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Help ook mee met 
uitbreiding  Duynkant!

Castricum - Het bestuur van de 
Werkgroep Oud-Castricum is er 
van overtuigd dat het benodig-
de bedrag kan worden binnen-
gehaald;  geld dat nodig is om 
het onderkomen De Duynkant 
uit te breiden.  De grotere fond-
sen zijn aangeschreven en de 
donateurs en de ondernemers 
binnen de gemeente Castricum 
worden benaderd. De werkgroep 
hoopt dat de uitbreiding uiterlijk 
in 2017 wordt gerealiseerd, zo-
dat  het vijftigjarig bestaan van 

Oud-Castricum in oktober van 
dat jaar kan worden gevierd in 
een groter onderkomen, want 
nu is er ruimtegebrek. Vanzelf-
sprekend zijn alle giften welkom. 
Deze kunnen worden overge-
maakt op rekeningnummer NL-
38RABO0311905684 ten name 
van penningmeester Stichting 
Werkgroep Oud-Castricum. Lees 
meer over de kick-of van de wer-
vingsactie in deze editie van De 
Castricummer. Foto: Barbara van 
de Velde.

Hazelnoot slagroom

Januari Tompoucenmaand!

Tompouce van de week

1.50

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

Hertenstoofvlees
50% korting

vleeswarentrio
3 stuks €4,99

600 gr. ratatouille
800 gr. roseval

6 merqueze worstjes
recept in de winkel

Samen €7,99
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

Informatieavond 
voor ouders 

Open dag 
7 februari 2015  10.00 tot 13.00 uur

5 februari 2015   20.00 uur

www.jpthijsse.nl
De Bloemen 65, 1902GT Castricum

Deze week in De krant!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Inbraken, ongevallen, 
diefstal en vernielingen

Castricum - Op dinsdag 20 ja-
nuari vond een aanrijding plaats 
op de Beverwijkerstraatweg in 
Castricum ter hoogte van de ro-
tonde naar de Castricummerwerf 
tussen een wielrenner en een au-
to. De wielrenner is met de am-
bulance meegenomen naar het 
ziekenhuis voor onderzoek, daar 
bleek het letsel mee te vallen. Bij 
het station in Castricum een fi ets 
weggenomen. Dit is gebeurd tus-
sen 13.45 en 22.00 uur. De politie 
vraagt medewerking van men-

sen die iets verdachts zien. Een 
dag later zijn bij supermarkt AH 
in winkelcentrum Geesterduin 
drie jongeren aangehouden voor 
winkeldiefstal. De jongeren zijn 
meegenomen naar het politiebu-
reau in Alkmaar. De jongeren be-
kenden de diefstal. Omdat het de 
eerste keer was konden ze zich 
melden bij HALT. Woensdag 21 
januari is tussen 10.30 en 22.25 
uur ingebroken in een woning 
aan ¹t Kieftenland te Limmen. Er 
was een raam ingeslagen aan 

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot: 16-01-2015, Natan 
Burczak zoon van Sebastian G. 
Burczak en Roksana M. Smol-
ny. Castricum: 17-11-2014, No-
va Lillian Nieuwenhuizen, doch-
ter van Ger J. Nieuwenhuizen en 
Esther van Elden (rectifi catie). 
10-01-2015, Eva de Wit dochter 
van Bernanrdus A.J. de Wit en 
Jitske van Bruggen. 17-01-2015, 
Anouk van der Ploeg, dochter 
van Sander van der Ploeg en 
Wilemijn B.E. Heijl. 17-01-2015, 
Mehliya Miraldil dochter van 
Mirnayil en Gulmira Abdukeram. 
22-01-2015, Finn Druijven, zoon 
van Martinus T. Druijven en Ma-
ria P.J. Molenaar. 22-01-2015, 
James Yacob Leijser, zoon van 
Mauricio E.S. Leijser en Adinda 
C. Denneman.

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum: 12-01-2015, Geert-
Jan Zonneveld en Anne A. van 
de Berg. 14-01-2015, Jacobus 
G.H. de Jong Elisbeth B. Jan-
sens. 21-01-2015, Pim Touber en 
Marlies Beentjes.

Geregistreerd partnerschap
Castricum: 21-01-2015, Patrick 
J.C. Duijnmayer en Sandra D. 

Freriks.

Overleden
Akersloot: 09-01-2015, Maria E. 
van Horic, weduwe van Johan-
nes Ridder. Castricum: 07-01-
2015, Anthonie de Graaf, ge-
huwd met Marie J. de Beer. 09-
01-2015, Theodorus Vlaarkamp, 
gehuwd met Francisca M.A. 
Steeman, 09-01-2015, Aga-
tha Glorie. 12-01-2015, Christi-
aan Stompé, gehuwd met Wil-
lemijntje B. Schutte. 13-01-2015, 
Dorothée H.Y. Delachaux. 14-
01-2015, Aaltje H. Abbring, ge-
huwd met Jan Roos. 14-01-
2015, Nicolaas J. Koning, ge-
huwd met Barabara M.E. de 
Vries. 15-01-2015, Gerrit Vene-
ma. 16-01-2015, Johannes A. 
Beentjes, gehuwd met Cathari-
na J. Kaandorp. 18-01-2015, Jo-
hanna M. Persoon, gehuwd met 
Antonius J. Kenter. 21-01-2015, 
Mehmet Kurt gehuwd met Ciq-
dem Suvecmez. Limmen: 10-01-
2015, Cornelis H.A.F. Putter, ge-
huwd met Geertruida W. Hoog-
eland. 12-01-2015, Dora van 
Dijk, weduwe van Willem H. van 
den Eijkel. 15-01-2015, Bavo-
nia T. Ligthart. 16-01-2015, Karel 
F.W. Sluiter, gehuwd met Geer-
truida Menning.

Kick Off Oud-Castricum 
voor uitbreiding Duynkant

Castricum - Op dinsdag 20 ja-
nuari  organiseerde Oud-Castri-
cum en fondswervingsadvies-
bureau Sanders een zogenaam-
de ‘kick-off-meeting’ in verband 
met de uitbreidingsplannen voor 

het onderkomen van de werk-
groep. E
en groot aantal vooraanstaan-
de  plaatselijke bestuurders, on-
dernemers, maatschappelijk be-
trokken organisaties, verenigin-

gen en zomaar bekende Cas-
tricummers waren van de par-
tij. De afgelopen twee jaar heeft 
de bouwcommissie van Oud-
Castricum zich beziggehouden 
met het maken van een verbou-
wingsplan voor haar gebouw De 
Duynkant aan de Geversweg. De 
werkgroep heeft meer ruimte no-
dig voor de maandelijks drukbe-
zochte tentoonstellingen en ver-
betering van het archief.  

Doel is om het gebouw uit te 
breiden met een kleine zaal voor 
het vertonen van fi lms en het 
houden van presentaties en ver-
gaderingen. De werkgroep heeft 
onvoldoende eigen middelen om 

de achterzijde van de woning. Er 
zijn sieraden weggenomen. Vrij-
dag 23 januari vond een aanrij-
ding plaats tussen een automo-
bilist en een fi etser bij de roton-
de aan de C. F. Smeetslaan. De 
fi etser kwam hierbij ten val. De-
ze is met een ambulance mee-
genomen naar ziekenhuis. Het 
letsel viel erg mee. Die vrijdag 
werd de ruitenwisser van een au-
to op De Bloemen vernield. Hier-
na zijn drie jongeren aangehou-
den. Deze zijn overgebracht naar 
het politiebureau te Alkmaar. 
Het onderzoek loopt nog. Zater-
dag is uit een schuur op de Pe-
ter Duymstraat een fi ets wegge-
nomen. Dit zou zijn gebeurd tus-
sen 22.35 en 22.52 uur. Het zou 

gaan om een zilverkleurige Ba-
tavus damesfi ets. Van deze dief-
stal is een aangifte opgenomen. 
Ook is zaterdag twee maal inge-
broken; op de Chopinstraat en 
op de Handelstraat tussen 10.00 
en 21.00 uur. Getuigen kunnen 
contact opnemen met de poli-
tie. Zondag rond 13.20 uur was 
er een insluiping in zorgcentrum 
De Santmark. Hierbij is de dader 
overlopen. Het was een blanke 
vrouw tussen de 25 en 35 jaar, ze 
had kort zwart krullend haar, een 
slank postuur en was geheel in 
het zwart gekleed. 
De vrouw sprak gebrekkig Ne-
derlands. De vrouw zou hier al 
vaker gezien zijn. Er is niets weg-
genomen

Vrolijke entree 
voor Clusius

Castricum - Maandenlang kon 
iedereen alleen via een eng trap-
petje het Clusius College bin-
nengaan vanwege de verbou-
wing. Maar afgelopen week was 
de nieuwe entree zover klaar dat 
de leerlingen en medewerkers in 
stijl het gebouw konden betre-

den. Directieleden en teamlei-
ders ontvingen iedereen feeste-
lijk met wat lekkers vanwege de 
mijlpaal. Wat een ruimte; een zee 
van licht, vrolijke banken, zitjes, 
plantenbakken in wording en 
nieuwe gekleurde kluisjes voor 
de leerlingen.

Bakkum - Op dinsdag 17 febru-
ari gaat Karo’s Zorg onder lei-
ding van Karin en Robert Gilhuijs 
van start op basisschool Cunera 
met een cursus meditatie en in-

Meditatie met 
aartsengel

nerlijke retraite. De deelnemers 
worden geïnspireerd door aarts-
engel Raphaël. Men krijgt weke-
lijks opdrachten om thuis mee 
aan de gang te gaan. Het be-
treft een cursus van vijf bijeen-
komsten van twee uur, aanvang 
19.30 uur. Meer informatie op 
www.karoszorg.nl of via 0223-
522149.

voor uitbreiding Duynkant

Castricum - Op dinsdag 20 ja- het onderkomen van de werk-

het plan te realiseren. Het be-
stuur van de Werkgroep Oud-
Castricum is er van overtuigd dat 
het benodigde bedrag kan wor-
den binnengehaald. Hierbij zijn 
in eerste instantie drie bronnen 
van belang; de grotere fondsen, 
de 1.200 donateurs en de on-
dernemers binnen de gemeente 
Castricum. 
De werkgroep hoopt dat de uit-
breiding uiterlijk in 2017 wordt 
gerealiseerd, zodat  het vijftigja-
rig bestaan van Oud-Castricum 
in oktober van dat jaar kan wor-
den gevierd in een groter onder-
komen. 
Vanzelfsprekend zijn alle giften 
voor genoemd doel vanaf he-
den welkom. Deze kunnen wor-
den overgemaakt op rekening-
nummer NL38RABO0311905684 
t.n.v. penningmeester Stichting 
Werkgroep Oud-Castricum. Fo-
to: Architectenbureau Wilsem& 
Cabri.





Limmen - Zondag 1 februa-
ri verzorgt Studio Cantilena een 
winterconcert in het Nederlands 
hervormd kerkje op de Zuidker-
kenlaan. 

Sopraan Gretel Stet-Pool, bariton 
Adriaan Kok, dwarsfl uitist Frank 

Studio Cantilena in het kerkje
Bakker en pianist Ton van Steen 
laten aria¹s en liederen horen uit 
opera, operette, musical, fi lm en 
populair liedrepertoire. 

Het concert begint om 15.00 
uur. De toegang is vrij, na afl oop 
vindt er een collecte plaats.

Blues in Bakkum met 
John the Revelator

Bakkun - Zondagmiddag 1 fe-
bruari geeft John the Revela-
tor  een concert dicht bij huis: 
in ’t Mirakel van Bakkum op 
de Heereweg. Aanvang 15.30 
uur, de toegang is gratis. 

In 1967 woonde John the Re-
velator, zanger en bassist Tom 
Huissen, in Londen in de tijd dat 
daar de bluesscene explodeerde.
Hij werd een vriend van Peter 
Green, toen stergitarist bij John 
Mayall’s Bluesbreakers, en was 
getuige van de oprichting en 
van de eerste repetities van Pe-
ter Green’s nieuwe band Fleet-
wood Mac. Na terugkeer in Ne-

derland richtte Tom, geïnspireerd 
door Fleetwood Mac, zijn eigen 
bluesband op: John the Reve-
lator. De band toerde door heel 
Europa en is dat tot op de dag 
van vandaag blijven doen. Inmid-
dels heeft de band vele albums 
uitgebracht die allemaal te be-
luisteren, te downloaden of te 
bestellen zijn via http://johnthe-
revelator.bandcamp.com. De af-
gelopen jaren heeft de band sa-
men gespeeld met internationale 
blueslegendes waaronder Peter 
Green, Snowy White, Stan Webb, 
Chris Farlowe en Buddy Whit-
tington. En nu gewoon te beluis-
teren in ‘t Mirakel van Bakkum.

