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Polonaise op De Brink
Castricum - Het merendeel 
van de bezoekers van de tien-
de editie van Sociaal Carna-
val op De Brink had zich flink 
uitgedost om de show te ste-
len in de bomvolle tent. De 
stemming zat er zondag met-
een goed in en zoals het hoort 

zwierden de feestgangers in 
polonaise rond. Op het podi-
um stonden bekende Neder-
landers zoals Henny Huisman, 
Imca Marina (foto), Jacques 
d’Ancona en last but not least, 
burgemeester Toon Mans. 
Maar ook de Bloaspiepers, 

drumband Reigersdaal, Ber-
nard Karsten en De Wico’s 
waren erbij. Er werd een play-
backshow gehouden met wis-
selend talent. Een dag ervoor 
werd een sfeervolle en druk-
bezochte brocantemarkt ge-
houden in de tent met optre-
dens van De Skulpers. Wan-
del- en mountainbikeliefheb-
bers konden die dag een uit-
gezette route volgen. Er was 
een ouderenmiddag, een 
keeztoernooi, een muzika-
le avond met Emergo en The 
Cast en een optreden van The 
Cats Aglow; allemaal om het 
carnaval voor mensen met 
een beperking mogelijk te 
maken. En zij waren weer blij. 

Toch intercity Haarlem
Castricum - De intercity’s 
tussen Alkmaar en Haar-
lem mogen volgend jaar 
waarschijnlijk toch weer 
stoppen in de spits in Cas-
tricum en Heiloo. 

Nu laat NS alleen tijdens de 
spitsuren nog intercity’s rij-
den, die stoppen op Haar-
lem, Beverwijk en Alkmaar. 
Dit besluit leverde veel klach-
ten op van reizigers en con-
sumentenorganisaties. In 
2015 stopte de intercity in 

Uitgeest, Castricum en Hei-
loo, maar volgens NS was 
dat niet langer mogelijk. De 
maatregel was nodig om de 
intercity in Haarlem te la-
ten aansluiten op de intercity 
richting Den Haag. NS heeft 
nu in de adviesaanvraag 
dienstregeling 2017 de inten-
tie uitgesproken om de inter-
city ook op twee andere sta-
tions te laten stoppen, Hei-
loo en Castricum. De nieuwe 
plannen moeten nog worden 
goedgekeurd.

Informatieavond 
voor ouders 

Open dag 
13 februari 2016  10.00 tot 13.00 uur

11 februari 2016   20.00 uur

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

Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

spaanse
karbonade
50% korting

500 gr. roerbakgroenten
Keuze uit diverse smaken 

200 gr. biefstukreepjes
Samen €5,99
Vleeswarentrio:

Gebr. gehakt
Bacon 

6 Bio eieren
 Samen €4,99
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Docu Emiel beleeft 
wereldpremière in VS

Castricum   De producent 
is een oud-Castricummer en 
zijn Nederlandse documen-
taire ‘Welcome to the Smiling 
Coast: Living in the Gambia 
Ghetto’ is geselecteerd voor 
het Pan African Film Festival 
(PAFF), het grootste zwarte 
filmfestival van Amerika. De 
film beleeft haar wereldpre-
mière op het festival, dat vol-
gende maand van 4 tot en 
met 15 februari plaatsvindt 
in Los Angeles.
Welcome to the Smiling 
Coast biedt een inkijkje in het 
dagelijks leven van vijftien 
Gambiaanse jongeren die 
de eindjes aan elkaar probe-
ren te knopen in de marges 
van de toerisme-industrie. 
Gambia is de afgelopen tien 
jaar steeds populairder ge-
worden als vakantiebestem-
ming voor Europeanen op 
zoek naar zon, zee en seks. 
Sinds 2005 ontvangt het klei-
ne West-Afrikaanse land 

meestal meer dan 100.000 
bezoekers per jaar, veelal ou-
dere blanke vrouwen, waar-
door de Gambiaanse kustlijn 
ook wel de Costa del Sol van 
Afrika wordt genoemd.
Welcome to the Smiling 
Coast toont op luchtige maar 
kritische wijze de alternatie-
ve en vaak creatieve strate-
gieën die Gambiaanse jon-
geren inzetten om te over-
leven. Ze vertellen openhar-
tig over hun werkzaamheden, 
hun dromen en hun angs-
ten. Welcome to the Smi-
ling Coast is de eerste lan-
ge documentaire van regis-
seur Bas Ackermann en pro-
ducent Emiel Martens. Ac-
kermann is een filmmaker uit 
Den Haag. Emiel Martens is 
een filmwetenschapper die 
nu in Amsterdam woont en 
die daarnaast met zijn stich-
ting Caribbean Creativity en 
bedrijf Gasten in je Gezicht 
onafhankelijke filmprojecten 
adviseert, produceert en pro-
moot. Samen maakten ze de 
documentaire met een mini-
mum aan budget, gefinan-
cierd vanuit eigen gelederen 
en zonder enige vorm van 
subsidie. Emiel: ,,In tijden van 
negatieve beeldvorming pro-
beren wij een meer menselijk 
en positief gezicht te geven 
van Afrika en Afrikanen. Te-
vens willen we een kritische 
noot plaatsen bij de werking 
en impact van westers toeris-
me in niet-westerse landen.”

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 07-01-2016: 
Thomas van Lubeck, zoon 
van Sander van Lubeck en 
Nicola A. Kroes. 11-01-2016: 
Amara Zahra Ormel, doch-
ter van Hermen Ormel en 
Nur Rokhma Hidayati. 21-
01-2016: Leyla Koster, doch-
ter van Stephen A. Kos-
ter en Tina Klemann. 26-01-
2016: Christan Jonathan van 

Steenhoven, zoon van Roy 
van Steenoven en Bernadet-
te C. Kaan.
 
Overleden
Castricum - 20-01-2016: 
Cornelis M.A. Beerse, ge-
huwd met Jannetje C.M. 
Hollenberg. 25-01-2016: An-
thonius J. Willems, weduw-
naar van Cornelia M. Dene-
kamp.

Getuigenoproep 
ongeval motorrijder

Castricum - In verband 
met een verkeersongeval 
op de N203, op 3 december 
om 6.30 uur, is de politie op 
zoek naar mensen die getui-
ge zijn geweest van de aan-
rijding. Bij het ongeval raak-
te een 33-jarige motorrij-
der gewond. Omdat nog niet 

helemaal duidelijk is wat er 
gebeurd is, komt de politie 
graag in contact met getui-
gen. Neem contact op met 
de afdeling Verkeers Onge-
vallen Analyse van de poli-
tie via tel. 0900 8844. Liever 
anoniem melden? Dan kan 
via 0800-7000.

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

Is de Velsertunnel eigenlijk 
nog wel veilig?

Dat is een begrijpelijke vraag, want de tunnel wordt natuur-
lijk niet voor niets gerenoveerd. Gelukkig is het antwoord 
heel duidelijk: ja. De Velsertunnel is veilig voor alle 65.000 
auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen die dagelijks 
door de tunnel rijden. 

Intensief onderhoud
De Velsertunnel is met zijn leeftijd van bijna 60 jaar de 
oudste snelwegtunnel van Nederland en heeft zo zijn aan-
dachtspunten. Daarom gaat de tunnel vanaf 15 april 2016 
negen maanden dicht voor een grootschalige renovatie. 
Tot die tijd zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de tunnel veilig 
blijft en dat alle installaties en systemen goed werken. Zo 
staat de Velsertunnel onder een verscherpt inspectie- en 
onderhoudsregime: Rijkswaterstaat voert meer inspecties - 
tientallen per maand - en intensiever onderhoud uit aan de 
tunnel. 

Veiligheid voorop
Extra aandacht krijgen daarbij de punten die essentieel 
zijn voor de veiligheid in de tunnel, zoals de noodstroom-
voorziening, het ventilatiesysteem, de vluchtdeuren en het 
brandwerende plafond. Als we iets tegenkomen wat niet 
goed werkt, wordt dat direct gerepareerd of vervangen. Dus 
als er een camera stuk gaat, hangen we meteen een nieu-
we op. Zo doen we dat met alle systemen en onderdelen. 

Tunnelwet
De Velsertunnel is dus zowel voor als na de renovatie hele-
maal veilig. Die veiligheid is wettelijk vastgelegd in de ‘Wet 
aanvullende regels veiligheid wegtunnels’, kortweg de Tun-
nelwet. Die wet is van kracht sinds 2013. Op dat moment 
was al duidelijk dat de Velsertunnel vanwege zijn leeftijd 
niet meteen aan de nieuwe veiligheidsnorm in de Tunnel-
wet kon voldoen. Daarom heeft de de Velsertunnel hier tot 
1 mei 2019 de tijd voor gekregen. Na de renovatie voldoet 
de Velsertunnel wel aan de veiligheidsnorm, ruim op tijd 
voor de wettelijke deadline. 

Meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
of volg de Velsertunnel op www.facebook.com/velsertunnel 
of via Twitter: @Velsertunnelrws.
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,,Bij Carent is uw 
scheiding ook onze zorg”
Uitgeest - Volgens het CBS  
eindigden in 2014 35.000 hu-
welijken en ruim 1800 gere-
gistreerde partnerschappen 
in een scheiding. Dat is 5% 
respectievelijk 16% meer dan 
het jaar daarvoor. 
Een beslissing om te schei-
den is vaak een lang proces. 
Als de beslissing eenmaal 
genomen is, is het belangrijk 
dat de zaken zowel emotio-
neel als fi nancieel goed wor-
den afgewikkeld. Carent kan 
daarbij van dienst zijn. Ju-
dith van den Nieuwenhuijsen 
is de eigenaar van Carent en 
zij vertelt: ,,Een echtschei-
ding brengt vaak veel onze-
kerheid met zich mee. Naast 
het feit dat er veel emoties 
spelen over de scheiding en 
de kinderen, worstelen men-
sen ook met vragen als: Hoe 
moet het nu met de woning, 
wat gebeurt er met de onder-
neming, is er voldoende in-
komen om beiden een nieu-
we toekomst op te bouwen? 
Carent begeleidt de men-
sen daarbij. We doen dit stap 
voor stap. Mensen geven zelf 
het tempo aan. We begelei-
den ze bij de echtscheiding, 
maar geven ook inzicht in het 
fi nanciële en fi scale plaatje. 
Wanneer de mensen uitein-
delijk het convenant tekenen, 

weten zij precies waar ze aan 
toe zijn.”
Judith is Carent begin 2014 
gestart. Zij heeft ruim twintig 
jaar ervaring als fi scalist bij 
diverse belastingadvieskan-
toren. Daarnaast is zij MFN-
registermediator en Register 
Financieel echtscheidingsad-
viseur. 
Met Carent biedt Judith een 
echtscheidingspraktijk, waar 
kwaliteit hoog in het vaandel 
staat, en waarbij het men-
selijk aspect niet uit het oog 
verloren wordt. Carent is ge-
vestigd aan het Anna van 
Renesseplein 8 te Uitgeest, 
naast NS-station. Een eer-
ste gesprek bij Carent is altijd 
gratis en vrijblijvend. Carent 
is bereikbaar op tel.: 0251-
823037 Zie voor verdere in-
formatie www.carent.nl. 

