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Een weekend lang feest op de Brink

Castricum - Het was een bont 
gezelschap dat zondag een 
dag lang carnaval vierde op De 
Brink. Zo’n driehonderd mensen 
met een verstandelijke beper-
king waren naar Castricum ge-
komen om te zingen, te dansen 
en in polonaise de grote feest-
tent door te trekken. ,,Effe lek-
ker gek doen”, zegt een van de 
feestvierders lachend. Henny 
Huisman presenteerde zijn Play-
backshow. Winnaar werd Anouk 
de Wit. Alle andere deelnemers 
behaalden een tweede plaats, zo 
besloot de jury waar ook burge-

meester Mans deel van uitmaak-
te. Het feestweekend, dat jaar-
lijks georganiseerd wordt door 
de Stichting Sociaal Carnaval, 
begon donderdag met een con-
cert van Emergo en vrijdag wa-
ren senioren welkom in de tent.

Sportkampioenen
Tijdens het evenement ‘Castri-
cum Beweegt’ maakte wethou-
der Meijer zaterdag bekend wie 
de Sportkampioenen van Castri-
cum zijn. In de categorie man-
nen was dat atleet Michel But-
ter, bij de vrouwen atlete en fiet-

ster Monique Arkenbout. Bij de 
teams ging FC Castricum met de 
hoofdprijs naar huis. Atlete Li-
sanne Schoonebeek won bij de 
jeugd en bij de jeugdteams wa-
ren er twee winnaars; show-
dancers Kate Stratton/Fabienne 
Mulder en de A-jongens van vol-
leybalvereniging Croonenburg. 

Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl

Kijk voor onze nieuwe kaart op www.deheervanbackum.nl

Zaterdag 9 februari 

open dag 
van 10.00 tot 

13.00 uur

Informatieavond 
voor ouders 

Open dag 
9 februari 2013  10.00 tot 13.00 uur

7 februari 2013   20.00 uur

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

Hazelnoot broyage met luchtige 
mokkacrème, slagroom en bomvol vers 

gebrande hazelnoten. 7/8 personen

hazelnoot-
slagroomtaartje

8.95 T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Biologische 
kipschnitzel
4 stuks € 5,95

Vleeswarentrio
6 Bio eieren

Bacon
Honing grillham

samen € 4,99
Erwtensoep
per ltr € 3,95

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen
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Leerlingen Jac. P. Thijsse 
College bezoeken musical
Castricum - Het enthousiasme 
spatte eraf afgelopen zaterdag 
bij de leerlingen van JPTeens on 
Stage van het Jac. P. Thijsse Col-
lege. De gehele cast van totaal 
48 leerlingen was naar het Ken-
nemertheater te Beverwijk geko-
men onder leiding van Rolien Ei-
kelenboom. Drie leden van het 
artistieke team van JPTeens on 
Stage, Arma Vriend, Sevil Koçak 
en Marjan Oosterhoff, stonden 
op de planken terwijl choreo-
grafe Mirjam Spijker achter het 
toneel bezig was. De leerlingen 
werden ruim 2,5 uur geboeid 
meegenomen in de avontuurlij-

ke wereld van het ‘Belle’. Dat de 
twee hoofdrolspelers, Roos Dus-
seljee als Belle en Paul Osten-
dorf als het Beest, zelf oud JPT-
ers zijn gaf een hoopvol gevoel 
aan de jonge musical talenten.

JPTeens on Stage staat van 16 
tot en met 18 april op de plan-
ken van het JPTheater met de 
musical Fame jr. Voor deze mu-
sical hebben de leerlingen audi-
tie moeten doen. Uit ruim tach-
tig leerlingen die auditie kwa-
men doen eind september zijn er 
28 toegevoegd aan de bestaan-
de groep.

Carnavalskleding bij Speel-o-theek
Castricum - In Speel-o-theek 
Castricum kan speelgoed ge-
leend worden, maar ook carna-
valskleding voor kinderen van 
nul tot zes jaar. De Speel-o-
theek is gevestigd boven de bi-
bliotheek aan de Geesterduin-
weg 1 en is elke zaterdag ge-
opend van 11.00 tot 13.00 uur. 
Verdere informatie is te vinden 
op www.sotcastricum.nl. Be-
langstellenden voor de func-
tie van vrijwilliger kunnen zich 
aanmelden via info@sotcastri-
cum.nl. 

Humanitas zoekt vrijwilligers
Castricum - Humanitas is een 
landelijke vereniging die hulp 
biedt aan iedereen, die, onge-
acht politieke visie, geloof, inko-
men of leefsituatie het even niet 
in zijn eentje redt. 

Bij Humanitas zijn diverse vrijwil-

ligers aangesloten die bereid zijn 
om deze mensen te bezoeken en 
te helpen. Daarvoor zoekt Hu-
manitas nog meer vrijwilligers. 
Geïnteresseerden kunnen bel-
len naar Astrid van der Sluis, op 
dinsdag en donderdag van 9.00 
tot 12.00 uur, tel. 06-35113435. 

Castricum - In de week van 10 
februari wordt in Castricum en 
Bakkum voor de elfde keer een 
huis-aan-huis-collecte gehou-
den voor Amnesty International.

Collecte Amnesty 
International

Vermist:
Geen.
Gevonden:
Heereweg Bakkum: Rode kater, 
witte kraag en bef, wat wit bij 
de neus, voor witte sokjes, ach-
ter kniekousen, ongecastreerd, 
jong. Het Gorsland Castricum: 
witte langharige kat, rode plek 
op kop, pluimstaart.
Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Akersloot - Op vrijdag 8 en za-
terdag 9 februari speelt toneel-
vereniging St. Willibrordus de 
komische thriller  ‘De appels van 
Eva’, geschreven door Allan Bert-
hal.
Het toneelstuk wordt opgevoerd 
in sporthal de Lelie, aanvang 
beide avonden 20.00 uur. 

De toekomst van CALorie
Castricum - Op woensdag 13 
februari is de jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering van loka-
le energiecoöperatie CALorie in 
zwembad de Witte Brug. Ieder-
een die geïnteresseerd is in lo-
kale, schone energie is welkom. 

Centraal staat de toekomstdis-
cussie over CALorie: ‘hoe maken 
we Castricum sneller energie-
onafhankelijk? Door meer vrij-
willigers, door professionalise-
ring, door beide, of iets anders?’
Aanvang 20.00 uur. 

Appels van Eva

Projecttijd voor flexcellenten
Castricum - In de maatschap-
pij en de politiek is er op alle ni-
veaus steeds meer aandacht 
voor excellentie. Het JPT start 
daarom  met een pilot ‘Flexel-
lent’. De ‘flexcellente’ leerlingen 
krijgen de kans om lestijd in te 
ruilen voor projecttijd. Met be-
hulp van een begeleider verdie-
pen ze zich gedurende deze ‘ver-
diende’ projecttijd in een zelfge-
kozen onderwerp. 
Benthe Dijkman en Finn Karels 
zijn twee voorbeelden van die 
excellente leerlingen in 3vwo. Ze 
benutten de tijd met het maken 
van eigen muziek. Van het num-
mer dat ze componeren gaan ze 
ook een videoclip maken.
Op deze wijze maar ook op ve-
lInteresse gewekt? Ga dan op 
donderdag 7 februari naar de in-

Verbouwing Bakkerij 
weer stap dichterbij
Castricum - De verbouwing en 
uitbouw van jongerencentrum 
De Bakkerij is weer een stap 
dichterbij gekomen. De gemeen-
te heeft de ingediende bezwaren 
afgewezen. De omgevingsver-
gunning ligt nu nog zes weken 
ter inzage. Als de vergunning 
niet ongedaan wordt gemaakt 
door de rechter, komt de sub-
sidie van de provincie beschik-
baar: 300.000 euro voor de reali-
sering van een volwaardig cultu-
reel poppodium. 
Achter het huidige gebouw 
wordt een nieuwe geluidsgeïso-
leerde ruimte gebouwd: een zaal 
voor 175 personen met professi-
onele geluid- en lichtapparatuur. 
Er komt ruimte voor optredens, 
presentaties en cursussen, en 
een oefenruimte voor bandjes.
Als de uitbouw in gebruik ge-

nomen wordt, zullen er naast 
het poppodium ook andere ac-
tiviteiten worden uitgevoerd. 
De Bakkerij gaat samenwer-
ken met Stichting Welzijn Castri-
cum, Toonbeeld, het Jac. P. Thijs-
se College, Fruns dansstudio, JIP 
jongereninformatiepunt, de Tuin 
van Kapitein Rommel en Impro-
sophie Improvisatietheater.
Het plan is om de verbouwing 
en uitbouw in fases te realiseren. 
Inmiddels is er opdracht gege-
ven om als eerste het café te ver-
bouwen. Dit betekent onder an-
dere dat er binnenkort een nieu-
we achterwand staat in het ca-
fé en er grote deuren bij de gla-
zen bogen komen. Bezoekers  
van De Bakkerij worden opge-
roepen mee te helpen met klus-
sen om het allemaal betaalbaar 
te houden. 

formatieavond voor toekomsti-
ge leerlingen in de aula van de 
school. Aanvang 20.00 uur. Sa-
men met de kinderen zijn de ou-
ders/verzorgers op zaterdag 9 
februari van 10.00 uur tot 13.00 
uur welkom op de open dag. 