Felix Schlarmann Group 
speelt bij Iskra Jazzclub

Castricum - Zaterdag 31 janu-
ari speelt de Felix Schlarmann 
Group in Hotel het Oude Raad-
huis in Castricum. De van oor-
sprong Duitse drummer Fe-
lix Schlarmann (1982) studeer-
de aan het Conservatorium van 
Amsterdam en de Manhattan 
School of Music. 
Zijn muziek wordt gekenmerkt 
door sierlijke melodieën en ener-
gieke uitbarstingen: een fragiel 
en emotioneel geluid vol tegen-
stellingen. Zijn kwintet bestaat 

verder uit jonge ervaren musici. 
Dit zijn pianist Franz von Chossy, 
altsaxofonist Lars Dietrich, Floris 
van der Vlugt, altsax, sopraan-
sax, basklarinet en Pat Cleaver, 
contrabas. 
In februari 2014  presenteerde 
Felix met zijn band zijn eerste 
cd ‘Counterlife’ in het Bimhuis in 
Amsterdam waarvoor hij lovende 
recensies ontving. Kaartverkoop 
via www.iskra.nl of aan de kas-
sa. Aanvangstijd 20.30 uur. Foto: 
F. Korte.

Expositie van een uit de 
lucht gevallen kunstenaar
Castricum - Vanaf 1 februari is 
er een nieuwe expositie in het 
Strandvondstenmuseum te zien 
van beeldend kunstenaar Louis 
de Vries. Het was dorpsgenoot 
en strandjutter Bert Zonneveld 
die op een merkwaardige wijze 
kennismaakte met Louis, die vo-
rig jaar in de problemen raakte 
tijdens het paragliden boven de 
duinen. 

De onfortuinlijke vlieger was 
door een ongunstige windvlaag 
neergestort en het duin in ge-
sleurd. De verwondingen vielen 
wonderwel mee. Louis had daar-
voor van Bert vernomen dat in 
het Strandvondstenmuseum een 
expositieruimte is en daar is nu 
werk van hem te zien. 

Louis de Vries (1954) is geboren 
in Dunedin, Nieuw Zeeland en 

woont en werkt in Amsterdam. 
Hij maakt werken van gevonden 
voorwerpen, van de straat en het 
strand. In assemblages en objec-
ten krijgen zijn vindsels nieuwe 
kleuren en vormen. De expositie 
loopt tot 24 april en is elk week-
end vrij toegankelijk.

Lekker verven 
en kleien? 

Castricum - Bij Toonbeeld gaat 
een cursus van start voor kinde-
ren waarin keramiek en schilde-
ren gecombineerd wordt. 
De kinderen werken aan de 
hand van een avontuur dat zij 
gaan uitbeelden. 
De start is op 28 januari om 
16.30 uur. Aanmelden kan via 
www.toonbeeld.tv.

Limmen - Woensdag 28  janu-
ari van 14.00 tot 17.00 uur kun-
nen jongeren beeldhouwen met 
speksteen in Conquista. Dat kan 
ook op 23, 25 en 27 februari van 
13.00-16.00 uur. Voor meer infor-
matie tel.: 06-24335408.

Beeldhouwen 
bij Conquista

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag  20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag, woensdag 20.00 uur
Michiel de Ruyter (16 jaar)

vrijdag 15.30 uur 
zaterdag 15.15 & 18.15 uur

zondag 15.30 uur 
Michiel de Ruyter (12 jaar)

vrijdag 15.30 uur 
zaterdag  15.15 uur 

zondag 11.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Mr. Turner

vrijdag 18.45 uur 
maandag 20.00 uur

The Theory of Everything
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

The Imitation Game
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.30 uur 

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Gooische Vrouwen 2

zaterdag 13.00 uur   
zondag 11.00 & 13.15 uur   

woensdag 14.00 uur   
Spongebob 2 (NL) 3D

zaterdag  13.00 uur   
zondag 14.15 uur   

woensdag 14.00 uur   
Jack bestelt een broertje

Programma 29 jan t/m 4 feb 2015

Michiel de Ruyter, 
première voor 12+ én 16+
Intriges, samenzweringen, spec-
taculaire zeeslagen tegen de En-
gelsen met De Ruyter als bevel-
hebber van de Nederlandse vloot 
en de dubieuze rol van de Oran-
jes. 
Halverwege de 17e eeuw is Ne-
derland een van de grootste zee-
varende naties ter wereld. Na het 
overlijden van de legendarische 
admiraal Maarten Tromp, is Mi-
chiel de Ruyter zijn gedoodverf-
de opvolger. In diverse zeesla-
gen heeft De Ruyter getoond dat 
hij een briljant strateeg is. Oran-

jeaanhangers en republikei-
nen vechten ondertussen om de 
macht. Met een ingenieuze stra-
tegie weet De Ruyter op specta-
culaire wijze de Engelse vloot te 
verpletteren. 
Het Huis van Oranje scherpt 
de messen en De Ruyter wordt 
meegesleurd in een stroom van 
politieke ontwikkelingen. De 
Ruyter en zijn gezin dreigen het 
slachtoffer te worden van een 
politiek steekspel waarin hij op 
een onmogelijke missie wordt 
gestuurd.

Een mysterieuze slechterik heeft 
Bikinibroek aangevallen. De 
twee aartsvijanden Spongebob 
en Plankton komen aan land in 

SpongeBob; Spons op het droge
de mensenwereld en ze moeten 
samenwerken om hun eigen we-
reld te kunnen redden. Dit is een 
avontuur in 3D.
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De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Erfenis van een voorbijganger
Uitgeest - De armlastige ge-
meente Uitgeest die zijn zwem-
bad, zijn bibliotheek en zijn mu-
ziekschool niet meer kan beta-
len en de OZB-tarieven dras-
tisch heeft verhoogd, heeft wel 
� 200.000 vrij gemaakt voor een 
dubieuze handhavingsactie aan 
het Westergeest e.o., in gang 
gezet door een intussen vertrok-
ken waarnemend burgermees-
ter en welwillend gevolgd door 
politici die een inmiddels ach-
terhaalde agrarische bestem-
ming ter wille van een fi ctief 
open weidelandschap bij een 
snelweg willen handhaven. Er is 
in het gebied geen echte boer 
meer te bekennen en er mogen 
geen koeien meer lopen.
De eerste gevolgen van die 
handhavingsdrift kon men be-
gin januari waarnemen. Op last 
van de gemeente kwam men te-
genover de Terp een  fraai aan-
gelegde (illegale) vijver dempen, 
de ernstig zieke eigenaar in gro-
te verwarring achterlatend. Had 
men het een drinkplaats voor 
vee genoemd dan had de rech-
ter waarschijnlijk anders geoor-
deeld. De actie werd weliswaar 
afgebroken maar de slootswal 
werd danig beschadigd en elke 
boer weet hoe moeilijk het is om 
dat weer goed te krijgen.
 
Een tweede voorstelling kon 
men op 19 januari in de Com-
missie Bezwaar en Beroep mee-
maken waar naar aanleiding van 

een verzoek om handhaving we-
gens overlast door vermeend 
onrechtmatig gebruik van reeds 
lang (vele decennia) bestaan-
de bouwwerken, de sloop on-
der dwangsom van een belang-
rijk deel van die bouwwerken 
was bevolen. Het illegale karak-
ter van die bouwwerken is met 
het oog op het overgangsrecht 
hoogst twijfelachtig en de be-
sluitvorming was merendeels op 
het verzoek tot handhaving ge-
baseerd, hoewel de gemeen-
te had verzuimd zelf de overlast 
te verifi ëren en zich had beperkt 
tot de constatering dat bepaal-
de zaken aanwezig waren die er 
volgens haar niet mochten zijn.
De commissie vroeg zich af 
waartoe dit alles diende, maar 
het verlossende woord kwam 
wellicht van de verzoeker om 
handhaving die meedeelde dat 
wat hem betreft er niets ge-
sloopt hoeft te worden en dat 
het hem uitsluitend te doen was 
om het stoppen van de (ver-
meende) overlast. Daarmee was 
in feite de belangrijkste motiva-
tie van het bevel tot sloop, na-
melijk de belangen van de ver-
zoeker, vervallen. De vele be-
langstellenden in verwarring 
achterlatende werd de zitting 
gesloten. Theo is vertrokken en 
Wendy zal niet blij zijn met deze 
geldverslindende erfenis. 

A. van Dam, 
secretaris AVBU

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze foto is genomen tijdens een mistige middag, langs de Westergeestervaart aan het ein-
de van een wandelpad dat er parallel aan loopt. De Westergeestervaart is een vaart die in de Binnen-
meer overgaat. Het is nog een heel oud stukje Uitgeest. Om daar te komen moet je een brug in het ver-
lengde van De Terp oversteken, het is wel een doodlopend pad langs de Westergeestervaart. De brug 
verkeert overigens niet in al te beste staat. Deze staat dan ook op de nominatie om te worden opge-
knapt.Foto en tekst: Ger Bus

Wandelpaden dicht
Uitgeest - Tussen 22 januari en 
1 maart zijn wandelpaden van de 
recreatieterreinen Zwaansmeer 
en Dorregeest in Uitgeest tijde-
lijk afgesloten. Het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer laat dan onderhouds-
werkzaamheden hieraan uitvoe-
ren. 
Gedurende deze werkzaam-
heden zijn wandelpaden tijde-
lijk afgesloten en mogen dan 
niet betreden worden om scha-
de te voorkomen. Dit is herken-
baar aan een hek aan het begin 
en aan het einde van het traject. 
Deze hekken worden verwij-
derd wanneer het nieuw aange-
brachte verhardingsmateriaal is 
aangedrukt. De paden zijn hier-
na weer goed begaanbaar. Door 
weersomstandigheden kan de 
einddatum van de werkzaamhe-
den veranderen. Kijk hiervoor op 
www.alkmaarderenuitgeester-
meer.nl bij Nieuws.
Ondanks de werkzaamheden is 

het prima mogelijk om op het 
gras van de recreatieterreinen te 
lopen om bijvoorbeeld uw hond 
uit te laten. Zorg er dan wel voor 
dat u een paar stevige schoe-
nen of laarzen aantrekt die tegen 
een stootje kunnen. Het wandel-
pad vanaf de parkeerplaats van 
Zwaansmeer tot aan de dijk blijft 
wel toegankelijk. Dit pad is twee 
jaar geleden gerenoveerd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit 
het egaliseren van de wandelpa-
den die tijdens de jaren 90 met 
kleischelpen waren aangelegd. 
Hierop komt verhardingsmate-
riaal bestaande uit een meng-
sel met gemalen natuursteen. 
Dit materiaal is slijtvaster dan de 
kleischelpen en verstuift nauwe-
lijks bij droogte. 
Ook ontstaan minder snel plas-
sen omdat deze laag bolvormig 
aangebracht wordt en langer in 
vorm blijft. 

Bingomiddag voor SIG bij 
FC Uitgeest groot succes!

Boven van links naar rechts Erik Rentenaar, Remi Petersen, Edwin 
Duijn, Len de Boer, Frank van den Booren. Onder Noor van Soest, Jack 
Zwarthoed,  Rob Endema, Marjan de Boer en Carola Weterings

Uitgeest - Tijdens de Beursvloer 
die in oktober vorig jaar werd 
gehouden in A9studios, zijn er 
heel veel matches gemaakt. Eén 
ervan is een match tussen  SIG, 
(organisatie voor ondersteuning 
van mensen met een verstande-
lijke beperking) en ABN AMRO-
foundation. 
Deze match resulteerde woens-
dag 21 januari in een gezellige 
bingo-middag in de kantine van 
FC Uitgeest.

SIG zocht een locatie om een 
Nieuwjaars-borrel in de vorm 
van een  bingo te organiseren 
voor 100-120 mensen met een 
beperking uit de regio. Tijdens 
de beursvloer werd er een match 
gemaakt tussen Carola Wete-
rings (namens SIG), Jack Zwart-
hoed (namens FC Uitgeest) en 
Rob Endema die als ambassa-
deur van de ABN AMRO Foun-
dation een bemiddelende rol 
heeft gespeeld en de fi nancie-

ring mogelijk gemaakt door col-
lega’s in te zetten:  Edwin Duijn, 
Erik Rentenaar, Frank van den 
Booren, Jan Laarhoven, Len den 
Boer en Rob Endema hebben de 
match invulling gegeven. Ende-
ma: ,,Natuurlijk wilden wij als 
ABN AMRO meewerken aan het 
verzoek van SIG. Toevalligerwijs 
zijn de meesten van ons nauw 
betrokken bij FC Uitgeest.’’ Zo-
doende kwam de gewenste lo-
catie al snel op de kantine van 
de Uitgeester voetbalclub.  Jack 
Zwarthoed heeft als voorzitter 
van FC Uitgeest groen licht ge-
geven, zo ook de kantinebeheer-
der Loek Breetveld.

Na ontvangst met koffi e en thee 
werd er een heerlijke lunch ge-
serveerd voor de medewer-
kers van de SIG-dagbesteding 
en hun cliënten, waarna de bin-
go onder luid enthousiasme kon 
beginnen. 
In de pauze  werd er - onder het 
genot van een alcoholvrij drankje 
- gezellige muziek gedraaid. De-
genen die niets gewonnen had-
den, ontvingen alsnog een prijs-
je, zodat iedereen blij en voldaan 
huiswaarts kon keren. 

