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Castricum – In de gehele gemeente Castricum is volop geschaatst het afgelopen weekend.
Op de Schulpvaart bijvoorbeeld
en op de vijvers. Zaterdag opende VKIJ de prachtig gelegen ijsbaan aan de Zeeweg in Bakkum. Donderdagavond wordt de
avond van de lange adem: een

echte marathon. In Akersloot
mochten de kinderen vrijdagmiddag het ijs al op. De koeken zopie-tent deed hele goede
zaken. Ook werden bij ‘t Stet in
Limmen de ijzers ondergebonden door jong en oud. Huisfotograaf Peter van Renen maakte er
foto’s van.

Gratis kaantjes en/
of rundvet voor bij
de stamppot of voor
vetbolletjes
Zolang de
voorraad strekt

Apotheek van Ouwerkerk
is verhuisd!
Vanaf nu gaan wij verder als

Apotheek de Brink
Ons adres is:

Torenstraat 64
1901 EG Castricum
Tel: 0251-652500 (blijft ongewijzigd)
Onze nieuwe openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 8.30u - 17.30u
Zaterdagochtend
9.00u - 13.00u

Burgemeester Mooijstraat 29
Castricum 0251 652430

www.jpthijsse.nl

appelkanjers
Frisse elstar appel, stukjes abrikoos in
bladerdeeg, afgewerkt met amandelbroyage
Van 9 februari t/m 15 februari 2012

1 euro

Informatieavond
voor ouders
Open dag
9 februari 2012

20.00 uur

r
10.00 tot 13.00 uu
11 februari 2012

14 februari diverse
valentijns taartjes vanaf e9,95
Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683
Wij zijn te volgen op tWitter: @rosetBanket
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Nieuw! Huidzorg Heiloo, praktijk
voor huidtherapie en laserontharing

Heiloo - In het gezondheidscentrum aan De Strandwal 32 in
Heiloo opent Marlies Geldof op
18 februari haar nieuwe praktijk
‘Huidzorg Heiloo’. Huidzorg Heiloo is een praktijk voor huidtherapie en laserontharing. Marlies
Geldof vestigt zich als eerste gediplomeerde huidtherapeute in
Heiloo. Zij is gespecialiseerd in
laserontharing en het behandelen van de zieke en beschadig-

de huid. Huidzorg Heiloo maakt
gebruik van de lightsheer diode
laser voor de behandeling van
overbeharing. Daarnaast wordt
de KTP-diode laser ingezet voor
het behandelen van vaatjes en
pigmentvlekken. Deze lasers zijn
in tegenstelling tot de veelgebruikte flitslichtapparatuur veel
krachtiger en komen hierdoor
dieper in de huid. Het resultaat
van deze behandelingen is hierdoor definitief te noemen. Naast
overbeharing, vaatjes en pigmentproblematiek, kan men bij
Huidzorg Heiloo ook terecht voor
andere huidproblemen. Behandeling van acne, littekens, goedaardige onregelmatigheden van
de huid en advies op het gebied
van huidverzorging vallen allemaal onder huidtherapeutische
zorg. Huidzorg Heiloo behandelt
op basis van de meest recente inzichten verkregen door regelmatige nascholing. In de mo-

Hollands Glorie bij de
Wereldwinkel Castricum

Castricum - Deze maand staat
de Wereldwinkel in het teken van
Hollands Glorie. Dit viert de We-

reldwinkel op 11 februari vanaf
12.00 uur met haar klanten die
kunnen genieten van hapjes uit
het kookboek ‘Made in Holland’.
Hollanders varen al sinds de 17e
eeuw de wereld rond. Wat heeft
dat te maken met de Wereldwinkel? De winkel verkoopt stroopwafels met rietsuiker uit Paraguay en honing uit Nicaragua.
Chocolademelk met cacao uit
Ghana. Tulpenvazen uit Thailand
en gelukspoppetjes uit Brazilië
in Delfts blauwe kleertjes. Oma’s
stoofpot wordt bereid in een tajine en thee komt uit een Thai-

dern uitgeruste praktijk wordt
gebruik gemaakt van de nieuwste geavanceerde apparatuur.
Hiermee speelt Huidzorg Heiloo
in op de steeds groter wordende
vraag naar professionele huidzorg. Daarnaast heeft Huidzorg
Heiloo als doestelling een laagdrempelige praktijk te zijn voor
elke leeftijdscategorie, waar men
de tijd neemt om de huidproblemen in kaart te brengen en de
patiënt met veel aandacht te behandelen.
Marlies Geldof is aangesloten bij
de Nederlandse vereniging van
Huidtherapeuten en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (BIG registratie). Hierdoor komen behandelingen vaak
voor vergoeding in aanmerking.
Afhankelijk van de zorgverzekering is er een verwijsbrief van
een arts noodzakelijk. Kijk voor
informatie over alle behandelingen op www.huidzorgheiloo.nl.
se mok van onmiskenbaar Hollands design van Piet Hein Eek.
Ook het kookboek ‘Made in
Holland’ is een goed voorbeeld
van gemixte culturen. Dit kookboek is uitgebracht door Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland. Het is een kookboek door vrouwen die hun land
moesten ontvluchten en Nederlandse vrouwen die hen wilden
leren kennen.
Recepten van moeder op dochter overgedragen of speciaal bedacht, voor een simpele, huiselijke maaltijd of een feestelijke dag
– allemaal met liefde gemaakt,
in een Nederlandse keuken. Een
voorproefje hiervan krijgt men
op 11 februari vanaf 12.00 uur in
de winkel.

Landelijke meubeltjes en
accessoires online te koop

Uitgeest - Cassandra Doorakkers is een tevreden mens. Ruim
twee jaar geleden opende zij de
webwinkel www.hetsfeerwinkeltje.com met landelijke en brocante woonaccessoires en opgeknapte meubeltjes. En daar

heeft ze ontzettend veel plezier
in. “Het is nog steeds geweldig
om te zien wat je van een oud
meubelstuk kunt maken”, zegt
deze creatieve vrouw.
“Maar ook de tevreden klanten
zijn voor mij een stimulans om
mijn bedrijfje met inzet voort te
zetten”, vervolgt zij. “Mijn klanten
komen uit alle delen van Nederland en zelfs uit België. Ik bezorg
meubels, maar er zijn ook klanten die zelf vervoer regelen en
het gekochte meubelstuk komen
afhalen.” Wekelijks vult Cassandra de collectie aan met nieuwe opgeknapte meubels. “Op dit
moment kan ik de aanvraag van
meubelen met moeite aan. Ieder meubelstuk dat ik aanbied
is uniek. Gemiddeld staat een
meubelstuk maar drie dagen te
koop en dat kan een teleurstelling zijn voor klanten.” Op ver-

Spaanse passie van La Rosa
Castricum - In de reeks ‘Concert op Zondag’ is er 19 februari
bij Toonbeeld een optreden met
temperamentvolle Spaanstalige
zang en flamencogitaar te zien.
Op deze middag is te gast het
duo ‘La Rosa’ met haar warmbloedig programma genaamd
‘Gitano y Ladino’. La Rosa bestaat uit zangeres Astrid Duran en gitarist Manito. Ruim tien
jaar geeft dit tweetal concerten
in binnen en buitenland. Vorig

jaar heeft La Rosa de CD ‘Estrellitas’ gemaakt. Dit album is door
de pers goed ontvangen. Het optreden is akoestisch. Toonbeeld,
Jan van Nassaustraat 6 in Castricum. Aanvangstijd van het
concert 11.30 uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar aan de zaal en via
toonbeeld.concertopzondag@
gmail.com, bij Muziekhandel
Borstlap, Boekhandel Laan, en
de Readshop. Telefonisch reserveren: 0251659012.

Kijkje bij basisschool Augustinus
Castricum - Wie op zoek is naar
een goede basisschool voor zijn
of haar kleuter kan een kijkje komen nemen op de open dag van
basisschool Augustinus op 15
februari. Om 10.30 uur is er een
poppenkastvoorstelling. Daarna

kan men met het kind een bezoekje brengen aan de verschillende groepen. Aanmelden is
niet nodig, bezoekers kunnen zo
binnenlopen. Kijk voor meer informatie op de website: www.augustinus-tabijn.nl.

Metamorfose-massage

zoek knapt Cassandra meubelstukken op. Het is sowieso de
moeite waard om eens op de
website rond te kijken voor alle
grappige woonaccessoires die te
koop worden aangeboden.
Het adres is www.hetsfeerwinkeltje.com.

Uitgeest - Metamorfose-massage is een techniek die zich
vanuit de reflexologie heeft ontwikkeld. Corine de Birk biedt deze methode aan. “Het deel van
de voet, dat correspondeert
met de ruggengraat, komt overeen met de prenatale periode”,
vertelt zij.
“In deze negen maanden wordt
het lichaam van het kind in
de baarmoeder gevormd. Het
is ook de periode waarin de
kiemen worden gelegd van
defecten in ons mentale en
fysieke structuur, die zich in de
loop van het leven manifesteren. Via een zachte massage van
voeten, handen en hoofd, kan
er iets gedaan worden aan de
oorzaken van psychische en fysieke stoornissen die vaak door
stress tijdens de zwangerschap

zijn ontstaan. Want ieder mens
heeft een kracht in zich om zichzelf van binnenuit te genezen.”
De beoefenaar van de Metamorfose-massage treedt als
het ware op als katalysator en
maakt de weg vrij voor de eigen
levenskracht die volgens Corine
in ieder mens aanwezig is. “De
Metamorfose-massage stimuleert het loslaten van onze blokkades, waardoor wij vollediger
en volwaardiger kunnen leven.
Corine gebruikt deze methode
al vele jaren. “Juist in deze tijd
dat er veel stress aanwezig is
en de mens veel moet, werkt
deze
ontspannende
massage heel heilzaam.” Voor
meer
contact
kan
men
mailen of bellen naar cadebirk@
casema.nl, 06-10606771.
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Avond-, nacht- en weekenddienst huisartsen Castricum, Limmen, Akersloot
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot
08.00 uur en van zaterdag
08.00 tot maandag 08.00
uur: Huisartsenpost Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis,
Vondellaan 13 in Beverwijk)
alleen volgens telefonische
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen dagelijks vanaf 17.00 uur
en in het weekend tel. 0725180618.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur.
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel.
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr.
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum,
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel.
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12,
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 02513155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplatform@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijtscheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Voorbereidingen Gemeentegids 2012-2013 van start
Castricum - De voorbereidingen voor de gemeentegids 20122013, die in juni 2012 huis-aanhuis wordt verspreid in alle kernen, zijn gestart.
Uitgever FMR Producties benadert bedrijven met de vraag om
in de unieke gids te adverteren
en benadert alle organisaties en
verenigingen die in de voorgaande gids stonden vermeld met de
vraag of de contactgegevens
nog kloppen.
De uitgever zorgt er het komende jaar voor dat de gegevens via
de digitale gemeentegids actueel blijven, en dat die ook vanaf smartphones eenvoudig toegankelijk zijn dankzij een (gra-

tis) app. In de gids zijn ook plattegronden van alle kernen en de
Afvalophaalkalender voor 20122013 opgenomen.
Anders dan vorig jaar is de vermelding van cultuur- en sportverenigingen. De mogelijkheid
voor clubs om uitgebreidere
achtergrondinformatie over de
club in te zenden, vervalt dit jaar,
omdat lang niet al deze informatie actueel bleek te zijn. Naamen contactgegevens worden uiteraard wél in de gids opgenomen. Deze gegevens worden
door de uitgever verzameld en
binnenkort telefonisch gecontroleerd. Wijzigingen kunnen ook
zelf doorgegeven worden via info@fmr-producties.nl.