The Chief start zijn 
jubileumtour in Akersloot
Akersloot - Zaterdag 6 fe-
bruari heeft Akersloot de pri-
meur; de tien jaar dat Henk 
Haanraads als The Chief op-
treedtwordt gevierd met met 
een speciale jubileumtour.  
De start is in Café De Vriend-
schap vanaf 21.00 uur. Er is 
geen entree en iedereen is 
welkom. Henk Haanraads 
als solist ‘The Chief’ speelt 
sinds tien jaar de zalen plat 
en laat iedere muziekliefheb-
ber genieten van nummers 
van de grote gitaristen als 
Eric Clapton, Carlos Santana, 
Mark Knopfer en vele ande-
re. Natuurlijk is zin gitaarspel 

zijn sterkste kant, maar zin-
gen doet hij ook als de bes-
te. Het adres is Kerklaan 18 in 
Akersloot

Bodil krĳ gt cheque van 
Stichting Samen Spelen

Akersloot/Uitgees - Vo-
rige week overhandigde 
Wendy Poelman, namens 
de Stichting Samen Spe-
len uit Akersloot een cheque 

van 250 euro aan Elles Smit, 
moeder van Bodil en initia-
tiefnemer van de stichting 
Bo. Haar dochter Bodil heeft 
op zesjarige leeftijd een her-

senbloeding gehad, waarna 
ze heel lang heeft moeten re-
valideren. Naast alle mogelij-
ke therapieën om het uiterste 
uit Bodils mogelijkheden te 
halen, moesten ze verhuizen 
naar een ruimere woning op 
de Kleis. Hierdoor kan Bodil, 
die aan een rolstoel gebon-
den is, thuis blijven wonen 
bij haar broers en ouders. 
Overdag gaat Bodil vier da-
gen per week naar het Duin-
huis, een dagverblijf voor kin-
deren met een verstandelijke 
beperking. Een dag per week 
gaat ze naar therapiecentrum 
De Roode Draak, waar ze een 
speciale therapie krijgt voor 
kinderen met niet aangebo-
ren hersenletsel. Haar ouders 
zijn ervan overtuigd dat dit 
haar goed doet, zij zien dat 
ze ervan geniet en dat ze na 
het volgen van therapie meer 
alert en vrolijk is. Stichting  
Bo is  opgezet om de thera-
pieën voor Bodil maar ook 
voor andere kinderen te be-
kostigen. 
De Stichting Samen Spe-
len zet zich in voor kinderen 
en volwassenen met een be-
perking. Meer informatie via 
www.stichtingsamenspelen.
nl of tel.: 0251-317432. 

Beter leren omgaan met geld
Castricum - Socius Maat-
schappelijk Dienstverleners 
biedt een cursus aan die de 
mogelijkheid geeft om op 
een positieve manier met 
de fi nanciële situatie om te 
gaan. Er wordt gebruik wor-
den gemaakt van oefenin-
gen en er zullen opdrachten 
worden gegeven om thuis 

mee aan het werk te gaan. 
Bij voldoende deelnemers 
start de cursus in Heemskerk 
op maandag 22 februari van 
19.00 tot 21.00 uur en is voor 
alle inwoners in de IJmond 
en Castricum. Aanmelden bij 
Charlotte Bierman, tel.: 088-
8876900 of via de website 
www.sociusmd.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
La Traviata - Opera (ROH)

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Joy
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
woensdag 20.00 uur

Spotlight
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag  21.15 uur 
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Revenant
vrijdag  16.00 uur 

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Carol

zondag 19.30 uur 
The Big Short
zaterdag 21.15 uur 

The Hateful Eight
vrijdag 18.30 uur

zondag 15.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Publieke werken

zaterdag 15.30 uur  
zondag 11.00 & 13.30 uur  

woensdag 15.30 uur  
Alvin en de Chipmunks: Road Trip

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur  

Woezel en Pip
zaterdag 15.30 uur  woensdag 15.30 uur  

Race naar de maan - 2D
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.45 uur  
woensdag 13.30 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 4 feb  t/m  10 feb 2016

Joy, intense komedie
Joy vertelt het onstuimige 
verhaal van een familie over 
vier generaties. In het mid-
delpunt staat een meisje dat 
verandert in de vrouw, die 
eigenhandig een zakenim-
perium opricht en leidt. Ver-
raad, ontrouw, het verlies 
van onschuld en littekens 
van de liefde spelen een 
rol in deze intense, emoti-
onele en menselijke kome-

die. Een fi lm over aan het 
hoofd staan van een familie 
en een bedrijf, in een wereld 
van genadeloze commercie. 
Vrienden worden vijanden 
en vijanden worden vrien-
den, zowel binnen als bui-
ten de familie, als Joy’s ge-
voelsleven en grenzeloze 
verbeelding haar door de 
aankomende storm moeten 
leiden.

La Traviata
La Traviata wordt be-
schouwd als één van Verdi’s 
beste opera’s, en Richard 
Eyre’s traditionele bewerking 
is één van The Royal Opera’s 
populairste producties. 
De opera vertelt het verhaal 
van de Parijse courtisane Vi-
oletta Valéry, een der groot-
ste operaheldinnen, geba-
seerd op het waargebeurde 

leven van courtisane Marie 
Duplessis, die in 1847 stierf 
op slechts 23-jarige leef-
tijd. In deze nieuwe versie 
wordt Violetta vertolkt door 
de Russische sopraan Vene-
ra Gimadieva in haar debuut 
voor de Royal Opera, na haar 
succesvolle optreden als Vi-
oletta op het Glyndebourne 
Festival.
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Bakkerij Van Baar honderd 
jaar hecht familiebedrijf

Akersloot - Het is een knus-
se winkel in het hartje van 
het dorp; Bakkerij van Baar 
bestaat dit jaar precies hon-
derd jaar. Voor de notenbol 
met rozijnen komen mensen 
uit de hele provincie naar de 
Kerklaan 14 en een proef op 
de som bewijst hun gelijk: 
uitzonderlijk lekker!
Op de dag van hun huwelijk, 
12 januari 1916, openden Piet 
van Baar en zijn vrouw Marie 
Koppes een bakkerswinkel-
tje op hetzelfde adres. Zoon 
Piet nam het later over met 
zijn vrouw Bep van Duin en 
daarna was het de beurt aan 

zodat ik in mijn bed kan blij-
ven, maar zo werkt het niet.”
Moeder Judith vertelt dat zij 
het mooi vindt dat het werk 
in de bakkerij met de sei-
zoenen meedraait. ,,Decem-
ber is net voorbij en dan ga 
je alweer nadenken over on-
ze luxe opgemaakte paaseie-
ren.” Een andere specialiteit 
uit eigen huis is de Akerslo-
ter Plak, koek verpakt in een 
mooi, nostalgisch blik. Toeris-
ten uit de jachthavens nemen 
die mee als ze hier wat bood-
schappen doen, want levens-
middelen worden hier ook 
verkocht.
Hun vader overleed in 2008, 
vier jaar nadat Peter en zijn 
vrouw Edith de winkel over-
namen. Edith: ,,Na de ge-
boorte van Lucas, twaalf jaar 
geleden, ben ik mee gaan 
werken. Eerst in de winkel en 
nu als banketbakker en dat is 
wat ik als meisje al graag wil-
de.” 
Bruidstaarten noemt zij hun 
mooiste product. Na Lucas, 
kwam Vincent en daarna 
dochter Femke. Vincent (10) 
hoopt later banketbakker 
te worden en het lijkt Fem-
ke (8) ook heel leuk om la-
ter fulltime taartjesmaker te 
worden. Op 10 en 12 febru-
ari kunnen alle kinderen een 
workshop volgen in de bak-
kerij vanwege het jubileum. 
En hoe ziet de toekomst er-
uit? Edith: ,,Hard werken en 
ook veel vrijheid om het toch 
eigen is.”

hun zoon Piet die trouwde 
met Judith Mulder. Na Laura, 
werd Peter geboren en daar-
na Johanneke. Laura werk-
te 25 jaar mee in het bedrijf, 
Peter en Johanneke die kok 
werd, zijn nog steeds actief, 
net zoals tante Anneke. Of 
Diny, geen familie, maar ze 
werkt hier al dertig jaar.Pe-
ter: ,,In de loop der jaren is 
het aanbod enorm uitgebreid 
en voor elk product geldt dat 
het perfect moet zijn. Het af-
bakken vind ik het mooiste 
onderdeel van het proces; 
het is steeds weer anders. Ik 
sta ‘s morgens om drie uur 
op, daar heb ik geen moei-
te mee. Vrienden hebben wel 
eens gevraagd of ik er geen 
tijdschakelaar op kan zetten 

Akersloot - Iris Daman ver-
tegenwoordigt de Limmer ijs-
club op NK marathonschaat-
sen in Groningen. De jeug-
dige A-pupil is geselecteerd 
om de clubkleuren van deze 
club te vertegenwoordigen 
op 6 februari. Iris is dertien 
jaar en zij is begonnen met 
schaatsen toen zij zes jaar 
oud was. Twee jaar geleden 
viel ze op bij Joop van Dok 
en Gerard Struif die een pu-
pillenproject hebben opgezet 
waarbij talenten van verschil-
lende clubs bij elkaar komen 

om extra trainingen te volgen 
op de Meent in Alkmaar. Iris 
rijdt steeds sneller en onder-
tussen heeft zij ook het ma-
rathonschaatsen ontdekt. Ze 
traint buiten de wedstrijden 
om vijf keer per week.
‘s Zomers is zij actief op 
skeelers, de racefi ets of 
mountainbike. Hoewel haar 
ambities bij het langebaan-
schaatsen ligt, met als voor-
beeld Jan Blokhuijsen, hoopt 
Iris dat ze, net als Jan, ook 
het rood-wit-blauw mee naar 
huis mag nemen.

Ongeval met beknelling 
op Heereweg in Bakkum
Bakkum - Zondag om 
16.25 uur zijn de hulpdien-
sten massaal uitgerukt voor 
een ongeval met beknelling 
op de kruising Heereweg/
Noorderstraatweg. De be-
stuurster, die uit de richting 
van Bakkum kwam, is waar-
schijnlijk in de slip geraakt en 
op de andere weghelft fron-
taal tegen de tegenligster tot 
stilstand gekomen. Hierdoor 
raakte de bestuurster van de 
andere auto bekneld in het 

voertuig. Zij is door de brand-
weer uit haar auto bevrijd. De 
andere bestuurster kon zelf-
standig uit der auto komen. 
Beide slachtoffers zijn mee-
genomen door de ambulan-
cedienst voor verder onder-
zoek. Na het ongeval is de 
weg nog enige tijd afgeslo-
ten geweest voor al het ver-
keer in verband met het on-
derzoek van de verkeerson-
gevallendienst van de politie.
Foto: Evelien Olivier.

Golfen in Heiloo: altijd een starttijd!

Heiloo - De golfbaan 
in Heiloo heeft de 
mogelijkheden voor 
gastspelers aanzien-
lijk verruimd. 

Op de website www.
golfclubheiloo.nl is een 
duidelijke button ge-
plaatst “Starttijden re-
serveren greenfeespe-
lers”, met een goed 
overzicht van de be-

schikbare tijden. Een 
week van tevoren kan 
er op deze wijze gere-
serveerd worden. Wilt 
u toch eerder reserve-
ren, of heeft u plannen 
om met meerdere golf-
vrienden de baan op 
te gaan? Gewoon even 
bellen: 072 - 505 45 40. 
Er is altijd wel een plek-
je in de planning.
En als u toch de web-

site bezoekt, kijk dan 
even bij het kopje “Ar-
rangementen”. Daar 
vindt u een aantal uit-
stekende mogelijkhe-
den om uw golfronde 
tongstrelend te com-
pleteren voor een gast-
vrije prijs!
Ook voor de arrange-
menten kunt u gewoon 
bellen met 072 - 505 45 
40.