Vrijwilligers en sponsors die dit 
feest mede mogelijk maakten 
werden bedankt. (Anita Webbe)
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Regisseren of reageren?
Hoe moeten wij als gemeente omgaan met het voorstel van een Landal 
Park op De Zanderij? In principe was dit de vraagstelling afgelopen don-
derdag tijdens de raadsvergadering. Moet er een onderzoek betreft De 
Zanderij komen, en zo ja, moet dit worden gefinancierd door de ontwik-
kelaar zelf? Een discussie die veel emoties opriep.
Maar is hierbij niet een stap overgeslagen? De gemeente spreekt zich 
duidelijk uit vóór het faciliteren van toerisme binnen de gemeente. Dit 
is een duidelijk doel en wordt waarschijnlijk door de meerderheid van 
de Castricumse burger gedeeld. Zou je dan niet een breed aangelegd 
onderzoek moeten doen over Castricum en toerisme in zijn geheel? Wat 
is de doelgroep? Wie wil er hier zijn vakantie doorbrengen? Zijn het 
families met kleine kinderen? Senioren of jeugdgroepen? Buitenlanders 
of Nederlanders, enzovoort. En een tweede – net zo belangrijke vraag 
– waarom willen deze mensen hiernaartoe? Wat verwachten mensen 
als zij naar Castricum komen? Natuurlijk komen mensen hier vanwege 
het strand en de duinen, maar strand en duinen vind je ook elders. Dus 
waarom Castricum? Wat maakt het verschil? Wellicht dat het de goede 
verbinding met de trein is? Of het is de landschappelijk interessante lig-
ging aan het Oer IJ tussen duinen en polder in? Is het de combinatie van 
landschap en cultuur? Tal van vragen en met de uitkomst kan een beeld 
worden geschetst voor toekomstige ontwikkelingen. Duurzame ontwik-
kelingen die de aanwezige kwaliteiten zouden kunnen helpen verster-
ken. Adequaat reageren op een ontwikkelvoorstel van buitenaf kunnen 
wij als gemeente alleen als deze vraagstellingen in beeld zijn gebracht, 
en kunnen wij de regie houden over nieuwe ontwikkelingen. 
Wellicht dat de uitkomst een Landal Park is. Maar wellicht dat er wordt 
geconstateerd dat bezoekers juist voor de landschappelijke waarden 
hier komen en dat het handiger zou zijn de bezoekers binnen de be-
bouwde kom te accommoderen. Denk aan bijvoorbeeld verhuur van 
leegstaande woningen of vrijkomende maatschappelijke gebouwen. In 
Egmond aan Zee is het verhuren van tuinhuisjes een groot succes en 
financiële baten komen ten goede aan de burger niet aan een verre 
ontwikkelaar. 
De Zanderij is immers een karakteristiek geestgrondengebied dat door 
het open karakter de duinrand zichtbaar maakt. En dat het net een kat 
die zich zelf in de start bijt zou zijn door dit landschappelijk unieke ge-
bied vol te bouwen met vakantiewoningen. 
Er zijn nog andere mogelijkheden toerisme in Castricum te bevorderen, 
de economie te versterken en de woonkwaliteiten van de burgers te 
behouden en te versterken. Voor mij zou het logisch zijn dit van te voren 
te onderzoeken, namelijk regisseren niet reageren. 
Bezint eer je begint! B. Böhling. 

VVD wil tuktuk voor ouderen
Castricum - Fred de Haan van 
de VVD zal op donderdag 5 fe-
bruari in de carrouselvergade-
ring steun zoeken voor een ‘tuk-
tuk-motie’. ,,De WMO schrijft 
voor dat bewoners zo lang mo-
gelijk thuis moeten kunnen blij-
ven wonen. In de gemeente Cas-
tricum gaat het om een snel 
groeiende groep van bewoners. 
Een van de problemen is dat bij 
het ouder worden de mobiliteit 
vaak minder wordt. Kleine af-
standen afleggen worden vaak 
als een probleem ervaren, terwijl 
het openbaar vervoer niet voor-
ziet in het onregelmatig trans-
port over kleine afstanden.” In 
Schiedam en Vlaardingen rijden 
momenteel een tiental elektri-
sche tuktuks onder de naam Ar-
gos mobiel. Zij vervoeren op af-
roep bewoners over afstanden 
tussen de nul en de zes kilome-
ter. Het tuktuk-concept blijkt een 
onverwacht succes. De karretjes 
worden daar gefinancierd via de 
WMO of via het budget voor ont-

brekend vervoer en worden be-
stuurd door door mensen die 
langdurig thuis hebben gezeten. 
Negentig procent stroomt na ge-
middeld zes maanden door naar 
vast werk. Met de motie vraagt 
de VVD het college om een der-
gelijk systeem ook voor Castri-
cum te onderzoeken. 
De Haan: ,,De VVD is van me-

Traditie in eigentijds jasje 
Enquête over Bloemendagen

Limmen - Van 25 tot en met 29 
april worden toch weer Bloe-
mendagen gehouden met daar-
in een hoogtepunt op maandag 
27 april: Koningsdag. 
Toen het bestuur vorig jaar be-
kendmaakte dat de bloemenda-
gen wegens gebrek aan animo 
zouden ophouden te bestaan, 
overspoelde een golf van emo-
tionele reacties het dorp. Ieder-
een was het erover eens: ,,Deze 
prachtige en historische traditie 
mag niet verloren gaan.” Met die 

insteek zijn alle prikploegen bij-
een geroepen. Uit de harde kern 
van mozaïekprikkers zijn werk-
groepen ontstaan, die samen 
met het vernieuwde bestuur, aan 
de slag gaan om van de Limmer 
Bloemendagen weer een spek-
takel te maken. 
Zo komt er onder andere een 
vrije categorie waarbij ook ande-
re soorten gebruikt mogen wor-
den, bijvoorbeeld boomschors, 
bamboe, narcissen, tulpen en-
zovoort. Voor de jeugd komt er 

een ‘chillzone’. Er is een enquê-
te gestart om de belangstelling 
te peilen. Onder alle inzenders 
wordt een iPad mini verloot. De 
trekking is in de tweede week 
van februari.  Alle belangstellen-
den worden uitgenodigd  voor 
een workshop of laagdrempeli-
ge aanschuifavond bij een prik-
ploeg. Ook mensen van buiten 
Limmen zijn welkom. 
De enquête is te vinden op de 
website www.bloemendagenlim-
men.nl. 

ning dat met deze elektrotaxi’s 
het mes aan meerdere zijden 
snijdt. Kwetsbare inwoners blij-
ven mobiel binnen onze kernen, 
sociale vereenzaming wordt te-
gengegaan en langdurig werke-
lozen krijgen de kans om te her-
intreden. Foto: Argos Zorggroep 
afdeling Marketing & Communi-
catie. 

Vitesse slaat genadeloos 
toe in laatste kwartier

Castricum - Voor het eerste du-
el na de winterstop ging Vites-
se op bezoek bij ZAP. De ploeg 
uit Breezand was de competi-
tie sterk begonnen met negen 
punten uit drie duels, waaron-
der een 1-4 zege bij Vitesse op 
de Puikman. Maar daarna ging 
het bergafwaarts, terwijl Vitesse 
daarentegen na een heel matig 
begin juist aan een opmars be-
zig was. Gevolg daarvan was dat 
beide ploegen de tiende en elf-
de plaats deelden met ieder vijf-
tien punten. Lange tijd zag het er 
naar uit dat ook zo zou blijven, 
maar na een foutje van de in-
gevallen doelman van ZAP ging 
het mis voor de thuisploeg en 
zegevierde Vitesse uiteindelijk 
met dezelfde cijfers als waarmee 
thuis van ZAP werd verloren.
In de 75e minuut ging het bij 
ZAP mis. de keeper ging in de  
fout toen hij de bal voor een uit-
trap te ver voor zich uitschoot. 

Rick Beentjes was er als de kip-
pen bij, omspeelde de keeper en 
vanaf de achterlijn stelde hij Tom 
Spil in staat om de bal binnen te 
schieten: 1-2. Als eerste profi-
teerde nog geen vier minuten la-
ter Luuk te Broek die de verdedi-
ging te snel af was en beheerst 
scoorde. En vlak voor tijd brak 
Rick Beentjes op links door en 
zijn voorzet werd door een ver-
dediger, met invaller Nick van de 
Ven in zijn nek, pardoes in eigen 
doel geschoten: 1-4. Hoortoestel voor zwaar 

slechthorende voor iPhone
Regio - Sinds deze maand is het 
eindelijk mogelijk in Nederland 
om zich op te geven als testper-
soon voor het eerste hoortoestel 
voor zeer slechthorende men-
sen dat te gebruiken is met de 
iPhone. 
Het gehoorapparaat met krach-
tige versterking is speciaal ont-

wikkeld voor grote gehoorverlie-
zen. Geen onhandige kastjes of 
apparaten met snoeren gebrui-
ken, maar een prachtig geluid 
direct in de oren, zelf aan te pas-
sen met de app. 
De toestellen kunnen per GPS-
locatie worden ingesteld, zodat 
men altijd het juiste program-

ma heeft. Bellen met familie en 
vrienden, muziek streamen en 
met de navigatie in de auto dui-
delijk verstaanbaar op de plaats 
van bestemming aankomen; dat 
is dan mogelijk. 
Neem voor meer informatie con-
tact op met HoorCare in Sant-
poort-Noord 023-5395280 of 
HoorCare in Heemskerk 0251- 
234167.
Direct opgeven als testpersoon 
is ook mogelijk via www.hoor-
care.nl/power-hoortoestel. 
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Castricum - Tijdens een Tablet 
Café zijn medewerkers van de 
bibliotheek aanwezig om te hel-
pen met vragen over de tablet. 
Het is handig om zelf een tablet 
mee te nemen. Een eigen iPad 
mee? Zorg dan dat het AppleID 
paraat is. Nog geen tablet? Dan 
zijn er voldoende tablets aan-
wezig om ervaring op te kunnen 
doen. Het tijdstip is van 14.00 tot 
16.00 uur op vrijdag 13 februari 
in de bibliotheek van Castricum

Tablet Café 

Castricum - Op 25 januari stap-
te burgemeester Toon Mans het 
vliegtuig in op weg naar India, 
zo was op Twitter te lezen. Ka-
rin Mulder, voorzitter van het be-
stuur van Stichting Castricum 
Helpt Muttathara, ging met hem 
mee, zo bleek later. Of eigenlijk 
was het andersom. Mans, geïn-
teresseerd in ontwikkelingssa-
menwerking, gaat uit belangstel-
ling mee. Hiermee stapt hij in de 
voetstappen van zijn voorganger 
Aaltje Emmens-Knol die in 2011 
India bezocht. 
Op het drukke reisprogramma 

staat het bezoeken van  twin-
tig organisaties die regelmatig 
donaties ontvangen uit de op-
brengsten van de gelijknamige 
kringloopwinkel aan de Castri-
cummerwerf. De reis duurt drie 
weken. 
,,Altijd goed om een organisatie 
te bezoeken en met eigen ogen 
te zien hoe ons geld is besteed”, 
zegt Jan van Loon, lid van de pro-
jectgroep van de stichting. Het is 
niet de eerste keer dat Muttatha-
ra een delegatie uitzendt naar 
India. Eens in de vier jaar  gaat 
een afvaardiging bekijken hoe 

de donaties, zo¹n tweehonderd-
duizend euro per jaar, zijn be-
steed en hoe effectief ze zijn. Dit 
jaar gaat de reis naar Zuid-India, 
naar de streek Andhra Pradesh. 
De Victory Rural Development 
Society leidt hier vrouwen op in 
naaien en borduren, zodat ze 
zelfstandig een inkomen kunnen 
verwerven. Muttathara onder-
steunt deze organisatie al vele 
jaren. Ook de organisatie Leads 
kan bezoek verwachten van Ka-
rin Mulder en Toon Mans. Zij be-
heren een buffelproject. Met het 
geld van de donaties zijn dertig 

buffels gekocht, die er voor zor-
gen dat vrouwen voldoende kun-
nen verdienen met de zuivelpro-
ducten om zelfstandig rond te 
komen. 
De reis gaat hierna naar het dui-
zend kilometer verderop gelegen 
Tamil Nadu. De organisatie die 
hier bezoek krijgt is onder an-
dere Road die vijf kinderopvang-
centra beheert. Karin Mulder en 
Toon Mans bezoeken de crèches  
om te kijken of ze het financi-
eel redden. Tenslotte is er nog 
een bijzondere missie: de zoek-
tocht naar Father Thomas Thek-

kedath. Met deze Indiase pries-
ter is het in 1983 begonnen voor 
Muttathara: hij was het eerste 
contact met India en vanuit dit 
startpunt zijn honderden projec-
ten gesteund. ,,Er was regelma-
tig contact met Father Thekke-
dath, maar de laatste tijd  horen 
we slechts sporadisch van hem. 
Hij is inmiddels tachtig jaar, we 
willen hem graag spreken en de 
kwestie van een opvolger aan de 
orde stellen”, aldus Van Loon. 

Op 14 februari keren Mans en 
Mulder terug naar Nederland. 