Castricum - Op zaterdag 9 fe-
bruari geeft boswachter Ben 
Hopman een lezing vanaf 15.00 
uur over de verschillende manie-
ren waarop dieren met zo min 
mogelijk energie het voorjaar 
bereiken. De presentatie wordt 
gegeven in Bezoekerscentrum 
De Hoep. Entree 3,50 euro en 
aanmelden is noodzakelijk. Dit 
kan via www.pwn.nl/eropuit of 
tel. 0251-661066.

Lezing boswachter 

De Ochtenden
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum en Bibliotheek Cas-
tricum organiseren iedere eer-
ste donderdagochtend van de 
maand een programma voor se-
nioren met als titel: De Ochten-
den. Op donderdagochtend 7 fe-
bruari komt Greeth Heijne van 
Socius het onderwerp is ‘ouder 
worden’. Socius organiseert de 
Vriendschapscursus voor vrou-
wen en de cursus Levenskunst 
voor ouderen. Locatie is het lee-
scafé van de bibliotheek Gees-
terduinweg 2, kosten zijn 2,50 
euro. Aanvang 10.00 uur. Aan-
melden op tel. 0251-656562 of 
via info@welzijncastricum.nl.

Castricum - Zondag 10 februari 
wordt er, zoals elke tweede zon-
dag van de maand, vanaf 14.00 
uur weer gejamd in de Bakke-
rij. Met de maandelijkse jamses-
sie biedt de Bakkerij een podium 
aan lokaal talent. 

Open Mic

Castricum - Op zaterdag 9 fe-
bruari speelt de rockband Chap-
ter 9 syndrome in De Bakkerij. 
Naast rock brengt de band vrolij-

Rock in Bakkerij ke ballads. Bovendien nemen ze 
ook nog wat andere bands mee. 
Er is muziek vanaf 21.00 uur. En-
tree is 3 euro. De Bakkerij is te 
vinden aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. 

Zand, zeep en sodaverhalen
Castricum - Doppinda’s eten 
boven een krant. Draadjesvlees 
dat op een oliestelletje staat te 
pruttelen en op de achtergrond 
het geluid van de transistorradio. 
Het was nog maar kort na de 
Tweede Wereldoorlog. Vader Sik-
kes was timmerman en maakte 
zijn eigen vakantiehuisje. In Eg-
mond werd er volop genoten van 
de ruimte en frisse zeelucht. De 
tweeling Conny en Carla verble-
ven daar samen met hun zus-
je en moeder de hele zomerva-
kantie. Vader Sikkes bleef in Am-
sterdam omdat hij hard moest 
werken voor de kost. Het huis-
je was klein en primitief. Geen 
stromend water en geen elek-
triciteit. Het toilet was een hou-
ten kist met een gat erin. Je ging 
één keer per week in bad. Of lie-
ver gezegd in de teil. En als je 
geluk had mocht je als eerste. 

“Maar wat waren wij rijk!”. Car-
la, de helft van de eeneiige twee-
ling, geeft op zondag 17 febru-
ari tijdens de zondagmiddagso-
ciëteit een nostalgische presen-
tatie over deze tijd. De zondag-
middagsociëteit vindt plaats van 
14.00  uur in  Geesterhage. De 
toegang is vier euro. 





Swingen met Jimmy’s Gang 
tijdens Blues in Bakkum

Bakkum - Zondag 10 februari is 
het weer tijd voor Blues in Bak-
kum in restaurant ’t Mirakel van 
Bakkum. Ditmaal heeft Jos Zon-
neveld de band Jimmy’s Gang 
weten te contracteren, die zowel 
nationaal als internationaal be-
kendheid verwierf. 
De band speelt dynamische mix 
van blues, soul, funk en rock en 
beschikt over een breed reper-
toire. Te horen zijn onder meer 
covers van Johnny Neel en The 
Allman Brothers. Zanger Jimmy 
Martin Sterman, wordt begeleid 

Zigeunerfeestje met Jet Black 
Pearl in Oude Theehuys

Bakkum - Zaterdag 9 febru-
ari vanaf 14.30 uur speelt een 
bijzondere artieste in het Ou-
de Theehuys. Jetty Swart brengt 
een ‘onewomanshow’, zingend 
en zichzelf begeleidend op de 
accordeon, fluit, human beatbox, 
muziekdoos en speelgoedpia-
no. Haar muziek wordt omschre-
ven als een zigeunerfeestje waar 
Nina Hagen en Edith Piaf, Lauri 
Andersson en Bjork elkaar ont-
moeten. Foto: Barry Coyette.

door toetsenist en zanger Erwin 
Aubroeck, bassist Hein Piscaer, 
gitarist Peter Bekker en drum-
mer Pieter Voogt. Het adres is 
Heereweg 36, aanvang is 15.30 
uur en de toegang is gratis.

Hotel Borst gaat Vaudeville
Bakkum - Hotel Borst opent 
donderdag 7 maart om 20.00 uur 
de cafédeuren voor een open 
podium voor aankomend/be-
staand en jong/oud talent on-
der naam Vaudeville. Vaudevil-
le is een theatervorm die lijkt op 
wat men in Nederland en Bel-
gië verstaat onder variété en het 
kan daarom worden beschouwd 
als de voorloper van het heden-
daagse cabaret en stand-upco-
medy. De verschillende, vaak ko-
mische, acts werden na elkaar 
gespeeld en als één show ge-
bracht. Hotel Borst wil nu een 
avondvullend programma sa-

menstellen waarbij verschillen-
de artiesten optreden met mu-
ziek, een gedicht, een act, dans 
of een cabaretstuk. 

Ellen Borst: ,,Getalenteerde men-
sen krijgen de kans om op te tre-
den voor een publiek, niet te 
massaal maar in een warme om-
geving. Wij zoeken durfals die 
hun talent aan het publiek wil-
len tonen.” Inschrijven kan via 
hotelborst@casema.nl t.a.v. El-
len Borst. In de mail vermelding 
van naam en contactgegevens 
en wat het optreden inhoudt. En-
tree en deelname is gratis.

Castricum - Op donderdag 14 
februari houdt organiseert Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland een lezing in De Hoep 
aan de Zeeweg. Aanvang 20.00 
uur, de toegang is gratis. Spreker 
is Harm Niesen, voorzitter Stich-
ting Kritisch Faunabeheer en het 
onderwerp Nederlandse vogels 
van gewoon tot dwaalgast in de 
laatste 25 jaar. Zijn foto’s laten 
algemeen voorkomende vogel-
soorten, schaarse en zeer zeld-
zame soorten zien. Foto: Arend 
de Jong.

Lezing vogels

Burgemeester bij Goed Contact
Castricum - Wie is Toon Mans? 
Hoe managet hij zijn organisa-
tie en hoe combineert hij zijn 
inbaan met zijn privéleven? Op 
dinsdag 26 februari krijgen de 
ondernemende vrouwen van 
Goed Contact antwoord op de-
ze en andere vragen in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Na 
afloop worden de aanwezigen 
rondgeleid in het gemeentehuis. 
Dit evenement is gratis voor le-
den van Goed Contact. Ook an-
dere ondernemende vrouwelijke 
professionals zijn welkom, voor 
hen geldt een toegangsprijs van 
25 euro. Het programma begint 
om 20.00 uur. Vooraf aanmelden 

Castricum - Op 12 februa-
ri komt Renee van Riessen, filo-
soof, dichter en hoogleraar chris-
telijke filosofie naar de Maranat-
hakerk. Zij geeft een lezing over 
Socrates en Jezus. Aanvang 
19.30 uur, entree 5,00 euro. 

Socrates en Jezus

is noodzakelijk en kan tot 19 fe-
bruari via www.goed-contact.nl. 
Foto: Ernest Selleger.

Castricum - Donderdag 7 fe-
bruari geeft Lia Vriend een lezing 
over het veranderde landschap 
van Kennemerland sinds de Mid-

Lezing landschap

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur 

zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag 20.45 uur 

woensdag 15.30 & 20.00 uur 
Verliefd op Ibiza
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
woensdag 20.00 uur 

Django Unchained
dinsdag 14.00 uur 
Les Misérables

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag & dinsdag 20.00 uur 

Life of Pi – 3D
zondag 15.00 uur 

The Hobbit - 3D
woensdag 15.30 uur 

Ted en de schat van de mummie (NL) - 3D
zaterdag 13.30 uur 
zondag 15.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
Bobby en de Geestenjagers

zaterdag 13.30 & 16.00 uur 
zondag 11.00 & 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Nijntje de film
zondag 12.45 uur 

Koning van Katoren 
zaterdag 15.30 uur 

Finding Nemo (NL) 3D
 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 7 feb t/m 13 feb 2013

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Bobby en de Geestenjagers
De 13-jarige Sanne is gek op 
verhalen over geesten en andere 
mysteries. Haar vader Lucas, een 
beroemde geestenjager, vertelt 
zijn dochter graag over zijn werk. 
Sanne’s stiefmoeder Tijdens de 
schoolvakantie wordt Lucas ge-
vraagd voor een belangrijke op-
dracht: de geesten verjagen van 
het stoomschip de Rotterdam. 
Sanne is dolblij als ze hoort dat 
zij en haar broertje Thomas mee 
mogen. Op het schip ontmoet 

Sanne de geest Bobby een jon-
gen van haar leeftijd die al sinds 
de jaren ‘60 op het schip rond-
doolt. Hij en de andere geesten 
halen vaak kattenkwaad uit en 
vinden het leuk om de gasten op 
het schip een beetje te plagen. 
Wanneer Bobby aan Sanne ver-
telt dat hij zijn moeder graag nog 
één keer wil zien, besluit ze om 
Bobby en de andere geesten te 
helpen. Dit blijkt echter makke-
lijker gezegd dan gedaan.

