 
bij de laatste vier duels voor 
de winterstop bracht Vitesse 
aan kop van zowel de rang-
lijst als de tweede periode. 
De vraag was dus of de ploeg 
van de scheidende trainer  
Patrick van der Fits die po-
sitieve serie een vervolg kon 
geven bij het eerste return-
duel thuis tegen WSV’30. Al-
hoewel het niet bepaald een 
goede wedstrijd werd, ble-
ken uiteindelijk twee snel-
le doelpunten direct na rust 
voldoende voor een verdien-
de zege op de ploeg uit de 
Wormer.

Vooral het eerste kwartier 
werd WSV flink onder druk 
gezet, maar met het nodi-
ge geluk wisten de Wormers 
een openingsdoelpunt voor-
alsnog te voorkomen. Verde-
digend had Vitesse de zaak 
goed op orde en gaf nauwe-
lijks kansen weg. 
Direct na rust viel de beslis-
sing die daarom door de no-
dige supporters gemist werd. 

In de 46e minuut kon na een 
prima combinatie door het 
midden spits Robin Bakker 
alleen op de keeper afgaan. 
Hij omspeelde die maar werd 
vervolgens ten val gebracht. 
Dat leverde een penalty op 
voor Vitesse, en merkwaar-
dig genoeg slechts een ge-
le kaart voor de keeper. Aan-
voerder Jasper Rutgers be-
nutte de toegekende  straf-
schop op overtuigende wij-
ze. Nog geen twee minuten 
later was het Jort Kaandorp 
die op rechts vrijgespeeld 
werd en alleen op de keeper 
kon afgaan. Met een beke-
ken schuiver in de hoek werd 
die gepasseerd waardoor Vi-
tesse op een comfortabe-
le 2-0 voorsprong kwam. Het 
laatste kwartier zette WSV al-
les op alles, maar dat leverde 
vooralsnog niet meer op dan 
een hele serie corners. Een 
onoplettendheidje in de 88e 
minuut bracht de spits van 
WSV plotseling alleen voor 
keeper Tom Laan en dat bui-
tenkansje werd wel benut. 

Castricum - Met ingang 
van komend seizoen neemt 
Everard Luijckx de taak van 
hoofdtrainer van de selectie 
van Vitesse ’22 op zich. Vites-
se en de huidige hoofdtrainer 
van Limmen bereikten deze 

week een overeenstemming 
voor de contractduur van één 
jaar. Everard volgt hiermee 
Patrick van der Fits op, die na 
afloop van dit seizoen, na vier 
jaar, stopt als hoofdtrainer bij 
Vitesse ’22. 

Amsterdam Faya Allstars 
en meer in De Bakkerij

Castricum -Vrijdag 29 janu-
ari presenteert De Bakkerij 
Amsterdam Faya Allstars met  
ska, jazz, latin en reggae. Hun 
opzwepende ‘Jamaican jazz 
to the max’ is een groot suc-
ces in binnen- en buitenland. 
Ze speelden op Lowlands, 
Jazz in Duketown en de Zwar-
te Cross en nu in De Bakkerij. 
Met een Surinaamse bassist, 
een Indoblazerssectie, een 
Antilliaanse drummer, een gi-

tarist uit Uruguay en een Ar-
meense concertpianist vor-
men de Allstars een afspie-
geling van kleurrijk Amster-
dam, thuisbasis van de band. 
Als support zullen lokale hel-
den Vandervens komen op-
treden. Zaal open 21.00 uur. 
Entree vijf euro. 
Zaterdag staan Norea, Gol-
denwolf en Fields of Steel op 
het podium. Entree is gratis. 
Vanaf 21.00 uur.

Brand in 
schoorsteen 
Castricum - Donderdag om 
16.00 uur is de brandweer 
uitgerukt naar de Bremlaan 
voor een schoorsteenbrand. 

De brandweermannen heb-
ben de schoorsteen ge-
veegd met een behulp van 
het schoorsteengereed-
schap dat op de tankauto-
spuit standaard aanwezig is. 
En de Castricumse spuitgas-
ten kregen hulp van de lad-
derwagen uit Heemskerk om 
veilig te kunnen werken. Fo-
to: Hans Peter Olivier.

Axxicom belooft beterschap
Castricum - Wethouders 
Pelzer van Castricum en 
Beens van Heiloo spraken 
eind vorige week met zorgle-
verancier Axxicom. Axxicom 
levert sinds 1 januari volgens 
contract de schoonmaakhulp 
aan inwoners in Castricum 
en Heiloo, maar bij de ge-
meente waren klachten bin-
nengekomen over de matige 
bereikbaarheid voor klanten, 
en het niet volgens afspraak 
verschijnen van thuishulpen.
 