Dorpsstraat centraal op 
open dag Oud-Castricum
Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 1 fe-
bruari staat geheel in het teken 
van de Dorpsstraat. 
Het is een eerbetoon aan het vo-
rig jaar overleden werkgroep-
lid Wim Hespe, die in tien afle-
veringen in de jaarboeken van 
Oud-Castricum de geschiedenis 
heeft beschreven van deze straat 

en zijn bewoners. Ook wordt er 
doorlopend een film van Anton 
Visser vertoond over deze eeu-
wenoude verkeersader door het 
dorp met veel nostalgische beel-
den van panden die in de loop 
der jaren zijn verdwenen of her-
bouwd. 
In de film komen ook verschil-
lende oud-bewoners of vroegere 
ondernemers aan het woord. Ie-

Mooie verrassing voor 
bewoners De Boogaert

Castricum - Ruim een maand 
geleden hield Mark Dijkhui-
zen een wijnproeverij in de au-
la van de Juliana van Stolberg-
school ten bate van een lokaal 
goed doel. 
Het is niet de eerste keer dat 
Dijkhuizen een zo’n soort eve-
nement organiseert. Afgelo-
pen jaar regelde hij onder ande-
re een kookworkshop in samen-
werking met lokale sponsors om 
kinderboerderij ‘t Dierenduintje 
met een fikse cheque een hart 
onder de riem te steken. ,,Deze 
keer was onze inzet om een ex-
traatje voor ouderen in Castri-
cum te organiseren in de vorm 
van een muzikaal optreden door 
het Castricumse popkoor Vo-

kaal Kabaal voor de bewoners 
van De Boogaert. Activiteitenbe-
geleidster Carla van Eerd: ,,Toen 
Mark mij belde of we zijn actie 
zagen zitten, was het antwoord 
natuurlijk meteen ja. Het doet je 
gewoon goed als je gesponsord 
wordt. Erg leuk dat je merkt dat 
bewoners van Castricum zo be-
trokken zijn met de bewoners in 
De Boogaert. Een extraatje is al-
tijd leuk. En nog een gezellig ex-
traatje ook heb ik begrepen.’’ 
Het popkoor treedt op 8 febru-
ari van 14.45 tot 16.15 uur op in 
het restaurant van De Boogaert. 
Dijkhuizen heeft nog een verras-
sing. ,,We kunnen elke bewoner 
die dag ook een gratis advocaat-
je aanbieden.’’

dereen is dus op 1 februari wel-
kom in het Historisch Informa-
tiecentrum De Duynkant aan de 
Geversweg 1b van 12.00 tot 17.00 
uur.

Heiloo - De cursus moestuinie-
ren van Groei & Bloei bestaat uit 
vijf bijeenkomsten en een ex-
cursie. De start is op maandag 
9 februari om 19.30 uur in de 
kas op  het GGZ-terrein in Hei-
loo. Voor nadere informatie en 
aanmelding: wessel@vanscha-
gen.speedlinq.nl of bellen: 072-
5330667.

Moestuinieren

Heiloo - Met als titel ‘Het hart 
van Europa’ klinkt op zondag 8 
februari het vijfde concert van 
een winterserie in de Witte Kerk 
in Heiloo. Uitvoerenden zijn de 
violiste Heleen Hulst  en Ge-
rard Bouwhuis, piano. Het con-
cert begint om 15.00 uur. Reser-
vering is gewenst: info@concer-
tenwittekerk.nl  Aanvullende in-
formatie over het concert en de 
gehele winterserie: www.concer-
tenwittekerk.nl.

Winterconcert

Winterkampioen bij ‘t Steegie
Castricum - Afgelopen  don-
derdag  hebben in het Biljart-
centrum Castricum de winter-
kampioenschappen van biljart-
vereniging ¹t Steegie plaatsge-
vonden. Na een spannende fi-
nale kon met slechts twee pun-
ten verschil Dick Liefting zich de 
nieuwe winterkampioen noe-

men. Als goede tweede eindig-
de Ton Res. De derde en vierde 
plaats ging naar  Martin Res en 
Nico Scheerman. 

Op de foto van links naar rechts: 
Martin Res, voorzitter Hans Ou-
dejans, kampioen Dick Liefting 
en Ton Res. Foto: Giel de Reus.

Popfolkrock Trackless en 
lindyhop in De Bakkerij 
Castricum - Vrijdag 30 janua-
ri om 21.00 uur Trackless in De 
Bakkerij; een folkpopband met 
een rauw randje. Zaterdag 31 ja-
nuari vanaf 21.00 uur: FrunsJazz-
Club. Op deze avond gaat De 
Bakkerij samen met Fruns Dans-
studio in zee. Een avond met vi-

nyl, lindyhop en mooie oude 
filmbeelden. ‘s Morgens is er een 
cursus voor beginners en licht-
gevorderden bij Fruns Dansstu-
dio en ‘s avonds gewoon mee-
dansen. Aanmelden via fruns-
dansstudio@gmail.com of bellen 
naar 06- 51046044.
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Unieke actie bij De Kapsters M/V
Uitgeest - De Kapsters M/V 
start een unieke actie; via abon-
nementen kunnen klanten nu 
voor een vast en laag maand-
tarief onbeperkt laten knippen 
en/of kleuren. ,,Het is een uniek 
concept in de regio’’, verzekert 
eigenaresse Marjon de Goede. 
,,De Kapsters M/V is de eerste 
kapsalon in Noord-Holland die 
met kappersabonnementen gaat 
werken.’’
De kapster merkte dat veel klan-
ten eerder bij de kapsalon wil-
den terugkomen. Vanwege de 
kosten konden ze echter niet al-
tijd direct een afspraak maken. 
Dit probleem zette Marjon aan 
tot actie. Ze kwam uit bij Kap-
persabonnementen.nl. Nu blijkt: 
elke dag verzekerd zijn van een 
mooi verzorgde uitstraling was 
nog nooit zo eenvoudig.

De Kapsters M/V biedt drie soor-

ten abonnementen aan:
• Kappersabonnement Knippen: 
onbeperkt wassen, knippen en 
drogen voor slechts 20 euro.
• Kappersabonnement Kleu-
ren: onbeperkt kleuren, inclusief 
high- en lowlights voor slechts 
30 eur.
• Kappersabonnement Knippen 
+ Kleuren: onbeperkt wassen, 
knippen, kleuren, inclusief high- 
en lowlights voor slechts 50 eu-
ro.
Het professionele team van 
topstylisten van De Kapsters 
M/V kijkt graag met u mee voor 
de optimale service en styling. 
Op deze manier bent u verze-
kerd van een abonnement dat bij 
u past.

Voordelen voor de klant
Een kappersabonnement bij De 
Kapsters M/V biedt de nodi-
ge voordelen: u heeft 365 da-

gen per jaar de perfecte coupe 
en voor een vast en laag maand-
tarief gaat u onbeperkt naar de 
kapper.

Abonnementsvoorwaarden
De drie verschillende abonne-
menten gaan gepaard met enke-
le voorwaarden:
• Het abonnement is persoons-
gebonden en niet overdraagbaar
• Het abonnement heeft een 
minimale geldigheidsduur van 
twaalf maanden
• Daarna heeft u een opzegter-
mijn van slechts één maand
• Betaling geschiedt via automa-
tische incasso

Wilt u meer weten over de-
ze unieke actie of wilt u een af-
spraak maken? Bel 0251-312287. 
U bent ook altijd welkom in de 
salon aan de Middelweg 95 in 
Uitgeest.

Uitgeest - Een recht hartelijk 
compliment is, zie hieronder, is 
op zijn plaats voor Tiny ten Hoe-
ve en Aad Wijte. Zij zijn zo’n 
beetje eigenaar van de ‘Heen-
en-Weer’, u weet wel, net als 
die Volendam-boot die heen en 
weer vaart tussen de eredivisie 
en eerste divisie. Die van Tiny en 
Aad vaart heen en weer tussen 
de A-lijn en de B-lijn, en blijk-
baar hebben zij de boot aardig 
opgeknapt, want ze koersten in 
de A-lijn af op een eerste plaats 
met een meer dan behoorlijke 
61%. Dat legt een basis voor het 
verlengen van het verblijf in deze 
lijn; kan het bootje weer een tijd-
je in de stalling! En passant na-
men zij met die 61% de familie 
de wind uit de zeilen; Die vonden 
dat echter geen probleem omdat 
ze al lang al blij waren dat ze een 
keer bovenin eindigden.
De hoogste score van de avond 
was, in de B-lijn, voor Evelien 
Huising en Ria Weel (eigenlijk 
ook wel een beetje mede-eige-
naar van de ‘Heen-en-Weer’) 
met een goede 63%. Dat de da-
mes in goede vorm steken bleek 
ook afgelopen vrijdag toen wij 
onze eerste (van drie) viertallen-
avonden speelden in Bierenca-
fé Thijs. Naar dit minitoernooi-
tje wordt door de echte bridge-
liefhebbers altijd uitgekeken. Bij 
viertallen wordt de geluksfactor 
die bij het parenbridge toch wel 
een belangrijke rol speelt, voor 

een behoorlijk deel uitgescha-
keld. Blijft over de échte kracht-
meting, en zie daar: Evelien en 
Ria, gesecondeerd door Klaas 
de Groot en Peter Kossen hakten 
hun tegenstanders (die we hier 
niet noemen) met gepast genoe-
gen in de pan. Die pan hadden 
de dames eerder gebruikt om de 
heerlijke hapjes te bereiden die 
tijdens de avond door barvrouw 
Mieke de Wit, wie kent haar nog, 
werden gepresenteerd. U be-
grijpt: bridgen in een voortrefffe-
lijke setting. Dit wordt vervolgd.
Hieronder ziet u de besten van 
de afgelopen clubavond op 
woensdagavond.

A-lijn: 1 Tiny ten Hoeve-Aad 
Wijte 61,11%, 2 Hans Wijte-Paul 
Wijte 59,38%, 3 Klaas de Groot-
Peter Kossen 56,94%; 
B-lijn: 1 Evelien Huising-Ria 
Weel 63,08%, 2 Milja vd Boo-
ren-Jeanne Admiraal 56,92%, 
3 Marléne Heijne-Henk Jonker 
56,83%; 
C-lijn: 1 Ans Andringa-Ria de 
Wildt 54,86%, 2 Jan Goeman-
Henk Zwaan 53,47%, 3 Annie 
Bleeker-Ina Woerden 52,08%; 
D-lijn: 1 Jaap Molenaar-Karin 
Tushuizen 58,85%’, 1 Thea Aben-
Marry Zwaan 58,85%, 1 Riet Bal-
ster-Evert Rozemeijer 58,85%; 
E-lijn: 1 Ineke Pabon-Martin 
Pabon 58,13%, 2 Anneke Pel-
Karel Romkes 56,88%, 3 Toos 
Schalk-Jaap Schalk 55,63%.

        Bridgenieuws

Heemskerk - Voorbijgangers 
hebben vorige week woensdag-
middag twee mensen gered uit 
een auto die te water geraakt 
was in Heemskerk. Twee oude-
re mensen raakten even na half 
twee met hun auto van de weg 
en kwamen in het water terecht 
langs de Tolweg ter hoogte van 
de Beyaertlaan. Politie, ambu-
lance en de brandweer, waaron-
der een duikteam, werden ge-
alarmeerd. Voorbijgangers zijn 
direct te water gegaan om de 
twee mensen uit hun auto te hel-
pen. De geredde man en vrouw 
zijn vervolgens in de ambulan-

ce behandeld en voor verdere 
zorg naar het ziekenhuis over-
gebracht.
De voorbijgangers bleven on-
gedeerd bij hun reddingsactie. 
Eén van hen werd vanwege on-
derkoelingsgevaar met een spe-
ciaal isolatiefolie tijdelijk opge-
vangen in de brandweerwagen. 
Een bergingsbedrijf heeft de au-
to uit het water gehaald. Het ver-
keer ondervond onvermijdelijk 
hinder door het incident. Poli-
tiemensen hebben automobilis-
ten beurtelings langs het onge-
val geleid. (Foto: Mizzle Media/
Niels Folkers).  

Auto te water
Voorbijgangers redden 
de twee inzittenden

€ 20, 00
per maand!

Vanaf

Onbeperkt knippen of 
kleuren voor een vast  
en laag maandbedrag!

Ons kappersabonnement betekent onbeperkt genieten!  
Bij een kleurabonnement bepaalt u samen met uw stylist het 
type kleuring (spoeling of permanente kleur, met of zonder  
high- en of low lights). De minimale looptijd van uw abonnement 
is 12 maanden, daarna een opzegtermijn van slechts 1 maand.

DEK_Afsrpakenkaart_90x55mm_A.indd   1 11-4-2014   8:56:33

Middelweg 86  1911 EJ  Uitgeest 
Tel.: 0251-312287
www.dekapstersmv.nl  

Ons kappersabonnement betekent onbeperkt genieten!
Bij een kleurabonnement bepaalt u samen met uw stylist het type kleuring
(spoeling of permanente kleur, met of zonder high- en of low lights). 
De minimale looptijd van uw abonnement is 12 maanden, daarna een 
opzegtermijn van slechts 1 maand.

