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,,Hoed je voor de wanen van de dag” 
Wethouder Steeman over wonen

Castricum - ,,Dat het me 
oprecht vreselijk spijt”, ant-
woordt wethouder Marcel 
Steeman op de vraag wat hij 
zegt tegen iemand die met 
goede argumenten voor een 
sociale huurwoning in Castri-
cum toch nul op rekest krijgt. 
,,Wonen is een primaire le-
vensbehoefte, daar moet je 
heel zorgvuldig mee omgaan; 
je niet laten meesleuren door 
de emotie van de dag.” Jan 
Schipper sprak Steeman over 
wonen. Het gehele interview 
is te lezen op de website van 
D66 Castricum.  
Als raadslid was Steeman 
huiverig voor doelgroep-bou-
wen. ,,Dat ben ik nog steeds. 
Met steeds ingrijpen voor de 
doelgroep die op dát moment 
een probleem ervaart, creëer 
je binnen de kortste tijd weer 
problemen voor andere doel-
groepen én voor de lange-
re termijn. In 2010 kwam ik 

de raad en sedertdien kwa-
men als urgent voorbij: jon-
geren, eenpersoonshuishou-
dens, jonge gezinnen, man-
telzorgers, statushouders, 
ouderen met een vrije wo-
ning; iedereen eigenlijk. Er is 
momenteel in Castricum voor 
alle vraag echt wel voldoen-
de kubieke meters beschik-
baar; het probleem ligt voor-
namelijk in de doorstroming 
en de vorm waarin die kubie-
ke meters nu gebouwd zijn. 
Het Rijk heeft om de verstar-
ring wat te breken, de loka-
le sociale woningtoewijzing 
nu regionaal geregeld; in ons 
geval van Heerhugowaard tot 
en met Uitgeest. Een Castri-
cummer kan dus niet meer 
verwachten dat hij in zijn ei-
gen kern gehuisvest wordt. 
Als wethouder sta ik vaak 
met jeukende, maar verder 
lege handen. In de raad roe-
pen dat er toch vooral voor 

de sociale huur moet wor-
den gebouwd is weinig meer 
dan een praatje voor de büh-
ne: er moet van alles veran-
deren en daar zijn we ook 
druk mee bezig. Als libe-
raal zou ik graag zien dat er 
in onze en omliggende ge-
meenten nog andere corpo-
raties actief zouden zijn: lie-
ver twee Kennemer Wonens 
dan een. Maar dat is gewoon 
niet zo en dat kan je ook niet 
afdwingen. We plannen dat 
in onze gemeente van 2020 
tot 2040 nog 1.200 wonin-
gen worden bijgebouwd, al-
lemaal inbreiding. Al die wo-
ningen krijgen als kwalifi ca-
tie mee: duurzaam en levens-
bestendig. Een huis bouw je 
voor vijftig jaar. Hoed je voor 
de wanen van de dag.”

Bakkum - Zondag 12 febru-
ari zijn er tijdens de open dag 
volop sneeuwklokjes te zien 
in de tuinen van De Doorn-
duyn. Naast de gewone soor-
ten zijn er ook enkele bijzon-
dere sneeuwklokjes te zien, 

zowel dubbele, gele en groe-
ne. Daarnaast kunnen bezoe-
kers andere voorjaarsbloei-
ers zien. De open dag is van 
11.00 tot 16.00 uur aan Duin-
weg 2 in Bakkum-Noord. En-
tree drie euro.

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

2 pers. boerenkool
Kant en klaar
1 rookworst

Samen €5,99
Leverkaas

Kalfsrollade
Boterhamworst
Samen €4,99

	

	

++	

	

	

		
	

	
	

	
	

HACHEE	
KANT EN KLAAR 
500gr		€	5,99		

	
2	pers	boerenkool								

Kant	en	klaar		
1	rookworst	

Samen		€	5,99	
Leverkaas	
Kalfsrollade	

Boterhamworst	
Samen	€	4,99	

		
Burgemeester	Mooijstr	29	/	37			Castricum					

	

	

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com(Zie advertentie elders in deze krant)

Bel Martin van Ooyen: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl
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Goede verdienste!
CAKE VAN DE WEEK

AMARETTO CAKE

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

FEBRUARI 
CAKE MAAND!!

FEBRUARI 
CAKE MAAND!!