Lagelaan 8, Heiloo • Bel voor informatie 072 - 505 45 40 • www.golfclubheiloo.nl
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Inschrijving Timmerdorp
Castricum - Op zaterdag 19 
maart kunnen maximaal 225 
kinderen van 9.30 tot 11.00 
uur worden ingeschreven 
voor deelname aan Timmer-
dorp 2016. Timmerdorp 2016 
vindt plaats van maandag 22 
tot en met vrijdag 26 augus-
tus. Inschrijvingen kunnen 
alleen door een volwassene 
worden gedaan. De voorbe-
reidingsdagen voor het ver-
dienen van stempels start al 
op 19 augustus. Kinderen die 
tijdens de Timmerdorpweek 
tussen de zes en vijftien jaar 
oud zijn kunnen meedoen. 
Een volwassene mag maxi-
maal vier kinderen inschrij-
ven.

De inschrijving is in de Vis-
ser ‘t Hooftschool, Kemphaan 
17. Deelname kost twintig eu-
ro per persoon en per gezin 
dient een volwassene twee 
stempels te halen. Een stem-
pel kan verkregen worden 
door een aantal uur een bij-
drage te leveren aan de tot-
standkoming van het timmer-
dorp. Denk hierbij aan het 
helpen uitdelen van spijkers, 
het boren van gaten met een 
motorboor, het uit elkaar ha-
len van pallets en dergelijke.  
Voor het inschrijven voor de
stempelactiviteit EHBO is een 
EHBO-diploma vereist. Voor 
meer informatie: info@tim-
merdorpcastricum.nl.

Volleybaldames pakken 
de draad weer op

Castricum - De dames van 
volleybalvereniging Croonen-
burg hebben hun uitwed-
strijd tegen Taurus uit Houten 
met 3-2 verloren. Positief wa-
ren de sterke tweede en der-
de set, een uitstekende inval-
beurt van Demi Zwerver, er 
was weer servicedruk en er 
kwam weer schwung in het 
team. Maar met name in set 
1 en set 5 liet Croonenburg 
het liggen. 

Het switchblok van Croo-
nenburg schiep verwarring. 
De netspeelsters roteer-
den zo dat het sterkste blok 
van Croonenburg de sterk-
ste aanvalster van Taurus 
kon blokkeren. Croonenburg 
won overtuigend met 15-25. 
De derde set knalde Croo-
nenburg door tot 15-10. Het 
team zakte in misverstanden 
en een onzekere pass maak-
te dat Taurus vijf punten op 
rij maakte. Toch haalde Croo-
nenburg de set binnen. Dat 

lukte helaas niet in de vier-
de en vijfde set. Croonenburg 
schuift door naar de negen-
de plek. 
Zaterdag spelen de dames 
van Croonenburg om 18.30 
uur hun eerstkomende thuis-
wedstrijd in sporthal de Bloe-
men tegen VollinGo.

Wethouder beloont deelnemers onderzoek

Jongeren willen goedkoop huren
Castricum - Meepraten kan 
lonend zijn. Donderdag 28 
januari kregen drie Castri-
cumse jongeren een cadeau-
bon overhandigd van wet-
houder Esther Hollenberg. 
Hun namen werden getrok-
ken uit die van 494 jongeren 
die eind vorig jaar meede-
den aan een onderzoek naar 
woonbehoeften.
 
Het drietal vulde een digitale 
vragenlijst in over hun woon-
situatie en hun woonwensen. 
Het resultaat van het onder-
zoek wordt aan de gemeen-
teraad voorgelegd. Dit voor-

jaar praat de gemeente-
raad over dit onderwerp aan 
de hand van de uitkomsten 
van het onderzoek. Het on-
derzoek is uitgevoerd onder 
jongeren van 18-26 jaar. Bij-
na een op de vijf deed mee. 
Van deze 494 zijn er 190 
daadwerkelijk op zoek naar 
een woning. Verder bleek uit 
het onderzoek dat 89% van 
de jongeren bij de ouder(s) 
woont, 39% een woning 
zoekt, het merendeel een 
huurwoning zoekt en drie-
kwart een inkomen heeft on-
der de 1000 euro. Slechts 7% 
van de deelnemers geeft aan 

meer dan 500 euro over te 
hebben voor de maandelijk-
se huur, 72% vindt een huur 
tot 400 euro acceptabel.
Wethouder Hollenberg van 
huisvesting: ,,Heel goed 
dat zoveel jongeren heb-
ben meegedaan aan dit on-
derzoek. Zo hebben we een 
goed beeld van hun moge-
lijkheden en hun wensen. We 
spannen ons enorm in om er 
meer starterswoningen bij te 
krijgen. Maar voor veel jon-
geren is zelfs dat financieel 
niet haalbaar. Daarom zullen 
we moeten nadenken over 
nieuwe vormen die haalbaar 
en betaalbaar zijn.” 
Het onderzoek ligt vanaf 5 
februari ter inzage in het ge-
meentehuis en is dan ook in 
te zien via Castricum.nl. Op 
de foto neemt Josee Dek-
ker de bon in ontvangt voor 
haar zus Iris, Bob Sander en 
Christiaan Donkers. De vier-
de winnaar, Thom Singerling, 
kreeg zijn bon op een later 
tijdstip.

Toernooi voor de jeugd
Castricum - Badminton 
Club Castricum houdt in sa-
menwerking met de Kenne-
mer Invalide Sportclub een 
toernooi voor de jeugd van 
negen tot en met zeventien 
jaar op zondag 21 februari 
van 10.00 tot 14.00 in Sport-
centrum de Bloemen. 
In dit toernooi spelen vali-
de en minder valide kinde-
ren samen in één toernooi, 

op hun eigen banen. Enige 
badmintonervaring is vereist 
maar zowel de recreatieve als 
de competitiespelende jeugd 
kan meedoen. 
Aanmelden kan tot 13 fe-
bruari door een inschrijffor-
mulier te downloaden via de 
website: www.bccastricum.nl 
en deze vervolgens ingevuld 
te mailen naar: toernooi@bc-
castricum.nl.

Zwemmen met een 
beperking kan bij C.I.S.

Castricum - Iedereen die 
een beperking heeft waardoor 
zwemmen tijdens de reguliere 
uren niet mogelijk is, kan te-
recht bij C.I.S. Mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelij-
ke beperking zijn welkom. Voor 
de leden staat ontspannen be-
wegen, gezelligheid en betaal-
baarheid voorop. 
Deelnemers kunnen gebruik-
maken van het grote (30 celsi-
us) en het kleine bad (32 celsi-
us) en het stoombad.

 Het zwembad is rolstoeltoe-
gankelijk en heeft een aan-
tal ruime kleedkamers. Het is 
geen probleem om met een 
rollator tot aan het bassin te 
komen. Ook zijn er specia-
le rolstoelen beschikbaar. De 

zwembadlift en de luie trap 
zorgen ervoor dat het makke-
lijk is in en uit het bad te ko-
men.

Vrijwilligers bieden zo no-
dig hulp bij het omkleden, het 
douchen, de begeleiding naar 
en in het water en zij houden 
toezicht. Voor een eventue-
le begeleider geldt een gere-
duceerd tarief als die wil mee-
zwemmen. De zwemavonden 
zijn op dinsdag van 18.30 tot 
19.30 uur in De Witte Brug. De 
eerste keer is het mogelijk gra-
tis te zwemmen, het jongste 
lid is twaalf en oudste 87 jaar. 
Meer informatie bij secretaris 
N. Koning via tel. 072-5336721. 
Of kijk op www.zwemvereni-
ging-cis.nl voor de tarieven.

Castricum - Vier jeugdlei-
ders van FC Castricum, Je-
roen Brakenhoff, René de Ja-
ger, Remco van Zelst en Elzo 
van Oosterom, zijn op bezoek 
geweest bij twee roemruchte  
voetbalclubs in Engeland. Tij-
dens hun bezoek hebben zij 
zich goed kunnen oriënteren 
op verschillende voetbalstij-
len. Zij hopen de opgedane 
kennis goed te kunnen ge-
bruiken voor de tweede sei-
zoenshelft waarbij ze de D-
teams weer zo goed mogelijk 
willen laten presteren. 

Snuffelstage
in Londen

Egmond - Zondag 7 februa-
ri wordt van 11.00-18.00 uur 
een Body & Mind inspira-
tiedag gehouden  in Stayo-
kay aan de Herenweg 118 in 
Egmond. Op deze dag delen 
professionals, experts en be-
drijven hun verhaal, passie en 
creativiteit achter producten 
en diensten voor een zinvolle 
lifestyle.  De toegang is gra-
tis. Naast stands zijn er di-
verse sessies en workshops. 
Nieuw dit jaar zijn de spe-
ciale programma’s voor de 
vrouw op zaterdag 6 februa-
ri. Meer hierover is te vinden 
op www.tervoortcoaching.nl.

Body & Mind 
Inspiratiedag
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Expositie over Dr. Jacobi en meer
Castricum - Tijdens de 
eerstvolgende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 7 februari is 
een nieuwe fototentoonstel-
ling te bezichtigen met als 
onderwerp ‘Jacobi, zijn fami-
lie, zijn gezin en zijn levens-
werk’. Dr. Jan Willem Jacobi 
was vanaf de oprichting van 
het voormalige Provinciaal 
Ziekenhuis Duin en Bosch 
tot aan zijn overlijden in 1916 
de eerste geneesheer-direc-
teur. Zijn graf bevindt zich op 
de begraafplaats van Duin en 
Bosch en in Bakkum is een 
straat naar hem vernoemd. 
Dit jaar is het 100 jaar gele-
den dat hij is overleden. Tot 
enkele jaren geleden be-
schikte Oud-Castricum over 
maar één portretfoto. Dank-
zij de medewerking van de 
familie Jacobi is er een schat 
aan informatie en foto’s be-
schikbaar gekomen. Daar-
mee kan een inkijkje in het 
familieleven en het werk van 
Jacobi gegeven worden. De 
tentoonstelling geeft ook een 
aardig tijdsbeeld van de por-

Castricum - Burgemeester 
Mans kwam donderdagoch-
tend 28 januari in het kader 
van de Nationale Voorleesda-
gen voorlezen bij kinderdag-
verblijf Het Zandkasteel en 
peuterspeelzaal ‘t Drempel-
tje. Tot en met 6 februari vin-
den de Nationale Voorlees-
dagen plaats, met als doel 
het voorlezen aan kinderen te 
bevorderen. En dat de burge-
meester goed kan voorlezen 
is wel duidelijk: de kinderen 
luisterden ademloos! De bur-
gemeester had voor de gele-

genheid zijn ambtsketen om-
gedaan en legde aan de kin-
deren uit wat voor ketting dat 
nou eigenlijk was. Eén van 
de kinderen merkte daar-
bij droogjes op: ,,Wat glimt ie 
mooi: is ie nieuw?” 
Daarna las de burgemeester 
voor uit het prentenboek van 
het jaar: ‘We hebben er een 
geitje bij!’ Daarna was er nog 
tijd voor muziek. Bij alle ves-
tigingen van Forte Kinderop-
vang wordt aandacht be-
steed aan de Nationale Voor-
leesdagen.

