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‘Nu of Nooit, verleg Mient’
Castricum - Het College van 
Castricum heeft aangegeven 
géén goede oplossing te heb-

ben gevonden voor de spoor-
wegovergang aan de Bever-
wijkerstraatweg. Zij stelt de 
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gemeenteraad voor om alles 
bij het oude te laten.
Tijdens het laatste raads-
spreekuur is er door een in-
woner toch nog een ander 
idee gepresenteerd voor een 
mogelijk oplossing. Het idee 
is gepresenteerd onder de ti-
tel ‘Nu of Nooit, gebruik het 
viaduct en verleg de Mient’. 

In deze presentatie wordt 
voorgesteld om van het reeds 
aanwezige viaduct onder de 
Zeeweg gebruik te maken als 
ongelijkvloerse kruising tus-
sen het autoverkeer en de 
spoorlijn. Dat is veel goedko-
per omdat het er immers al 
ligt. Om dit te kunnen reali-
seren zou er een verbinding 
voor het autoverkeer moeten 
komen tussen de Beverwij-
kerstraatweg en de van Haer-
lemlaan. Als suggestie is ge-
opperd om de Mient hiervoor 
te verleggen naar de andere 
kant van het spoor. De oude 
Mient zou dan als gewone 30 
km-weg kunnen worden in-
gericht. Hans van Balgooi is 
de man achter dit idee.
,,Omdat de Mient dan veel 
smaller kan zijn, komt er tus-
sen de oude Mient en het 
spoor ruimte vrij om bijvoor-
beeld honderd goede ge-
luidsgeïsoleerde apparte-
menten voor jongeren te 
bouwen die dan als geluids-
wal voor de huidige bewo-
ners zou kunnen gaan funge-
ren. Dat is niet echt noodza-
kelijk om het viaduct te kun-
nen gebruiken, maar als je 
dat zou doen, dan is dat een 
forse impuls tegen de vergrij-
zing in het dorp en van de 
grondopbrengst zou je een 
deel van de kosten kunnen 

dekken. De verkeers- en ge-
luidsoverlast aan de Mient is 
dan voorbij.” Er is ook geke-
ken naar mogelijke oplossin-
gen voor het doortrekken van 
die verlegde Mient langs het 
spoor bij de Schelgeest. De 
presentatie gaf een mogelijk-
heid aan om zowel deze rou-
te mogelijk te maken als te-
vens de Schelgeest groener 
en stiller te maken dan in de 
huidige situatie het geval is.
De grond langs het spoor van 
Prorail staat nu te koop. Hans 
van Balgooi stelt een  burge-
rinitiatief voor: ‘De gemeen-
te Castricum neemt het ini-
tiatief tot het realiseren van 
een tweerichtingsweg voor 
gemotoriseerd verkeer tus-
sen de Beverwijkerstraatweg 
en de van Haerlemlaan, wel-
ke weg direct ten westen van 
de spoorlijn is gelegen.’ De 
presentatie van het idee is op 
YouTube te vinden.

Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

Hooglander 
Hamburgers
 100 gram €0,99

2 duitse biefstukken
400 gr. gesn. snijbonen

400 gr. gesch. aardappelen
samen €4,99
Vleeswarentrio:

leverworst
Cornedbeef

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Voor Valentijn naar 
Wereldwinkel
Castricum - Verras een gelief-
de op Valentijnsdag met een 
ontbijtje op bed en maak het 
extra feestelijk met het nieu-
we porseleinen servies van de 
Wereldwinkel. De naam van dit 
luxe servies is heel toepasse-
lijk: Royal. Want het heeft een 
koninklijke uitstraling met een 
fijn streepje en er is keuze uit 
vier lichte kleuren. Porselein is 
transparant en lichter dan aar-
dewerk, maar ook veel sterker 
en harder. Het gaat dus lang 
mee en 
is daarom duurzaam. Het ser-
vies komt uit Sri Lanka en 
wordt gemaakt in een Fair 
Trade-fabriek waar de mede-
werkers in een fijne werksfeer 
een goed salaris verdienen. 
Meer dan de helft van hen is 
vrouw. En door optimaal ge-

bruik te maken van materiaal 
en energie wordt het milieu zo 
min mogelijk belast. Allemaal 
naar de Wereldwinkel Castri-
cum op de Smeetslaan 4.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 04-01-2016: Stijn 
Schrama, zoon van Ron Schra-
ma en Francisca E.M. Schoon. 
Castricum - 31-01-2016: Fen-
na de Waard, dochter van Pe-
trus J.C. de Waard en Ingrid 
T.L. Sneekes. 04-02-2016: Bry-
an de Moel, zoon van Joost de 
Moel en Stephanie Visser.
Limmen - 28-01-2016: Nori 
Hellenberg, dochter van Ru-
dolf E. Hellenberg en Leoni El-
zinga.
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap 
Castricum - 29-01-2016: Wil-
helmus T. Hoogeboom en 
Wendy Meyer. 03-02-2016: 
Michel van Kampen en Noor-

tje Nanne. 
Overleden
Akersloot - 28-01-2016: Jo-
hannes Stam, weduwnaar van 
Agneta M. van Dijk. Castri-
cum - 28-01-2016: Andreas 
J. Peeters, gehuwd met Guur-
truida J.M. Joon. 28-01-2016: 
Nelly J. Monster, weduwe van 
Catharinus Beenhakker. 29-
01-2016: Johannes C.A. van 
Doorn, gehuwd met Bertha J. 
Eijsvogel. 01-02-2016: Hendri-
ka E. van Veen, weduwe van 
Willem J. Bunders. Limmen - 
02-02-2016: Hendrika M. de 
Lange, weduwe van Hendri-
kus J. Brouwer. 03-02-2016: 
Helena T.T. Kuijl, weduwe van 
Cornelis N. van der Lem.

The Frogs terug op oude nest
Castricum - Wie de revoluti-
onaire jaren 60 heeft meege-
maakt in of rond Castricum, 
kan zich natuurlijk de beruch-
te en roerige zondagavonden 
bij Hotel Borst nog exact voor 
de geest halen. De ietwat geza-
pige zondagavonden verander-
den anno 1964/1965 in ruige en 
swingende beatavonden. Door 
The Frogs Ltd werd hotel Borst 
omgedoopt tot het meest be-
kende muziek Walhalla van de 
Noord-Hollandse kust en om-
streken. Iedere zondagavond 
gebeurde er wel iets spectacu-
lairs waar het trouwe publiek, 
een fanclub van negenhonderd 
liefhebbers, naar uit kon kij-
ken. Nu, na 52 jaar, hebben The 
Frogs besloten nog eenmaal bij 
elkaar te komen om een feest 
van herkenning te beleven on-
der het thema: The Frogs Ltd 
back to the sixties. Natuurlijk 

met het repertoire van toen: 
Animals, Beatles, Stones, Byrds, 
Bob Dylan en meer en onder 
de muzikale bezieling van Niko, 
Dave, Jean, Jaap en Cor en met 
gastoptredens van Raymond 
(Pouly), Fiep en Kosmos.
Tijdens de avond wordt oud fo-
to- en beeldmateriaal geprojec-
teerd en er is ‘liquid light show’ 
zoals die destijds te zien was in 
Paradiso en Fantasio. The Frogs 
Ltd hebben drie singles uitge-
bracht: 1967 The Man on the 
Cloud/Playgirl, 1968 Judge-
ment/The better day en 1971 
Head over Heels   Innocence/
Losing.
Het feest vindt plaats op za-
terdag 12 maart vanaf 21.00 
uur in Fase Fier in Bakkum, de 
plek waar het allemaal begon. 
Kaarten zijn nu in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Gall & Gall 
Geesterduin en Fase Fier.

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

Waarom is de Velsertunnel 
tegenwoordig zo vaak dicht en 

hoe weet ik wanneer?
Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Voordat het zover 
is, verrichten we eerst nog allerlei voorbereidende werk-
zaamheden. Hierdoor zal de tunnel de komende tijd ook 
regelmatig dicht zijn. We doen bijvoorbeeld allerlei tests, 
zodat de aannemer goed voorbereid is en straks niet voor 
verassingen komt te staan. Ook maken we de ventilatie-
kanalen alvast schoon, bevestigen we kabelgoten, trekken 
we kabels en leidingen en verwijderen we asbest. Allemaal 
klussen die ervoor zorgen dat de renovatie zo kort mogelijk 
hoeft te duren.

Op de hoogte 
Vóór 15 april kan de Velsertunnel doordeweeks (tussen 
20.00 uur en 05.00 uur ’s nachts) en in het weekend dicht 
zijn voor verkeer richting Haarlem en IJmuiden. Op www.
facebook.com/velsertunnel kondigen we altijd aan wanneer 
dat precies is. Ook op borden langs de weg kunt u zien 
dat de tunnel gesloten is. Er staan in totaal vijf elektroni-
sche borden bij de N197, Parallelweg en de A9 ter hoogte 
van het Texaco-benzinestation. Op De Meerlanden staat 
een geel omklapbord. Benieuwd waar deze borden staan? 
Bekijk dan de kaart met de exacte locaties. Dit kan via de 
computer (adobe.ly/1PRE86B) en mobiel of tablet (adobe.
ly/1KpWWrd).

Omleidingen
Tijdens de afsluitingen vóór 15 april blijft steeds één tun-
nelbuis open, zodat verkeer richting Alkmaar/Beverwijk 
door de tunnel kan blijven rijden. Verkeer richting Haarlem/
IJmuiden rijdt via de calamiteitenbogen en de Wijkertunnel. 
Deze routes staan aangegeven op de weg.

Andere verkeerhinder vóór 15 april
Om alle omleidingsroutes klaar te maken, werken we de 
komende tijd ook al op de A22, N208 en A9. We leggen 
vanaf eind februari onder meer twee tijdelijke verbindings-
wegen (keerlussen) aan op de knooppunten Velsen en 
Beverwijk. Hierdoor is geregeld een rijstrook of vluchtstrook 
afgesloten en staan er afzettingen op de weg. Ook is eind 
maart de Wijkertunnel ’s avonds en ’s nachts dicht. Daar 
richten we dan tijdelijke extra rijstroken in. 

Meer weten? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: 
www.facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertun-
nelrws.
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur  dinsdag 21.00 uur 
Beyond sleep

vrijdag  & zaterdag 18.45 uur 
maandag 20.00 uur

The Lady in the Van
vrijdag 16.00 uur   woensdag 20.00 uur

Spotlight
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Revenant

vrijdag 16.00 uur   
zondag 19.30 uur 

Carol
zaterdag 21.15 uur 
dinsdag 14.00 uur
The Big Short

vrijdag 18.45 uur
zondag 15.30 uur

Publieke werken
zaterdag 13.30 uur  

zondag 16.00 uur   woensdag 16.00 uur  
Robinson Crusoe - 3D

woensdag 13.30 uur  
Zootropolis

zaterdag 16.00 uur  
zondag 13.30 uur   woensdag 15.30 uur  

Alvin en de Chipmunks: Road Trip
zaterdag 13.30 uur  

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur  
Woezel en Pip
zaterdag 16.00 uur  
zondag 13.00 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 11 feb  t/m  17 feb 2016

Rijk kiest voor locatie 
N203 opstelterrein
Regio - Het Rijk heeft, na 
raadpleging van de regio, 
een besluit genomen over 
de locatie van een opstel-
terrein voor sprintertrei-
nen in Noord-Holland, na-
bij Uitgeest langs de N203. 
De regio en de provincie 
kunnen, mede vanwege de 
gemaakte bestuurlijke af-
spraken met het Rijk, mee-
gaan met dit besluit. 
,,Met de afspraken die nu 
gemaakt zijn, vertrouwen 
wij op een optimale reali-
satie van twee belangrij-
ke initiatieven in Noord-
Holland, namelijk de ver-
binding A8-A9 en het op-
stelterrein nabij Uitgeest. 
Hierbij houden wij reke-
ning met de waarden van 
het UNESCO-werelderf-
goed Stelling van Amster-
dam. Als die drie belan-
gen toch met elkaar in de 
knel komen, hebben wij 
met staatssecretaris Dijks-
ma afgesproken om sa-
men tot een oplossing te 

komen. Het Rijk zal daar-
bij haar verantwoordelijk-
heid nemen,” aldus ge-
deputeerde Joke Geldhof, 
mede namens de regioge-
meenten Beverwijk, Castri-
cum, Heemskerk, Heerhu-
gowaard, Heiloo, Uitgeest, 
Velsen en Zaanstad. 
De provincie en de regio 
hebben een afweging ge-
maakt tussen de verschil-
lende provinciale en ge-
meentelijke belangen die 
in de regio spelen. In deze 
afweging bleek de locatie 
langs de provinciale weg 
N203 de minst slechte.
Tussen Alkmaar, Uitgeest 
en Amsterdam gaan in de 
toekomst meer treinen rij-
den. 
Uiterlijk in 2018 rijden zes 
in plaats van vier intercity¹s 
per uur per richting Alk-
maar en Uitgeest. Daar-
om wordt het bestaan-
de spoor aangepast en is 
meer ruimtenodig voor het 
parkeren van treinstellen.

