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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
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D-Day 100% voor Stichting Terre

Strandrace en feestje op 
strand voor goede doel
Castricum - Op zondag 19 fe-
bruari vindt de eerste editie 
plaats van D-Day 100%. Deze 
dag bestaat uit een mountain-
bike strandrace en een benefiet-
middag bij Deining op het strand 
van Castricum. De gehele op-
brengst van D-Day 100% komt 
ten goede aan ‘Stichting Terre’.
Deze stichting heeft ten doel we-
tenschappelijk onderzoek naar 
behandeling en genezing van 
het Rett Syndroom financieel te 
ondersteunen. Daarnaast wil de 
stichting deelname aan onder-
zoek en therapie ter bestrijding 
van de symptomen veroorzaakt 
door het Rett Syndroom voor 
patiënten in Nederland moge-
lijk maken. Het Rett Syndroom is 
een aangeboren aandoening die 

vrijwel alleen bij meisjes voor-
komt en die leidt tot ernstige 
geestelijke en lichamelijke inva-
liditeit. De totale opbrengst van 
D-Day 100% gaat naar de stich-
ting. Er wordt nog gezocht naar 
deelnemers én sponsors.  
De strandrace is bedoeld voor 
recreanten en wedstrijdren-
ners en wordt onderverdeeld in 
een vrouwen- en mannenklas-
sement. Na de prijsuitreiking 
is er een loterij voor de renners 
waarmee mooie prijzen te win-
nen zijn. De race gaat om 10.00 
uur van start, inschrijfgeld is vijf-
tien euro inclusief koffie/thee 
en na afloop een kop snert. De 
startnummers worden afgege-
ven bij aanvang. De afstand be-
draagt 38 kilometer: Castricum - 

Egmond Binnen - Wijk aan Zee 
- Egmond Binnen - Castricum. 
Tijdens de De D-Day 100% Be-
nefietmiddag kan iedereen die 
de stichting een goed hart toe-
draagt genieten van een uitge-
breid warm en koud buffet terwijl 
de gasten worden vermaakt met 
livemuziek en entertainment. De 
benefietmiddag duurt van 15.00 
tot 19.00 uur en kost 30,00 euro 
entree. Dit bedrag komt geheel 
ten goede aan ‘Stichting Terre’. 
Naast het buffet met muziek en 
entertainment vindt er een lote-
rij plaats waarin diverse prijzen 
worden verloot.
Inschrijven kan via de website 
www.deiningcastricum.nl. Stuur 
voor vragen een mail naar info@
deiningcastricum.nl of bel 0251-
674101. Deelnemers aan de 
100% Strandrace kunnen gratis 
parkeren tot 9.30 uur. 

Castricum - B en W hebben 
de achttien varianten voor een 
spoortunnel teruggebracht tot 
zeven. De uitkomsten van het 
haalbaarheidsonderzoek worden 
op 9 februari als tussenstand ge-
presenteerd aan de gemeente-
raad. Aan de orde komt dan ook 
de Kadernota Zanderij-Zuid. 
Inzet is het verbeteren van door-
stroming, veiligheid en leefbaar-
heid door een tunnel onder het 
spoor. Als in 2018 het zoge-
naamde spoorboekloos trein-
rijden wordt ingevoerd, zullen 
nog meer treinen op het stati-
on van Castricum stoppen en zal 
de spoorwegovergang bij de Be-

verwijkerstraatweg tot wel drie 
kwartier per uur gesloten zijn.  
Rens Min uit Limmen en Thomas 
Groot uit Uitgeest maakten voor 
hun studie een uitgewerkt plan 
dat voorziet in een tunnel bij de 
Beverwijkerstraatweg, een pa-
rallelweg naar de Dorpsstraat en 
een aangepaste kruising Ruiter-
weg. Lees verder in deze editie 
van De Castricummer. 

Zeven varianten tunnel

Vanaf 6 februari gaan wij verder als 

Apotheek de Brink
 Ons adres wordt:
Torenstraat 64

1901 EG Castricum
Tel: 0251-652500 (blijft ongewijzigd)

Onze nieuwe openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 8.30u - 17.30u
Zaterdagochtend 9.00u - 13.00u

Apotheek van Ouwerkerk 
gaat verhuizen!

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

2e biologische 
rookworst

varken of rund

1/2 prijs
magere

biologische 
runder- 

of riblappen
500 gram rundvleessalade

e 6,99

februari
appelmaand

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

Wij zijn te volgen op tWitter: @rosetBanket

1 euro

appelgabbers
frisse elstar appel, bros boterdeeg, 

banketbakkersroom en een vleugje kaneel
Van 2 februari t/m 8 februari 2012
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Castricum - Ooit samenge-
werkt met echte wetenschap-
pers uit Amerika? Of foto’s ge-
maakt van een sterrenstelsel met 
een grote telescoop in Australië?
Op het Bonhoeffercollege kan 
dit tegenwoordig gewoon in het 
klaslokaal via een computerver-
binding. Het Bonhoeffercollege 
start met ingang van schooljaar 
2012-2013 met een duurzame 
invoering van ICT. Er wordt ge-
werkt met Thin Clients, laptops 
en tablets binnen een rijk gevul-
de elektronische leeromgeving 
en, als een van de eerste scho-

len in Nederland, met een pro-
fessionele, supersnelle virtue-
le schoolomgeving. Het onder-
wijs kan meer op maat gegeven 
worden, niet alleen als extra on-
dersteuning maar zeker ook als 
verdieping en verrijking. Gren-
zen vervagen: vanuit de klas de 
wereld in, de wereld de klas in. 
Met de ICT-mogelijkheden kan 
het Bonhoeffercollege aandacht 
besteden aan filmkunst, muziek, 
wetenschap en internationale 
oriëntaties in en buiten Europa.
Voor brugklasleerlingen bete-
kent computeronderwijs op het 

Bonhoeffercollege dat er bij ie-
der vak regelmatig gewerkt op 
schoolcomputers via de elektro-
nische leeromgeving. 
Tijdens de lessen informatica 
worden de leerlingen  niet alleen 
‘getraind’ in optimaal computer-
gebruik, maar ook professioneel 
begeleid in het verstandig om-
gaan met digitaal verkeer (medi-
awijsheid).
Vanaf leerjaar 2 schaffen alle 
leerlingen een eigen tablet aan 
die tijdens hun verdere school-
carrière ondersteunend aan het 
onderwijs gebruikt gaat worden.

Echo-onderzoek nu in Castricum 
zonder wachtlijst en dichtbij huis!
Castricum - Sinds december 
2011 kunnen cliënten via het 
huisartsenlaboratorium en di-
agnostisch centrum SALT ook 
voor echo-onderzoeken terecht 
in Castricum. De locatie voor dit 
onderzoek is het medisch cen-
trum op het Kortenaerplantsoen 
46. Men kan hier op drie ver-
schillende dagdelen terecht, te 
weten de eerste en derde dins-
dagavond van de maand en de 
woensdag- en vrijdagmorgen. 
De echo-onderzoeken worden 
gedaan door de radiologen uit 
regionale ziekenhuizen.

Deze service biedt niet alleen 
voordelen voor de cliënt, maar 
ook voor verwijzend huisarts. 
Voor inwoners van en rond-
om Castricum is het een groot 
voordeel dat het echo-onder-
zoek dichtbij huis gedaan wordt. 
Daarnaast is er voor cliënten die 
overdag niet kunnen de moge-
lijkheid om een afspraak te ma-
ken voor de avond. Hierbij kun-
nen cliënten op korte termijn te-
recht, omdat er wordt gewerkt 
zonder wachtlijsten en is de uit-
slag van het onderzoek binnen 
drie werkdagen bij de huisarts 
bekend. Verder is er de moge-
lijkheid voor het aanvragen van 
spoedecho’s op de dagen dat 
er een radioloog aanwezig is. Te 
denken valt hierbij bijvoorbeeld 
aan verdenking trombosebeen.

Het echo-onderzoek is een pijn-
loos onderzoek dat met geluids-
golven wordt uitgevoerd waar-
bij de verschillende weefsels van 
het lichaam goed in beeld ge-
bracht kunnen worden. Het is 
uitermate geschikt voor het af-
beelden van de buikorganen zo-
als de nieren, galblaas en de le-
ver. Een groot voordeel is boven-
dien dat het lichaam niet aan 
röntgenstraling wordt blootge-
steld. 

Bij SALT kan men terecht voor 
echo’s van boven- en onder-
buik, maar ook voor echo-on-
derzoek van de buik- en bekken-
vaten, schildklier en gewrichten. 
Bij een gewrichtsecho kunnen 
de pezen, slijmbeurzen en spie-
ren goed in beeld gebracht wor-
den. Dit in tegenstelling tot een 
röntgenfoto, hierbij kunnen al-
leen de botstructuren worden 
beoordeeld. Echografie is dus ui-
termate geschikt bij bijvoorbeeld 
schouderklachten om slijmbeur-
zen, pezen en spieren in beeld 
te brengen. De gewrichtsecho’s 
worden verricht door hiertoe ge-
specialiseerde radiologen. Ook 
is echo-onderzoek het onder-
zoek van keuze voor de beoor-
deling van onderhuidse bultjes 
en zwellingen.
Hoewel de meeste cliënten SALT 
kennen van de bloedafname en 
trombosedienst heeft SALT ook 

een grote functieafdeling waar 
verschillende functieonderzoe-
ken worden gedaan. Zo kan men 
bij SALT al langere tijd terecht 
voor fundusfotografie (onder-
zoek van het netvlies bij diabe-
ten), spirometrie (longfunctieon-
derzoek), 24-uurs bloeddrukme-
ting, eventrecording en holteron-
derzoek (ritmeregistratie van het 
hart, ECG (hartfilmpje), DEXA-
meting (botdichtheidonderzoek 
in het kader van osteoporose), 
echodiagnostiek en binnenkort 
ook voor hartechografie en in-
spanningstesten. Op dit moment 
worden deze functieonderzoe-
ken in Castricum nog niet op een 
centrale locatie gedaan, echter 
deze zijn verspreid over verschil-
lende locaties in Castricum. 

De doelstelling is om in de loop 
van dit jaar een centrale loca-
tie te openen. Dit initiatief sluit 
aan bij de doelstellingen van de 
overheid om meer diagnostiek, 
dichter bij de patiënt in de eer-
ste lijn te bundelen. In dit Eerste-
lijns Diagnostisch Centrum van 
SALT zullen dan alle onderzoe-
ken aangeboden worden. Voor 
de beoordeling van de diverse 
onderzoeken werkt SALT inten-
sief samen met specialisten uit 
de regionale ziekenhuizen. Men 
kan alleen met een aanvraag-
brief van de huisarts voor onder-
zoeken terecht. 

Rangercursus op Geversduin
Castricum – De rangercursus, 
die bestemd is voor kinderen 
van zes tot twaalf jaar, wordt nu 
ook in de meivakantie, hemel-
vaartvakantie en pinkstervakan-
tie gehouden. De cursus duurt 
vijf dagen van 10.00 tot 17.00 uur. 
Kinderen leren op een leuke en 
avontuurlijke manier over de na-
tuur en hoe ze daar op een ver-
antwoorde manier mee om kun-
nen gaan. De kinderen gaan in 
teams de natuur onderzoeken, 
ze lopen een speurtocht met 
kompas of gaan op bosexpe-
ditie. Ze leren survivaltechnie-
ken en hun eigen broodjes bak-
ken bij het kampvuur. Elke dag 
is er een programma met di-
verse onderdelen, onder andere 
korren, touw knopen, brandne-

tels zoeken. De activiteiten vin-
den plaats onder professionele 
begeleiding. ’s Avonds kunnen 
de kinderen er samen met hun 
vader en/of moeder in slapen. ’s 
Ochtends met z’n allen ontbijten 
en dan de hut weer afbreken om 
er een survivalbaan van te ma-
ken. Na een presentatie van de 
geleerde technieken aan ou-
ders en andere belangstellenden 
krijgen de kinderen een Ran-
gerbrevet en wordt een leerza-
me en avontuurlijk week afge-
sloten. Vanaf 16 juli begint elke 
maandag, zeven weken lang, de 
cursus.  Aanmelden: Kennemer 
Duincamping Geversduin via tel. 
0251-661095. Meer informatie: 
www.kennemerduincampings.
nl/nl/geversduin/activiteiten.