Oudste zonnepanelen vervangen
Castricum - Aan Het Lage-
land staat een huis met één 
van de allereerste zonnes-
troominstallaties  van Ne-
derland. Het Zonnehuis be-
staat inmiddels 26 jaar. Toen 
kwam de heer Sjoerdsma 
wonen en die zorgde ervoor 
dat het huis zonder aanslui-
ting op het stroomnet fun-
geerde. Een unieke techni-
sche prestatie in die tijd. Na 
jaren trouwe dienst is het tijd 
om de zonnepanelen op het 
dak te vervangen. Voor de ex-
perts: de aansluitdozen aan 
de achterzijde van de pane-
len hebben losgelaten.
De techniek van zonnepa-
nelen is fl ink verbeterd in al 
die jaren. Nu hoeft Sjoerdsma 
1,5 keer minder zonnepane-
len op zijn dak te leggen voor 

eenzelfde opbrengst. Hoewel 
alle onderdelen van het ge-
sloten systeem blijven, wordt 
de opzet iets anders. Bij ver-
nieuwing van de zonnepane-
len wordt het kantoor ook op 
het systeem aangesloten. En 
het hele systeem wordt nu op 
het net aangesloten. 

Er wordt nog steeds naar ge-
streefd om volledig zelf in 
energie te voorzien, maar in 
gevallen van nood is daar 
nu toch ook het net. Voor de 
zonnepanelen heeft hij offer-
te aangevraagd bij de Loka-
le Zonnepanelen Actie van 
CALorie, de lokale coöperatie 
voor duurzame energie. On-
der regie van CALorie heeft 
een lokale combinatie van 
bedrijven en organisaties een 

tretfotografi e, die toen nog 
veel gelijkenis vertoonde met 
de portretschilderkunst. Ook 
kan er een fi lm bekeken wor-
den waarin herinneringen 
worden opgehaald aan het 
vroegere Duin en Bosch. 
De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b is op zondag 7 febru-
ari open van 12.00 tot 17.00 
uur. De toegang voor dona-
teurs is gratis en overige be-
zoekers betalen een euro en-

tree. Tijdens de openstelling 
is ook het vernieuwde wan-
delrouteboekje ‘In de voet-
sporen van Hilde’ voor 2,50 
euro verkrijgbaar. Via allerlei 
bezienswaardigheden brengt 
de routebeschrijving de geïn-
teresseerde wandelaar naar 
de omgeving waar arche-
ologen met Hilde, die in de 
tweede helft van de vierde 
eeuw leefde, in contact zijn 
gekomen.  

aanbod ontwikkeld met la-
ge prijzen. Deze actie duurt 
tot eind februari. Zie verder 
www.calorieenergie.nl.

Romantische muziek
Limmen - Zondag  14 febru-
ari, op Valentijnsdag, brengt 
Studio Cantilena romantische 
muziek uit de afgelopen eeu-
wen ten gehore in de protes-
tantse kerk. Het jaarlijks te-
rugkerend winterconcert van 
Studio Cantilena  staat in een 
inmiddels 25 jaar oude tradi-
tie.  Opera-aria’s, operettelie-
deren, musicalsongs en fi lm-
muziek wisselen elkaar in so-
lo- en samenzang af in een 

gevarieerd programma.
Er wordt met begeleiding van 
pianist Ton van Steen en fl ui-
tist Frank Bakker gezongen 
door sopraan Gretel Stel-
Pool, tenor John Veldhuizen 
en bariton Adriaan Kok. Vo-
cale evergreens worden ge-
lardeerd met instrumentaal 
werk. Aanvang 14.30 uur, bij-
drage op vrijwillige basis na 
afl oop van het concert. Het 
adres is Zuidkerkenlaan 25.

Vrijeschool weer stap verder
Castricum - Het ouderini-
tiatief vrijeschool, dat zich 
inzet om een vrijeschool te 
realiseren voor kinderen in 
de regio Kennemerland, 
heeft inmiddels de forme-
le oprichtingsaanvraag in-
gediend bij de gemeente 
Castricum. 

Vanwege, verouderde, ei-
sen in de huidige wetgeving 
bleek het onmogelijk om ook 
in de gemeente Uitgeest een 

zelfstandige oprichtingspro-
cedure te starten. Het oude-
rinitiatief is nog in gesprek 
met externe partijen om an-
dere mogelijkheden voor een 
vrijeschool in Uitgeest te in-
ventariseren. Inmiddels zijn 
er ruim tweehonderd kinde-
ren uit de regio aangemeld 
voor de op te richten vrije-
school. Met deze animo is het 
mogelijk om na goedkeuring 
van het Ministerie en de ge-
meente Castricum in 2017 te 

starten met twee kleuterklas-
sen en een eerste klas.

Op dinsdagavond 9 febru-
ari  van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseert het ouderiniti-
atief weer een informatie-
avond voor belangstellen-
den. Hans Haverkamp, direc-
teur van vrijeschool Alkmaar 
spreekt over vrijeschoolon-
derwijs, waarbij hij kan put-
ten uit meer dan veertig jaar 
ervaring.  De bijeenkomst 
vindt plaats bij de Spring-
plank, Dorpsstraat 109 Cas-
tricum.

Leerlingen maken voorstelling
Castricum - Op donderdag 
4 februari spelen leerlingen 
van het Jac. P. Thijsse Colle-
ge en van het Heliomare Col-
lege in Wijk aan Zee een zelf-
gemaakte voorstelling voor 
bewoners van Harteheem in 
Heemskerk. De voorstelling 

zal een circusachtig karakter 
hebben. De leerlingen maken 
deze voorstelling in het kader 
van hun jaarlijkse uitwisse-
ling. Net als vorig jaar wordt 
de activiteit ondersteund 
door ‘Shake it Off’, een jonge-
rennetwerk.



Scherpe kritiek van raad op Klijnstra en Mans

,,We hebben heel veel 
aan onze fiets hangen”

Castricum - Voordat het de-
bat over de financiële over-
schrijdingen donderdag van 
start kon gaan, speelde eerst 
de vraag of het sowieso wel 
door moest gaan, want de 
schriftelijke gestelde vragen 
van de PvdA waren nog niet 
beantwoord door het college. 
Antwoorden kwamen er in de 
uren erna ook niet, want zover 
is het nog niet, volgens bur-
gemeester Mans. ,,Je moet el-
kaar niet gek maken. De ba-
sis ligt in een goede analyse. 
Als ik nu zeg hoe ik dingen 
wil veranderen, zonder juiste 
analyse is dat raar. De zorg-
punten van de raad
deel ik. We hebben heel veel 
aan onze fiets hangen en wij 
realiseren ons dat wij ermee 
aan de slag moeten. Dat gaan 
we dan ook doen.”
In december maakten financi-
eel wethouder Hilbrand Klijn-
stra en burgemeester Toon 
Mans bekend dat de gemeen-
te te maken heeft met forse 
maandelijkse overschrijdin-
gen op de begroting door de 

inhuur van extern personeel. 
Het tekort is het afgelopen 
jaar opgebouwd, door projec-
ten zoals de drie decentrali-
saties en de BUCH-fusie. En 
er was sprake van veel ziekte-
verzuim, waardoor er tijdelijke 
krachten en externen moes-
ten worden ingehuurd.
De kritiek was niet mals. 
Aart Waterman van Groen-
Links: ,,Wij verliezen ons ver-
trouwen in een geloofwaardi-
ge afloop.” Volgens Cees Hol-
lenberg van GDB ebt het ver-
trouwen in het college lang-
zaam weg. De partij over-
weegt een motie van wan-
trouwen. Wim Swart van het 
CDA vindt dat de raad had 
moeten weten dat het college 
in crisis verkeerde, zoals in de 
NHD te lezen was.
Marjo Husslage van de SP 
noemde het pertinent onjuist 
om Wmo-geld over te hevelen 
naar inhuur externen. ,,Het 
lijkt wel een schuifpuzzel-
tje.”  Roel Beems van CKenG 
zei dat hij de analyse van het 
college niet begreep: ,,Het lijkt 

wel balletje-balletje. Deze re-
kensommen zijn niet te vol-
gen” Ook de PvdA kondig-
de een motie aan, samen met 
CKenG en GL. Zij willen het 
maximumbedrag voor inhuur 
van extern personeel inruilen 
voor een percentage.
Op de vraag van Ron de Haan 
van De VrijeLijst en Aart Wa-
terman wat de de aanlei-
ding was om de vraag te stel-
len aan het ambtelijk appa-
raat om de kosten van inhuur 
boven tafel te krijgen, vertelt 
Klijnstra: ,,Eind mei heb ik  ge-
vraagd om een rapport op te 
stellen, omdat ik op zoek was 
naar extra middelen. Pas half 
november werden wij ver-
rast met de mededeling dat 
er voor een half miljoen geen 
dekking was.” 
Klijnstra stelde de raad voor 
weer bijeen te komen op 8 fe-
bruari om samen met loco-
secretaris Suanet de financië-
le situatie verder te verduide-
lijken. Op 11 februari komt de 
raad bijeen voor een vervolg 
op het debat.

Knipoog naar 
carnaval

Limmen - Zaterdag 6 febru-
ari is er vanaf 19.00 uur in 
de H. Corneliuskerk een ge-
zinsviering waarin naast de 
kleur oranje ook aan carnaval 
wordt gedacht. Het jaarthe-
ma van de H. Corneliuskerk is 
‘Geef de wereld kleur’. Kinde-
ren kunnen verkleed komen, 
misschien wel met een oran-
je tintje? Het kinderkoor zingt 
deze avond speciale liedjes 
en de viering wordt afgeslo-
ten op bijzondere wijze.

Theater voor 
vrijwilligers

Castricum   Stichting Wel-
zijn organiseert voor vrijwilli-
gers uit de gemeente Castri-
cum een informatieve bijeen-
komst met  theater. De titel 
van de bijeenkomst is  ‘Sig-
naleren kun je leren’. Vrij-
willigers uit alle kernen van 
Castricum zijn uitgenodigd 
op donderdag 25 februa-
ri in Restaurant Fase Fier. De 
kosteloze bijeenkomst is van 
13.45 tot 16.00 uur. De ac-
teurs van Theater Aan De 
Lijn spelen herkenbare en 
markante situaties in het vrij-
willigerswerk met de klem-
toon op boeiend en humo-
ristisch. Daarnaast wordt in-
formatie gegeven over pro-
blematiek die vrijwilligers in 

het vrijwilligerswerk tegen-
komen als: eenzaamheid en 
isolement, vergeetachtigheid, 
depressie, kinderen die bui-
ten de boot vallen en ande-
re psychische en maatschap-
pelijke problemen. Tijdens de 
bijeenkomst ontvangen vrij-
willigers een signalenkaart. 
Op deze kaart staat over-
zichtelijk en kort weergege-
ven op welke signalen en ge-
dragingen vrijwilligers in hun 
contacten attent kunnen zijn 
en hoe tijdig doorverwezen 
kan worden. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden 
via de site van Welzijn Castri-
cum, telefonisch tussen 9.00 
en 12.30 uur: 0251-656562 of 
via info@welzijncastricum.nl.

Dat kan niet waar zijn
Als betrokken inwoner van 
Castricum heb ik inmiddels 
via elf publicaties in de plaat-
selijke bladen en Dagblad 
Kennemerland de soap rond 
de overschrijding van de per-
sonele begroting van de ge-
meente Castricum gevolgd.