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 13:
uITGEEsT

Tienjarig jubileum Mucicstar
Castricum - Afgelopen zaterdag gaf Mucicstar een tweetal concerten
in Geesterhage in Castricum. De show begon met de twee allereerste
leden van tien jaar geleden. De ruim twee uur durende show stond garant voor een groot aantal liedjes, vol muzikaliteit en plezier. Tijdens de
middagvoorstelling werden de prijswinnaars bekend gemaakt van de
kleurwedstrijd. De prijzen werden uitgereikt door GTST-actrice Robin
Martens. Foto: VJPhoto.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
21-01-2012: Jasmijn Nele Sophia, dochter van M. Jansen en
S.J. Berkhout, geboren te Alkmaar. 22-01-2012: Rick, zoon
van J. Modder en S.C.P. Brakenhoff, geboren te Alkmaar.
24-01-2012: Willem, zoon van
O. van der Schaaf en N. Spaan,
geboren te Beverwijk. 24-012012: Noah Cornelis, zoon van
P.H.C. Visser en M.C. Haak, geboren te Alkmaar. 25-01-2012:
Kiki Dieuwke, dochter van J. Laterveer en D.A. Bollemeijer, geboren te Alkmaar. 26-01-2012:
Laura, dochter van B.J.C. Herijgers en P. ter Beek, geboren
te Beverwijk. 28-01-2012: José
Fiene Wilhelmina, dochter van
M.M.J. Glorie en G. de Vries, geboren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
20-01-2012: Lukas Gerardus,
zoon van G.W. Duijn en M.M.C.
Kerssens, geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
28-01-2012: Max, zoon van P.M.
Jonker en R. Krijger, geboren te
Alkmaar.
Aangifte huwelijken en partnerschapsregistraties:
20-01-2012: Zomerdijk, Nico en
Burger, Sarina G.M., beiden wonende te Limmen. 25-01-2012:
van Westerop, Lars A. en Krom
Anja T., beiden wonende te Limmen. 27-01-2012: Schotte, Bart
E. en Oosterbaan, Carola, beiden wonende te Castricum. 2701-2012: Bergman, Jelte D. en
Molenkamp, Lara beiden wonende te Castricum. 27-01-2012:
Bergfeld Raymon P. wonende te
Heemskerk en Schuijt Marlene
C. wonende te Castricum. 01-022012: van West, Sjors, wonende
te Castricum en van der Duin,
Maaike, wonende te Hilversum
Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
20-01-2012: Nijweide, Rob en
Borst, Linda M., beiden wonende te Castricum.
Overleden:
Wonende te Castricum:
17-01-2012: Colijn, Coenraad
P.W., oud 87 jaar, overleden te
Castricum, gehuwd geweest met
S.P.H. Hanff. 20-01-2012: Veerkamp, Anthonius H., oud 85 jaar,
overleden te Castricum, gehuwd
met A.M.H. Amende. 20-012012: Braaksma, Alice A., oud 58
jaar, overleden te Castricum, gehuwd met R.F. van Daalen. 2301-2012: Huisman, Elizabeth,
oud 89 jaar, overleden te Castricum, gehuwd geweest met J.
Mulder. 27-01-2012: Rummens,
Cornelia M., oud 80 jaar, overleden te Castricum, gehuwd met
P.C. Kreek. 28-01-2012: Snel,
Geertruida C.J., oud 68 jaar, overleden te Castricum, gehuwd met
A.N. Glorie. 31-01-2012: Geerlof,
Lubertus W., oud 51 jaar, overleden te Bakkum.
Wonende te Akersloot:
21-01-2012: de Goede, Wilhelmina, oud 84 jaar, overleden te
Akersloot, gehuwd geweest met
J. Adrichem. 22-01-2012: Albrink, Anna M.G., oud 90 jaar,
overleden te Akersloot, gehuwd
geweest met J.J. Veldt. 28-012012: Dirkson, Guurtje G., oud
77 jaar, overleden te Akersloot,
gehuwd geweest met B.J. Spanjaard.
Wonende te Limmen:
19-01-2012: van der Poel, Alida W., oud 82 jaar, overleden te
Limmen, gehuwd met H. Segerius. 25-01-2012: de Beurs, Cornelis, oud 84 jaar, overleden te
Limmen, gehuwd met A.A. Hof.
Wonende te Bakkum:
18-01-2012: Rogge, Marie-José, oud 60 jaar, overleden te Alkmaar, gehuwd met F.A.P.H. van
Gerwen.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr
CouranT: 5.850
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL
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John the Revelator bij Blues
in ‘t Mirakel van Bakkum!
Programma 9 feb t/m 15 feb 2012
donderdag 20.00 uur vrijdag 21.15 uur
zaterdag 21.00 uur zondag 20.00 uur
maandag 18.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

War Horse

vrijdag 21.00 uur
zaterdag 18.30 uur

The Girl with the Dragon Tattoo
donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur
zaterdag 21.30 uur
zondag & woensdag 20.00 uur

Suskind

maandag 21.15 uur dinsdag 14.00 uur

MoneyBall

vrijdag 18.30 uur
dinsdag 20.00 uur

The Help

zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur

Achtste groepers huilen niet
zaterdag & zondag 13.15 uur
woensdag 13.30 uur

Tony 10

zaterdag 13.15, 16.00 & 18.30 uur
zondag 10.30, 13.15 & 16.00 uur
woensdag 16.00 uur

The Muppets (NL)
woensdag 13.30 uur

Alvin & The Chipmunks 3
Dorpsstraat 70 • Castricum
Tel. 0251 - 65 22 91

War Horse

hij tegenkomt veranderd, maar
vooral inspireert.

War Horse begint met een opmerkelijke vriendschap tussen
een paard en zijn trainer Albert.
Wanneer de twee gescheiden
worden zien we een bijzondere reis van het paard gedurende
de oorlog, waarbij het paard niet
alleen het leven van mensen die

War Horse is een indrukwekkend
verhaal over vriendschap en oorlog. Wat begon als een succesvol boek, werd vervolgens een
gigantische internationale hit
op Broadway. Nu wordt het door
een van de beste regisseurs in
de filmgeschiedenis verfilmd.

The Muppets

Walter is de grootste Muppets
fan ter wereld. Samen met zijn
beste vrienden Gary en Mary
gaat hij op vakantie in Los Angeles. Tijdens zijn bezoek aan
The Muppets Studios ontdekt
hij het slechte plan van de rijke oliemagnaat Tex Richman. Hij
wil The Muppets Studios veranderen in een groot olieplatform.
Walter, Mary en Gary gaan daarom op zoek naar The Muppets
om ze weer bij elkaar te brengen
voor de ultieme Muppetshow om

waren beschikbaar waren en via
hen maakte Andrea Milano zijn
entree en vervolgens vocalise Ellen Gosselink. De band streeft
naar een uitgebalanceerde
‘sound’ en stelt sfeer boven virtuositeit. Met zijn zessen hopen
de leden van Duinzand niet alleen met de naam van de groep
een vakantieachtig ontspannen
gevoel op te wekken. De bezetting van Duinzand: Hans Gosselink synthesizer, Rogier Verbeem,
basgitaar en gitaar, Jan Moer-

De band toert nog steeds door
heel Europa. De afgelopen jaren
heeft de band samen gespeeld
met internationale blueslegendes waaronder Peter Green,
Snowy White, Stan Webb en vele
anderen. Ook zijn ze uitgebreid
op tournee gegaan door Australië. Inmiddels heeft de band vele
albums uitgebracht.
De entree is gratis en de aanvang is 15.30 uur. Samenstelling
van de band: Tom Huissen zang
en basgitaar, Frans ten Kleij solo-en ritmegitaar, Cor Dijkhuizen drums, PaulDammers slide-en ritmegitaar, Erwin Aubroeck orgel,piano en synthesizers. Meer informatie via tel.:
0251 671353/0651144262 of kijk
op www.mirakelvanbakkum.nl.

zo tien miljoen dollar op te halen en de Studios te kunnen redden. Maar The Muppets bij elkaar brengen blijkt nogal een
lastige opdracht. Ze zijn al jaren
niet meer samengekomen en ieder van hen leidt nu een eigen
leven. Fozzy zit nu bij een band
genaamd Moopets, Miss Piggy is
een moderedactrice bij Vogue en
woont in Parijs, Animal zit in een
kliniek in Santa Barbara om zijn
woede-uitbarstingen onder controle te krijgen en Gonzo is een
zeer bekende loodgieter geworden.

Souvenirs de Samois

Duinzand bij de Jazz
Session Club Vredeburg
Limmen - Op zondag 12 februari treedt tijdens de maandelijkse sessie van Jazz Session Club
Vredeburg vanaf 16.00 uur het
kwintet Duinzand op samen met
zangeres Ellen Gosselink. Op
Koninginnedag 2010 tijdens de
muzikale instuif bij Fred en Ineke Timmer, speelde Hans Gosselink op zijn synthesizer ‘Lover
Man’. Jan Moerbeek was daarvan onder de indruk en vroeg
Hans samen iets op te zetten.
Rogier Verbeem en Jannes Engel

Castricum - Zondag 12 februari een nieuwe editie van Blues bij
’t Mirakel van Bakkum. Dit keer
heeft Jos Zonneveld John the
Revelator geboekt voor een liveoptreden.
Voor blueskenners behoeft deze
band eigenlijk geen introductie.
Ruim veertig jaar geleden werd
Tom Huissen, zanger en bassist,
destijds woonachtig in Londen
en een goede vriend van Peter
Green, stergitarist bij John Mayall’s Bluesbreakers. Hij was getuige van de oprichting van Peter Green’s nieuwe band Fleetwood Mac.
Al snel richtte Tom zijn eigen
bluesband op John The Revelator, geïnspireerd door zijn idool
Peter Green. Reeds vanaf de beginperiode sloeg de band aan.

Swingende gypsy jazz
in Het Oude Theehuys

beek cornet, bugel, Jannes Engel drums, Andrea Milano saxen,
fluit en Ellen Gosseling vocals.

Bakkum - Met gepaste trots
presenteert het Oude Theehuys
op zaterdag 11 februari. Souvenirs de Samois. Het kwintet wordt gevormd rond Rino
van Hooijdonk en Bram van Es,
twee spelers van naam in de gitaarstijl van Django Reinhardt.
Bram en Rino speelden in 2010
in verschillende formaties op het
hoofdpodium tijdens het Django Reinhardt festival in Samois.

Souvenirs de Samois wordt verder gevormd door de Vlaamse
violist Bruno op de Beeck, zijn
zoon Sam op slaggitaar en Michiel van Engelen op contrabas.
Souvenirs de Samois treedt op
tussen 14.00 en 16.00 uur. In
het voorprogramma speelt vanaf
13.00 uur La Cuerda, het trio van
gypsy flamencogitarist Ed Beerepoot. Toegang is gratis.

Sociaal Carnaval Castricum presenteert spetterend programma
Castricum - Het is Stichting Sociaal Carnaval Castricum weer
gelukt om voor de zesde maal
een grote feesttent te plaatsen
op de Brink. Het eerste spektakel
dat zich aandient is het benefietconcert op donderdag 9 februari
dat gegeven wordt door Muziekvereniging Excelsior uit Limmen
en Muziekvereniging Emergo uit
Castricum. Aanvang 20.00 uur.
Toegang 2,50 euro. De Ray’s Initiative Bigband sluit de avond af
met een gevarieerd programma.

Eind jaren 80 speelden diverse
muziekanten in de Castricumse bigband Triple E. De jonkies
van toen zijn de veertigers van
nu. Op initiatief van René Zaal is
de Big Band in 2010 opnieuw leven in geblazen. De band speelt
eigentijdse muziek variërend van
rock, swing en funk. Voor het benefietconcert heeft de bigband
een speciaal programma samengesteld met bekende nummers.
Swingen dus! Vrijdag 10 februari wordt er een groot Keeztoer-

nooi georganiseerd waar gestreden wordt om de titel Keezkampioen van Castricum/Akersloot/
Limmen. Keezen is het laatste
jaar immens populair en is een
typisch Noord-Hollands spel.
Zaterdag 11 februari vindt de
jaarlijkse sportverkiezing plaats.
Aansluitend start om 19.00
uur het traditionele korenfestival waaraan de volgende koren deelnemen: Shantykoor De
Skulpers uit Castricum, zanggroep De Limbeats uit Limmen,

het jubilerende kinderkoor Musicstar uit Castricum, Shantykoor
de Zaalneelden uit Egmond en
Musicalgroep The Cast uit Castricum. Zij gaan strijden om de
CAL wisselbokaal. Entree 2,50
euro. Zondag 12 februari wordt
het hoogtepunt van de activiteiten. Dan is het grote carnavalsfeest voor mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 250
gasten mag de organisatie begroeten. Veel artiesten treden
belangeloos op waaronder de

Rotterdamse zanger Perry Zuidam, feestzangeres Volendamse Thilly en niet te vergeten Barry Heimering. Ook de befaamde kermisband De Wico’s zorgen
voor een echt carnavalsgevoel.
Hoogtepunt is de beroemde
Play Back Show, die gepresenteerd wordt door Henny Huisman die tevens de prijsuitreiking
doet van de best verklede feestganger.Voor een onvervalste polonaise zorgt de blaaskapel uit
Rotterdam.
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Nieuw Geesterhage is
aan raad gepresenteerd

Elfstedentocht en op
vakantie! Wat nu?
Limmen - Richard Bloedjes van
Univé
Noord-Kennemerland
brengt de lezers iedere maand op
de hoogte van interessante weetjes en bruikbare tips over verschillende consumentenzaken.
Deze maand behandelt hij ‘de
reis- en annuleringsverzekering’.

ting geldt in Duitsland, Finland,
Frankrijk, Italië, Noorwegen,
Oostenrijk, Zweden en Zwitserland. En vergeet ook (passende)
sneeuwkettingen niet.

