
124 februari 2015 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Toch nog onzekerheid 
locatie opstelterrein 

Castricum - De provincie 
Noord-Holland heeft geen 
voorkeurslocatie uitgespro-
ken voor een opstelterrein 
nabij Uitgeest, maar slechts 
ingestemd met vervolgonder-
zoek voor de N203. 

Het realiseren van voldoende 
opstelcapaciteit voor de sprin-
ters met eindstation Uitgeest is 
een randvoorwaarde om meer 
treinen te kunnen laten rij-
den. De vijf betrokken gemeen-
ten, waaronder Castricum zijn 
met een unaniem advies geko-
men voor het alternatief N203 
als minst bezwaarlijke locatie. 
Het alternatief N203 ligt aan de 
zuidoostkant van de bestaan-
de A9 en langs de spoorlijn Alk-
maar - Zaandam en N203, in 

het gebied Stelling van Amster-
dam, een Unesco-Werelderf-
goed. Er moet nu een Heritage 
Impact Assessment toets (HIA) 
uitgevoerd worden. Uit deze HIA 
moet blijken of de unieke uni-
versele waarden van het wereld-
erfgoed Stelling van Amsterdam 
niet aangetast worden door de 
beoogde ontwikkeling. 

Als onderdeel van de HIA, zal 
gekeken worden hoe het op-
stelterrein zo goed mogelijk kan 
worden ingepast en worden mo-
gelijke maatregelen onderzocht 
om het effect op het werelderf-
goed te minimaliseren. In de zo-
mer vindt een volgend bestuur-
lijk overleg plaats om op ba-
sis van de HIA een definitief be-
stuurlijk besluit te nemen.

De sportkampioenen van 2014
Castricum - Zaterdag zijn de 
sportkampioenen bekendge-
maakt in de grote feesttent op 
De Brink door sportwethouder 
Leo van Schoonhoven. Triatleet 
Herman Verhagen is kampioen 
sporter 55-plus. Hij werd win-
naar van de Halve Triatlon Al-
mere. Wielrenner Yanne Do-
renbos is het sporttalent van 
het jaar. Yanne won goud bij de 

jeugdomnium Zesdaagse Rot-
terdam; goud bij de jeugdedi-
tie Egmond-Pier-Egmond, goud 
bij de nationale wedstrijden in 
Zwanenburg en Amsterdam, zil-
ver bij de NK omnium baan en 
zilver bij de NK ploegenachter-
volging baan. Atlete Sanne Ver-
stegen werd sportvrouw 2014. 
Zij won goud bij de 800m NK in-
door, goud bij de 800m NK en 

heeft deelgenomen aan de EK 
in Zurich. Mark Nouws is de 
sportman van het afgelopen jaar. 
Mark won goud bij de 3000m NK 
indoor en goud bij de 1500m NK. 
De E1 van voetbalclub FC Cas-
tricum werd uitgeroepen tot het 
jeugdsportteam. Het team werd 
kampioen in de hoofdklasse en 
is gepromoveerd naar de eredivi-
sie. De volleybaldames van Croo-
nenburg werden sportteam van 
het jaar; zij werden winnaar van 
de promotie-degradatiewedstrij-
den en promoveerden naar de 
tweede klasse. Er was een apar-
te vermelding voor Mats Marc-
ker en Bart Wieringa die de rug-
byers van het Nieuw-Zeeland-
se Sevens-team naar Castricum 
haalden. Foto: Henk Hommes.

Praat mee in het 
DuynParcDialoog

Castricum - Voor alle vragen 
rond het initiatief DuynParc op 
de Zanderij is de gemeente een 
discussieplatform gestart. Op de 
Facebookpagina DuynParcDia-
loog kan iedereen meepraten en 
de laatste ontwikkelingen vol-
gen. 
Op speciale webpagina’s van 
de gemeente staat alle informa-

tie gebundeld, inclusief bijdra-
gen van anderen. Wethouder 
Leo van Schoonhoven over deze 
nieuwe werkwijze: ,,We zien op 
allerlei plekken dat mensen hun 
mening geven. Het onderwerp 
leeft heel erg. Daarom vind ik 
het goed om daarvoor één plat-
form te maken. Iedereen kan bij-
dragen aan de discussie. Boven-
dien kunnen we op dit platform 
ook snel reageren op vragen.” 
Wie de Facebookpagina ‘liked’, 
blijft automatisch op de hoog-
te van updates. Ook via Twit-
ter #DuynParcDialoog houdt de 
gemeente haar volgers op de 
hoogte van het laatste nieuws. 
De spelregels bij dit platform 
zijn simpel; alles is welkom, zo-
lang het maar bij het onderwerp 
blijft en niet grof of kwetsend is.

Februari Schnitten maand!

Schnitt van de week

7.95

Slagroomschnitt

In maar liefst 10 smaken

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

t-bone steak
50% korting

Vleeswarentrio
3 stuks €4,99

1 kg hutspot
1 kg aardappel
4 rundervinken

samen €5,99

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
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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
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
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
Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEESTInbrekers en dieven actief 

Castricum - Dinsdag tussen 
21.30  en 22.05 uur is ingebro-
ken in een personenauto die ge-
parkeerd stond op een parkeer-
plaats voor De Kern in Castri-
cum. In de auto lag een fototas 
onder een deken. De dader heeft 
de autosleutels uit de jaszak van 
de chauffeur gehaald, die binnen 
aan de kapstok hing, en de fotot-
as meegenomen.
In de nacht van dinsdag op 
woensdag werd er ingebroken in 
een bedrijfsauto die geparkeerd 
stond op Tulpenveld in Castri-
cum. Het zijraam van het voer-
tuig werd ingeslagen waarna di-
verse goederen uit het voertuig 
weggenomen zijn. De benadeel-
de trof later een gedeelte van zijn 
goederen aan in de struiken. In 
de loop van de middag kwam er 
een melding bij de politie binnen 
dat op Tulpenveld de struiken 
werden doorzocht door de ver-
moedelijke daders. Door de ge-
dupeerde werd een foto van de 
beide mannen gemaakt. Een an-
dere bewoonster is vervolgens 
achter de twee mannen aange-
reden. Dit resulteerde uiteinde-
lijk tot de aanhouding van één 
van de twee mannen. De andere 
man is, ondanks een uitgebreide 
zoekactie, niet teruggevonden.
Woensdag rond 18.45 uur kwam 
een melding binnen bij de politie 
dat er een inbraak was geweest 
op De Tarp 39 A in Akersloot. De 
verdachten werden overlopen 
en getuigen zetten de achtervol-
ging is. Er was ook een voertuig 
met een bestuurder gezien dat 
vermoedelijk betrokken was bij 
de inbraak. Uiteindelijk werden 
twee personen aangehouden. 
De derde verdachte is niet aan-
getroffen. Opvallend was dat er 
veel Akersloters buiten op straat 
waren om mee te zoeken als ge-
volg van de Whatsapp-groep die 
er zeer actief is. Een interview 

met politiewoordvoerder Leon 
Veldt, die ter plekke was en hielp 
bij de aanhouding, is elders te le-
zen in deze krant.

In de nacht van woensdag op 
donderdag werd ingebroken in 
een bedrijfsauto op de Charlot-
te de Bourbonstraat in Castri-
cum. Zes blauwe vuilniszakken 
met elektronische goederen zijn 
weggenomen. Diezelfde nacht 
werd een personenauto openge-
broken op de Laan van Alberts-
hoeve. Uit dit voertuig is het na-
vigatiesysteem weggenomen.
Donderdag werd tussen 18.00 
en 20.00 uur uit een niet afge-
sloten schuur van een woning 
aan de  Rijksweg in Limmen een 
damesfiets Batavus Mambo de 
Luxe weggenomen. In de nacht 
van donderdag op vrijdag werd 
uit de voortuin van een woning 
aan de Louise de Colignystraat in 
Castricum een koperen zonne-
wijzer, in de vorm van twee ver-
ticale en één horizontale open-
gewerkte bollen met pijl, wegge-
nomen. 
Vrijdagavond omstreeks 19.30 
uur was er sprake van een win-
keldiefstal bij Albert Heijn in 
Castricum. De meerderjarige 
winkeldief bleek een gedeelte 
van de boodschappen betaald te 
hebben, maar in de boodschap-
pentas zat nog een hoeveelheid 
boodschappen met een waar-
de van ongeveer zestig euro die 
niet betaald was. De persoon is 
aangehouden en krijgt buiten de 
strafbeschikking een winkelver-
bod voor de tijd van één jaar. 

Zondag is omstreeks 14.00 uur 
ingebroken in een bedrijfspand 
aan de Boekel (foto). De ach-
terdeur van het pand was ge-
forceerd. Het is nog onbekend 
wat is weggenomen. Foto Lucas 
Hazes/112-akersloot. 

Burgelijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 28-01-2015: Boris 
Robertus Blokker, zoon van Ro-
nald Blokker en Lieke L. van der 
Eng. Castricum - 22-01-2015: 
Bodhi Annette Alida Grijzenhout, 
dochter van Cornelis H. Grijzen-
hout en Martine Spronk. 24-01-
2015: Lennox Johannes Finn 
Kool zoon van Nicolaas J. Kool 
en Wendy W.M. Heeringa.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum - 29-01-2015: Jeroen 
Sijm en Hee W. Kim.
 
Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum - 21-01-2015: Patrick 
J.C. Duijnmayer en Sandra D. 
Freriks.

Overledenen
Castricum - 22-01-2015: Ger-
rit Middeljans gehuwd met Fio-
na van Mechelen. 23-01-2015: 
Jantje van der Meer weduwe van 
Hendrik Mellink. 23-01-2015: 
Hendricus J.H. Derkx gehuwd 
met Neeltje G. Vermeulen. 