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

6,95
7,95

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Het vrouwenhart 
liegt niet



Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

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
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
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

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
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Waarom geen openbare 
toiletten in Geesterduin?
Het moet toch mij toch even van het hart. En ik zal niet de eni-
ge zijn die hiermee rondloopt in Geesterduin. Waar kunnen we 
onze meest belangrijke behoefte, nou ja naast ademen, drinken 
en eten, kwijt? Ik heb het natuurlijk over de boodschappen, de 
kleine en de grote boodschap. Nergens kun je je eigen bood-
schap kwijt. Bij Albert Heijn kun je terecht als je boodschap-
pen doet en ook Bakker Bart laat het toe. Maar fijn is het niet. 
Met gebruik van een consumptie kun je ook terecht bij Roon.  
Een 2theLoo (Toedeloe) zoals in Amsterdam en in andere gro-
te steden zou echt een oplossing zijn. Je hebt geen grote ruim-
te nodig. Ik heb zelf al de ruimte naast de Vomar in gedachten, 
daar kunnen met gemak twee toiletten in. Even een munt erin 
en je kan door het poortje. 2theLoo zorgt zelf dat het schoon 
blijft. Hoe handig is dat? In het buitenland zijn openbare toilet-
ten heel gewoon. Consumentenbond onderzoek heeft uitge-
wezen dat Nederlandse toiletten dun bezaaid zijn. Nederlan-
ders zijn een beetje viespoezen op het toilet. Maar met een be-
taald toiletbezoek is dat toch anders. Je kunt dan een klacht 
neerleggen bij het bedrijf over het schoonhouden. Ik hoop dat 
met een eventuele verbouwing aan ons favoriete winkelcen-
trum ook aan de boodschap wordt gedacht die je kwijt wil. Dan 
blijf ík winkelen.
Berna van Rijswijk, Limmen.

Netwerkcafé Castricum 
groeit al ruim zes jaar

Castricum - Ruim zes jaar 
geleden waren het oud-po-
liticus John Hommes en on-
dernemer Frank Drost die het 
wel nuttig vonden een net-
werkcafé te starten bij een 
plaatselijke horecaonderne-
mer en één keer per maand. 
Dat werd toen al de laatste 
vrijdag van de maand en dat 
is het nu nog steeds. De be-
doeling was inwoners, on-
dernemers, maar ook politici, 
met elkaar in contact te bren-
gen om zo meer begrip voor 
elkaars zienswijze en stand-
punten te verkrijgen. Of zoals 
Frank Drost het uitdrukt: ,,De 
kloof te verkleinen tussen in-
woners, politiek en onderne-
mers. Het waren in de prak-
tijk vaak groepen die tegen-
over elkaar stonden en dat 
moest maar eens verande-
ren.” 
De netwerkavonden wor-
den nu gehouden bij club-
Mariz op de Dorpsstraat 72. 
Intussen is de groep aardig 
gegroeid, mede omdat twee 
jaar geleden de nieuwe on-
dernemersvereniging OVC 
werd opgericht, waar Frank 
ook zijn stempel drukte. 
Het duurde even voor politi-
ci zich geroepen voelde het 
Netwerkcafé te bezoeken. 

De VVD heeft zelfs sinds eni-
ge maanden besloten aan 
te sluiten bij het netwerkca-
fé van Frank en John en is er 
ook regelmatig te vinden de 
laatste vrijdag van de maand. 
Ook PvdA en CDA zijn re-
gelmatige bezoekers gewor-
den en steken heel wat op 
wat er onder Castricummers 
leeft. Daarbij is de groep ook 
steeds meer uitgebreid met 
inwoners die gewoon be-
langstelling hebben in de da-
gelijkse beslommeringen in 
de gemeente Castricum. Zo 
wordt er natuurlijk volop ge-
praat over het project ‘Ver-
sterking winkel- en verblijfs-
gebieden’ waar Henk Ruijter 
aan het rad draait. En wat te 
denken van de toekomst na 
de voorlopige samenvoeging 
op ambtelijk niveau in Buch-
gemeenten? Er zijn nu zelfs 
al discussies over de naam 
van de nieuwe gemeente bij 
bestuurlijke samenvoeging, 
waarbij de naam gemeen-
te Noord-Kennemerland het 
meeste voor de hand ligt. 
Ook meepraten? Frank Drost 
en John Hommes nodigen 
iedereen uit op vrijdag 24 
februari vanaf 17.00 uur in 
clubMariz en vervolgens elke 
laatste vrijdag van de maand. 

Ouderenmiddag Vitesse
Castricum - Vrijdag 17 fe-
bruari wordt door Blauw-
Zwart, de supportersvereni-
ging van Vitesse ‘22, voor de 
48e keer de jaarlijkse oude-
renmiddag georganiseerd. 
Met een hapje en een drank-
je kunnen de ouderen van 
Castricum klaverjassen in de 
kantine. Prijzen zijn er voor 
de hoog en laag geklasseer-
de deelnemers en de mid-
denmoters maken dank-
zij een verloting kans op een 
prijsje. De aanvang is om 
14.00 uur. Er worden tach-

tig gratis kaarten uitgegeven, 
die vanaf  maandag 13 febru-
ari af te halen zijn bij Jos Kra-
mer, Wayenburg 5. 