Autohulppakket
Daarnaast is het aan te raden
om een autohulppakket af te
Het is winter in Nederland en de sluiten. Centraal hierbij staat
voorjaarsvakantie komt eraan. hulp bij pech en ongeval in het
Gaat u ondanks het prachtige buitenland (binnen Europa).
winterse plaatje op wintersport- Daarbij kunt u rekenen op hulp
vakantie of kiest u liever voor de langs de weg (bijv. noodreparawinterzon? Een doorlopende ties), autorechtsbijstand en
reisverzekering is gemakkelijk soms zelfs een vervangende
en voordelig voor mensen die chauffeur en vervoer van uw
meer dan twee keer per jaar op auto terug naar Nederland.
vakantie gaan.
Die hulp geldt niet alleen voor
uw auto, motor of kampeerauto.
Wintersportdekking
Ook als er iets gebeurt met
Vooral bij de uittocht naar de uw caravan, vouwwagen of
wintersport is het belangrijk om aanhanger bent u verzekerd.
alle risico’s verzekerd te hebben.
Een ongeluk zit immers in een Annuleringsverzekering
glad hoekje. Een aanvullende Annuleringsverzekeringen mawintersportdekking is noodzake- ken vaak deel uit van de reisverlijk als u op wintersportvakantie zekering. Deze verzekering kan
gaat. Hierbij moet u denken aan bij het reisbureau afgesloten
ski’s, kleding en een eventuele worden of ingebouwd worden in
gipsvlucht. Als de reis richting de de doorlopende reisverzekering.
bergen met de eigen auto gaat, Een reis annuleren of voortijdig
zorgt u er dan voor dat uw auto afbreken, is erg vervelend. En de
winterklaar is. Let op: in sommige oorzaak is vaak ernstig. Met een
landen is het gebruik van winter- dergelijke verzekering beperkt u
banden verplicht tijdens winterse de financiële schade bij afbreken
omstandigheden. Deze verplich- of annuleren van de reis. Een

Vernielzucht
Limmen - Zondag rond 3.50 uur
hebben agenten op de Laan van
Zeeman in Heillo een 16-jarige jongen uit die plaats en een
15-jarige jongen uit Limmen

aangehouden. Zij worden verdacht van het vernielen van de
autospiegels van minimaal vijf
voertuigen die geparkeerd stonden op de E.J. Potgietersweg.
Een getuige zag dat de jongens
de auto’s vernielden en belde

specifieke annuleringsverzekering die nu aan de orde is, is de
Elfstedentocht verzekering. Deze
verzekering vergoedt de annuleringskosten van uw reis als de
Elfstedentocht verreden wordt
tijdens uw vakantie.
Meer weten?
Gaat u binnenkort op vakantie?
Kom dan eens bij ons langs. Wij
helpen u vrijblijvend met het vinden van de juiste besparingen.
Univé Noord-Kennemerland is te
vinden in Heemskerk aan de
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75
en in Limmen aan De Drie Linden
1, tel. (072) 505 35 81.
de politie. Die kwam snel en kon
de jongens aanhouden. Doordat de voetsporen van de twee
in de sneeuw stonden, konden
zij al snel als verdachten worden
aangemerkt. Tegen het tweetal is
proces-verbaal opgemaakt.

Zoek de 10 verschillen
valentijnsdag - nu ook zo

Oplossing elders in de krant

Castricum - De gemeenteraad
heeft overwegend positief gereageerd op het plan Nieuw Geesterhage. In dit plan wordt het
huidige Geesterhage gehandhaafd en komt daarbij een aanbouw waarin Stichting Nieuw
Geesterhage en Centrum voor
Jeugd en Gezin worden gehuisvest. De huisvesting van Toonbeeld vindt plaats in het huidige
centrum. Onderdeel van het plan
is ook nieuwbouw van 25 appartementen en 14 kavels. Gedacht
wordt aan 15 appartementen in
de sociale prijscategorie, op het
Geesterhagecomplex, 10 middeldure appartementen, op een
losstaand gebouw met daarin
ook commerciële ruimte, 6 tweeonder-één-kap en 8 vrije kavels
in het dure segment, aan de A.
Schweitzerlaan/Dag Hammerskjöldlaan. Er komt geen ondergrondse parkeergarage. Er is nu
nog wel twijfel rondom de verkeersafwikkeling en er werden
zorgen geuit over de huidige situatie op de woningmarkt. Aan
de zijde van het winkelcentrum
moet een soort cultuurplein komen. Besluitvorming vindt plaats
in een latere vergadering.
Het eerdere plan van Biesterbos en Kennemer Wonen is van
de baan, nadat beide partijen de
onderlinge samenwerking verbraken. Biesterbos heeft vervolgens een haalbaarheidsonderzoek opgesteld en uitgewerkt
in overleg met Stichting Nieuw
Geesterhage en met gebruikers
en omwonenden. De gemeen-

te heeft in deze periode de aangeleverde informatie beoordeeld
op zaken als ruimtelijke inpassing, verkeer en parkeren en financiën. De besturen van het
Buurtcomité Regio Geesterhage
en Stichting Nieuw Geesterhage hebben aan wethouder Portegies aangegeven dat dit alternatieve plan wat hen betreft een
haalbaar plan is. Voordat dit plan
definitief wordt, zijn nog de nodige stappen te nemen. Een volgende stap in het proces is een
besluit van de gemeenteraad
of de gemeente wel of niet verder wil gaan met het alternatieve
plan en onder welke voorwaarden. Bij een positief besluit kan
het plan worden uitgewerkt tot
een definitief ontwerp. Dan volgen het aanpassen van het bestemmingsplan en het verlenen
van de benodigde vergunningen.
In de procedure kunnen omwonenden en belanghebbenden
hun mening geven. Het Buurtcomité heeft voorgesteld om te
werken met een panel met daarin verschillende belanghebbenden. De gemeente gaat daarin mee.
Er zijn in 2007 provinciale subsidies toegezegd waarbij het plan
op 1 januari 2012 gereed had
moeten zijn, dus enige haast
is geboden. Het college wil dat
een claim van de gemeente aan
Kennemer Wonen en Biesterbos Planontwikkeling afgehandeld wordt voor er een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst
wordt gesloten.

Keramiek van Koopman
Castricum - Keramiek van Joop
Koopman is tot en met 8 maart
te zien in Streetscape, Burgemeester Mooijstraat 13. Joop
maakt beelden voor binnen en
buiten met als thema ‘de vrouw’.
Geïnspireerd door vruchtbaarheidsbeelden uit verschillende
perioden en culturen maakt hij
op geheel eigenzinnige wijze en
in eigen stijl zijn vrouwenfiguren.
De beelden zijn hoog gestookt
waardoor ze zomer en winter
buiten kunnen blijven staan. Ook
de kleur, die veelal vermengd is
met de klei, kan alle weersomstandigheden aan. Joop Koopman woont en werkt in Uitgeest.
Joop is na ruim 25 jaar lesgeven
in 2001 fulltime kunstenaar geworden. Joop studeerde in de jaren tachtig aan de Amsterdamse
Akademie voor beeldende vorming. Zijn kunstwerken zijn ook
te zien op www.streetscape.nl en
wie belangstelling heeft om een

beeld aan te schaffen kan een
afspraak maken om zijn beeldentuin op De Kuil 3 in Uitgeest
te bezoeken.

Fiets en gladheid

gladheidbestrijding op fietsroutes kunnen melden.

Regio - De Fietsersbond heeft
weer een meldpunt geopend,
waar fietsers hun ervaring met

Meldingen kunnen worden gedaan op www.fietsersbond.nl/
meldpunt-gladheidsbestrijding.
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Diepvrieskip

Motie tegen baggerstort aangenomen
Castricum - De motie van de
PvdA om zich uit te spreken tegen geplande baggerwerkzaamheden van het recreatieschap in
het Alkmaardermeer en met name op de Saskerleidam en het
schiereiland Saskerlei is door
de gemeenteraad aangenomen.
Dit standpunt wordt nu schriftelijk bekendgemaakt aan het recreatieschap en provincie. John

Hommes van de PvdA: “Omwonenden van het Alkmaardermeer
maken zich grote zorgen over de
stort van bagger in het meer.
Het is niet bekend hoe vervuild
de grond is, daarom groeit het
verzet met de dag. Het Recreatieschap schijnt daar flink wat
geld mee te verdienen. Al die
commotie was voor de PvdA re-

den om een motie in te dienen
om de geplande baggerstort tegen te houden.” Alleen D66 ging
niet mee. Marcel Steeman noemde de motie te verstrekkend, omdat er nog overleg plaatsvindt
tussen de wethouder en het recreatiegebied. Foto: Stichting tot
behoud natuur en cultuurhistorische waarde Alkmaardermeeromgeving.

Ondanks herhaalde verzoeken om in te grijpen in het hertenkamp van
Dijk en Duin in verband met de extreme koude, waren drie instanties
niet bij machte een aantal kippen van wisse vriesdood te redden. Ondanks de voedering mijnerzijds waren ze zonder enige dekking kansloos.
Een paar planken waren waarschijnlijk voldoende geweest dit drama te
voorkomen. Dierenbescherming: “We verbinden u door met de Dierenambulance.” Dierenambulance: “We hebben de dode dieren verwijderd.
De rest is Dierenbeschermingswerk.” Receptie Dijk en Duin: “Ze hebben
toch een dik verenpak en de zon schijnt vandaag. Anders eten we vanavond diepvrieskip.” Mij is duidelijk dat de echte diepvrieskip niet onder
dieren gezocht moet worden. In de eerste plaats natuurlijk onder diegenen die hun ‘dierbare’ pluimvee ’s zomers over de omheining dumpen.
Benieuwd hoe dit drama eindigt? Er zijn nog vijf kippen over. Soms ontdooit een vrieskip als er pers verschijnt.
J. v. Plateringen, Bakkum.

Het is carnaval in Gorteldonk! Meedoen met pilot in de

Limmen - Zaterdag 11 februari barst het carnaval los in De

Burgerij met een Amsterdamse
avond vanaf 20.00 uur. Burger-

Zoek de 10 verschillen
oplossing

meester Mans is aanwezig om
de officiële sleuteloverdracht te
doen en hiermee wordt het carnavalsseizoen in Gorteldonk officieel geopend. De cheque van
111,11 euro wordt overhandigd
aan een van de geselecteerde
doelen. De de toegang is gratis.
Vrijdag 17 februari is het kindercarnaval, met om 8.45 uur clown
Coco Christal en het spel Ren je
Rot. ’s Middags is er voor de bovenbouw een playbackshow. De
winnaar mag zijn/haar act nogmaals ten gehore brengen tijdens het bezoek aan zorgcentrum De Cameren op 20 februari. De carnavalsvereniging speelt
bingo met de bewoners.
Zaterdag 18 februari is er een
‘Voute Avond’ vanaf 21.00 uur
met de band Back4More. Het is
bovendien de kunst om zo ’vout‘
mogelijk gekleed te gaan. Thema
dit jaar: Spaanse sferen. Zondag 19 februari is de optocht.
Om 13.00 uur verzamelen bij de
Vuurbaak. Kinderen vanaf vier
tot en met negen jaar zijn welkom om op te stappen op een
van de twee kinderkarren.
Om 13.30 uur start de optocht,
om 14.45 uur gaat het feest verder in De Burgerij tot 19.00 uur.
Patrick Bouquet en Event4All
verzorgen de muziek. Zondag
Housefreakerz vanaf 20.30 uur
met de dj’s Juicy Jugs en Rick
Beers. De toegang voor deze
avond is 3,50 euro. Twee kaarten
kosten 5,00 euro. Kaarten zijn in
de voorverkoop te verkrijgen bij
Gall & Gall in Limmen en aan de
kassa.