23-01-2015: Agnes H. Haije we-
duwe van Frederik G. Meijer. 24-
01-2015: Olga P. Meijers gehuwd 
met Teunis Houweling. 26-01-
2015: Josephina M. Lochtenberg 
gehuwd met Augustinus F. Ver-
morken. 27-01-2015: Jan Ruijter 
weduwnaar van Laura Miettinen. 
27-01-2015: Johannes C. van 
Kesteren gehuwd met Hillegond 
M. Breijaen. 28-01-2015: Corne-
lia M. van Egmond gehuwd met 
Hendrikus L.G. Bakker.

FNV-belastingservice
Castricum - De vraag naar het 
invullen van de belastingformu-
lieren wordt, ook in Castricum, 
steeds groter. De FNV heeft hier-
voor al jaren een belastingser-
vice voor leden waar deze for-
mulieren gratis worden ingevuld. 
Degenen die vorig jaar door de 
FNV zijn geholpen krijgen een 
brief van de belastingdienst met 
een speciale machtigingscode 
die bij het invullen meegenomen 
moet worden. FNV-leden in de 
gemeente Castricum die van de-

ze gratis service gebruik willen 
maken kunnen zich telefonisch 
opgeven bij Christel de Wit, tel. 
0251- 65 71 15, op maandag 
9, woensdag 11, maandag 16, 
woensdag 18 of maandag 23 fe-
bruari van 19.30 tot 21.00 uur. 
Deelnemers krijgen na opgave 
een brief thuis over wat ze mee 
moeten nemen. De formulieren 
worden op afspraak in de maand 
maart ingevuld in dorpshuis De 
Kern. Opgave kan ook direct op 
de site van de FNV.

Castricum - Iedere eerste don-
derdagochtend van de maand 
wordt er een ontmoetingsoch-
tend voor senioren georgani-
seerd. Baukje Bok is woonachtig 
in Castricum en zij is een AVN 

De Ochtenden astrologe. Zij vertelt op 5 februa-
ri wat de mogelijkheden en toe-
passingen van een horoscoop 
zijn. 
Aanmelden bij de bibliotheek tel. 
0251-655678 of mail naar Cas-
tricum@bibliotheekkennemer-
waard.nl.

Internationale allure bij 
Iskra Monumentconcert

Castricum - In de reeks Is-
kra Monumentconcerten 
treedt op zaterdag 14 febru-
ari het Navarra String Quar-
tet op. Door een gedeeltelij-
ke oorsprong in het Verenigd 
Koninkrijk hebben de muzi-
kanten intensief kennis kun-
nen maken met de Britse mu-
ziektraditie en Britse compo-
nisten die in Nederland voor 
een deel onbekend zijn, zoals 
Britten en Bridge. 

Daarnaast hebben zij grote inte-
resse ontwikkeld in de wat min-
der bekende, maar bijzondere 
muziekwereld van de Baltische 
staten. Het kwartet verwierf gro-
te naamsbekendheid en waarde-
ring voor hun uitvoering van het 
strijkkwartet van Peteris Vasks. 
Dit werd ook door het Neder-

landse publiek goed ontvangen. 
Het Navarra String Quartet  zal 
dit werk ook bij Iskra vertol-
ken net zoals werk van de Brit-
se componist Bridge en het 
voor velen geliefde strijkkwartet 
‘der Tod und das Mädchen’ van 
Schubert. Het kwartet speelde 
op belangrijke podia in Europa, 
de VS en Rusland. 

Het Navarra String Quartet be-
staat uit de Nederlanders Si-
mone van der Giessen (altviool), 
Marije Ploemacher (viool) en de 
Britten Magnus Johnston  (viool) 
en Brian O’Kane (cello). 

Plaats Monumentconcert: 
Dorpskerk, Dorpsstraat/hoek 
Torenstraat. Kaartverkoop via 
www.iskra.nl of aan de kassa. 
Aanvang 20.15 uur.
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Musicalkenner vertelt 
over The Sound of Music 
Castricum - Op zondag 15 fe-
bruari om 14.00 uur is in Gees-
terhage musicalkenner en radio-
persoonlijkheid Maxim Bezem-
binder gast. Maxim komt ver-
tellen over de film The Sound of 
Music en laat beelden zien bij 
zijn wetenswaardigheden over 
deze film en de bekende Von 

Trappfamilie. Ook kan het pu-
bliek vragen stellen over ande-
re musicals waarbij Maxim be-
roepsmatig betrokken is. Het 
koor Cantare zingt Sound of Mu-
sicsongs tijdens het programma 
in het kader van de Zondagso-
ciëteit. 
De toegang is vier euro. 

Alles uit de kast...  

Limmen - Nog even en dan 
barst voor de laatste maal het 
carnaval los in Gorteldonk, Lim-
men. Aankomend weekend is 
een afscheidsreceptie van 16.00-
17.30 in De Burgerij. In de avond 

is hier een besloten feest van de 
Uylenspieghels. Dan komt er het 
weekend waarin prins Tyl XIV 
met zijn raad nog éénmaal al-
les uit de kast haalt om in Gor-
teldonk een geweldig carnaval 

te vieren. Vrijdag 13 februari is 
in De Burgerij het kindercarna-
val voor de groepen een tot en 
met vijf. ‘s Middags voor de ou-
dere kinderen een talentenjacht. 
Zaterdag 14 februari een bezoek 
aan Camerdonk. De avond wordt 
begonnen met een gezinsviering 
in de H. Corneliuskerk. De kinde-
ren worden uitgenodigd om ver-
kleed naar deze bijzondere vie-
ring te komen. Dan om 21.00 uur 
gaan de deuren van leutbunker 
de Burgerij open voor de Fou-
te Avond. De muziek voor deze 
avond is in handen van JukeBox 
en een dj. 
Zondag verzamelen om 13.00 
uur bij het park aan de Vuur-
baak voor de laatste optocht 
door Gorteldonk. Als uitsmijter 
hebben de Uylenspieghels Wol-
ter Kroes op het podium staan in 
De Burgerij.  

Korenfestival Van dorp 
tot kust in voorbereiding
Bakkum - In het twintigjarig ju-
bileumjaar van het shanty- en 
folkssongkoor De Skulpers, zijn 
de muzikanten al begonnen aan 
de voorbereidingen van hun 
tweejaarlijkse muziekfestival Van 
Dorp tot Kust. Op zondag 7 ju-
ni is het de achtste  keer dat het 
koor uit Castricum een twintigtal 
koren uit de regio gelegenheid 
biedt om hun stemmen te laten 
horen. Net als in de voorgaande 
jaren staan zes podia langs de 
oude schelpenvissersroute tus-
sen Bakkum en het strand die 

het toneel zijn van een gevari-
eerd muzikaal aanbod van pop, 
smartlappen, afrikaans, a capel-
la tot shanty`s en een kinderkoor. 
Koren die graag willen optreden, 
kunnen contact opnemen met 
de dirigent Marcel Klaver, tel.: 
06-26368586 of marcel@zid.nl. 

De Skulpers hebben weer een 
aantal plaatsen vrij voor mensen 
die graag zingen. Aanmelden via 
skulpers.nl. Op zondagmiddag 8 
maart zingt het koor in de zaal 
van Borst in Bakkum. 

Geen Probleem op de 
planken Jac. P. Thijsse 

Castricum - Voor leerlingen uit 
de 6vwo-theaterklas van het Jac. 
P. Thijsse College is het aftellen 
geblazen; nog maar even en dan 
voeren zij de productie ‘Geen 
Probleem’ op. De voorstellingen 
vinden plaats op 12 en  13 febru-
ari in de aula om 19.30 uur. Kaar-
ten zijn te koop bij boekhandel 
Laan in Castricum en bij de in-
formatiebalie op de school zelf.

Kunstfraude in Big Eyes
Big Eyes vertelt het waargebeur-
de verhaal van één van de groot-
ste kunstfraudes van de twin-
tigste eeuw. In de jaren ‘50 en 
‘60 krijgt kunstenaar Walter Ke-
ane grote bekendheid met zijn 
raadselachtige schilderijen van 
kinderen met enorme ogen. De 
massaproductie van deze schil-
derijen veroorzaakt een revolu-
tie in de commercialisering van 
de populaire kunst. Maar uitein-
delijk komt de bizarre en schok-
kende waarheid naar boven: 

Walters schilderijen worden niet 
door hem gemaakt, maar door 
zijn vrouw Margaret. De Keanes 
leefden met een enorme leugen 
en hielden daarmee de hele we-
reld voor de gek. 
Vanuit de ogen van Margaret 
vertelt de film het verhaal van 
het fenomenale succes van haar 
schilderijen en de tumultueuze 
relatie met haar man die inter-
nationale faam kreeg door zich 
de eer van haar werk toe te ei-
genen.

Jack (8) heeft twee moeders, 
is enig kind en kan slecht al-
leen zijn. Jacks grootste wens is 
dan ook een broertje. Maar dit 
broertje komt er maar niet, hoe 
vaak hij zijn moeders er ook om 
smeekt. Uit protest heeft Jack 

Jack bestelt 
een broertje

twee konijnenoren opgezet, die 
hij pas afzet als zijn moeders 
hem geven wat hij wil. Als Jack 
ontdekt dat zijn moeders hem via 
internet besteld hebben, gaat er 
een wereld voor hem open. 