Ajax komt naar Castricum
Castricum - In samenwerking met Ajax is in de meivakantie 
op 24 april een Ajax Clinic bij Vitesse¹22. Bij deze clinic krij-
gen jongens én meiden van 6 tot en met 16 jaar de kans om 
een dag te trainen als een echte Ajax-speler. De oefenstof is 
aangepast op leeftijd en niveau. Leren dribbelen als Younes, 
passeren als Klaassen, kappen en draaien als Schöne en sco-
ren als Dolberg? Aanmelden kan via www.ajaxcampsencli-
nics.nl/clinics/ajax-clinic-bij-vitesse-22.

Planetarium is bijzonder
Castricum – Tijdens de open dag op het Jac. P. Thijsse Colle-
ge was onder andere een gastles het Planetarium één van de 
talrijke activiteiten waar toekomstige brugklasleerlingen heel 
enthousiast over waren. 
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SP-Castricum voorziet 
rechtszaken over thuiszorg
Steeds meer signalen komen bij SP-Castricum binnen met 
meldingen van mensen die zich in de steek gelaten voelen door 
de gemeente. De website van de gemeente biedt nauwelijks 
duidelijkheid in de normering die de gemeente hanteert. Vage 
criteria als ‘een schoon huis’ worden niet begrepen totdat men-
sen erachter komen dat de hulp in hun situatie echt onvoldoen-
de is. Want in de praktijk komt het er vaak op neer dat de vraag: 
‘U hebt hulp nodig bij de huishoudelijke taken’,  in wezen wordt 
beantwoord met slechts het aanleveren van een telefoonnum-
mer van een schoonmaakbedrijf. Zo ook ‘U hebt hulp nodig bij 
het doen van de was’, en hopla, de gemeente levert het tele-
foonnummer van een wasbedrijf. Maar mensen zijn natuurlijk 
zelf wel in staat om een telefoonnummer te vinden! 
Welke normering dient de gemeente te gebruiken? Daarvoor 
hoeft de gemeente het wiel niet opnieuw uit te vinden want ge-
lukkig bestaat er zoiets als de eerder genoemde GITHA lijst. De 
SP hoopt dat de gemeente Castricum niet zal afwachten hoe-
veel rechtszaken er tegen de gemeente worden aangespannen 
maar snel met een beter doordacht systeem zal komen dan nu 
het geval is. De verantwoordelijkheid afschuiven op de BUCH 
kan niet – de gemeente Castricum is nog steeds verantwoor-
delijk voor het eigen beleid!
Onlangs kwam het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met het 
bericht dat een miljoen mensen in 2015 te weinig zorg hebben 
ontvangen door het huidige beleid van VVD en PvdA. Helaas 
hoort de rijke Castricumse gemeente ook in het rijtje thuis van 
gemeentes die weigeren te investeren in hulp voor ouderen. 
Helaas ging dit ook ten koste van veel, heel veel vaste banen 
en/of goede contracten in de thuiszorg. 
Fractie SP Castricum

Verkeerslichten of rotonde 
op Rijksweg-Visweg?

Limmen – Fietsersbond Cas-
tricum wil graag een rotonde 
op de kruising Rijksweg-Vis-
weg. Er was in het gemeen-
tehuis veel discussie over dit 
kruispunt. Omwonenden at-
tendeerden de bond op stu-
ring van de gemeente rich-
ting verkeerslichten. Hun 
zorg wordt gedeeld door de 
Fietsersbond: geen verkeers-
lichten, maar een rotonde. 
Om dit toe te lichten heeft 
Fietsersbond uitgebreid con-
tact gezocht met de gemeen-
te, onder andere via de me-
dia en met alle Castricum-
mers. Ook vonden ze oude-
renbonden als medestander.
GroenLinks liet tijdens de 
raadsinformatie-avond in de-
cember weten, dat de frac-
tie dacht aan een motie, om 
de keuze van de gemeen-

te te heroverwegen en toch 
een rotonde te kiezen. Om 
de verschillen tussen roton-
de en verkeerslichten goed 
duidelijk te maken schreef de 
Fietsersbond een uitgebreide 
analyse en stuurde die naar 
de raadsfracties. Ook had-
den ze gesprekken met de 
gemeente en sommige frac-
ties. Ze hoorden dat ook bin-
nen de coalitie (VVD) ver-
keerslichten op dit kruispunt 
weerstand oproepen.
Overigens vindt Fietsersbond 
Castricum dat de gemeen-
te wel goed bezig is met de 
plannen voor De Bloemen, 
Laan van Albert’s Hoeve en 
de Smeetslaan, waarbij de 
bond heeft meegedacht, 
meegesproken en meege-
daan via de gemeentelijke 
website.