Zwakke generale Limmen voor 
derby tegen Vitesse’22
Limmen - Komend week-
end staat weer de derby tus-
sen Vitesse¹22 en Limmen op 
het programma. In het duel in 
Limmen was Vitesse de sterk-
ste, dus zullen de Limmene-
zen gebrand zijn op revanche. 
De duels tussen beide ploe-
gen hebben altijd een heel 
speciaal karakter. Dit keer 
komt daar nog een de trai-
nersovergang bij. Immers, Pa-
trick van der Fits gaat Vitesse 
verlaten na vier seizoenen en 
gaat aan de slag bij SVW¹27. 
En Everard Luijckx, al vier sei-
zoenen trainer bij Limmen, is 
aangesteld als opvolger van 
Patrick van der Fits bij Vitesse. 
Afgelopen zondag was er een 
inhaalprogramma en daar-
in moest Limmen thuis aan-
treden tegen het hooggeklas-
seerde United/DAVO. Om zelf 
nog een kans te houden in de 
tweede periode moest er ge-
wonnen worden. Maar tegen 
het goed georganiseerd spe-
lende United kwam het fysiek 
sterke Limmen toch tekort. 

Na een 0-1 ruststand kwa-
men de bezoekers op een vei-
lige 0-2 voorsprong door een 
benutte strafschop. 
Ruim een kwartier voor tijd 
kwam de spanning nog 
enigszins terug, toen de bal 
uit een voorzet van links bin-
nen werd gekopt. Maar een 
echt slotoffensief bleef uit, 
ook toen United daarna nog 
een speler met rood kwijt 

raakte. Vitesse-Limmen is en 
blijft voor beide teams een op 
zich staande derby met veel-
al verrassende wendingen. Er 
zal dus komende zondag on-
getwijfeld genoeg te beleven 
zijn op de Puikman. En onge-
acht de uitslag zal het na af-
loop weer gezellig worden 
door het optreden van zanger 
Bernard Karsten in de kanti-
ne.

Klachtenregen over sprinter
Regio - Sinds het ingaan 
van de nieuwe dienstrege-
ling krijgt Rover veel klach-
ten binnen van treinreizigers 
tussen Haarlem, Uitgeest en 
Alkmaar. De sprinter op dit 
traject voert in januari zelfs 
de top 10 uit het meldpunt 
volle treinen aan. Rover wil 
maatregelen van NS.
De intercity tussen Alkmaar 
en Haarlem rijdt sinds de-
cember alleen nog in de 
spits, maar stopt niet meer 
op stations Heiloo, Castricum 
en Uitgeest. Reizigers vanuit 
deze plaatsen zijn voortaan 
de hele dag op een sprinter 
aangewezen. Veel reizigers 
op deze Kennemerlijn klagen 
nu over bomvolle sprinters en 
gemiste aansluitingen.
Hoewel veel meer reizigers 
dan voorheen zijn aangewe-
zen op de sprinter Haarlem   
Uitgeest, melden honder-
den mensen aan Rover dat 
de treinen juist korter zijn ge-
worden. ,,Bij Beverwijk zit de 
trein vaak al vol. Zou fijn zijn 
als we de dubbeldekker weer 
terugkregen. Daar kon ieder-
een al niet eens in zitten laat 
staan in een sprinter”, meldt 
een reiziger aan Rover. 
,,De conductrice vertelde dat 
zij probeert te vermijden op 
dit traject te werken. Kun je 
nagaan hoe je je als reiziger 
voelt die vijf keer per week 
heen en weer reist.”
NS is van plan per 2017 de 

spits-intercity weer in Heiloo 
en Castricum te laten stop-
pen, maar Rover wil snelle-
re maatregelen zien. In ie-
der geval zijn er snel langere 
sprinters nodig op het traject, 
daarnaast wil Rover dat NS 
onderzoekt  of er in de spits 
door de intercity gestopt kan 
worden in Uitgeest, Heiloo en 
Castricum.
,,Graag vernemen we of jul-
lie de krappe capaciteit van 
deze treinen onderken-
nen en tot welke maatrege-
len dit leidt voor een betere 
reis van de klanten op deze 
route”, schrijft Rover aan NS. 
,,Het is extra zuur voor de rei-
zigers uit Uitgeest, Castricum 
en Heiloo die door het weg-
vallen van de IC-stops ook al 
een flink langere reistijd heb-
ben.”

Beyond Sleep
Beyond Sleep gaat over de 
overlevingstocht van de jon-
ge geoloog Alfred Issendorf 
die in het moerassige noor-
den van Noorwegen op zoek 
gaat naar meteorieten. De 
ambitieuze Alfred hoopt dat 
zijn naam door deze reis aan 
een belangrijk wetenschap-
pelijk bewijs zal worden ver-

bonden. Op deze manier pro-
beert hij het werk van zijn va-
der voort te zetten, die tijdens 
zijn eigen onderzoeksproject 
om het leven is gekomen. Al-
fred zoekt, struikelt en moet 
afzien op de wrede toendra 
van Noord-Europa. Verlos-
sing vindt hij pas op de grens 
van waanzin.

The Lady in the Van
Het waargebeurde ver-
haal van Miss Shepherd, 
een excentrieke en koppi-
ge vrouw van onbekende af-
komst die tijdelijk haar oude 
busje parkeerde op de op-

rit van schrijver Alan Ben-
nett in Londen en er vervol-
gens vijftien jaar lang bleef 
wonen. 
Gebaseerd op het gelijkna-
mige boek en toneelstuk.





Uitgeest - Op Valentijnsdag, 
zondag 14 februari, organi-
seert de jubilerende vereni-
ging Mundikat een interna-
tionale Kattententoonstelling 
in het Sport- en Tenniscen-
trum Uitgeest. Mundikat, die 
dit jaar 40 jaar bestaat, pakt 
dit maal goed uit want er zijn 
op deze dag meer dan 350 
katten te bewonderen. Van 
groot tot klein, van langha-
rig tot kortharig, van jong tot 
oud, oftewel voor elke kat-
tenliefhebber wat wils. 
Alle aanwezige katten wor-
den in vier categorieën ver-
deeld. 
De Internationale keurmees-
ters zullen alle geëxposeerde 
katten op een professione-
le wijze keuren en ze op hun 
speciale ras-standaard be-
oordelen.
Tijdens de Best in Show ver-
kiezing, die rond de klok van 
16.00 uur zal beginnen, vindt 
er ook een speciale Valen-
tijnverkiezing plaats. Zo wor-
den er bij de volwassen kat-
ten een Mr. & Mrs. Valentijn 
gekozen en onder de jonge 
katten een Baby Valentijn en 
een Junior Valentijn. Het pu-
bliek mag tijdens deze show 
hun leukste Knuffel Valentijn 
kiezen. 
Kinderen kunnen zich gratis 
laten schminken. De organi-

satie nodigt verder de jonge 
bezoekertjes uit om een ei-
gen knuffel mee te nemen. 
Dr. Love, een speciale knuf-
felkeurmeester, zal de mee-
gebrachte knuffels keuren 
waarvoor zij een keurrapport 
en een verrassing krijgen.
Voor de volwassenen zijn er 
natuurlijk een aantal kat-ge-
relateerde stands te bezoe-
ken met voeding, kattenbak-
ken, krabpalen en ga zo maar 
door. De rasclub stand van 
de Teddybeertjes onder de 
katten ‘de Brits Korthaar’ (de 
BKC) zal deze dag ook niet 
ontbreken. 
De Raskatten vereniging 
Mundikat viert overigens 

heel 2016 het veertigjarig ju-
bileum en organiseert dit jaar 
maar liefst vijf internationale 
kattenshows onder auspiciën 
van de Fédération Internatio-
nale Féline( FIFe). Op 27 en 
28 maart is er een tweedaag-
se Paasshow in de Beursfa-
briek in Nieuwegein met op 
zondag een special: Brits 
Langhaar.
Zondag 14 februari  Interna-
tionale Kattententoonstelling 
Mundikat in Sport- en Tennis-
centrum Uitgeest, Zienlaan 4. 
Tijd: 9.30 tot 17.30 uur. IEn-
tree: Volwassen 4 euro, kin-
deren t/m 12 jaar 1 euro. Zie 
ook de website www.mundi-
katshows.nl.
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Zondag 14 februari 
kattenfeest in Uitgeest

Vierde Strand- en 
Duinloop was zwaar

Bakkum - Zondag was de 
vierde editie van de Strand- 
en Duinloop. Het was tevens 
de laatste wedstrijd van dit 
winterseizoen. Er stonden er 
283 deelnemers aan de start, 
zowel jeugd als volwassenen. 
Dit keer waren de weersom-
standigheden ruig, er stond 
een felle wind tegen, waar 
de deelnemers op het strand 
last van hadden. Na enkele 
kilometers waren ze blij dat 
ze het strand konden verla-
ten, al moesten ze wel eerst 
over de duintop klimmen, 
daarna konden ze een stuk 
heuvel af en slingerde het 
pad weer terug richting AVC.
Het startschot voor de 2,3 en 
4 km was voor de jeugd en 
sommige ouders liepen mee 
op deze afstand. Bij de jon-
gens mini¹s en C pupillen 
werd Rens Denneman eer-
ste in een tijd van 10.15, bij 
de meisjes in die catego-
rie won Anna Hanselaar in 
een tijd van 12.20. Bij de jon-
gens pupillen A/B won Hes-
sel de Vries van AV Castri-
cum in een tijd van 9.25, op 
de voet gevolgd door Sepp-
Schulte die tweede werd met 
9.47. Sepp is twee jaar jonger 
dan Hessel, dus een mooie 
prestatie. Bij de meisjes pu-
pillen A/B won Sien van Vuu-
ren van AV DEM in een tijd 
van 9.50. Bij de junioren CD 
die de 2,3 km liepen wist Ro-
wan Dekker te winnen in een 
tijd van 9.02, het winnende 
meisje in die categorie was 
Melissa Röling met 9.51. Bij 
de junioren die de 4 km lie-
pen werd oud AVC lid Rick 
Thomasse eerste in een tijd 
van precies 16.00 minuten, 
hij liep precies 15,000 km per 
uur en 4.00 minuten per kilo-
meter. Bij de junioren meis-
jes was er maar een deel-
neemster die de 4 km aan-
durfde en dat was Fem-
ke Drijfhout die een tijd liep 
van 19.18. Aan de 4 km de-
den ook senioren mee, bij de 
mannen werd deze afstand 

gewonnen door Michel Drijf-
hout met 19:27, bij de vrou-
wen won Anne de Ruijter 
met 22.03.
De 8.8 km heren werd ge-
wonnen door Sven Schoone-
beek in een prachtige tijd 
van 33.25, hij liep 15,80 km 
per uur, supersnel. Zijn club-
genoot van Lycurgus Guigo 
Klaassen werd tweede in een 
tijd van 34.06, derde werd 
Hasan Tavukcu van Atos met 
34.44. In de categorie Man-
nen 40+ werd de overwin-
ning opgeëist door Rachid 
Mohammadi (Atos) met een 
tijd van 32.39, hij liep maar 
liefst 16,172 km per uur. Ste-
fan van Dasselaar (Loop-
groep PK) werd tweede met 
38.28  en daarachter eindig-
de als derde Folkert Brolsma 
met 38.53.Martin Hooger-
vorst (Loopgroep PK) snelde 
naar de eerste plaats in een 
tijd van 36.13 bij de mannen 
50+, pupillentrainer bij AV 
Castricum Kees Vrolijk be-
haalde de tweede plaats in 
een tijd van 36.48  en Ben 
Bijwaard werd derde met 
38.34. Bij de dames mocht 
Eva van Zoonen van AV Cas-
tricum de eerste prijs in ont-
vangst nemen, zij liep 39.53, 
Marjolein Bijwaard-Reits-
ma werd tweede met 44.19 
en derde werd  Milica Zo-
lah  in 48.07. Bij de Vrouwen 
40+ won Judith Tamis van 
AV Castricum met een tijd 
van 42.10, Anneke Wilt werd 
tweede met 44.10 en derde 
werd Nel Grootjen van AV 
Castricum met 44.24.
Vincent Bruins behaalde de 
eerste plaats bij de senioren 
op de 12.4 heren, zijn win-
nende tijd was 46.35. Tweede 
werd Eelco van der Wind met 
48.14 en derde Patrick Ris 
met 51.03. Naomi Hendrik-
sen werd eerste bij de dames 
met een mooie tijd ruim on-
der het uur: 56.40, gevolgd 
door Eileen Groenland met 
57.33 en derde werd Jacque-
line Prins in 58.48.