Dit besef resulteert in een reis 
vol wonderlijke ontmoetingen 
met de meest vreemde figuren, 
waarbij Jack ontdekt dat hij zelf 
eigenlijk best leuk gezelschap is.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.30 & 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 & 19.30 uur 

dinsdag 21.00 uur
Big Eyes

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.15 uur
Michiel de Ruyter (16 jaar)

vrijdag 15.30 uur 
zaterdag 15.15 uur  zondag 15.30 uur 
Michiel de Ruyter (12 jaar)

zaterdag 15.15 uur 
Mr. Turner

dinsdag 14.00 uur
The Theory of Everything

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur

The Imitation Game
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur 
Gooische Vrouwen 2

woensdag 16.00 uur   
Paddington

woensdag 16.00 uur   
Big Hero 6 (NL) 3D

zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.15 uur   woensdag 13.30 uur   

Spongebob 2 (NL) 3D
zaterdag 13.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Jack bestelt een broertje

Programma 5 feb t/m 11 feb 2015

Onbeperkt naar de fi lm in
Corso Bioscoop Castricum voor 

maar €19 per maand

Ga naar Cineville.nl

SEE ALL YOU CAN SEE IN
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Uitgeest - Deze maand foto nr. 
09926 uit de beeldbank van de 
Vereniging Oud Uitgeest.  

Een foto van stel jeugdige Uit-
geester biljarters waarover ver-
der weinig bekend is. We den-
ken dat dit een foto is uit de ja-
ren zeventig en deze foto is 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank 

in deze rubriek

waarschijnlijk genomen in een 
plaatselijke horecagelegenheid. 
Aangezien de jongens allemaal 
dezelfde trui dragen met daarop 
een embleem, vermoeden wij dat 
ze lid waren van de plaatselijke 
biljartvereniging.
Wie weet de namen van deze 
jongens, hoe heette de biljart-

club en in welke kroeg is deze 
foto genomen?   
Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm ver-
der bekijken. U kunt ook bellen 
met Herman Tervoort 313196 of 
Greet Enkt-Mors 311800.

In strijd voor behoud bibliotheek

WBBU gaat volgende fase in
Uitgeest - In de ontwikkelin-
gen ten aanzien van het behoud 
van de bibliotheek voor Uitgeest 
heeft de Werkgroep Behouw Bi-
bliotheek Uitgeest (WBBU) niet 
stilgezeten. Op 22 januari heeft 
een gesprek plaats gevonden 
met wethouder W. Spaander-
man. Toen zijn een aantal zaken 
helder geworden en er zijn ook 
duidelijke afspraken gemaakt.
Wethouder Spaanderman maak-
te aan de werkgroep duide-
lijk dat het College haar uiterste 
best zal blijven doen om  voor 
Uitgeest een behoorlijke bibli-
otheekvoorziening overeind te 
houden.
Echter, om een aantal redenen is 
het, gezien vanuit het perspectief 
van het College, niet mogelijk om 
op zeer korte termijn tot daad-
werkelijke actie over te gaan. Er 
zijn nog lopende verplichtingen 
ten aanzien van de bibliotheek 
IJmond-Noord, die een zorgvul-
dige afwikkeling noodzakelijk 
maken.
Ook wil het College een dege-
lijk onderbouwd voorstel aan de 
Raad overleggen zodat een wel-
overwogen besluit kan worden 
genomen over subsidie aan de 
toekomstige bibliotheek in Uit-
geest.

Er is daarom door de wethou-
der aan de WBBU toegezegd 
dat op zeer korte termijn (febr. 
2015) aan een extern bureau de 
opdracht zal worden gegeven 
om de maatschappelijke, finan-
ciële en organisatorische rand-
voorwaarden te onderzoeken die 
voor een bibliotheek in Uitgeest 
noodzakelijk zijn. 
Bij dit onderzoek zal de WBBU 
nauw betrokken worden. De 
werkgroep hoopt dat een raads-
besluit, gebaseerd op de uit-
komsten van dit onderzoek, na 
de zomervakantie gerealiseerd 
zal worden.

De WBBU zal de komende 
maanden niet stilzitten. De werk-
groep benut de tijd om zich ver-
der te oriënteren bij verschillen-
de bibliotheken in Nederland die 
voor dezelfde uitdagingen heb-
ben gestaan en met succes met 
vrijwilligers werken. Op deze ma-
nier kan zij alvast enig voorwerk 
doen om een realistisch en ge-
fundeerd bedrijfsplan te ontwer-
pen dat mogelijk een belangrijke 
bijdrage kan zijn. De werkgroep 
hoopt dat zij eind 2015 een begin 
kan maken met een nieuwe bi-
bliotheek in Uitgeest en van Uit-
geest.

Uitgeest - Kattenvereniging 
Mundikat organiseert zondag 8 
februari in sporthal Uitgeest op 
de Zienenlaan 1 een internatio-
nale kattententoonstelling. 
Het thema van de show is ‘Win-
terwonderland’, wat zal beteke-
nen dat de hal gezellig wordt 
ingericht in dit thema. Maar 
dat ook de exposanten hun 
best gaan doen om hun kooi-
en zo leuk mogelijk aan te kle-
den.  En dat natuurlijk allemaal 
om de eervolle vermelding van 
de mooiste kooi. Dat alleen al 
is een prachtig gezicht natuur-
lijk maar wat dacht u van de vele 
kattensoorten die deze dag zijn 
te bewonderen. Katten met veel 
haren tot katten met helemaal 
geen haar en katten die prach-
tig slank zijn tot lekker bolle ma-
tjes en katten die bij wijze van 
spreken in je handtas passen tot 
katten waar je de nodige spier-
ballen voor nodig hebt. Oftewel 
katten te kust en te keur zijn de-
ze dag te bewonderen van zowel 
uit Nederland tot ver over onze 
grenzen. 
Voor de kleintjes is er een spe-
ciale Knuffelkeurmeester over 
gevlogen uit het Winter Won-
derland. En elke bezoeker on-
der de 12 jaar die een Winter-
knuffel meeneemt kan bij hem 
op bezoek voor een echte keu-
ring en krijgt een leuk aanden-
ken. Ook kunnen kinderen zich 
laten schminken deze dag in een 

kat, een hond of een konijn enz. 
En er is een speciale ‘Aaien mag 
Hoek’ waar kinderen en volwas-
senen kennis kunnen maken 
met diverse rassen. 
En voor de groten onder u valt 
er deze dag ook genoeg te shop-
pen. Op de show zijn namelijk 
een groot aantal stands te be-
zoeken met alles op het gebied 
van dierbenodigdheden. En ook 
de Brits Korthaar rasclub van 
Mundikat (de BKC) zal deze dag 
aanwezig zijn met een informa-
tiestand. 
De kattententoonstelling is ge-
opend voor bezoek vanaf 10.00 
uur en zal duren tot 18.00 uur. 
Entree prijs,  kinderen t/m 12 jaar 
1 euro, vanaf 12 jaar 4 euro. 

Carnaval wederom 
start van superzaterdag
Uitgeest - Voor het derde jaar 
op rij organiseert speeltuinver-
eniging Kindervreugd Uitgeest 
een speciale superzaterdag in 
het carnavalsweekend. Op het 
programma staan zaterdag 14 
februari het carnavalsfeest zelf, 
een kinderbingo en een disco. 
Tussendoor wordt er voor een 
lekkere verrassingslunch ge-
zorgd. De dag begint om tien uur 
en duurt tot een uur of drie.

Weken geleden begon men al 
met de voorbereidingen voor 
deze dag. Dozen vol limonade, 
slagroom, ballonnen, snoepgoed 

en serpentines werden door be-
stuurslid Sjef Metselaar het club-
gebouw aan de Middelweg bin-
nen gedragen. Allemaal spullen 
voor het carnavalsfeest, zo ver-
telt hij vrolijk: “Ik heb voor zestig 
kinderen cake ingekocht!” Naast 
het versieren van deze lekker-
nij worden er vanaf tien uur ook 
spelletjes gespeeld en laat ieder-
een zijn of haar schitterende out-
fit zien tijdens een heuse mode-
show. Uiteraard zal ook de tradi-
tionele polonaise niet ontbreken.

Rond het middaguur is het eer-
ste onderdeel alweer voorbij en 

gaat men verder met een gezel-
lige bingo. Hierbij zijn natuurlijk 
mooie prijzen te winnen. Onder-
tussen wordt er achter de scher-
men hard gewerkt aan een fees-
telijke verrassingslunch. Als 
feestelijke afsluiting van de dag 
knoopt Sjef er rond half twee 
ook nog een spetterende disco 
achteraan: “We hebben de al-
lernieuwste dance hits, lichtef-
fecten, bellenblaas en rookma-
chines”. Om de dag een beetje 
door te komen doet hij een op-
roepje aan de ouders: “We kun-
nen nog wel wat hulp gebruiken. 
Van het inschenken van limona-
de, het draaien van de bingobal-
len tot het maken van foto’s, een 
paar extra handen is altijd wel-
kom!”

Kinderen die bij het feest aan-
wezig willen zijn moeten voor-
af worden opgegeven. Dit kan 
via www.inschrijven.speeltuinu-
itgeest.nl en is mogelijk van 5 tot 
en met 12 februari 17.00 uur. Aan 
niet-leden van de vereniging 
wordt een kleine vergoeding ge-
vraagd. 
Wie nog geen spetterend kos-
tuum in de kast heeft hangen 
kan op zaterdag 7 februari, om 
14.00 uur, alvast bij de vereni-
ging langs komen voor een cre-
atieve workshop. Onder leiding 
van Wilma Rodenburg maken de 
kinderen prachtige carnavals-
maskers. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.
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Castricum - Er komt geen 
nieuw seizoen meer voor Plus-
activiteiten. De laatste jaren is 
er sprake van een gestage da-
ling van het aantal deelnemers 
aan de activiteiten. Deze con-
tinue daling heeft er voor ge-
zorgd dat Plusactiviteiten door 
zijn opgebouwde reserves heen 

Plusactiviteiten stopt na dit seizoen
is. Een paar jaar na de oprichting 
in 1996 had Plusactiviteiten nog 
over de 3.200 cursisten en meer 
dan honderd docenten. Het be-
stuur heeft nu moeten beslui-
ten dat er geen cursusjaar 2015-
2016 komt. Met ingang van mei 
2015 wordt de Stichting Plusac-
tiviteiten opgeheven nu deze nog 

aan alle fi nanciële verplichtin-
gen voor het huidige cursusjaar 
kan voldoen. Cursussen, lezin-
gen en workshops, die nog ge-
pland staan tot en met april 2015 
gaan door, als daar voldoende 
aanmeldingen voor binnen zijn 
of nog komen via www.plusac-
tiviteiten.nl.