Bas Harmse is Castricums 
Keezkampioen 2017

Castricum - Op zondag 
29 januari streden 68 deel-
nemers om het Castricums 
Keezkampioenschap 2017. 
Bas Harmse werd na een fa-
natieke middag de winnaar. 
Voor organisator muziekver-
eniging Emergo was het een 
spannende middag omdat zij 
dit kampioenschap voor de 
eerste maal organiseerde. In 
de eerste ronde haalden Ger-
da Wokke, Anneke de Zeeuw, 
Daniëlle Pieterse-Bos en Fred 
Dijkstra ieder dertig punten 
waardoor zij gezamenlijk de 
ranglijst aanvoerden. Na de 
tweede ronde  moesten An-

neke en Daniëlle plaatsma-
ken voor Maartje Cammeraat 
en Dennis Poel. In de derde 
ronde deden Gerda, Maartje 
en Dennis weer goede za-
ken, maar haalde Bas Harm-
se een megascore van 34 
punten waardoor hij met 85 
punten de winnaar werd, ge-
volgd door Gerda (84 punten) 
en Dennis (83 punten). 

Ook de loterij ten bate van de 
deelname van Emergo aan 
het Wereld Muziek Concours 
2017 Fonds werd een enorm 
succes, doordat de aanwezi-
gen massaal lootjes kochten.

PWN herstelt het 
Castricums duingebied

Castricum – PWN start be-
gin februari met een natuur-
herstelproject aan de Bra-
bantse Landbouw. Momen-
teel wordt het gebied ge-
domineerd door ruige gras-
soorten, waardoor unie-
ke duinsoorten niet de kans 
krijgen zich hier te vestigen. 
De werkzaamheden worden 
gecombineerd met  herstel-
werkzaamheden aan gebied 
de Lepstukken op de voor-
malige parkeerplaats van 
camping Bakkum.
PWN gaat de bovenste laag 
van de bodem afgraven. Het 
duin wordt door de werk-
zaamheden omgevormd 
tot een mozaïek van natte 
duinvalleien, laag-begroei-
ing en kleinere stuifvalleien. 
Over een aantal jaren ver-
wacht PWN dat planten, zo-
als parnassia en orchidee-
en, en dieren, zoals de zand-
hagedis, de heideslak en de 
kleine parelmoervlinder, zich 
weer vast hebben gevestigd 
in het gebied. Het vrijgeko-
men zand krijgt een bestem-
ming in de Lepstukken.
Gedurende de werkzaamhe-
den is er een archeoloog ter 
plaatse. Ook wordt er streng 

opgetreden tegen ‘onbe-
voegden’, die de plaats van 
de werkzaamheden betre-
den of verstoren.
Het vrijgekomen zand uit 
de Brabantse Landbouw 
krijgt een bestemming in 
de Lepstukken aan de Zee-
weg in Castricum. De voch-
tige duinvallei, de Lepstuk-
ken, ligt op steenworp af-
stand van het waterwin-
nings- en waterzuiverings-
gebied van PWN. De nabij-
gelegen vallei vormt door 
de komst van watercrassu-
la een bedreiging voor de-
ze waterwinning, die zo be-
langrijk is voor de inwoners 
van Noord-Holland. Eerder 
pogingen om de plant uit 
het gebied te verwijderen 
zijn mislukt. Door de vallei te 
dempen met zand is de val-
lei ongeschikt voor de wa-
tercrassula. Kenmerkende 
duinvegetatie krijgt hierdoor 
opnieuw de kans om zich 
in de Lepstukken te vesti-
gen. Het gebied wordt door 
de werkzaamheden omge-
vormd tot een gebiedseigen 
droog duingrasland met ’s 
winters hier en daar vochti-
ge plekken.