Collecteren?
Castricum - Voor de collecteweek die dit jaar plaatsvindt
van 12 tot en met 17 maart is
het Reumafonds nog op zoek
naar collectanten. Neem contact
op met Els van Soest, tel. 0251
657786 of Mieke Kamphuys, tel.
0251 671308.

kern Bakkum Zuid

Op 31 januari is tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het gemeentehuis van Castricum het startschot gegeven voor de pilot Kern- en
Wijkgericht Werken in de kern Bakkum Zuid. D66 wethouder Hilbrand
Klijnstra is de portefeuillehouder. Deze manier van werken betekent een
extra kans voor burgers om mee te doen in hun eigen wijk, vanuit eigen inzet, verantwoordelijkheid, kennis, betrokkenheid en kracht. Door
deze manier van werken wordt ook de kloof tussen de politiek en de
burgers kleiner. Iedereen kan meedoen op basis van gelijkwaardigheid,
openheid en met vertrouwen in elkaar om dit tot een succes voor iedereen te maken. D66 lost hiermee één van de belangrijke speerpunten
uit ons verkiezingsprogramma 2010-2014 in. De kracht van de pilot zit
in de samenwerking tussen burgers, gemeente, woningbouwcoöperatie
Kennemer Wonen, politie, maatschappelijke instellingen en organisaties,
scholen zonder dat er alleen maar verlanglijstjes aan elkaar worden gegeven. De pilot duurt 1 jaar, er wordt een gezamenlijke wijkvisie opgesteld, samen met onder andere de wijkbeheerder worden wijkschouwen
gehouden om te kijken wat goed gaat en wat beter kan en er is een
buurtsignaal, een initiatief van de politie, er worden interviews gehouden
met een aantal inwoners van Bakkum Zuid om te kijken wat zij vinden
van de veiligheid in hun wijk. Het is van groot belang dat inwoners van
Bakkum Zuid actief mee doen met deze belangrijke pilot in de wijk, D66
roept u dan ook op u aan te melden bij de gemeente!
Mariska El Ouni, fractievoorzitter D66 Castricum. (Ingekort door de recactie).

Gemeentehuis beveiligd?
Geacht college, De fractie van De VrijeLijst hoopt met u dat onze ongemakkelijke toegemeten fractiekamer, de werking van de verlichting in
de raadszaal in de avonduren, het onbetreedbare voorplein als het een
paar graden vriest, de losse stoeptegels, de beperkte openstelling van de
parkeergarage en de soms gebrekkige werking van de audioapparatuur
in het nieuwe gemeentehuis snel tot het verleden zullen behoren. Meer
nog hoopt onze fractie dat u en de ambtelijke organisatie vanmorgen
(maandag 6 februari) uw werkzaamheden volgens planning op heeft
kunnen nemen, en met name dat alle flatscreens, pc’s en andere kostenvergende apparatuur nog op hun plaatsen staan.
Zondag 5 februari is tijdens een werkbezoek van onze fractievoorzitter
aan het gemeentehuis het alarm afgegaan om, in afwachting van de gebeurtenissen die je bij een dergelijk voorval mag verwachten, vervolgens
vast te stellen dat na 20 minuten de stilte weer intrad zonder dat zich
een poortwachter, alarmdienst of enig andere medewerker of dienstdoende surveillant ter plaatse had laten zien. Om vast te kunnen stellen
of hier mogelijk sprake was van een misverstand of andere bijzondere
omstandigheid - files of uitval van treinen - besloot onze fractievoorzitter
het alarm nogmaals in werking te brengen, en wederom moest worden
vastgesteld dat er niets gebeurde. Van de politie kregen wij te horen dat
het voorval niet tot de taakuitoefening van de politie kan worden gerekend en in plaats hiervan toch vooral de veiligheidsdienst te informeren.
Gemeenteraadsfractie De VrijeLijst, Ron de Haan. Ingekort door de redactie).
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Frank Leonhard en Herman
Becker bikkels op Weissensee
Frank zeer tevreden. “Het was
erg zwaar. Tot 125 kilometer ging
het goed. Het ijs was best redelijk. Toen kreeg ik last van mijn
maag en heb niets meer gegeten. Na afloop heb ik dat gemerkt. Ik was behoorlijk afgedroogd en kon alleen een broodje en een bordje soep naar binnen werken.”

Castricum - Castricummer
Frank Leonhard (foto) heeft voor
de veertiende keer de Alterna-

tieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee uitgereden.
Met een tijd van 10.19 uur was

Schaakbekerteam van
Castricum ronde verder
Castricum - In de eerste bekerronde voor Noord-Hollandse schaakteams heeft Castricum
met 3-1 gewonnen van KTV uit
Enkhuizen. De Enkhuizenaren
waren gebrand op een overwinning omdat Castricum de afgelopen vier jaar al twee keer eerder
zegevierde in een bekerconfrontatie. Dat lukte wederom niet,
want Robert van der Wal was
met zwart redelijk snel klaar aan
het eerste bord tegen de sterke
Adri Haakman. Haakman liet het
loperpaar aan Van der Wal over

en dat bleek hèt recept voor een
moeizame avond voor de witspeler. Robert overspeelde zijn
tegenstander vanuit een gelijke
stelling en wist wel raad met de
risico’s die wit nam. Alweer een
overwinning voor Robert dus,
die momenteel een erg hoog
schaakniveau haalt. Heleen van
Arkel-de Greef speelde aan bord
twee tegen Cees van der Zee. De
partij werd ingewikkelder naarmate de tijd verstreek, maar uiteindelijk bleek Heleen de zaken
wat beter getaxeerd te hebben

Frank reed de 200 kilometer
met zijn vriend Herman Becker,
de vader van marathonschaatser Arjan. “Herman is lid van de
Schaats Trainings Groep. Hij is
met zijn 67 jaar twee jaar ouder
dan ik, maar ook in de vorm van
zijn leven. Herman reed de 200
kilometer in 8.56 uur. Een toptijd,
al is uitrijden het belangrijkst.
Daar gaat het om en dat hebben
wij gedaan.”
dan haar tegenstander, die vond
dat hij veel beter stond. In een
gecompliceerde stelling tastte
de zwartspeler mis en verloor.
Zodoende was de winst binnen
en verder zorgde een zeer geconcentreerd spelende Mark
Min aan het vierde bord voor
het derde winstpunt tegen Marco Groot. Alleen Hans Leeuwerik
moest de winst aan zijn tegenstander laten toen hij een schijnoffer verkeerd behandelde en
een heel stuk inleverde waarna
hij kansloos verloor.
Robert staat nu één winstpunt
los van de concurrentie en de
vraag is wie hem gaat stoppen.
Op afstand wordt Robert gevolgd door Heleen op plaats
twee en Thomas Broek op drie.

Brons voor Serena Stel op NJK
1.09.57, een pr van 1 seconde.
De middagsessie bestond uit de
200 vrij en de 200 wissel. In een
spannende race zwom Serena
een tijd van 2.09.95 een pr van
ruim 3 seconden en een verdiende derde plek. Op de 200 wissel verbeterde Serena haar pr
met vier seconden. Haar tijd van
2.29.34 was goed voor een vijfde plek. Zondag was de dag van
de loodzware 400 wissel. Ze had
5.21.79 nodig om deze 16 banen
af te leggen.

Castricum - Vrijdag 3 tot en
met zondag 5 februari vonden
in het Sloterparkbad te Amsterdam de Nederlandse Junioren
Kampioenschappen korte baan
plaats. Dit toernooi werd georganiseerd door de KNZB in samenwerking met De Dolfijn. De
Castricumse Lisette Wester, oud
zwemster van Aquafit, loopt stage bij de KNZB en heeft dit toernooi mede georganiseerd. De in

Castricum wonende en in Amsterdam voor de Dolfijn zwemmende Serena Stel heeft op dit
toernooi zeven afstanden gezwommen. Vrijdag begon zij met
de 400 vrij; haar tijd van 4.40.56
was twee seconden boven haar
tijd en goed voor een vijfde plek.
Haar tweede afstand deze dag
was de 200 rug waar ze ook vijfde werd in 2.27.56. Serena werd
zaterdag op de 100 rug 12e in

Als laatste kwam Serena uit op
de 100 vrij. Ze bleef steken op
1.00.13 wat goed was voor de zevende plaats. Haar tussen tijd op
deze 100 vrij 29.17 (50 vrij) was
ook een pr. Na een wat teleurstellende start werd dit toch nog
een mooi toernooi voor Serena. Mede door het goede optreden van Serena mocht De Dolfijn
voor de derde keer op rij de Andre Cats bokaal in ontvangst nemen voor de club met de meest
behaalde punten.

Vissen in de kou
Bakkum - Op zondag 5 februari werd er weer gevist op het
strand. Ondanks het barre winterweer waren er toch ruim twintig leden die het wilden proberen.
Het was guur en koud. Alleen de
sportvissers van de Salamander
en de mountainbikers voor Alp
d’HuZes waagden zich op het
strand. Hier werden de jongens
van de mannen gescheiden.
Alles wat aan de elementen
bloot werd gesteld bevroor meteen. Aas aan de haak zetten was
al een hele opgave en de verwachting was dat ook de vis-

sen het diepere, warmere, water
op hadden gezocht. Toch is het
weer gelukt om diverse vissen te
vangen; dagwinnaar werd Frank
Juffermans met 72 cm, tweede werd Frans Glorie met 48 cm,
dit na aftrek van de lengte van
zijn eigen vinger. Door de koude haakte hij zijn vinger en de
jury verdacht hem er van dit als
vis mee te hebben geteld! Op de
derde plaats eindigde John Willems met 47 cm en Gert-Jan de
Zeeuw ook met 47 cm. Ook een
keertje meevissen of lid worden?
Kijk dan op www.zeevisvereniging-de-salamander.nl.

Tafeltennisvereniging
Limmen komt op stoom
Limmen - In de tweede ronde van de tafeltenniscompetitie
heeft Tafeltennisvereniging Limmen goede resultaten geboekt.
Ondanks de sneeuw hebben zowel Limmen 2 als Limmen 4 uit
bij Olympia een knappe uitoverwinning geboekt. Bij de senioren won Limmen 4 overtuigend
met 9-1 van Olympia 13. Mooi
hierbij is te vermelden dat Limmen 4 hierdoor aan leiding gaat
in deze poule. Limmen 2 won
uit knap met 6-4 van Olympia 9,
Ronald Duinmeyer pakte hierbij zeer verdienstelijk een aantal
wedstrijdpunten mee. De jeugdteams van de vereniging hadden
zaterdag een ‘super saturday’,
waarbij alledrie de teams hun
wedstrijden wonnen. Het vlaggenschip bij de jeugd won met
7-3 van Spirit 2. Zowel Tim Wokke, Frank Kleef als Remco Bos-

man pakten twee enkelpartijen.
Daarnaast werd ook het dubbel in winst omgezet. Limmen 2
won met 6-4 van Dov 4 en Limmen 3 won met 10-0 van Spirit 5.
Limmen 3 heeft nog steeds alle
gespeelde partijen in winst omgezet, met dank aan sterke optredens van Matthijs Nap, Jeremy Geels en Sanne Briefjes. Iedereen is van harte uitgenodigd om een keer kennis te maken met tafeltennis. Voor geïnteresseerden senioren worden
een tweetal open trainingen gegeven: 10 en 13 februari (beiden
vanaf 20.00 uur). Voor jeugd is er
komende vrijdag een vrijblijvende kennismakingstraining van
18.30 tot 20.00 uur. Tafeltennisvereniging Limmen is gevestigd
aan de Hogeweg 61 te Limmen.
Voor meer informatie: Reinier
Poelman: r.poelman1@hetnet.nl.

Groentjes winnaar van
Arno Haarmode Toernooi
Castricum - Afgelopen weekend heeft biljartvereniging ‘t Stetje voor de zesde keer het Arno
Haarmode Toernooi gespeeld.
Piet Castricum, Cor Sprenkeling,
Henk Revers en Siem Groentjes
bereikten de halve finale.
De strijd om de derde en vierde
plaats werd gevoerd tussen Piet
en Cor, waarbij Piet op eenvoudige wijze wist te winnen.

Daarna volgde de finale. Siem
moest starten en maakte drie
caramboles, Henk antwoordde met een serie van zestien caramboles, de hoogste serie van
het toernooi.
In de laatste twee beurten ging
Siem hem toch weer voorbij. Zo
ging Siem Groentjes naar huis
met de felbegeerde wisselbeker.
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En nu ik!

“Als er maar actie is!”