Dit resulteerde in het gevoel 
van ‘Dit kan niet waar zijn’. De 
zaak op een rij: Eind december 
2015 komen Mans en Klijnstra 
met een heel sombere kerst-
boodschap: We hebben gro-
te overschrijdingen op de per-
soneelskosten en het is struc-
tureel. We komen binnenkort 
met (structurele) maatrege-
len, lees: verhoging belas-
ting of korting subsidies. Geen 
analyse van de oorzaak van de 
overschrijdingen, los van wat 
kreten: BUCH, decentralisa-
ties in het sociale domein en 
een hoog ziekteverzuim. Ver-
volgens wordt er wat gezwar-
tepiet tussen raadsleden: wet-
houder moet weg, maar wet-
houder en burgemeester heb-
ben toch sorry gezegd, dus 
waarom zouden ze weg moe-
ten?
Dan een publicatie over pro-
blemen in het college: een 
heidag met de burgemees-
ter van Schagen als mediator. 
Waar het over gaat is niet dui-
delijk, maar er wordt een rela-
tie gelegd met de overschrij-
dingen op de personeelskos-
ten. Zou het college toch be-
zig zijn met een diepere ana-
lyse van de oorzaken en daar 
niet uitkomen? Of gaat het 
om de dubbele rol van de bur-
gemeester als voorzitter van 
B&W en portefeuillehouder 
personeelszaken? We weten 
het niet. Vervolgens schijnt er 
een brief van het college van 
B&W aan de gemeenteraad 
te zijn: problemen zijn opge-
lost. We hebben maatregelen 
genomen en er is nog maar 
een overschrijding van 87.000 
euro in 2016. Problemen op-
gelost of weggepoetst zo-
als een journalist het noemt. 
Dat leidde tot allerlei ingezon-
den stukken van raadsleden in 
de plaatselijke bladen. Kort-
om grote verschillen van me-
ning over de aard en aanpak 
van het probleem. En dan als 

meest recente bericht: Mans 
en Klijnstra komen zonder 
kleerscheuren uit een debat 
met de gemeenteraad over 
de problematiek. Er is meer 
tijd nodig voor een grondiger 
analyse. Mijn gevoel als bur-
ger: De aanpak van en binnen 
de gemeente heeft wel een 
hoog ‘vluchtgedrag’- gehalte, 
ook wordt er lekker ‘gezwar-
tepiet’ tussen fractievoorzit-
ters. Dat is niet goed voor het 
aanzien van het openbaar be-
stuur en het vertrouwen van 
de burgers in de kwaliteit van 
de gemeente. En... het lost het 
probleem niet op, dus binnen-
kort worden we weer gecon-
fronteerd met verrassingen. 
Natuurlijk is er meer aan de 
hand. Er lijkt iets grondig mis 
in de wijze waarop de partij-
en en de poppetjes binnen de 
gemeenteraad en het college 
met elkaar omgaan. Dat be-
lemmert het adequaat bestu-
ren van onze gemeente. Zo-
als Tom Pauka in zijn boek 
‘De banaan wordt bespreek-
baar’ heeft aangetoond, heeft 
de ‘wijze van omgaan met el-
kaar in gemeenteraad en col-
lege’ een direct effect op de 
cultuur binnen de ambtelij-
ke organisatie (vechtcolle-
ge in de jaren 70 in Gronin-
gen). Dus er is ook een flink 
probleem met de organisa-
tiecultuur binnen de ambte-
lijke organisatie in Castricum, 
dat waarschijnlijk de oorzaak 
is van het hoge ziekteverzuim, 
het niet de nek durven uitste-
ken bij de decentralisaties en 
het vertrek als kwartiermakers 
naar de BUCH.

Daarom mijn oproep als bur-
ger. Stop het niet in de doof-
pot, geen sorrycultuur en dan 
weer gewoon door, maar kom 
met een grondige analyse en 
onderzoek, als je daarvoor een 
externe inhuurt gebruik je in-
cidenteel geld om een struc-
tureel probleem op te lossen. 
En een beetje aandacht voor 
de communicatie naar de in-
woners van Castricum lijkt 
mij gewenst. Goed voor het 
draagvlak voor het openbaar 
bestuur! 

Jan Postma.

Castricum - Darter Jim-
my Hendriks uit Castricum 
is weer inde prijzen gevallen. 
Hij heeft samen met Mark 
Mc Geeney tijdens de Dut-

Jimmy Hendriks wint weer
ch Open Darts in Assen het 
koppeltoernooi bij de man-
nen gewonnen. Zij wonnen 
de finale met 5-3 van Shaun 
Carrol en Gareth Watts. 
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Jasper en Tigo winnaars
Castricum - Op het jaarlijk-
se ontwikkelingstoernooi in 
Alkmaar hebben twee judo-
ka’s van Judoclub Groefsema 
gewonnen. Tigo Richter wist 

na zes partijen de winst op te 
eisen en behaalde een eer-
ste plaats. Ook Jasper Mad-
derom behaalde de eerste 
plaats. 

Wethouder 
leest voor 

Castricum - Tijdens de Natio-
nale Voorleesdagen staat al-
les in het teken van voorlezen 
en prentenboeken voor peu-
ters en kleuters. In Castricum 
is er voorgelezen door een 
medewerker van de biblio-
theek bij agrarisch kinder-
dagverblijf Het Stokpaardje. 
In de bibliotheek in Akersloot 
werd er voorgelezen door 
een medewerker van de bi-
bliotheek en in Limmen las 
wethouder Esther Hollenberg 
voor in de Bibliotheek, te zien 
op de foto. Het prentenboek 
van het jaar is deze keer We 
hebben er een geitje bij! Van 
Marjet Huiberts met illustra-
ties van Iris Deppe.

Geslaagd 
voor EHBO
Castricum - Ieder jaar ver-
zorgt EHBO Vereniging Cas-
tricum een cursus Eerste 
Hulpverlener. Na een inten-
sieve training zijn de cursis-
ten onlangs geslaagd voor 
het examen. Zij kregen op 
maandag 25 januari tijdens 
een feestelijke bijeenkomst 
hun diploma uitgereikt. 
Vrijdag 29 januari hebben de 
leerlingen van groep 8 van 
de Paulusschool praktijkexa-
men gedaan voor het EHBO-
diploma. Onder deskundige 
leiding van een drietal exami-
natoren moesten de kinderen 
hun kunnen tonen. Op theo-
retisch gebied hadden ze 
donderdag al hun bekwaam-
heid getoond, door het the-
oretisch examen met twintig 
vragen te maken. Alle deel-
nemers zijn geslaagd.

Cirkel van verlies 
niet doorbroken 

Castricum   Kon CasRC de 
negatieve cirkel van verlie-
zen doorbreken? Na drie ver-
loren wedstrijden op rij kon 
winst op ‘t Gooi het tij keren. 
De basisopstelling was nage-
noeg gelijk aan die van te-
gen the Dukes, vorige week. 
Alleen Tom Hiddleston werd 
vervangen door Peter van der 
Geest. Cas ging scherp en 
sterk van start. 
De eerste vijf minuten van 
de wedstrijd verbleef CasRC 
zelfs constant op de helft van 
‘t Gooi. Scoren gebeurde pas 
in de vijfentwintigste minuut. 
Robert Samson ontving van-
uit een ruck de bal van To-
ny Hoogenboom en storm-
de door de Gooische verde-
diging. Met drie verdedigers 
op zijn nek kon hij de bal net 
aan over de try-lijn drukken. 
Matt Ball was nu wel trefze-
ker, hij mistte eerder een pe-
nalty op de palen, en bracht 
de stand op 7-0. 
Na de rust duurde het tien 
minuten voordat ‘t Gooi hier 
antwoord op had. Met een try 
en een benutte conversion 
maakte zij de stand gelijk. Te-
gen Den Haag en the Dukes 
waren het de tweede helft 

van de wedstrijd waar de 
klappen vielen voor CasRC. 
Ook tegen ‘t Gooi bleek dat 
het geval te zijn. In de zeven-
tiende minuut kwam de eer-
ste klap. Het team uit Naar-
den bracht de stand op 7-14. 
Nog geen twee minuten la-
ter kwam de genadeklap. RC 
‘t Gooi drukte hun derde try, 
maar wist deze niet te verzil-
veren. 
De cirkel van verlies werd 
ook nu niet verbroken. Met 
7-19 op het scorebord moet 
CasRC weer terug naar de 
analysetafel om te kijken 
waar valt te verbeteren. Het 
damesteam van CasRC, de 
CasRC Ladies wonnen met 
34-0 de Pickwickplayers uit 
Deventer. De CasRC Ladies 
staan momenteel bovenaan 
in hun competitie een maken 
een grote kans om kampioen 
te worden. 
Op zondag 28 februari spe-
len zij thuis, mogelijk hun 
kampioenswedstrijd. Ko-
mend weekend speelt Cas-
RC 1 thuis om 15.00 uur op 
sportpark Wouterland. DIOK 
uit Leiden komt dan op be-
zoek. Op de foto Tony Hoog-
enboom, foto: Theo Beentjes.

Limmen - Vrienden die allen 
bij de opgeheven carnavals-
vereniging De Uylenspieghels 
hebben gezeten, organiseren 
een Foute Duitse bieravond. 
Op zaterdag 6 februari wordt 
de Burgerij omgebouwd tot 
een echte Muncher feesttent 
en het bier wordt getapt in 
pullen. 

De gasten komen deze avond 
bij voorkeur in een dirndljurk-
je, lederhosen, geel regen-
pak of iets anders. De deu-

ren gaan om 20.30 open en 
dan staan die Münchener 
Smachtfetzen klaar. Samen 
met dj Albert Altendorff en 
het Showballet Helga Trun-
kenbold wordt de zaal he-
lemaal op z’n kop gezet. Tij-
dens deze avond is er ook 
het Limmer kampioenschap 
trekzagen voor heren- en 
damesduo’s. 
Kaarten voor iedereen van 
achttien jaar en ouder zijn te 
koop bij Gall & Gall en bij de 
Burgerij.

Vrienden organiseren 
Foute Duitse bieravond

Glitter & Glamour Bingo 
in Brasserie in ’t Groen

Heiloo - Na het succes van 
de vorige edities was het za-
terdag 30 januari tijd voor de 
derde editie van de Glitter & 
Glamour Bingo bij Brasse-
rie in ’t Groen. Op de rode lo-
per werden alle gasten ont-
vangen met een cocktail en 
daarna konden ze op de foto. 
Brasserie in ’t Groen was om-
getoverd in een glamoreus 
restaurant. 
Het werd weer een ouder-

wets gezellige avond uit, 
waarbij de voetjes van de 
vloer gingen op muziek van 
dj Larzzz en van de special 
act: saxofonist Tim Bakker. 
John Hoetjes presenteer-
de de avond in stijl en ook 
het prijzenpakket was groots 
mede mogelijk gemaakt door 
lokale ondernemers, waar-
onder een weekendje weg 
in een sealodge van Aan Zee 
vakanties. 

Castricum - Het Amster-
dams/Castricumse label To-
ztizok is weer geland in de 
Bakkerij. Op zaterdag 6 fe-
bruari staan in de line up on-
der andere Detroit, Shan-
kadelics, Nekschot en Joko 
Drono/Sjon Lemon. Vj WTR 
en dj Obama Snor zullen de 
kers op de taart deponeren. 
Omdat het oog ook wat wil 
zijn er diverse ‘pseudo art’ in-
stallaties aanwezig. 