Onbeperkt knippen of kleuren voor 
een vast en laag maandbedrag!
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Rijkswaterstaat:
Oorzaak ongevallen 
oprit A9 niet bekend
Uitgeest - Vier ongevallen in 
1 week tijd op de beruchte op-
rit van de A9 richting Alkmaar: 
Donderdagochtend 15 januari 
ging er een busje uit de bocht op 
de oprit en donderdagavond een 
motor onderuit. Vrijdagavond 16 
januari ging er weer een auto de 
bocht uit en ook zondagavond 
18 januari was het raak.
Tussen oktober 2013 en oktober 
2014 gebeurde dit al minimaal 
22 keer waarbij de politie en/of 
ambulance en brandweer moes-
ten assisteren. En dan zijn er nog 
genoeg gevallen waarbij deze 
niet nodig waren. In 2014 werd 

de snelheid al teruggebracht 
naar 70, nu naar 50. Ook zijn er 
extra veiligheidsborden langs de 
vangrail geplaatst.
Een voorlichter van Rijkswater-
staat laat weten dat onderzoek 
gedaan wordt naar de oorzaak 
van de ongevallen maar dat nog 
niet bekend is wanneer dit on-
derzoek klaar is. 
De persvoorlichtster van Politie 
Noord Holland kon geen reac-
tie geven. 
Dus vooralsnog blijft het oppas-
sen op de oprit en vooral wan-
neer het regent. (bron: www.112-
uitgeest.nl) Uitgeest - Zaterdag 31 janua-

ri is er weer een oude Kranten-
actie bij de Binnenmeerschool 
aan de Langebuurt in Uitgeest. 
U kunt de kranten, liefst gewo-
gen en goed gebundeld, inleve-
ren tussen 09.00 en 11.00 uur. 
Voor iedere 10 kilo krijgt u weer 
een stempel op de stempelkaart.

Oude krantenSpeciale kerkdienst
Uitgeest - Op zondag 1 februari 
wordt tijdens de kerkdienst in de 
Protestantse kerk van Uitgeest 
aandacht besteed aan een bij-
zonder project: Non-Timber Fo-
rest Products, partner van Kerk 
in Actie,  helpt boeren in Cam-
bodja.  De mensen krijgen hulp 
bij de aanleg van moestuintjes 
en visvijvers en leren hoe ze hun 
krachten kunnen bundelen. In 
vijf dorpen zijn 125 boeren ge-
traind om cashewnoten te ver-
bouwen. Het bos blijft op de-

ze manier voor de inheemse be-
volking behouden en de boeren 
zien hun inkomen met sprongen 
omhoog gaan. 
Vrijwilligers van de Wereldwinkel 
zijn tijdens de viering in de kerk 
aanwezig, zodat u door een aan-
koop direct dit doel kunt steu-
nen.
Voor kinderen is er een eigen 
programma en oppas. De dienst 
begint om 10.00 uur en duurt on-
geveer een uur. Meer informatie: 
www.kerkuitgeestakersloot.nl.

CDA’er te gast in de IJmond
Heerma vindt sociaal 
leenstelstel slecht idee
IJmond - Met de doelstelling de 
politiek dichter bij de mensen te 
brengen, organiseerden de sa-
menwerkende CDA-afdelingen 
in de IJmond afgelopen zater-
dag een huiskamergesprek met 
2e kamerlid Pieter Heerma. CDA-
ers en andere geïnteresseerden 
trotseerden het vroege tijdstip 
en de gladheid om op tijd in De 
Jansheeren te Heemskerk te zijn.
Ondanks de nog jonge leef-
tijd van de parlementariër (37) 
maakte hij een zelfverzeker-
de indruk. Zoals hij het zelf ver-
woordde: “De sfeer in de fractie 
is uitstekend en de rol vanuit de 
oppositie grijpen we met beide 
handen aan.” Wat dat betreft was 
er veel te bepraten afgelopen za-
terdag. Zeker ook omdat oppo-
sitiepartij CDA de afgelopen we-
ken stelling heeft genomen te-
gen onder andere het leenstel-
stel en het voornemen van de 
Europese Centrale Bank (ECB) 
om 1140 miljard euro de econo-
mie in te pompen.
“Zowel het sociale leenstelsel als 
het plan van de ECB vinden wij 
een slecht idee. Voor de huidige 
generatie studenten is het zuur 
dat de basisbeurs wordt omge-
zet in een lening, waardoor stu-
deren niet meer voor iedereen 
mogelijk is en dat betreuren wij 
als CDA. Dit schuldenstelsel leidt 

ertoe dat een hele generatie met 
schulden komt te zitten en dat 
is geen begaanbaar pad”, aldus 
Pieter Heerma. Ook ten aanzien 
van het plan van de ECB was hij 
ronduit duidelijk. “Wij vinden het 
ECB besluit onverantwoord. Geld 
wat je niet hebt, kun je niet uit-
geven. Op deze manier worden 
de Griekse schulden gecollecti-
viseerd en zijn we bezig schul-
den over te nemen. Het CDA wil 
zo snel mogelijk een debat met 
premier Mark Rutte en minister 
van Financiën, Jeroen Dijssel-
bloem, over het ECB-besluit om 
staatsleningen te gaan opkopen 
bij banken.”
Vooruitblikkend op de Provincia-
le Staten Verkiezingen en Water-
schapsverkiezingen van 18 maart 
a.s. verwacht Pieter Heerma dat 
die écht om de slag van Neder-
land zullen gaan. Dat wordt be-
vestigd door het feit dat de kop-
stukken van de landelijke partij-
en zich nu ook in de strijd men-
gen. “Vergeet niet dat de staten-
leden op 26 mei op hun beurt de 
leden van de 1e kamer kiezen 
en dat de samenstelling daarvan 
weer bepalend is voor het al dan 
niet aannemen of verwerpen van 
toekomstige wetsvoorstellen….” 
Op de foto Pieter Heerma en 
dagvoorzitter Kees Romeijnders 
van CDA Heemskerk.

Veel verkeershinder na 
ongeval met gewonde
Heemskerk - Een verkeers-
ongeval op de Communicatie-
weg ter hoogte van het Tolhek in 
Heemskerk heeft zaterdagmid-
dag 24 januari tot veel verkeers-
hinder geleid. Een personenauto 
die afsloeg richting het parkeer-
terrein botste op een tegenligger 
die vanuit de richting van de Tol-
weg rechtdoor reed.  
Door de klap raakte een bestuur-
ster gewond. Zij is door ambu-
lancedienst in haar auto behan-
deld en gestabiliseerd, en vervol-
gens voorzichtig uit haar voer-
tuig gehaald. Het slachtoffer is 
daarna per ambulance naar het 

ziekenhuis overgebracht voor 
verdere medische zorg. De inzit-
tenden van de andere auto lie-
pen geen noemenswaardig let-
sel op door het ongeval.

Beide personenauto’s zijn bij de 
aanrijding zwaar beschadigd ge-
raakt en moesten door een ber-
gingsbedrijf worden wegge-
sleept. Het verkeer op de Com-
municatieweg ondervond veel 
hinder van het ongeval doordat 
de weg deels geblokkeerd was 
en het verkeer meerdere malen 
moest worden stilgezet. (Foto: 
Mizzle Media/Niels Folkers)

Regio - Tientallen grote zilver-
reigers komen elke avond in 
de winter uit de wijde omge-
ving naar de gemeenschappe-
lijke slaapplaats in het Wormer- 
en Jisperveld. Het is een fantas-
tisch schouwspel, wanneer in de 
avondschemering van verschil-
lende kanten grote witte vogels 
komen aanvliegen en plaatsne-
men in de bomen.
U kunt die zelf aanschouwen tij-
dens een Zilverreigerexcursie op 
zaterdag 31 januari. De excursie 
is van 17.30 tot 19.00 uur. Eerst 
wordt een bezoek gebracht aan 
de Schaalsmeer met duizenden 
smienten, die juist ’s nachts uit-
vliegen om in de weide omge-
ving te gaan grazen. En een kort 
bezoekje aan de koeien van de 
beheerboerderij van Natuurmo-
numenten.
Reserveren: 075-6219100 of be-
zoekerscentrum@poelboerde-
rij.nl. Kosten 12 euro, kinderen 
3 euro. Leden Natuurmonumen-
ten, Vogelbescherming Neder-
land, Vogelbeschermingswacht 
Zaanstreek en Vrienden van be-
zoekerscentrum De Poelboerde-
rij 8 euro. Meer informatie: www.
poelboerderij.nl  Afvaart bezoe-
kerscentrum Poelboerderij, Veer-
dijk 106 in Wormer. Op de foto 
een zilverreiger (foto: Larry Kef)

Zilverreiger-
safari

Bootjes 
worden 

vernietigd
Uitgeest - De bootjes die af-
gelopen december zijn wegge-
haald van hun ligplaats, voor-
uitlopend op een schouw van 
de waterwegen, worden over 
twee weken vernietigd. Het gaat 
om bootjes van wie de eigena-
ren niet konden worden opge-
spoord. Ze zijn tijdelijk overge-
bracht naar de gemeentewerf 
aan de Molenwerf 27. Eigenaars 
kunnen zich daar nog melden tot 
en met 10 februari 2015. 
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van fe-
bruari van de Stichting Uit-
geester Senioren.

Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten, dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. Voor in-
lichtingen m.b.t. de Soos kunt 
u bellen: 0251-312127.

Voor inlichtingen betreffende 
de ANBO: tel.:  0251-312161.
Voor overige activiteiten van 
de St. Uitgeester Senioren  
kan  men zich  telefonisch 
aanmelden op 0251-319020.
 
Maandag 2, 9, 16, 23:
10.00 -13.15 uur: ZW: Koffie-
Plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen 
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712 
Maandag 2 en 16:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
Maandag 9:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 3, 10, 17, 24:
09.15-10.15 uur: ZW: yoga  
(24 niet)
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi 
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook  
bridgen van 14.00-17.00 uur
Dinsdag   10 en 24:
09.00-10.30 uur: ZW: com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur
09.30-11.30 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)
Dinsdag 3 en 17:
13.30-15.00 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 15.00-
16.30 uur 

Woensdag 4, 11, 18, 25:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl. : 310370 
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401
Woensdag 25:
14.00-16.30 uur: ZW: filmmid-
dag
Woensdag 11:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf: 13.30 
uur 
Woensdag 4 en 18:
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken

14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur: ZW: hand-
werken/breien
Woensdag 11 en 25:
09.00-10.30 uur: ZW: digitale 
fotobewerking
Woensdag 18:
Stedenwandeling Leiden, 
vertrek: 09.10 uur

Donderdag 5, 12, 19, 26:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel.: 0251-311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit  
(26 niet)
14.00-16.00 uur: ZW: schaken
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW:  beeld-
houwen/boetseren
Donderdag 5 en 19:
09.30-11.30 uur: ZW: work-
shop tablet
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
Donderdag 12 en 26:
09.30-11.30 uur: ZW: 3-di-
mensionaal en quilten
Donderdag 12:
09.30-11.30 uur: ZW: OSU-
radio 
Donderdag 19:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
Donderdag 26:
Stamppotparty: ZW: aanvang 
15.30 uur

Vrijdag 6, 13, 20, 27:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur (niet 
op 27)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’   (ANBO)
Vrijdag 6:
13.30-16.00 uur: ZW: bridge 
(5e jaars)

Zaterdag 1, 7, 14, 21, 28:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag t/m woensdag  van 
9.00-12.00 uur en van 13.30-
16.00 uur en donderdag en 
vrijdag van 09.00-12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan.  

Voor informatie betreffende 
activiteiten van de S.U.S.: mw. 
C. van Megen en mw. M. Kor-
tekaas, tel.: 0251-319020, e-
mail: s.u.s@inter.nl.net of kijk 
op de website: www.uitgees-
tersenioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Wethouder Wil Spaanderman onthult het logo op de gevel van het pand

Uitgeest - Wethouder Wil 
Spaanderman heeft zaterdag-
middag de studio van Omroep 
Stichting Uitgeest (OSU) offici-
eel geopend. Het was die dag 
precies twaalf jaar geleden dat 
de OSU uit de ether verdween. 
Initiatiefnemer Richard Schmitt 
maakte twee jaar geleden een 
plan voor de terugkeer van de 
lokale zender, dat door de ge-
meenteraad werd omarmd.

Schmitt begon met uitzenden via 
internet. ,,Schat, je bent de zol-
der kwijt’’, zei hij twee jaar gele-
den tegen zijn partner. Het plan 
voor de doorstart van de OSU 
ging als een lopend vuurtje door 
het dorp en al snel volgde een 
uitnodiging om te komen praten 
in het gemeentehuis. ,,Van waar-
nemend burgemeester Theo van 
Eijk heb ik veel adviezen gekre-
gen’’, aldus Richard Schmitt. 
Zelf is hij voorzitter van de nieuw 
opgerichte stichting. OSU Radio 
wil zich onderscheiden van an-
dere omroepen door een breed 
programma-aanbod met voor ie-
der wat wils. Er zijn aparte pro-
gramma’s met bijvoorbeeld Ne-
derlandstalige muziek en met 

Voorzitter Richard Schmitt in de studio

muziek uit de jaren ‘70 en ‘80, 
maar het radiostation wil vooral 
midden in de samenleving staan 
met live uitzendingen van raads-
vergaderingen, kookworkshops 
en activiteiten in cultureel cen-
trum De Zwaan. 
,,We willen televisie maken zon-
der plaatje’’, legt Schmitt desge-
vraagd uit. ,,De mensen moeten 
weer beleving gaan krijgen bij 
radio.’’ 