Pascal Massée (36) werkt als stuurman-machinist bij het Loodswezen in IJmuiden.
In hun mooi verbouwde huis
word ik gastvrij onthaald door
Pascal en zijn vriendin Sabine.
“Ik ben een doener. Vanaf mijn
vijftiende stond ik al bij slagerij Admiraal achter de toonbank.
Daar heb ik echt leren werken. Ik
zat toen ook al in de horeca onder andere bij het vroegere Zeebad Castricum en ondertussen
deed ik de Havo. Na een paar
jaar hts en de mbo hotelschool
ging ik fulltime de horeca in.
Leuk werk, vooral op het strand,
altijd veel te doen maar na zo’n
vijftien jaar had ik het gezien. Altijd gedoe rond uitbetaling en totaal geen sociaal leven. Ondertussen ging ik al vaak met een
vriend mee die bij de crewchange van het Loodswezen in IJmuiden werkt . Dat leek me wel wat,
het brengen en halen van loodsen die de vrachtschepen de
haven in en uit moeten leiden.
Eerst heb ik geïnvesteerd in het
halen van mijn monsterboekje,
een nautisch paspoort voor iedereen die beroepsmatig vaart
op zee, daarna heb ik gesolliciteerd. Ik kon beginnen als matroosgezel en wist het meteen:
dit is het! Vervolgens heb ik aan
de zeevaartschool in zestien weken mijn papieren gehaald voor
stuurmanmachinist en stuurmanwerktuigkundige en binnen
negen maanden kreeg ik een
contract voor onbepaalde tijd!”
Sabine vervolgt: “En ondertussen
deed hij ook zijn versnelde op-

leiding voor de vrijwillige brandweer.” Pascal: “Ja, ik vind nu eenmaal àlles leuk.”
Ik vraag Pascal of hij foto’s heeft
van zijn werk bij het loodswezen.
“Heb je tijd?”, vraagt hij en voor
ik het weet zit ik bij hem in de
auto richting IJmuiden. Even later maak ik aan boord van de pilotboot kennis met zijn drie collega’s en twee loodsen en zie ik
de vuurtoren op de pier van Wijk
aan Zee aan me voorbij trekken.
We varen! Pascal doceert: “Je zit
nu op een zeer geavanceerde,
zogenaamde tenderboot, jet gestuurd; hij is in Amerika geproduceerd, kan in één keer helemaal stil liggen. Vandaag is het
stralend weer, een eitje, maar je
moet je voorstellen dat het flink
stormt, dan is het een hele kunst
de tender zo aan te meren dat de
loods veilig op en van het vrachtschip komt.”
We naderen een immens vrachtschip, behendig legt de kapitein
de tender langzij; Pascals collega’s begeleiden de loods van
boord, snel klimt hij langs het
touwladder het vrachtschip op.
In een paar minuten is de actie
voorbij en zetten we koers naar
een volgend schip, achtervolgd
door tientallen krijsende meeuwen. Pascal: “Ik draai drie keer
per week diensten van twaalf
uur. Het is natuurlijk afhankelijk
van hoe druk het is maar als ik
thuis kom, kan ik vaak niet meer
dan eten, een warm bad en mijn

bed in. Binnenkort kom ik in een
landelijk poel, dan ga ik ook in
andere havens werken, Harlingen, Den Helder, Vlissingen, de
Eemshaven, Hoek van Holland.
Allemaal goed om ervaring om
te doen, ik wil door voor stuurmankapitein. Het liefst straks in
IJmuiden voor vast, dan ben ik
elke avond thuis.”
Er moeten nog foto’s gemaakt
worden. Ik krijg een zwemvest
aan en Pascal zet me met een
lijn vast aan een metalen stang,
die als reling over de hele tender loopt, zodat ik veilig van voor
naar achter kan lopen. We staan
op de voorplecht, de kapitein begint te stunten. Pascal schreeuwt
bezorgd naar me: “Gaat het
goed?”
Goed? Geweldig! Wie wil er nou
niet op een zonnige maandagmiddag met een snelheid van
60 knopen over de golven vliegen? Sinds vier jaar werkt Pascal
ook bij de vrijwillige brandweer.
“Brandweerman, daar droomde
ik als kleine jongen al van. Om
de vijf weken heb ik piketdienst,
ik ben inmiddels zo’n tweehonderd keer uitgerukt.” Hij toont
me zijn pieper van de brandweer.
“Ook als ik geen dienst heb, wil
ik natuurlijk wel weten wat er
gaande is! We hebben speciaal
ons huis hierop uitgezocht, binnen enkele minuten kan ik bij
de brandweergarage zijn. Ik ben
ook aed’er: zodra er een melding
is van iemand met een hartstilstand kan ik opgeroepen worden
om hulp te bieden met een defibrillator. Dit moet uiteraard wel
allemaal passen in mijn rooster
voor het Loodswezen.” In de tijd
die over blijft knapt hij een oldtimer jeep op, waar hij, samen
met een vriend mee kan crossen en aan trialwedstrijden doet.
Sinds twee jaar heeft hij ook zijn
motorrijbewijs, ruim 30.000 km
heeft hij er al op zitten.
Sabine: “En ondertussen heeft
hij ook nog in negen maanden tijd het huis verbouwd. Pascal? Daar zit geen rem op!” Pascal grijnst. “Adrenaline hè. Als er
maar actie is.”
Marie Kiebert.

Castricumse Oratorium
Vereniging in concert
Castricum - De Castricumse
Oratorium Vereniging geeft op
24 februari haar jaarlijkse concert in de St. Pancratiuskerk op
de Dorpsstraat 113-115. Op het
programma staan twee werken:
het Requiem van W.A. Mozart
en de Mis in C van L. van Beethoven. Aan het Requiem werkte Mozart tot op zijn sterfbed in
1791 en het is het werk van een
genie op de toppen van zijn kunnen. Tot op de dag van vandaag
is het één van zijn meest geliefde werken. De Mis in C van L.
van Beethoven is geschreven in
1807 in opdracht van vorst Esterházy, die het werk niet erg kon
waarderen. Hij vond het té ver-

nieuwend, maar volgens kenners toont Beethoven hier juist
al zijn symfonische en vocale
kwaliteiten. De C.O.V. wordt begeleid door het Begeleidingsorkest voor Noord-Holland en het
geheel staat onder leiding van
Pieter-Jan Olthof. Solisten: Heleen Koele (sopraan), José Scholte (alt), Jan van Elsacker (tenor)
en Hans de Vries (bas). Aanvang
20.00 uur. Entree 25 euro. Bestelformulieren zijn verkrijgbaar
bij koorleden, boekhandel Laan,
muziekhandel Borstlap, V.V.V. en
bibliotheek. Telefonisch bij Arian Bos, tel.: 0251-314324. Voor
meer informatie: www.covklanken.nl.

Stiltewandeling in
teken van Valentijn

Forento speelt op Titanic-festival
Castricum - Op zondag 12 februari speelt Toneelgroep Forento de gloednieuwe eenakter
‘Hemelwater’ van Peter Aten op
het Zaans Eenakterfestival. Het
twintigste Zaans eenakterfestival staat geheel in het teken van
de ondergang van de Titanic, nu
honderd jaar geleden. ‘Hemelwater’ is een speciaal voor Forento en het Zaans Eenakter
Festival geschreven kort toneelstuk. De Titanic is vergaan, na

het ongeluk komen de resten
naar het voorportaal van de hemel, om daar toegelaten te worden tot het hemelwater: de serene wateren van de eeuwige rust.
In een kort en humoristisch toneelspel voorziet Peter Aten de
argwanenden van nieuwe munitie voor twijfel over de ware oorzaak van de ondergang van de
Titanic. Regisseur Roy Drommel
laat schoorstenen spreken en
daagt de acht spelers van Foren-

to uit om de doden weer tot leven te laten komen en hun verhaal te vertellen. De zes eenakters worden op zondag 12 februari gespeeld in het Zaantheater
in Zaandam. ’s Middags is er een
voorstelling die begint om 13.00,
’s avonds begint de voorstelling
om 19.00 uur. Voor 15,00 euro zijn alle zes eenakters te zien.
Meer informatie op www.forento.nl, kaarten via www.zaantheater.nl.

Castricum - In deze roerige tijd,
wordt de roep om stilte steeds
groter. Aan het begin van dit jaar,
is het voor het achtste jaar dat
Marianne Duijn en Rob de Wit
stiltewandelingen organiseren
met veel gemotiveerde deelnemers en mooie ervaringen.
Maandag 13 februari is er weer
een stiltewandeling en dit keer
staat deze in het teken van Va-

lentijn. Verzamelen om 9.30 uur
op de parkeerplaats voor het informatiecentrum De Hoep aan
de Zeeweg. Het vertrek van de
ongeveer anderhalf uur durende
wandeling is om 9.45 uur. Deelname is gratis. Na afloop is er
gelegenheid om, voor eigen rekening koffie of thee te drinken
bij Johanna’s Hof. Voor meer informatie Rob de Wit, tel. 0653740895.
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Zonnepanelen op schoolgebouwen
voor het voortgezet onderwijs

Plaatsing panelen door Mark Meijne van de firma Zonbespaart uit Castricum.
Regio - In 2011 heeft de provincie Noord-Holland de mogelijkheid geboden aan schoolbesturen, dus ook aan Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland,
om in het kader van ‘zon op het
dak’ subsidie aan te vragen voor
het plaatsen van zonnepanelen op de daken. Deze aanvraag
is gehonoreerd en in de afgelopen maanden zijn op de schoolgebouwen van het Bonhoeffercollege, het Jac. P. Thijsse College en een drietal locaties van het
Kennemer College de zonnepanelen door Zonbespaart bv geplaatst.
Er zijn zo gemiddeld tussen de

25 m² en 30 m² panelen geplaatst. Het maximale wat binnen de subsidieaanvraag haalbaar was. Het zonlicht wordt opgevangen door zonnecellen en
via een zogenaamde ‘omvormer’
die in de school hangt wordt het
of zelf gebruikt of anders aan het
elektriciteitnet teruggeleverd.
In de scholen zijn digitale displays aangebracht om te visualiseren wat er op dat moment
wordt bespaard. Zo kan iedereen op elk moment zien wat de
zonnepanelen aan energie per
dag en totaal opwekken. Daarnaast is waar te nemen, via het
laatste lichtje ‘vermeden uitstoot’

hoeveel minder CO² uitstoot dat
heeft opgeleverd.
Het blijkt dat het plaatsen van de
panelen binnen de scholen niet
onopgemerkt is gebleven, omdat er allerlei vragen over zijn
gesteld. Bijvoorbeeld: “Hoelang
kunnen de panelen mee?”. Dat is
dus minimaal 25 jaar. Of de vraag
“Moet je zonnepanelen regelmatig wassen om opbrengst te behouden?” werd gesteld. Ze zijn
zo gemaakt dat er geen vuil aan
vastplakt, ze zijn zelfvoorzienend.
Er wordt wel geadviseerd het systeem jaarlijks te laten controleren, zodat het systeem in topconditie blijft.
Het doel is om de aankomende

De display die in de aula hangt.
jaren te werken aan een schoolgebouw dat zo ‘groen’ mogelijk
is. Naast de maatschappelijke
relevantie, zal dit in de komende jaren ook vanuit de overheid
opgelegd worden. Het plaatsen
van de zonnepalen is de eerste
stap om tot een zo groen mogelijke school te komen.

Joodse vertellingen omlijst met klezmermuziek
Castricum - Wonderlijke verhalen en wonderlijke melodieën:
Oud Castricummer Walter Roozendaal speelt ze en de accordeon vertelt ze mee. Op zondag
12 februari kan men tijdens de
zondagmiddagsociëteit genieten
van zijn boeiende verhalen en
muziek. Veel Joodse vertellingen
herbergen een kleine wijsheid of
een humoristische gebeurtenis.
Samen met de oosters getinte
melancholieke klezmer melodieen zijn het soms meer sfeertekeningen dan verhalen. Maar hoe
oud ook: ze spreken zich krachtig uit over actuele thema’s.
Als verteller ligt de combinatie
van volksverhalen en volksmuziek voor de hand: naast de af-

wisseling van muziek en vertelling laat Walter in sommige verhalen de muziek een geheel eigen rol spelen. Muziek is dan
niet alleen een mooie afwisseling, maar ook een verdieping
van de beleving en de concentratie van publiek van alle leeftijden!
De zondagmiddagsociëteit vindt
elke tweede zondag van de
maand plaats van 14.00 tot 16.00
uur in
Ontmoetingscentrum
Geesterhage, Geesterduinweg
5. De toegang is 4 euro. Voor
meer informatie of vervoer kan
men bellen naar Stichting Welzijn Castricum, telefoonnummer:
0251-656562.

Castricumse Tabijnscholen nodigen uit

Workshop voor ouders: ‘Focus op je kind!’