The Hobbit, An Unexpected 
Journey is een avontuur over 
het titelpersonage Bilbo Balins 
die een epische expeditie be-
gint naar het verloren dwergen-
rijk Erebor, dat veroverd is door 
de afschrikwekkende draak 
Smaug. Op een onverwacht mo-

The Hobbit 3D ment wordt Bilbo benaderd door 
de tovenaar Gandalf de Grijze en 
sluit hij zich aan bij een groep 
van dertien dwergen, onder lei-
ding van de legendarische krij-
ger Thorin Eikenschild. De tocht 
voert hem naar de Wildernis en 
verraderlijke gebieden vol Aard-
mannen en Orks, dodelijke War-
gen en Tovenaars. 

Postzegelbeurs
Castricum - De jaarlijkse post-
zegelbeurs van de Postzegelver-
eniging Castricum wordt gehou-
den op zondag 17 februari van 
10.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis  
de Kern op de Overtoom 15. Ei-
gen leden, handelaren en ver-
zamelaars uit alle delen van het 
land bieden een grote verschei-
denheid en kwalitatief goed fila-
telistisch materiaal aan. Ook zijn 
er de nodige dubbeltjesboeken 
aanwezig. Natuurlijk kan er door 
iedere verzamelaar volop wor-
den geruild in een aparte ruil-

hoek. De beurs is geopend voor 
iedere verzamelaar van postze-
gels, post (waarde)stukken, an-
sichtkaarten et cetera. De toe-
gang is gratis. Het bestuur ver-
schaft informatie over deze hob-
by. Ex-verzamelaars en erfgena-
men, die een verzameling willen 
verkopen kunnen zich gratis la-
ten adviseren op welke wijze dit 
het beste kan geschieden. Op de 
beurs is ook een speciale infor-
matiestand voor jeugdige ver-
zamelaars. Deze verzamelaars 
kunnen gratis postzegels uitzoe-
ken uit een grote partij door se-
niorleden beschikbaar gestelde 
zegels.

Verwarring over FNV 
belastingservice in Castricum

Castricum - In de Castricum-
mer van afgelopen week stond 
dat FNV leden uit Castricum zich 
voor het invullen konden aan-
melden in Limmen. De belas-
tinggroep in Castricum kreeg 
hierop veel ongeruste telefoon-
tjes. Want de afdeling Castri-
cum is net als voorgaande jaren 
gewoon actief in de gemeente.  
FNV-leden in de gemeente Cas-
tricum die van deze service ge-

bruik willen maken kunnen zich 
telefonisch opgeven bij Jacque-
lien Buijs, tel. 0251-656585 op 
woensdag 6, maandag 11, don-
derdag 14 of maandag 18 febru-
ari van 19.30 tot 21.00 uur. Voor 
het eerst kan men ook digitaal 
een afspraak maken op de FNV-
site, waar gekozen kan wor-
den uit de daar beschikbare da-
ta. Het invullen vindt plaats in de 
maand maart in De Kern.  

deleeuwen. De lezing vindt van-
af 14.00 uur plaats in De Kern en 
is georganiseerd door het Vrou-
wen Contact Castricum. Niet-le-
den betalen 4,00 euro. Meer in-
formatie op www.vccastricum.nl. 

6 februari 20134









6 februari 20138

Gratis kaarten 
Lezersactie Huishoudbeurs 
Castricum – Ook tijdens de 
komende editie van Nederlands 
grootste evenement op het ge-
bied van mode, verzorging en 
lifestyle worden veel innovaties 
aan het publiek gepresenteerd. 
Huishoudbeurs 2013 wordt van 
16 tot en met 24 februari ge-
houden in Amsterdam RAI.
Op deze beurs ruim 370 expo-
santen, van A-merken tot klei-
nere, zelfstandige ondernemers 
met noviteiten. Zie ook www.

huishoudbeurs.nl. De Huis-
houdbeurs is ook te volgen op 
twitter en Facebook. (foto: NFP 
Photography).

Onder lezers van deze krant 
worden gratis kaarten verloot. 
Per persoon zijn twee kaarten te 
winnen. Stuur een e-mail naar 
info@castricummer.nl. Insturen 
kan tot maandag 11 februari. 
Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. 

Open dagen op 8 en 9 februari
Welkom bij Maritiem 
en Technisch College
IJmuiden - Op vrijdagavond 8 
februari van 19.00 tot 21.00 uur 
en op zaterdag 9 februari van 
10.00 tot 13.00 uur zijn leerlin-
gen van groep 8 en hun ouders 
welkom op het Maritiem College 
Velsen en het Technisch College 
Velsen aan Briniostraat 10 en 12 
in IJmuiden.
Op de open dagen kan worden 
kennis gemaakt met deze kleine 
en veilige scholen met een pri-
ma kwaliteit onderwijs van Basis 
Beroepsgericht tot Technische 
Mavo. Daarbij wordt maatwerk 

geleverd waar het de leerlin-
gen betreft. Vakmanschap staat 
voorop. Ook is er een bijzonder 
goede aansluiting op het ver-
volgonderwijs. Op de open da-
gen kunnen alle ruimtes worden 
bekeken, waaronder ook het op-
leidingsschip en de slaapruimtes 
van interne leerlingen van het 
Maritiem College. 
Een technische opleiding biedt 
een goede toekomst. Voor meer 
informatie: www.technische-
schoolvelsen.nl of www.mari-
tiemcollegevelsen.nl. 

Inbrekers op de vlucht door 
oplettende buurtbewoonster
Limmen - Twee mannen wilden 
vrijdag rond 17.20 uur inbreken 
bij een woning aan de Rijksweg 
in Limmen. Een oplettende buur-
vrouw zag de verdachten twee 
keer aanbellen bij de voordeur, 
vervolgens gingen zij achterom 
en probeerden zij via de schuif-
pui binnen te komen. Omdat de 
buurvrouw een oogje in het zeil 
hield, gingen de daders er van-
door.

Het gaat om een lichtgetinte en 
een donkergekleurde jongen 
van ongeveer 20-25 jaar oud. 
Ze droegen zwarte jassen, de 
ene man droeg een grijze spij-
kerbroek, de ander een zwar-
te broek. Ze liepen na hun in-
braakpoging het parkeerterrein 
van het motel op. Eventuele ge-
tuigen worden verzocht de poli-
tie in Castricum te bellen (0900- 
8844).

Castricum - Zaterdag rond 3.45 
uur brak brand uit bij een pand 
aan de Dorpsstraat. Getuigen za-
gen iets branden in de hal van 
het bedrijfspand. De bewoners 
van de erboven gelegen apparte-
menten werden gewaarschuwd 
en konden zelf uit het pand weg-
komen. De politie onderzoekt de 
oorzaak van de brand, mogelijk 
is er sprake van brandstichting. 
Eventuele getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie in Castricum (0900 – 
8844). Foto: Rens Breedt Bruijn 
en Charlotte van Klooster.

Getuigen 
brand gezocht

Inloopochtend Cunera
Castricum - Net als de andere 
Tabijnbasisscholen in Castricum, 
stelt ook de Cunera op woens-
dag 13 februari de deuren open 
voor nieuwe ouders en hun jon-
ge kinderen. Van 9.00 tot 12.00 
uur kunnen bezoekers een kijk-
je nemen in de klassen, vragen 
stellen, leerlingen en leerkrach-
ten aan het werk zien en werk-
stukken bekijken. 
Deze ochtend is een mooie ge-
legenheid om te ontdekken hoe 
de Cunera werkt. Een belang-
rijk speerpunt is een goede sfeer 
op school, waarin leerlingen en 
leerkrachten op plezierige en 
respectvolle wijze met elkaar 
om leren gaan. Met als resul-

taat dat leerlingen zichzelf kun-
nen zijn en vanuit die basis het 
beste uit zichzelf kunnen halen. 
Door optimaal gebruik te maken 
van goede lesmethoden, open 
te staan voor veranderingen en 
verbeteringen van de lesstof en 
dit op verschillende niveaus aan 
te bieden, worden talenten opti-
maal ontwikkeld, wat zich ook uit 
in de schoolresultaten.
De inloopochtend is bedoeld als 
eerste kennismaking. Wie daar-
na nog vragen heeft of deze och-
tend verhinderd is, is welkom 
voor een rondleiding en een ge-
sprek op afspraak. 
Cunera basisschool, Vondel-
straat 25, tel. 0251-650860.