Axxicom gaat nu hard aan 
de slag om de gesignaleer-
de klachten op te lossen. 
Ook zijn er afspraken ge-
maakt over hoe de gemeen-
te de klachten gaat bijhou-
den en doorsturen, respec-

tievelijk oplossen. Inmiddels 
komen er ook positieve reac-
ties van inwoners binnen. Zo-
als was beloofd is iedereen 
gebeld door Axxicom en zijn 
veel problemen inmiddels al 
opgelost. Belangrijke aanvul-
ling voor klanten is dat men-
sen die klachten hebben dat 
niet alleen laten weten aan 
Axxicom, maar ook bij de ge-
meente. Zo krijgt de gemeen-
te een goed beeld van hoe de 
schoonmaakhulp wordt uit-
gevoerd, en kan ze, volgens 
het contract met Axxicom, 
bijsturen als dat nodig is.
Melden voor Castricum kan 
via tel.: 14 0251 of e-mail-
adres sociaal@castricum.nl; 
voor Heiloo is dat (072) 535 
66 66.

Castricum - Op zaterdag 
23 januari omstreeks 10.30 
uur werd een persoon aan-
gehouden op de Torenstraat 
voor winkeldiefstal. Meerde-
re gestolen goederen werden 
aangetroffen onder zijn kle-
ding. Hij heeft hier afstand 
van gedaan. De man is over-
gebracht naar het politiebu-
reau en de recherche ging 
verder met het vervolgonder-
zoek.

Winkeldiefstal

Castricum - Maandag 18 ja-
nuari om 16.00 was er een 
brandmelding vanaf Koe-
koeksduin op Dijk en Duin, 
maar nog voordat de brand-
weerauto de kazerne uitreed, 
werd de melding ingetrokken. 
Woensdagavond zou er een 
schoorsteenbrand zijn bij een 
woning op de Martin Luther 
Kingstraat in Akersloot. Toen 
de brandweer voor de deur 
stond, bleek de schoorsteen 
gewoon goed te functioneren 
en hoefde er geen actie wor-
den ondernomen.

Loos alarm

Zondag 31 januari 14.00 uur:

Limmen  -  Beverwijk

balsponsor: MCa Montage en ConstruCtiebedrijf alkMaar b.v.  
                     Café bar de lantaarn

pupil v.d. week: joep glorie (speler Limmen D2)



Maffi apraktijken in Akersloot 
Akersloot - Er spelen maf-
fi apraktijken in het nieuwe 
stuk van Toneelvereniging 
Willibrordus. Er is iemand 
met veel gestolen geld en ju-
welen in de kluis en een lo-
gee die de kamer niet wil ver-
laten. De vrouw van de in-
breker weet niet welk beroep 

haar man uitvoert en de zoon, 
de zogenaamde rechterhand 
bij het inbreken, is een suk-
kel. De dienstmeid duikt plot-
seling op met de verdwenen 
sleutel van de brandkast en 
tante speelt een dubieuze rol. 
De klucht ‘De maffe maffi osa’ 
van Hub Fober wordt vrijdag 

5 en zaterdag 6 februari om 
20.00 uur  gespeeld in cultu-
reel centrum De Lelie. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Firma Melker, Julianaweg 85 
of aan de kassa. Er is een ver-
loting in de pauze en muziek 
na. 

Laatste Strand- en duinloop
Castricum - Zondag 7 fe-
bruari houdt Atletiek Ver-
eniging Castricum voor de 
vierde maal deze winter de 
Strand- en duinloop. Ieder-
een kan meedoen; beginnen-
de lopers aan de loop over 4 
kilometer. 
De gevorderde lopers kun-
nen kiezen voor 8,8 km of 
12,4 km. Deze beide routes 

voeren door het duingebied 
en over het strand, en zijn een 
uitstekende voorbereiding op 
de Groet uit Schoorl Run van 
de week erna. De jeugd van 
vijf tot en met twaalf jaar kan 
meedoen aan de speciale 
jeugdloop over 2,3 km. 

Ouders kunnen met de kin-
deren meelopen. Inschrijven 

kan tot en met vrijdagavond 
5 februari via www.avcas-
tricum.nl. Inschrijven op de 
dag zelf kan ook, dat is alleen 
iets duurder. Alle routes star-
ten vanaf de atletiekbaan aan 
de Zeeweg in Castricum. De 
korte afstanden (2,3 km en 4 
km) starten om 10.15 uur. De 
langere afstanden om 10.45 
uur.