Discogangers met of 
zonder beperking

Uitgeest - Vrijdag 9 januari ging 
de disco voor jongeren met een 
beperking van start, die wordt 
georganiseerd in samenwer-
king met Welzijn Castricum. Vrij-
dag 13 februari gaat om 20.00 
uur een nieuwe editie van start 
in jongerencentrum Zienhouse 

op de Zienlaan 10 in Uitgeest. 
Dj Mytrem zorgt voor de muziek. 
Ook jongeren zonder beperking 
zijn welkom. 
Het is de bedoeling dat de dis-
coavond elke tweede vrijdag van 
de maand gehouden wordt. En-
tree drie euro.

Eenvoudige winst Helios
Castricum - Korfbalvereniging 
Helios wist na het verlies van vo-
rige week dat het elke wedstrijd 
volle bak moest blijven spe-
len om in iedere geval de twee-
de plaats veilig te stellen. De 
tweede plaats biedt ook promo-
tie naar de tweede klasse in de 
zaalcompetitie. Geen gemakke-
lijke opgave als de eerstvolgende 
wedstrijd tegen Purmer is. Helios 
startte gedreven maar rustig om 
geen fouten te maken. Het duur-
de dan ook even voordat de sco-
re door Helios werd geopend 0-1 
en direct daarop de 0-2. Daar-
na ontspon zich een spel waarbij 
Purmer wat terugkwam en Heli-

os weer een kleine voorsprong 
kon nemen. Dit leverde een rust-
stand op van 5-6.
Direct na rust was er einde-
lijk weer eens het bekende tus-
sensprintje van Helios en liepen 
de Castricummers snel uit naar 
5-10 en was de wedstrijd feite-
lijk gespeeld. Echter tegen Pur-
mer is een dergelijke gedachte 
geen goede zaak, dus bleef He-
lios geconcentreerd door korf-
ballen hoewel de scherpte er wel 
een beetje af was. Helios wist 
het gat minimaal drie punten te 
houden in de rest van de twee-
de helft en fi nishte met een 11-
14 overwinning. 

Live-optredens Bakkerij 
Castricum - Vrijdag 6 februari 
speelt Pseudo Slang uit de VS in 
De Bakkerij. Daarnaast een op-
treden van D.V.O.D.V. en Stretzz.
Pseudo Slang is een under-
ground hiphop-groep uit Buffa-
lo in de VS. D.V.O.D.V. is ook een 
hiphop-band en Stretzz is een 
rapper. Zaal open 21.00 uur, en-
tree: vier euro. 
Zaterdag 7 februari een optre-
den van The Lucky Dice (foto) en 
Grandpa Death Experience. The 
Lucky Dice brengt rock, metal, 
funk en soul bijeen. Ron Grand-
pa Death Goudie begint zo lang-
zamerhand een oude bekende 
in Castricum te worden. Hij was 
al eerder solo te bewonderen in 

De Bakkerij, maar ditmaal heeft 
hij zijn complete band meege-
nomen die bestaat uit interna-
tionaal gelouterde muzikanten 
waarmee hij een muur van ge-
luid neer kan zetten. Zaal open: 
21.00 uur, entree vier euro. Zon-
dag 8 februari een nieuwe edi-
tie van Zomaar een Zondagmid-
dag met dit keer ‘At the Jazzband 
Ball sessiemiddag’. Meejammen 
kan. Er wordt begonnen met drie 
trompettisten, drie trombonisten, 
twee drummers, drie bassisten, 
er zijn twee klarinetten, een alt-
sax, wasbord en banjo. De sessie 
begint om 15.00 uur voor de mu-
zikanten en om 15.30 uur voor 
het publiek. De entree is gratis.

Castricum/Uitgeest - De Ne-
derlandse Stichting voor het Ge-
handicapte Kind heeft met de 
collecte in Castricum 2.321,52 
euro opgehaald en in Uitgeest 
1.576,59 euro.

Collecte NSGK

Regio - Noord-Hollanders kun-
nen bij de Provinciale Statenver-
kiezingen op 18 maart kiezen uit 
vijftien politieke partijen. Tijdens 
de start van de verkiezingscam-
pagne, maandag 2 februari wa-
ren alle lijsttrekkers aanwezig en 
vulden zij de Stemwijzer in. 
Elf van de deelnemende partijen 
zijn nu ook al vertegenwoordigd 
in Provinciale Staten: VVD, PvdA, 
PVV, D66, SP, CDA, GroenLinks, 
Partij voor de Dieren, Ouderen-
partij NH, 50PlUS en Christen-
unie/SGP. Nieuwe partijen zijn 
Vrouwen Partij, Hart voor Hol-
land met als tweede op de kies-
lijst Castricummer Ron de Haan, 
Multicultureel Plus Partij en Pira-
tenpartij.
Op de projectsite Statenverkie-
zingen staat uitgebreide infor-
matie over de verkiezingen en 
de deelnemende partijen. Zwe-
vende kiezers kunnen hier ook 
terecht voor de Stemwijzer. De 
Statenleden kiezen op 26 mei de 
nieuwe leden van de Eerste Ka-
mer. 

Kiezen uit 
vijftien partijen

Croonenburg volleybal-
dames slaan gat

Castricum - De dames van 
Croonenburg deden afgelopen 
weekend goede zaken. Ze won-
nen overtuigend met 4-0 van 
naaste concurrent SPIVO. Croo-
nenburg heeft zich in de mid-
denmoot van de tweede divisie 
genesteld en kan zo maar nog 
als vierde of vijfde eindigen. Dat 
is een behoorlijk resultaat voor 
het eerste seizoen in de twee-
de divisie. 

De dames van Paul Oudejans 
hadden in het begin nog moeite 
met  de servicedruk in de tweede 
divisie. Keira van der Pal ontwik-
kelt zich als een uiterst betrouw-
bare passer en knapt ook ver-
dedigend veel werk op. Ook te-
gen SPIVO wierp dat zijn vruch-
ten op. Door de stabiele passing 
kon spelverdeelster Jasmin Luij-
ckx haar aanvallers goed en ge-
varieerd bedienen.  Coach Oude-
jans ziet de ontwikkeling van zijn 
jeugdige speelsters. Youngsters 
Inge Oudejans en Lisette Goede 
konden moeiteloos worden in-
gezet tegen SPIVO. Lisette Goe-
de liet deze wedstrijd zien dat ze 
echt op de weg terug is door bal-
len uit onmogelijke posities goed 
in te slaan. In de vierde set dreig-
de het nog even spannend te 
worden, maar dan liet het team 
haar veerkracht zien. Een scher-
pe serviceserie van Lisan Kok (8 
punten) voltrok het vonnis.

Castricum - Toonbeeld orga-
niseert een kunstmarkt die 
bedoeld is voor kunstenaars 
en amateurkunstenaars uit 
Castricum en omstreken. 

De kunstmarkt  wordt gehou-
den op zondag 7 juni op het ter-
rein van Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6, Castricum. De markt 
is onderdeel van de jaarlijkse 
Kunstfi etsroute en is geopend 
voor publiek van 11.00 tot 17.00 
uur. 

Er worden kramen neergezet van 
plusminus 4 x 1.20 meter die ge-
huurd kunnen worden. Wie wil 
deelnemen aan deze markt kan 
een inschrijfformulier downloa-
den bij www.toonbeeld.tv tot vrij-
dag 29 mei.

Met kunst
de markt op

Akersloot - Henk Louwe heeft 
donderdagavond de laatste rit 
en het klassement om de moun-

Henk wint cup tainbikecup gewonnen. Wilfred 
Knegt pakte allereerst het initia-
tief en ging alleen op avontuur. 
Louwe reageerde op de actieen 
reed naar de ritwinst. Hij pakte 
tevens het eindklassement.

Pluis of niet pluis in de buik
Castricum - Een buik kan kram-
pen geven, pijn doen, geluid ma-
ken en nog veel meer. Maar wat 
is er dan aan de hand: ‘is het 
pluis of niet pluis’. 
De EHBO Vereniging Castricum 
houdt op donderdag 19 februa-
ri een lezing over dit onderwerp. 
Jacques Groen, docent Eerste 
Hulp en werkzaam bij het Rode 
Kruis Ziekenhuis zal tijdens de 
lezing ingaan op buikklachten 

in het algemeen; welke symp-
tomen/klachten kunnen er ont-
staan en waar is dat een signaal 
voor. De lezing wordt gehouden 
in het lesgebouw van EHBO Ver-
eniging Castricum aan de Koe-
koeksbloem 55a naast de Mon-
tessorischool. Aanvang 19.30 
uur. De toegang is gratis, aan-
melden kan via info@ehbocas-
tricum.nl of tel.: 0251-651060  
tussen 19.00 en 21.00 uur. 
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Klaar voor carnaval
Castricum - Speel-o-theek 
Castricum heeft veel soorten 
verkleedkleding in huis die ide-
aal zijn voor carnaval.
Als lid kunnen kinderen alle kle-
ding een keer uitproberen en 
ook ander speelgoed lenen, zo-
als onze loopfi etsen, Fisher Pri-

ce, Duplo, puzzels en spelletjes. 
Voor twintig euro per jaar. Ook 
is er een aparte kast met speel-
goed voor de allerkleinsten. De 
Speel-o-theek Castricum in de 
Augustinusschool is elke zater-
dag geopend van 11.00 - 13.00 
uur.