De omroep gaat op redactioneel 
gebied samenwerken met de 
omroepen in Heiloo, Bergen en 
Castricum. 

De studio van OSU Radio is ge-
vestigd in het Zienhouse aan de 
Zienlaan 10, de programma’s zijn 
te beluisteren via 106.0 FM in de 
ether en via het kabelnet van 
Ziggo op 104.5 FM. (tekst: Bos 
Media Services, foto’s: Ger Bus)

Petitie tegen opstelplaats treinen
Uitgeest - Eind 2014 heeft een 
groep bewoners van de Kruis-
kamplaan in Uitgeest de han-
den ineen geslagen en een aan-
tal acties richting diverse instan-
ties (o.a. Pro-Rail en Gemeente 
Uitgeest ) ondernomen, vanwe-
ge hun zorg over het op handen 
zijnde onderzoek naar de moge-
lijke plaatsing van een groot ran-
geer/onderhoudsterrein in de re-
gio Uitgeest / Castricum / Bever-
wijk. 
Vooral de mogelijke locatiekeu-
ze om de ‘Groene Driehoek’ hier-

voor op te offeren en een opstel-
plaats voor minimaal 75 trein-
stellen, een personeels- en on-
derhoudsgebouw, aan en af-
voerwegen etc. aan te leggen, 
vinden de bewoners van de 
Kruiskamplaan onacceptabel. 
Om de acties kracht bij te zetten 
en aandacht te vragen voor het 
mogelijke verlies van de Groe-
ne Driehoek is een  petitie opge-
start: ‘Houd de Waldijk Leefbaar, 
Groen en Waterrijk’. Er is mas-
saal gereageerd: Ruim 560 vol-
gers hebben hun steun gegeven 

en de petitie ondertekend. 
De petitie is inmiddels aangebo-
den aan het Ministerie van In-
frastructuur en Milieu, Provincie 
Noord-Holland, Pro-Rail en de 
Gemeente Uitgeest. 
Op 28 januari vindt een bestuur-
lijk overleg plaats tussen deze 
instanties inzake het opstelter-
rein. De uitkomsten uit dit over-
leg worden met belangstelling 
gevolgd. 
Meer informatie: behoudgroene-
driehoek@hotmail.com. Twitter: 
@behouddriehoek.
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Win mooie prijzen!
www.lijfengezondheid.nl

Open dag bij het 
openbaar onderwijs 

Castricum - Het openbaar on-
derwijs is waardevol en alge-
meen toegankelijk. Om dit aan 
iedereen te laten zien is er een 
open dag op alle vijf openba-
re basisscholen in Castricum en 
Akersloot op woensdag 11 fe-
bruari. De basisscholen  Mon-
tessori, Klimop, Sokkerwei en 
Juliana van Stolberg in Castri-
cum en de Rembrandtschool  in 
Akersloot  zetten hun school-
deur open om bezoekers tussen 
9.00 en 12.00 uur welkom te he-
ten. Belangstellenden kunnen 

dan de  sfeer proeven en kennis-
maken met de manier van wer-
ken rondom kernwaarden van 
het openbaar onderwijs. Kern-
waarden zijn: iedereen is wel-
kom, er is wederzijds respect, er 
is aandacht voor uiteenlopende 
waarden en normen, levensbe-
schouwing en godsdienst en de 
school is van en voor de samen-
leving. Op de middenpagina van 
de editie van woensdag  4 febru-
ari stellen alle bovengenoemde 
scholen zich uitgebreid aan de 
lezers voor. 

Castricum - Maandag 19 ja-
nuari werd de brandweer rond 
11.15 uur opgeroepen voor een 
binnenbrand aan de Achterwei-
de. De buurvrouw zag rook uit de 
uitbouw komen bij de buren, die 

Waar rook is...

Jongetje Uitgeest krijgt gezicht
Castricum - Gedeputeerde Elvi-
ra Sweet heeft maandag de le-
vensechte gezichtsreconstructie 
onthuld van het jongetje van Uit-
geest. Het 2200 jaar oude ske-
let van de negenjarige jongen 
werd in de jaren tachtig gevon-
den. Hans Kuyper presenteerde 
het boek dat hij schreef over de 
jongen: ‘De vloek van het zwar-
te water’. De reconstructie en het 
skelet zijn te zien in Huis van Hil-
de, het archeologiecentrum van 
de provincie Noord-Holland. Met 
het jongetje van Uitgeest is de 

groep mensfi guren in Huis van 
Hilde compleet. Het jongetje is te 
zien in het centrum samen met 
onder andere Cees de Steen-
tijdman en Hilde. Ook deze keer 
maakte Maja d’Hollosy de re-
constructie. Het resultaat is in-
drukwekkend. Tijdens opgravin-
gen in Uitgeest in de jaren 80, 
is het skelet gevonden van een 
negenjarig jongetje dat leefde in 
de late IJzertijd, circa tweehon-
derd jaar voor Christus.. Archeo-
logen weten veel over dit gebied, 
het leven in die tijd, waarom daar 

werd gewoond. Toch stelt de op-
gegraven jongen hen voor raad-
selen: Aak is namelijk begraven, 
wat ongebruikelijk was voor die 
tijd. Bovendien is hij gevonden 
op een bijzondere locatie, waar-
schijnlijk een rituele plek langs 
het water. Hoe Aak is gestorven, 
is tot nog toe onbekend. In 2014 
hebben archeologen  scherven, 
delen van potten, resten van ak-
kers, greppels en mogelijk delen 
van gebouwen gevonden vlak-
bij vindplaats van de jongen. Fo-
to: Ger Bus. 

Vwo-Xtra 
op PCC Het Lyceum

De opleiding vwo-Xtra van PCC 
Het Lyceum in Alkmaar is een bij-
zondere opleiding met lesvak-
ken als Chinees, Arts en Science. 
Leerlingen zijn enthousiast over 
het werken volgens het principe 
van ‘meervoudige intelligentie’. 

Jelle (13) heeft het naar zijn zin op 
school. „Wij hebben het mooiste 
lokaal van de hele school en daar-
in krijgen we drie jaar lang les. We 
hebben meegedaan met de Kan-
goeroe-wedstrijd voor wiskun-
de. Ik werd tweede en mijn vriend 
Laurens eerste. Hij had zo’n goede 
score dat hij mee mag doen met 
de landelijke wedstrijd!” Ook No-
elle (13) is een stralende leerling 
van vwo-Xtra op PCC Het Lyceum: 
„Chinees als lesvak, dat vond ik 
meteen wel interessant. Nu is het 
ook echt een van mijn lievelings-

vakken. Ik ga ook graag naar het 
vak Arts, omdat je daar verschil-
lende soorten opdrachten krijgt. 
Soms is het meer handvaardig-
heid en dan weer meer drama. We 
hebben laatst een liedje moeten 
schrijven over dieren, we hebben 
eten geschilderd en een maquet-
te gemaakt van een kustplaats. De 
afwisseling vind ik erg leuk.” 
Vwo-Xtra is een opleiding die 
voor leerlingen van groep acht die 
op de basisschool een vwo-ad-
vies kregen en bijzonder leergie-
rig zijn. Informatie over de toela-
tingsprocedure is te vinden op de 
website. Deelnemers aan de leer-
lingenmiddag op woensdag 4 fe-
bruari kunnen zich aanmelden via 
www.pcc.nu. Op donderdag 12 fe-
bruari is er open huis van 19.00-
21.00 uur. Op de foto Jelle in geel 
T-shirt.

CSI op PCC Bergen

Regio - Forensisch onderzoek 
doen naar een inbraak, body-
percussie spelen en soep ko-
ken. De dertig brugklassers van 
PCC Bergen die niet mee waren 

naar Oostenrijk voor het Snow-
Camp, hoefden zich niet te ver-
velen.  Sven, Vince en Nick zijn 
geconcentreerd aan het werk 
in de mediatheek, waar ze een 

wandeltocht bedenken door 
Alkmaar, die minimaal langs 
tien bezienswaardigheden moet 
gaan. Nick Vriendjes (13) vond 
tot nu toe het muziekproject het 
leukst: ,,We zijn in groepjes aan 
de slag gegaan met bodyper-
cussie.” Andere jongens heb-
ben genoten van het CSI-pro-
ject, waarbij de leerlingen werd 
verteld dat er was ingebroken in 
de school en dat de politie geen 
tijd had om onderzoek te ver-
richten. Er waren zeven projec-
ten, waaronder ook een sprook-
jes-, een reis- en een kookpro-
ject. Directeur Kees Koning is 
trots op de kwaliteit van de pro-
jecten die op zijn school worden 
aangeboden. Op dinsdag 3 fe-
bruari van 18.30-21.00 uur is er 
open huis op PCC Bergen aan 
de Loudelsweg. Voor de Leer-
lingmiddag op woensdag 18 
februari om 13.30 uur kunnen 
leerlingen zich via www.pcc.nu 
nog aanmelden. 

niet thuis waren. De brandweer 
was snel ter plaatse en kwam er 
snel achter dat het damp was 
van het water en ijs op het plat-
te dak. Maandagavond om 21.30 
uur was er een brandmelding bij 
de ouderenkliniek van Dijk en 
Duin. Er stond een prullenbak in 

de brand die geblust werd. Maar 
de komst van de brandweer was 
wel gewenst voor nacontro-
le. Zondagochtend om 1.50 uur 
werd de brandweer Limmen op-
geroepen om ambulanceper-
soneel te assisteren bij tilwerk-
zaamheden in Castricum.



Castricum - Yoga voor senio-
ren is een cursus voor alle oude-
ren in Castricum. De oefeningen 
worden op een stoel gedaan, het 
zogenaamde ‘zit-yoga’. Daardoor 
kunnen ouderen met bijvoor-
beeld evenwichtsproblemen of 
die gebruik maken van een rol-
stoel toch de heilzame werking 
van yoga ervaren. Voor de meer 
mobiele ouderen is het ook mo-
gelijk om staand naast de stoel 
de oefeningen uit te voeren. De 
yogales vindt plaats onder des-
kundige begeleiding. De cursus 
wordt een keer per twee weken 
op maandag, in de oneven we-
ken, gegeven en is van 14.30 tot 
15.30 uur in de multifunctionele 
ruimte van de Boogaert. Inschrij-
ven bij ViVa! la Vie Uitbureau De 
Boogaert, Boogaert 37 in Castri-
cum of bel naar 088-9957550.

Yoga, maar dan 
voor senioren

Regio - Speciaal voor liefheb-
bers van wandelingen in de na-
tuurgebieden van de kuststreek 
zijn er middellange wandeltoch-
ten uitgezet: vijf afstanden van 
10, 15, 20, 25 en 35 km tussen 
Egmond aan Zee en Wijk aan 
Zee. Op zaterdag 28 februari en 
zondag 1 maart voeren de routes 
over stukjes strand, door bos en 
duin, langs  vennen en meertjes. 
Deelnemers krijgen een route-
beschrijving en kaart mee en 
de  routes zijn uitgepijld. Start-
locatie is sporthal De Watertoren 
in Egmond. Online inschrijven is 
mogelijk via www.sportwandel-
school.nl. 

Kustwandeling

Castricum - Is praten in de Ne-
derlandse taal  soms moeilijk? 
Ga dan naar SamenSpraak in de 
Bibliotheek. Iedere vrijdagoch-
tend kan men binnenlopen om 
met elkaar te praten. De deel-
nemers worden in twee groepen 
verdeeld, beginners en gevor-
derden. Anderstaligen zijn wel-
kom op vrijdag van 9.30 tot 11.00 
uur op de Geesterduinweg 2.  De 
kinderen kunnen meekomen en 
aanmelden is niet nodig.

Samenspraak

Open inloop is de serre
Bakkum - Er komt een nieu-
we ontmoetingsgroep in de ser-
re van Hotel Borst waar plaats 
is voor vijftien mannen en vrou-
wen  van 65 jaar en ouder. Eén 
keer per week staat daar de kof-
fie klaar en zijn er vrijwilligers 
aanwezig om de ochtend te be-
geleiden. Op woensdag 4 febru-
ari wordt gestart met een inloop-
ochtend in Hotel Borst, Van Ol-
denbarneveldweg 25, Bakkum  
van 10.00 tot 12.00 uur. De kos-
ten zijn 3,50 euro  voor twee kop-
jes koffie of thee. Voor meer in-
formatie kan contact opgeno-

men worden met Welzijn Castri-
cum tel. 0251- 656562. Wie geen 
vervoer heeft, kan dit minimaal 
drie werkdagen van tevoren aan-
vragen, hier zijn wel kosten aan 
verbonden.