Wie helpt bij paddenonderzoek
Bakkum-  Op de Heereweg 
zijn in 2007 fauna/padden-
tunnels en geleidingsscher-
men aangelegd. Hiermee 
wordt amfibieën een veili-
ge overtocht geboden. Hoe-
wel inmiddels duidelijk is dat 
er dieren door de tunnels 
gaan, is niets bekend over 
de effectiviteit. Gaan alle kik-
kers en padden bijvoorbeeld 
wel door de tunnel of lopen 
zij om de schermen heen en 
raken zo alsnog op de weg? 
Met de huidige kennis kan 
op tal van dit soort vragen 
geen goed antwoord worden 
gegeven.
Om hier verandering in te 
brengen gaat een onder-
zoeksteam bestaande uit 
Stichting RAVON, ingeni-
eursbureau Witteveen+Bos 
en de Radboud Universiteit 
in samenwerking met de lo-
kale Paddenwerkgroep Cas-
tricum-Bakkum dit voorjaar 
onderzoek uitvoeren. Het on-
derzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van de Provincie 
Noord-Holland en PWN Wa-

terleidingsbedrijf Noord-Hol-
land. Naast de normale be-
zetting  van de paddenwerk-
groep zijn er extra mensen 
nodig die in de avond (soms 
laat), maar ook vroege och-
tend willen helpen bij het on-
derzoek.
De werkzaamheden bestaan 
onder andere uit het contro-
leren van valemmers, het tel-
len van aantallen mannetjes 

en vrouwtjes en het opspo-
ren en tellen van verkeers-
slachtoffers. De werkzaam-
heden zijn betrekkelijk een-
voudig en vereisen vooral en-
thousiasme en secuur kun-
nen werken. Mensen die het 
leuk vinden om mee te hel-
pen met het onderzoek kun-
nen zich aanmelden bij Thea 
Spruijt, theaspruijt@hetnet.nl 
of 0251-670167.
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Disco voor jongeren 
met een beperking

Uitgeest - Vrijdag 12 febru-
ari is er weer een gezelli-
ge disco voor jongeren met 
een beperking! De disco zal 
plaatsvinden in het jonge-
rencentrum Zienhouse aan 
de Zienlaan 10 in Uitgeest. 
Deze avond zal in het teken 
staan van Valentijn! Ook kan 
je weer lekker swingen op de 
dansvloer! Genieten van de 
muziek en de gezellige sfeer! 
Nieuwe mensen leren ken-
nen of je neemt gezellig je 
vrienden groep mee!
Kom langs op vrijdag 12 fe-
bruari, van 20.00 tot 22.00 
uur. De entreekosten bedra-

gen 3 euro  inclusief twee 
consumpties. Deze disco is 
voor jongeren met een be-
perking, maar ook jongeren 
zonder beperking zijn van 
harte welkom. Het is de be-
doeling dat de discoavond 
elke tweede vrijdag van de 
maand gehouden wordt.
Kijk voor meer informatie op 
www.zienhouse.nl of op Fa-
cebook www.facebook.com/
Zienhouse.
De disco wordt mede moge-
lijk gemaakt door:  gemeen-
te Uitgeest, Stichting Welzijn 
Castricum, Jongerenwerk en 
DJ Mytrem.

Time Square krijgt 
donatie voor ‘Titanic’

Uitgeest - Musicalgroep 
Time Square heeft van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Holland de fraaie do-
natie van 2.500 euro toege-
zegd gekregen. Het geld is 
bestemd voor de uitvoering 
van de musical ‘Titanic’. Door 
deze toezegging en andere 
financiële bijdragen die Time 
Square van verschillende 
fondsen en donateurs mocht 
ontvangen, is het mogelijk dit 
waargebeurde drama in de 
vorm van een musical voor 
het voetlicht te brengen.
‘Titanic’ brengt het histori-
sche verhaal van het op dat 
moment grootste stoomschip 
ter wereld. De onzinkbaar 
geachte schuit kreeg echter 

al tijdens haar ‘maiden voy-
age’ een aanvaring met een 
ijsberg en leed schipbreuk. 
Onverantwoorde beslissin-
gen van officieren en rederij 
waren daarvan mede de oor-
zaak. De rijke eersteklas pas-
sagiers kregen voorrang bij 
het bemannen van de te wei-
nige reddingsboten. De der-
deklassers daarentegen wa-
ren ten dode opgeschreven.
De repetities voor dit aangrij-
pende theaterstuk zijn in vol-
le gang. De musical zal wor-
den uitgevoerd op 20 en 21 
mei in het Kennemertheater 
te Beverwijk. De kaarten kun-
nen besteld worden via www.
kennemertheater.nl. Meer in-
fo: www.time-square.nl.

De repetities zijn in volle gang

Prestatie en gezelligheid 
gaan hand in hand

Uitgeest - Dat gezelligheid en presteren hand in hand kunnen gaan bewees het eerste team 
van Stormvogels afgelopen zondag, toen het de kraker tegen De Tovers speelde. Beide ploe-
gen staan hoog op de ranglijst en strijden nog om de tweede plaats in de competitie, dat heel 
misschien nog kansen biedt op promotie naar de derde klasse.  Dat uitgerekend deze wed-
strijd op het program stond in het carnavalsweekend, dat uitbundig werd gevierd door de 
ploeg, gaf naderhand aanleiding tot dubbel feest. Hebben ze gewonnen? Dat leest u elders 
in deze Uitgeester Courant.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het mooie witte huisje aan de Achterloet 30 behoort tot de oudere huisjes van Uit-
geest. De eerste stenen van dit pand werden in 1910 neergelegd. De familie Berkhout heeft 
hier onder andere in het verleden gewoond. Nu is het huisje de thuishaven van de organisa-
tie van Thuis bij, een dagbesteding voor ouderen. Ze kunnen hier terecht om koffie te drinken, 
een spelletje te doen, gezamenlijk te eten en nog veel meer activiteiten ontplooien.
De foto is deze keer van binnen uit het huisje genomen, het is een beeld dat je ziet naar bui-
ten vanuit elk raam naar het pleintje. Je geniet dan van het uitzicht op het Anton Pieck-ach-
tige Regthuysplein, het is een pittoreske leefomgeving midden in de oude dorpskern van Uit-
geest met een historische waterpomp. Foto en tekst: Ger Bus
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Samenwerking professionals 
in De Troostcirkel

Castricum - De Troostcirkel 
is ontstaan vanuit de behoef-
te van Gijsje Teunissen van 
Charon uitvaartbegeleiding 
om mensen rondom de dood 
meer kennis, hulp en troost 
te bieden. ,,Gelukkig staan 
wij hier in Nederland steeds 
meer open voor de mystiek 
van de dood en willen wij ons 
steeds vaker voorbereiden op 
ons einde. Vandaar dat ik al 
jarenlang professionals om 
mij heen verzamel die hulp 
bieden voor en na het ster-
ven.” Deze zoektocht heeft nu 
geresulteerd in het oprichten 
van de Troostcirkel.
Een aantal professionals 
rondom stervens- en rouw-
begeleiding hebben zich 
hieraan verbonden om ieder-
een bij te staan in de moei-
lijkste tijd van zijn leven, het 
sterven. Alle betrokkenen 
van de Troostcirkel werken 
zelfstandig en vullen elkaar 
perfect aan. Vanaf februa-
ri is de Troostcirkel vinden op 
het net onder www.troostcir-
kel.nl. Hier staan de activitei-
ten vermeld, het aanbod van 
de deelnemende hulpverle-
ners en ook hun websites. 
Zo kunnen belangstellen-
den zich verder verdiepen in 

de hulp in de omgeving. De 
Troostcirkel biedt zowel prak-
tische als emotionele bege-
leiding en hulp.
Van oorsprong is de Troost-
cirkel bedacht voor fami-
lies die door Charon bege-
leid werden, maar het zou 
niet passen in de filosofie van 
Gijsje, wanneer niet iedereen 
hulp zou mogen vragen aan 
de Troostcirkel. De Troostcir-
kel is dus voor iedereen.
Op 13 februari van 13.00 tot 
16.00 uur willen de deelne-
mers van de Troostcirkel vrij-
blijvend met belangstellen-
den kennismaken in Schenk 
Troost, de winkel met hart-
verwarmende cadeautjes op 
de Torenstraat 38a. Hier zul-
len in de toekomst ook le-
zingen en workshops van 
de Troostcirkel plaatsvinden. 
Gijsje: ,,Maar wij willen ook 
graag wandelen, op reis of in 
stiltemeditatie gaan.” Deelne-
mers zijn BuroTroost van Do-
rine Dokter, Schenk Troost 
van Wendy van der Meer, Het 
Licht van Marion Mol-van 
Schagen, De Spiegelboog 
van Eva Snieder-Nieuwhof, 
Medium Else Marianne Vis-
ser en Charon uitvaartbege-
leiding van Gijsje Teunissen.

Carnaval bij Springplank
Castricum - Piraten, prin-
sessen, een ridder en een 
elfje; de peuters van De 
Springplank zagen er maan-
dag wel heel anders uit. 
Maar ook de ouders had-
den hun best gedaan er net 
even anders uit te zien. Ge-
schminkt, met een cracker 
in de kring werd een verras-
send carnavalsverhaal gele-
zen. Om het feest compleet 
te maken werd er vrolijk in 
polonaise gedanst op kin-
dercarnavalsmuziek. Ver-
eniging de Springplank ver-
zorgt al ruim 42 jaar peu-
terspeelochtenden met ou-
derparticipatie. Zie www.
Springplank-Castricum.nl 
voor meer informatie.

Houtskooltekeningen
in gemeentehuis

Castricum - Van 18 februari tot en met 18 mei exposeert 
Stella Burggraaf houtskooltekeningen in de hal van het 
gemeentehuis. Het Noordhollands landschap is een be-
langrijke inspiratiebron voor Stella Burggraaf. Zij schildert 
de polder en laat in haar tekeningen zien wat er in de pol-
ders leeft. Over de houtskooltekeningen zegt zij: ,,Het wer-
ken met houtskool is heel direct. Waar ik met mijn olieverf-
schilderijen vaak in lagen werk, moeten de tekeningen in 
een keer goed zijn.”  De expositie wordt op 18 februari om 
17.00 uur geopend door wethouder van Cultuur en Welzijn 
Ans Pelzer. Geïnteresseerden zijn welkom.

Verbaasd over 
voorstellen NS

Castricum - ,,Afgelopen week 
stond er een kort stukje in de 
Castricummer waarin wordt 
gemeld dat de NS met ingang 
van 2017 mogelijk met een mi-
nimale tegemoetkoming komt 
naar haar reizigers. De mini-
male wijziging is het gevolg 
van de stroom aan klachten als 
gevolg van het met ingang van 
medio december 2015 vervan-
gen van de IC Haarlem-Hoorn 
door een sprinter. Daarnaast 
rijdt er vanaf december vijf 
keer in de ochtend en vijf keer 
in de middag een spits-IC tus-
sen Alkmaar en Haarlem. De-
ze spits-Ic stopt evenwel alleen 
in Beverwijk.” Aan het woord is 
Dave van Ooijen, fractievoor-
zitter van de PvdA Castricum. 
,,Volgens een artikel in het 
NHD van 30 januari zou de 
NS voorstellen om vier van de 
vijf spits-IC’s in de ochtend en 
drie van de vijf IC’s ook in Hei-
loo en Castricum te laten stop-
pen. Dit is een bijzonder voor-
stel. Het is niet alleen bijzonder 
omdat wordt voorgesteld een 
deel van de spits-IC’s in deze 
gemeenten te laten stoppen. 
Het meest bijzondere, en een 
groot gemis, in het voorstel 
van de NS is om de spits-IC’s 
niet in Uitgeest te laten stop-
pen. Het stoppen van de spits-
IC is voor Uitgeest echter van 
groot belang. Zowel voor haar 
eigen inwoners als ter verster-
king van het overstap-knoop-
punt zelf.” Het OV-knoop-
punt biedt met een stoppende 

spits-IC ook reizigers die ge-
bruik maken van de sprinter 
op de Zaanlijn een betere ver-
binding met Alkmaar en Haar-
lem. ,,Nog beter zou het zijn 
wanneer Castricum en de an-
dere BUCH-gemeenten gaan 
lobbyen om de spits-IC te ver-
vangen door de vorig jaar ge-
schrapte reguliere IC Haarlem-
Hoorn, met stops in Heiloo, 
Castricum en Uitgeest. Waar-
bij dan meteen gekozen moet 
worden voor het gelijktijdig in-
korten van de sprinter Haar-
lem-Hoorn tot Uitgeest. 
Dit is een veel betere oplos-
sing. Deze oplossing ligt ook 
in lijn van de door de provincie 
NH en de gemeenten aan de 
Zaanlijn ondertekende over-
eenkomst Maak Plaats waar-
in wordt voorgesteld de Zaan-
corridor te versterken. Daar-
naast is de Zaancorridor meer 
gebaat met een doorgaande 
sprinter Zaanstad-Alkmaar. 
Wat de BUCH-gemeenten mo-
menteel missen is een helde-
re strategie over wat de be-
stuurlijk inzet op korte en mid-
dellange termijn moet zijn om 
de bereikbaarheid per spoor te 
verbeteren.” Volgens de PvdA 
hoort daar ook het in ere her-
stellen van de IC Haarlem-
Hoorn bij. Om dit te bereiken 
heeft de PvdA een motie inge-
diend die inmiddels mede is 
getekend door CKenG, VVD, 
D66, SP en Vrije Lijst. De motie 
wordt op 18 februari in de ge-
meenteraad besproken.

‘t Dierenduintje 
dankt donateurs
Castricum - Afgelopen mei 
2015 kwam stichting ‘t Die-
renduintje via een nood-
oproep op Facebook in het 
nieuws. De noodklok werd 
geluid vanwege de sterke af-
name van donateurs. Vrijwil-
ligster Lisette zette zich in om 
nieuwe donateurs te werven. 
Veel mensen deden hierna 
een donatie. Bedrijven hiel-
pen een handje mee door een 
financiële bijdrage te leveren 
of door een product te schen-
ken. Leerlingen het Clusius 
College Castricum doneer-
den een deel van hun op-
brengst van de marktkraam, 
Kraakman Perfors Landbouw 
en Parkmachines schonk een 
John Deere maaimachine, de 
gemeente Castricum over-
handigde een cheque met 
een eenmalige ondersteu-
ning voor de geleverde inzet 
om mensen die moeten re-in-
tegreren aan vrijwilligerswerk 
te helpen. Ook via de Sprook-
jestuin die vijf dagen gehou-
den werd bij het Dierenduin-
tje werd geld overhandigd en 
de Rabobank maakt het mo-
gelijk een nieuwe opberg-
schuur te laten plaatsen. Er 
kwamen spontane donaties 
voor het hek, Karcher leverde 
kosteloos een nieuwe  hoge-
drukreiniger omdat de oude 
stuk was gegaan, kaartclub 
Bakkums Contact kwam met 
een donatie en diverse men-
sen hebben zich opgeven 
als maandelijkse donateur. 
Tot slot heeft de Lions club 
Castricum nog een verras-
sing  in petto. Winkels en be-
drijven die hebben geholpen 
staan vermeld op de websi-
te www.dierenduintje.nl. Na-
mens de medewerkers van 
‘t Dierenduintje en de dieren 
worden alle donateurs harte-
lijk bedankt. Alle steun blijft 
welkom. Het IBAN rekening-
nummer is: NL10 INGB 0009 
3532 59  ten name van stich-
ting het dierenduintje.