Eerste plaatsen 
Franka en Sepp  
Castricum - Zaterdag 4 fe-
bruari was de derde wed-
strijd van de crosscompeti-
tie voor de jeugdatleten van 
AV Castricum. Met zo’n zes-
tig pupillen en junioren was 
AVC goed vertegenwoordigd. 
Op en rondom de atletiek-
baan van AV Dokev in Anna 
Paulowna was een leuk maar 
zwaar parcours uitgelegd via 
gras, prut en heuveltjes, een 
echte cross. Zo’n zeshon-
derd jeugdatleten van zo¹n 
vijftien atletiekverenigingen 
zetten er hun beste been-
tje voor. Zowel Franka Hol-
land (meisjes junioren D1) en 
Sepp Schulte (jongens pu-
pillen A1) wisten beiden via 
een tactisch zeer sterke race 
de concurrentie voor te blij-
ven, en als eerste te eindigen. 
Franka (foto) legde de 1500 
meter af in 6.29 minuten, en 
Sepp deed dat in een zeer 
snelle tijd van 6.03 minuten. 
Andere opvallende prestaties 
waren een derde plaats voor 
Franka¹s ploeggenootje Cyn-
thia Huis in ‘t Veld. De sterk 
presterende ploeg meisjes 
junioren D1, naast Franka en 
Cynthia bestaande uit Kyara 
Nijman en Jedida Zevenber-
gen,  hebben een uitsteken-
de uitgangspositie voor de fi -
nale zeker gesteld. Pipp Pau-
zenga eindigde als vierde bij 
de meisjes junioren D2. De 
zesjarige Yenthe Zonneveld 
tot slot wist een top-5 klas-
sering bij de mini-meisjes te 
behalen.

Akersloot - Zaterdag 11 fe-
bruari is de eerstvolgende 
klaverjasdrive in De Vriend-
schap. De aanvangstijd is 
20.00 uur. Iedereen kan mee-
doen. Opgeven is mogelijk 
via 0251-312866 of info@
vriendschapakersloot.nl.

Klaverjasdrive
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Nieuw landelijk collectief geeft 
impuls aan regionale ondernemers
Regio   In deze regio start 
een voor ons land uniek plat-
form waarmee ondernemers 
uit de buurt laagdrempelig 
terecht kunnen om met gro-
te stappen elkaars business 
te versterken. Op een speci-
aal ingerichte locatie bij Ma-
kro Beverwijk kunnen zij elke 
werkdag terecht voor busi-
ness matchmaking, inspira-
tie, (net)werkplekken, nieu-
we kennis en inzichten en 
de kans om in een klap toe-
gang te krijgen tot de lande-
lijke markt.
Met als uitgangspunt Onder-
nemers Onder Elkaar slaan 
online ondernemersplatform 
De Zaak, Seats2meet.com, 
businessopleider Team Aca-
demy en Makro in Beverwijk 
daarom de handen ineen. 
Ondernemers kunnen elkaar 
zonder gedoe ontmoeten op 
het speciaal hiervoor in de 
Makro-vestiging ingerichte 
werk-netwerkplein. Bijzon-
der is de kans om in een klap 
toegang te krijgen tot de lan-

delijke markt. Ondernemers 
kunnen via nieuwsbrieven 
de spotlight op hun aanbod 
krijgen. Dankzij het collectief 
ontstaat zo voor elke loka-
le ondernemer een mogelijk-
heid om zijn diensten of pro-
ducten bij meer dan 1 mil-
joen collega-ondernemers 
en potentiële afnemers on-
der de aandacht te brengen.

,,Ruimte, kennis, netwer-
ken, relevante evenemen-

ten, informatie, inspiratie; al-
les komt op een hyperloka-
le en laagdrempelige ma-
nier bij elkaar en ligt voor het 
grijpen voor elke onderne-
mer die écht vooruit wil”, al-
dus directeur Willem Over-
bosch van De Zaak namens 
de drie partijen. Op de foto 
netwerkcoördinator Domini-
que Heintjes heet onderne-
mers welkom in het goed uit-
geruste netwerkplein in Ma-
kro Beverwijk.

Februari is voortaan 
cakemaand bij De Roset
Castricum - Het is al jaren 
een heerlijke traditie bij Pa-
tisserie en chocolaterie De 
Roset; tompoucenmaand in 
januari. Nu heeft Martin Lan-
geveld de cakemaand in het 
leven geroepen in februa-
ri. Tijdens de gehele maand 
is het mogelijk kennis te ma-
ken met de smaken van de 
cakes die hier op traditione-
le wijze in de eigen bakke-
rij worden bereid. Er is vol-
op keuze; de smaakvolle car-
rotcake, de traditionele En-
gelse cake, er is verder keu-
ze uit de smaken frisse lemon 
of sinaasappel, er is verfi jnde 
amarettocake, ronduit lekke-
re vruchten- en cheesecake 

,,Yeah gelukt, kijk een 
witte druppel!” 