Toztizok Jetset

Onbebouwd is ook optie
Vanaf december vorige jaar waren kust- en duinliefhebbers massaal in 
rep en roer vanwege het besluit van minister Schultz het verbod op bou-
wen buiten de bebouwde kom (in kustgebieden) op te heffen. Protesten 
bleken effect te hebben en nog maar enkele weken geleden werd ze 
door de Tweede Kamer teruggefl oten waarna het besluit teruggedraaid 
werd. 
Als het verbod op bouwen buiten de bebouwde kom opgeheven zou 
worden, dan betekent dit in principe vrij spel voor bouwers en uitbaters. 
Dit zou weer betekenen nog meer stallen, loodsen, bedrijventerreinen, 
winkels, restaurants, hotels en degelijke. En nu vind je vrijwel nergens 
anders al zoveel van dergelijke bebouwing als in ons land. Mét bijho-
rende en soms aanzienlijke leegstand tot gevolg.
Gelukkig is strandplateau paviljoen ‘Strand 10’ – met dank aan tegen-
werking van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en Platform Ons 
Strand - bijtijds tot het inzicht gekomen dat er beter aan gedaan wordt 
géén overnachtingseenheden te creëren op het plateau. Er mogen wel 
hele mooie boekwerken verschijnen over wat je allemaal kunt doen met 
(bebouwing van) de nog vrijwel ongerepte locatie Castricum aan Zee 
met haar strandplateau, maar de gemeente dient zich te beseffen dat 
onbebouwd laten óók een optie is. Net zoals minister Schultz dit wellicht 
– zij het met enige moeite -  is gaan inzien.
Paul Kuijper, Castricum. 
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Technologie, innovatie en onderzoek bij Technasium

Leerlingen Bonhoeffer aan de 
slag met knelpunt spoorovergang
Castricum - Het Bonhoeffer-
college is goed op weg naar 
een afdeling technasium. De 
school is de zevende onder-
wijsinstelling in Noord-Hol-
land die met deze onder-
wijsvorm voor havo/vwo gaat 
werken. Techniek, technolo-
gie, innovatie en onderzoeks-
vaardigheden staan hier-
bij centraal. Het technasium 
staat voor onderwijs dat den-
ken koppelt aan doen, theorie 
combineert met praktijk, ken-
nis leert construeren naast 
kennis consumeren. Donder-
dag 28 januari gaf wethouder 
Leo van Schoonhoven de offi -
ciële aftrap.
 
De Bonhoefferleerlingen kre-
gen van de wethouder een 
opdracht rond het werkveld 
mobiliteit en ruimte. Geen 
eenvoudige opdracht want 
het gaat om een zaak waar-
voor nog geen oplossing 
is gevonden: het knelpunt 

spoorovergang Beverwijker-
straatweg. De leerlingen bui-
gen zich over de complexe si-
tuatie rond het spoor en de 
gevolgen van bedachte maat-
regelen voor verkeer, omwo-
nenden en andere partijen.
De voorstellen van de leerlin-
gen vlogen afgelopen don-
derdag al door de lucht: een 
tunnel onder het hele dorp 
door, een brug, een aparte 
fi etsroute, het station op een 
andere plek, een rotonde, ver-
keerslichten, driedubbele be-
glazing van de woningen, en-
zovoorts. De meeste ideeën 
waren al eens de revue ge-
passeerd tijdens de raadsver-
gaderingen en in veel geval-
len stuitten die op praktische 
bezwaren. Hiermee werd rec-
tor Marga Nievelstein eerder 
geconfronteerd toen bleek 
dat bij een bepaald plan de 
school niet meer bereikbaar 
zou zijn voor hoge voertuigen.
Het was dan ook de rector die 

de technatoren een tijdje ge-
leden wees op de verkeers-
problematiek bij de spoor-
wegovergang en de moge-
lijkheid om die in te zetten 
voor een eerste technasium-
opdracht. De gemeente pak-
te dit plan enthousiast op en 
nodigde de leerlingen uit voor 
tekst en uitleg over het pro-
bleem. De leerlingen kwa-
men te weten dat er duizen-
den motorvoertuigen per dag 
door de Dorpsstraat gaan en 
duizenden de spoorwegover-
gang nemen en dat daardoor 
lange fi les ontstaan en een 
gevaarlijke situatie voor met 
name fi etsers.

De komende acht weken 
werken de leerlingen vijf les-
uren in de week naar een op-
lossing. Het gevraagde resul-
taat is een maquette die de 
verbeterde situatie represen-
teert, ondersteund door de 
eigen onderzoeksresultaten 

over de huidige situatie. In 
april respectievelijk juni van 
dit jaar presenteren de leer-
lingen hun resultaten.

Gerda Nicolai, projectleider 
technasium: ,,Met technasi-
um ontwikkelen leerlingen 
vaardigheden die in hun ver-
volgloopbaan nodig zijn. Ook 
krijgen ze een uitdagende, 
motiverende manier van on-
derwijs aangeboden die aan-
sluit bij de behoeften van 
jongeren. Aan de hand van 
vraagstukken die in de sa-
menleving spelen ontwikke-
len zij hun theoretische ken-
nis en hun praktische vaar-
digheden.” Wethouder van 
Schoonhoven: ,,Het zou na-

tuurlijk geweldig zijn als 
brugklassers, vanuit een heel 
eigen benadering opeens met 
het ei van Columbus zou-
den komen. Ik ben reuze be-
nieuwd waar ze mee gaan 
komen, maar voor de leer-
lingen gaat het in de eerste 
plaats om het proces zelf: een 
probleem dicht bij huis gron-
dig verkennen en mogelijke 
oplossingen inzichtelijk pre-
senteren. Een behoorlijke uit-
daging voor een pakweg der-
tienjarige en zeer leerzaam.” 

Op de open dag zaterdag 6 
februari, is op het Bonhoef-
fercollege volop informatie 
te krijgen over deze vorm van 
onderwijs.

100 inwoners gezocht 
voor afvaluitdaging

Castricum - De gemeen-
te Castricum zoekt 100 in-
woners die mee willen doen 
aan een bijzondere afvaluit-
daging. 100-100-100 is een 
project waarin 100 mensen, 
gedurende 100 dagen, 100% 
van hun afval scheiden. De 
deelnemers gaan ervaren 
hoe makkelijk afval scheiden 
is, en hoe je afval kunt voor-
komen. Deelnemers kun-
nen zich aanmelden vóór 15 
maart op www.100-100-100.
nu. De wethouders Pelzer 
(duurzaamheid) en afval (Van 
Schoonhoven) zijn de eerste 
aanmelders.
Wethouder Pelzer: ,,Ik zeg niet 
dat het een makkie wordt, 
want onbedoeld krijg je met 
heel veel afval te maken, al-
leen al door de verpakkin-

gen. Ik doe al heel veel aan 
afval scheiden en heb ook 
mijn kinderen daarin opge-
voed. Veel is dus al een van-
zelfsprekende zaak voor me. 
Ik ben reuze benieuwd wat 
er allemaal nog aan winst te 
boeken valt!” Wethouder Van 
Schoonhoven: ,,Afval gaan 
we steeds minder zien als af-
val en steeds meer als waar-
devolle grondstof. Als je het 
maar op de goede manier 
aanbiedt. Landelijk en ook 
in Castricum gaan we over 
op nieuwe manieren van in-
zamelen om het doel: drie-
kwart afval scheiden in 2020 
te halen.” Deelnemers staan 
er niet alleen voor: Zo’n 3000 
mensen in 29 gemeenten 
gaan tegelijkertijd de uitda-
ging aan.

Drukke open dag Clusius
Castricum - Vrijdagavond 
en zaterdagochtend hield het 
Clusius College open huis. 

Met een vernieuwd school-
gebouw en met het voor de 
vierde keer verkregen predi-
caat Excellente School waren 
zowel de vele leerlingen als 
docenten en ondersteunend 
personeel trots op alles wat 
getoond kon worden. 

Ondanks het slechte weer 
waren er veel bezoekers. 
Leerlingen waren druk met 

het rondleiden, ze maakten 
bloemstukjes voor de gas-
ten, bakten koekjes, ze lieten 
de gasten  hummus proeven,  
er kon knalgas gemaakt wor-
den, een scheikundig proefje. 
De  school was versierd, en 
natuurlijk was er heel veel in-
formatie over de lesstof, me-
thodes, de zorg die de school 
biedt, de Clusibus; de win-
terschoolbus voor leerlingen 
uit de Zaanstreek. Ook de 
marktkraam van het Clusius, 
het ondernemersproject van 
de school, was te zien.

Castricum - Met nog een 
wedstrijd te gaan in de win-
tercompetitie libre bij biljart-
vereniging Wik, was het vo-
rige week wel duidelijk wie 
de nieuwe kampioen wordt. 
Hein Kitsz, die al weken ach-
tereen koploper is, wist dat 
alleen Kees Baars een be-
dreiging voor hem was. Kees 
maakte die verwachting waar 
door zijn inhaalwedstrijden 
met hoge scores te eindi-
gen. Stand wintercompetitie 
libre: Hein Kitsz na achttien 
partijen 197 punten, Kees 
Baars met nog een partij te 
gaan 195 punten en de derde 
plaats is voor Peter Groenen-
dal met 193 punten.

Kees pakt 
zijn kans

IVN-wandeling  
Egmond - Het Nachtegalen-
pad in Egmond aan den Hoef 
is in de wintermaanden de 
startplaats van de maande-
lijkse IVN-natuurwandeling. 
Zondag 7 februari in het do-
mein van de landjes, het nol-
lenlandschap. Vanaf 11.00 
uur bij het PWN-informatie-
bord op het parkeerterrein 
aan het Nachtegalenpad, aan 
de noordkant van Egmond 
aan den Hoef. Opgeven voor-
af is niet nodig. 
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GroenLinks naar tegende-
monstratie in Amsterdam

Castricum - Op zater-
dag 6 februari zal de ex-
treemrechte Duitse orga-
nisatie Pegida demonstre-
ren in Amsterdam. Groen-
Links wil een tegengeluid 
laten horen tegen haat en 
uitsluiting en voor solida-
riteit. Daarom doet Groen-
Links Castricum mee aan 
een grote tegendemon-
stratie. Om 12.07 vertrekt 
een afvaardiging uit Cas-
tricum met de trein naar 
Amsterdam, waar om 
13.00 een demonstratie bij 
de Dokwerker begint.

Volgens GroenLinks mis-
bruikt Pegida de tragedie van 
vluchtelingen om angst en 
haat te zaaien tegen bevol-
kingsgroepen. 
,,De hetze tegen vluchtelin-
gen is in verschillende ste-
den al uitgemond in beklad-
dingen, brandstichtingen en 
aanvallen op asielzoekers-

centra en raadsvergaderin-
gen”, stelt Gerard Brinkman 
namens de partij. ,,Haatzaai-
ers grijpen incidenten aan 
om alle vluchtelingen als 
gevaarlijk af te schilderen. 
Daartegenover staat een gro-
te meerderheid van de bevol-
king die vindt dat ook wij in 
Nederland een bijdrage moe-
ten en kunnen leveren aan 
de opvang van vluchtelingen. 
Door heel Nederland hebben 
duizenden mensen geholpen 
met het inzamelen van spul-
len of  zich opgegeven als 
vrijwilliger om vluchtelingen 
bij te staan. Ook in Limmen 
bleek dat draagvlak toen veel 
mensen hielpen bij de tijde-
lijke opvang.” GroenLinks wil 
niet dat Pegida mensen te-
gen elkaar opzet. Daarom 
roept ze op tot een kleurrij-
ke demonstratie waarmee op 
zaterdag 6 februari in Am-
sterdam een tegengeluid te 
horen zal zijn.

Castricum - Afgelopen maand 
hebben 51 kinderen een zwem-
diploma behaald in zwem-
bad De Witte Brug. Op woens-
dagmiddag 6 januari slaagden 
voor het eerste Snorkeldiploma 
Jort van Hooff, Jennifer Paap 
en Quinten Rommel. 