Lezing over 
Maya’s

Heemskerk - Nivon Bever-
wijk organiseert op woensdag 
17 februari een lezing over de 
Maya’s door Evert en Ciska Ab-
spoel. Mexico, Guatemala en 
Honduras worden bezocht. De 
avond wordt gehouden in de 
zaal Tropica aan de Const. Huy-
gensstraat 99 te Heemskerk. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur 
en het programma start om 
20.00 uur. Bij de entreeprijs van 
5 euro voor Nivon-leden en 7,50 
euro voor belangstellenden is 
koffie en thee inbegrepen
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Regio - Op 29 februari start 
op de Klompenhoeve in Eg-
mond aan de Hoef een cur-
sus voor beginnende imkers 
en mensen die belangstelling 
hebben voor het leven van 
de honingbij. Belangstellen-
den van alle leeftijden kun-
nen zich inschrijven voor zes 
theorie- en acht praktijkles-
sen. Aan het einde  van de 
cursus, in september, zijn de 
cursisten vertrouwd met het 
behandelen van bijenvolken. 
Ook kan dan de eerste ho-
ning geslingerd worden. Voor 
imkers met enige ervaring 
wordt ook de cursus voor ge-
vorderden gegeven. De na-
druk zal daarbij liggen op het 
kweken van koninginnen die 
een nieuw bijenvolk gaan op-
bouwen. Cursusleider is ge-
diplomeerd bijenteeltleraar 
Piet Kuijs. Aanmelden via tel.: 
072-5051567 of anitasen-
pietk@planet.nl.

Imkercursus

Castricum - Op dinsdag 23 
februari houdt Marijke Maris 
een lezing over een wereld-
reis zonder vliegtuig. ,,Als je 
op bezoek wilt gaan bij fami-
lie in Australië, boek je een 
vliegtuig en plan je enkele 
weken vrij”, vertelt zij. ,,Maar 
als vliegen geen optie is, dan 
komen de trein en de boot in 
aanmerking. Zo’n reis duurt 
een aantal maanden. Geen 
reisbureau dat zo’n reis voor 
je uitstippelt, maar deelreizen 
zijn wel mogelijk. En die alle-
maal in tijd en plaats achter 
elkaar plannen is een avon-
tuur op zich.” Het lukte Ma-
rijke om dit te realiseren. Op 
30 januari 2010 vertrok ze en 
op 30 mei dat jaar was ze te-
rug nadat ze helemaal rond 
de wereld was gereisd. De 
lezing vindt plaats op dins-
dag 23 februari van 14.00 tot 
16.00 uur in De Kern. De le-
zing is georganiseerd door 
het Vrouwen Contact Castri-
cum en voor iedereen toe-
gankelijk. Niet-leden betalen 
vier euro entree.

Wereldreis 
zonder vliegtuig

Ik hou van Holland 
bij De Klimop

Castricum - Bij basisschool 
De Klimop zijn de kinde-
ren gestart met het thema 
‘Ik hou van Holland’. De ko-
mende weken werken zij aan 
een breed scala aan onder-
werpen die met Nederland te 
maken hebben. De opening 
van de themaweken werd 
verricht door Koning Willem 
Alexander en Koningin Máxi-
ma: Hollandser kan het niet!
De ‘koning en koningin’ 
openden op officiële wijze 
het project door een lint door 
te knippen. Het koninklijk 
paar vroeg daarbij de kinde-

ren van De Klimop of zij met 
het onderwerp Holland aan 
de slag konden gaan, zodat 
de school vol met Hollandse 
zaken van vroeger en nu ge-
vuld zou worden. 
Na het officiële gedeelte ont-
stond in de aula spontaan 
een dansfeest onder leiding 
van De Klimops eigen dj en 
YouTube vlogger dj Laid-
back Lars. Het project wordt 
vrijdag 12 februari afgeslo-
ten met een Oudhollandse 
rommelmarkt door en voor 
kinderen en ouders van De 
Klimop.

Punt voor flitsende Van Vliet
Limmen - Op vrijdag 5 fe-
bruari speelden de schakers 
van SV Vredeburg ronde 
zestien van de interne com-
petitie. Op alle borden was 
het erop of eronder; er werd 
geen enkele remise geno-
teerd. Koploper Bob Stolp 
bestendigde zijn voorsprong 
op de ranglijst via een de-
gelijke overwinning op Ha-
rold Ebels. Gertjan Hafkamp 
kreeg een koekje van ei-
gen deeg: tegenstander Bert 
Hollander vloog namelijk 
in Hafkampiaanse stijl, met 
veel stukken en een win-
nende combinatie, op de vij-
andelijke koning af. Naar ei-
gen zeggen speelde Jos Ad-
miraal het eindspel tegen 
Robin Rommel als ‘een nat-
te krant’. De uitslag laat zich 
raden. Hidde Ebels won in 
het middenspel een pion van 
Sandra Hollander en schoof 
dat voordeeltje met perfec-
te techniek naar een keu-
rige zege. De partij tussen 
Adri Beentjes en Jeroen van 
Vliet was zeer onderhou-
dend. In het eindspel flitste 
Van Vliet met een ijzerster-
ke toren naar het volle punt. 
Hans de Goede was op dreef 

tegen Remi Aafjes. Met een 
pion meer dwong hij Aafjes 
dieper en dieper in de ver-
dediging tot dat het touw-
tje knapte. Jan Borst zag in 
zijn hoofd een fantastische 
combinatie, maar op het 
bord pakte het heel anders 
uit. Jaap Limmen profiteer-
de met stukwinst. Marlies 
Sturk en Gijs Pouw speelden 
een partij met wisselende 
kansen, maar bij het opma-
ken van de eindafrekening 
bleek Sturk het punt te mo-
gen bijschrijven. Jan Brant-
jes wist te profiteren van 
een onzorgvuldige voort-
zetting van Nico Pepping 
en veroverde zo een mooi 
punt. Na een nieuwe neder-
laag zakt Theo Al ver weg op 
de ranglijst. Tegen Bert van 
Diermen was het mat ach-
ter de paaltjes. Harry Leve-
ring had pech: achter zijn 
naam zag hij de vervelende 
aanduiding �oneven¹ staan. 
Komende week wacht Vre-
deburg 1 een loodzware 
bondswedstrijd in Alkmaar 
bij titelkandidaat De Waag-
toren. Vredeburg 3 gaat op 
bezoek bij Het Paard van 
Ree in Wijk aan Zee.

Jacobi-tentoonstelling in 
De Duynkant geopend

Castricum - Zestien naza-
ten, verdeeld over drie gene-
raties, waren op zaterdag 6 
februari aanwezig bij de ope-
ning van de tentoonstelling 
over dr. Jan Willem Jacobi 
in het gebouw van de Werk-
groep Oud-Castricum. Jacobi 
was de eerste geneesheer-
directeur van het voormali-
ge psychiatrische ziekenhuis 
Duin en Bosch. Dit jaar wordt 
zijn honderdste sterfjaar her-
dacht. Na een welkomst-
woord door Ernst Mooij, de 
initiatiefnemer van de ten-
toonstelling, werd de ope-
ningshandeling verricht door 
Miep Jacobi, een kleindoch-
ter van de geneesheer-di-
recteur. Zij vertelde dat zij 25 
jaar na zijn overlijden is ge-
boren. Nadat zij de openings-
handeling had verricht, sprak 

zij haar bewondering uit met 
de woorden: ,,Wie had kun-
nen denken dat mijn opruim-
werk tot zo iets moois zou lei-
den.” Ook de andere familie-
leden spraken hun waarde-
ring uit voor wat de Werk-
groep Oud-Castricum tot 
stand heeft gebracht. Wie 
de tentoonstelling in alle rust 
wil bekijken is deze maand 
op de woensdagavonden 
van 19.30 tot 21.30 uur wel-
kom in De Duynkant aan de 
Geversweg 1b te Castricum. 
Ook is bezichtiging nog mo-
gelijk op de open dagen van 
de werkgroep op de zonda-
gen 6 maart en 3 april. Op de 
foto: Met het ontsluiten van 
de panelen opent Miep Ja-
cobi de tentoonstelling over 
haar grootvader, zijn familie, 
gezin en werk.

Iris Daman zestiende op 
NK marathonschaatsen

Akersloot - Iris Daman van 
de Limmer ijsclub heeft op 
zaterdag 6 februari knap 
stand weten te houden tij-
dens het marathongeweld op 
de ijsbaan in Groningen. De 
jonge A-pupil uit Akersloot is 
al geruime tijd actief als lan-
gebaanschaatsster en is dit 

jaar begonnen met het ma-
rathonrijden, waarbij ze di-
rect is opgevallen bij de ma-
rathoncommissie van Alk-
maar. Er waren vijftig A-pu-
pillen afgereisd naar Gronin-
gen, afkomstig uit heel Ne-
derland. Tijdens de voorron-
des wist Iris zich goed in de 
voorste gelederen te hand-
haven, wat haar een startbe-
wijs opleverde in de finale la-
ter op de dag. Tijdens de fi-
nale lag de snelheid tegen de 
40 km per uur. Ook hier wist 
Iris zich regelmatig voorin te 
laten zien. Maar ze moest 
zich uiteindelijk in dit sprint-
geweld gewonnen geven; de 
meer ervaren rijdsters wisten 
de zege af te dwingen in de 
laatste bocht. Iris zal de ko-
mende zomer weer hard trai-
nen op de skeelers, racefiets 
en mountainbike om volgend 
jaar weer een plaats af te 
dwingen tijdens het NK.

10 februari 2016 37



 
38   10 februari 2016

Castricum - Op vrijdag 5 
februari is tussen 17.45 en 
20.30 uur in gebroken in 
een woning op de Bizet-
straat. Er zijn sieraden weg-
genomen. De afdeling Fo-
rensische Opsporing heeft 
onderzoek gedaan bij de 
woning. Tussen maandag 
1 februari 9.00 uur en don-
derdag 4 februari 16.00 uur 
heeft een poging tot wonin-
ginbraak plaatsgevonden 
op de Molenweide in Cas-
tricum. Geprobeerd is om 
toegang tot de woning te 
krijgen via de inpandige ga-
rage. Dit is niet gelukt. De 
garagedeur heeft wel de 
nodige schade opgelopen.

Inbraak en 
poging

Valentijnexpositie
Castricum - Speciaal voor 
Valentijn is in Galerie Street-
scape op de Dorpsstraat 7 
een expositie ingericht met 
werken van fotografen Ma-
rina Pronk en Saskia Steen-
bakkers, keramisten Joop 
Koopman en Annelie Toor-
ians. Beschilderde houten 
hartjes en schilderijen van Li-
anne Oost en Marjanke de 
Bruijn (Mus Atelier). Bijzon-
der is ‘Het kadootje’ van Ri-
ann en schilder Hermanus; 
in brons vervaardigd met een 
oplage van acht stuks. De ex-
positie is te zien van 14 tot 
en met maandag 29 februa-

ri. De galerie is geopend van 
donderdag tot en met zondag 
van 14.00-17.30 uur. 
De workshop ‘Vlinders voor 
het leven’ van Ton Rota is van 
start gegaan; de gemaakte 
vlinder mallen zijn in de gale-
rie te zien. Wie het leuk vindt 
om hieraan deel te nemen is 
welkom om vlinders te be-
schilderen in de galerie op 
woensdag van 10.00-12.30 
uur. De fotografi ecursus van 
Hans Balk is op maandag-
ochtend. Informatie via work-
shops@streetscape.nl  of tij-
dens openingstijden in de 
galerie.

Castricum - Afgelopen 
week is de brandweer drie 
keer uitgerukt voor geacti-
veerde handmelders. Na on-
derzoek bleek in alle gevallen 
niks aan de hand te zijn.

Handbrand-
melders

Voordelig uit eten bij 
Grieks restaurant Olympia

Heemskerk - Met het he-
le gezin eten bij Grieks 
restaurant Olympia is de-
ze week maand extra voor-
delig. Voor gezelschappen 
van vier personen geldt 
namelijk tijdelijk dat het 
goedkoopste van de vier 
hoofdgerechten niet hoeft 
te worden afgerekend bij 
inlevering van dit artikel. 
Deze actie geldt niet op 
Valentijnsdag en loopt tot 
en met 29 februari 2016.