Regio - Scheikunde is een 
interessant vak, maar zelf 
scheikundeproeven op de 
goede manier doen is nog 
niet zo eenvoudig, is de con-
clusie van klas 2E op PCC 
Heiloo. Na enig oefenen gaat 
het gelukkig prima.
Ryan van Westrop (14) en 
zijn ‘collega’ doen secuur hun 
best op de proef: ,,We gaan 
cola in een glazen erlemeier 
gieten via een trechter. Daar-
in doen we eerst een fi lterpa-
piertje met wat actieve kool-
stof en dat haalt de kleur er-
uit. Als het goed is, wordt de 
cola dus wit.”
In het meidengroepje achter 
hen klinkt het triomfantelijk: 
,,Yeah, gelukt! Kijk: een wit-
te druppel!” Vervolgens krijgt 
het drietal de slappe lach. 
De proef wordt nog een keer 
herhaald met spiritus en La-
ra Oostrom (13) vraagt de 
docent dan: ,,Meneer, is dit 
nou dat CH3CH… waar u het 
laatst over had?” Dat heeft 
ze goed onthouden! De che-
mische formule van stoffen 

hoeven de leerlingen in de 
brugklas nog niet te kennen, 
maar wordt wel gegeven voor 
de leerlingen die daarin echt 
zijn geïnteresseerd. 
Zowel Lara als Ryan zijn 
sportklasleerlingen op PCC 
Heiloo. Beiden hebben ge-
noten van het ski- en snow-
boardweek in Oostenrijk. 
Voetballer Ryan heeft daar 
zijn techniek verbeterd: ,,Ik 
kon eerst alleen remmen en 
de pizzapunt, maar op Snow-
camp heb ik echt bochten le-
ren maken.” De clinic moun-
tainbiken is net achter de rug 
en het tweetal heeft zin in 
de clinic trampolinespringen 
die vanaf komende week op 
het programma staat. En wat 
zijn de plannen verder? Lara 
heeft nog geen idee, maar wil 
in ieder geval vwo afmaken 
en Ryan droomt van een le-
ven als voetballer.

Sfeerproeven op PCC Heiloo 
aan De Dors 2 kan tijdens het 
Open Huis op woensdag 15 
februari van 18.30-21.00 uur.

en de overheerlijke brownie-
cake die te zien is op de foto. 
Zo wordt een donkere win-
termaand toch nog een beet-
je zonnig. En elke week is er 
een andere cake in de aan-
bieding; dat wordt genieten!

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 21.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag 21.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Fifty Shades Darker

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  woensdag 21.00 uur
Moonlight

donderdag 18.45 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

dinsdag 21.00 uur
Demain tout Commence

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur

maandag & woensdag 18.45 uur
Lion

vrijdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur
La La Land

dinsdag 14.00 uur
Brimstone

zaterdag 16.00 uur
Down to Earth

vrijdag 16.00 uur
Soof 2

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur 

De Lego Batman Film (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

Storm
zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 14.00 uur 
Masha en de Beer

woensdag 15.30 uur 
Sing (NL) 2D

Programma 9 feb t/m 15 feb 2017

Drama Moonlight
Moonlight is een Amerikaans 
drama dat zich afspeelt in 
een ruige buurt van Mia-
mi. De fi lm volgt drie perio-
des uit het leven van een jon-
ge Afro-Amerikaanse man 
die worstelt met zijn identi-
teit, mannelijkheid, seksue-
le geaardheid en plaats in de 

wereld. De fi lm is gebaseerd 
op het ongepubliceerde to-
neelstuk ‘In Moonlight Black 
Boys Look Blue’ van Tarell Al-
vin McCraney. Moonlight is 
lovend onthaald door de in-
ternationale pers en wordt 
gezien als grote kanshebber 
voor een Oscarnominatie. 

Wat als je er opeens alleen 
voor staat en iedereen je vij-
and kan zijn? De twaalfjarige 
Storm raakt in een spannend 
avontuur verzeild als zijn va-
der Klaas een nieuwe klus 

Storm aanneemt. Hij drukt in het 
geheim verboden teksten in 
zijn drukkerij. Storms moeder 
vindt dit maar niks, omdat het 
gevaarlijk is om een andere 
mening te hebben. Het vei-
lige leventje van Storm komt 
op zijn kop te staan als Klaas 
op heterdaad wordt betrapt. 
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De Bedweters
Voor boxspring bedden, 

matrassen en meer
Regio - De leukste bedden-
winkels van Velsen, Alkmaar 
en Den Helder staan vol met 
de mooiste bedden, box-
springs en matrassen. Daar-
naast is er een groot aan-
bod aan slaapkamermeu-
bels, schuifwandkasten, ac-
cessoires, vloeren, raamde-
coratie en beddengoed. Van 
basisbedtextiel tot zijdezach-
te kussens en dekens. Alles 
voor een perfecte nachtrust.  