De week daarna was er een 
groep van 26 kandidaten die 
voor het diploma A afzwom-
men: Tim Baltus, Eliza Ber-
ger, Florian Broekhof, Lay-
ra Colleye, Sofi e Fransen, Ro-
salie Grandiek, Jamie Grim-
berg, Yalisa Hurkmans, Nicky 
Jordan, Rosa Josefi na, Sijmen 
Klein Ikink, Didde Mandema-
kers, Lotte Mooij, Thijs Mos-
sing Holsteijn, Thomas Nij-
hof, Esmée Nijman, Tessa de 
Nijs, Joris van Oosterom, Ke-

ano Plasmeyer, Dinand van 
Sprang, Bruno Stein, Joost Uit-
tenbogaard, Sven Veldt, Tjeb-
be Visser, Mayoumi Zeldenrust 
en Jelle Zwikker. Op 20 janu-
ari werd er door twaalf kandi-
daten afgezwommen voor het 
B-diploma: Taras Antipin, Mats 
Bruggeling, Roos van Gelde-
ren, Sam Groot, Milo Hopman, 
Marieke Krimp, Annika Mo-
lenaar, Hannah den Ronden, 
Betty Schaap, Luuk Spek, Wil-
lemijn Steeman en Bas Winder. 

En op 27 januari werd er door 
tien kandidaten afgezwommen 
voor het C-diploma: Quinty 
Boetje, Isabel Chin, Gyano Col-
leye, Thorgal de Graaf, Alexan-
der Hess, Thilo Jagersma, Do-
ra van Kampen, Stan Kerklaan, 
Milan Lammers en Femke Trott. 

Afzwemmers in januari

Windturbines verder uit de kust

Castricum - Castricum en 
andere kustgemeenten 
spreken donderdag 4 fe-
bruari met minister Kamp 
van Economische Zaken 
over de plannen voor ex-
tra windmolenparken 
voor de kust. De kustge-
meenten zijn niet tegen 
windmolens, maar zien 
ze wel liever verder uit de 
kust. Een deel van de aan-
gewezen stroken ligt op 
slechts 18,5 kilometer uit 
de kust. Het gaat daarbij 
om grote turbines van cir-
ca 240 meter hoog. De-
ze windmolens zullen van 
Den Haag tot Den Helder 
zichtbaar zijn.
 
Wethouder Ans Pelzer (foto): 
,,Een vrij en onbelemmerd 
uitzicht is enorm waarde-
vol, zeker voor een gemeen-
te als Castricum waar toe-
risme en recreatie een be-

langrijke economische pijler 
is. We maken ons hard voor 
een alternatieve locatie ver-
der uit de kust.”
Het ministerie heeft eerder 
al een gebied aangewezen 
op 22 kilometer uit de kust 
maar kwam later met het 
voornemen daar een strook 
aan toe te voegen op 18,5 
kilometer uit de kust. Tegen 
die strook maken de kustge-
meenten bezwaar. De kust-
gemeenten pleiten ervoor 
om verder op zee te be-
ginnen met de aanleg van 
windmolenparken. Wellicht 
dat in een later stadium de 
techniek zover gevorderd is 
dat minder hoge turbines 
volstaan. Die kans wordt 
gemist als op locaties het 
dichtst bij de kust begon-
nen wordt. Pelzer: ,,Als de 
nieuwe plannen van minis-
ter Kamp doorgaan komen 
er ongeveer 250 windmo-

lens van 240 meter hoog op 
achttien kilometer voor van 
de stranden van Egmond 
aan Zee en Bergen aan Zee. 
Bij helder weer zullen de 
windmolens vanaf Heems-
kerk tot Callantsoog goed 
te zien zijn, dus zeker ook 
vanaf Castricum aan Zee. 
We zijn een duurzame ge-
meente en vóór windener-
gie. Maar wel op voldoende 
afstand. We zijn voor onze 
economie en werkgelegen-
heid sterk afhankelijk van 
bezoekers en toeristen die 
hier komen vanwege onze 
prachtige stranden en na-
tuur.” Inmiddels loopt er een 
onderzoek naar de moge-
lijkheden van extra windtur-
bines achter de 22-kilome-
tergrens. De kustgemeen-
ten zullen ook een eigen on-
derzoek doen naar de mo-
gelijkheden van het wind-
molenpark IJmuiden-Ver op 
zestig kilometer van de kust. 
Dat zou niet alleen gun-
stig zijn voor de gemeen-
ten Castricum en Bergen, 
ook de kustplaatsen Noord-
wijk, Katwijk, Wassenaar en 
Zandvoort hebben een voor-
keur voor deze locatie die 
voor niemand zichtbaar is. 
De gemeenten zullen in hun 
gesprek met de minister ad-
viseren een locatie verder uit 
de kust te kiezen. Het is uit-
eindelijk de Tweede Kamer 
die een beslissing neemt 
over de Rijksstructuurvi-
sie waarin de gebieden voor 
windmolenparken zijn opge-
nomen.

Hond voor de klas
Castricum - Een veilige om-
gang tussen hond en kind. 
Dat is het doel van het Sophia 
SnuffelCollege, een scholen-
project van de Koningin Sop-
hia-Vereeniging tot Bescher-
ming van Dieren. Met dit pro-
ject kunnen hondenbeten bij 
kinderen voorkomen worden 
en neemt angst voor honden 
af. Op woensdag 3 en 10 fe-
bruari is vrijwilliger Mirjam 
met haar hond op bezoek 
bij groep 3 van OBS De Sok-
kerwei. Bij het eerste bezoek 

laat Mirjam de kinderen ken-
nismaken met een handpop. 
Tijdens de tweede en derde 
les komt Yara mee de klas in 
en wordt de theorie in prak-
tijk gebracht. 
Hoe zie je of een hond boos 
is, of verdrietig? Wanneer 
mag je een hond aaien en 
wanneer kun je hem beter 
met rust laten? Aan het pro-
ject zijn voor basisscholen 
geen kosten verbonden, zo-
dat de lessen voor ieder kind 
toegankelijk zijn.

Akersloot - Na een lange 
carrière als speelster en van-
wege haar tomeloze inzet in 
het succes van Meervogels 
is  Wendy Zandbergen-Kers-
sens benoemd tot ere-lid van 
Handbalvereniging Meervo-
gels ‘60. Zij is de allerbes-
te speelster die de club ooit 
heeft gehad. 

Wendy is de 
allerbeste

Castricum - Iedereen tussen 
negen en dertien jaar kan 
meedoen in het Kinderatelier 
van Toonbeeld. Er worden tal 
van technieken aangeleerd. 
Zowel met klei als verf kun-
nen de kinderen verbeelden 
wat ze in hun hoofd hebben.
De mogelijkheden zijn onbe-
grensd. Er wordt afgewisseld 
tussen lekker groot en klein 
maar fi jn. De ene keer wordt 

Kinderatelier een verhaal verteld en gaan 
ze daarmee aan het werk, de 
andere keer worden bekende 
kunstenaars zoals Picasso of 
van Gogh bekeken om te zien 
wat zij hebben gemaakt.

Ter afsluiting is er een ten-
toonstelling. De cursus be-
gint op woensdagmiddag 16 
maart; laatste les en tentoon-
stelling op 1 juni. Aanmelding 
kan via de website van toon-
beeld. www.toonbeeld.tv
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Hartverwarmende dansdemonstraties
Limmen - Zerdag gaven-
de Streetdance- en Break-
dancegroepen van TIOS een 
hartverwarmende dansde-
monstratie De Bloemen in 
Castricum, waar het plezier 

vanaf straalden. Er was disco, 
een groepsbattle, hiphop en 
er waren veel showelemen-
ten te zien. 

Als extra een turndemonstra-

tie van de talenten van do-
cente Caroline Welboren. Ze 
lieten een turndemonstra-
tie van samenspel zien met 
verrassende showelementen. 
Foto: Juan Rooijakkers.

Op zoek naar rolstoelhandbaltalent
Castricum - Het CSV rol-
stoelhandbalteam uit Castri-
cum is er in geslaagd om af-
gelopen december Europees 
Kampioen te worden in Oos-
tenrijk. Dit succes proeft naar 
meer en het team is daarom 
op zoek naar nieuw rolstoel-
handbaltalent.
Het rolstoelhandbal team is 
twee jaar geleden gestart 
met een demonstratiewed-
strijd tijdens het 65-jarig jubi-
leum van CSV Handbal. De-

ze wedstrijd was zo’n succes 
dat er is doorgetraind met de 
groep op initiatief van Ada 
Stam, zelf vroºeger handbal-
keepster op hoog niveau bij 
CSV. Daarnaast hebben zij 
met ondersteuning van het 
Nederlands Handbal Ver-
bond een serie rolstoelhand-
baldemonstraties verzorgd in 
het land om meer aandacht 
te vragen voor deze relatief 
nieuwe tak van sport in Ne-
derland. Onder leiding van 

Bart Neeft van Sportservice 
Kennemerland zal dit sei-
zoen de promotie en de trai-
ningen voortgezet worden bij 
de handbalvereniging in Cas-
tricum en worden ook ande-
re handbalverenigingen on-
dersteund bij het opzetten 
van een eigen rolstoelhand-
balteam. Lid worden van het 
rolstoelteam van CSV Hand-
bal? Mail naar asnkl@sport-
servicenoordholland.nl of bel 
072-5763880.

CSV/Meervogels wint punt
Castricum - De mannen van 
CSV/Meervogels reisden af-
gelopen zaterdag af naar 
Friesland om in Leeuwarden 
te handballen. Met wat ex-
tra reistijd, in verband met 
een dichte afsluitdijk, ging 
de nogal wat krappe selectie 
op weg naar de tegenstander 
Cometas.

Cometas die tevens als CSV/
Meervogels vorig jaar wist te 
promoveren en ook dit sei-
zoen opnieuw in de top mee 
draait. De nummer vijf Co-
metas wilde natuurlijk tegen 
de nummer twee laten zien 
wat het te bieden had, maar 
tegenstand was in het be-
gin van de wedstrijd niet erg 
aanwezig. Toch werd er ge-
rust met een stand van 12-
10 voor Cometas. De mannen 
van Cometas stonden een 
paar minuten voor de twee-
de rusttijd op 22-19. 

Toen kwam er het moment 
dat de gasten even met vier 

man kwamen te staan, maar 
juist op dit moment kon CSV/
Meervogels aanhaken. Met 
nog tien seconden op de klok 
vond CSV/Meervogels het 
mooi geweest. Er werd geen 
snelle tegenaanval meer op-
gezet voor eventueel balver-
lies en bleef de bal keurig in 
de ploeg. Eindstand 22-22.
Met opnieuw slim en goed 
handbal in de laatste mi-
nuten wisten de gasten het 
maximale er nog uit te krijgen 
en kon het hard gestreden 
punt mee naar huis. Wat op 
zich ook een prachtige pres-
tatie is, aangezien de thuis-
wedstrijd tegen Cometas nog 
met 28-34 werd verloren. Er 
is dus zeker progressie ge-
boekt bij de ploeg.

Na dit gelijkspel blijft CSV/
Meervogels nog steeds op 
de tweede plaats staan in de 
Tweede Divisie. Tegen BDC 
wordt gespeeld op zaterdag 
13 februari om 20.10 uur in 
sporthal De Bloemen.  