Het restaurant aan de Gerrit 
van Assendelftstraat 2 (direct 
naast de waterpartij achter de 
dorpskerk) staat al jaren be-
kend om de uitstekende keu-
ken en de gezellige, sfeervolle 
inrichting. Bovendien bewijst 
men hier dat kwaliteit niet 
duur hoeft te zijn. De gas-
ten kunnen van dinsdag tot 
en met vrijdag zelf hun drie-
gangenmenu samenstellen 
voor slechts 23,50 euro per 
persoon. Men heeft daarbij 
keus uit maar liefst 18 voor-
gerechten, 20 hoofdgerech-
ten en 8 desserts. Ook handig 
voor grotere groepen, want je 
weet vooral precies hoeveel 
geld je kwijt bent! Bij alle ge-
rechten op de kaart zijn pa-

tat of rijst en salade altijd in-
begrepen. Ook serveert men 
hier nog gewoon een gratis 
pitabroodje met tzatziki voor-
af. Deze gastvrije werkwijze 
werpt zijn vruchten af, want 
het is altijd gezellig druk in 
het restaurant. Ook de tap-
as zijn nog altijd een groot 
succes. Onbeperkt genie-
ten van lekkere kleine hap-
jes met keus uit wel 49 ver-
schillende gerechtjes. Dit ar-
rangement wordt aanboden 

voor de vaste lage prijs van 
21,50 euro per persoon (vrij-
dag t/m zondag 23,50 euro). 
Kan het nog goedkoper? Ja-
zeker! Wie jarig is (legitima-
tie verplicht!) en drie beta-
lende gasten meebrengt, eet 
gratis (met uitzondering van 
tapasarrangement en ande-
re acties).
Kijk op www.olympiaheems-
kerk.nl voor uitgebreide infor-
matie of bel: 0251 244580 / 06 
51069818.

Rondleiding senioren-
woningen Santmark
Castricum - Op dinsdag 16 en 
donderdag 18 februari tussen 
14.00 en 16.00 uur, geeft het Vi-
Va! Zorggroep Woonteam rond-
leidingen in de seniorenwonin-
gen van De Santmark. Op de-
ze dagen wordt een aantal van 
de 140 ruime huurwoningen, 
geschikt voor een of twee per-
sonen, in de parkachtige om-
geving, opengesteld voor ge-
interesseerden. Er zijn per di-
rect enkele appartementen be-
schikbaar met een woonkamer 
met open keuken, een ruime 
slaapkamer, een nieuwe bad-
kamer en extra bergruimte. Alle 
seniorenwoningen op De Sant-

mark zijn sociale huurwonin-
gen. Afhankelijk van het inko-
men kan er huursubsidie wor-
den aangevraagd. Vanaf 1 janu-
ari 2016 moet een sociale huur-
woning passend toegewezen 
worden. De medewerkers van 
het Woonteam zullen belang-
stellenden hierover informe-
ren. ViVa! Zorggroep hanteert 
bij toewijzing de leeftijdsgrens 
vanaf 65+. Toewijzing geschiedt 
tevens op basis van een even-
tuele zorgvraag. De rondlei-
dingen gaan op afspraak. Men 
kan zich aanmelden via de mail: 
wonen@vivazorggroep.nl of per 
telefoon: 088-9958309 of 8314.

Heemskerk - Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort 
heeft de showroom geheel 
verbouwd om de nieuw-
ste producten aan het pu-
bliek te kunnen presente-
ren. Met gepaste trots laat 
het team van het jubileren-
de bedrijf (20 jaar!) weten 
het exclusieve dealerschap 
van Wilms Buitenzonwer-
kingen te hebben verwor-
ven. Ook de gerenommeer-
de merken HBI Kozijnen, 
Duponti Terrasoverkappin-
gen en Keje Raamdecora-
ties zijn er verkrijgbaar.

Wilms Buitenzonweringen 
(België) heeft meer dan 35 
jaar ervaring als fabrikant van 
rolluiken en zonwering. Met 
een productieruimte van cir-
ca zeven voetbalvelden groot 
en zo’n 140 gemotiveerde 
medewerkers is Wilms in de-
ze branche één van de groot-
ste leveranciers van België 
en Nederland geworden. Het 
bedrijf geeft vijf jaar garantie 
op alle producten door maat-
werk en vakmanschap. Voor-
zetrolluiken van Wilms zijn in-
braakvertragend door het ge-
bruik van specifi eke ophang-
veren die niet opgetild kun-

nen worden. Dit ontmoedigt 
inbrekers en verhoogt het 
veiligheidsgevoel. Tijdens de 
warme zomermaanden hou-
den deze rolluiken de warmte 
buiten, terwijl ze in de winter 
de warmte juist binnen hou-
den. De rolluiken zijn eenvou-
dig te bedienen door middel 
van een afstandsbediening. 
De knikarmen van Wilms 
(in België zonnetenten ge-
noemd) zijn uitzonderlijk door 
de superkleine en gesloten 
kast. Doordat de doekschelp 
het doek beschermt tegen al-
le weersomstandigheden, be-
houdt het doek jarenlang de 
juiste kleuren. Optioneel is 
een zon- en windmeter, waar-
door de knikarmen bij (te) 
harde wind automatisch in-
klappen. Hummel levert ook 
Zip X windvaste screens, in-
bouwrolluiken, opbouwrol-
luiken en nog veel meer. Nu 
de hele week open: ma t/m 
vr 10.00 - 16.30 uur, zaterdag 
11.00 - 15.00 uur.

Hummel Kozijnen & Woon-
comfort is gevestigd aan de 
Lijnbaan 44a te Heemskerk. 
Kijk op www.hummelkozij-
nen.nl voor uitgebreide infor-
matie of bel: 0251 234484.

Hummel nu dealer van 
Wilms Buitenzonwering





 
40   10 februari 2016

Hendriks laat zich zien 
op grootste darttoernooi
Castricum - Vorige week vond 
de Dutch Open 2016 plaats in 
de Bonte Wever te Assen. Dit 
is het grootste darttoernooi ter 
wereld waaraan 2492 koppels 
en 2914  singles zich hadden 
ingeschreven. Castricummer 
Jimmy Hendriks liet zich hier 
op formidabele wijze zien door 
eerst op vrijdag het herenkop-
peltoernooi te winnen met Mark 
McGeeney, nummer tien op de 
wereldranglijst, en daarna over 
twee dagen de laatste zestien te 
halen in het singletoernooi.
Hendriks speelde zaterdag zeer 
goed en versloeg de een na de 
ander. Bij de laatste 128 speel-
de hij tegen Martin Atkins en 
na een prachtige pot won Hen-
driks met 3-2 en plaatste zich zo 
voor de zondag. De eerste par-
tij was tegen een speler uit de 

superleague, Roger Janssen, en 
die werd gewonnen met 4-3. 
Alle legs gingen binnen de vijf-
tien pijlen uit. Bij de laatste 32 
moest Jimmy aantreden tegen 
Tony O¹Shea , eigenlijk zijn leer-
meester. Het werd een prachti-
ge wedstrijd waarbij Hendriks 
continu de druk op O¹Shea 
hield, die bezweek in de zesde 
leg van de partij. Met deze over-
winning kwam Hendriks bij de 
laatste zestien Martin Adams 
tegen en die had nog een ap-
peltje te schillen met Jimmy, 
omdat hij op de WK Lakeside 
verslagen werd door Hendriks.
Het werd een mooie en sportie-
ve wedstrijd waarin uiteindelijk 
Adams iets te sterk was. Hij won 
het toernooi. Voor Jimmy kwam 
met een 4-2 nederlaag een ein-
de aan een geweldig toernooi. 

Zonnebloem verbetert 
kwaliteit van leven

Limmen - Een gesprek, samen 
koffiedrinken, een wandelinge-
tje maken; wat voor velen de ge-
woonste zaak van de wereld is, 
kan voor zieke en gehandicap-
te mensen toch heel lastig zijn. 
De vrijwilligers van de Zonne-
bloem zetten  zich in voor men-
sen met lichamelijke beperkin-
gen door ziekte, leeftijd of han-
dicap. Zij bezoeken mensen 
thuis. Tijdens deze ontmoetin-
gen staan gezelschap, aandacht 
en persoonlijk contact centraal. 
Naast het bezoekwerk organi-

seert de Zonnebloem ook tal-
loze evenementen en excur-
sies. Zij organiseert, coördineert 
en begeleidt afdelingsactivitei-
ten, ook begeleidt of verzorgt zij 
gasten tijdens de Zonnebloem-
vakanties. Door het organise-
ren van deze activiteiten pro-
beert de Zonnebloem de kwali-
teit van leven van zieken en ge-
handicapten te verbeteren. Ook 
iets betekenen voor een ander 
of bezoek ontvangen? Bel Carla 
Janzen tel.: 8887141 of Nel Vel-
seboer tel.: 5051979.

Op zoek naar een 
huurwoning in Uitgeest?
Uitgeest - Sinds 1 juli 2015 
heeft Uitgeest een nieu-
we Huisvestingsverordening. 
De gemeente moest de be-
staande verordening aan-
passen omdat met ingang 
van die datum een nieuwe 
wet in werking trad. Belang-
rijkste vernieuwing in de wet 
is dat de verplichting is ver-
vallen om aan een regio ‘ge-
bonden’ te zijn. Met ande-
re woorden: Uitgeesters kun-
nen zich overal inschrijven 
voor een huurwoning. Omge-
keerd kunnen niet-Uitgees-
ters zich ook inschrijven voor 
een woning in Uitgeest. Na-
tuurlijk gelden wel de plaat-
selijke spelregels van woon-
corporaties of verhuurstich-
tingen. Verder behoudt ie-
dereen die al ingeschreven 
stond zijn opgebouwde in-
schrijvingsduur. Huurwonin-
gen in Uitgeest worden aan-
geboden door de Stichting 

Sociale Verhuurders Noord-
Kennemerland, de SVNK. Op 
de website www.svnk.nl kan 
men zich voor7,50 per jaar in-
schrijven en reageren op wo-
ningen in de hele regio Uit-
geest, Akersloot, Castricum, 
Heiloo, Bergen, Alkmaar, 
Heerhugowaard en Lange-
dijk. Bij de toewijzing van wo-
ningen is de inschrijfduur be-
palend. Bij de SVNK vindt u 
woningen van woningbouw-
vereniging Kennemer Wo-
nen, maar ook van enkele 
andere corporaties.Wilt u lie-
ver iets huren in Heemskerk, 
Beverwijk of Velsen? Ga dan 
naar de websites van Woon-
OpMaat (www.woonopmaat.
nl), Pré Wonen (www.prewo-
nen.nl) of www.woneninvel-
sen.nl. Meer informatie over 
huurwoningen (en ook over 
urgenties) vindt u op de ge-
meentelijke site www.uit-
geest.nl.

Castricum - Om degradatie 
uit de tweede divisie te ont-
lopen, moeten de volleybal-
sters van Croonenburg elke 
wedstrijd punten pakken. Af-
gelopen zaterdag zag tegen-
stander en top tweede divisie 
club VollinGo een sterk col-
lectief van Croonenburg met 
de winst 3-2 er vandoor gaan. 
Mede door routinier Rebecca 
Boon pakte de ploeg van Dan-
ny van den Outenaar de eerste 
set. De tweede set ging met 
ruime cijfers verloren, maar er 
brak geen onrust uit. De der-
de set werd dan ook gewon-
nen. Vooral Merel Besseling 
was in deze set op dreef met 
een mooie serviceserie. 
Passend deed Kaira van der 
Pal haar werk. Mede daardoor 
werd de hardhitter Winnie As-
sendelft in stelling gebracht. 
In de vierde set zakte Croo-
nenburg weg en verloor deze. 
Croonenburg kwam sterk te-
rug in de vijfde set. Lisan Kok 
maakt een mooi serviceserie 
en de wedstrijd werd besloten 
met een slimme bal van Win-
nie Assendelft.

Winst voor 
Croonenburg

‘Woon op maat’: samen 
voor schoon water
Uitgeest - Sinds 1 juni vorig 
jaar komt er in Noord-Hol-
land zacht water uit de kraan. 
Noord-Hollandse consumen-
ten hebben nu minder was-
middel nodig om hun was 
schoon te krijgen. Dat is gun-
stig voor portemonnee én 
milieu. Als iedereen meedoet 
hoeft het hoogheemraad-
schap namelijk minder was-
middelresten uit het afval-
water te halen. Dat bespaart 
energie en zorgt voor minder 
slib. Bovendien verbetert ook 
de kwaliteit van het opper-
vlaktewater.

Bewust doseren 
De hoeveelheid kalk en mag-

nesium bepaalt de hardheid 
van kraanwater. Hoe zachter 
het water, hoe minder kalk-
aanslag in huishoudelijke ap-
paraten. Daarnaast verbetert 
zacht water de werking van 
zeep. Noord-Hollandse con-
sumenten kunnen per was-
beurt tot 20% minder was-
middel gebruiken voor een 
even schone was. Kijk voor 
de juiste dosering op de ver-
pakking van het wasmid-
del! Als alle Noord-Hollandse 
huishoudens hun wasmiddel 
op maat doseren, verdwijnt er 
jaarlijks minimaal twee mil-
joen kilo minder wasmiddel 
in het rioolwater. Voor meer 
info: www.wasmaatje.ne.

Uitgeest - Door een voorbij-
ganger werd de politie vori-
ge week donderdag gewe-
zen op de aanwezigheid van 
elektrische sigaretten in de 
prullenbakken van de Zien-
tunnel. In het totaal werden 
31 nieuwe doosjes E-sigaret-
ten aangetroffen. Deze zijn 
veilig gesteld. Naar de her-
komst wordt een onderzoek 
ingesteld.

E-sigaretten 
in prullenbak

Uitgeest - Vorige week dins-
dag werd een snelheidscon-
trole gehouden op de Gees-
terweg. De snelheid van 685 
passanten werd gemeten, 
dat leverde 35 overtredingen 
op. De hoogstgemeten snel-
heid bedroeg 68 kilometer 
per uur.

Snelheids-
controle

Uitgeest - Vorige week dins-
dag is vanaf het Stations-
plein weer een fiets gesto-
len. Het betreft een dames-
fiets, merk Voque Transpor-
ter, kleur blauw.