Winterse familiedag 
voor het goede doel
Castricum - Op zondag 10 fe-
bruari kunnen bezoekers van 
10.00 tot 16.00 uur de winterse 
sfeer proeven tijdens de PWN 
Winterdag in Heemskerk. Op een 
open bosplek organiseert PWN 
samen met de Lions Castricum 
– Heemskerk verschillende ac-
tiviteiten, vooral voor kinderen. 
Kinderen kunnen een houten 
beestje timmeren, tekenen, po-
ny rijden of pannenkoeken bak-
ken boven het vuur. Een deel van 
de opbrengst van deze dag gaat 
naar een project voor watertap-
punten in Rwanda.
Tijdens deze dag, die bestemd 
is voor het hele gezin, vertelt de 
vogelwerkgroep over hun activi-
teiten. Ook IVN is aanwezig en 
zorgt Gasterij De Kruisberg voor 
de inwendige mens.
De PWN Winterdag is te berei-
ken via parkeerplaats Gevers-

duin, gelegen aan de Rijksstraat-
weg bij Heemskerk. De toegang 
is gratis, maar een duinkaart is 
verplicht.
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Rob Stet is de winter-
kampioen bij ’t Steegie
Castricum - Traditiegetrouw 
worden in januari de winterkam-
pioenschappen gehouden bij 
biljartvereniging ’t Steegie. Don-
derdag 31 januari kwamen de 
beste acht van de lopende com-
petitie samen in Biljartcentrum 
Castricum. De finale ging uitein-

delijk tussen Nic Veldt en Rob 
Stet. Rob werd de winnaar. 

De eindstand: 1: Rob Stet, 2: Nic 
Veldt, 3: Herman Veldt, 4: Jan van 
Zilt, 5: Bert Hooft, 6: Piet Bakker, 
7: Jan Beerse, 8: Bert Zonneveld. 
(Foto: Giel de Reus). 

Afzwemmers januari
Castricum - Op 9 januari werd er 
in zwembad de Witte Brug afge-
zwommen voor het C-diploma. Di-
onne van Aalsum, Daantje Groen-
tjes, Sylvain Grogniet, Jens Koop-
man, Youri van der Linden, Senn 
de Rooij, Oscar Sanders en Valen-
tino Veldt hadden het hele zwem-
bad voor zichzelf en konden al 
hun vaardigheden goed uitvoeren 
en laten zien aan hun fans. 
Op woensdagmiddag 16 janua-
ri was er een introductieles voor 
de ouders van én de kinderen, die 
binnenkort voor hun eerste zwem-
lessen voor het A-diploma komen. 
Woensdag 23 januari was er een 
groep van 14 kandidaten, die voor 
het diploma A afzwommen. Ju-
lie Amende, Teun de Groot, Dylan 
Hazelzet, Morris Hermans, Tey-
men Hilarius, Caitlynn Le Comte, 

Boy Peeman, Minke Remigius, Ju-
lie Scholten, Jutta Souwer, Bram 
Steeman, Bella Thomassen, Ties 
de Winter en Tammo Wondergem 
hebben met goed gevolg alle ei-
sen voor het eerste zwemdiploma 
afgelegd.
Op 30 januari werd er door 20 
kandidaten afgezwommen voor 
het B-diploma. De kandidaten, 
die de vaardigheden allemaal be-
heersten zijn: Aniek Berkhout, 
Robin Bijman, Tessa Boorsma, 
Emma Dam, Teun Deuling, Caro-
lijn Grendelman, Delano Heuber-
ger, Liam Hoevers, Sofie de Jager, 
Laura Jonker, Danny Jordan, Fee 
de Lange, Yentl van Leeuwen, Sil-
vana Nuijens, Benthe Pieters, Es-
mée Pieters, Anna Rijnbout, Kick 
Taverne, Jaden Wezel en Faith 
Zwartepoorte .

Akersloot – Zondag 10 februari 
wordt de wintertocht gewandeld 
door de Amak bij de Poelster in 
Amstelveen. De tocht is 15 km 

Amak wandelt lang. Vertrek om 9.00 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg in Akersloot.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715.

Castricum – Op maandag 11 
februari is er een stiltewan-
deling van ongeveer ander-
half uur onder leiding van Ma-
rianne Duijn en Rob de Wit. 
De wandeling staat in het te-
ken van Valentijnsdag en is vijf 
à zes kilometer lang. Verzame-
len rond 9.30 uur op de par-
keerplaats bij het informatie-
centrum De Hoep aan de Zee-
weg in Bakkum. Na afloop is er 
gelegenheid om gezamenlijk, 
voor eigen rekening, een kop 
koffie of thee te drinken bij Jo-
hanna’s Hof en na te praten.
Aan de wandeling zijn geen 
kosten verbonden, een geldige 
duinkaart is wel verplicht.

Voor meer informatie: Rob de 
Wit: 06-53740895.

Stilte-
wandeling

Castricum - Na een lange win-
terstop van 2 maanden is de 
competitie voor Vitesse weer 
hervat. Tegen het altijd lastige 
Zaanlandia heeft Vitesse een uit-
stekende prestatie geleverd. De 

opdracht was duidelijk, er moest 
gewonnen worden om aanslui-
ting te houden met de teams die 
hoger staan dan Vitesse. 
Vitesse startte de wedstrijd sterk 
en agressief en dat resulteer-

de direct al in een paar opgeleg-
de kansen die helaas niet wer-
den benut. Het duurde tot de 
25e minuut, dat Tom Spil via een 
rebound, Vitesse op 1-0 wist te 
zetten. 

In de tweede helft ging Vites-
se verder op de ingeslagen weg 
van voor de rust. In de 53e mi-
nuut wist Jort Kaandorp met een 
fabuleus schot Vitesse op 2-0 te 
zetten. Daarna was het zaak om 
de wedstrijd verder te controle-
ren en uit te spelen. Zaanlandia 
kwam nog wel terug tot 2-1 maar 
vlak daarna wist Lennert Been-
tjes in de 63e minuut de 3-1 te 
scoren. Vitesse controleerde de 
wedstrijd van het begin tot het 
eind en kan zeer tevreden terug-
kijken op de start van de tweede 
seizoenshelft. 

Mees naar 1/4 
finale NK turnen
Limmen - Mees Knijnenberg 
heeft zaterdag 3 februari bij 
de 1/8 finale NK Turnen in Til-
burg een goed resultaat neer-
gezet. Hij heeft zich als eer-
ste geplaatst voor de volgende 
ronde. Deze 1/4 finale wordt in 
Waalwijk gehouden op 23 en 
24 maart. 

Limmen Ds 1 zet 
goede lijn door
Limmen - Zaterdagavond ston-
den de Limmer dames vol span-
ning op het podium van ‘Castri-
cum Beweegt’ tijdens de verkie-
zing van Sportploeg van het Jaar. 
Ondanks de meeste internet-
stemmen ging de overwinning 
aan hun neus voorbij. 
Zondag mochten de dames on-
der gure omstandigheden aan-
treden op het B-veld, wat met na-
me een straf was voor de suppor-
ters. Pupil van de week Alexande-
ra Vosters van de MD1 was er de-
ze wedstrijd bij. Met haar aftrap 
liet ze zien hoe het met de keep-
ster was gesteld en daar konden 
de Limmer dames mooi hun voor-
deel mee doen. 
Limmen begon sterk aan de wed-
strijd. Al snel kwam de 1-0 op het 
scorebord na een fraaie boogbal 
over de ver uitgekomen keepster 
van Kadoelen. Daarna zakte het 
spel in. Het werd rommeliger en 
er werd niet voldoende druk meer 
gezet om de bal weer zo snel mo-
gelijk te veroveren. Na een uittrap 
van de Limmer keepster beland-
de de bal pardoes voor de voeten 

van de spits van Kadoelen die de 
bal binnen kon schieten. Tegen 
de verhoudingen in was het weer 
gelijk: 1-1. De rest van de eerste 
helft bleef Limmen zoeken naar 
het goede combinatiespel van het 
eerste kwartier.
Limmen kwam na de rust als her-
boren uit de kleedkamer. Vijf mi-
nuten na rust belandde de bal 
met een bekeken schuiver onder 
de keepster door in het net: 2-1. 
Limmen bleef dit spel volhouden 
en al snel kwam daar met een 
mooi schot ook de 3-1. Met een 
wereldbal vanaf bijna de midden-
cirkel over de keepster heen was 
het een kwartier na rust zelfs al 
4-1. Ondanks de ingevlogen ver-
sterkingen van Kadoelen bleef 
Limmen goed voetballen en kre-
gen de versterkingen geen kans 
tegen de sterk spelende verdedi-
ging. Ook de spits pakte nog haar 
doelpuntje mee, een rommelgoal. 
Het bleef bij 5-1, waarmee Lim-
men de koppositie stevig in han-
den heeft. De goede lijn van voor 
de winterstop is doorgezet en wie 
weet waar dat toe kan leiden. 