Ghandhi in Dorpskerk
Castricum - De vierde vesper in 
de serie over engelen gaat over 
Mahatma Gandhi. Mahatma 
Gandhi (1869-1948) was een In-
diaas politicus. Na een rechten-
studie in Engeland vertrok Gan-
dhi naar Zuid-Afrika, waar hij 
zich voor de Indiase bevolkings-
groep inzette, die daar gediscri-
mineerd werd. Na terugkeer in 
India werd hij leider in de India-
se onafhankelijkheidsstrijd.
Mahatma Gandhi was één van 
de grondleggers van de moder-
ne staat India en voorstander 
van actieve geweldloosheid als 
middel voor revolutie. Zaterdag 
7 februari begint de dienst om 
17.00 uur in de Dorpskerk. 
Ds Simon Zuidema zal een aan-
tal dwarsverbanden tussen de 
bijbel en uitspraken van Ghandi 

Castricum - De Castricum-
se Middag gaat defi nitief 
door op zondag 1 maart van-
af 14.00 uur bij de Zondags-
ociëteit in Geesterhage. Het 
programma werd in novem-
ber door ziekte geannuleerd. 

De hoofdrolspelers, zangers en 
muzikanten staan weer in de 
startblokken om de nostalgische 

liedjes en smeuïge verhalen over 
oude buurten in Castricum en 
Bakkum te brengen. 

Kaarten zijn te koop via 
m.m.vaalburg@hotmail .com. 
Mensen die reeds een kaart 
hebben en verhinderd zijn op 
de nieuwe datum, kunnen even-
eens contact opnemen met Mar-
tin Vaalburg.

Uitgestelde Castricumse 
Middag nu op 1 maart

 

Aaltje Emmens-Knol waarnemend 
burgemeester in Bloemendaal
Castricum - De commissaris van 
de Koning, Johan Remkes, heeft 
na overleg met de fractievoorzit-
ters van de gemeente Bloemen-
daal besloten Aaltje Emmens-
Knol te benoemen tot waarne-
mend burgemeester van deze 
gemeente. Ruud Nederveen heeft 
op 22 januari 2015 zijn ontslag 
ingediend als burgemeester van 
Bloemendaal. Aaltje Emmens-
Knol is ruim 21 jaar burgemees-
ter geweest. Na de fusie van de 
voormalige gemeenten Akersloot, 
Limmen en Castricum was zij van 
2002 tot 2011 burgemeester van 

de gemeente Castricum. Daar-
voor was zij burgemeester van de 
gemeenten Eibergen (1996-2002) 
en Westerbork (1989-1996). Ook 
was zij wethouder in de gemeen-
te Naaldwijk (1986-1989). Zij 
is lid van de PvdA en is 68 jaar. 
Mevrouw Emmens is voorzitter 
van het Overlegorgaan Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Zij zal 
deze functie tijdelijk neerleggen 
voor de duur van de waarneming 
in Bloemendaal. Op de foto Aal-
tje Emmens-Knol toen zijn bur-
gemeester werd in Castricum in 
2002.

Castricum - Aquafi t organiseert 
een mini-waterpolotoernooi be-
doeld voor kinderen van zes tot 
elf jaar die nog geen of weinig 
ervaring met waterpolo hebben.  
Wie mee wil doen kan drie keer 
komen trainen om alvast te oe-
fenen. Dit kan op woensdag van 
18.45 tot 19.30 uur en op zondag 
van 9.00 tot 10.00 uur in zwem-
bad De Witte Brug. De exac-
te data wordt bekendgemaakt 
bij aanmelding. De toernooien 
zijn op 22 februari bij De Ham in 
Wormerveer en op 22 maart bij 
De Reuring in Noord-Scharwou-
de. Opgeven? Mail uiterlijk 7 fe-
bruari naar minipolo.aquafi t@
gmail.com.

Beslissend stadium 
voor koplopers bij Wik

Castricum - Met nog vier speel-
ronden te gaan, lijkt het er op 
dat de strijd om het kampioen-
schap te gaan tussen Piet Zonne-
veld  en Jörgen Bolten bij biljart-
vereniging Wik. Beide spelers blij-
ven onverstoorbaar hun partijen 

winnend afsluiten in minder dan 
twintig beurten. Piet liet zijn te-
genstander Kees Baars niet in zijn 
spel komen en stoomde in zestien 
beurten naar de fi nish. Na een 
matige start pakte Jörgen Bol-
ten toch nog de overwinning op 

Castricum - Volleybalvereni-
ging Croonenburg start een pilot 
‘Funvolley’. Op woensdag 4, 11 
en 18 februari kunnen ouders en 
kinderen van drie tot zes jaar te-
recht in de sporthal de Bloemen. 
Het funvolley duurt van 16.00-
17.00 uur. In de voorjaarsvakan-
tie wordt de pilot afgesloten. De 
kinderen leren op een speelse 
manier balvaardigheden en ver-
schillende bewegingsvormen. Ze 
leren met elkaar samen te wer-
ken. De leiding van het funvol-
ley is in handen van Eva Min. Zij 
is basisschoolleerkracht en be-
voegd om gymlessen te verzor-
gen. Het spreekt vanzelf dat ou-
ders uitgenodigd zijn om bij de 
lessen te kijken. Om de kosten 
te dekken rekent Croonenburg 
voor drie lessen  en de afsluiting 
vijf euro. Voor meer informatie: 
www.croonenburg.nl. 

Funvolley!

Vredeburg op voorsprong
Limmen - Op donderdag 29 ja-
nuari speelde het eerste zestal 
van schaakvereniging Vredeburg 
een bondswedstrijd in Heerhu-
gowaard. Een dag later ontving 
Vredeburg 2 het sterke Bak-
kum 1 en werd ook de veertien-
de ronde van de interne compe-

titie gespeeld.Vredeburg 1 kon 
bij winst tegen Heerhugowaard 
4 op voorsprong komen in de 
derde klasse C en slaagde daar 
met verve in. Bert Hollander, Bob 
Stolp, Harold Ebels en invaller 
Ronald van der Storm scoorden 
een vol punt. Ed Stolp ontsnapte 

Ferry van Gennip, vooral door ho-
ge slotseries. Tot aan de vijftien-
de beurt was er nog evenwicht 
in de partij, maar toen kwam Jör-
gen pas goed los en scoorde in de 
laatste vijf beurten de ontbreken-
de 24 caramboles. Met deze over-
winning blijft Jörgen in het kiel-
zog van Piet Zonneveld. Ook Pe-
ter Ent klimt gestaag naar de bo-
venste drie plaatsen door weer 
een goed resultaat te behalen. Nu 
moest Jan Kamp er aan geloven 

tegen een superieur spelende Pe-
ter, die maar twintig beurten no-
dig had voor de partij. De wissel-
vallig spelende Piet van Leur was 
in goede doen en stuurde na 22 
beurten Frans Lute als verliezer 
van de tafel. Driebandenliefheb-
ber Peter Vos speelde een leu-
ke partij libre tegen Hein Kitsz en 
was hem de baas in 25 beurten. 
Stand 1. Piet Zonneveld 57 pun-
ten, 2. Jörgen Bolten 53 punten, 3. 
Piet van Leur 49 punten.

met een zwaarbevochten remi-
se, terwijl Sandra Hollander een 
spannend eindspel met over en 
weer twee pionnen en een paard 
verloren zag gaan. De 1,5-4,5 
overwinning houdt Vredeburg op 
kampioenskoers.

Vredeburg 2 is loodzwaar inge-
deeld in de derde klasse D en 
staat puntloos onderaan. Tegen 

koploper Bakkum 1 werd dan 
ook gevreesd voor een afstraf-
fi ng, maar dankzij overwinnin-
gen van Hidde Ebels en Gertjan 
Hafkamp bleef de nederlaag be-
perkt. Ebels versloeg zijn tegen-
stander door fraaie stukwinst in 
het middenspel. Hafkamp ver-
overde met een gemeen trucje 
al op de twaalfde zet de vijandi-
ge dame. 

Miniwaterpolo

onthullen in een korte overden-
king. Bij deze vesper kan men 
ook meezingen met het liturgie-
koor. Om 13.30 uur start het zin-
gen in de Dorpskerk onder lei-
ding van Jelle Jan Klinkert. Aan-
melden kan bij jellejan@jjklin-
kert.nl. 

Cabaretfeestjes bij Frank  
Castricum - Op 13 februa-
ri ontvangt Frank Boske weer 
mensen die houden van ca-
baret en gezelligheid op de 
Dorpsstraat 23. Hij biedt een 
proeverij van verschillende 
cabaretiers, inclusief mooie 
consumpties. Aanvang 19.30 
uur. 

Een dag later begint er een feest-
je om 18.00 uur. Na het borrelen 

kunnen de gasten genieten van 
Thai Love, een maaltijd waarvan 
de opbrengst naar een lokaal 
goed doel gaat. Tussendoor is er 
cabaret en na de maaltijd muziek 
tot in de kleine uurtjes. Dit uitjes 
is speciaal bedoeld voor mannen 
en vrouwen van, pakweg, 40 tot 
55 lentes. 

Aanmelden kan via info@dorps-
straat23.nl of bel 06-51562039. 
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Castricumse schaatsers 
op nationaal niveau

Castricum - Schaatsers Bram 
Visser (17 jaar, B-junior) en Pau-
lien Verhaar (15 jaar, C-junior) 
hebben zich in de afgelopen pe-
riode geplaatst voor het Neder-
lands Kampioenschap Super-
sprint voor junioren B en C. 

Bij deze wedstrijd rijden de deel-
nemers twee keer 100 meter en 
twee keer 300 meter en dit vond 
zondag plaats op de Ireen Wust-

ijsbaan in Tilburg. Paulien werd 
vijftiende en Bram zeventiende. 
Paulien heeft zich ook geplaatst 
voor het NK Allround voor C-ju-
nioren, dat zondag 8 februari in 
Deventer gereden wordt. Op 21 
februari wordt het NK marathon-
schaatsen voor C-junioren gere-
den in Breda. Zowel Bram als 
Paulien hebben zich hiervoor ge-
plaatst, evenals de Castricumse 
Thom de Vries.