Weer een 
fiets gestolen

Regio - Tientallen grote zil-
verreigers komen elke avond 
in de winter uit de wijde om-
geving naar de gemeen-
schappelijke slaapplaats 
in het Wormer- en Jisper-
veld. Het is een fantastisch 
schouwspel, wanneer in de 
avondschemering van ver-
schillende kanten grote wit-
te vogels komen aanvliegen 
en plaatsnemen in de bomen.
Dit kunt u zaterdag 13 febru-
ari zelf ervaren tijdens een 
vaarexcursie van 16.45 tot 
17.45 uur in het Wormer- en 
Jisperveld.
Reserveren bij bezoekers-

centrum De Poelboerderij via 
075-6219100 of per e-mail 
bezoekerscentrum@poel-
boerderij.nl onder vermelding 
van naam, aantal personen 
en telefoonnummer. Kosten 
10 euro, kinderen 3 euro. Le-
den Natuurmonumenten, Vo-
gelbescherming Nederland, 
Vogelbeschermingswacht 
Zaanstreek en Vrienden van 
bezoekerscentrum De Poel-
boerderij 8 euro. 
Meer informatie: www.be-
zoekerscentrumpoelboerde-
rij.nl  Afvaart bezoekerscen-
trum Poelboerderij Veerdijk 
106 in Wormer.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Castricum - Er valt het ko-
mende weekend weer ge-
noeg te genieten in De Bak-
kerij: zowel de vrijdag- als de 
zaterdagavond staan in het 
teken van de dansmuziek, 
waarbij zowel de jongere als 
de oudere muziekliefhebbers 
aan hun trekken komen. De 
vrijdagavond wordt een mu-
zikaal eclectische, met dans-
muziek uit de jaren ‘80 en 
‘90 maar ook deephouse van 
rond de eeuwwisseling. Een 
mystery-dj neemt de hon-
neurs waar. De tweede za-
terdagavond van elke maand 
is gereserveerd voor Fruns¹ 
Jazzclub en die behoeft in-
middels geen introductie 
meer. Voetjes van de vloer of 
lekker aan de bar hangen, het 
mag allebei. Geopend vanaf 
21.00 uur. De toegang is op 
beide avonden gratis.

Dansen 
in Bakkerij

Castricum - Vorige week 
dinsdag om 14.50 is de 
brandweer uitgerukt vanwe-
ge een gaslek in een voortuin 
aan de Charlotte de Bour-
bonstraat. Door graafwerk-
zaamheden is de gasleiding 
stuk geraakt en spoot het gas 
uit de leiding. Toen de brand-
weer ter plaatse kwam, was 
net de gasleiding dicht ge-
tapt. Er is een meting ver-
richt en het lek is gecontro-
leerd. De netbeheerder heeft 
het lek gerepareerd.

Brandweer in 
actie bij gaslek

Limmen - Op vrijdag 5 febru-
ari omstreeks 8.35 uur vond 
er een aanrijding plaats op de 
Rijksweg tussen een motor 
en auto. De twee voertuigen 
reden beide in de richting 
van Castricum. De automobi-
list wilde linksaf slaan op een 
kruising. De motorrijder zag 
dit te laat en botste op het 
voertuig en kwam hierdoor 
ten val. De motorrijder heeft 
een kneuzing aan het onder-
been opgelopen. Die avond 
om 18.45 uur was het weer 
raak op de Rijksweg. Nu ging 
het om een auto en een scoo-
ter. De automobilist maak-
te een bijzondere manoeuvre 
waardoor hij tegen de scoo-
ter aanreed. De bestuurder 
van de scooter kwam hier-
bij ten val en liep verwondin-
gen op aan zijn been en hand. 
De verwondingen zijn behan-
deld in het ziekenhuis en vie-
len gelukkig mee.

Aanrijdingen

Een geluk bij een busongeluk
Castricum - Een ernstig 
busongeluk veroorzaakt door 
een dronken automobilist 
was dinsdagavond 2 febru-
ari op de Koekoeksbloem in 
Castricum het decor van een 
grote oefening van EHBO-
vereniging Castricum. Dank-
zij BAK Reizen die de tou-
ringcar beschikbaar stelde, 
kon een levensechte oefe-
ning worden gehouden. De 
bus was gevuld met slachtof-
fers, bestaande uit leden van 
toneelvereniging Pancrati-
us, LOTUS slachtoffers (Lan-
delijke Opleiding Tot Uitbeel-
ding Slachtoffers) en leden 
van de EHBO. Alle slacht-
offers waren levensecht ge-
grimeerd waardoor het ge-
heel een zeer realistische in-
druk maakte. Vervolgens za-
gen enkele Eerste Hulpver-
leners zich ineens gecon-

fronteerd met een fors aantal 
slachtoffers in de bus, maar 
ook buiten bij de auto en 
bij de omstanders. Botbreu-
ken, hartproblemen, hoofd-
wonden er was van alles aan 
de hand. De EHBO¹ers rea-
geerden zeer koelbloedig en 
verleenden zo goed moge-
lijk eerste hulp. Het valt niet 
mee om hulp te verlenen in 
een bus met als werkruim-
te een gangpad. Geconfron-
teerd worden met een grote 
groep slachtoffers, vereist dat 
de EHBO’ers vrij snel een in-
schatting maken over wie het 
eerst geholpen moet worden 
en hoe je eventueel leken 
kunt inschakelen om je daar-
bij te assisteren. Een compli-
cerende factor daarbij was 
dat de bus na enige tijd ont-
ruimd moest worden in ver-
band met rookontwikkeling.

Hobbema pianotrio speelt 
romantisch klassiek

Castricum - Wat hebben de 
17e eeuwse schilder Hob-
bema en 19e eeuwse klas-
sieke muziek met elkaar ge-
meen? Niets, maar de ba-
sis voor het pianotrio is ooit 
gelegd in een studenten-
huis aan de Hobbemakade 
in Amsterdam, waar vanaf 
1990 regelmatig huiskamer-
concerten werden georgani-
seerd. Sinds 2014 wordt het 
Hobbema trio gevormd door 
de Finse violist Jussi Paana-
nen, de Nederlandse celliste 
Jeanny Beerkens en de Ja-
panse pianiste Yumi Toyama. 
Op Internationale concour-
sen won ze diverse prijzen. 
Op het programma staan 
Ludwig van Beethoven: Pia-
no Trio opus 11B flat major 
‘Gassenahauer’, drie noctur-
nes van Ernst Bloch en van 
Camille Saint-Saëns het Pi-
ano Trio No.1 in F major, 
Op.18 (1864). Het concert 

vindt plaats op 14 februari 
in de aula van Toonbeeld en 
begint om 15.30 uur. Kaarten 
verkrijgbaar aan de zaal, bij 
de Readshop, muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan, 
Vita-Rozing, via www.toon-
beeld.tv of tel. 0251659012.

Een vrouw alleen op reis
Limmen - Ieke Woudstra heeft op een gegeven dag haar 
rugzak gepakt en is voor een onbepaalde tijd er alleen op 
uitgetrokken. Zij wilde zich losmaken van het alledaagse le-
ven hier en vertrok richting Azië. 
Ieke is 64 jaar en is na haar scheiding in Limmen komen 
wonen. Ze werkte als purser bij de KLM. Toen haar kinde-
ren de deur uit waren, besloot zij alleen te gaan reizen; ze 
was het immers gewend en reizen was haar passie. Aan de 
hand van foto¹s doet zij verslag van haar indrukwekkende 
belevenissen. Het publiek wordt meegenomen naar Thai-
land, Cambodja en Laos en krijgt een prachtig beeld van 
haar aangrijpende avonturen. De themamiddag wordt aan-
geboden door de ouderenbonden en vindt plaats op don-
derdag 18 februari van 14.00 tot 16.00 uur in de Vredeburg 
in Limmen. Toegang is gratis.

Peter Ent goed van start
Castricum - De start van de 
voorjaarscompetitie bandsto-
ten bij WIK is goed van start 
gegaan voor Peter Ent.
In een gelijk opgaande en 
spannende partij tegen Cor 
Stroet wist hij de overwin-
ning te pakken. In zijn twee-
de partij van de avond her-
stelde Kees Baars zich in het 
bandstoten door Gert Lu-
te als verliezer van de tafel te 
sturen. Deze overwinning le-
verde hem de eerste dertien 
punten op en de hoogste sco-
re van de avond met veertien 
caramboles. 
Ook Siem Bakkum liet zien 
dat hij het bandstoten pri-
ma beheerst en demonstreer-
de dit in zijn partij tegen Fer-
ry van Gennip. Verder viel er 
nog een leuke partij te note-
ren tussen Wim van Duin en 
Peter Vos, die nipt door Wim 
gewonnen werd.
Ook de laatste wedstrijd van 
de wintercompetitie libre is 
gespeeld. Eindstand: 1. Kees 
Baars met 201 punten, 2. Hein 

Kitsz met 197 punten en op de 
derde plaats eindigde Peter 
Groenendal met 193 punten.
Op de tweede speelavond 
van de competitie bandsto-
ten, werd tevens de laatste 
wedstrijd van de wintercom-
petitie libre gespeeld, die no-
dig was om een officiële eind-
stand te geven. Kees Baars 
had nog maar 3 punten nodig 
om zich definitief winterkam-
pioen 2015   2016 te noemen. 
Door omstandigheden was 
Kees niet echt gemotiveerd 
en geconcentreerd om er met 
Jan Kamp een mooie partij 
van te maken. Jan benader-
de nog het best zijn moyenne 
en haalde 9 winstpunten bin-
nen, terwijl Kees moeizaam 
aan 6 punten kwam, maar dit 
was voldoende om de eerste 
plaats te pakken. Eindstand 
libre competitie 2015-2016: 1. 
Kees Baars met 201 punten, 
2. Hein Kitsz met 197 punten 
en op de derde plaats eindig-
de Peter Groenendal met 193 
punten.
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Castricum - Op woens-
dag 3 februari is er een ra-
darsnelheidscontrole gehou-
den op de Beverwijkerstraat-
weg in de middaguren. In to-
taal zijn er 3118 motorrijtui-
gen gecontroleerd. Er is 105 
keer een overtreding van de 
toegestane maximum snel-
heid geconstateerd. Voor al-
le overtredingen is een pro-
ces-verbaal opgemaakt. Op 
zaterdag 6 februari tussen 
19.00 uur en 22.45 uur was 
er een alcoholcontrole op de 
Beverwijkerstraatweg. In to-
taal zijn er 620 blaastesten 
afgenomen. Er is twee keer 
een proces-verbaal opge-
maakt voor het rijden onder 
invloed van alcohol. Een keer 
is een rijverbod opgelegd.

Verkeerscontrole

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft niet geheel ver-
rassend de wekelijkse don-
derdagavond wedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup 
gewonnen. Op sportcom-
plex De Cloppenburgh leg-
de Henk Louwe niet direct 
zijn kop op de hakblok. Toch 
moest Louwe na een vijf mi-
nuten het initiatief laten aan 
latere winnaar Verdonk ju-
nior. Vanuit het middenveld 
waren Henk Verdonk senior 
en Wim Verdonk een opmars 
begonnen om zich aan het 
front te melden. Henk Louwe 
terugpakken was het maxi-
maal haalbare voor vader en 
zoon Verdonk; Henk Verdonk 
junior was onbereikbaar. Het 
leek er zelfs naar uit te gaan 
zien, dat het volledige podi-
um bezet zou gaan worden 
de de drie Verdonken, omdat  
Henk Louwe de drie Egmon-
ders voor zich moest dulden. 
Dit werd geen werkelijkheid, 
daar de jongste Verdonk drie 
ronde voor het einde met 
technische mankementen te 
maken kreeg en vervolgens 
Henk Louwe weer langszij 
zag komen en daardoor zijn 
podiumplek verspeelde. Uit-
slag: 1 Henk Verdonk juni-
or, 2 Henk Verdonk senior, 3 
Henk Louwe.

Verdonk blijft 
succesvol

Castricum - Afgelopen week 
en vermoedelijk in het week-
end zijn er vernielingen ver-
richt op een speelplaats Go-
batstraat. Het meubilair op de 
speelplaats is vernield, waar-
onder het in brand steken 
van bankjes. Getuigen kun-
nen bellen met 0900-8844.

Vernielingen

Jonge senioren voor Castricum
Castricum - De gemeen-
te en Stichting Welzijn orga-
niseren op dinsdag 16 febru-
ari de informatieve bijeen-
komst ‘Jonge Senioren voor 
Castricum’ over vrijwilligers-
werk. Die vindt plaats in het 
gemeentehuis. De bijeen-
komst is bedoeld voor men-
sen die willen kennismaken 
met mogelijkheden van het 
vrijwilligerswerk. De initia-
tiefnemers benadrukken dat 
iedereen welkom is die zich 
wil oriënteren op de moge-
lijkheden zijn of haar levens-
ervaring in te zetten voor an-
deren, leeftijd is daarbij niet 

belangrijk, voor zowel de 50- 
als de 70-jarigen is de bijeen-
komst interessant. Om 14.00 
uur begint een presentatie 
over valkuilen en kansen in 
het vrijwilligerswerk. Vervol-
gens kunnen de deelnemers 
kiezen uit korte workshops 
waarin vrijwilligers vertel-
len over hun praktijkervarin-
gen en kunnen zij  zich ori-
enteren op een kleine infor-
matiemarkt, waar informatie 
over vacatures en organisa-
ties wordt gegeven.
Aanmelden via tel.: (0251) 
656562, info@welzijncastri-
cum.nl.