Grote drukte ledenvergadering 
Tennisvereniging Castricum
Castricum - Vorige week maan-
dag vond de jaarlijkse ledenver-
gadering plaats van tennisver-
eniging Castricum. Voorzitter Jos 
Verkleij heette zestig leden wel-
kom en gaf aan dat het om een 
recordopkomst ging. Hij gaf aan 
dat er blijvend goede samenwer-
king met BloVo is. (De Bloemen/
De Voetel). 
De jeugdcommissie nam af-
scheid van Danielle Veenman 
en in haar plaats wordtl Loui-
se Vonk voorzitter. Tineke Moll 
werd bedankt voor haar jaren-
lange inzet als ledenadministra-
teur. Het stokje van de clubkam-
pioenschappen wordt door Mar-
ga Bangma doorgegeven aan 
haar zoon Obbe die met een 
jong team enthousiast aan de 
slag gaat. Ook het jonge team 
van Who’s Next werd bedankt 
voor de jarenlange inzet. Jos Ver-
kleij: ,,Het selectiebeleid van TVC 

loopt naar behoren, er zal een 
recordaantal van 41 teams com-
petitie gaan spelen, wat inhoudt 
dat de helft van de senioren bij 
TVC competitie speelt! De jeugd-
parkkampioenschappen wa-
ren een groot succes en worden 
weer georganiseerd. De samen-
werking met trainers Roy Boon-
tje en Stefan de Goede is prima 
en het ledenaantal blijft op een 
stabiele 600 staan. In 2013 wordt 
veel gedaan om nieuwe leden 
aan te trekken en te behouden 
voor TVC. Hiervoor worden be-
geleiders aangesteld en speciale 
avonden opgezet. Op 1 april is er 
een grote open dag met diverse 
aantrekkelijke activiteiten voor 
jong en oud. Er wordt een mi-
ni-tennisbaan gerealiseerd zo-
dat de jeugd op speelse manier 
kennis kan maken met tennis-
sport. TVC blijft zich positief ont-
wikkelen.”

Zondag 10 februari 14.00 uur:

Limmen - O.S.V.

balsponsor:	 veldt tegelwerken

pupil v.d. week:	isa hollenberg (speelster limmen d2)

Vitesse’22 start 
uitstekend na de 

winterstop
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Castricums bossen op Internationale Oasis Photo Contest

Natuurfoto van Hugo Bussen genomineerd 
Castricum - Een foto van Hugo 
Bussen is genomineerd voor een 
prijs in de internationale natuur-
fotowedstrijd Oasis die elk jaar in 
Italië gehouden wordt. 
Zaterdag werd in het Museum of 

Natural Sciences in Genova be-
kendgemaakt dat een foto die 
Hugo maakte in het bos bij Cas-
tricum kans maakt op een finale-
plaats. 
,,Van de vier foto’s die door mij 

zijn ingezonden zijn er drie in de 
finale terechtgekomen, waarvan 
een met een nominatie voor de 
hoofdprijs”, vertelt de zestigjarige 
Castricummer. ,,Naast twee foto’s 
van het bos, heb ik een duinland-

schap ingestuurd en een zee-
zicht. Er doen meer dan 25.000 
fotografen uit de hele wereld 
mee aan deze wedstrijd en nu 
heb ik er dus al heel wat achter 
mij gelaten.” 

Hugo fotgrafeert al ruim dertig 
jaar, maar pas een jaar geleden 
heeft een digitale camera aan-
geschaft. ,,Het is toegestaan om 
de kleur en scherpte van foto te 
bewerken en dat heb ik ook een 
beetje gedaan. Mijn bedoeling is 
dat de foto op een schilderij gaat 
lijken uit de 18e eeuw. Als naam 
kreeg de foto de naam Heaven 
mee.” In juni worden de winnaars 
bekendgemaakt.

Kunststof kozijnen Hummel 
winnen aan populariteit

Heemskerk - Steeds meer 
mensen overwegen de aankoop 
van kunststof HBI kozijnen wan-
neer de oude kozijnen aan ver-
vanging toe zijn. De twijfels over 
de uitstraling van kunststof ko-
zijnen ten opzichte van houten 
kozijnen zijn zo goed als verdwe-
nen. Bij Hummel Kozijnen ziet 
een kunststof kozijn er kwalita-
tief en esthetisch gelijk uit als 
houten kozijnen. Zelfs wie erg 
goed kijkt, kan meestal niet aan-
geven welke kozijnen van hout 
en welke van kunststof zijn ge-
maakt. Bij de aanschaf van nieu-
we kozijnen kijken huiseigena-
ren meestal eerst naar het ui-
terlijk van het materiaal, onder-
houdsgevoeligheid, duurzaam-
heid en kwaliteit volgen. Voor-
al de lage onderhoudsgevoelig-

heid van de kunststof kozijnen 
van Hummel Kozijnen wordt be-
schouwd als het voornaamste 
pluspunt ten opzichte van hou-
ten kozijnen. De mogelijkheden 
van kunststof kozijnen zijn de af-
gelopen jaren sterk uitgebreid. In 
een tijd waarin de meeste men-
sen het druk hebben, speelt on-
derhoudsgevoeligheid van kozij-
nen een grote rol. Maar er zijn 
meer voordelen. 
Zo is de milieuvriendelijkheid 
van kunststof kozijnen niet min-
der dan die van houten kozij-
nen. Dat heeft niet alleen te ma-
ken met het zorgvuldige produc-
tieproces en het feit dat kunst-
stof kozijnen niet meer geschil-
derd hoeven te worden, maar 
ook met de lange levensduur 
van ongeveer 75 jaar. Daarnaast 

en zeker niet onbelangrijk zijn 
de kunststof kozijnen van Hum-
mel Kozijnen zeer inbraakbe-
stendig. Het aantal inbraken in 
woningen neemt  voortdurend 
toe, gemakkelijke toegankelijk-
heid van verouderde ramen en 
deuren vergroot het risico op in-
braak. Kunststof kozijnen van 
Hummel Kozijnen worden gele-
verd met veiligheidsbeslag vol-
gens het politiekeurmerk Veilig 
Wonen. Kennis en ervaring heb-
ben aangetoond dat de inbraak-
gevoeligheid van de woning met 
ruim 90% afneemt. Nu een goe-
de beslissing nemen, geeft ach-
teraf niet het nakijken. Kies voor 
kwaliteit en veiligheid en laat u 
niet verassen. Door een dakka-
pel te laten plaatsen aan de voor 
of achterzijde van de woning 
creëert men  extra veel ruimte en 
het huis wordt aanzienlijk ver-
groot. Zolderverdiepingen of an-
dere ruimtes onder een schuin 
dak zijn vaak klein, donker en 

onoverzichtelijk en worden daar-
door vaak gebruikt als opslag.
Het plaatsen van een dakkapel 
duurt bij Hummel maar één dag.  
In zeer korte tijd beschikt men 
dus over geweldig veel ruimte 
die tevens goed overzichtelijk is
Naast het leveren van een dak-
kapel kan Hummel ook zorgen 
voor de nodige binnenbetim-
mering. Hummel Kozijnen is een 
klantvriendelijke onderneming 
en is de klant graag van dienst 

bij het duurzaam investeren in 
kunststof kozijnen of een dak-
kapel. Naast een mooie show-
room biedt Hummel een ruime 
ervaring aan kennis en vakman-
schap. Maak een afspraak voor 
vrijblijvend advies en informatie. 
Hummel Kozijnen is telefonisch 
te bereiken op 0251-234484 – 
06-10273172. De showroom is 
gevestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk (industrieterrein de 
Houtwegen). 
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Damphegeest blijft open

Limmen - Damphegeest, het 
openluchtzwembad in Lim-
men, blijft bestaan. Dat zijn 
de gemeente Castricum en 
stichting Vrienden van Damp-
hegeest overeengekomen.

Het zwembad wordt door de ge-
meente voor een symbolisch be-
drag overgedragen aan de stich-

Castricum - De miljoenste tom-
pouce is verkocht bij Patisserie 
De Roset en de prijs is gevallen 
bij het fi liaal Heerhugowaard. 
Na het begin van de telling, bij-
na 9.5 jaar geleden, is de verras-
te winnaar in het zonnetje gezet. 

De Kinkerluters uit Heiloo kwa-
men met vijftien man sterk langs 
om het feestje muzikaal op te 
luisteren. De miljoenste taart-
jeseter werd getrakteerd op een 
waardebon, bloemen en een fl es 
wijn.

ting en de stichting krijgt 25.000 
euro mee om dit jaar de kosten 
te dekken. Daarna is het aan de 
stichting om het benodigde geld 
te vergaren om het zwembad 
rendabel te houden. 
De stichting zou daarom graag 
zien dat het zwembad niet al-
leen ’s zomers open is, maar 
het hele jaar door. Odisport, die 

het zwembad beheert, kan dan 
ook andere sportieve activitei-
ten aanbieden. Aan de inwoners 
van Limmen wordt gevraagd de 
stichting te steunen in het bij-
eenbrengen van zo’n 30.000 eu-
ro die vanaf 2014 jaarlijks nodig 
is om het zwembad open te hou-
den. Hiervoor wordt binnenkort 
actie gevoerd. 