FCC overklast Marken
Castricum - In het eerste com-
petitieduel na de winterstop 
heeft FC Castricum huis gehou-
den tegen SV Marken. Vrijwel 
het gehele duel werden de Mar-
kers onder druk gezet en nadat 
de stofwolken waren opgetrok-
ken stond er een klinkende 5-0 
op het scorebord. FC Castricum 
kwam al snel op 1-0. Na goed 
voorbereidend werk van Elario 
Zweet kreeg Daan Hamaker de 
bal. Met een knappe passeerac-
tie werden de verdedigers van 
Marken in de luren gelegd en 
koelbloedig rondde de aanvoer-
der af. Vlak voor rust schoot Ela-
rio Zweet van 25 meter raak: 2-0.

Na de rust kwam een prachtige 
uittrap van keeper Lars Beukers 
bij Sebastiaan Weber terecht, 
die zich weer met een passeer-
beweging vrijspeelde en daar-
door de 3-0 kon maken. Daar-
na was het ook nog even de tijd 
van vleugelflitser Maarten van 
Duivenvoorde; met twee prach-
tige assists stelde hij respectie-
velijk Elario Zweet en Daan Ha-
maker in de gelegenheid om de 
score verder uit te bouwen. Vol-
gende week wacht de uitwed-
strijd tegen Amstelveen Heem-
raad, de ploeg van oud-FCC trai-
ner Mark Kranendonk. Foto: Ja-
cob de Maar.

Rabo blijft sponsor F-pupillen
Limmen - De F-pupillen heb-
ben bij voetbalvereniging Lim-
men een clubshirt het logo van 
de Rabobank.
Zo was het, zo is het en zo zal 
het de komende jaren blijven. 
Want VV Limmen en de Rabo-
bank hebben hun band voor de 
komende jaren opnieuw vast-

gelegd, in een sponsorcontract 
tot het einde van seizoen 2018-
2019. 
In het Rabobankkantoor in Cas-
tricum tekenden penningmees-
ter Frank Admiraal, bestuurslid 
Marc Valkering en Ugur Pekde-
mir, directievoorzitter Rabobank, 
de nieuwe overeenkomst.

Zondag Strand & Duinloop
Bakkum - De laatste Strand & 
Duinloop van het seizoen op 
zondag 1 februari zal nog meer 
in het teken staan van het vijf-
tigste jubileum. Naast aandacht 
voor de vijftigste finisher en 
mensen met vijftig in hun tijd, 
heeft de organisatie deze keer 
voor alle lopers een klein aan-

denken. De routes waaruit de 
deelnemers kunnen kiezen zijn 
2,3, 4, 8,8, en 12,3 kilometer. De 
8,8 km is de wedstrijdafstand. In-
schrijven via www.avcastricum.
nl. Om 10.15 uur start de 2,3 en 
de 4 km. Om 10.45 uur vertrek-
ken de deelnemers aan de lan-
gere afstanden.

Castricum - Er ligt een voor-
stel op tafel om de Dokter de 
Jonghweg aan te pakken. Het 
asfalt van het fiets- en voet-
pad is aan vervanging toe. 
Daarom wil de gemeente ook 
de inrichting van de straat 
verbeteren. 

Het idee is om onder andere de 
rijbaan te versmallen van negen 
naar zeven meter. De doorsteek 
naar de Dokter van Nieveltweg 
inclusief de fietsdoorsteek aan 
de overzijde wordt opgeheven 
en er moet een veilige fiets- en 

voetgangersoversteek met ze-
bra en vluchtheuvels komen ter 
hoogte van woonzorgcentrum 
De Boogaert. Er komt een ze-
bra ter hoogte van de Cieweg en 
de krappe bocht met de Cieweg 
wordt verruimd. Deze wordt nu 
stuk gereden door grote vracht-
wagens. 

De lichtmasten langs de rijbaan 
worden vervangen door min-
der hoge masten met Led-lam-
pen. Er komen ook acht iepen 
bij. Meer informatie is te vinden 
op de website van de gemeente.

Dokter de Jonghweg 
helemaal op de schop

Werken naar model
Castricum - Deze winter komen 
de liefhebbers van werken naar 
model aan hun trekken bij Toon-
beeld. 

Op 15 februari en 15 maart is er 
tweemaal een eendaagse work-
shop tekenen en schilderen door 
Angèle van den Thillart. Angèle 
geeft naast haar reguliere we-
kelijkse lessen incidenteel los-
se cursussen  modeltekenen en 

schilderen op zaterdag. ,,In deze 
workshop werken we naar mo-
del, het gaat om aandachtig kij-
ken, telkens opnieuw nieuwe po-
ses schetsen, veel experimente-
ren, kijken en vooral doen.” 

Voor meer inlichtingen over tij-
den en precieze tijden en aan-
melding van een of meerdere 
van deze cursussen kan men te-
recht op www.toonbeeld.tv.

Castricum - Het team van het 
ontmoetingscentrum  van zorg-
centrum De Boogaert kan ver-
sterking gebruiken bij de bege-
leiding van demente ouderen. 
Het gaat om het assisteren bij 
verschillende activiteiten.
Vrijwilligers kunnen voor meer 
informatie bellen: tel.: 0251   65 
65 62 of mail naar vcc@welzijn-
castricum.nl.

Ook helpen in 
De Boogaert?
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Zondag 1 februari 14.00 uur:

Limmen  -  Zaanlandia

balsponsor: VerVoercentrale J. Peeters b.V.

pupil v.d. week: Mats tiJsen (speler Limmen D1)
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Zaterdag 31 Januari 
Junioren:
FC Uitgeest A1-Vrone A1 14:30
FC Uitgeest B1-Meervogels ‘31 B1 12:00
FC Uitgeest B2-Alkm. Boys B1 11:30
FC Uitgeest B3-LSVV B2 14:45
FC Uitgeest B4-Kolping Boys B7 12:30
FC Uitgeest B5-Zaanlandia B4 14:30
Vitesse 22 C2-FC Uitgeest C2 12:00
Foresters de C5-FC Uitgeest C3 11:30
FC Uitgeest C4-Berdos C3 13:00
Castricum C3-FC Uitgeest C5 11:15
FC Uitgeest C6-Duinrand S C3 13:15
AFC 34 C5-FC Uitgeest C7 12:30
Meisjes:
SVIJ MB1-FC Uitgeest MB1 13:30
FC Uitgeest MB2-IVV MB1 11:30
FC Uitgeest MC1-KFC MC1 11:30
Kon. HFC MC2-FC Uitgeest MC2 10:15
Marken MD1-FC Uitgeest MD1 10:00
FC Uitgeest ME1-HSV ME1 10:15
Pupillen:
FC Uitgeest D1-Hoofddorp D1 15:00
FC Uitgeest D2-Kolping Boys D3 15:00
Kolping Boys D2-FC Uitgeest D3 09:00
FC Uitgeest D5-Castricum D4 09:00
LSVV D6-FC Uitgeest D6 08:45
FC Uitgeest E2-Dynamo E1 10:15
FC Uitgeest E3-HSV E2 10:15
Alcmaria Victrix E3-FC Uitgeest E4 10:30
Egmondia E1-FC Uitgeest E5 09:30

Castricum E8-FC Uitgeest E7 10:00
Vrone E7-FC Uitgeest E8 10:00
Koedijk E8-FC Uitgeest E9 11:00
FC Uitgeest F2-Castricum F2 10:15
FC Uitgeest F3-Limmen F2 09:00
KSV F3-FC Uitgeest F4 10:30
Egmondia F1-FC Uitgeest F5 09:30
FC Uitgeest F6-Castricum F5 09:00
FC Uitgeest F7-KSV F5 09:00
FC Uitgeest F9-Zeevogels F4G 09:00
Berdos F5-FC Uitgeest F10 09:30
AFC 34 MP1-FC Uitgeest MP1 10:30
Rijp (de) MP1-FC Uitgeest MP3 09:30
FC Uitgeest KB1 09:00
G-team:
Bloemendaal G1-FC Uitgeest G1  14:00

Zondag 1 Februari
Senioren:
United/DAVO 1-FC Uitgeest 1 14:00
FC Uitgeest 2-Kennemers 2  11:00
Limmen 2-FC Uitgeest 3 11:00
Vrone 5-FC Uitgeest 5 12:00
FC Uitgeest 6-Adelbert St 2 11:00
FC Uitgeest 8-Hercules Zaandam sc 8 11:00
Vrone 9-FC Uitgeest 9 14:00
Vitesse 22 13-FC Uitgeest 12 14:00
Junioren: 
KSV A2 -FC Uitgeest A3 14:00
Meisjes:
Kwiek 78 MA1-FC Uitgeest MA1  11:30

Uitgeest - Op een veld achter 
de imposante kerk van en on-
der de rook van de Lays chips-
fabrieken in Langedijk wist FC 
Uitgeest zondag tegen LSVV de 
goede lijn door te zetten die het 
al voor de winterstop had inge-
zet. Met de klinkende 0-5 over-
winning waren spelers, trainers 
en supporters dan ook uiterma-
te tevreden vooral ook omdat er 
uiteindelijk niets op af te din-
gen viel. Zo begint FC Uitgeest 
de bovenste plaatsen in zicht te 
krijgen en lijkt de ommekeer de-
finitief.

FC Uitgeest startte  vandaag 
weer eens met Sjaak de Wit op 
de vleugel en Nick van der Valk 
terug op de bank. LSVV begon 
voortvarend aan de wedstrijd en 
de eerste twintig minuten leek 
niets te duiden op een stevige 
overwinning vandaag. Integen-
deel het waren juist de gasthe-
ren die het initiatief hadden en 
de kansen kregen. Gelukkig voor 
FC Uitgeest was doelman Da-
ve Davidson vandaag in goede 
vorm. Zo behoedde hij zijn team 
in de 8e minuut al voor een ach-
terstand door tweemaal ach-

FC Uitgeest maakt ‘chips’ van LSVV!
ter elkaar reddend op te treden 
bij inzetten van spits Danny Ko-
nijn. Langzaam ebde het offen-
sief van de Noord-Hollanders 
weg en kreeg FCU wat meer 
vat op het fanatiek jagende LS-
VV. Er kwamen kansen en een 
doelpunt. Een prachtig indraai-
ende vrij trap van Ruud Koedijk 
in de 32e minuut deed de bal het 
hoofd schampen van Jorn Brou-
wer, net voldoende om keeper 
Veldboer kansloos te laten. 0-1. 
In de tweede helft waren de rol-
len definitief omgedraaid. FCU 
kwam steeds beter in zijn ritme 
en drong LSVV meer en meer 
naar achteren. De beloning volg-
de in de 54e minuut. De met de 
wedstrijd  beter spelende Ra-
mon den Nijs controleerde op 
fraaie wijze een dieptepass van 
Emiel Sinnige, kapte de tegen-
stander uit en schoot genade-
loos hard in. 0-2. Even later in de 
61e minuut lag de bal op de stip. 
De handig wegdraaiende Ramon 
den Nijs werd onreglementair 
gevloerd in het strafschopgebied 
waarna Ruud Koedijk de toege-
kende strafschop onberispelijk 
inschoot. 0-3. LSVV bleef dapper 
strijden maar vond of keeper Da-

vidson op zijn weg of was slordig 
in de afwerking. Zo leek 0-3 de 
eindstand te gaan worden ware 
het niet dat FC Uitgeest besloot 
nog wat slagroom op de taart te 
doen. Een vrij trap in de 89e mi-
nuut werd ingekopt door de in-
gevallen Mats Idema (0-4) en 
een minuut later was het weder-
om Ramon den Nijs die steen-
hard inkopte uit een voorzet van 
de eveneens ingevallen Nick van 
der Valk. 0-5 en dat was ook de 
eindstand.
Zo wist FC Uitgeest vandaag 
een nieuw soort chips aan het 
reeds bestaande assortiment 
van Lays toe te voegen. Ze heb-
ben een intense, ietwat kruidi-
ge smaak en een geel-groene 
kleur. Vanaf maandag  te koop in 
Langendijk”en de supermarkten: 
Uitgeester “vermorzelchips”. Ze 
zijn verslavend lekker! (De Afval-
lende Bal)

FC Uitgeest: Davidson, uit 
den Boogaard, Sinnige (78e 
Idema), van den Helder, 
Haan, Smit, Sjaak de Wit (45e 
Sven de Wit), den Nijs, Koe-
dijk, Half (81e van der Valk), 
Brouwer.

Zeer geslaagde tweede 
editie disco tennis
Uitgeest - Zondag was de dans-
vloer in de A9 studio’s veranderd 
in een heuse tennis Arena! Ruim 
90 kinderen van de deelnemen-
de verenigingen TC Uitgeest, de 
Dog en TV Akersloot oefenden 
hun forehand, backhand, smash 
en volleys. Zelfs het podium 
werd ingenomen. Niet door  een 
bekende artiest, maar door swin-
gende kinderen die op de maat 
van de muziek hun tennisspel 
gingen verbeteren. Tijdens de 
gezamenlijke pauze werden ze 
getrakteerd op wat lekkers, wat 

wel nodig was na al dat harde 
werken. Toen de laatste bal ge-
slagen was, werden ze nog be-
loond op een erehaag van trotse 
ouders, opa’s en oma’s. Met een 
tas vol leuke spulletjes verlieten 
ze allemaal met een brede lach 
de A9 studio’s!