Bijeenkomsten speciaal voor 
slechtzienden en slechthorenden   
Castricum - Speciaal voor 
slechtzienden en slechthoren-
den wordt een keer per maand 
een ontmoetingsochtend ge-
organiseerd in de tuin van Ka-
pitein Rommel. Doel is gezel-
lig samenzijn in combinatie met 
een activiteit. Ook wordt er re-
gelmatig een deskundige uit-
genodigd die wat dieper op be-
paalde thema’s kan ingaan. De 

ontmoetingsochtenden worden 
door drie vrijwilligers begeleid. 
Op de ochtend voor slechthoren-
den is een vrijwilligster aanwezig 
met ruime ervaring in spraak-af-
zien. De groep voor slechtzien-
den start op woensdag 8 februa-
ri om 10.00 uur en wordt daarna 
iedere tweede woensdag van de 
maand georganiseerd. De groep 
voor slechthorenden start op 

woensdag 15 februari om 10.00 
uur en wordt daarna iedere der-
de woensdag van de maand ge-
organiseerd. Kosten zijn 2,50 eu-
ro per ochtend. Voor de eerste 
bijeenkomst mag iedereen een 
introducé meenemen.  Voor aan-
melding en vervoer naar de tuin 
van Rommel: Stichting Welzijn 
Castricum tel. 0251- 656562 of 
via info@welzijncastricum.nl.

Castricum - Zestien huishou-
dens in de componistenbuurt 
hebben samen een aannemer 
geselecteerd die in één keer hun 
huizen gaat isoleren. Vorig na-
jaar startte energie-coöpera-
tie CALorie een initiatief om wo-

Samen isoleren 

Concert met 
stamppot toe
Limmen - Op zondag 5 februari 
om 15.00 uur begint een concert 
in de Corneliuskerk in Limmen. 
Het programma omvat naast 
operamuziek, onder andere van 
W.A. Mozart en J. Haydn, ook 
enkele religieuze en Russische 
werken onder andere van S. 

Castricum - De eigenares-
se van La-Or, het Thaise afhaal-
restaurant in de Burgmeester 
Mooijstraat, stond voor de ope-
ning van haar zaak met kinder-
kleding op de markt. 
Deze kleding wordt nu verkocht 
met kortingen van 50 tot en met 
70%!

Kinderkleding met hoge korting

Rachmaninow en D. Bortnians-
ky). De solistische medewerking 
wordt verzorgd door sopraan Sa-
bine Kirsten en bas/bariton Rag-
nar van Linden van den Heuvell. 
De pianobegeleiding is in han-
den van Annelies Komen met 
daarnaast een strijkensemble. 
Speciaal voor de bezoekers van 
het concert is er de mogelijkheid 
een gevarieerde stamppot te 
eten in De Burgerij. De prijs hier-
voor bedraagt 7,50 euro Aanmel-
den via info@devredeburgers.nl. 
Kaarten voor het concert kan 
men bestellen bij Ria Hooi-
boer (072 505 2235), Clementine 
Bruschke (072 505 2087) of via 
info@devredeburgers.nl. De en-
tree bedraagt 10,00 euro en voor 
donateurs 5,00 euro.  

Het gaat om grappige en lieve 
baby- en kleuterkleding, comple-
te kraampakketten, bruidsmeis-
jesjurken, pakjes voor bruids-
jonkertjes en Spaanse jurkjes en 
schoentjes. De verkoop is van 2 
tot en met 18 februari en is te be-
reiken via de steeg naast het af-
haalrestaurant op nummer 32.  

ningen beter te isoleren. Enkele 
bewoners uit de Bachstraat, de 
Chopinstraat en de Ravelstraat 
namen het voortouw. Als het 
weer meezit, wordt medio febru-
ari gestart met isoleren. Tot die 
tijd kunnen anderen uit de com-
ponistenbuurt nog instappen te-
gen dezelfde kosten.

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
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Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
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vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

De kroostrijke gezinnen 
terug bij Oud-Castricum
Castricum - Wegens het gro-
te succes van de eenmalige ex-
positie in oktober vorig jaar over 
kroostrijke Bakkumse en Castri-
cumse gezinnen, is deze met de 
nodige uitbreidingen opnieuw 
te bezichtigen op de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum, die ge-
houden wordt op zondag 5 fe-
bruari in het Historisch Informa-
tiecentrum De Duynkant aan de 

Geversweg 1b. Dit betreft foto’s 
van in totaal zo’n 30 families met 
bekende namen als Borst, Glo-
rie, De Graaf, Jonker, Poel, Veldt, 
Zonneveld et cetera. Op de foto 
de familie Heine.
Belangstellenden zijn weer van 
harte welkom in De Duynkant op 
5 februari van 12.00 tot 17.00 uur.
Informatie over de werkgroep 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com.

Kijkje in de keuken van 
Forte Kinderopvang
Castricum - Om inwoners van 
Castricum kennis te laten ma-
ken met de manier waarop kin-
deren van 0 tot 4 jaar worden 
opgevangen, organiseert For-
te Kinderopvang op zaterdag 
4 februari een open dag. Daar-
bij kunnen omwonenden en an-
dere geïnteresseerden een kijk-
je nemen bij kinderdagverblijven 
De Vuurtoren en Het Zandkas-
teel en kennis maken met For-

te Kinderopvang. Kinderen zijn 
natuurlijk ook welkom: voor hen 
zijn er tal van leuke activiteiten! 
De open dag van Het Zandkas-
teel (Asserlaan 1) en De Vuurto-
ren (Dorcamp 3) vindt plaats van 
10.00-12.00 uur. Naast een rond-
leiding en uitleg zal er ook van 
alles te doen en te beleven zijn. 
Voor meer informatie  of vragen 
kan men terecht op www.fortebv.
nl of via 0251-658058.

Laatste seizoensplaatsen 
van campings komen vrij
Castricum - Op camping Bak-
kum komen de laatste seizoen-
plaatsen vrij. Slechts vijftien 
plaatsen zijn er beschikbaar en 
er is veel belangstelling. Daar-
om zullen de deuren zondag 5 
februari al ’s ochtends om 6.00 
uur open gaan en kan er kof-
fie worden gehaald. Vanaf 10.00 

uur worden de eerste vrije sei-
zoenplaatsen geboekt. Ook op 
Geversduin en de Lakens zijn 
er nog een paar seizoensplaat-
sen beschikbaar. 5 februari is te-
vens de laatste dag dat de speci-
ale vroegboekaanbieding geldig 
is. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn de 
recepties open. 

Limmen - Zaterdagochtend 4 
februari is er een Wii competitie 
voor de kids (4 t/m 9 jaar) van 
10.30 tot 12.00 uur bij Conquis-
ta. Wie wordt de nieuwe Mario 
of professioneel skischanssprin-
ger? Op deze ochtend wordt het 
duidelijk tijdens de sportieve Wii 

Wii competitie bij Conquista
competitie. Entree 1 euro, inclu-
sief limonade.

Jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50 te 
Limmen. Kijk voor meer informa-
tie en alle komende activiteiten 
op www.conquista.nl.

Vermist:
Plantenhove Castricum: cyperse 
poes, 5 jaar, Sara.
Gevonden:

Geen.

Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251- 658504.



pagina 6 1 februari 2012

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Dirigent Emergo dirigeert 
Koninklijke Militaire Kapel
Castricum - Donderdag 26 ja-
nuari zal niet meer snel uit het 
geheugen verdwijnen van Emer-
go’s dirigent Erik van de Kolk. Hij 
dirigeerde op zijn jonge leeftijd 
(26 jaar) de Koninklijke Militaire 
Kapel Johan Willem Friso. Naar 
aanleiding van zijn bijzondere 
successen en prestaties afgelo-
pen jaar werd Erik uitgenodigd 

door defensie als gastdirigent 
voor het thema concert ‘Avond 
van het gedicht’. De samenwer-
king met gastsolisten Dana Win-
ner en Erwin de Vries met bege-
leiding van de KMK JWF werd 
opmerkelijk goed gedirigeerd 
door Erik. Een aantal leden van 
Emergo waren getuige van zijn 
debuut in Stadskanaal. 

FBI ‘Most Wanted’ in 
De Balken Uitgeest
Uitgeest - Op zaterdag 4 fe-
bruari heeft live-café De Balken 
weer een topband op het podi-
um staan; de Alkmaarse band 
FBI. FBI is een rockband met zijn 
roots stevig verankerd in mu-
ziekstad Alkmaar. Ooit zijn de 
voorvaderen van FBI als school-
band gestart en is de band in de 
loop van de jaren geëvolueerd 

tot wat het nu is. Met een stevi-
ge backline met melodieuze on-
dersteuning op gitaar en toet-
sen, een vlammende brandsnel-
le sologitaar en met een energie-
ke krachtige zang is succes ge-
garandeerd. Aanvang 22.30 uur. 
Later deze maand komen
JJ & the Fatcats, Waiste en the 
Wendie’s naar De Balken. 

Programma 2 feb t/m 8 feb 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

dinsdag 14.00 uur  
woensdag 20.00 uur 

The Girl with the Dragon Tattoo
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 
zondag 15.30 & 20.00 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag 20.00 uur 

Süskind
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur  

MoneyBall
vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 15.30 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
The Help

zaterdag 15.30 uur 
Nova Zembla - 3D
woensdag 14.00 uur

The Muppets (NL)
zaterdag 13.00 uur
zondag 13.00 uur 

Alvin & The Chipmunks 3
zaterdag 13.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

De Gelaarsde Kat (NL) 3D
zaterdag 15.30 uur  
zondag 13.00 uur 

Dolfje Weerwolfje

Millennium 1: The Girl 
With The Dragon Tattoo
The Girl With The Dragon Tat-
too is de eerste film van Co-
lumbia Pictures filmtrilogie- de 
adaptatie van Stieg Larsson’s li-
teraire blockbuster: De Millenni-
um Trilogie. Geregisseerd door 
David Fincher (The Social Net-
work) en met Daniel Craig en 
Rooney Mara in de hoofdrollen. 
De film is gebaseerd op het eer-

ste deel van de trilogie, in Neder-
land vooral bekend onder de ti-
tel Mannen die Vrouwen Haten. 

Hiervan zijn in totaal 50 miljoen 
exemplaren in 46 landen ver-
kocht en is uitgegroeid tot een 
wereldwijd fenomeen. Het sce-
nario is geschreven door Steven 
Zaillian.

Drama met Brad Pitt als honkb-
almanager die alle conventionele 
speltactieken en strategieën om-
gooit. Brad Pitt speelt in Money-
ball Billy Beane, de manager van 

Moneyball het honkbalteam Oakland Athle-
tics, die op geheel eigen wijze en 
met een baanbrekende analyse 
een succesvolle honkbalploeg 
samenstelde. Gebaseerd op het 
boek van Michael Lewis - Mo-
neyball: The Art Of Winning An 
Unfair Game.

Castricum - Tot 6 maart zijn ge-
vouwen postkaarten te bezichti-
gen van Milo Heerkens in de vi-
trines van de bibliotheek in Cas-
tricum. De postkaarten zijn ge-
drukt met afbeeldingen van zijn 
schilderijen. Onlangs is Milo be-

Gevouwen postkaarten van Milo
naderd door de New Yorkse 
krant The Epoch Times. Zij willen 
een artikel schrijven over zijn le-
ven en schilderkunst. 

De Castricummer is als kind al 
begonnen met schilderen. In-
middels zijn er exposities ge-
weest van schilderijen met acryl 
en olieverf. Op een gegeven mo-
ment bedacht hij dat het ook 
leuk zou zijn van zijn schilderijen 
gevouwen postkaarten te laten 
drukken. Men kan die dan ver-
sturen voor verschillende gele-
genheden. De postkaarten wor-
den te koop aangeboden.

Rent a Box en Self Storage 
ook op zondag geopend!
Regio - Met ingang van februa-
ri 2012 is Rent a Box op verzoek 
van vele klanten ook geopend op 
de zondagen. Dus wie op zondag 
wil verhuizen is hier aan het juis-
te adres. Rent a Box is gevestigd 
bij de McDonalds en de Kwan-
tum aan de meubelboulevard te 
Beverwijk. Een aanhangwagen 
met huif gebruiken of een ver-
huisbus? Die zijn al te huur van-
af 25 euro. Wie een opslagruim-
te huurt, kan gratis gebruikma-
ken van vervoer. Tevens kan men 
hier terecht voor de voordeligste 
‘no tape’ verhuisdozen van 1,25 
per stuk. Iedereen is vanaf he-
den welkom om ook op de zon-
dag de vestiging te bezichtigen 
en te kijken wat Self Storage nu 
precies inhoudt. Er zijn al units te 
huur vanaf vijf euro per maand. 
Ideaal voor bijvoorbeeld archief 
of kerstspullen. Maar ook iets 
grotere units voor kampeerspul-

len, tuinmeubilair, skispullen of 
zelfs voor gehele inboedels be-
horen tot de mogelijkheden. Kijk 
op www.rentaboxopslag.nl of bel 
0251-222352 voor meer informa-
tie of ga langs op de vestiging. 
Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 9.00-17.00  uur 
en zaterdag en zondag van 9.00-
13.00 uur. In het weekend kan 
men aangeven dat er een be-
zoek gebracht wordt aan Rent a 
Box waarna er gratis geparkeerd 
kan worden voor de deur.. 