Presentatie
Castricum - Op vrijdag 19 
februari is er op het Clusi-
us College een presenta-
tie van de eindexamenkan-
didaten van de Gemengde 
Leerweg. Zij laten hun sec-
torwerkstukken zien die ge-
maakt zijn voor het eindexa-
men. De leerlingen staan in 
een eigen informatiestand en 
vertellen alles wat ze hebben 

onderzocht over het door hen 
gekozen onderwerp. De on-
derwerpen zijn heel divers; 
beroepen, hobby’s, techniek, 
ziektes en meer. 
Ook buurtgenoten en ande-
re geïnteresseerden zijn wel-
kom tijdens deze grote pre-
sentatie. Van 19.00 tot 21.00 
uur op de Oranjelaan 2a in 
Castricum.

Signaleren kun je leren
Een vrijwilligster bij de Boog-
aert, bracht bij de SP een uit-
nodiging onder de aandacht,  
die ze via de Viva!  Zorggroep 
kreeg toegestuurd.
Hierin worden vrijwilligers uit-
genodigd  voor een informa-
tieve en onderhoudende mid-
dag  met theater. De titel van 
de bijeenkomst is: ‘Signaleren 
kun je leren’. Daarnaast ont-
vangt men  informatie over 
problematiek die men in vrij-
willigerswerk tegen kan ko-
men. Op een signalenkaart 
staat kort weergegeven op 
welke signalen en gedragin-
gen men in contacten attent 
kan zijn.
Tot voor kort hoorde dit thuis 
bij het beroep thuiszorgme-
dewerkster, zij hebben in-
derdaad geleerd te signale-
ren. En nu het kabinet onver-
antwoord heeft gekort op de 
thuiszorg moeten vrijwilligers 
blijkbaar met spoed gaan le-
ren dit over te nemen? Onbe-
taald weliswaar. Je kunt nog 
veel meer leren.  Gaan we nu 
ook kinderopvangprofessio-
nals, automonteurs en koks 
vervangen door vrijwilligers? 
Natuurlijk niet! Het uitoefe-
nen van een vak is niet te ver-
gelijken met vrijwilligerswerk 
en we zullen het vervangen 
van betaald werk door vrijwil-

ligerswerk altijd een halt toe 
moeten roepen.
Nu de Stichting Welzijn door 
de gemeente onder druk 
wordt gezet om ‘beter te 
presteren’ rijst de vraag wat 
hier precies mee wordt be-
doeld. Moeten we denken 
aan ‘vrijwilligers leren hoe zij 
het werk dat eerst door de 
thuiszorg werd gedaan kun-
nen doen?’ De SP heeft gro-
te waardering voor het ve-
le goede werk dat vrijwilligers 
verrichten. Juist de Stichting 
Welzijn met zijn vele vrijwilli-
gers vervult al jarenlang een 
zeer belangrijke rol in onze 
gemeente. Dit staat niet ter 
discussie wat de SP betreft. 
Wel de ons onduidelijke doe-
len die nu aan de Stichting 
Welzijn lijken te zijn opgelegd. 
Of de stichting met het hui-
dige subsidie beleid een be-
langrijk deel van de subsidie 
blijft ontvangen, weet zij pas 
na het behalen van, voor ons, 
vooralsnog niet duidelijk be-
paalde doelen. Of zij dan nog 
wel overeind zal blijven baart 
de SP ook zorgen. Wij zullen 
ter opheldering van deze si-
tuatie schriftelijke vragen for-
muleren.

Marieke Kooter en Petra Ga-
zendam, SP-Castricum

www. .nl

www. .nl

Lezing over caravans
Limmen - Altijd al meer wil-
len weten over caravans? Op 
donderdag 18 februari orga-
niseert ACC-service Limmen 
in de showroom een interes-
sante presentatie over ca-
ravans. Aan bod komen een 
stukje geschiedenis, de hui-
dige verschillen in bouwtech-
niek en bouwwijze en veel in-
formatie over accessoires, 
onderhoud en het voorko-
men van problemen onder-

weg. De presentatie wordt 
gegeven door Wim de Roos, 
als techniek-redacteur on-
der meer verbonden aan de 
Kampeer en Caravan Kampi-
oen van de ANWB en Spe-
cialist Europese Recreatie 
Voertuigen. De lezing is van 
19.00 tot 21.30 uur.
Aanmelden via www.acc-
service.nl of telefonisch 072-
5051889. Het adres is Rijks-
weg 49b in Limmen.

Sneeuwklokjes in duin

Bakkum - Op 14 februari zet 
Tineke van der Velden-Jonker 
haar tuin open voor bezoe-
kers. Sneeuwklokjes in het 
duin is het thema. In de 2 1/2 
hectare natuurtuin De Doorn-
duyn bloeien dan duizenden 
verschillende sneeuwklokjes. 
Bezoekers kunnen bovendien 

een wandeling maken door 
de bijzondere duintuin en/of 
zich opwarmen in het tuin-
huismet koffie/thee en appel-
taart. Van 11.00 tot 17.00 uur, 
entree drie euro, Duinweg 2, 
parkeren op het parkeerter-
rein op de Heereweg afslag 
Noorderstraat.



Castricum - Postzegelver-
eniging Castricum houdt een 
postzegelbeurs op zondag 14 
februari van 10.00 tot 16.00 
uur in Dorpshuis De Kern. Le-
den, handelaren en verzame-
laars uit alle delen van het land 
bieden een grote verscheiden-
heid aan kwalitatief goed fi la-
telistisch materiaal aan. Ook 
zijn er de nodige dubbeltjes-
boeken aanwezig. Natuurlijk 
kan er ook volop geruild wor-
den. De beurs is voor iedere 
verzamelaar van postzegels, 
poststukken, ansichtkaarten 
en dergelijke. Het bestuur ver-
schaft informatie over het ver-
zamelen van postzegels. Ex-
verzamelaars en erfgenamen, 
die een verzameling willen 
verkopen, kunnen zich gratis 
laten adviseren. Jeugdige ver-
zamelaars kunnen gratis post-
zegels uitzoeken uit een gro-
te partij door seniorleden be-
schikbaar gestelde zegels.  De 
toegang is gratis.

Postzegels
en meer

Castricum - Op maandag 
15 februari wordt in stilte ge-
wandeld. Verzamelen rond 
9.30 uur op de parkeerplaats 
bij De Hoep aan de Zeeweg. 
Er wordt een uur lang in stilte 
gewandeld in het duingebied. 
Hieraan zijn geen kosten ver-
bonden, wel is een geldige 
duinkaart nodig. Na afl oop is 
er gelegenheid om voor eigen 
rekening iets samen te drin-
ken bij Johanna’s Hof.

Stiltewandeling

Castricum - Vocatie bestaat 
25 jaar en viert dat met bijzon-
dere en feestelijke muziek. Op 
zaterdag 13 februari kunnen 
liefhebbers de hele dag ge-
nieten van koormuziek en zin-
gen onder leiding van Merlijn 
Wackers  en Ellen Verburgt. 
Zangers en zangeressen zijn 
dus welkom, vooral heren. 
Deze studiedag vindt plaats in 
de Maranathakerk en begint 
om 9.30 uur. Inschrijving: con-
tact@vocatie.nl.

Studiedag 
Vocatie

Akersloot - Zaterdag 13 fe-
bruari is de volgende klaver-
jasdrive in café de Vriend-
schap. Er zijn mooie prijzen 
te winnen en er is een lote-
rij. Aanvang 20.00 uur. Op-
geven is mogelijk via 0251-
312866 of info@vriendscha-
pakersloot.nl.

Klaverjasdrive

Castricum - Zaterdag 13 fe-
bruari vindt er een dubbel-
concert plaats van het fanfa-
reorkest Emergo samen met 
de Vriezenveense Harmonie 
(foto). De warme klankpalet-
ten van een harmonieorkest 
en een fanfareorkest worden 
verpakt in één concert. Bei-
de toporkesten staan onder 
leiding van maestro Erik van 
de Kolk. De samenwerking 
staat bijna garant voor een 
muzikaal spektakel. De spe-
cifi eke klankpaletten van zo-
wel harmonieorkest als fan-
fareorkest is te beluisteren 
in onder andere orkestra-
le muziek van Ferrar Ferran, 

Fauré en Alexander Comi-
tas. Ook wordt zonder enige 
moeite een uitstap gemaakt 
naar musical- en lichte mu-
ziek: Songs uit de Wizard of 
Ozz en muziek van Queen. In 
het arrangement van Dinah 
Washington’s What a diffe-
rence a day makes, met een 
hoofdrol voor de jong geta-
lenteerde zangsoliste Jamie 
Zaal, wordt een compleet en 
breed muzikaal pakket aan-
geboden. Het concert begint 
om 20.00 uur en vindt plaats 
in het Bonhoeffer College. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal of via info@emergo.
org.

Brandweer oefent 
in Wijster

Castricum - De brandweer van de drie posten van Castri-
cum heeft een oefening gehouden bij het centrum in Wijs-
ter in Drenthe. Alle spuitgasten worden daar bijgeschoold. 
Hier worden alle nieuwe technieken van het brandweervak 
toegepast in praktijkoefeningen. Er zijn instructies om bij 
een binnenbrand op een juiste manier te ventileren, zodat 
er meer zicht is in de woning en de brandhaard kan wor-
den gevonden. 
Ook worden de juiste blustechnieken weer in de praktijk 
gebracht en bijgeschaafd en het openen van deuren waar 
een brand achter woedt.

Paulien Verhaar naar 
NK schaatsen

Castricum - Plaatsgenoot 
en schaatster Paulien Ver-
haar, 16 jaar en eerstejaars 
B-junior, heeft zich geplaatst 
voor het Nederlandse Kam-
pioenschap Allround voor 
junioren. Er wordt gestre-
den om de titel van het klas-
sement over vier afstanden, 
daarnaast kan er ook op de 
500m, 1000m en 1500m een 
afstandstitel behaald wor-
den. Het NK is dit jaar een 
thuiswedstrijd op schaats-
baan de Meent in Alkmaar.  
Castricummer Thom de Vries 
doet mee met de C-junioren.
Zaterdag 13 februa-
ri schaatst ze de afstanden 
500 en 1500 meter. Zon-
dag de 1000 meter. De eer-
ste twaalf van het klasse-
ment mogen daarna nog 
de 3.000 meter schaatsen. 
Paulien is als 18e geplaatst, 
maar gaat natuurlijk vol-
uit voor een hogere plek. De 
wedstrijden beginnen beide 
dagen al vroeg, zaterdag om 
8.30 uur en zondag om 9.15 
uur. Daarnaast mag ze ook 
meteen meedoen aan het 
NK Mass Start op zondag 
om 12.30 uur. 28 deelnemers 
staan tegelijk op het ijs en 
moeten tien ronden schaat-
sen. Publiek is welkom, de 
toegang is gratis. Paulien, 
oud leerling van OBS Mon-

tessori en leerling van het 
Bonhoeffercollege, schaatst 
al vanaf haar zevend jaar bij 
de Vereniging Kennemer IJs-
baan, en traint sinds 2015 bij 
de gecombineerde baanse-
lectie van de ijsbanen Alk-
maar en Hoorn. Haar inten-
sieve trainingen, gemiddeld 
zes keer per week, hebben 
tot deze prachtige resulta-
ten geleid. Onlangs schaats-
te zij ook al een NK, het NK 
Supersprint (twee keer 100 
en 300 meter) in Den Haag. 
Hier eindigde ze als elfde 
van Nederland. Foto: Willem 
de Vries

Dubbelconcert Emergo en 
Vri� enveense Harmonie

Bouw villa gaat door
Bakkum - Wie vanaf de Zee-
weg het terrein Duin en Bosch 
oprijdt, ziet in de eerstvolgen-
de bocht drie rijksmonumenten; 
het voormalige koetshuis, een 
woonhuis dat vroeger in ge-
bruik was als werkruimte voor 
patiënten en het voormalige 
boerderijtje. Met respect voor 
de cultuurhistorische betekenis 
zijn de panden gerenoveerd en 
hebben ze nu een woonfunc-
tie. Daarmee leek het behoud 
van de waarde van de drie pan-
den gewaarborgd te zijn. Tot-
dat er een aanvraag voor een 
bouwaanvraag werd ingediend 
voor het bouwen van een wo-
ning, Villa Bochem, direct naast 
het koetshuis. Naar aanleiding 
daarvan heeft de Stichting tot 
behoud van natuurlijke en cul-
tuurhistorische waarden in de 
Alkmaardermeeromgeving de 
tekeningen opgevraagd en in-
gezien. Daaruit bleek dat het 
ontwerp door de gekozen vorm-
geving, het materiaal- en kleur-
gebruik zich sterk zou afzet-
ten tegen de direct omliggende 
rijksmonumenten. Bovendien 
vond de stichting de kavel naar 

verhouding te klein waardoor 
de woning dicht op het koets-
huis zou komen te staan.
Gerard A. Porsius, secretaris van 
de stichting vertelt: ,,Nadat de 
gemeente een omgevingsver-
gunning had verstrekt, is door 
de stichting en nog twee ande-
re partijen bezwaar tegen het 
bouwplan gemaakt die door de 
commissie ontvankelijk en ge-
grond zijn verklaard. De com-
missie vond dat aan het wel-
standsadvies dusdanige gebre-
ken kleven en dat dit advies niet 
zonder meer ten grondslag had 
mogen liggen aan de onderha-
vige omgevingsvergunning. De 
stichting heeft gevraagd om een 
‘second opinion’; een nieuw ad-
vies van een andere onafhanke-
lijke welstandscommissie, maar 
het college van B&W heeft de-
zelfde welstandscommissie die 
het positieve advies had ver-
strekt om een aanvullend advies 
gevraagd en op grond van dat 
advies een herstelbesluit geno-
men. En zo komt er binnenkort 
naast drie rijksmonumenten 
een modern chalet dat je eerder 
in de Alpen zou verwachten.”
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Castricum - Yannick van 
Hall en Ivan Kordic, bei-
de spelend voor FC Castri-
cum E1, trainen bij de AZ 
voetbalschool. Yannick sinds 
2015 en Ivan is dit jaar ge-
start. Yannick speelt nu een 
jaar bij AZ onder elf jaar en 
is begonnen bij de voetbal-
school op de locatie van De 
Foresters. Hij heeft daar twee 
series van vijf maanden ge-
traind. Daarna begon in janu-
ari op woensdagmiddag de 
training bij AZ met meerde-
re spelers uit deze regio. Na 
de zesde training is Yanninck 
in de week erna gebeld dat 
hij door is naar de volgen-
de ronde. Yannick is nu nog 
maar met een jongen van de 

zondagsschool van De Fores-
ters over. Yannick moet nog 
drie trainingen volgen waar-
na hij hoort of hij mag blijven.  
Ivan Kordic is na de Mini¹s 
als zesjarige vervroegd bij 
de F-selectie van FC Castri-
cum gaan spelen. Nu als ne-
genjarige speelt hij bij hoofd-
klasser FC Castricum E1 on-
der leiding van trainer Sjoe-
rd Verbeek. Ivan speelt daar-
naast zaalvoetbal bij de 
Whitestones in Egmond. Op 
zondagochtend traint hij 
sinds januari bij de voetbal-
school van AZ onder elf jaar 
op de locatie van De Fores-
ters en is daar gestart met de 
eerste serie die vijf maanden 
gaat duren.