Castricum - Er is steeds meer
bekend over de enorme ontwikkeling die kinderen in hun eerste levensjaren doormaken. Kleine kinderen sprankelen van en-

thousiasme en zijn van nature leergierig. Ze willen gezien,
gehoord en uitgedaagd worden. Hun ouders en verzorgers
zijn hierbij sleutelfiguren. Door

Gasstraat afgesloten
Castricum - Met ingang van
13 februari
is de Gasstraat
ter hoogte van de voormalige
schoenenwinkel en de Beverwijkerstraatweg, in beide richtingen
afgesloten voor gemotoriseerden fietsverkeer.

Bouwbedrijf Gebr. Apeldoorn
start met de sloop van het pand
aan de Gasstraat/hoek Beverwijkerstraatweg en de bouw van
appartementen en winkel .
Om de aan- en afvoer van materialen voor de werkzaamhe-

de manier waarop ze hun kind
verzorgen scheppen zij de voorwaarden voor ontwikkeling op
allerlei gebied. Door ‘Focus op
je kind’ wil men de ouders ogen
geven voor de persoonlijke magnifieke mogelijkheden van hun
kind en hoe zij zelf stimulerende invloed kunnen uitoefenen
op het spelend leren in de eerste jaren. De vijf Castricumse Tabijnscholen (Augustinus, Cunera, Paulus, Toermalijn en Visser ’t
Hooft) nodigen alle ouders van
peuters en jonge kinderen van
harte uit tot deelname. De workshop vindt plaats op woensdag 8
februari op basisschool Toermalijn, Het Korte Land 3 en duurt
van 19.30 – 21.00 uur. Aanmelden kan via e-mail toermalijn@
tabijn.nl of telefonisch 0251650864. Deelname is gratis.
den goed te laten verlopen en
om veilig te kunnen werken, is
besloten tot het afsluiten van de
Gasstraat. Het trottoir blijft wel
toegankelijk. De werkzaamheden zijn gepland tot eind 2012.
Tot deze tijd wordt het verkeer
naar de achterliggende straten
omgeleid. De omleiding wordt
met borden aangegeven.

Workshop ‘Gratis een extra maaltijd’ in Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Transition Town en
de Tuin van Kapitein Rommel organiseren een workshop ‘Gratis
een extra maaltijd’ op woensdag
22 februari van 10.00 tot 12.00
uur.
Hier leert men slim om te gaan
met een ‘restje’ door daar weer

Vermist:
Dorpsstraat Castricum: zwart
poesje, paar witte haren op

een heerlijke maaltijd van te maken.
Kosten van deelname 4 euro,
waarbij inbegrepen twee keer
koffie of thee met iets erbij. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 februari via tel. 0251 672356 of via info@tuinvankapiteinrommel.nl.
borst, 2 jaar, Maartje.
Gevonden:
Geen.
Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251- 658504.
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De Bakkerij start ondernemerscafé

Wat hebben monument
en supermarkt gemeen?
Limmen - Het is al door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument en langzaam maar zeker wordt goed
zichtbaar dat er in Limmen inderdaad een mooi monumentaal pand terugkomt. Al vanaf eind 2009 zijn de leden van
muziekvereniging Excelsior, onder vakkundige leiding van René Levering, iedere zaterdag aan
het klussen om hun pand te renoveren. Er zijn al heel veel positieve reacties gekomen op de
ontwikkeling rond deze verbouwing. Vooral het buitenaanzicht
spreekt bij heel veel dorpsgenoten tot de verbeelding. En gelukkig maar, want naast heel veel
vrije tijd is er natuurlijk ook de
nodige financiële inspanning
vereist om dit allemaal te realiseren. Het streven van de muziekvereniging is om halverwege dit jaar het werk te kunnen

beëindigen. Stichting Bloembollenmuseum Limmen gaat de andere helft van het pand aanpakken om daarin weer een museum te realiseren. Niet alleen aan
de Schoolweg wordt er grondig verbouwd, maar ook de lokale Albert Heijn wordt aangepakt en vergroot. Beide projecten zijn naar verwachting in juni
klaar. Albert Heijn Limmen heeft
als verzachtende maatregel een
spaaractie gestart waarvan een
aantal verenigingen uit het dorp,
waaronder de muziekvereniging,
kunnen profiteren. Bij besteding van 10 euro ontvangt men
een stempel en een volle stempelkaart kan in de buis worden
gedeponeerd van de vereniging
aan wie het gegund wordt. Het
door Albert Heijn Limmen beschikbaar gestelde bedrag wordt
per rato over de deelnemende
verenigingen verdeeld.

Badmodeverkoop in zwembad
Castricum - Dinsdag 14 februari wordt in zwembad De Witte Brug een badkledingverkoop georganiseerd. Van 10.00
tot 15.00 uur is er in de zwemzaal een kraampje met veel verschillende badpakken en zwem-

broeken qua maat, dessin, pasvorm en prijs.
Deze kleine markt is op dinsdag,
een dag waarop veel verschillende lessen in het zwembad gegeven worden, die men gelijk kunt
bekijken!

Ymte van Gosliga is gast
bij de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uitzending van de 100 van Castricum is te gast Ymte van Gosliga. Van Gosliga is oud-wethouder van de gemeente Castricum.
Daarnaast vervult en vervulde hij
tal van maatschappelijke functies, zoals het voorzitterschap
van de WMO-raad.
Ook speelt hij een actieve rol in
de protestantse gemeente en
maakt hij zich sterk voor de bescherming van het leefmilieu in
de regio Schiphol. Veel onderwerpen voor een boeiend gesprek op Castricum105.
De uitzending is op donderdag 9
februari van 21.00 tot 22.00 uur.
Herhaling op zondag 12 februari van 12.00 tot 13.00 uur. Foto:
Combi Loek Anderson.

Castricum - Cultureel poppodium De Bakkerij start op maandag 13 februari met een ondernemerscafé. Het doel is om
(startende) ondernemers ondersteuning te bieden bij het oprichten en draaiende houden van
hun bedrijf.
De eerste avond staat in het teken van inspiratie en drijfveren
om te starten als ondernemer.
Spreker op deze avond is Albert
Jan Bloemendal.
Tijdens de eerste avond van het

ondernemerscafé komen diverse thema’s aan bod, en vooral
veel plaatjes, een filmpje, grappige en leuke verhalen. Thema’s
zoals mannen en vrouwen en zaken doen: welke eigenschappen
heeft men nodig om het anno
2012 te maken? Welke rol heeft
de creatieve klasse in de beleveniseconomie?
Na deze eerste avond volgen er
nog diverse lezingen en workshops. Gedacht kan worden aan
een workshop administratie, een

lezing over marketing of een
workshop netwerken. Dit project
wordt ondersteund door Youth in
Action.
Youth in Action biedt ondersteuning aan Europese projecten voor jongeren. Het doel van
het programma is de actieve betrokkenheid van jongeren bij de
maatschappij te vergroten. Aanvang 20.00 uur in De Bakkerij
aan de Dorpsstraat 30. Entree
is gratis. Voor meer informatie:
www.vriendenvandebakkerij.nl.

Zondag postzegelbeurs

Piep zei de muis
Castricum - Context start met
Piep zei de muis vanaf 10 april in
Castricum. De club is voor kinderen van vier tot acht jaar, die
extra steun nodig hebben omdat
ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen.
‘Piep zei de muis’ is een club die
tien weken duurt. Bij Piep merken kinderen dat ze niet de enige zijn waar het thuis misschien
wat anders gaat dan bij andere kinderen. Ze leren dat het
niet door hen komt wat er gebeurt. Ook leren ze eigen gevoelens en emoties te voelen en hier
mee om te gaan. Piep de muis,
de handpop, vertelt over wat hij
allemaal meemaakt en nodigt de
kinderen uit om samen met hem
hiervoor oplossingen te zoeken.
Aan deze training zijn geen kosten verbonden. Aanvang 15.45
uur en einde 17.15 uur. Informatie en opgave is voor zowel ouders als verwijzers beschikbaar
via www.context.nl of telefoon:
(075) 6814450.

Castricum - De jaarlijkse postzegel (ruil-) beurs van de Postzegelvereniging Castricum wordt
gehouden op zondag 12 februari
van 10.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis de Kern, Overtoom 15. Eigen leden, handelaren en verzamelaars uit alle delen van het
land bieden een grote verscheidenheid en kwalitatief goed filatelistisch materiaal aan. Ook zijn
er de nodige dubbeltjesboeken
aanwezig. Natuurlijk kan er door
iedere verzamelaar volop worden geruild in een aparte ruilhoek. Het bestuur verschaft in-

Wees assertief
Castricum - Op donderdag 23
februari wordt van 15.00 tot 17.00
uur een kosteloze workshop Assertiviteit verzorgd door Context
in samenwerking met de Stichting Welzijn Castricum in Geesterhage in Castricum. Tijdens de

formatie over het verzamelen
van postzegels en de voordelen
van een lidmaatschap voor nog
niet georganiseerde verzamelaars. Ex-verzamelaars en erfgenamen, die een verzameling willen verkopen kunnen zich gratis
laten adviseren op welke wijze
dit het beste kan geschieden. Op
de beurs is ook een speciale informatiestand voor jeugdige verzamelaars. Deze verzamelaars
kunnen gratis postzegels uitzoeken uit een grote partij door seniorleden beschikbaar gestelde
zegels. De toegang is gratis.
workshop wordt kennisgemaakt
met een training Assertiviteit bestaande uit vijf bijeenkomsten
die men als vervolg op de workshop kan volgen.
De kosten voor de gehele training zijn 12,50 euro. Aanmelding
via tel.: 0251 65 65 62, info@welzijncastricum.nl

Clusius weer de markt op

Leer mediteren
Castricum - Hoewel bijna iedereen de voordelen van mediteren onderkent, is het voor heel
wat mensen lastig om tijd of zin
te maken om te mediteren. Hoewel mediteren misschien lastig
lijkt, is het eigenlijk heel eenvoudig. Er bestaat geen ‘beste’ methode. Het mediteren moet bij je
passen. Meer weten over mediteren en een aantal verrassende meditatietechnieken, ga dan
naar de workshop op zaterdagochtend van drie uur. Verder is
het mogelijk om drie woensdagavonden een groepsmeditatie
te doen vanaf 7 maart. Docent
is Diana Willemsen. Voor opgave en informatie www.vucas.nl of
tel. 0251-670048.

Castricum - Tot het einde van
het schooljaar staat de marktkraam ‘Echt Clusius’ weer wekelijks op de vrijdagmarkt in Castricum. Het marktkraamproject
‘Echt Clusius’ is een leerproject
van het Clusius College. Een speciale ondernemersklas met twintig leerlingen voert de marktonderneming ‘Echt Clusius’. In deze
kraam verkopen ze op het Clusius College Castricum geteelde
of geproduceerde producten en
producten die ingekocht worden
bij CreaSig en Wisselwerk. Beide
zijn organisaties die mensen met
een beperking begeleiden. Daarnaast zullen er weer regelmatig
planten, jam, honing en veel cadeauartikelen te vinden zijn. De

opbrengst van het project is bestemd voor een nader te bepalen
goed doel en voor een uitstapje
van de bij het project betrokken
leerlingen. ‘Echt Clusius’ heeft de
Rabobank Noord-Kennemerland
gevraagd om ondersteuning in
de vorm van een beginkapitaal.
Net zoals vorig jaar geeft de Rabobank Noord-Kennemerland
gehoor aan dit verzoek.
Van het gevraagde geld is een
deel sponsoring en een deel een
lening. Voor de lening berekent
de Rabobank geen rente vanwege het bijzondere karakter van
dit project. De lening moet wel
terugbetaald worden na afloop
van het project. Het is dus zaak
dat er goed verkocht wordt.
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Castricum Beweegt: gratis
evenement op 11 februari
Castricum - Radio Castricum
105 organiseert op zaterdagmiddag 11 februari in samenwerking met Stichting Sociaal Carnaval en de gemeente Castricum
weer ‘Castricum Beweegt’.
Het evenement, dat in het teken
staat van sport in de gemeente, vindt plaats in de tent van het
Sociaal Carnaval op De Brink in
Castricum. De toegang is gratis.
Bezoekers worden onder andere getrakteerd op sportclinics
en demo’s door lokale sporters,
racewagens, de bekendmaking
van de sportkampioenen 2011,

het touwtrekken in teams, een
fittest et cetera. Voor het touwtrekken kunnen groepen van vijf
personen zich nog opgeven via
sportkampioenen@castricum.nl.
Het exacte programma is als
volgt:
14.00 uur: Opening. 14.30 uur:
Tuimelen clinic door sportschool
‘Full of Life’. 14.45 uur: G-sporter
van het jaar. 14.55 uur: Judo-demonstratie door sportschool ‘Full
of Life’. 15.15 uur: Sportman van
het jaar. 15.25 uur: Showdance
optreden dansschool Luut Griffioen. 16.00 uur: Sportvrouw van

Diepsneeuwtraining
voor F-jes Vitesse’22 Pouw doorziet valletje
Castricum - Toen het vrijdag ging sneeuwen, bedacht
de hoofdtrainer van de F-pupillen van Vitesse ’22 Bas Peters een fantastisch plan; winterspelletjes met de F-pupillen
op zaterdagochtend. Welke locatie is hiervoor beter geschikt
dan de Puikman met zijn Papenberg als hoogtepunt. Eerst werd
er geklommen op de Papenberg
en dat viel niet mee met al die
sneeuw. Vervolgens was er een

programma achter de Papenberg waarbij veel moest worden
gerend en met enkele spelletjes,
zodat de kinderen goed warm
bleven bij temperaturen ruim onder -10°C.
Tot slot natuurlijk een partij voetballen tegen elkaar in de diepe
sneeuw, het was weer een feest.
Natuurlijk wilden de kinderen
wel op de foto en dat leverde een
uniek winterplaatje op.