Ga eens langs om te vergelij-
ken, beoordelen en natuurlijk 
te proberen. De online bed-
denwinkel is de perfecte mix 
van aanbiedingen en nieuwe 
collectie. In de bedden-outlet 
komt menbongetwijfeld nèt 

die ene boxspringaanbieding 
tegen waarnaar al tijden naar 
gezocht wordt. Of dat origi-
nele merk waar iedereen het 
over heeft. De collectie wordt 
regelmatig ververst en aan-
gevuld. 
Het is op de website moge-
lijk veilig te betalen met iDe-
al. Bestellingen kunnen thuis 
worden afgeleverd of desge-
wenst afgehaald worden in 
een van de beddenzaken. Op 
alle producten geven De Be-
dweters langdurige garan-
tie.  Zo kan iedereen zorge-
loos genieten van de nieuwe 
slaapkamerartikelen! Kijk op 
www.debedweters.nl of bel 
0251-222022 voor meer in-
formatie. 

Castricum - Zin om je-
zelf te verwennen met eer-
der bij Twice gespotte maar 
nog niet gekochte ‘wanna-
haves’? Ga dan maar klaar-
staan voor een sprint rich-
ting deze geliefde dames-
boetiek. Na tien krachtige 
bedrijfsjaren gaat eigenares-
se Wendy haar pand verbou-
wen. Het decennium is voor-
bij gevlogen en daarmee de 
tijd voor vernieuwing aange-
broken. Niet gevreesd, aan 
de basis wordt niet gesleu-
teld. Die staat als een huis, 
en blijft. Wendy grijpt deze 

gelegenheid aan om iets liefs 
te doen voor haar klanten. De 
kick-off van de verbouwings-
uitverkoop is op 14 februari, 
dus dat komt allemaal Valen-
tijnwaardig mooi uit!  Dames 
die tussen 14 en 18 februari 
de boetiek bezoeken, betalen 
maximaal tien euro voor een 
kledingstuk. Dus laat die lie-
ve duiten maar rollen. De ver-
bouwing vindt plaats van 21 
tot en met 28 februari. Van-
af 1 maart ziet Wendy ieder-
een graag terug in haar nóg 
mooiere boetiek op de Toren-
straat..

Masseur John Lawrie actief 
bij Haarstudio Dreams

Uitgeest - Massagethera-
peut John Lawrie is elke za-
terdag aanwezig in Haarstu-
dio Dreams waar iedereen 
terecht kan voor een vakkun-
dige massage, met of zon-
der afspraak! Elke derde za-
terdag van de maand geldt 
bovendien een mooie com-
bideal: 25 procent korting op 
een knipbeurt bij het boe-
ken van een massage. John 
vertelt: ,,Ik maak al tien jaar 
wat los in mijn cliënten. Mijn 
praktijk is uiteraard erkend 
en aangesloten bij de Neder-
landse brancheorganisatie 
voor sportverzorgers en mas-
seurs N.B.S.M.” Men kan kie-
zen voor een therapeutische 
massage voor het voorkomen 
en de  behandeling van al-
lerlei klachten. De massage 

is zeer stevig en zorgt ervoor 
dat het lichaam weer goed in 
beweging komt.
,,De therapeutische massa-
ge ondersteunt onder andere 
bij pijn in nek, rug en schou-
ders door het te intensief ge-
bruiken van de smartphone 
en/of tablet. Deze klachten 
nemen snel af of verdwijnen 
compleet.” John verzorgt ook 
sportmassage, bijvoorbeeld 
bij spierpijn. Of kies voor een 
weldadige ontspannings-
massage waarna het gehe-
le lichaam beter functoneert.  
Dat doet een mens goed! 
Haarstudio Dreams is te vin-
den op de Prinses Beatrixlaan 
17 in Uitgeest. Bel voor meer 
informatie: 06-25178129 of 
kijk pp www.inmovement-
massage.nl.  

Brasserie In ‘t Groen 
viert culinair feestje

Heiloo - De landelijk ge-
legen Brasserie In ‘t Groen 
bij Golf & Countryclub Hei-
loo bestaat zeven jaar en dat 
wordt gevierd met een aan-
trekkelijk menu voor een 
feestprijs dit weekend. Van 
vrijdag tot en met zondag 
kunnen de gasten genieten 
van een zeven gangen proe-
verij waarbij het beste voor-
bijkomt wat deze uitstekende 
keuken heeft te bieden. Voor 
kinderen is er een drie gan-
gen menu voor een vriende-
lijk prijsje, zeven euro, en de 
lunchspecial wordt deze da-
gen aangeboden voor dezelf-

de prijs. Voor chef-kok Huub 
Tervoort en zijn vrouw San-
na gaat de beleving van de 
gast voor alles in dit restau-
rant. Samen met Hans Kok, 
die gastheerschap en admi-
nistratie op zich neemt, heb-
ben zij het restaurant op de 
culinaire kaart gezet. Huub: 
,,Wij werken in de keuken 
met Anne Meeusen en Hil-
co Tol, twee goede koks. Wij 
bakken zelf het brood, roken 
de zalm en werken met sei-
zoensgebonden streekpro-
ducten. En dat proef je!” Voor 
informatie www.brasserie-in-
tgroen.nl, tel.: 072 5051423.