Limmenaars kunnen straks am-
bassadeur worden voor 250 euro 
en als tegenprestatie mogen zij 
gratis overnachten in een hotel. 
Wie 100 euro betaalt ontvangt 
uitnodigingen voor feestelijke 
bijeenkomsten en een vrienden-
pas waarmee men allerlei kortin-
gen ontvangt. Deze vriendenpas 
is er ook voor iedereen die 19,95 
euro doneert. Foto: www.odis-
ports.nl.

Ida Bakker verkoopt 
nu ook Scheepjeswol

Castricum - Lijstenmakerij Ida 
Bakker heeft weer iets nieuws. 
Na het verdwijnen van twee win-
kels in het dorp die wol, garen en 
katoen verkochten, wisten Ida en 
haar dochter Simone dat er iets 
moest gebeuren. ,,Voor alle fana-
tieke haaksters en breisters was 
er geen wol meer te koop in Cas-
tricum. Die mensen kunnen we 
nu blij maken met een wolhoek-
je in de winkel”, vertelt Simone.
Breien is weer helemaal terug 
van weggeweest, want het mo-
debeeld laat veel gebreide items 
zien. ,,We hebben nu nog een 
klein assortiment, maar eind fe-
bruari komt er een uitbreiding 
van de sortering”, vervolgt Si-

mone. Het merk dat we voeren 
is Scheepjeswol; verschillende 
soorten en diktes, noodles/wol/
acryl/katoen et cetera. We heb-
ben ook haaknaalden, breinaal-
den en leuke voorbeeldboekjes.” 
Het personeel is ondertussen 
zelf aan het oefenen en het re-
sultaat is te zien in de winkel. Si-
mone: ,,Ik kon nog helemaal niet 
breien, maar nu we de spullen in 
de winkel hebben 
wil ik het wel leren. Ik kan nu 
een week breien, alleen nog 
maar een grove steek, maar het 
is een begin.” Wie vlug is kan nog 
een nieuwe trui maken voor 8 fe-
bruari. Op die dag zetten 96.416 
deelnemers de verwarming lager 

en trekken een warme trui aan. 
Lijstenmakerij Ida Bakker is te 
vinden op de Dorpsstraat 102 in 
Castricum. 
 

Dementie: de beste 
zorg voor nu en straks

Castricum - Op dinsdag 12 fe-
bruari wordt een Alzheimer Ca-
fé gehouden in Castricum en het 
onderwerp is ‘Dementie: Hoe 
kies ik de beste zorg voor nu en 
straks?’ Gespreksleider is Anke 
Beerlage en zij ontvangt Patrick 
Bellaart van MaatjeZ, Centrum 
voor Mantelzorg in deze regio. 
,,Dementie heeft een grote in-
vloed op het leven van mensen 
met dementie en hun familie. Ie-
mand met dementie wordt naar-
mate het ziekteproces vordert 

steeds afhankelijker van zijn of 
haar omgeving. De verzorging 
van iemand met dementie vraagt 
veel van de partner of kinderen. 
Er zijn verschillende manieren 
om hulp te krijgen bij de verzor-
ging van iemand met dementie.” 

Alzheimer Café wordt gehouden 
in servicefl at Sans Souci 113 in 
Castricum. Het programma start 
om 19:30 uur en duurt  tot 21.00 
uur. De toegang is gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig.

Vragenlijst over strand 
Platform Ons Strand

Castricum - ,,Eigenlijk heeft niemand binnen Castricum een 
goed beeld van de strandbezoekers en hoe zij ons strand bele-
ven”, zegt Adrie Lute van Platform Ons Strand. ,Om op vele vra-
gen een antwoord te krijgen heeft Platform Ons Strand een vra-
genlijst op haar site gezet. Iedereen wordt opgeroepen om deze 
vragenlijst in te vullen. Juist als er veel mensen aan deze oproep 
gehoor geven krijgen we een goed beeld. Hopelijk draagt dat bij 
aan een goede en onderbouwde discussie over de vraag wat we 
nou eigenlijk willen met het strand.” De vragenlijst is te vinden op 
www.onsstrand.info/vragenlijst. 

Open brief aan Biesterbos  
Het parkeren bij het strand houdt 
de Castricummers al vele jaren 
bezig. Was er vroeger sprake van 
gratis parkeren, tegenwoordig 
moet er elke dag worden betaald 
aan de pachter van dit terrein. Par-
keren kan uitsluitend tegen een 
vast tarief. Voor even wandelen of 
even een kopje koffi e drinken een 
drempel; een duur kopje koffi e. In 
de krant van 28 november 2012 
heeft de heer Biesterbos aange-
geven dat hij graag gedifferenti-
eerde tarieven wil, maar nog geen 
goed systeem heeft gevonden. De 
burgers van Castricum worden in 
dat artikel uitgenodigd om een 
werkbaar systeem aan te reiken. 
Het CDA-bestuur doet hem hierbij 
een voorstel met onderbouwing.
Uitgangspunten: Er is parkeer-

ruimte voor circa 1600 auto’s. 
Achteraf betalen voor 1600 auto’s 
geeft bij onverwachte weersom-
slag en aan het einde van een 
zomerse dag onaanvaardbare 
vertragingen. De oplossing kan 
gevonden worden door anders te 
denken. Benader de kortparkeer-
wens niet voor 1600 auto’s, maar 
voor bijvoorbeeld 100 auto’s . 
Scheidt daarom een deel van het 
huidige grote parkeerterrein af. Op 
dat deel is het mogelijk kort of wat 
langer tegen een bepaald uurta-
rief te parkeren. De uitvoering als 
een eiland, dat is afgescheiden 
met betonblokken. Bij het oprijden 
van dat deel (via een slagboom) 
voer je je autonummer in en krijg 
je je parkeerkaart. Bij het verlaten 
voer je zowel het autonummer 

als de parkeerkaart in. Afrekenen 
kan met de chipknip of je pinpas. 
Na bijvoorbeeld vier uur is het ta-
rief  iets hoger dan het dagtarief. 
Het systeem wordt door de  NS 
toegepast op diverse parkeerter-
reinen. Op het overgebleven deel 
wordt geparkeerd en betaald met 
dezelfde systematiek zoals nu ge-
bruikt wordt. Het huidige huisje 
en de bijbehorende slagbomen 
worden naar beneden verplaatst. 
Daarnaast wordt een slagboom-
systeem inclusief betalingsappa-
ratuur geplaatst voor het kleine 
parkeerdeel. Ter verantwoording 
melden wij dat het idee op 9 janu-
ari is besproken met de heer Ted 
Biesterbos. Hij vond het een goed 
alternatief. Binnen drie weken zou 
hij zijn defi nitieve reactie geven. 
Aangezien die is uitgebleven, kie-
zen wij voor deze openbare reac-
tie. Daar heeft de heer Biesterbos 
op 28 november om gevraagd en 
de Castricumse bevolking heeft 
recht op een oplossing. 
Gerrit Branderhorst, voorzitter 
CDA Castricum. (Ingekort door de 
redactie).

Stap voor glasvezelnetwerk
Castricum - Afgelopen week 
heeft er met de initiatiefnemers 
Sander Verschoor en Mirko Car-
ton. van ‘Castricum op Glas’ en 
de gemeente Castricum een 
vervolgoverleg plaatsgevonden 
over de aanleg van een glasve-
zelnetwerk in de kernen. De pei-
ling van vorig jaar, waarbij bijna 
1.000 huishoudens en bedrijven 
zich hebben aangemeld, is voor 
wethouder Meijer reden genoeg 
de mogelijkheden de aanleg van 
een glasvezelnetwerk verder te 

onderzoeken. Binnen enkele we-
ken zullen diverse marktpartijen 
worden uitgenodigd om een pre-
sentatie te geven over hoe een 
glasvezelnetwerk binnen de ge-
meente kan worden uitgerold. 
Belangrijk aandachtspunt blijft 
dat alle woonkernen kunnen 
worden aangesloten. Op basis 
van de presentaties en informa-
tie kan een goede inventarisatie 
worden gemaakt wat vervolgens 
als basis kan fungeren voor ver-
dere besluitvorming. 

Miljoenste 
tompouce!
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Castricum - Voor de dertiende 
keer wordt een creatief week-
end georganiseerd in het Ni-
vonhuis in Bergen aan Zee. 

Op 16 en 17 maart kunnen vrou-
wen en mannen van zaterdag 
10.00 uur tot zondag 15.00 uur 
samen bezig zijn bij zeven cre-
atieve workshops; van schilde-
ren tot speksteen bewerken, vo-
gelhuisjes,  groendecoraties of 
kaarten maken en een druktech-
niek uitvoeren op stof. De work-
shops worden gegeven door be-
voegde docenten. Het week-
end is bedoeld voor maximaal 
dertig mensen tussen 40 jaar 
en 75 jaar. Er wordt samen ge-
geten en er wordt overnacht in 
het Nivonhuis. Meer informatie 
via w.harff@casema.nl of tele-
fonisch Froukje Bangma  0251-
670775.