Ent en Jongeneel sterk op
20e speelavond bij W.I.K.
Castricum - Klaas Jongeneel
speelde als een gretige jongeling bij biljartvereniging WIK, die
zijn tegenstander Cor Stroet in
14 beurten als verliezer van tafel
stuurde. Met slechts drie ‘poedels’ en verder series van boven de vijf caramboles, waar Cor
slechts een serie van tien tegenover kon stellen, kon Klaas tevreden zijn. Peter Ent had ook reden
om,stralend door het wedstrijdlokaal te stappen. Drie van zijn
medekandidaten voor de bovenste plaats verloren hun partijen,
terwijl hijzelf de volle vier punten
pakte tegen Jörgen Bolten. Buiten deze partij moest Jörgen ook
nog aantreden tegen Jan van de
Zon. Ook in deze partij moest hij
de winst aan Jan laten, die maar
24 beurten nodig had voor de
partij. Peter Groenendal moest
even slikken om zijn teleurstelling te verwerken, want ook zijn
beide partijen gingen als verloren voor hem in de boeken. Jan
Kamp speelde een rustige en gedegen partij, waarin Peter in zijn
geheel niet los kwam. Slechts 21
beurten had Jan maar nodig om
zijn 61 caramboles bij elkaar te
tikken en als winnaar van de tafel te stappen. Hein Kitsz was er
ook op gebrand om Peter een
nederlaag toe te brengen, en
slaagde hierin na 23 beurten.
De laatste partij van deze lan-

ge avond was een topprestatie
van formaat tussen Jan Kamp
en Willem Baltus. Leek het na 29

het jaar. 16.10 uur: Demonstratie Kickboksen door Team Boot.
16.20 uur: Pim van Riet (kort interview over hem en zijn racewagen). 16.25 uur: Interview Wieger van Vliet (fietstocht voor het
goede doel). 16.30 uur: Sportteam van het jaar. 16.40 uur:
Rugbyclinic door Cas RC. 16.55
uur: Jaimie van Sikkelerus (kort
interview en start met crossmotor). 17.00 uur: Sporttalent van
het jaar. 17.10 uur: Halve finale /finale touwtrekken. 17.15 uur:
Prijsuitreiking touwtrekken. 17.15
uur: DJ.

Limmen - Op vrijdag 3 februari speelde schaakvereniging Vredeburg de zeventiende ronde
van de interne competitie. Jos
Admiraal kreeg een scherp loperoffer van Ed Stolp te verwerken, maar wist de juiste verdediging te vinden en schoof de partij naar remise. Bob Stolp rekende af met Bert Hollander door
al vroeg in het middenspel een
stuk te winnen. Stolp is daardoor
de nieuwe koploper op de ranglijst. Robin Rommel en Harold
Ebels speelden een enerverende
partij, waarin Rommel verzuimde
te rokeren en moest toezien hoe
zijn koning in het centrum een
mikpunt werd van de aanvallen

van Ebels. Ebels haalde het punt
bekwaam binnen. Sandra Hollander speelde een mooie aanvalspartij tegen Robert Termes,
die volgens de analisten wel wat
te vroeg op gaf. Theo Al was op
z’n best in zijn partij tegen Jan
Brantjes, die al vroeg gedwongen werd zijn dame te geven
om mat te voorkomen en daarna aan een kansloze missie bezig was. Gijs Pouw speelde een
gewonnen partij tegen Piet van
der Heijdt.
Snelschaken
Op zaterdag 4 februari deed SV
Vredeburg met maar liefst twee
teams mee aan het Noordhol-

lands kampioenschap snelschaken voor clubteams in Haarlem. Het eerste viertal, met Koen
Kramer, Bob Stolp, Robin Rommel en Harold Ebels, legde in het
ijzersterke veld beslag op een
prachtige vierde plaats. Met zes
punten uit negen matches was
eerste bordspeler Koen Kramer
de topscorer. Vredeburg 2, met
Niels Hageman, Hidde Ebels, Ed
Stolp en Bert Hollander, bereikte een verdienstelijke achtste
plaats. Opvallend was de winst
van de 16-jarige Hidde Ebels tegen een zeer sterke Zaanse speler met een rating van 2200 punten. De prachtige resultaten tijdens het Haarlemse toernooi laten zien dat bij SV Vredeburg het
snelschaken op een zeer goed
niveau bedreven wordt.

beurten erop dat Jan zijn laatste
vijf caramboles in één of twee
beurten bij elkaar kon spelen,

was het Willem die met een formidabele slotbeurt, met een serie van 32 caramboles, het eerste

uit was. In de nabeurt gooide Jan
er een serie van vijf uit, waardoor
deze partij in remise eindigde.
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Bijna 1.200 jeugdatleten naar Castricum

Castricum - Zaterdag 11 februari organiseert AV Castricum op
de terreinen van Camping Bakkum aan de Zeeweg de derde
wedstrijd van de crosscompetitie 2011-2012 voor pupillen en
junioren. Die dag zullen er bijna
1.200 jeugdatleten aan de start
verschijnen. De deelnemers, in
de leeftijd van 6 tot en met 18
jaar, zijn afkomstig van ruim 40
verenigingen. Ook AV Castricum
zal met een flinke afvaardiging

vertegenwoordigd zijn. Speciaal voor jeugdatleten wordt elke
winter een crosscompetitie georganiseerd. Crosslopen zijn lopen
over onverharde wegen. Met zijn
glooiende terreinen leent Camping Bakkum zich bij uitstek
voor dergelijke wedstrijden. Een
serie van drie wedstrijden gevolgd door een finale moet duidelijk maken wie zich voor een
jaar crosskampioen van het district Noord-Holland, Utrecht en

Flevoland mag noemen. De finale wordt op 10 maart in Woerden
gehouden.
Om de atleten allemaal een zo
gelijk mogelijke kans te geven, worden er in de jeugdatletiek heel wat categorieën onderscheiden. Dit betekent dat
er zaterdag maar liefst 16 keer
een startschot klinken zal. De af
te leggen afstanden variëren in
lengte van 750 meter voor de allerjongsten tot 5.000 meter voor
de oudste junioren.
Het programma van 11 februari
gaat om 11.30 uur van start met
de wedstrijd voor de jongens junioren A en B, dus de 15 tot en
met 18-jarigen. Rond 15.20 uur
wordt de wedstrijd met een loop
over 1.500 meter voor de meisjes
pupillen A afgesloten. Alle precieze starttijden staan vermeld
op www.avcastricum.nl.
Deelname aan de crosscompetitie is alleen via voorinschrijving
mogelijk voor leden van atletiekverenigingen. Foto: Anton Schermer.

Sander Gosselink kampioen libre hoofdklasse
Castricum - Tijdens een spannende finale Libre hoofdklasse, is Sander Gosselink kampioen geworden van district Alkmaar. De finale werd gehouden
bij biljartvereniging Meer-Effect in Lisse. Sander vertegenwoordigde, samen met clubgenoot Jan Veldt, biljartvereniging Onder Ons uit Castricum.
Sander stond na vijf wedstrijden bovenaan met tien punten.
De voorlaatste partij tegen Gerrit Piersma van de Diamonds uit
Alkmaar, kon de beslissing ge-

ven. Piersma ging van start met
een serie van vijftig gevolgd door
een serie van twintig. In de tiende beurt maakte Gosselink een
serie van 71 en trok daarmee
de partij gelijk. In de vijftiende
beurt maakte Piersma de partij
uit. Gosselink had de nabeurt en
moest er nog zestien om remise
te maken. Na het nemen van de
aquitstoot vielen de ballen in de
juiste positie en Gosselink maakte met zestien caramboles remise en kwam hiermee op elf punten, voldoende voor het kampi-

oenschap. De laatste partij tegen Fred Braan van DVO, zette
Sander ook op zijn naam. Hierdoor is Sander Gosselink voor
de gewestelijke finale die op 2,
3 en 4 maart wordt gehouden in
biljartcentrum de Viaanse Molen in Alkmaar. Gosselink speelde met een algemeen moyenne van 10,0, had de kortste partij van vijf beurten en een hoogste serie van 71. Clubgenoot Jan
Veldt, die verleden jaar kampioen werd, moest genoegen nemen met de zevende plaats.

Winterkampioentoppers bij ‘t Steegie

Castricum - Vorige week donderdag heeft biljartvereniging ’t
Steegie zijn jaarlijkse clubkampioenschap over de eerste helft
van de competitie gespeeld .
Hiervoor zijn de acht hoogst geklasseerde spelers in een afvalcompetitie aan de tafel geweest.
In de eerste ronde was de partij tussen de gebroeders Herman en Nico Veldt die gewonnen
werd door Herman in een zeer
overtuigende zege. Aan tafel 2
stonden Hans Oudejans en Rob
Stet en hier was Hans de duide-

lijk betere speler met een hoogste serie van 19 caramboles. Aan
tafel 3 stonden Nico Scheerman
en Jac Boomans en hier duurde de partij het langst en werd
Nico na een zeer voorspoedige
start nog bijna ingelopen door
Jac maar kon toch uiteindelijk de
winst pakken. Aan tafel 4 stonden Jan Beerse en Jan van Zilt
hun mannetje en hier kwam Jan
Beerse er net een paar tekort
voor de overwinning. In de halve finale stonden de overtuigende winnaars Nico Scheerman en

Herman Veldt aan de tafel. Hier
viel Herman door de mand en
werd het een slepend gevecht
met een zeer matig gemiddelde,
want voor beiden vielen de ballen niet gunstig of werd er verdedigend gespeeld. Nico trok
aan het langste einde en werd
de winnende finalist. Op de andere tafel werd Hans Oudejans
vakkundig terecht gewezen door
Jan van Zilt waardoor de finale
ging tussen Jan en Nico. In de finale had Nico een voortvarende
start maar ging de vermoeidheid
spreken. Jan werd de terechte
winnaar van een zeer geslaagde
avond. Jan, die de hele avond in
de winning mood was, pakte ook
nog eens het winnende balletje
van de loterij. Wedstrijdsecretaris Martin Res, die de taak van
Jan overgenomen heeft, was
zeer tevreden over het verloop
van de wedstrijden en reikte aan
de finalisten een fles wijn uit. Als
afsluiting werd er nog een prijs
uitgereikt aan de twee gelijk geeindigden met de hoogste serie
in de verliezersronde, Rob Stet
en Nico Veldt, waarbij Rob aan
het langste eind trok.

VKIJ clubkampioenschap en
ploegenachtervolging scholen
Castricum - Vorig weekend
zijn de clubkampioenschappen
van de Vereniging Kennemer
IJsbaan (VKIJ) verreden op de
Meent in Alkmaar. Veel persoonlijke records en clubrecords werden verbeterd. Paulien Verhaar
heeft het clubrecord op de 100
en 500 meterscherper gezet en
reed daarmee Roos Tabak uit de
boeken. Thom de Vries verbeterde zijn eigen clubrecords op de
100 en 500 meter.
In Haarlem konden de diverse scholen uit de regio NoordHolland zich kwalificeren voor
het Nederlands kampioenschap
scholenploegen-achtervolging.
Drie leden van de VKIJ vertegenwoordigden het Bonhoeffer
college. Paulien Verhaar, Roos
de Haan en Stella Muthert wis-

ten op de ijsbaan in Haarlem hun
school de tweede plaats te bezorgen. Met deze tweede plaats
kwalificeerden ze zich ook voor
de NK finale op 13 maart in
Hoorn.
De marathonschaatsers binnen
de vereniging gaan voor de kwalificatie van het NK jeugdmarathon schaatsen 2012. Afgelopen
donderdag en vrijdag kon gestreden worden om een startplaats voor het NK. Paulien Verhaar, Stella Muthert en Bram
Visser reden genoeg punten tijdens het marathonschaatsen bij
elkaar om de krachtmeting aan
te gaan tijdens het NK met andere jeugd marathon rijders uit
heel Nederland op 25 februari in
Den Haag.