Akersloot - De bushaltes langs 
de Geesterweg worden beter 
toegankelijk gemaakt. Van de 

Bushaltes verbeterd bushaltes wordt het perron ver-
hoogd en de in- en uitrijhoek 
wordt vergroot. Zo kan de bus 
dichter langs het perron stop-

pen waardoor het in- en uitstap-
pen makkelijker gaat. Bij elkaar 
duren de werkzaamheden onge-
veer acht weken. 
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Vijfhonderd euro beloning
In de nacht van 28 op 29 januari is uit onze voortuin een kunstwerk in 
de vorm van een beeld gestolen en verderop vernield teruggevonden. 
Hiervan hebben we aangifte gedaan bij de politie, maar onze verwach-
ting is dat dit niet zal leiden tot aanhouding van de dader(s). Langs deze 
weg willen wij u vragen of u wat gezien of gehoord heeft tussen 3.00 en 
6.00 uur in de bewuste nacht. Ondertussen zijn wij camerabeelden aan 
het onderzoeken. Eveneens geven wij een beloning van 500 euro voor 
degene die ons de naam en het adres van de dader kan geven. Kijk voor 
meer informatie op www.galgenveld.nl. Wat we willen bereiken is dat dit 
een fi jne buurt blijft en dat men van andermans spullen afblijft. Via de 
website kan men beelden vinden en uw informatie kwijt.
Fred Kroone, De Loet 88, Castricum. (Ingekort door de redactie)

‘Daar ligt een konijn in 
een konijnenhok’
Met grote verbazing heb ik het artikel gelezen. Met name de reactie van 
de mevrouw die haar hond uitliet. Was het niet handiger en verstandiger 
geweest om bij het kinderdagverblijf De Vuurtoren aan te bellen en te 
vragen naar het hoe en waarom van het gehuil uit het konijnenhok? 
Dan hadden de medewerkers van De Vuurtoren haar kunnen uitleggen 
dat het hier een buitenbedje betrof. Een buitenbedje in het directe zicht 
van de pedagogisch medewerkers! Nee mevrouw belde de politie en de 
krant. Met welk doel? De kinderen in De Vuurtoren werden geconfron-
teerd met twee politieagenten en dat maakt op zo’n jong kind heel veel 
indruk, geloof mij. Mijn complimenten voor de reactie van Esther Zijl, zij 
heeft in hele duidelijke bewoordingen uitgelegd wat het doel is van de 
buitenbedjes en de grote voordelen van het buiten zijn/slapen.
Ik ben vader van drie gezonde meiden en in de tijd dat zij baby waren 
hebben zij veelvuldig in de wandelwagen buiten geslapen, al wandelend 
of gewoon in de tuin. En geloof mij, zij zijn daar niet slechter van gewor-
den. Dus voortaan eerst maar je laten informeren zou ik zeggen.
Arjan Lute, Hyacintenveld, Castricum

En nu ik!

Morris Rohof (rechts op de foto) 15 jaar, woont in Castricum en zit in 
vier VWO van het Jac. P. Thijssecollege.

Over een half jaar gaat hij naar 
de Verenigde Staten. Daar gaat 
hij een jaar highschool volgen 
en wonen bij een gastgezin. De 
precieze plaats weet hij nog niet. 
De stad of het dorp waar hij zal 
komen te wonen, wordt enke-
le weken voor vertrek bekend-
gemaakt. Morris gaat via een 
uitwisselingsprogramma YFU 
(Youth For Understanding) naar 
Amerika. “Al in de brugklas zag 
ik de posters hangen over dit 
uitwisselingsprogramma en dat 
leek me meteen een goed idee. 
Ja, mijn ouders en zussen - al 
kibbelen we ook wel eens, maar 
dat is overal zo - zal ik denk ik 
wel missen. Maar eigenlijk weet 
ik dat ook nog niet, omdat ik nog 
nooit lang ben weggeweest. Met 
schoolkamp was het langste. Het 
lijkt me leuk om nieuwe men-
sen te ontmoeten en een ande-
re plek in de wereld te leren ken-
nen. Steden als New York, Los 
Angeles, San Francisco en Mia-
mi lijken me allemaal geweldig 
om te zien.”
“Ja”, lacht hij, “ik weet ook wel 
dat de VS ook heel conservatie-
ve gebieden kent en dat je ook 
terecht zou kunnen komen bij 
mensen die je niet leuk vindt. 
Door de crisis in Amerika trek-

ken gastgezinnen zich ook wel 
op het laatste moment terug.” 
Maar ja, als hij echt bij vreem-
de gasten terecht komt, kan hij 
nog altijd overplaatsing vragen 
naar een ander gezin. Het is ook 
nog moeilijk voor te stellen hoe 
het zal zijn om echt een jaar weg 
te zijn. “Dat dringt nog niet echt 
door.” We prijzen de zegeningen 
van deze tijd zoals Skype waar-
mee je gemakkelijk contact met 
familie en vrienden kunt houden.
“Mijn hobby is gitaar spelen 
met de ‘Always late’ band. We 
hebben een band met mensen 
van mijn school die ik al uit de 
brugklas ken. Twee gitaarspe-
lers, keyboard, drummer, bas-
sist en een zangeres. We spe-
len vooral rock. Via Toonbeeld 
doen we mee aan het Bachhh 
project. Bachhh zijn de beginlet-
ters van de dorpen die meedoen. 
Bakkum, Akersloot, Castricum, 
Heemskerk, Heiloo en Heerhu-
gowaard. In dat project spelen 
allemaal bandjes van jongeren 
van 12 jaar en ouder. We repe-
teren bij Toonbeeld. Ik heb ook 
gitaarles bij Toonbeeld, nu al vijf 
jaar. In het kader van dat Bach-
hhproject treden we 19 februa-
ri op in Heiloo in De Trog. Dus 
kom allemaal kijken!” Sporten? 

“Eigenlijk heb ik redelijk veel 
verschillende sporten gedaan 
zoals judo, atletiek en hockey. 
Maar het was het toch allemaal 
niet helemaal. Sinds kort zit ik op 
kickboksen in Castricum samen 
met een vriend. Ze boden een 
proefl es aan en wij vonden het 
meteen leuk. We doen dat met 
“fi ghtXperience.” Als bijverdien-
ste heb ik een avondkrantenwijk 
samen met een vriend.”
Morris woont in Castricum met 
twee zussen, ouders en de hond 
Banjer. Ja, zeker laat hij ook 
de hond uit. Hij houdt van die-
ren. “Castricum vind ik gewoon 
een leuk dorp om te wonen. Ik 
ben naar het Jac. P. gegaan om-
dat de meeste van mijn vrien-
den daar ook naar toe gingen en 
mijn zus zat er ook al op. Ik vind 
het een leuke school. Maar ja, ik 
heb geen vergelijkingsmateriaal, 
want ik heb nog nooit ergens an-
ders gewoond of op school ge-
zeten. Uitgaan doet hij nog niet. 
Onder de 16 jaar mag je nog 
geen kroegen in dus het stappen 
is beperkt tot een uitstapje met 
oud en nieuw. “Meestal spreek 
ik gewoon met vrienden ergens 
af en dan zitten we gewoon wat 
of kijken een dvd. Muziek maken 
is ook altijd leuk. De toekomst? 
Nog geen idee. Ik weet echt to-
taal nog niet wat ik zou willen 
worden of studeren. Ik heb een 
economie- en maatschappijpro-
fi el. Echt alfa dus. Maar het is wel 
lastig om te moeten kiezen. Als ik 
terugkom uit de VS kom ik in vijf 
VWO. De meeste van mijn vrien-
den zullen dan al in zes VWO zit-
ten. Maar ik denk dat het toch 
wel lukt om die vrienden te hou-
den. In leeftijd maakt het niet zo-
veel uit, ik ben een vroege leer-
ling. En ik vind het ook niet erg 
om dan een klas lager te zitten 
dan mijn vrienden. Het geeft me 
nog wat extra tijd om na te den-
ken over wat ik wil gaan doen in 
de toekomst.” Mijn Ipad hapert 
of ik weet er gewoon niet goed 
genoeg mee om te gaan. “Ge-
woon even op het knopje druk-
ken,” zegt Morris. En inderdaad. 
De band ‘Always late’ is te volgen 
op Twitter: @AlwaysLateBand.

Ans Pelzer

‘En nu ik!’ is een rubriek door, met en voor Castricummers. Jong en 
oud en alles daar tussen in. Mensen met een gewoon of bijzonder ver-
haal komen aan het woord. De rubriek wordt afwisselend geschreven 
door: Arjen de Wit, Marie Kiebert en Ans Pelzer. Ook aan het woord 
komen in ‘En nu ik’? Stuur dan een mail naar: info@castricummer.nl. 

Bedankt
Langs deze weg wil ik diegene die dinsdag 24 januari mijn Saab cabrio, 
die achter het NS-station van Castricum stond geparkeerd, heeft aan-
gereden ‘bedanken’. Er ontstond een schade aan de bumper van 1.000 
euro. Daarnaast is de bestuurder/ster ook niet zo beleefd geweest om 
zijn/haar naam achter te laten. Dit betekent dat ik zelf voor de schade 
opdraai. Wellicht heeft iemand het zien gebeuren; dan zal ik het op prijs 
stellen als contact met mij wordt opgenomen.
R. Freriks, tel.: 072-5053688. 

Prijswinnaars kerstpuzzel
Castricum/Uitgeest - De op-
lossing van de kerstpuzzel was 
‘Als de dagen gaan lengen, gaat 
de winter strengen’. De prijs-
winnaars zijn: M. van Diepen, 
Akersloot: Dinerbon t.w.v. 25 
euro van De Eetkamer van Uit-
geest. R. Bakker, Castricum: Ca-
deaubon t.w.v. 25 euro van Dro-
gisterij/Parfumerie Visser, Cas-
tricum. L. Lamberts, Castricum: 
Twee vrijkaarten voor Corso bi-
oscoop, Castricum. R. Bakkum, 
Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 eu-

ro van Dekker groente & fruit, 
Uitgeest. N. van Steen, Uitgeest: 
Oudhollands spijsbrood van Put-
ter’s specialiteiten bakkerij, Uit-
geest. Emma Bussing, Castri-
cum: Cadeaubon t.w.v. 15 eu-
ro van Nice 2 Have, Castricum. 
Joke Modder, Heiloo: 1 uur gra-
tis bowlen bij Bob’s Party Pala-
ce, Uitgeest. Akasha Wilms, Cas-
tricum: Gratis 1 maand sporten 
bij Sport4Me, Castricum. Wilma 
Zonneveld, Castricum: Cadeau-
bon t.w.v. 15 euro van De Woon-

stal, Castricum. T. Poelsma-
Schut, Akersloot; T. Hoope-En-
tes, Uitgeest; P. Streutker, Uit-
geest; Mw. L. Huis in ‘t Veld, Cas-
tricum; L.J. Hoetjes, Heiloo; G. 
Jak, Akersloot: Waardebon t.w.v. 
12,50 euro van Riesch Mode in 
Alkmaar.
De prijswinnaars kunnen hun 
prijs ophalen bij de betreffende 
ondernemers of speciaalzaken. 
Legitimatie verplicht! De prijs-
winnaars hebben inmiddels be-
richt ontvangen.

Claudia Hoogveld ex-
poseert in Streetscape

Castricum - Het werk van de 
sinds de zomer van 2010 in Cas-
tricum wonende kunstenaar 
Claudia Hoogveld kenmerkt zich 
door zeggingskracht, is sterk van 
kleur en verbeeldt huid die aan-
geraakt wil worden. Naast kun-

stenaar is Claudia Hoogveld do-
cent Nederlands op het Jacques 
P. Thijsse College in Castricum. 
Tevens heeft ze een tekst- en 
vormgeefbedrijf van waaruit ze 
teksten schrijft, meedenkt over 
vormgeving en logo’s ontwikkelt 
op basis van een linosnede; een 
hoge druktechniek die ze al ruim 
veertig jaar beoefent.
Claudia Hoogveld studeerde Ne-
derlandse Taal en Letterkunde, 
deed de grafi sche school en is 
sinds jaar en dag bezig met haar 
expressieve creativiteit op aller-
lei vlak. Haar schilderijen zijn tot 
en met 8 maart te zien in galerie 
Streetscape op de Burgemeester 
Mooijstraat 13 en op de website 
www.streetscape.nl.
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Nationale titel voor Daan 
Bremer van AV Castricum
Castricum- Bij de nationale in-
doorkampioenschappen atletiek 
in het imposante Omnisportcen-
trum in Apeldoorn heeft Daan 
Bremer bij de D1-junioren op de 
1.000 meter de gouden medail-
le gewonnen. Na een prima op-
gebouwde race versloeg hij zijn 
grootste concurrent Sieb Mos-
terd van het Wageningse AV Pal-
las in de eindsprint. 