Limmen wint van Zaanlandia
Limmen - Voor beide voetbal-
teams was het afgelopen zon-
dag een belangrijke dag. Voor 
Limmen een  kans om bij winst 
weer naar boven te kijken en 
voor koploper Zaanlandia om 
na twee nederlagen de aanslui-
ting met medekoploper Kolping-
Boijs niet te verliezen. De wed-
strijd startte hoopvol met in de 
eerste drie minuten twee moge-
lijkheden voor Limmen en een 
voor de bezoekers uit Zaandam, 
maar de scherpte ontbrak. Het 
bleef rommelig spel tot aan de 
rust 0-0. Limmen had in de 49e 
minuut de hulp van de verdedi-

ging van Zaanlandia nodig om 
tot scoren te komen. Jim Ruiter 
kreeg een niet te missen kans 
en hij wist deze dan ook te be-
nutten: 1-0. Na dit doelpunt ging 
Limmen iets meer verdedigend 
voetballen om zo ruimte te cre-
eren voor de snelle spitsen. Het 
leek alsof Zaanlandia overwicht 
had, maar ze konden alleen met 
afstandsschoten en corners ge-
vaarlijk worden. 
Op deze schoten had keeper 
Randy Scheerman steeds een 
passend antwoord en groei-
de zo uit tot man off the match. 
Voorin  bleef Limmen zoeken 

Castricum - De vierde en laat-
ste wedstrijd van het nationale 
crosscircuit staat ieder jaar ga-
rant voor mooie wedstrijden over 
de modderige Brabantse paden 
langs de Sprint atletiekbaan. Het 
Team Distance Runners is met 
overwinningen bij de B-junio-
ren, korte cross mannen, kor-
te cross vrouwen en bij de lan-
ge cross mannen goed voor de 
dag gekomen. 
Over de ruim elf kilometer lange 
cross domineerde Michel Butter 
de wedstrijd. Hij liep lang samen 
met Abdellah Dacha, maar wist 
in de laatste ronde een beslis-
sende versnelling te plaatsen en 
overtuigend te winnen in 35.06. 
Nederlands Kampioene Manon 
Kruiver won de wedstrijd en het 
eindklassement van het crosscir-
cuit. Lotte Krause finishte 30 se-
conden later als vierde, en pakte 
de derde prijs in het eindklasse-
ment van het crosscircuit.
De korte cross voor mannen was 
met 47 finishers de drukst be-
zette wedstrijd van de dag. Met 
vier man aan de start gold dit 
ook voor TDR-deelname. Edwin 
de Vries bewees in goede doen 
te verkeren, door in onnavolg-
baar tempo de ruim 2,5 kilome-
ter te domineren. De atletenhuis-
bewoner kwam na één ronde op 
kop en stond deze niet meer af; 
hij won in 7.49. 
Over de 5570m lange cross voor 
de jongens B-junioren toonde 
Bram Anderiessen waarom hij 
Nederlands kampioen is. Hij liet 
met 18.53 de nummer twee met 
zeven seconden achter zich. In-
ge de Jonge finishte in de lange 
cross voor de vrouwen als vierde 
achter drie sterke tegenstanders. 
Ze liep een behouden race en 
doet de klok stoppen op 29.18.

Viermaal winst

naar de ruimte en na een goed 
uitgespeelde aanval was het 
topscoorder Jan Welboren die de 
2-0 achter de keeper van Zaan-
landia schoof. De wedstrijd was 
gespeeld. Zaanlandia ging nog 
wel opzoek naar de aanslui-
tingstreffer maar het was Lim-
men wat de beste mogelijkhe-
den kreeg. Vooral het schot van 
invaller Stan Donker had na uit-
stekend voorbereidend werk van 
Jan Welboren meer verdiend. 
Volgende wedstrijd is komende 
zondag uit bij Kolping-Boijs, voor 
Limmen een tweede kans om de 
koploper te verslaan.

Onderuit door gladheid
Akersloot - Zaterdagochtend heeft op de Startingerweg een on-
geval plaatsgevonden door gladheid. Een fietsster kwam hierbij on-
gelukkig ten val. Een ambulance heeft haar vervoerd naar het zie-
kenhuis voor verdere behandeling. Foto: Lucas Hazes/112uitgeest.nl.

Zoektocht naar kinderen 
Egmond - Zondagmiddag wer-
den vier kinderen vermist in de 
leeftijd van vier tot en met negen 
jaar in de duinen tussen Egmond 
en Castricum. 
Er werd massaal gezocht door 

politie, de reddingsbrigade en 
boswachters. Er werd ook een 
helikopter ingezet. 
Even voordat het donker werd 
waren de kinderen herenigd met 
hun ouders.

Limmen - Op 20 februari orga-
niseren Conquista en de Scou-
ting een spooktocht voor kinde-
ren van acht tot en met veertien 
jaar vanuit het gebouw van de 
scouting van 20.00 tot 22.00 uur. 
Aanmelden kan zowel bij Con-
quista als bij de Scouting. Ou-
ders zijn ook welkom.

Spooktocht

Samen uilenballen pluizen 
in Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Op 11 februari van 
18.00 tot 21.00 uur wordt in sa-
menwerking met Landschap 
Noord-Holland een workshop 
uilenballen pluizen gegeven in 
de Tuin van Kapitein Rommel. 
Met pincet, tandenborstel en 
aanwijskaart gaan vrijwilligers 
aan de slag om muizenbotjes 
en schedeltjes uit uilenballen te 
sorteren. Op deze manier pro-
beren vrijwilligers en onderzoe-
kers meer zicht te krijgen op het 
voorkomen en de verspreiding 

van de bijzondere Noordse woel-
muis. Ervaring met pluizen is niet 
nodig, want er is uitleg en bege-
leiding door medewerkers van 
Landschap Noord-Holland. Ge-
schikt voor iedereen vanaf tien 
jaar. Opgeven voor 9 februari via 
www.tuinvankapiteinrommel.nl. 
Aan deze activiteit zijn geen kos-
ten verbonden maar een vrijwilli-
ge bijdrage is welkom. 
Vanaf 18.00 uur is er een maal-
tijdsoep met stokbrood voor de 
pluizers.

Open huis Springplank 
met lezing over kinderen
Castricum - Op woensdag 18 
februari vanaf 19.45 uur houdt 
peuterspeelzaal De Springplank 
een open avond. De lezing ‘Kin-
deren van nu’ wordt gegeven 
door Marion Mol-van Schagen 
van praktijk ‘Het Licht’ uit Hei-
loo. Ouders van (bijna) peuters 
zijn welkom om de lezing bij te 

wonen. De toegang is gratis. 
Er  zal een korte toelichting ge-
geven worden op de bijzonde-
re vorm waarop deze speelzaal 
draait met ouderparticipatie. In-
formatie is te vinden op www.
springplank-castricum.nl, aan-
melden via info@springplank-
castricum.nl. 

Brandweer druk met 
storm en loze meldingen

Castricum - De brandweer is 
vorige week woensdag twee 
keer uitgerukt voor stormschade.
De eerste melding kwam van 
de Prinses Beatrixstraat waar 
een rij dakvorsten van het dak 
af was gewaaid. Daarna was het 
raak bij het BP tankstation aan 
de Soomerwegh waar een deel 
van het systeemplafond van de 
overkapping weg was gewaaid. 
Er was schade ontstaan aan een 
auto en de brokstukken waren 
rondom het hele tankstation te 
vinden. 
Dinsdagavond tijdens de we-
kelijkse oefenavond werd de 
brandweer opgeroepen voor 
een brandmelding bij zorgcen-
trum De Boogaert. Door stoom-
ontwikkeling tijdens het dou-
chen was de melder afgegaan. 
Zondag herhaalde dit zich. Don-
derdag rond 22.30 uur werd de 
brandweer van Limmen opge-

roepen voor een binnenbrand 
aan de Kerkweg bij Drogisterij 
Aker. Ook dit keer was het loos 
alarm; de rook die gezien was 
kwam uit de cv-pijp. Vrijdag om 
23.45 uur werd de brandweer 
van Limmen en Uitgeest gealar-
meerd  voor een brandgerucht 
aan de Uitgeesterweg. Een au-
tomobilist had vanaf de A9 veel 
rook en grote vlammen gezien, 
maar waarschijnlijk ging het 
om het affakkelen bij Tata-Steel. 
Zondag om 10.20 uur kwam er 
een loze melding van de oude-
renkliniek van Dijk en Duin. Om 
14.20 uur was het wel raak bij 
de opnameafdeling van Dijk en 
Duin. Daar had een matras en 
dekbed in de brand gestaan. Bij 
aankomst was het vuur al ge-
blust en heeft de brandweer de 
ruimte geventileerd en gemeten 
of de bewoners weer terug kon-
den keren in de ruimte. 