Oranje Fonds zoekt 
vrijwilligers voor klussen
Castricum   Op vrijdag 11 en 
zaterdag 12 maart steekt heel 
Nederland de handen uit de 
mouwen tijdens de veertien-
de editie van NLdoet. Ook in 
Castricum zijn veel handen 
nodig. Daar zijn zeventien 
klussen te doen van de to-
taal 8.649 klussen in het he-
le land. 
Nog nooit eerder waren in 
dit stadium al zo veel klus-
sen aangemeld. Het Oran-
je Fonds roept iedereen op 
om zich op deze dagen in te 

zetten voor sociale organisa-
ties. Een leuke klus uitzoe-
ken kan op www.nldoet.nl. 
Zo kan met aan de de gang 
bij Stichting Boshutten Sint 
Wilfried, basisschool De Cu-
nera, muziektheatergroep C-
Squad, GGZ Dijk en Duin, 
de Tuin van Kapitein Rom-
mel, De Bakkerij, SIG op de 
Dorpsstraat én de Kuijs-Pie-
persstraat, Klaverland, Dijk 
en Duin, die Bogeheimers, 
Viva en inloophuis De Keet. 
Foto: Jeannette Schols.

Oorlogskunst en geheime 
radar tijdens WOII
Castricum - Niet alleen kun-
stenaars, maar ook de Duit-
se bezetter in Castricum en 
Bakkum uitte zich regelma-
tig op kunstzinnige wijze, 
zoals door muurschilderin-
gen in bunkers. Een aantal 
van deze tekeningen zijn on-
langs gevonden in een bun-
ker die bij de geheime radar-
toren ‘Grosse Elefant’ in Bak-
kum behoorde. John Hei-
deman, auteur van ‘Castri-
cum en Bakkum tijdens de 

Tweede Wereldoorlog’ ver-
telt tijdens zijn lezing op zon-
dag 21 februari alles over zo-
wel de kunst uit deze tijd áls 
over deze geheime installa-
tie. De Zondagsociëteit vindt 
plaats van 14.00 tot 16.00 uur 
in Dorpshuis De Kern. Voor 
vervoer kan men bellen naar 
Welzijn Castricum, tel.: 0251- 
65 65 62 of mailen naar in-
fo@welzijncastricum.nl. Op 
de foto ‘De schelpenvissers’ 
door Ben Viegers.

Samenwerking muziekscholen
Castricum - Op 3 februa-
ri hebben bestuurs- en di-
rectieleden van de Stichting 
Muziek,- en Dansschool Hei-
loo en Toonbeeld een inten-
tieverklaring getekend om 
samen  te werken. Beiden 
willen hun krachten bunde-
len zodat  inwoners eigen-
tijds goed muziek- beeldend- 
en dansonderwijs kunnen 
blijven volgen. Door de be-
zuinigingen wordt er een an-
dere manier van werken van 
ze gevraagd. Daarnaast kun-
nen docenten door de sa-

menwerking efficiënter in-
gezet worden op beide loca-
ties. Binnenkort start er een 
gezamenlijk onderzoek naar 
de ontwikkeling van nieuwe 
lesvormen. Er wordt ook ge-
keken hoe digitalisering een 
aanvulling kan zijn op de re-
guliere lessen. Door de sa-
menwerking kan er ook een 
kostenbesparing op de back-
office behaald worden. De 
intentieverklaring is een jaar 
geldig en wordt daarna met 
wederzijds goedvinden in on-
bepaalde termijn omgezet.

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

Castricum - Vanaf vrijdag 12 
februari geeft tarotiste Bri-
ta Falk een tienweekse cur-
sus ‘Werken met de tarot’ met 
kaarten van Rider-Waite. De 
cursus omvat het doorgron-
den van kaarten door middel 
van leggingen, meditaties en 
oefenen met interpretaties. De 
cursus is voor beginners, zelf 
tarotkaarten meenemen. Er 
wordt uitgebreid lesmateriaal 
uitgereikt. Op de Jan van Nas-
saustraat 1 Castricum op vrij-
dag van 10.00-11.30 uur. Meer 
informatie: www.britafalk.nl.

Cursus tarot

Heiloo - Er wordt een uilen-
ballenpluisavond gehouden 
in het kantoor van Landschap 
Noord-Holland. Tijdens deze 
avonden gaan vrijwilligers aan 
de slag met braakballen van 
kerkuilen. Door de muizenbot-
jes eruit te sorteren komen on-
derzoekers meer te weten over 
de noordse woelmuis. De ver-
zamelde gegevens gebruikt de 
Provincie Noord-Holland voor 
het natuurbeleid in de Natu-
ra 2000-gebieden. Na afloop 
is er nog een vleermuizen- of 
bosuilenexcursie in het Heiloo-
erbos. Woensdag 17 februari 
van 18.00 tot 21.00 uur op de 
Rechte Hondsbosschelaan 24a 
in Heiloo. Aan deze activiteit 
zijn geen kosten verbonden, er 
is een maaltijdsoep met stok-
brood voor de pluizers. Aan-
melden kan via www.gaatu-
mee.nl. Kijk op www.uilenbal-
lenpluizen.nl voor meer infor-
matie. Foto: Henny de Groot

Uilenballen 
pluizen

Kanjers van 
FC CastriCum



Castricum - Vrijdag 19 febru-
ari wordt door Blauw-Zwart, de 
supportersvereniging van Vites-
se ‘22, voor de 47e keer de jaar-
lijkse ouderenmiddag georga-
niseerd. Met een hapje en een 
drankje kunnen de ouderen van 
Castricumklaverjassen in de Vi-
tesse-kantine. Ook zijn traditio-

neel vele prijzen te winnen, zo-
wel voor de hoog als voor de 
laag geklasseerde deelnemers. 
En de middenmoters maken 
dankzij een verloting kans op 
een prijsje. De aanvang is om 
14.00 uur. Kaarten zijn vanaf  
maandag 15 februari af te halen 
bij Jos Kramer, Wayenburg 5.

Broodnodige overwinning
Castricum - Diok open-
de in de zesde minuut de 
score met een penalty-kick 
(0-3) in de wedstrijd tegen 
CasRC. Nog geen drie mi-
nuten later wist Matt Ball 
de bal tussen de palen te 
drukken. Een ideale plek 
voor Mark Jonker om de 
conversie te benutten (7-
3). Pas ver in de eerste helft 
kon CasRC de score uit-
bouwen. Eerst door team-
captain Pieter Bob Wieren-
ga en vlak voor rust druk-
te Kevin Bakker de bal ach-
ter de try-lijn. In beide ge-
vallen mistte Mark Jonker 
de conversie waardoor de 
ruststand bleef steken op 
17-3.
Vlak na rust leek het er-
op dat CasRC iets inzak-
te. Peptalk vanaf de zij-
kant was nodig op het 
vuur weer op te stoken. Dit 
hielp zeker bij Mark Jon-
ker. Hij raakte een penal-
ty-kick en bracht de voor-

sprong op een veilige af-
stand. Met 20-3 moesten 
de Leidenaren meer dan 
twee try¹s scoren. Door een 
try van Kees Beentjes be-
haalde CasRC een bonus-
punt (vier try¹s) en werd de 
voorsprong verder uitge-
bouwd (25-3). Mark Jon-
ker mistte de conversie, 
maar wist een aantal mi-
nuten later met een penal-
ty-kick de eindscore op 28-
3 te brengen. Een verdien-
de en een broodnodige 
overwinning. Goed voor de 
punten en vooral goed voor 
het moreel. Het team heeft 
nu drie weken rust vanwe-
ge de voorbereidingen van 
het Nederlands team dat 
op 20 februari speelt tegen 
België. Zaterdag 27 februa-
ri speelt CasRC thuis tegen 
de koploper uit Hilversum. 
Sportpark Wouterland, 
15.00 uur. Op de foto Mar-
nix van Ballegooi. Foto: 
Theo Beentjes.

Bakkum - Zondag 14 fe-
bruari een optreden van Par 
Six in De Oude Keuken. Par 
Six is het huisorkest van de 
Heemskerkse golfclub. Zan-
geres Maria Volland staat 
centraal. Ze heeft een breed 
repertoire van blues, Ameri-
can Songbook en bossa¹s tot 
nummers van Mose Allison, 
Diana Krall en Crystal Gayle. 
Daarnaast speelt Par Six in-
strumentale nummers, onder 
meer van pianist Ed Wertwijn 
die ook arrangeert voor trom-
bonist Chris van Boetzelaer 
en saxofonist Rien Brus. Op 
gitaar Huub Rohde, Mar Flo-
hil speelt bas en Jon Funke 
Kupper drums. Par Six speelt 
tussen 14.00 en 16.00 uur.

Par Six in 
Oude Keuken

Regio - Heiloo Comes  Alive 
is een nieuw pop/rockiniti-
atief onder de vlag van de 
stichting Vrienden van Buk 
Buk. Een pop-up muziek-
avond op verschillende loca-
ties in Heiloo, met verschil-
lende thema¹s en voorname-
lijk muzikanten uit het dorp. 
Hiermee hoopt de organisa-
tie het gedachtegoed van het 
roemruchtige jongerencen-
trum Buk Buk levend te hou-
den.
Met een steeds wisselend 
thema zullen de vele band-
jes en popmuzikanten samen 
een livemuziek ten gehore 
brengen. De initiatiefnemers 
willen hiermee de popscene 
van Heiloo een gezamenlijk 
nieuw podium en uithang-
bord geven.
Bands en muzikanten met 
Heilooër roots, die zeker ac-
te de présence komen geven 
zijn: JUS Live Music, Tha Bo-
nerz, Piet Visserband, Dick 
Groot & Rob Keet, Band 107, 
The Porcupines 2.0, BDBB, 
Seaside Stringers, De Zwa-
gers en The Passengers.
De eerste aflevering van Hei-
loo Comes Alive vindt plaats 
in de Cultuurkoepel op het 
GGZ terrein in Heiloo op za-
terdagavond 20 februari van-
af 20.00 uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de Schrijve-
rij maar ook via info@vrien-
devanbukbuk.nl en aan de 
zaal. Voor iedereen die nog 
even aan de nostalgie van 
het bekende poppodium Buk 
Buk wil snuiven is er de mo-
gelijkheid om elke zaterdag-
middag en dinsdagavond bij 
Oud Heiloo naar de tentoon-
stelling over Buk Buk te gaan 
kijken.

Pop en rock 
van Buk Buk

Samenwerking Reakt 
en Croonenburg

Castricum - Ron Gravenma-
ker van sportservice Kenne-
merland bracht de organisa-
ties van Reakt, de activitei-
ten dienst van Dijk en Duin, 
en volleybalvereniging Croo-
nenburg bijeen. Tussen Ron 
Gravenmaker, Sander van 
der Vlugt (bewegingsagoog 
Reakt) en Rein Luijckx (voor-
zitter Croonenburg) klikte 
het meteen. Reakt wil graag 
dat hun cliënten laagdrem-
pelig aansluiting vinden bij 
sportverenigingen. Croonen-
burg wil een  maatschappe-
lijk betrokken vereniging zijn 
en maakte zich samen met 
Reakt en Sportservice Ken-
nemerland sterk om cliën-
ten van Reakt en leden van 
Croonenburg met elkaar te 

verbinden.
Afgesproken werd om in ja-
nuari gezamenlijk te trai-
nen en de samenwerking be-
gin februari te evalueren. Zo-
wel de deelnemers van Croo-
nenburg als de deelnemers 
van Reakt waren enthousi-
ast. Reakt en Croonenburg 
gaan door tot het einde van 
het zaalseizoen en willen dan 
wellicht verder vanaf mei op 
de beachvelden aan de Zee-
weg. 
Het gezelschap op de don-
derdagavond kan nog wel 
groei gebruiken. Deelnemers 
die recreatief willen volley-
ballen zijn welkom van 19.30-
20.45 uur in de PMT sport-
zaal op het Dijk en Duin ter-
rein.

Ouderenmiddag 
Blauw-Zwart
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