De strijd op de 1.000 meter ken-
de in totaal vier series. De win-
naar van de eerste serie zette 
meteen al een scherpe tijd van 
3:17:10 op de klokken, maar liefst 
11 seconden sneller dan het per-
soonlijk record van de AVC-juni-
or. Daan Bremer was ingedeeld 
in de tweede serie. Bij de start 
kwam hij even in de buitenbocht 

terecht, maar kon dat snel weer 
corrigeren en oprukken naar 
de tweede plaats, achter de at-
leet uit Wageningen. Ondertus-
sen werd de afstand tussen de 
twee koplopers en de anderen 
steeds groter. Bij het ingaan van 
de laatste 200 meter bracht een 
versnelling Daan Bremer aan de 
kop van de wedstrijd, maar Sieb 
Mosterd drong opnieuw aan. Na 
een prachtige eindsprint pas-
seerde de jeugdige Castricum-
se atleet in 3.14.36 toch als eer-
ste de eindstreep en bleef daar-
mee zijn concurrent 0,24 secon-
de voor. Met tijden boven de 3.23 
werd in de volgende series be-
duidend langzamer gelopen, 
waarna Daan Bremer zich na-
tionaal indoorkampioen op de 
1.000 meter kon noemen.

Turnwedstrijden DOS

Castricum - Zaterdag 14 janua-
ri waren de wedstrijden voor de 
3e en 4e divisie. De DOS turn-
sters moesten op twee verschil-
lende locaties uitkomen. Isa 
van der Moer heeft haar wed-
strijd geturnd in Opmeer, waar 
de wedstrijden voor de 3e divisie 
werden geturnd. Aan deze wed-

overall score was Nathalie twee-
de geëindigd en Michelle vierde. 
De categorie instap deed ook 
mee. Romee Kroes, Isa Kiebert, 
Lonneke van Klaveren en Amber 
Blaauw turnden een goede wed-
strijd. Helaas vielen deze dames 
niet in de prijzen.
In de derde wedstrijd had DOS 
drie groepen. In de groep jeugd 
niveau 9 hadden Puk Baars en 
Isabelle Poel een goede wed-
strijd geturnd. Puk behaalde de 
4e prijs. In de groep pupil 2 ni-
veau 9 zaten Jessie Broers en 
Sophie Boogh. Jessie behaal-
de de 2e prijs zowel voor de-
ze wedstrijd als voor de door-
stroom. Voor de doorstroom was 
Sophie 6e. De laatste groep was 
pupil 1 niveau 10. Namens DOS 
Castricum kwamen de volgende 
meiden uit: Marjolein Zoontjes, 
Fien de Ruijter, Marte Bouma en 
Denise Scheffer. Fien werd 2e 
en Marjolein 1e.. Voor de door-
stroom was Marjolein weer 1e, 
Fien 2e en Marte was 4e gewor-
den.

Vitesse’22 E4 herfstkampioen
Castricum - Na een geweldige 
najaarscompetitie is Vitesse 22 
E4 op zaterdag 14 januari herfst-
kampioen geworden.  De com-
petitie  leverde een aantal span-
nende wedstrijden op, met name 
de derby’s tegen FC Castricum 

E5,  Meervogels E2,  Uitgeest E4 
en Limmen E3.
De kampioenswedstrijd werd 
thuis gespeeld tegen Wijk aan 
Zee E1. Dit was een inhaalwed-
strijd en winst was noodzakelijk 
omdat directe concurrent Lim-

V.l.n.r. Bas Zoeteman, Tim de Koning, Julian de Winter, Joris van Al-
phen, Luuk de Wit, Tibbe van Hagen, Alexander Emeis, Dirk Jansen, 
Joey van Esveld.

men E3 nog twee punten voor-
sprong had. Dus stonden de 
mannen van Vitesse geconcen-
treerd aan de start. Al snel werd 
duidelijk dat de E4 er geen gras 
over liet groeien. Eén grote aan-
valsgolf op het doel van Wijk aan 
Zee, die stug verdedigden. Na 10 
minuten werd de weerstand ge-
broken en vloog een mooi af-
standsschot onhoudbaar bin-
nen.  Daarna volgde de ene na 
de andere combinatie en waren 
er fraaie doelpunten te bewon-
deren. De eindstand werd uit-
eindelijk 8-0.

En dus kon het herfstkampioen-
schap uitbundig gevierd worden 
met bloemen, kinderchampagne, 
medaille-spek en gezang onder 
de douche. Tot slot kreeg ieder-
een nog een patatje en drinken 
in de kantine.
Vitesse 22 E4 is een eerstejaars 
E selectieteam. De jongens heb-
ben zich de eerste helft van dit 
seizoen goed ontwikkeld, indivi-
dueel en ook als  team. Boven-
dien wordt er altijd gestreden tot 
het laatste fluitsignaal. 

Vitesse MB1 winterkampioen
Castricum - Dat er veel ta-
lent is bij de dames van Vitesse 
wist men al maar het is nog al-
tijd afwachten met de resulta-
ten. Talent gekoppeld aan hard 
trainen, dan kan het kampioen-
schap niet uitblijven. De meiden 
zijn 10 wedstrijden ongeslagen 
gebleven met als resultaat win-
terkampioen. Zij gaan nu promo-
veren naar de eerste klasse en 
volgens trainer /leider Luijckx/ 
Rouw  maken ze ook daar weer 
een goede kans voor de titel.

Na afloop lieten de meiden hun 
zelfgemaakte taarten goed sma-
ken. Voor de zekerheid nog wat 
taarten gekocht maar dat was 
natuurlijk niet nodig. 
O, ja deze meiden willen graag 
doorstromen naar nog meer. Zij 
zoeken nog seniorendames die 
alvast een seniorenelftal wil-
len opstarten. Zij komen er dan 
graag over een of twee jaar bij. 
Wie geïnteresseerd is, kan con-
tact opnemen met Jan Piet Luij-
ckx via de website van Vitesse’22

Limmen E5 winterkampioen
Limmen - In laatste ronde van de najaarscompetitie wist Limmen E5 
het winterkampioenschap binnen te slepen. Tegen Foresters E5 werd 
het 5-1 voor Limmen E5, na een goede degelijke wedstrijd. Na negen 
competitiewedstrijden eindigde Limmen E5 op de eerste plaats. Geen 
wedstrijd werd verloren en zeer aanvallend voetbal werd beloond met 
het winterkampioenschap. 

Sportverkiezingen zijn in aantocht!
Castricum – De gemeente 
houdt in samenwerking met Ra-
dio Castricum 105 en de Stich-
ting Sociaal Carnaval Castri-
cum op zaterdag 11 februari van 
14.00 tot 18.00 uur de sportver-
kiezing 2011 in de grote ver-
warmde feesttent op de Brink in 
Castricum. Jaimie van Sikkele-
rus komt met zijn splinternieuwe 
crossmotor die nu nog gebouwd 
wordt. Ook Pim van Riet is met 
zijn racewagen van de partij en 
zal vertellen over zijn ervaringen 
op het racecircuit. Er is een de-
monstratie van DOS op de tum-
blingbaan en trampoline, een cli-
nic judo door sportschool Full of 
Live, spelers van CAS RC zijn van 
de partij en er is een interactieve 
dansshow van dansschool Griffi-

oen. De 60-plussers kunnen hun 
conditie testen door het doen 
van de fittest en voor de klein-
tjes is er een groot springkussen. 
Om 14.30 uur is er voor de aller-
kleinsten een demonstratie tui-
melen verzorgd door Berndt van 
Full of Live. Voor het touwtrek-
ken kan iedereen zich nog opge-
ven. Twee teams bestaande uit 
vijf personen strijden tegen el-
kaar. Opgeven vóór 6 februari via 
sportkampioenen@castricum.nl.
Als rode draad door het geheel 
vindt de sportverkiezing plaats 
voor de beste G-sporter, sport-
man, sportvrouw, sporttalent en 
sportteam van het jaar 2011.
Radio Castricum 105 is ook op 
locatie aanwezig en zal live uit-
zenden met impressies en inter-

views.  C-TV zal ook opnamen 
maken van het evenement.
Iedereen kan zijn/haar stem nog 
uitbrengen op zijn/haar favoriet 
voor de verkiezing. 
De genomineerden zijn bij de 
G-sporters Sven Jonker en Wim 
van Veldhuijsen, sportman: Marc 
van Vliet, Pim van Riet en Michel 
Butter, sportvrouw: Jolanda Lin-
schoten, Tessa Brouwer en Mo-
nique Arkenbout, sportploeg: 
CasRC Cubs, veteranen van TVC 
en de trampolinespringers van 
DOS. Jeugdig sporttalent: Jimmy 
Hendriks, Michelle van der Drift, 
Serena Stel, Jaimie van Sikke-
lerus en Mats van Burgel. Men 
kan een stem uitbrengen vóór 6 
februari op sportkampioenen@
castricum.nl.

strijd deden 31 meisjes mee en 
Isa was 8e geworden. In Bever-
wijk kwamen de turnsters van de 
4e divisie uit: Ayla de Waal, Ga-
by de By, Kirsten Duijn, Yara La-
gerweij en Rilana Baltus. Rilana 
werd tijdens de wedstrijd 6e en 
belandde net niet op het podi-
um. Zij mocht echter wel de 4e 
prijs in ontvangst nemen voor 
de overall score van twee wed-
strijden. Kirsten en Yara werden 
respectievelijk 5e en 2e. Voor de 
overall score werden zij respec-
tievelijk 2e en 1e. Ayla en Gaby 
werden uiteindelijk 11e en 14e.
Zondag 15 januari waren de 
turnsters uit de 5e en 6e divisie 
aan de beurt. De eerste wedstrijd 
was jeugd niveau 8 aan de beurt. 
In deze wedstrijd deden Felicia 
Scheffer, Tony Molenaar, Michel-
le Zoontjes en Nathalie Ent mee. 
Michelle ging ervandoor met 
de bronzen medaille en Natha-
lie met de zilveren plak. Voor de 
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Limmen - Deelnemers kunnen 
zich nu al aanmelden voor deel-
name aan de expositie ‘Limmen 
creatief en artistiek’.
Deze door Limmen Cultuur ge-
organiseerde expositie vindt 
plaats op zaterdag 3 en zondag 
4 maart in boerderij Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64 in Limmen. 
De toegang voor de bezoekers 
is gratis. Deze zeer gevarieerde 
kunstmarkt geeft de bezoeker 
een kijkje in de artistieke wereld 
van hobbyisten en kunstenaars 
uit Limmen en wijde omgeving.
Of het nou gaat om schilderen, 
tekenen, beelden maken of foto-
graferen, in welke vorm dan ook, 
iedereen is welkom. De expo-
santen kunnen hun werk ook te 

koop aanbieden. De kosten voor 
deelname aan de expositie be-
dragen 25 euro.
Bij aanmelding dient men twee 
foto´s van het werk mee te stu-
ren. De te exposeren werken 
kunnen worden opgehangen 
aan een paneel van 120x240 cm 
en beelden op een tafelblad van 
80x120 cm. Op de benedenver-
dieping is er gelegenheid voor 
een demonstratie van kunst en/
of een workshop te geven. Het 
aantal deelnemers is beperkt. 
Opgeven kan tot 10 februari per 
e-mail: htkramer@kpnmail.nl  of 
bellen met mevrouw Calf, tel. 
072-5333612. 
Voor meer informatie zie www.
limmencultuur.nl.