Speciale dank gaat nogmaals uit 
naar alle begeleiders en sponso-
ren die dit super evenement mo-
gelijk hebben gemaakt. De vol-
gende editie van disco tennis is 
al weer geboekt!

‘A Thousand Times Good 
Night’ in De Zwaan
Uitgeest - Filmhuis De Zwaan 
vertoont vrijdag 6 februari ‘A 
Thousand Times Good Night’, 
een indringend familiedrama 
met een indrukwekkende Juliet-
te Binoche in de hoofdrol.
Rebecca Thomas, gespeeld door 
Binoche, is een bevlogen oor-
logsfotografe werkzaam in Af-
ghanistan. Daar fotografeert ze 
een ritueel waarvan de schok-
kende werkelijkheid al snel dui-
delijk wordt. Ze denkt een reli-
gieus schouwspel te zien, maar 
tot haar verbazing blijkt het de 
voorbereiding op een geplande 
zelfmoordaanslag te zijn. Toch 
blijft de koele ambitieuze Re-
becca alles fotograferen en im-
pulsief springt ze in het busje en 
rijdt mee naar de plaats van be-
stemming. 

Als ze gewond raakt bij deze 
fotomissie keert ze terug naar 
Ierland om te herstellen. Daar 
wordt de druk van haar gezin om 
te stoppen met haar gevaarlijke 
werk steeds sterker. Voor Rebec-
ca een dilemma vanwege haar 
woede over alle onrecht in de 
wereld.

De zaal is open vanaf 19.45 uur. 
De film begint om 20.15 uur. Toe-
gangskaarten 5 euro inclusief 
kopje koffie/thee voorafgaan-
de aan de film. Vrienden van de 
Zwaan betalen 4 euro. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij boekhan-
del Schuyt,  Middelweg 139, Uit-
geest of indien voorradig aan de 
zaal. 
Voor meer informatie zie www.
dezwaancultureel.nl.

Klaverjassen 
in speeltuin
Uitgeest - Op maandag 2 fe-
bruari kunt u weer bij de speel-
tuin terecht voor een gezelli-
ge klaverjasavond. Het clubge-
bouw, gelegen aan de Middel-
weg in Uitgeest, is vanaf 19.00 
uur geopend. Om 19.30 uur star-
ten het spel. De entree bedraagt 
1,50 euro. Men streeft er naar 
om rond 23.00 uur weer klaar te 
zijn. Na het kaarten is er een ver-
loting.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Filmmiddag
Uitgeest - Op 25 februari is de 
maandelijkse filmmiddag van de 
Stichting Uitgeester Senioren in 
De Zwaan. Deze keer een Ne-
derlands gesproken boekverfil-
ming. 
Op het secretariaat van de S.U.S. 
kunt u een filmboekje inkijken 
met de films die gedraaid wor-
den. Ook hangen er posters in de 
Zwaan met de te draaien films. 
De andere filmmiddagen zijn op 
18 maart en 8 april.
Woensdag 25 februari om 14.00 
uur. Zaal open 13.45 uur. Kosten 
2,50 inclusief koffie/thee en cake 
in de pauze. U kunt vooraf bij de 
S.U.S. of aan de zaal een kaart-
je kopen.



Zaal Huis van Hilde te klein

Extra lezingen Oer-IJ Academie

Castricum - Het aantal inschrij-
vingen voor de lezingen van de 
Oer-IJ Academie over de ont-
staans- en bewoninggeschie-
denis van de regio overtreft alle 
verwachtingen. De zaal van het 
Huis van Hilde is voor de eer-

ste vier bijeenkomsten vol. Al-
le sprekers komen nu nog een 
keer terug naar Castricum om 
een tweede avond te verzorgen. 
De tweede lezing van Peter Vos 
staat nu gepland voor 5 februari. 
Begin maart komt landschaps-
geograaf Lia Vriend-Vendel haar 
verhaal over het veranderend 
grondgebruik in het Oer-IJ ge-
bied nog een keer extra vertel-
len. Provinciaal archeoloog Rob 
van Eerden spreekt in maart over 
de bewoningsgeschiedenis en 
in april sluit historisch geograaf 
Chris de Bont de reeks af met 
een verhandeling over de ge-
schiedenis van het veen in het 
Oer-IJ gebied. Lezingen waarvan 
ook de eerste bijeenkomsten al 
zijn volgeboekt. Data voor de ex-
tra avonden van de laatste drie 
sprekers worden nog bekendge-
maakt. 

Fysisch geograaf en weten-
schappelijk onderzoeker Pe-
ter Vos bijt dus het spits af met 
een verhandeling over de vroeg-
ste geschiedenis van het Oer-IJ. 
Zo’n 5000 jaar veranderde West-
Nederland door de zeespiegel-
stijging in één groot veenmoe-
ras. Peter Vos, geboren Beverwij-
ker, deed na zijn studie in 1980 
geo-archeologisch onderzoek in 
de Assendelverpolder. Samen 
met Jan de Koning en Rob van 
Eerden werkt hij aan een publi-
catie over het ontstaan van het 
Oer-IJ. Het stuk zal een belang-
rijk onderdeel zijn van het proef-
schrift dat Peter Vos in juni ver-
dedigt.  
Wie daar bij wil zijn, kan zich nog 
zich voor de tweede serie aan-
melden via de website oer-ij.nl, 
of een mail sturen naar stich-
tingoer-ij@ziggo.nl. 

Foto’s en verhalen over vogels
Castricum - Op zaterdag 7 fe-
bruari houdt de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland een le-
zing met beelden onder de ti-
tel:  ‘Sperwers, ijsvogels, rallen 
en meer uit Amsterdam en rond-
je Noord-Holland.’ 

De lezing wordt verzorgd door 
Ton Döpp en Rien van Zuijlen, 
natuurfotografen en vindt plaats 
in De Hoep, aanvang 14.00 uur. 
Er zullen spectaculaire beelden 
getoond worden, zo wordt be-
loofd. Foto: Ton Döpp. 

Judoka’s boeken succes
Castricum - Zondag stond het 
wit-gele bandentoernooi in Alk-
maar op het programma voor de 
judoka’s van Judoclub Groefse-
ma. In het eerste blok belandde 
Jasper Madderom en Nina Esser 
allebei op het podium. Ze plaats-
ten zich voor de kruisfi nales door 
al hun wedstrijden te winnen. 

Uiteindelijk werd Jasper kampi-
oen en Nina behaalde brons in 
dezelfde klasse.

Tygo Richter en Roos Graafl and 
kwamen in het tweede blok in 
actie. Tygo werd kampioen door 
alles te winnen met Ippon. Roos 
behaalde de fi nales net niet. 

Strakke choreografi e in 
dansdemo Tios Limmen
Limmen - Zondag lieten de 
dansgroepen van Tios een strak-
ke uitgevoerde dansdemonstra-
tie  zien in een volle Enterij.
Tussen de dansen door gaf 
Susanne Huissen samen met 
een aantal van haar eigen dan-
sers en de VGO-Streetdan-
sers een Zumba-demonstratie, 

waarbij zelfs mensen uit het pu-
bliek mee deden. De gevorder-
den mochten als laatste van de 
show en dat deden ze weer met 
een synchronisch groepsdans 
en hun onnavolgbare moves als 
mooie afsluiter van deze mooie 
strak uitgevoerde dansdemon-
stratie.

Regio - Wat doet zo’n zachte 
winter met de natuur? Is het nou 
een late herfst of een heel vroeg 
voorjaar? Misschien sneeuwt het 
wel tijdens de IVN-wandeling op 
zondag 1 februari. Om 11.00 uur 
verzamelen bij het PWN-infor-
matiebord op het parkeerterrein 
aan het Nachtegalenpad, aan de 
noordkant van Egmond aan den 
Hoef. De wandeling duurt ruim 
twee uur en wordt begeleid door 
een gids. Een donatie wordt op 
prijs gesteld. Opgeven vooraf is 
niet nodig. Foto: Paul ten Have.

Duinwandeling

Castricum - Tot 5 februari wordt 
door Stichting Rupingh geld in-
gezameld bij Albert Heijn in Cas-
tricum en Heemskerk met een 
‘goededoelenbus’ bij de statie-
geldautomaat. Hierin kan een 
statiegeldbon of geld worden 
gedeponeerd. De opbrengst 
wordt gebruikt voor de nieuw-
bouw van een kindertehuis op 
Flores in Indonesië. Vreemde va-
luta die men overgehouden heeft 
is ook welkom. Stichting Ru-
pingh biedt hulp aan de bevol-
king van het Indonesische eiland 
Flores. Met behulp van donaties 

kunnen verschillende projecten 
gerealiseerd worden. Stichting 
Rupingh concentreert zich voor-
namelijk op waterprojecten en 
biedt fi nanciële hulp aan kinder-
tehuizen. Bestuursleden, vrien-
den en familie zetten zich al ja-
ren vrijwillig in voor de mensen 
op het eiland Flores. Doordat de 
stichting korte communicatielij-
nen heeft met de contactperso-
nen ter plaatse, kan de stichting 
garanderen dat elke donatie de 
juiste bestemming bereikt. Meer 
informatie van de stichting is te 
vinden op www.Rupingh.nl.

Help de armste kinderen

Open huis De Klimop
Castricum - Op woensdag 11 
februari tussen 9.00 uur en 12.00 
houdt basisschool De Klimop 
aan de Rooseveltlaan 1 een open 
ochtend. In alle groepen worden 
bijzondere lessen gegeven, zoals 
de Vreedzame School, leren hoe 
je respectvol met elkaar omgaat, 
Natuur en Techniek, en Engels. 
Daarnaast mag iedereen deelne-
men aan ‘Talent Gezocht’. Hier-
bij volgen kinderen een traject 

waarin verschillende disciplines 
ervaren kunnen worden, zodat 
zij kunnen ontdekken waar zijn 
of haar talent liggen en dit ont-
wikkelen. 
Naast het bijwonen van de les-
sen is het ook mogelijk een uit-
gebreide rondleiding te krijgen 
waarbij uitleg wordt gegeven 
over het continurooster en alle 
reguliere vakken en methodes. 
Het adres is Rooseveltlaan 1.

Akersloot - Het klaverjassei-
zoen in Café de Vriendschap is 
nog steeds in volle gang en za-
terdag 31 januari vindt er weer 
een drive plaats. Iedereen mag 

Klaverjassen

Castricum - Iedereen kan le-
ren dansen. Donderdagochtend 
5 februari start bij Igram een 

Leren dansen 
kan bij Igram

meedoen. Er wordt niet met het 
mes op tafel gekaart, wel zijn er 
altijd mooie prijzen te winnen. 
Bovendien is er een loterij met 
prijzen. De drive begint om 20.00 
uur. Aanmelden via tel.: 0251-
312866.

Akersloot - Donderdag 22 janu-
ari heeft de mede-eigenaar van 
Swansea City John van Zweden 
op Sportcomplex Cloppenburch 
de sponsoren van S.V. Meervco-
gels`31 toegesproken. Meer dan 
honderd gasten hingen aan zijn 
lippen toen hij een inkijkje gaf 
over zijn liefde voor het Engel-
se voetbal, over hoe hij als be-
hangrolondernemer  mede-eige-
naar werd van Swansea City en 
hoe diverse transfers hem geen 
windeieren hebben gelegd.
Na zijn uiteenzetting overhan-
digde hij een boek met daar-
in zijn levensverhaal aan de 
Akerslootse ‘behangkoning’ Jan 
Kaandorp. 

Van Zweden 
bij Meervogels 

beginnerscursus Internationale 
dans van tien lessen van 11.30-
12.30 uur.  

Igram danst in de aula van Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6, 
Castricum. Voor informatie en 
aanmelding: www.igram.nl.

Castricum - Tot 5 februari wordt 
door Stichting Rupingh geld in-
gezameld bij Albert Heijn in Cas-
tricum en Heemskerk met een 
‘goededoelenbus’ bij de statie-
geldautomaat. Hierin kan een 
statiegeldbon of geld worden 
gedeponeerd. De opbrengst 
wordt gebruikt voor de nieuw-
bouw van een kindertehuis op 
Flores in Indonesië. Vreemde va-
luta die men overgehouden heeft 
is ook welkom. Stichting Ru-
pingh biedt hulp aan de bevol-
king van het Indonesische eiland 
Flores. Met behulp van donaties 

kunnen verschillende projecten 
gerealiseerd worden. Stichting 
Rupingh concentreert zich voor-
namelijk op waterprojecten en 
biedt fi nanciële hulp aan kinder-
tehuizen. Bestuursleden, vrien-
den en familie zetten zich al ja-
ren vrijwillig in voor de mensen 
op het eiland Flores. Doordat de 
stichting korte communicatielij-
nen heeft met de contactperso-
nen ter plaatse, kan de stichting 
garanderen dat elke donatie de 
juiste bestemming bereikt. Meer 
informatie van de stichting is te 
vinden op www.Rupingh.nl.

Help de armste kinderen
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