Symbolen rond de 
dood in schilderkunst

Akersloot   Er is een lezing 
op 31 januari die wordt ge-
geven door kunsthistorica 
Marian van Caspel om 14.30 
uur in de kerk aan het Dielof-
slaantje. 
In deze lezing brengt zij een 
aantal inspirerende en troos-
tende beelden voor de over-
ledenen in kaart. Daarnaast 
behandelt ze traditionele 
symbolen van de dood zo-
als die bijvoorbeeld te vinden 
zijn op 17e eeuwse vanitas-
schilderijen en familiepor-
tretten, maar ook in het werk 

van hedendaagse kunste-
naars als Damien Hirst, Mar-
lene Dumas en Marc Mul-
ders. In een van zijn laatste 
schilderijen schilderde Os-
kar Kokoschka zichzelf ter-
wijl hij op het punt staat door 
een deur heen te gaan. Op de 
achtergrond staat geschre-
ven ‘Time, gentlemen please’ 
waarmee in Engelse pubs 
wordt aangegeven dat het 
tijd is om te vertrekken. 
Reserveren mogelijk: tel. 
0251-319171 of koosje.wieg-
man@hetnet.nl.

Nipte overwinning volleybal
Castricum - Croonenburg 
heeft de vormcrisis van de 
afgelopen weken niet geheel 
van zich af weten te schud-
den. Vooraf was gehoopt op 
een 4-0 overwinning op de 
laagst geklasseerde 2e divi-
sionist Telecombinatie NFC. 
Het liep anders. 

Voor de poorten van de hel 
werd de overwinning in de 
wacht gesleept. Croonen-
burg won met 3-2. In de vijf-
de set kwam NVC nog terug 

van 14-11 tot 16-16. Daar-
na scoorde Croonenburg de 
twee verlossende punten. In 
de eerste set grepen de da-
mes van coach van den Ou-
tenaar de set met 25-15. 
In de tweede set ging het 
moeizamer. Croonenburg 
won nipt met 25-22 en de 
derde set werd verloren met 
21-25. In de vierde set sloop 
de angst er goed in. Uitein-
delijk scoorde Croonenburg 
het laatste punt in de vijfde 
set. 

Castricum - Op woensdag-
avond 3 februari staat Auti-
café Castricum in het teken 
van loslaten. Anneke Een-
hoorn bespreekt verschil-
lende fases van loslaten in 
het opvoeden van een kind 
met autisme. Zij gaat in op 

de Window of Tolerance, een 
nieuwe theorie over stress. 
Dit is de laatste avond van 
het Auticafé in de huidi-
ge vorm. Hansje Veen, Nico 
van Pinxteren, Christel Bur-
ger, Martin Beijer en Anne-
gien Simis nemen afscheid. 

Een nieuwe groep ouders 
stelt zich voor en presenteert 
de plannen voor een Autica-
fé in nieuwe vorm. Aanvang 
20.00 uur in de Juliana van 
Stolbergschool, Juliana van 
Stolbergstraat 3, Castricum. 
De toegang is gratis. Aan-
melden bij Hansje Veen, tel.: 
0251 679333 of auticafecas-
tricum@hotmail.com.

Winst voor Meervogels
Akersloot - Vorige week 
dinsdag leek Meervogels wel 
door het oog van de naald 
te zijn gekropen. De inhaal-
wedstrijd tegen de dames 
van Zwaluwen werd met één 
puntje verschil gewonnen, 
14-15. De dames van Meer-
vogels zijn koploper en om 
nummer een te blijven dient 
elke wedstrijd eigenlijk ge-
wonnen te worden. Dat er 
zaterdag wéér tegen Zwa-
luwen gespeeld moest wor-
den, maakte de winst daarom 
niet vanzelfsprekend. Dins-
dag verliep de wedstrijd voor 
Meervogels moeizaam dus 
zaterdagavond moest er een 
schepje bovenop worden ge-
daan. Zwaluwen was natuur-

lijk ook gebrand om te win-
nen, nadat zij dinsdag net 
mis grepen.  
Meervogels kwam voortreffe-
lijk uit de startblokken en zet-
te Zwaluwen al gauw op een 
4-0 achterstand. Pas na tien 
minuten gaf Zwaluwen hier 
antwoord op. De dames gin-
gen de rust in met een stand 
van 11-5. 
Na rust bouwde Meervogels 
de voorsprong uit naar een 
stand van 14-6. De goed lei-
dende scheidsrechter fl oot 
de wedstrijd af bij een stand 
van 24-13. Volgende week 
zondag 31 januari om 12.00 
uur spelen de dames van 
Meervogels uit tegen Dyna-
mo te Ursem.

Over loslaten in Auticafé
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