FNV belastingservice vult aangiftes in

Het Leids Barok Ensem-
ble is terug in Limmen

Limmen- Op zondag 12 februa-
ri komt het Leids Barok Ensem-
ble weer naar Limmen met een 
geheel nieuw programma en met 

een soliste die een totaal ander 
instrument bespeelt. Het en-
semble, dat opgericht is in 1988, 
wordt nog altijd op inspirerende 
wijze aangevoerd door concert-
meester Roelof Balk en bestaat 
uit 14 strijkers en een klavecinist. 
Het repertoire omspant een pe-
riode van ruim 200 jaar: er wor-
den werken uitgevoerd van com-
ponisten die leefden tussen 1600 
en 1850, waarbij de nadruk ligt 
op de barok, maar ook de vroege 
romantiek wordt niet gemeden. 
Bovendien worden regelmatig 
werken op het programma gezet 
die elders minder vaak worden 
uitgevoerd. Dit geeft de concer-
ten een bijzonder en uniek ka-

rakter. Op 12 februari resulteert 
dit naast symfonieën van Mozart 
en Locatelli in minder beken-
de maar even prachtige werken 
van F.X.’Richter en het Concerto 
nr. 6 van de Engelse componist 
C. Avison.
Tijdens de concerten heeft het 
LBE ook altijd een gastsolist(e). 
Bij deze gelegenheid is dat de 
jonge en charmante hoorniste 
Renske Wijma (foto). Tezamen 
met het orkest speelt zij een con-
cert voor Barokhoorn en strijkor-
kest van Joseph Haydn.

Kaarten voor dit bijzondere con-
cert te reserveren: via de websi-
te www.limmencultuur.nl of tele-
fonisch: 072-5052235. Daarnaast 
worden er, voor zover voorradig, 
nog kaarten aan de kerk ver-
kocht. Aanvang  concert: 15.00 
uur. Entree: 12 euro inclusief kof-
fie of thee.

Onderscheiding voor Piet van der Steen

Limmen- Wegens het feit dat hij 
40 jaar vrijwilliger is bij het Ro-

de Kruis is Piet van der Steen uit 
Limmen onderscheiden met de 

speld met de vier kruizen en de 
bijbehorende oorkonde. Van der 
Steen (88) die in 1971 de EHBO-
afdeling Limmen heeft opge-
richt, is om die reden benoemd 
tot erelid van de Rode Kruisafde-
ling Limmen (sinds de fusie Af-
deling Castricum).  

Van der Steen, in het dagelijks 
leven bloemenhandelaar en te-
vens jarenlang raadslid en wet-
houder van de Gemeente Lim-
men, kreeg eerder al wegens 
zijn verdienste voor de gemeen-
schap een Koninklijke Onder-
scheiding. 
Toch toonde Piet zich met zijn 
Rode Kruisonderscheiding, die 
hij ontving uit handen van afde-
lingsvoorzitter Kees Visser, zeker 
in zijn nopjes.  

Strandvonder bij bergings- 
ploeg van de Aztec Maiden
Castricum - Diverse beelden 
van de stranding en het vlot-
trekken van de Aztec Maiden 
zijn tijdelijk te zien in het strand-
vondstenmuseum van zaterdag 4 
tot zondag 12 februari. Een van 
de twee Castricumse strand-
vonders, Frank Bakker, werd di-

rect na de stranding als lid van 
de bergingsploeg met de heli-
kopter aan boord gebracht van 
de gestrande Aztec Maiden. Met 
behulp van de Reddingsmaat-
schappij heeft het team de klus 
kunnen klaren en het schip vlot-
getrokken. De stranding heeft 

Joop Bakker, die op dit moment 
exposeert in het museum, ge-
inspireerd tot het tekenen van 
het schip. De houtskooltekening 
van de Aztec Maiden en overige 
schilderijen zijn ook in het muse-
um te bezichtigen.
 
Mysterieuze flessenpost
Begin januari van dit jaar werd 
flessenpost bij het museum af-
gegeven met een Russisch brief-
je. S. de Jong uit Castricum wist 
het briefje te vertalen en ontdek-
te dat het bericht afkomstig was 
van de Kruzenshtern uit 1974! 
Het is niet duidelijk of deze fles 
nu werkelijk tientallen jaren ge-
zworven heeft over de wereld-
zeeën, totdat het aanspoelde bij 
Castricum, opmerkelijk is het ze-
ker. De vinder van de fles wordt 
gevraagd contact op te nemen 
om zo de werkelijke aanspoel-
datum en -plaats vast te leggen. 
Vanaf 1 februari is het strand-
vondstenmuseum aan de Gever-
weg op de Zanderij in de week-
einden van 11.00 uur tot 17.00 
uur geopend. Voor een door de 
weeks bezoek kan men met een 
telefoontje naar Menno Twisk 
(06-22923226) of via de website 
een afspraak maken.

Castricum - Bij velen is de blau-
we envelop van de belasting-
dienst al weer op de mat ge-
vallen. Lang niet iedereen kan 
dit zelf invullen. De FNV heeft 
daarom de belastingservice op-
gezet. In het hele land zijn dui-
zenden vrijwilligers opgeleid om 
met het invullen te helpen. De-
ze gratis service aan de FNV-le-
den is in de loop der jaren een 
groot succes geworden. In Cas-
tricum is een team van negen in-
vullers actief dat zich geduren-
de een driejarige opleiding heeft 
gespecialiseerd. In het afgelopen 
jaar hebben ruim driehonderd 
leden gebruik gemaakt van de-
ze service. De opslag voor de af-

trek van ziektekosten voor men-
sen onder de 65 is fors verlaagd 
en in een paar gevallen zijn de 
heffingskortingen behoorlijk la-
ger geworden. Ook voor men-
sen die samenwonen, kunnen 
verandering gevolgen hebben. 
FNV-leden in de gemeente Cas-
tricum die van deze service ge-
bruik willen maken kunnen zich 
telefonisch opgeven bij Jacque-
lien Buijs, tel. 0251-656585 op 7, 
8, 13, 16 of 20 februari van 19.30 
tot 21.00 uur. Men kan ook di-
gitaal een afspraak maken op 
de FNV-site, waar gekozen kan 
worden uit de daar beschikba-
re data.
Het invullen vindt plaats in maart.

Limmen creatief en artistiek
Aanmelden voor expositie

pieter kieftstraat 20
postbus 316
1900 ah castricum

T (0251) 65 91 19
F (0251) 65 52 43

info@bonhoeffer.nl
www.bonhoeffer.nl

Open Huis:
zaterdag 4 februari 2012

van 10.00 - 13.00 uur
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9 februari: tunnel en Kadernota Zanderij-Zuid 

Raad bespreekt varianten spoor 
Castricum - Burgemeester en 
wethouders hebben de achttien 
varianten voor een spoortunnel 
teruggebracht tot zeven. De uit-
komsten van het haalbaarheids-
onderzoek worden op 9 febru-
ari als tussenstand gepresen-
teerd aan de gemeenteraad tij-
dens een openbare raadsactivi-
teit. Aan de orde komt dan ook 
de Kadernota Zanderij-Zuid. 
De achttien varianten kwamen 
voort uit de discussies met en 
tussen inwoners en raadsleden 
in september en oktober vorig 
jaar. Inzet is het verbeteren van 
doorstroming, veiligheid en leef-
baarheid door een tunnel onder 
het spoor. Als in 2018 het zo-
genaamde spoorboekloos trein-
rijden wordt ingevoerd, zullen 
nog meer treinen op het stati-
on van Castricum stoppen en zal 
de spoorwegovergang bij de Be-
verwijkerstraatweg tot wel drie 
kwartier per uur gesloten zijn. 

Castricum en Heiloo (dat ook 
een probleem heeft) lobbyen ge-
zamenlijk bij Provincie en Rijk 
voor (meer) bijdragen in de kos-
ten van een tunnel.
Bij het studeren op de beste op-
lossing wordt ook rekening ge-
houden met de ontwikkelingen 
in het gebied De Zanderij. Ook is 
gekeken naar de mogelijkheden 
om verschillende onderdelen 
van verschillende varianten te 
bundelen. Verder waren de uit-
gangspunten dat bestaand be-
leid niet doorkruist mag worden, 
het probleem opgelost wordt en 
niet alleen verplaatst en werd als 
maatstaf 25 miljoen euro aange-
houden. Uiteindelijk bleven zo 
zeven varianten over inclusief 
de 0-variant, de huidige situatie, 
die als uitgangspunt dient om de 
andere opties mee te vergelijken.
Het college heeft besloten om 
deze zeven varianten verder te 
onderzoeken, dit doet de ge-

meente samen met ProRail.
Twee studenten aan de Hoge-
school van Amsterdam zijn er 
zelfs op afgestudeerd. Rens Min, 
inwoner van Limmen en Tho-
mas Groot uit Uitgeest maakten 
voor hun studie Civiele Techniek 
- Verkeer en Mobiliteit een uit-
gewerkt plan. Wethouder Meijer 
kreeg dit 19 januari gepresen-
teerd. Het plan voorziet in een 
tunnel bij de Beverwijkerstraat-
weg, een parallelweg naar de 
Dorpsstraat en een aangepaste 
kruising Ruiterweg.

Meijer vindt het heel goed dat 
inwoners zelf meedenken over 
oplossingen. ”Het is een interes-
sante studie, heel creatief ge-
dacht.” Tussen plan en uitvoering 
ligt nog een heel traject. Bij de 
bestudering van de verschillen-
de varianten kunnen onderdelen 
van dit plan zeker een rol spelen, 
meent de verkeerswethouder.

Makelaardij Kuijs Reinder Kakes biedt 
de oplossing voor dubbele woonlasten
Regio - Door de recente nega-
tieve berichtgevingen lijkt het nu 
bijna onmogelijk om een woning 
te verkopen. Er is echter een mo-
gelijkheid om verkopers en po-
tentiële kopers van woningen 
hulp te bieden als makelaar in 
de vorm van Overbruggingsga-
rantie. Aan het woord is Robert 
de Joode: “De Overbruggings-
garantie is een product voor de 
koper en de verkoper. De Over-
bruggingsgarantie kan een he-
le handige onderhandelingstool 
zijn, die een drempel bij een po-
tentiële koper wegneemt. Dit 
biedt meer verkoopkansen.” Het 
principe van de Overbruggings-
garantie is eenvoudig. De ver-
koper van een woning besluit 
in overleg met de makelaar om 

de woning inclusief de Over-
bruggingsgarantie aan te bie-
den. Dankzij de Overbruggings-
garantie worden eventuele dub-
bele woonlasten binnen de afge-
sproken garantietermijn door de 
verkoper aan koper vergoedt, zo-
lang die zijn of haar eigen wo-
ning nog niet heeft verkocht en 
overgedragen. Ook voor de ver-
koper is dit interessant, want de 
garantie betekent in de praktijk 
dat er meer gegadigden voor de 
woning zullen zijn. De verkoper 
voorkomt daarmee de kosten van 
een langere verkooptijd. Denk 
ook aan extra rente, advertenties 
of het verlagen van de vraag-
prijs. De Overbruggingsgarantie 
wordt aangeboden met een ter-
mijn van een of twee jaar. De ga-

rantie compenseert de eventu-
ele dubbele woonlasten van de 
koper tegen een vast percenta-
ge van 2,5% van de koopsom op 
jaarbasis. Tijdens het onderhan-
delingsproces wordt bepaald of 
de Overbruggingsgarantie geldt 
voor een of twee jaar, of zelfs he-
lemaal vervalt. Wanneer de ver-
koop rond is, legt Kuijs Reinder 
Kakes de Overbruggingsgarantie 
vast in de koopakte. Inmiddels 
doen 240 opdrachtgevers van 
Kuijs Reinder Kakes mee met 
de actie. Meer weten over dit 
onderwerp? R. de Joode (075-
6126400). Meer informatie over 
Kuijs Reinder Kakes is te vinden 
op www.krk.nl. Kijk voor het laat-
ste nieuws op www.twitter.com/
krkvastgoed. 

Samenwerking in 
afvalwaterketen
Castricum - Kennisdeling, kos-
tenbesparing, monitoring. Don-
derdag 26 januari tekenden ze-
ven gemeenten in Noord Kenne-
merland Noord en HHNK daar-
om een convenant voor verre-
gaande samenwerking in de af-
valwaterketen. Hiermee wordt 
verdere invulling gegeven aan 
het Bestuursakkoord Water. In 
dat akkoord staat dat gemeen-
ten en waterschappen door sa-
menwerking in de afvalwater-
keten in 2020 380 miljoen euro 
moeten hebben bespaard.
De gemeenten Alkmaar, Bergen, 

Castricum, Heerhugowaard, Hei-
loo, Langedijk, en Schermer zijn 
de gemeenten die samen met 
het hoogheemraadschap ver-
dere besparingen gaan realise-
ren. Hiermee zijn ze een voor-
beeld voor de overige gemeen-
ten. Want uiteindelijk moeten al-
le gemeenten nauwer gaan sa-
menwerken  om de stijgende 
kosten te verminderen. De bur-
ger wil immers dat voor een re-
delijke en transparante prijs zijn 
gebruikte water wordt afgevoerd 
en verwerkt tot schoon opper-
vlaktewater. 