Weekendje 
samen creatief

Deuren wagenwijd open bij 
basisschool Kleurenorkest

Castricum/Limmen - Het Kleu-
renorkest in Limmen; op ’t eerste 
gezicht gewoon een basisschool. 
Maar is dat ook zo? Nee. Het 
Kleurenorkest doet het ècht an-
ders. En goed. De Onderwijsin-

spectie is lovend over het leerni-
veau en het leef- en werkklimaat 
in de klassen. Kortom: het kàn 
anders, en volgens oprichter Do-
rien Groot van trainingsinstituut 
NTI NLP mòet het ook anders. 

,,We zien allemaal wat er mis is 
in de wereld. Verandering begint 
bij kinderen, de jeugd. En wij vol-
wassenen hebben de plicht ze te 
helpen en het voorbeeld te ge-
ven.” 
Het Kleurenorkest heeft een lan-
ge weg met pieken en dalen 
achter de rug. Ontelbare ambte-
lijke klippen werden omzeild bij 
de officiële aanvraag en er moest 
ook nog een politiek mijnenveld 
worden overgestoken. Maar het 
resultaat mag er zijn. Directeur 
Els Vonk glimt elke keer opnieuw 
als ze over de school praat. Zij 
heeft haar carrière op een re-
guliere basisschool opgegeven 
om deel te kunnen uitmaken van 
Het Kleurenorkest, gebaseerd op 
het principe van ‘natuurlijk leren’. 
Kennis alleen, zo is de gedach-
te, is niet genoeg om een goed 
mens te worden. En wat dit in-
zicht betreft hebben ze de be-
roemde geleerde Albert Einstein 
aan hun zijde. Die zei al dat fan-
tasie belangrijker is dan ken-
nis. Naast kennisvergaring wordt 

vooral het vermogen om te le-
ren op de juiste manier geprik-
keld bij deze vorm van onder-
wijs. Leerlingen worden hier-
door flexibeler en kunnen zich in 
de toekomst gemakkelijker aan-
passen aan veranderingen. Zelf-
standigheid speelt hierbij een 
belangrijke rol.
Alle leerkrachten van Het Kleu-
renorkest hebben naast hun on-
derwijsakte ook een opleiding 
gevolgd bij het Nederlands Trai-
ningsinstituut voor Neuro-Lin-
guïstisch Programmeren (NTI 
NLP). Hierdoor komen ze extra 
goed beslagen ten ijs, hetgeen 
ook door de Onderwijsinspec-
tie is gezien. Wie wil zien hoe het 
toegaat op Het Kleurenorkest 
kan terecht tijdens de info-och-
tend op 6 maart. De presentatie 
is van 9.30 tot 11.00 uur. De open 
dagen zijn 11, 12 en 13 februari. 
Iedereen is welkom tussen 8.30 
en 17.00 uur. Het Kleurenorkest, 
Oosterzijweg 8 Limmen, tel.: 072  
5054606, info@kleurenorkest.nl
www.kleurenorkest.nl. 

Motie VrijeLijst Nieuw Geesterhage
,,Maak verenigingsleven niet af-
hankelijk van afname woningen”
Castricum - De VrijeLijst dient donderdagavond een motie in 
tijdens de behandeling van de accommodatienota die de ge-
meenteraad op de agenda heeft staan. De lokale partij is van 
mening dat culturele instellingen in Castricum niet langer in 
onzekerheid moeten worden gelaten over de slagingskans 
van Nieuw Geesterhage. 

Heemskerk - Mensen met 
chronische rugklachten hebben 
meestal slechts in beperkte ma-
te baat bij de gangbare fysiothe-
rapeutische behandelingen. Re-
cent wetenschappelijk onder-
zoek naar de effecten van de 
Origene-rugtherapie op chroni-
sche rugklachten laat voor de-
ze groep patiënten wel duidelij-
ke positieve resultaten zien.
Het effect van de gangbare oe-
fentherapieën is bij chronische 
rugklachten maximaal 10 pro-
cent. Met de rugtherapie van 
Origene is dat percentage 39 tot 
44 procent. Deze resultaten ko-
men naar voren in een artikel  
dat medio december in het ge-
zaghebbende internationale me-
disch tijdschrift Spine verschijnt.

Het onderzoek naar effecten van 
de Origene-behandelmetho-
de is in Nieuwegein uitgevoerd 
door de afdeling Radiologie van 
het St. Antonius Ziekenhuis en 
MTG-Fysiotherapie. Aan dit on-
derzoeksprogramma wordt on-
der andere meegewerkt door de 
Radboud Universiteit Nijmegen 
en de hogescholen van Rotter-
dam en Arnhem-Nijmegen.
De Origene-rugtherapie is een 
bijzondere vorm van kracht- en 
coördinatietraining, die plaats-
vindt op een speciaal fysiothera-
peutisch behandeltoestel. Rehab 
Centre biedt de Origene-rugthe-
rapie in Heemskerk en Alkmaar 
aan. Rehab Centre was één van 
de eerste praktijken die met Ori-
gene is gaan werken en heeft 

door deelname aan een eerder 
onderzoek gedurende drie jaar 
meetgegevens verzameld. Deze 
ervaring en inmiddels acht jaar 
werken met de methode heeft 
de fysiotherapeuten bij Rehab 
Centre overtuigd dat het hier om 
een zeer succesvolle behandel-
methode gaat. Rehab Centre is 
een fysiotherapeutisch behan-
delcentrum met als kernactivi-
teit diagnostiek, manuele thera-
pie en het verzorgen van herstel-
training aan het bewegingsap-
paraat. Diagnostiek en training 
worden verzorgd door fysiothe-
rapeuten en manueel therapeu-
ten en is gebaseerd op weten-
schappelijk gangbare concep-
ten. Rehab Centre geeft ook ad-
vies aan werknemer en werkge-
ver in het beleid om te komen tot 
werkhervatting. 
Rehab Centre, Kerkweg 219, 
Heemskerk en Terborchlaan 311, 
Alkmaar. Te bereiken op tel.:  
0251-231900 of www.rehabcen-
tre.nl. 

Rehab Centre Heemskerk en Alkmaar
Origene therapie succesvol 
bij chronische rugklachten

De komst van dit cultuurcen-
trum is door de projectontwik-
kelaar afhankelijk gesteld van 
de afnamegarantie van zeventig 
procent. De VrijeLijst heeft hier 
al eerder tegen geageerd en be-
pleit om de bouw van het cul-
tuurcentrum voor te laten op de 
woningbouwproductie. 

De partij noemt het onwenselijk 
om het cultureel verenigingsle-
ven in Castricum volledig afhan-
kelijk te maken van de afname 
van een woningprogramma. 

Gemeenteraadslid Ron de Haan 
van de VrijeLijst vertelt: ,,Die ge-
dachte kreeg een halfjaar gele-
den onvoldoende steun in de ge-
meenteraad. Donderdag probe-
ren we het opnieuw met een mo-
tie, die nu in ieder geval de steun 
krijgt van het CDA en ik vermoed 
van meer partijen in de gemeen-
teraad.” 
Mogelijk dat zelfs de datum van 
1 januari 2014, die in de motie 
wordt genoemd, nog wordt ver-
vroegd naar 1 juli 2013, aldus De 
Haan.

www.kookhuislimmen.nl
072-5055186

De lekkerste maaltijden gewoon bij u thuis 
bezorgd! O.a. saté van de haas, spareribs, 
wraps, maaltijdsalades en nog veel meer. 