Gehavend Vitesse gaat 
ongelukkig onderuit: 1-3
Castricum - Trainer Patrick van 
der Fits was afgelopen week niet 
te benijden: door blessures en 
met name een samenloop van 
diverse schorsingen moest hij 
alle zielen bijzetten om een re-
presentatief elftal de wei in te 
sturen. Achteraf gezien kon hij 
best tevreden zijn. ,,Maar he-
laas werd het duel beslist door 
een scheidsrechterlijke dwaling 
waarvan Spirit dankbaar profi -
teerde.”
Na rust, er stond 0-0, waren bei-
de ploegen aan elkaar gewaagd. 
,,Achteraf werd duidelijk dat het 
duel min of meer beslist werd 
door de verder goed leidende 
scheidsrechter Koene. De in de 
rust ingevallen Patrick Oud ont-
ving op links de bal in voor ie-
dereen duidelijke buitenspel-
positie, maar de referee was de 
enige die op zeker twintig meter 
afstand van de bal én zijn assi-
stent niet zag staan én de situa-
tie volledig verkeerd beoordeel-
de en daarna ook niet de moed 
kon opbrengen om zijn onge-

lijk te erkennen. Sterker nog: 
toen hij achteraf het vlagsignaal 
van zijn assistent opmerkte, ne-
geerde hij dat op hautaine wijze. 
Drie minuten later leek het du-
el al te worden beslist, toen uit 
een afgeslagen vrije trap van de 
thuisploeg de bal diep werd ge-
speeld op Patrick Oud die de te 
laat reagerende verdediging in-
clusief keeper Tom Laan aftroef-
de: 0-2. Maar 20 minuten voor 
tijd viel alsnog de aansluitings-
treffer, toen Rick Beentjes op 
rechts doorbrak en Jort Kaan-
dorp wist te bereiken. Die schoot 
weliswaar niet bepaald overtui-
gend in maar zijn inzet was kee-
per Michael Maes toch te mach-
tig: 1-2. In de blessuretijd werd 
het zelfs nog 1-3 toen scheids-
rechter Koene nogmaals in de 
fout ging en weer géén buiten-
spel constateerde. Meteen daar-
na fl oot hij af, en mocht achteraf 
zelfs van zijn meegenomen pupil 
vernemen dat hij er toch wel mi-
nimaal één keer helemaal naast 
zat.” Prestaties van Kaylin en Danae

Castricum - Vanaf donderdag 
werden in het Sloterparkbad in 
Amsterdam de jaarlijkse Neder-
landse Junioren/Jeugd Kampi-
oenschappen gezwommen op 
kort bad van 25m. Vanuit Cas-
tricum waren er twee deelneem-

sters. Kaylin Stel (13) met acht 
starts en Danae Kingma (15) met 
vier. Beiden hebben verschillen-
de pr’s verbroken; zij piekten op 
het juiste moment. Nu gaat de 
voorbereiding naar het lange-
baanseizoen van start.

Politiewoordvoerder hielp 
collega`s bij aanhouding

Akersloot - Politiewoordvoerder 
en Akersloter Leon Veldt heeft 
woensdagavond zijn collega’s 
geassisteerd bij de aanhouding 
van een inbreker en de bestuur-
ster van de vluchtauto. Door de 
aanwijzingen van Veldt werden 
in Akersloot een 32-jarige Ar-
gentijn en een 27-jarige Chi-
leense opgepakt die geprobeerd 
hadden in te breken aan de Tarp 
in Akersloot. 
Leon Veldt kwam rond 18.45 uur 
thuis met de auto en zag een 
paar deuren verderop een rode 
auto staan waar foto’s van ge-
maakt werden. Ook zag hij twee 
mannen lopen die hij niet kende. 
,,Die auto kwam recht op me af 
en ging over de stoeprand door 
het gras. Ik vond het al vreemd 
dat de bestuurder niet even kon 
wachten tot ik achteruit ingepar-
keerd had op mijn erf. Ik vroeg 
de fotograferende mensen die 
de hond uitlieten wat er aan de 
hand was en die vertelden dat 
het inbrekers waren.” Veldt heeft 
hierop zijn fi ets gepakt en 112 
gebeld om de meldkamer op de 
hoogte te houden. ,,Op een ge-

geven moment hadden de inbre-
kers door dat ik ze volgde waar-
na ze er rennend vandoor gingen 
en mij probeerden af te schud-
den op het eiland, dat is een stuk 
groen langs de Geesterweg ter 
hoogte van de Rembrandtschool 
waar je alleen via drie bruggetjes 
kunt komen. Daarna was ik ze 
even kwijt, ze hadden zich in de 
bosjes verscholen.” Opeens zag 
Veldt ze weer weglopen richting 
Geesterweg en Hertenkamp aan 
het Julianaplein richting Juliana-
weg waarna de politiecollega`s 
arriveerden. ,,Toen renden de in-
brekers een erf op, eentje kon 
meteen worden aangehouden, 
de ander klom over een schut-
ting en is niet meer gevon-
den. De buurt werd direct afge-
zet, twee hondengeleiders erbij, 
maar helaas werd er niemand 
meer aangetroffen.” De dame die 
de vluchtauto bestuurde werd 
op de Geesterweg na herhaal-
delijk een stopteken te hebben 
genegeerd aan de kant gezet en 
aangehouden.
Veldt was niet bang dat de in-
brekers zich tegen hem zou-

den keren om zo te kunnen ont-
snappen. Veldt: ,,Je doet alles 
op adrenaline en zonder verder 
na te denken, ik was vooral be-
zig met het onderhouden van de 
contacten met de meldkamer zo-
dat mijn collega’s wisten waar ze 
heen moesten. Ik heb me geen 
moment onveilig gevoeld.”  
Volgens Veldt kwamen na de 
aanhouding er aardig wat Aker-
sloters naar de Julianaweg aan-
gezien ze dit via de Burger Alert 
Whatsapp groepen en Burger-
net hadden vernomen. ,,Mooi 
om te zien hoe groot de betrok-
kenheid is bij de bewoners van 
Akersloot”, besluit Veldt. Bron: 
www.112-akersloot.nl. 

Hij/zij heeft dementie, 
familie wat nu?

Castricum - Op dinsdag 10 fe-
bruari is er een Alzheimer Ca-
fé in Castricum en het thema 
is: ‘Hij/zij heeft dementie, fami-
lie wat nu?’ 
Als er dementie is geconstateerd 
bij een familielid kunnen familie-
leden en betrokkenen met diver-
se vragen en problemen te ma-
ken krijgen. Hoe kan de juis-
te zorg geboden worden? Wat 
te doen bij meningsverschillen? 
Anke Beerlage, GZ Psycholoog 
bij Context, is gespreksleider op 
deze avond en ze zal een erva-
ringsdeskundige interviewen, 
zodat diverse praktijkvoorbeel-

den aan bod komen. Meer we-
ten over dit onderwerp? Ga naar 
het Alzheimer Café in Servicefl at 
Sans Souci. Adres: Sans Souci 
113 in Castricum.  Het program-
ma start om 19.30 uur en duurt 
tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang is gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Na het gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. 

Castricum - Ruud Bartlema 
geeft op donderdag 12 febru-
ari een lezing over de schilder-
kunst van Marc Chagall. De le-
zing vindt van 14.00 tot 16.00 uur 
plaats in De Kern aan de Over-
toom en is georganiseerd door 
het Vrouwen Contact Castricum. 
Het fenomeen Marc Chagall , 
geboren in 1887 in Wit-Rusland 
en opgegroeid in een typisch 
joods gezin dat de sfeer adem-
de van de mystiek van het Chas-
sidisme, heeft tot aan zijn dood 
geschilderd. Dat deed hij van-
uit de diepe indruk die de ver-
halen en ervaringen van zijn kin-
dertijd op hem maakten. Bart-
lema heeft als theoloog belang-
stelling voor mystieke stromin-
gen uit het Jodendom. Hij is ook 
beeldend kunstenaar en gefas-
cineerd door het werk van Marc 
Chagall. Niet-leden betalen vier 
euro waarbij inbegrepen koffi e 
of thee.

Lezing over 
Marc Chagal

Limmen - Dinsdag omstreeks 
17.30 uur werd tijdens het uit-
laten van een hond, een vrouw 
aangetroffen op de Uitgeester-
weg in Limmen. Het bleek dat 
deze vrouw al behoorlijk koud 
was en dat zij symptomen had 
die leken op een vorm van een 
beroerte. De vrouw is door de 
ambulancedienst overgebracht 
naar het ziekenhuis.

Vrouw onwel

Castricum - De werkgroep Cas-
tricum-Ethiopië organiseert vrij-
dag 20 februari een vastenmaal-
tijd. 
De maaltijd bestaat uit twee of 
meer complete stamppotten. Ie-
dereen is welkom om 18.00 uur 

Stamppot eten voor goede doel
in het parochiecentrum Dorps-
straat 113. De kosten bedragen 
vijftien euro. De opbrengst is be-
stemd voor het lunchproject voor 
kinderen in Ethiopië. Opgeven 
kan via jeannekevdn@gmail.com 
of tel.: 06 20272190.
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,,Kans overlijden groot bij 
bloeding na dotterbehandeling” 
Regio - ,,Bij een bloeding even 
na een dotterbehandeling is de 
kans op overlijden groot. Wan-
neer een patiënt de bloeding 
overleeft, is het risico op sterf-
te gelijk aan dat van mensen die 
geen bloeding gehad hebben.“ 
Dit stelt Kikkert in zijn proef-
schrift over het risico op bloe-

ding na een dotterbehande-
ling. Uit oude studies bleek een 
verband tussen bloedingen en 
sterfte lang nadat de bloeding 
was voorgevallen. Dit proef-
schrift breekt met die gangbare 
opvatting.
Lees verder op www.lijfenge-
zondheid.nl. 
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Volop mogelijkheden 
passende condoleance
Driehuis - ,,Vaak hoor ik van fa-
milies en belangstellenden na 
afl oop van een uitvaartplechtig-
heid dat de condoleance voor 
hen zo belangrijk was. Niet al-
leen omdat het troost biedt en 
als een soort warme deken voelt 
om gezamenlijk na te praten en 
fi jne herinneringen op te halen. 
Maar ook omdat dit samenzijn 
als het ware een beetje ontspant 
en soms ook wel gezelligheid 
kan brengen.” Aan het woord 
is Ellis Verkerk, Teamleider In-
fo & Nazorg van Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld in 
Driehuis. Westerveld is in de re-
gio vooral bekend vanwege haar 
prachtige natuur en ongekende 
schoonheid, maar ook landelijk 
is Westerveld bekend omdat zich 
hier het eerste crematorium van 
Nederland (1913) bevindt.
,,Alles draait op Westerveld om 
persoonlijke dienstverlening 
rondom een uitvaart”, vertelt Ver-
kerk trots. ,,Wij doen er alles aan 
om nabestaanden in een moei-
lijke periode zo goed moge-
lijk bij te staan. Dat geldt voor 
de plechtigheid zelf, maar zeker 
ook voor de condoleance na af-
loop. Alles is ook daarbij moge-
lijk. Niet alleen zijn er verschil-
lende condoleanceruimtes met 