Zeven wethouders en een hoogheemraad tekenen het convenant voor 
intensievere samenwerking in de afvalwaterketen. Vlnr: Marian Zon-
jee-Zonneveld van gemeente Castricum, Jack Stroomer van gemeen-
te Schermer, Alwin Hietbrink van gemeente Bergen, Jacob Oudenker-
ken gemeente Heiloo,  Simon Binnendijk van gemeente Heerhugo-
waard, Jan Nagengast van gemeente Alkmaar, Ilse Overzier van ge-
meente Langedijk, Hans van Os van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 

Willibrordus brengt ‘Dwaas-
heid heeft haar eigen recht’ 
Akersloot – De uitspraak ‘Ben 
ik zo slim of zijn jullie nou gek’, 
vrij naar Louis van Gaal, is direct 
van toepassing op het toneelstuk 
wat Toneelvereniging Willibror-
dus  uit Akersloot binnenkort op 
de planken brengt: ‘Dwaasheid 
heeft haar eigen recht’ van John 
Patrick onder regie van Henk 
Krom en Erwin Tiebie.
Mrs. Savage is, tot groot onge-
noegen van haar volwassen kin-
deren, de enige erfgenaam van 
het Savage vermogen. Als ze het 

vermogen wil aanwenden om 
dromen te laten uitkomen, ste-
ken de kinderen hier een stok-
je voor. Ze laten hun moeder op-
nemen in ‘Het Klooster’, een luxe 
psychiatrische instelling. Dit in 
een poging zo het familiekapi-
taal in bezit te krijgen. De voor-
stellingen zijn op vrijdag 3 en za-
terdag 4 februari om 20.00 uur in 
cultureel centrum de Lelie, Rem-
brandsingel 3. Kaarten à 7,50 zijn 
verkrijgbaar aan de zaal en bij 
Melker aan de Julianaweg 85. 

Heren TTV goed uit startblokken
Uitgeest - Het begin van het 
voorjaarseizoen is vooral voor de 
heren van team 4 en team 5 van 
tafeltennisvereniging Uitgeest 
succesvol verlopen. Het vier-
de team, dat een klasse hoger 
speelt dan vorig jaar, kwam goed 
uit de startblokken. Uitgeest 1 
dat vorig seizoen met overmacht 
promoveerde, moest op de eer-
ste avond van het seizoen flink 
buigen voor de Amsterdamse te-
genstanders van A’dam 78. Voor-
al Victor Tchernov moest even 
slikken, toen om 11 uur drie ver-
liespunten op het wedstrijdfor-
mulier stonden. Paul Walbeek 
deed het veel beter, want twee-
maal wist hij overtuigend zijn 
partij te winnen. Beiden waren 
in de dubbel totaal niet opge-
wassen tegen de tegenstanders. 

Henk Spoelstra had het ook las-
tig, want het is maar goed dat hij 
tegen Judy Williams, een halve 
eeuw terug dameskampioen van 
Engeland, de vijfde game wist te 
pakken, anders had ook hij met 
lege handen gestaan. Team 3 
deed het tegen de twee tegen-
standers van Spaarne niet best. 
Roger Schuddeboom en Martin 
Pel werden weggespeeld, hoe-
wel laatstgenoemde een prach-
tige partij op tafel neerlegde, 
waarbij de Haarlemse opponent 
toch won. 
Henk Pel liet zich op het laatst 
moment niet gek maken door de 
beste man van Spaarne en won 
daarmee zijn beide potjes. Een 
gelukkige 5-5 stand namen de 
heren vervolgens mee terug naar 
Uitgeest.

Uitgeest 4 had in Dennis Jans-
sen en Marcel Couwenberg de 
beste mensen, want ieder won 
tweemaal een enkelspel. Boven-
dien gingen ze ook met dubbel 
aan de haal. Nico Baltus had nog 
een riant uitzicht op twee winst-
punten, maar moest er uiteinde-
lijk met één genoegen nemen. 
Voor de heren niets dan hul-
de voor deze 6-4 openingswinst 
van 2012. Team 5 deed het tegen 
Heemstede 4 met nieuwkomer 
Marijn van Kampen ook uitste-
kend op de eerste avond. Even-
als Patrick Rasch won hij twee-
maal met sterk spel. Het is dat 
één tegenstander wel erg sterk 
was, anders had er nog meer in-
gezeten. Huib van Leeuwen kon 
alleen zijn eerste partij winnend 
afsluiten. 
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Benefietconcert voor 
het Sociaal Carnaval
Castricum - Op donderdag 9 fe-
bruari geven Harmonie Excelsior 
uit Limmen en Muziekvereniging 
Emergo uit Castricum een bene-
fietconcert ten behoeve van de 
Stichting Sociaal Carnaval Cas-
tricum. Deze stichting organi-
seert sinds zes jaar een carna-
valsfeest voor mensen met een 
verstandelijke beperking in een 
grote tent op De Brink. Dit jaar is 
het carnavalsfeest op zondag 12 

februari. Er worden rond de drie-
honderd gasten verwacht. Om 
dit financieel mogelijk te maken 
hebben Harmonie Excelsior en 
Muziekvereniging Emergo be-
sloten dit initiatief te ondersteu-
nen. Na afloop van het benefiet-
concert is er nog een genoeg-
lijk samenzijn onder de klanken 
van de Brassband. De aanvang is 
om 20.00 uur en de toegang be-
draagt 2,50 euro.

Happy Homework huiswerkbege-
leiding en bijles nu in Castricum
Castricum - ‘Met plezier huis-
werk maken onder professione-
le begeleiding’. Onder dit mot-
to verleent Happy Homework nu 
ook huiswerkbegeleiding en bij-
les op het Kooiplein in Castri-
cum. Tijd vrijmaken voor huis-
werk is niet altijd even eenvou-
dig voor kinderen. Kinderen krij-
gen hun huiswerk voor school 
steeds moeilijker goed af. Ze we-
ten het niet goed te organiseren 
en missen de structuur. Ook ou-
ders vinden het, mede door tijd-
gebrek, steeds moeilijker om de 
gevraagde hulp aan hun kind te 
bieden.
Ruben Bos en Rene Schotvan-
ger, twee ervaren docenten uit 
het voortgezet onderwijs, heb-
ben de koppen bij elkaar gesto-
ken. Zij vonden het tijd dat er 
voor Castricum en omgeving een 
goede, betaalbare huiswerkbe-
geleiding en bijles wordt aange-
boden. Hun deskundigheid kan 
een kind verder helpen. De bij-
lessen worden voor ieder vak en 

ieder niveau aangeboden. Naast 
natuurlijk bijles in vakken op het 
vmbo, havo en vwo wordt ook 
ondersteuning aangeboden voor 
leerlingen uit het basisonderwijs, 
mbo en hbo. Ook is het begelei-
den van kinderen met ADHD, 
dyslexie, discalculie, Asperger, et 
cetera mogelijk.
Ruben Bos: “Wij zien steeds va-
ker op school dat kinderen het 
moeilijk vinden om het huiswerk 
te plannen en organiseren. Hier-
door blijven resultaten achter. Wij 
helpen de kinderen om het huis-
werk beter te plannen en organi-
seren. Het is belangrijk dat huis-
werk leuk wordt.” Rene Schot-
vanger vult aan: “Het uiteindelij-
ke doel is om uw kind meer per-
soonlijke motivatie voor school 
mee te geven, zodat de presta-
ties op school verbeterd wor-
den. Het gaat nog verder dan dit. 
Kinderen kunnen door de juiste 
planning ook beter inzicht krij-
gen in de eigen cognitieve mo-
gelijkheden. Met andere woor-

den, kinderen ontdekken wat 
hun (on)mogelijkheden zijn door 
de juiste hulp en ondersteuning 
in relatie tot het denkniveau. De 
maximale mogelijkheden van 
kinderen kunnen hierdoor wor-
den benut.” Bos gaat verder: “Tij-
dens de huiswerkbegeleiding 
maken wij gebruik van een door 
ons ontwikkeld plansysteem. Wij 
houden samen met de kinderen 
de agenda en cijfers bij. Daar-
naast maken wij gebruik van de 
schoolcomputersystemen. Het 
maakt kinderen bewust dat zij in 
de klas zelf het huiswerk en hun 
behaalde cijfers noteren. Ouders 
worden door ons ook regelmatig 
op de hoogte gebracht van de 
vorderingen van hun kind, door 
middel van een voortgangsver-
slag.”
Kijk voor meer informatie op 
www.happyhomework.nl. Er kan 
ook contact opgenomen wor-
den met Happy Homework: in-
fo@happyhomework.nl of 06-
51196835.

Shanty- en folksongkoor De 
Skulpers gaan terug in de tijd
Castricum - Het Castricum-
se shanty- en folksongkoor De 
Skulpers trakteren liefhebbers 
op een avond muzikaal genieten. 
Onder het motto ‘Back to the Se-
venties’ treedt het koor samen 
met de viermans popband ‘Po-
ker’ op. Poker bestaat uit muzi-

kanten die vroeger in The Frogs 
Ltd speelden. Deze muzikale 
avond wordt gehouden op 20 en 
21 april in het Jac. P. Thijsse.
De kaartverkoop is begonnen. 
Telefonisch bestellen kan bij 
John Steeman, tel.: 06-20245737. 
Entree 7,50 euro.

Reïncarnatie bij de Vucas
Castricum - In vrijwel alle reli-
gies is er sprake van dat het li-
chaam ophoudt te bestaan, maar 
dat de ziel voortleeft en reïncar-
neert. Het Christendom heeft in 
het westen te vuur en te zwaard 
het idee van ‘zielsverhuizing’ be-
streden: na deze eeuwenlange 
verkettering jaagt het idee men-
sen in het westen nog steeds 
schrik aan. Toch was in de eer-
ste eeuwen van het Christendom 
reïncarnatie een onderdeel van 
het geloof. Is er wetenschappe-
lijk onderzoek gedaan en wat is 

daarvan het resultaat? Wat ge-
beurt er als men sterft? Wat ge-
beurt er daarna? Is er een tus-
senbestaan? Als er reïncarnatie 
is: wat bepaalt dan de aard van 
het volgend leven? Kies men zijn 
of haar ouders? Hebben vorige 
levens invloed op het leven nu? 
Wat heeft reïncarnatie met the-
rapie te maken? Vijf bijeenkom-
sten van twee uur een keer per 
14 dagen. Start 9 februari 19.30 
uur. Kosten 60 euro.
Aanmelden via www.vucas.nl of 
tel. 0251-670048. 

Partycrasher
Uitgeest – Feest in Bobby’s als 
de partycrasher gehouden wordt. 
Een belevenis zaterdagnacht  tot 
5.00 uur in de nacht met opzwe-
pende beats, show, spektakel en 
heel veel gezellige mensen die 
tezamen de partysfeer creëren. 
Bobby’s is vanaf 23.00 uur toe-
gankelijk voor een publiek van 
zestien jaar en ouder.

Fit4lady is er voor elke vrouw

Open inloopweek bij Fit4lady
Limmen – Meer bewegen? 
Zoek het dichtbij huis en in om-
geving afgestemd op vrouwen. 
Van 6 tot en met 11 februari 
wordt een open inloopweekend 
gehouden waarbij iedereen wel-
kom is kennis te komen maken 
met Fit4lady.

Niet bewegen betekent een min-
der strak en soepel lichaam. Wel 
bewegen levert veel op, tenmin-
ste, dat vertellen sportieve men-
sen maar al te vaak. Toch vindt 
vijf op de zes mensen sporten 
en bewegen een noodzakelijk 
kwaad.

Fit4lady wil vrouwen in de eer-
ste week van februari kennis la-

ten maken met haar bewegings-
formule. Om elke vrouw te laten 
ervaren hoe bewegen onderdeel 
kan worden van het weekpa-
troon en hoe het er aan toe gaat 
in zo’n sportclub. De sportclubs 
van Fit4lady onderscheiden zich 
van reguliere sportscholen door 
goede intake en begeleiding 
voor zowel de startende als meer 
ervaren sporter. De clubs zijn 
kleinschalig van opzet waarbij 
de vrouwen in een prettige sfeer 
gedurende een half uur sport 
met apparatuur speciaal gericht 
op het vrouwelijk lichaam. Het 
trainen bij Fit4lady is heel goed 
in te passen in het leven van ie-
dere vrouw.
Conditietraining wordt afgewis-

seld met spierversterkende trai-
ning. Uiteraard is er ook aan-
dacht voor warming up en coo-
ling down. Met lekkere muziek 
erbij is trainen bij Fit4lady mak-
kelijk en leuk. De trainsters ge-
ven persoonlijke begeleiding. 