Online bestellen en betalen met IDEAL. 
Wij bezorgen wo. t/m zo. van 17.00 tot 

21.00 uur in: Castricum, Limmen, Heiloo, 
Akersloot, Uitgeest en Egmond-Binnen

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om veiligheid
                            gaat
Tel. (0251) 245454

Castricummerwerf 11, Castricum
tel. 0251-67 42 99, fax 0251 67 41 21

AUTOSCHADE, SPUITEN VAN MEUBELS, 
KEUKENS, DEUREN, CV’s etc

Te koop:
Twee zeer mooie fauteuils,kleur 
(brique) steenrood. Prijs per 
st. 200 euro, twee stuks 375 
euro. Tel. 0251-237900
Te koop:
Meisjes hockey uitrusting 
mhcc o.a. wedstrijdshirt maat 
152 25 euro, schoenen mt 35 
7,50 euro. Tel. 0251-831595

Te koop:
Mhcc meisjes wedstrijd-
shirt maat 152, 25 euro. Hoc-
keyschoenen maat 35, 7,50 
euro. Tel. 0251-831595
Te koop:
Mhcc wedstrijdteneu meis-
je mt. 152. shirt z.g.a.n. 25 eu-
ro, ook rokje/sokken/schoe-
nen. Tel. 0251-831595

Gevonden:
30 jan. Soomerwegh Cas-
tricum, fietspad huissleu-
tel, in sleutelhanger “fun-
ky land”. Tel. 06-17036725
Te koop:
2 kaarten voor de sauna zwa-
luwhoeve 10 euro p.st.,  nor-
maal  55 euro,  geldig t/m 28-
02-2013. Tel. 025-1240695

Te koop:
Ski broek (zwart) mt 152 
en ski jas (blauw) mt 152 1 
week gedragen samen 15 
euro. Tel. 0251-653057
Te koop:
Massief eiken kersen kleur 
ronde tafel i.z.g.st. met 4 stoe-
len met armleuningen 150 
euro. Tel. 0251-671274

Gevonden:
Gevonden, parkeerplaats 
Geesterduin: zilveren arm-
band. Tel. 0251-656374

Vermist:
Wie heeft zondag 3 febr. mijn 
zwarte cars jas, zonder ca-
puchon, meegenomen bij 
zwembad De Witte Brug? Ik 
wil hem heel graag terug! Af-
geven bij het zwembad mag 
ook. Tel. 06-53219750
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt schaatsme-
dailles, ijskaarten en schaat-
scuriosa. Heeft of weet u 
wat bel Matthy van Klave-
ren. Tel. 0251-241492



Jong Talenten Dos turnen goede wedstrijd

Castricum - Negen meisjes van 
DOS Castricum mochten zon-
dag 3 februari aantreden in de 

wedstrijdcategorie Pre Instap 
D2. Merel van de Berg en Riva 
Midavaine bleven wel erg sta-

Opening kampioenspoule 
deceptie voor CasRC

Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft de openings-
wedstrijd in de Lotto Ereklas-
se Kampioenspoule niet in winst 
om kunnen zetten. De Haag-
sche Rugby Club bleek te sterk 
en won met 12-32 van de thuis-
ploeg.  Na de zeer lange win-
terstop,  waarbij trainingen bin-
nenshuis werden afgewerkt, was 
het dan eindelijk zo ver. De lang-
verwachte start van de Kampi-
oenspoule in de Lotto Ereklasse. 
De Haagsche RC kwam flitsend 
uit de startblokken met fraaie 
acties en vanaf het begin van de 
wedstrijd liepen de Duinranders 

achter de feiten aan. Den Haag 
liet er geen twijfel over bestaan, 
zij gingen de wedstrijd niet uit 
handen geven. De Haagsche RC 
was op alle fronten beter, was 
het oordeel. Toch is het niet alle-
maal kommer en kwel, Sven Berg 
maakte zijn opwachting weer na 
een afwezigheid van vijf maan-
den en de overvolle blessure-
bank moet toch een keer wat le-
ger worden.  De Castricummers 
ontmoeten  volgende week RC ’t 
Gooi, de trotse koploper na hun 
overwinning op the Dukes. Ook 
hier staat de KO op 15.00 uur af-
gestemd. Foto: Theo Beentjes.

Rein en Yoesra winnen pannatoernooi

Castricum - Zaterdag werd een 
officieel Panna Knockout Toer-
nooi in Castricum gehouden. De 

Het werd 2-2. En in de verlen-
ging gaf Rein de winnende pan-
na waardoor hij won en uitge-
nodigd werd voor het WK pan-
na. Bij de dames werd de wed-
strijd gespeeld tussen Yoesra en 
Carin, beide van FC Castricum 
MD1. Uiteindelijk won Yoes-
ra met een panna. Bij de cate-
gorie 12+ was helaas maar een 
aanmelding: Hendrik Ploegaert. 
Hij was derde van Nederland bij 
het landelijke Panna Knock Out 
toernooi 2012. Vanwege het ont-
breken van tegenstanders heeft 
Hendrik een demonstratie gege-
ven met een van organisatoren. 
Foto: Marjoke van der Ham).

Spannend bekerschaak 
bij Schaakclub Bakkum
Bakkum - In de kwartfinale van 
het bekertoernooi van Schaak-
club Bakkum stond de topper 
tussen Henk van der Eng en Pe-
ter Siekerman op het program-
ma. In de eerste partij wist Van 
der Eng het eindspel behendig 
tot winst te brengen. In de twee-
de partij kon Siekerman op lis-
tige wijze een stuk winnen en 
spoedig de partij. De barra-
ge van twee snelschaakpartij-
en werddoor Van der Eng ge-
wonnen en plaatste Van der Eng 
zich opnieuw voor de halve fina-
le. In de eerste partij tussen Rob 
Gallenkamp tegen bekerkampi-
oen Fons Vermeulen vergat Gal-

lenkamp een belangrijke pion te 
dekken,  waarna Vermeulen een 
houdgreepstelling op het bord 
bracht. Gallenkamp bleef zich 
taai verdedigen, maar een lelij-
ke paardvork kostte hem te veel 
materiaal en de partij. In de her-
kansing volgde een Engelse par-
tij waarbij Gallenkamp al vroeg 
een paard aan de rand van het 
bord liet staan. Vermeulen kreeg 
na wat onnauwkeurige zetten de 
stelling in handen, maar moest 
nog secuur spelen om niet par-
does een stuk kwijt te raken en 
daarmee in een eeuwig schaak 
terecht te komen. Arno Schlos-
ser pakte zijn kansen in de twee-

de partij tegen Bob Bakker, na-
dat de eerste boeiende partij in 
evenwicht bleef. Na een eenvou-
dige pionwinst kon Schlosser de 
tweede partij naar zich toe trek-
ken. Bakker gaf pardoes nog een 
toren weg, en gaf direct verbou-
wereerd op. Cupfighter Jacob 
Bleijendaal stoomde opnieuw 
door naar de halve finale door de 
verrassende outsider Frank Ro-
meijn twee keer te verslaan. In 
de eerste partij ontstond na een 
koningsgambiet een lastige stel-
ling. Bleijendaal won twee pion-
nen, maar Romeijn had aanval. 
Toen alle rook was opgetrokken 
had Bleijendaal een gewonnen 
eindspel. Romeijn wist een ster-
ke verdediging neer te zetten, 
maar verloor uiteindelijk op tijd. 
In de tweede partij gaven de lo-
pers van Bleijendaal met allerlei 
penningen de doorslag.

Knullige fouten nekken 
FC Castricum

Castricum – Na twee maanden 
van trainen en oefenen heeft FC 
Castricum weer een competitie-
wedstrijd gespeeld. Het duel te-
gen De Merino’s bracht ech-
ter niet de vurig gewenste om-
mekeer. Knullige fouten in de 
1e helft lagen aan de basis van 
de Castricumse nederlaag. Twee 
fraaie goals van Niels Popping 

konden niet verhinderen dat De 
Merino’s met ruime cijfers (5- 2) 
won. 
Op de foto: FC Castricum spits 
Niels Popping, tweemaal doel-
treffend tegen De Merino’s, 
wordt op de huid gezeten door 
Floriano Raho en aanvoerder 
Marco van Engelenburg van De 
Merino’s. Foto: Han de Swart.

winnaar zou door mogen naar 
het WK Panna KO in 2014. Panna 
KO is een vorm van straatvoet-
bal op een klein veld of in een 
panna-kooi. Panna wordt een te-
gen een gespeeld en wie na drie 
minuten de meeste doelpunten 
scoort heeft gewonnen. Maar als 
er een panna wordt gegeven (ie-
mand door de benen spelen) is 
de wedstrijd meteen afgelopen 
ongeacht de doelpunten. Een 
panna telt pas als je in balbezit 
blijft nadat je door iemands be-
nen hebt gespeeld. 
De categorie jonger dan twaalf 
begon als eerste. De finale werd 
gespeeld tussen Rein en Tjidde. 

biel staan op de balk en wer-
den beloond met een 11.50 en 
een 11.00. 
Op de brug hebben de meiden 
erg goed gepresteerd, Lisa van 
Leeuwen en Jet Dreijer kwamen 
zelfs de brug af met een 14.30 en 
14.20. 

Bij de prijsuitreiking was er een 
zilveren medaille voor Jet Dreijer 
en een vierde plaats voor Merel 
van de Berg. Helaas viel Riva net 
naast de prijzen met een goede 
zesde plaats. 

Heren CSV/Meervogels 
doen zichzelf tekort
Castricum - CSV/Meervogels 
speelde zondagmiddag in sport-
centrum de Bloemen tegen Ge-
mini. 
Gedurende de eerste helft deden 
beide teams niet voor elkaar on-
der. De heren van CSV/Meervo-
gels gingen de rust in met een 
13-11 voorsprong. 
In de eerste minuten van de 
tweede helft eenzelfde spel-
beeld. Toch zagen de aanwezi-
ge toeschouwers dat het team 

uit Zoetermeer steeds beter in 
de wedstrijd kwam. Na een klei-
ne 10 minuten spelen kwamen 
de gasten op gelijke hoogte en 
namen zelfs een voorsprong van 
vijf doelpunten. 

De heren van CSV/Meervogels 
bleken niet in staat deze achter-
stand weg te werken en moes-
ten toezien hoe de gasten de 
punten meenamen naar Zoeter-
meer, 27-30. 
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