Ouderenmiddag Blauw-Zwart
Castricum- Vrijdag 17 februari wordt door Blauw-Zwart, de
supportersvereniging van Vitesse‘22, voor de 43e keer de jaarlijkse ouderenmiddag georganiseerd. Met een hapje en een
drankje kunnen de ouderen van
Castricum, al dan niet met een
Vitesseverleden, klaverjassen in
de Vitesse-kantine. Ook zijn er
traditioneel heel wat prijzen te
winnen, niet alleen voor degenen die veel punten halen, maar

ook voor de mensen met lage
scores. Zelfs de middenmoters
hebben kans op een prijsje door
een verloting. De aanvang is om
14.00 uur in de Vitesse-kantine
De Treffer.
Voor deze ouderenmiddag worden maximaal honderd gratis
kaarten uitgegeven. De kaarten
zijn vanaf woensdag 8 februari
af te halen bij Jos Kramer, Wayenburg 5 tot 12.00 uur of na 17.00
uur.

Schaatswedstrijden om
de ‘Kees Jongert’ bokaal
Limmen – Zaterdag 11 februari
organiseert ijsclub Kees Jongert
voor de 28e keer de jaarlijkse
schaatswedstrijden om de ‘Kees
Jongert’ bokaal op kunstijsbaan
Kennemerland, IJsbaanlaan 2 te
Haarlem. De deelnemende verenigingen zijn die verenigingen die wekelijks trainen op de
kunstijsbaan aangevuld met een
aantal gastverenigingen. Er
wordt door de dames en heren,
van pupil tot veteraan, gestreden op maar liefst 27 onderdelen over afstanden van 500 m. tot
5000 m. Als extra staat er ook dit
jaar weer op het programma. Ie-

dere vereniging stuurt zijn beste
rijder/ster per onderdeel de baan
op. In feite mag de winnaar zich
clubkampioen van de ijsbaan
Kennemerland noemen. IJsclub
Limmen uit Limmen is een van
de deelnemende verenigingen.
De wedstrijden beginnen om
17.00 uur en de toegang is gratis.
Alle clubs rekenen op de steun
van hun trouwe leden en supporters, zodat de rijders/-sters
optimaal gemotiveerd aan de
start verschijnen om hun beste
seizoenprestaties te laten klokken en zo de benodigde punten
voor hun club binnen halen.
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Duurzame Energiecentrale
Castricum - De gasfabriek aan
de Gasstraat is al tientalen jaren
gesloten. Dat was een energiecentrale, maar schoon of duurzaam was die niet bepaald te
noemen. De Eerste Castricumse
Duurzame Energiecentrale die
nu wordt gepland is dat wel. De
centrale zal bestaan uit zonnecellen. Op 21 februari houdt CALorie hierover een voorlichtings-

avond voor alle Castricummers.
Te gast is Eric de Lange van het
burgerinitiatief Zon op Nederland uit Amsterdam-Noord. Dit
initiatief helpt bewoners en lokale ondernemers om samen zonnecellen te plaatsen. Dat doen zij
op grote, gemeenschappelijk daken, bijvoorbeeld een gemeentelijk pand. CALorie zoekt bur-

Informatie over rechten
en wonen voor senioren
Limmen - Stichting Welzijn Castricum organiseert in samenwerking met de Activiteitencommissie Limmen van de KBO een informatieve middag in de Vredeburg. Op donderdag 16 februari
om 14.00 uur vertelt de heer Ten

Kleij van de gemeente Castricum
over de sociale wetgeving, zoals:
wanneer komt iemand in aanmerking voor (individueel bijzondere) bijstand en waar moet dit
worden aangevraagd?
Om 15.15 uur geeft Kenne-

gers die interesse hebben om
in zonnestroom te investeren,
maar zelf geen goed dak hebben. Nieuwsgierig, meer weten?
Ga naar www.zonopnederland.
nl en www.calorieenergie.nl, en
ga naar de voorlichtingsavond.
Deze vindt plaats op 21 februari
vanaf 20.00 uur in het pand van
Bouwbedrijf Tromp. Dit ligt recht
achter Libra, Heemstederweg 14.
mer Wonen uitleg over alle zaken rondom het huren van een
huurwoning; waar schrijft men
zich in, en bij wie, en wat is de
wachttijd? Beide lezingen zijn te
bezoeken, maar er kan ook gekozen worden voor één onderwerp. Senioren uit Limmen en
omstreken zijn welkom om deze middag bij te wonen. Aanmelden is niet noodzakelijk. De
middag is kosteloos en de koffie
staat klaar.

Bakkum vertelt

Beschermd dorpsgezicht
Bakkum in de wacht
Op initiatief van D66-raadslid Marcel Steeman heeft D66 samen met
CDA, VVD en CkenG een amendement ingediend voor een betere bescherming van het unieke dorpsgezicht van Bakkum. Het eerdere voorstel van het college ging bewoners en raadsleden niet ver genoeg. In
het amendement wordt gevraagd de welstandsnota aan te scherpen om
ongewenste veranderingen in Bakkum tegen te gaan. Een meerderheid
van de raad staat achter dit voorstel. Helaas is het amendement niet in
stemming gebracht omdat er discussie ontstond of toch ook de plussen
en minnen van een aanpassing of wijziging van het bestemmingsplan
moet worden onderzocht. Op 16 februari praat de raad verder over dit
onderwerp.
Vorig jaar waren er bouwplannen bij een van de monumentale woningen
aan de Van Oldenbarneveldweg die de buurt te ver gingen. Er is toen
een breed gedragen burgerinitiatief aan de gemeenteraad voorgelegd
met de vraag om de unieke cultuurhistorische waarden van de monumentale entree van Bakkum te beschermen. Hoe is zo’n bescherming
te verbeteren? Moet deze bescherming via een status als beschermd
dorpsgezicht, een aangepast bestemmingsplan of volstaat een aanpassing van het gemeentelijk welstandsbeleid? Bestaande monumenten
zijn al goed beschermd– de inrichting van het gebied als zodanig is wel
kwetsbaar. In het amendement , opgesteld door Marcel Steeman, wordt
het college verzocht een voor het gebied specifieke gebiedsbeschrijving
op te nemen in de welstandsnota en daarbij gebruik te maken van de
expertise van betrokken bewoners en/of organisaties. Bijvoorbeeld door
een cultuurhistorische waardekaart van het gebied toe te voegen aan de
welstandsnota. Simpel en doeltreffend.
Marcel Steeman wijst er terecht op dat alle aanwezige monumenten in
het gebied al individueel ruim voldoende beschermd zijn door de monumentenwet. Wijzigen van het bestemmingsplan is hier een onnodig en te
zwaar en te bureaucratisch middel. Aanpassen van het welstandsbeleid
zoals vast te leggen in de welstandsnota volstaat. D66 waarschuwt dat
aanpassing van het bestemmingsplan een lange en kostbare procedure
is. Bovendien is er reëel gevaar op planschade: bijv. schadeclaims voor
het onverwacht niet meer mogen (ver)bouwen als het bestemmingsplan
dat eerst wel en nu niet meer toestaat. Toetsing van (ver)bouwplannen
aan de welstandsnota met daarin opgenomen de cultureel historische
waarden geeft de gewenste bescherming, is sneller en goedkoper. Een
deel van de raad was toch bang hier op te vertrouwen , terug naar de
tekentafel…
Piet Geerke, bestuurslid en Marcel Steeman, raadslid D66 Castricum

Bakkum - Camping Bakkum
komt dit voorjaar met Bakkum
Vertelt, een verhalen- en vertelkunstfestival voor de gasten en bezoekers van het kampeerterrein aan de Zeeweg. Special guest op de eerste editie is
meesterverteller Willem de Ridder. De vermaarde hoorspel- en
(web)radiomaker gaat bij zonsondergang spannende kampvuurverhalen vertellen. Campingmanager André Kortbeek
heeft dit bekendgemaakt tijdens
een presentatie van het nieuwe
kampeerseizoen aan het eigen
personeel van de camping en directieleden van duinbeheerder
PWN. Verhalenvertellers uit het
hele land, muzikanten en beeldend kunstenaars mengen zich
voor Bakkum Vertelt van 27 april
tot 6 mei tussen de kampeergasten. Bedenker en artistiek leider
van Bakkum Vertelt is de Castricummer Ron de Haan. Bij de
start van het kampeerseizoen op
15 maart begint ook de voorverkoop van Bakkum Vertelt.

Meehelpen in Discovery?
Castricum - Jaarlijks heeft Discovery meer dan 5.500 bezoekers
in de leeftijd van 10 tot en met
22 jaar. Discovery heeft een vast
weekprogramma georganiseerd
door, voor en met jongeren. Op
dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag is het centrum open
voor iedereen van 12 tot en met
20 jaar. Woensdag is Discovery
ook geopend voor de allerjongsten tussen de 8 en 12 jaar met
voor hen een speciaal programma. Woensdag- en donderdagavond is er muziek en filmcafé
en op vrijdagavond wordt er geprogrammeerd voor de tieners.
De groepsdisco’s en themaavonden zijn een groot succes.
Gemiddeld word ieder feest be-

zocht door 30 tot 60 tieners. Op
zaterdag wordt er geprogrammeerd voor de 16+ doelgroepen.
Maandelijks is er op de zondag
Soos voor mensen met een beperking. In de zomerperiode is er
voor kinderen de vakantiecocktail. Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door het vaste
vrijwilligersteam van 30 jongeren
onder begeleiding van de jongerenwerkers. Ook meehelpen activiteiten organiseren, Discovery bezoeken of meer informatie? Bel of mail dan met Discovery of bekijk de Facebookpagina. Discovery is te vinden aan de
Dorpsstraat 2a in Castricum. Tel:
0251-675302 e-mail: jongerenwerkcastricum@planet.nl.

Statenleden bij spoor
Castricum - De Statenleden R.
Alberts-Oosterbaan van de SP,
J.A. Kardol van de ChristenUnieSGP, M. Versteeg en C.W.M. van
Rooij van de PvdA waren maandag in Castricum en in Heiloo
vanwege de problemen die ontstaan na invoering van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
(PHS).
Castricum en Heiloo pleitten
voor een financiële bijdrage van
de Provincie voor de ondertunneling van twee spoorwegovergangen in beide gemeenten.
In Castricum en Heiloo dreigen

problemen als het spoorboekloos rijden wordt ingevoerd en
het aantal passerende treinen
per uur van 12 naar 16 gaat. In
Heiloo zijn de vijf spoorovergangen nu al 15 minuten per uur
dicht, dat wordt 25 tot 30 minuten per uur. De spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg
in Castricum is nu al per uur 24
minuten gesloten, met de PHS
wordt dat ongeveer 40 minuten.
Statenlid Versteeg is donderdag 9 februari aanwezig bij een
Raadsactiviteit in Castricum met
de spoortunnel als onderwerp.

Manon en Arja in actie voor
Pink Ribbon met playbackshow
Limmen - Twee meiden uit Limmen, Manon Dekker en Arja Olling, organiseren een playbackshow voor Pink Ribbon. Zij willen zoveel mogelijk geld ophalen
en zijn daarom ook nog op zoek
naar sponsors.
“De zaal van De Burgerij mogen
we gratis gebruiken en de eigenaar zorgt voor de geluidsinstallatie, echt super”, aldus Manon.
Pink Ribbon vraagt aandacht
voor borstkanker door middel
van onder andere voorlichting

en het financieren van zorgprojecten en wetenschappelijk onderzoek.
De playbackshow wordt gehouden op 14 april. Aanmelden kan
tot eind februari via playbackshow2012@gmail.com. Vermeld
daarin ook de act. Ook sponsors
worden gevraagd via dit mailadres contact met de meisjes
op te nemen. Deelname aan de
playbackshowshow is voor jongens en meisjes van zestien jaar
en ouder.