Zo blijven de deelnemers ge-
motiveerd en werken zij aan 
een betere conditie, meer weer-
stand, meer energie en een slan-
ker en strakker lichaam. Loop 
gerust eens bij Fit4lady binnen, 
de vakkundige trainsters hel-
pen belangstellenden graag. Fit-
4lady Limmen is te vinden op De 
Drie Linden 3 (naast Univé). In-
formatie of aanmelding: www.fit-
4lady.nl.

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Bakkum - Op dinsdag 7 febru-
ari wordt in het witte kerkje op 

Klankmeditatie het terrein van Dijk en Duin een 
klankmeditatie gehouden. Aan-
vang 20.00 uur. Reserveren via 
sakagaweea@hotmail.com.
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Nieuwe diensten en producten Hypoxi

Introductiekortingen tijdens 
open huis zondag 5 februari!
Castricum - In 2006 heeft Hy-
poxi Studio Castricum haar deu-
ren geopend en heeft in al die 
jaren heel veel klanten binnen 
zien komen en heel veel kilo’s 
de deur uit zien vliegen. De hy-
poxi-therapie kent veel succes-
verhalen en is het ideale alterna-
tief voor mensen die denken aan 
bijvoorbeeld liposuctie. Hypoxi 
zorgt ervoor dat men binnen een 
maand een tot twee kledingma-
ten kunt verliezen.
Tijdens het open huis op zondag 
5 februari kunnen alle belang-
stellenden de apparatuur uitpro-
beren. Het gediplomeerde per-
soneel staat iedereen graag te 
woord over de mogelijkheden 
die Hypoxi biedt om centimeters 
en gewicht te verliezen bij de zo-
genaamde probleemzones. Het 
gebruik van de apparatuur vergt 
slechts een kleine inspanning 
en is zelfs voor mensen met een 
slechte conditie gemakkelijk vol 
te houden. De leeftijd van de da-
mes maar ook heren varieert van 
16 tot zelfs 81 jaar oud!
Wie niet alleen wil afslanken 
maar ook aan de conditie wil 
werken, kan als Hypoxi-lid gratis 
gebruikmaken van de Lady’s Fit-
ness afdeling. Dit trainingcircuit 
is speciaal ontwikkeld door fy-

siotherapeuten voor dames. Ook 
voor huidversteviging of met cel-
lulitisbehandeling is men bij Hy-
poxi aan het juiste adres.
Ondanks dat Hypoxi al veel dien-
sten aanbiedt, is zij altijd op 
zoek naar innovaties. De me-
dewerkers bezoeken hiervoor 
veel beursen op het gebied van 
Beauty en Health, om van de 
laatste trends op de hoogte te 
blijven. Binnenkort breidt Hy-
poxi haar studio uit met Smart-
Puls, huidverjonging, permanen-
te ontharing en meer. Voor de 
huidverjonging ziet men na de 
eerste behandeling al direct re-
sultaat. SmartPuls werkt met de 
CMP-techniek, door lichtimpul-
sen wordt de aanmaak van het 
lichaamseigen collageen geac-
tiveerd. De behandeling maakt 
dure potten crème overbodig en 
wordt uitgevoerd op het gezicht 
en decolleté.
Gera Mulder van SmartPuls Ne-
derland geeft tijdens het open 
huis de gehele dag gratis behan-
delingen. Een gedeelte van het 
gezicht wordt behandeld zodat 
men zelf duidelijk het verschil 
kan zien. Ook wordt tijdens de 
open dag een gratis behande-
ling aangeboden voor duurzame 
ontharing. Elk lichaamsdeel kan 

behandeld worden en de metho-
de is nagenoeg pijnloos en snel. 
Een bovenlip bijvoorbeeld duurt 
slechts 10 minuten.
Wie zelf thuis aan de slag wil 
gaan om af te slanken, kan bij 
Hypoxi de nieuwe afslankpro-
ducten aanschaffen die tijdens 
het open huis geproefd kunnen 
worden of bekeken. Bijvoorbeeld 
She energydrink, zonder calo-
rieën, Tim Fit Proteïne dieet pro-
ducten en Seven-Tea afslankthee 
en -koffie. Ook nieuw in het as-
sortiment is Botanical Beauty 
One minute manicure/pedicure/
bodyscrub
Deze scrub met hoge concen-
tratie Dode Zeezout mineralen, 
plantaardige oliën en calendu-
la verwijdert dode huidcellen, 
schilfers en eelt. Dit heerlijke 
product wordt uitgebreid gede-
monstreerd op de open dag. Te-
vens steunt Hypoxi Studio Castri-
cum de actie van Pink Ribbon tij-
dens deze dag wordt vijf procent 
van de omzet gedoneerd aan de-
ze organisatie.

Iedereen is welkom op zondag 5 
februari. Hypoxi Castricum is te 
vinden op de  Dorpsstraat 31-33, 
0251-676516. www.hypoxistu-
diocastricum.nl.

Winnaar Huizenjachtspel
Castricum - Eind vorig jaar wer-
den alle klanten van Van Amster-
dam Garantiemakelaars uitgeno-
digd om mee te spelen met Hui-
zenjager; een soort pacmans-
pel op facebook. De bedoeling 
van het spel was om alle geva-
ren en valkuilen van de Huizen-
markt te omzeilen en zoveel mo-
gelijk huizen te bekijken zonder 
daarbij in handen te vallen van 
onbetrouwbare louche tussen-
personen. Zodra de speler zich 
had verzekerd van de medewer-
king van een Garantiemakelaar, 
werd die immuun voor alle geva-
ren op de huizenmarkt en kon de 

speler succesvol op huizenjacht 
gaan om een goed eindresul-
taat te behalen. Onder de spe-
lers werd een VVV cadeaubon 
van vijftig euro verloot.  
De heer F. Meijster uit Castricum 
was de gelukkige winnaar. Hij 
kreeg de cadeaubon overhan-
digd uit handen van Wim Lam-
bers namens Van Amsterdam 
Garantiemakelaars. Van Amster-
dam Garantiemakelaars  is te 
vinden aan de Dorpstraat 64 in 
Castricum, op internet: www.va-
namsterdam.nl en op facebook: 
www.facebook.com/vanamster-
damgarantiemakelaars.

Town of Saints & Ian 
Fisher in De Bakkerij
Castricum - Twee bevriende 
singer-songwriters uit Neder-
land en Duitsland hebben de 
handen ineengeslagen om met 
hun energieke folk hun beider 
thuislanden te veroveren. 
Harmen Ridderbos van Town of 
Saints treedt op samen met de 
Amerikaanse singer-songwriter 

Ian Fisher, die in Berlijn woont. 
Vrijdag 3 februari vanaf 21.00 
uur, de entree is 3 euro. 
De Bakkerij is te vinden aan 
Dorpsstraat 30 te Castricum. 
Foto Harmen is gemaakt door 
Jorinde Reijnierse.

Versproducten online bestellen 
op www.versuitdeijmond.nl!
Beverwijk - Voor dagelijkse ver-
sproducten, zoals vlees, groen-
te, fruit, vis, brood en zuivel hoeft 
men de deur niet meer uit. De-
ze producten zijn eenvoudig en 

snel via het internet te bestel-
len. De website www.versuitde-
ijmond.nl is een gezamenlijk pro-
ject van Keurslagerij Ridder, Bet-
ty De Echte Groenteman, Vis-

handel Tol & Zonen en Bakker 
Bart. Deze vier bedrijven heb-
ben elk een winkel aan het ‘ver-
splein’ in winkelcentrum Bever-
hof in Beverwijk en bieden hun 

complete assortiment ook via het 
internet aan. 

De deelnemers in dit project 
hebben ieder als zelfstandig be-
drijf al een grote reputatie op-
gebouwd met betrekking tot de 
kwaliteit van de producten. 
De kwaliteit van de geplaatste 
bestelling is dan ook bij voorbaat 
gegarandeerd! 

Oecumenische jongerendag
Castricum - Op zaterdag 11 fe-
bruari wordt voor de zeventien-
de maal de jongerendag Castri-
cum georganiseerd. Dit jaar is 
het thema ‘Kleur in het leven’.
Deze oecumenische jongeren-
dag wordt georganiseerd door 
de kerken, is bedoeld voor de 
jeugd tussen de tien en vijftien 
jaar oud en wordt gehouden van 
14.30 tot 22.30 uur in de Mara-
nathakerk. Er zijn workshops 
streetdance, theater, kunst, mo-
de, djembé, koken en videoclips. 

Na de workshops wordt er sa-
men gegeten, gevolgd door een 
presentatie van de workshops 
en disco. Aanmelden voor deze 
dag kan nog maar tot zaterdag, 
door naam, adres en geboorte-
datum te sturen naar heijmen@
casema.nl onder vermelding van 
voorkeur workshop. 

De kosten zijn drie euro. Bel voor 
verdere informatie naar Rick He-
ijmen (0251 656019) of kijk op 
http://o-j-c.hyves.nl/. 

Clusius College doet 
mee aan actie RemixIT
Castricum - Onlangs is de lan-
delijke ICT-inzamelcampagne 
RemixIT voor middelbare scho-
lieren van start gegaan. Het doel 
is om leerlingen bewust te ma-
ken dat het recyclen, of ‘remixen’, 
van oude ICT-apparaten goed 
is voor het milieu én voor hen-

zelf. Het Clusius College Castri-
cum draagt deze inzameling 
een warm hart toe en doet mee. 
Op donderdag 26 januari kwam 
daarom het Remix-IT team met 
rappers en diverse andere arties-
ten in de grote pauze op het Clu-
sius College Castricum. Met mu-

ziek, dj’s en leuke gadgets voor 
de leerlingen werd aandacht ge-
vraagd voor een groot probleem: 
circa 2/3 van het ICT-afval in Ne-
derland wordt jaarlijks niet gere-
cycled . Aan de leerlingen de eer 
hier verandering in te brengen. 
De school die tussen 23 janua-
ri en 17 februari de meeste kilo’s 
klein ICT-afval inzamelt, wint een 
optreden van de hiphoparties-
ten Gers Pardoel, Winne, Kem-
pi, Jiggy Djé én vlogger Gerrit op 
het schoolfeest. Namen waar de 
leerlingen enthousiast van wor-
den. Alle reden dus om IT-afval 
in te zamelen. 

Maar om zoveel mogelijk kilo’s 
IT-afval in te zamelen en om in-
woners van hun IT-afval te ver-
lossen, kan iedereen onder 
schooltijd bij het Clusius Colle-
ge klein IT-afval  inleveren  tot 
17 februari. Dit kan gedeponeerd 
worden in de oranje en blauwe 
bakken in de hal van het Clusius 
College, Oranjalaan 2a. 
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Limmen MC1 kampioen 
van najaarscompetitie 
Limmen - Afgelopen zater-
dag is het Limmer meisjesteam 
MC1 kampioen geworden in de 
najaarscompetitie in de twee-
de klasse 03. Na een reeks van 
11 wedstrijden kwamen de mei-
den als winnaar uit de compe-
titie.  Omdat er twee wedstrij-
den waren uitgevallen moes-
ten er deze week dus twee wed-
strijden worden gespeeld. Eerst 
op woensdag tegen Koedijk en 
daarna op zaterdag tegen Fores-
ters.  De wedstrijd tegen Koedijk 

moest gewonnen worden om in 
de race te blijven en op  die re-
genachtige woensdag maakten 
de meiden korte metten met de 
tegenstander. De 11-0 uitslag 
gaf aan dat het Limmer elftal een 
echte kampioenskandidaat was. 
Foresters was een maatje gro-
ter dan de eerdere tegenstander. 
Het werd een echte kampioens-
wedstrijd met veel spanning en 
kansen. De eindstand werd pas 
in de tweede helft beslist, toen 
daar de bevrijdende treffer viel.