elk een eigen huiselijke uitstra-
ling, maar ook op het gebied van 
catering staan de wensen van de 
nabestaanden voor ons centraal. 
Of zij nu kiezen voor koffi e, bon-
bons en petitfours of hun gasten 
liever een sandwich, High Tea of 
kaasplateau met een goed glas 
wijn willen aanbieden. Onze mo-
derne keuken biedt tal van ar-
rangementen, maar ook eigen 
ideeën werken wij graag uit. Wij 
zullen er altijd alles aan doen om 
te zorgen dat het aan niets ont-
breekt.’’
In het gedenkpark bevindt zich 
ook het bijzondere Petit Café 
Westerveld. ,,Het petit café is ze-
ven dagen per week geopend. 
Hier ontvangen wij niet alleen 
nabestaanden en belangstellen-
den vooraf of na afl oop van een 
plechtigheid, maar ook komen 
hier mensen die bijvoorbeeld 
een graf bezoeken of wande-
laars die ons park in het week-
end bezoeken om van de prach-
tige natuur te genieten.’’

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is gevestigd aan de 
Duin en Kruidbergerwergweg 
2-6 in Driehuis,, telefoon 0255-
514843. Zie ook www.bc-wes-
terveld.nl.

Europarlementariër SP 
weet publiek te boeien
Castricum - Vrijdagavond sprak 
Europarlementariër drs. Anne-
Marie Mineur met het toege-
stroomde publiek over de mo-
gelijke gevolgen van het tekenen 
van het Vrijhandelsverdrag TTIP 
met de VS. Het publiek was zeer 
gemêleerd: aanhangers van di-
verse politieke partijen, jong en 
oud, mannen en vrouwen en dat 
was ook precies de bedoeling. 
,,De discussie met de zaal verliep 
bijzonder levendig maar werd, 
gezien de reacties na afl oop, ook 
als erg plezierig en informatief 
ervaren”, zegt woordvoerder Pe-

tra Gazendam. ,,Wel waren nog-
al wat mensen verontrust. Is dit 
verdrag nog wel tegen te hou-
den als machtige multinationals 
hun zinnen erop hebben gezet? 
Volgens Europarlementariër drs. 
Mineur is het echter zeker nog 
niet te laat. Als iedere aanwe-
zige anderen waarschuwt en al 
die mensen bij hun eigen politie-
ke partij aan de bel trekken, kan 
er zeker nog verzet worden ge-
organiseerd. Het is ook mogelijk 
een petitie tegen het vrijhandels-
verdrag te tekenen, te vinden op 
de website van de SP.” 

Castricum - Elke woensdag-
middag, buiten de schoolva-
kanties om, wordt voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug. Deze maand 
zijn 51 kandidaten geslaagd. Het 
diploma A is behaald door Ole 
Blankert, Sten Boendermaker, 
Tim Boendermaker, Floor Dek-
ker, Janna Dekker, Mats Dik-
kentman, Chiara Faure, Lieke 
Hardebol, Lars Hoogerwerf, Lo-
myme Horn, Reinier van Kleef, 
Donique Krom, Hugo Lange-
veld, Fiene van Lieshout, Meike 
van Marle, Fay Okker, Melle Rei-
ling, Manou Siebeling, Tana van 
Timmeren, Carlijn van der Vel-
de en Isa Verzijde. Voor het B-
diploma zijn geslaagd: Shireen 
Baars, David van der Born, Tyra 
Borst, Dien Chikri, Emma Geer-
lings, Jim Glandorf, Douwe Gö-
bel, Lea Hoffman, Stan Kerklaan, 
Jens Koning, Siep Kroone, Matt 
Lecaille, Casper Metselaar, An-
nelotte Renckens, Janne Schek-
kerman, Mick Schneiders, Stan 
van Wijnen, Yvonne de Wit, Paul 
Wörmann en Ilse Zonneveld.
Het C-diploma ging naar Jali-
na  Boon, Stef Glandorf, Ruben 
Hakkenberg, Julian Laan, Robin 
Laan, Dinah Steevens en Stef 
Terluin. Voor het eerste Snorkel-
diploma hebben Carmen Bras-
ser, Luca van Hoven en Emma 
van Oosterom de basisvaardig-
heden goed uitgevoerd. 

Afzwemmers

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Castricum - Steeds meer Ne-
derlanders kiezen bewust voor 
af en toe een dagje zonder vlees. 
Om allerlei verschillende rede-
nen. Of men nou vleeseter, fl exi-
tarier of vegetariër bent: in het 
TT-café van 6 februari kan men 
inspiratie vinden, vragen stellen 
en ‘heerlijke’ ideeën opdoen. In-
loop vanaf 19.00 uur in de bibli-
otheek in Castricum. Gratis toe-
gang.

‘Meating’ in 
het TT-café

Bewoners aan Alderstafel 
ook dit keer ‘geschiphold’
Regio - Bij het afsluiten van het 
Aldersakkoord in 2008 gold de 
spelregel ‘Afspraak is afspraak 
en daaraan wordt niet getornd’. 
De afspraken in het akkoord 
zouden worden uitgewerkt zon-
der dat teruggevallen zou kun-
nen worden in de discussie ten-
einde zaken te kunnen wijzi-
gen. Dit gold zonder uitzonde-
ring voor alle partijen. Voorzit-
ter Erwin von der Meer van Be-
scherming Leefomgeving Regio 
Schiphol: ,,Schiphol kwam er re-
centelijk achter dat het huidige 
toegestane gebruik van de ba-
nen, twee voor landen en een 
voor starten of twee voor starten 
en een voor landen, niet genoeg 
zou zijn. In de nabije toekomst 
zou gebruik gemaakt moeten 
kunnen worden van twee ba-
nen om te starten en tegelijker-
tijd twee banen om te landen. Dit 
staat haaks op hetgeen daarover 
was afgesproken.”
Desondanks werd dit als agen-
dapunt opgenomen aan de Al-
derstafel en zou over mogelijke 
oplossingen worden gesproken. 
,,De uitkomst van de bespreking 
aan de Alderstafel is dat Schip-
hol het twee bij twee baange-
bruik mag toepassen. Dit bete-
kent voor de bewoners een ver-
dere toename van de geluids-
overlast en wel met name in de 
piek-uren waar al sprake is van 
een enorme overlast. En wat 
hebben de bewoners daarvoor 

teruggekregen? De afspraak 
over de groei van Schiphol tot 
en met 2020 van 510k vliegtuig-
bewegingen werd gewijzigd in 
500k. Wetende dat er in 2014 
circa 440k vliegtuigbewegingen 
waren, is het gewijzigde aantal 
tot en met 2020 geen echt groot 
probleem voor Schiphol. Daar-
na wordt immers gesproken over 
verdere groei. Aanvankelijk wil-
den de bewoners het plafond 
van 510k vliegtuigbewegingen 
verleggen naar 2025, maar dat 
was voor Schiphol onbespreek-
baar. Dat zou de groei van Schip-
hol belemmeren. Nee dan liever 
een plafond van 500k vliegtuig-
bewegingen tot en met 2020. Dat 
stoort niet echt en daarna is er 
weer ruimte voor verdere groei. 
Daarmee hadden de bewoners 
het nakijken. Voor de bewoners 
is de uitkomst helaas niet meer 
dan het naar huis gaan met een 
fopspeen. Oud  VVD-minister 
Winsemius waarschuwde hier-
voor in zijn tijd met het gezeg-
de: Pas op anders word je ge-
schiphold.”
En wat gaat dit betekenen voor 
Castricum en omgeving? ,,De 
Polderbaan is nagenoeg vol ge-
vlogen. Lokaal zal dit twee keer 
twee baangebruik naar verwach-
ting weinig dan wel geen effect 
hebben. Dit in tegenstelling tot 
het gebied in de omgeving van 
de Zwanenburg, Aalsmeer en 
Kaagbaan.”

Zilveren Ster voor De Brug

Akersloot - Op basisschool De 
Brug werd afgelopen woensdag 
de Zilveren Ster uitgereikt van-
wege de kwaliteit van het over-
blijven op deze school. Die vol-
doet aan vastgestelde criteria en 
is daarmee in aanmerking geko-
men voor dit predikaat. De uitrei-
king ging gepaard met een certi-
fi caat en rapport die werden uit-

gereikt aan Ivonne Schouten en 
Monique Smit, de coördinatoren 
van het TSO-team De Brug. De 
overblijfkrachten, veertien over-
blijfmoeders, een overblijfva-
der én een overblijfbroer, wer-
ken hier met veel plezier. Als ver-
rassing voor de overblijfkrach-
ten hadden alle kinderen van de 
school een lied ingestudeerd.

Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum heeft voor het der-
de achtereenvolgende jaar het 
predikaat Excellente School be-
haald. Woordvoerder Veerle Velt-
man: ,,Een Excellente School 
wordt beoordeeld op velerlei 
punten. Daarnaast maken lera-

Clusius College 
weer excellent

ren en schoolleiders een school 
excellent door hun professionali-
teit en doorzettingsvermogen. Ze 
kiezen er bewust voor om zich 
te onderscheiden in dat waar 
ze goed in zijn. Ze stippelen een 
koers uit en werken daar vervol-
gens met ongeloofl ijk veel inzet 
aan. En daarbij sparen leraren en 
schoolleiders zichzelf niet. Dat is 
het Clusius College Castricum 
drie jaar achter elkaar gelukt.”
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