Weer winst Sea Devils
Castricum - Zondag werd  
gestart met een man-to-man 
defense bij basketbalvereni-
ging The Sea Devils tegen 
BVA. Deze manier van verde-
digen had de afgelopen twee 
wedstrijden geholpen om de 
overwinning veilig te stellen 
en de eerste winning streak 
van het seizoen neer te zet-
ten. Dat was deze wedstrijd 
niet het geval. Het eerste 
kwart eindigde in 7-11 en de 
eerste helft in de lage rust-
stand van 23-20.
Voor BVA duurde het even 

voordat het team op gang 
kwam in het derde kwart, 
want pas in de vierde minuut 
wisten ze de basket te vin-
den. Dit bleek wel het start-
schot voor de Amsterdam-
mers om de wedstrijd weer 
naar zich toe te zetten. Door 
hun sterkstscorende kwart 
stond er aan het einde van 
het kwart 33-34 op het sco-
rebord. 

In het vierde kwart werd de 
achterstand omgezet in een 
voorsprong van vijf punten. 

Bekercompetitie tafeltennis
Castricum - Afgelopen vrij-
dag speelde het tweede team 
van tafeltennisvereniging 
Castricum, Bart Klomp en 
Wendy van Zilt-Wokke (foto), 
de tweede Harry Feenstra Be-
kercompetitiewedstrijd. In de-
ze competitie wordt gespeeld 
met teams van twee personen. 
Castricum speelde tegen VDO 
3 uit Uithoorn en Het Nootw-
heer 17 uit Purmerend.
Zij wonnen maar liefst acht 
enkelpartijen en één dubbel-
partij. De andere dubbelpartij 
werd gewonnen door de he-
ren van VDO. Eindstand: Cas-
tricum negen, VDO zes en Het 
Nootwheer nul punten. In de 
stand voor de bekercompeti-
tie staat Castricum op dit mo-
ment aan kop.  
Woensdag 13 januari stond de 
volgende wedstrijd op het pro-
gramma. Deze avond speelde 
Castricum 2 in Heemskerk. 
Tegenstanders waren Heems-
kerk 1 en uit Purmerend Het 
Nootwheer 14. Deze keer had-
den Bart en Wendy iets min-

der in te brengen; de enkel-
partijen en dubbels werden 
verloren. Bart won daarna één 
enkelwedstrijd en Wendy won 
er twee. Eindstand: Heems-
kerk zes, Het Nootwheer zes 
en Castricum drie punten.
Gelukkig stond Castricum 2 
er al goed voor en hebben ze 
toch de tweede ronde van de 
bekercompetitie gehaald.
Deze wedstrijden worden in 
februari en mei gespeeld. De 
beste vier teams mogen naar 
de fi nale in Zaandam.

BVA wist in acht minuten tijd 
maar twee keer de basket te 
vinden en maakte in de ver-
dediging fout op fout. Helaas 
kon de thuisploeg deze fou-
ten niet afstraffen door de 
vrijworpen te benutten. Hier-
door werd het nog onnodig 
spannend, zeker toen BVA 
in de laatste 1,5 minuut nog 
twee driepunters wisten te 
scoren en de voorsprong nog 
maar twee punten was. 
Maar het spel van BVA werd 
gebroken en de mannen 
konden opgelucht ademha-
len, want de derde winstpar-
tij op rij was een feit. Eind-
stand 49-44. 

Meedoen met spooktocht? 
Limmen - De kaartverkoop 
voor de spooktocht is ge-
start. Op 20 februari houden 
jongerencentrum Conquis-
ta en Scouting Limmen een 
spooktocht. De tocht is in 
twee groepen verdeeld; kin-
deren van acht tot en met elf 
jaar starten om 19.30 uur en 
tussen de twaalf tot en met 

veertien jaar om 21.15 uur. 
Kaartjes kosten 3,50 en zijn 
te koop bij Conquista tijdens 
de openingstijden. Zaterdag-
ochtend  6 februari maken 
kinderen van 10.30 tot 12.00 
uur Valentijnhartjes Zater-
dagavond staat de Clubdisco 
van 19.30 tot 22.00 uur in te-
ken van carnaval.



Vitesse verspeelt twee 
punten bij Beemster

Castricum - Twintig minuten 
speelde Vitesse als fiere kop-
loper, mede door een snelle 
openingsgoal in de derde mi-
nuut. Beemster oogde aan-
geslagen en rijp voor een af-
straffing zoals in Castricum 
waar met 4-0 werd verloren. 

Vitesse verzuimde niet alleen 
gebruik te maken van de in 
die fase geboden ruimtes, 
maar zakte daarna ver terug 
en liet Beemster terugkomen 
in de wedstrijd. In een tijds-
bestek van zeven minuten 
wist de thuisploeg drie keer 
te scoren en ging daardoor 

verrassend met een 3-1 voor-
sprong rusten. Door twee 
doelpunten ver in de twee-
de helft van invaller Luuk ten 
Broek werd uiteindelijk nog 
een punt uit het vuur ge-
sleept, maar voor de aanhang 
uit Castricum voelde het ge-
lijke spel als een nederlaag. 
Want zij hadden vrijwel alle-
maal het gevoel dat de kop-
positie geheel onnodig was 
weggegeven. Uiteindelijk 
was het Luuk ten Broek die 
zo’n vijf minuten voor tijd een 
dreigende nederlaag wist af 
te wenden en voor een 3-3 
gelijkspel tekende.

Dementie en een 
zelfgekozen levenseinde
Castricum - Op dinsdag 9 
februari is er wer een Alzhei-
mer Café en het onderwerp 
is dit keer ‘Dementie en het 
zelfgekozen levenseinde’. 
Men kan verschillend om-
gaan met het idee dat het le-
ven eindig is. Sommigen wil-
len de regie in eigen handen 
te houden, anderen geven 
het liever uit handen. Maar 
wat als je aan dementie lijdt? 
Deze en andere vragen die te 
maken hebben met wilsbe-
schikking worden behandeld 
door de gespreksleider van 
Alzheimer Nederland, afde-
ling Midden-Kennemerland. 
Tevens zal er een gastspreker 

aanwezig zijn van de Neder-
landse Vereniging voor een 
Vrijwillig levenseinde (NVVE). 

Meer weten over dit onder-
werp? Ga dan naar het Alz-
heimer Café in Service-
flat Sans Souci. Adres: Sans 
Souci 113, Castricum. Vanaf 
19.00 uur kan men aanbel-
len. Het programma start om 
19:30 uur en duurt tot 21.00 
uur. Iedereen is welkom: 
mensen met geheugenpro-
blemen, partners, kinderen, 
vrienden, buren. De toegang 
én het eerste kopje koffie zijn 
gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig.

Castricum - Op zondag 7 
februari, tussen 10.30 en 
16.00 uur, wordt er bij Hof 
van Kijk Uit een familiedag 
georganiseerd.

De Lionsclub Castricum-
Heemskerk bakt pannenkoe-
ken op een open vuur. Voor 
de kinderen is er tegen een 
kleine vergoeding de moge-
lijkheid om te knutselen met 
natuurlijke materialen zoals 
plakjes van een boomstam 
te zagen, jaarringen tellen en 
logo branden of ballonnen 
schieten.

Familiedag Hof 
van Kijk Uit

Castricum - Op donder-
dag 11 februari is er van 
10.30 tot 15.00 uur een ver-
koop van praktische artikelen 
die gemaakt zijn door de da-
mes van de handwerkclub in 
De Santmark. De opbrengst  
komt ten goede aan de be-
woners. Er is ook een expo-
sitie van Truus Quax te zien 
met als thema ‘Lieve Kunst’ 
tot 20 maart. Truus exposeert 
samen met Marion de Jonge..

Verkoop hand-
werk Santmark

Akersloot - Zondag speel-
den de handbaldames van 
Meervogels in Schermerhorn 
tegen Dynamo. De eerste 
helft ging nog gelijk op. Na 
even een voorsprong gepakt 
te hebben, wist Dynamo dit 
voor rust nog om te buigen 
naar 9-8. Hoewel Meervogels 
zich daarna leek te herpak-
ken, ging het vervolgens he-
lemaal mis. Dynamo liep uit 
tot een voorsprong van vijf 
punten. Meervogels speeld-
de wellicht de slechtste van 
het seizoen. Het fluitsignaal 
ging bij een stand van 23-14. 
De belangrijke wedstrijd te-
gen Volendam is op zondag 
14 februari om 11.50 uur in 
Volendam. 

Handbaldames 
verliezen 

Castricum - Zondag 7 febru-
ari is er gelegenheid om sa-
men inzichtmeditatie te be-
oefenen. Dit wordt begeleid 
door Bianca Vermeij en An-
neke Breedveld in het Yoga-
2Go, Pernestraat  31 te Cas-
tricum. Van 10.00 tot 12.00 
uur. Informatie: bvermeij@
telfort.nl, 0251-658851 of 06 
49149542. Entree vijf euro.

Meditatie

Jack van Gelder komt niet
Akersloot - Jack van Gelder 
heeft laten weten dat hij  om 
medische redenen donder-
dagavond niet bij de spon-
soravond van Meervogels`31 
kon optreden. De organi-
satie heeft nog overwogen 
om een alternatief program-
ma samen te stellen rond de 
voetbalbroers Ben en Daan 

Rienstra die door Jack zou-
den worden geïnterviewd, 
maar hiermee zou afbreuk 
worden gedaan aan de be-
lofte om een avond met Jack 
van Gelder mee te kunnen 
maken. Op dit moment is nog 
niet bekend wanneer Jack 
wel weer in de gelegenheid is 
om naar Akersloot te komen.

Trainer Alex Pastoor 
komt naar Vitesse22

Castricum - Volgende week 
dinsdag 9 februari komt Alex 
Pastoor een exclusieve pre-
sentatie geven voor sponso-
ren van Vitesse’22. Pastoor is 
de huidige trainer van Sparta 
en staat bekend als autoriteit 
op het gebied van voetbal. Hij 
legt ondermeer een link tus-
sen profvoetbal en onderne-
merschap. 
Vitesse’22 bloeit als nooit te 
voren. De club beschikt over 

maar liefst zestien senio-
renteams, waarvan het eer-
ste elftal op een tweede plek 
staat, en het tweede elftal 
trots aan kop gaat in de com-
petitie is. De toekomst ziet er 
rooskleurig uit. Om de am-
bities van Vitesse te onder-
strepen is voor volgend sei-
zoen is alvast de beste trai-
ner van de regio gecontrac-
teerd. Niemand minder dan 
Everard  Luijckx.

Bijzondere dichtbundel
Castricum - Op donderdag 
28 januari tijdens de eerste 
dag van de Poëzieweek pre-
senteerde de Noord-Hol-
landse zorginstelling Odion 
de dichtbundel ‘Alles mag in 
dichtersdromen’. Een specia-
le uitgave met werk van be-
stuurder Henk Steen uit Cas-
tricum en cliënt Steven de 
Haan. 
In deze bundel geven de 
schrijvers een inkijk in hun 

gedachten. Ieder vanuit hun 
eigen invalshoek. Met de ge-
dichten als inspiratiebron 
maakten de kunstenaars van 
Kunstgroep Odion toepasse-
lijke tekeningen.  De dicht-
bundel toont de gelijkwaar-
digheid en het talent van bei-
de woordkunstenaars, on-
geacht hun afkomst en rol. 
De dichtbundel ‘Alles mag in 
dichtersdromen’ is te bestel-
len via www.odion.nl. 

Zondag 7 februari 14.00 uur:

Limmen  -  unIted/davo

balsponsor: peeters vervoercentrale

pupil v.d. week: rodin oudendijk (speler Limmen D3)
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