Afzwemmers in januari
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’ te Castricum.
Deze maand kunnen 51 kandi-
daten gefeliciteerd worden met 
hun behaalde diploma!
Op woensdagmiddag 11 janu-
ari was er een introductieles 
voor de ouders en de kinderen, 
die binnenkort voor hun eerste 
zwemlessen voor het A-diplo-
ma komen. Er was een rondlei-
ding door het zwembad en er 
werd verteld hoe, wat en waar 
de zwemlessen gegeven worden 
en er was een eerste kennisma-

king met een zwemles voor het 
A-diploma in het water.
Op woensdag 18 januari was er 
een groep van 17 kandidaten, die 
voor het diploma A afzwommen. 
Robin Bijman, Bryan van Cam-
po, Thomas Dekker, Tim van Eg-
mond, Menno Gorissen, Maud 
van der Kerkhof, Geert van Kla-
veren, Timothy Kuijper, Anouk de 
Lange, Lisa van Leeuwen, Sanne 
Nijman, Kees Smit, Ines van Til, 
Tanee de Winter, Jasmine Zoon, 
Hanneke de Zwart en Hugo van 
Zijp hebben met goed gevolg al-
le eisen voor het eerste zwemdi-
ploma afgelegd.
Op 25 januari werd er door 34 
kandidaten afgezwommen voor 

het B-diploma. De kandidaten 
waren: Alsar Anwar, Julia van 
Assema, Gabriëla van Baar, Wim 
Blokpoel, Caroline Broekhuizen, 
Ryanne de Bruin, Indira Deelstra, 
Niek Doornenbal, Bas Duinme-
ijer, Jessie Gevers, Norma Gou-
weleeuw, Vera van de Graaf, 
Roos Hoogeveen, Max van Kes-
sel, Mila Kleine Staarman, Jens 
Koopman, Ivo Lind, Youri van 
der Linden, Rens Louwe, Martijn 
Maat, Iris Neelen, Niek Poels-
ma, Nick Res, Floor Sannes, Re-
sa Schoenmaker, Daan Schuit, 
Kyra Simons, Lisa Stengs, So-
fie Themmen, Susan Veldmans, 
Bram Verhoogt, Marlotte Vliese, 
Lars de Vries en Gijs Zewald. 

FC Castricum verspeelt 
winst in laatste seconde

Castricum - Het is zuur als in 
de allerlaatste seconde de winst 
wordt verspeeld. Dat overkwam 
FC Castricum zaterdag in de 
thuiswedstrijd tegen Overbos. 
Een verkeerd geraakte bal, een 
onnodig weggegeven corner en 
een domme overtreding in het 
strafschopgebied deden FC Cas-
tricum uiteindelijk de das om. 
Overbos invaller Marc de Jon-
ge velde vanaf elf meter het von-
nis over FC Castricum en schonk 
daarmee zijn ploeg een welver-
diend punt, 2-2.
Het eerste thuisduel in het nieu-
we jaar begon met een gepaste 
minuut stilte wegens het overlij-
den tien dagen geleden van Jan 
Drost, clubman in hart-en-nie-
ren. De wedstrijd startte daar-
door enkele minuten later en FC 

Castricum begon aarzelend aan 
het duel. Overbos had het bete-
re van het spel en Marius Jansen 
redde met de voeten op een laag 
schot van Mike Nieveld. In de re-
bound raakte Overbos uitblin-
ker Carlo Hopman ook nog de 
paal! FC Castricum kwam in de 
openingsfase zelf ook eenmaal 
dichtbij een treffer. Thijs Draper 
zette voor en via het bovenbeen 
van Niels Popping kwam de in-
zet van de Castricum spits ook 
op de paal! FC Castricum moest 
zijn wakker geschud, maar bleef 
daarna stroef spelen. Overbos 
was op z’n minst gelijkwaardig en 
kwam na een half uur niet onver-
diend op voorsprong. Een aanval 
door het midden belandde aan 
de rechterkant en Galid Osmani 
schoot van dichtbij binnen, 0- 1. 

Overbos hield zonder al te veel 
problemen stand en als er al ge-
vaar was dan was daar nog altijd 
Mark Coonen. De tweeënder-
tig jarige sluitpost van de bezoe-
kers voorkwam een zekere tref-
fer door met gevaar voor eigen 
leven Thijs Draper van het sco-
ren af te houden. Een minuut la-
ter scoorde FC Castricum dankzij 
Niels Popping wel, maar de tref-
fer van de spits werd terecht af-
gekeurd wegens hands. Op slag 
van rust kwam FC Castricum on-
verwachts op gelijke hoogte. Een 
goeie corner belandde in een 
scrimmage en Stephan Zeilstra 
profiteerde dankbaar, 1- 1.
Direct na rust kwam FC Castri-
cum zelfs op voorsprong. Vanuit 
de omschakeling werd Maarten 
van Duivenvoorde aan het werk 
gezet en Niels Popping rondde 
bekwaam af, 2- 1. Deze tweede 
treffer gaf FC Castricum een zet 
in de rug. In de slotminuut ging 
er ineens van alles mis. Kaspar 
Melis raakte de bal verkeerd, 
waarna Stephan Zeilstra volko-
men onnodig een corner weg-
gaf. Uit de hoekschop ging Jus-
to van der Werff foutief het duel 
aan en de ervaren Jaap de Groot 
ging al te graag neer. “Een hon-
derd procent strafschop”, gaf 
Ruud Drolinga na afloop ruiter-
lijk toe. “We hebben dit puntver-
lies aan onszelf te danken. Niet 
aan de scheidsrechter.” (foto: 
Han de Swart).

Zonnige toekomst Croonenburg
Castricum - De heren van vol-
leybalvereniging Croonenburg 
hebben in Amersfoort een goe-
de wedstrijd gespeeld tegen Kei-
stad heren 2. Het wedstrijdver-
loop was in alle sets ongeveer 
hetzelfde. Croonenburg
speelde een goede set tot de 
twintig. In sommige sets stond 
Croonenburg voor in sommi-

ge sets bleef Croonenburg bij. 
Na de twintig deden individuele 
foutjes de heren de das om. 
Speciaal was de vierde set waar-
in de jeugd de helft van de equi-
pe uitmaakte. Auke, Tobias en 
Robin deden met enthousiasme 
hun werk en namen de andere 
spelers mee. Dit ging tot 23-24 
voor Croonenburg goed. Hierna 

deed de onervarenheid van de 
jongeren Croonenburg de das 
om.

Ondanks het verlies zet Croo-
nenburg de stijgende lijn voort 
die ingezet werd bij Spaarne-
stad. De laatste set geeft aan dat 
de toekomst van Croonenburg er 
zonnig uitziet.

Vitesse meiden C1 
zijn winterkampioen
Castricum - Dat het meiden-
voetbal bij Vitesse behoorlijk in 
de lift zit, wordt ook door de mei-
den van MC1 bewezen. Ook zij 
zijn zonder puntenverlies win-
terkampioen in de tweede klas-
se geworden. 
Tegen HSV werd vorige week 
al drie punten binnengesleept 

en daarmee was het kampioen-
schap eigenlijk al binnenge-
haald, maar door in een span-
nende wedstrijd directe concur-
rent Jong Holland met 2-1 te ver-
slaan, werden de meiden kampi-
oen. Dit werd met taart en patat 
gevierd samen met de kampioe-
nen van de MB1.

Zondag 5 februari 14.00 uur:

Limmen - HSV 

balsponsor:	 sporthuis johan jansen

pupil v.d. week:	vince commandeur (speler limmen d2)
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“Op school is het afgelopen jaar veel veranderd,” vertelt de directeur. “Met het team hebben we een visie 
ontwikkeld en hebben we vastgesteld wat voor school wij willen zijn. Daarvoor hebben wij een schoolprofiel 
opgesteld dat op vier pijlers rust: Basisschool Augustinus is een open en respectvolle school waar plaats 
is voor alle kinderen. We geven doelgericht en professioneel onderwijs en vinden communicatie daarin erg 
belangrijk, zowel in ons onderwijs als met alle doelgroepen om ons heen.  Daarbij streven we naar inspire-
rende relaties in de buurt, zodat we kinderen een onvergetelijke schooltijd kunnen geven.”

Basisschool Augustinus, klaar voor de toekomst!

Doelgericht onderwijs
“Op onderwijsgebied zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd. We 
werken op school met opbrengstgericht werken en doelgericht leren. 
Dat betekent dat we voor elke les uitleggen wat we gaan leren en na 
afloop ook bekijken of we dat doel gerealiseerd hebben. Kinderen le-
ren zo zelfstandig werken en  samenwerken. We gebruiken daarvoor  
een interactieve instructiemethode, waardoor ruimte ontstaat om 
kinderen die meer instructie nodig hebben extra aandacht te geven. 
En leerlingen die meer aankunnen krijgen zo meer uitdaging.” Nel 
vervolgt haar verhaal: “Dat deze aanpak werkt, blijkt uit de Cito-resul-
taten van de school en de tevredenheid van de Onderwijsinspectie.”Het is heel gezellig in groep 3

Inspirerende relaties
Nel gaat verder: “Als kind leer je niet alleen op school. Wij leren kinderen ver-
antwoordelijk te zijn voor hun omgeving: in de klas, thuis, in de straat en in de 
buurt. Zo bereiden we onze leerlingen voor op de maatschappij. De leerlingen 
hebben veel contacten buiten de school op het gebied van sport, muziek, thea-
ter, cultuur, creativiteit, natuuronderwijs etc. En er is veel  ruimte voor gastles-
sen of we gaan met de klas naar buiten. Ook de ontwikkelingen in de maat-
schappij volgen we op de voet. 
We onderzoeken bijvoorbeeld 
de mogelijkheden voor een con-
tinurooster en het verbeteren 
van onze voor- en naschoolse 
opvang. Daarmee kunnen we 
onze schooltijden beter laten 
aansluiten op de wensen van 
ouders. En met het opvoed-
spreekuur in ons schoolgebouw 
is er ook ondersteuning voor 
hen beschikbaar.“

Er is veel ruimte voor gastlessen en 
excursies

 “De beste basis in de buurt, dàt willen we graag zijn.” Aan het woord is Nel de Vries, de nieuwe 
directeur van basisschool Augustinus. Sinds vorig jaar werkt Nel op de 90-jaar oude school in het 
hartje van Castricum. “Wat me direct opviel toen ik hier aan de slag ging, was de betrokkenheid 
van ouders en leerlingen bij de school en het saamhorigheidsgevoel wat hier heerst”.

De 90-jarige basisschool Augustinus 
is helemaal van deze tijdOpen en respectvol

Nel licht de profielpijlers 
verder toe: “Basisschool 
Augustinus is een katholieke 
school die geworteld is in een 
lange traditie. De kleinschalig-
heid van de school zorgt er-
voor dat alle kinderen elkaar 
kennen.  Met het programma 
“de Vreedzame school” leren 
we kinderen bewust met 
elkaar omgaan en respect 
voor elkaar te ontwikkelen, 
in èn buiten de school. En 
we organiseren veel  activi-
teiten waaraan alle groepen 
meedoen. Zo creëren we een 
veilige omgeving, waarin elk 
kind optimaal tot zijn recht 
komt”.

Basisschool Augustinus
Dr. van Nieveltweg 20
1901 GD Castricum

Moderne omgeving
“Leren gaat het gemakkelijkst in een prettige omgeving,” stelt Nel. “Het school-
bestuur heeft het afgelopen jaar veel in de Augustinusschool geïnvesteerd. De 
school is grondig verbouwd en heeft nu mooie ruimtes en lichte lokalen. We 
maken zelfs gebruik van 
dynamisch licht, dat kan 
worden aangepast aan 
de activiteit in de klas. 
Overal hangen digitale 
schoolborden of touch-
screens en op het plein 
is een nieuw panna-
voetbalveld verrezen. 
Onlangs is de school 
weer fris geschilderd en 
kregen we zonnepane-
len op het dak. Zo is de 
school weer klaar voor 
de komende decennia.”

Communiceren kan je leren
“Communicatie vinden we op school heel belangrijk; tussen de leerlingen onderling, tussen leerkrachten en leerlingen en tussen 
de ouders en de school. Ouders zien we als partners in de ontwikkeling van hun kind. De omgeving van de school speelt ook een 
belangrijke rol: ’It takes a village to raise a child’, zegt men niet voor niets. In al deze relaties speelt communicatie een belangrijke 
rol. Daar werken we aan met speciale lesprogramma’s, een oudercontract, nascholing voor het team, moderne digitale media en 
eigentijdse communicatiemiddelen.” 

OpEN DAg
Wilt u zelf eens zien hoe wij vorm geven aan ‘de beste 
basis in de buurt?’ Kom dan kijken tijdens onze open 
dag op 15 februari. We starten om 10.30 uur met 
een gezellige poppenkastvoorstelling voor peuters 
en kleuters. Na afloop daarvan kunnen de ouders de school 
bekijken en iets proeven van de sfeer. Kijk voor meer 
informatie op onze website: www.augustinus-tabijn.nl 
of bel voor een afspraak met Nel de Vries:  0251-651764.

Beste basis in de buurt
“Met een professioneel en 
enthousiast team werken 
we er elke dag aan om goed 
onderwijs te geven. Wij willen 
kinderen - naast kennis -  iets 
extra’s meegeven waarmee 
ze zich straks in de maat-
schappij kunnen redden. Zo 
krijgen kinderen een goede 
basis, waar ze hun hele leven 
wat aan hebben.”

In alle groepen werken wij met digitale 
schoolborden