Castricum - Elke woens-
dagmiddag wordt er voor een 
diploma afgezwommen in 
zwembad De Witte Brug. De-
ze maand behaalden 45 kan-
didaten een diploma. Op 11 
januari hebben Dunya Clee-
ren, Linsey van Ladenstein, 
Fay Okker, Sten Out, Bruno 
Stein en Marieke Swanink 
hun C-diploma behaald. 
Op 18 januari werd er afge-
zwommen voor snorkelen. 
Laura Boots, Douwe Honhoff, 
Sanne Out en Lars Schramp 
zijn geslaagd voor snorkelen 
2, terwijl Adeline Hollmann, 
Harold Hollmann, Mike Hui-
ge en Lars de Vries volleerde 
snorkelaars zijn met hun di-
ploma snorkelen 3. De week 
daarna was er een groep 
van dertig kandidaten die 
voor het diploma A afzwom-
men. Charlie Beentjes, Jas-
mijn Beintema, Jack Boom, 
Mia Boonstra, Lotje Brand-
jes, Saar Castricum, Ralph 
Collard, Isabel Den Hartog, 
Michelle Douma, Tess Glo-
rie, Roan Gravemaker, Gijs de 
Groot, Sham Hamdan, Quen-
tin Hierck, Robin Hoffman, 
Pien Houtenbos, Fabian La-
bal, Rosie Mooijen, Jesse 
Oinga, Phileine van Oostrom, 
Arthur van der Poll, Le-
vi Prevo, Doutzen Putter, Hi-
ba Salame, Lee Scheerman, 
Samantha Slooves, Casper 
Veldt, Nysah Vermolen, Sara 
de Waard en Zulfira Zulpikar 
hebben met goed gevolg alle 
eisen voor het eerste zwem-
diploma afgelegd.

Afzwemmers 
in januari

Castricum - Vorige week 
maandag is rond 15.20 
uur bij een bloemist op de 
Dorpsstraat betaald met 
een vals biljet van vijftig 
euro. De dader had dit ook 
geprobeerd bij een bakke-
rij in Castricum, maar daar 
was het niet gelukt. 

Bij de bakkerij zijn camera-
beelden opgenomen en de 
dader werd herkend door de 
politie. De agent had daar-
voor een auto gecontroleerd 
met twee inzittenden uit Am-
sterdam. De dag erna is de 
verdachte in Amsterdam 
aangehouden nadat hij op 
heterdaad betrapt was met 
vals geld. Bij zijn aanhouding 
bleek hij in het bezit van zes-
tien valse briefjes van vijftig 
euro. De recherche in Am-
sterdam doet verder onder-
zoek naar de verdachte.

Betalen met 
vals geld 

Vitesse’22 naar Ausbach?
Castricum - In 1967 was 
het de eerste keer dat Vites-
se 22 een bezoek bracht aan 
TSV Ausbach in Duitsland 
en daar deelnam aan een In-
ternationaal jeugdtoernooi. 
Daarna hebben verschil-
lende sportuitwisselingen 
plaatsgevonden. Nog steeds 
vinden over en weer bezoe-
ken plaats in de privésfeer. 

Dit jaar bestaat de vriend-
schap vijftig jaar en Vitesse 
wil dit vieren door met een 
groep Vitesse-mensen naar 
Ausbach te gaan begin juni, 
tenminste, als er voldoende 
belangstelling voor is. 

Aan belangstellenden wordt 
gevraagd snel te reageren 
via ge.dewit@kpnplanet.nl.
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‘Haal meer uit social media’
Castricum – Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Wel-
zijn Castricum houdt op dins-
dag 28 maart de workshop 
‘Haal meer uit social media’ 
voor vrijwilligersorganisaties. 
De workshop is van 19.30 
tot 22.00 uur in Geesterha-
ge. Deelnemers worden up-
to-date geïnformeerd over 
mogelijkheden én kansen op 

het gebied van social media. 
Aanmelden kan bij Welzijn 
Castricum, telefoon 0251-656 
62 op werkdagen van 9.00 tot 
12.30 uur. Via de mail aan-
melden is mogelijk met ver-
melding van uw adres- en te-
lefoongegevens en de orga-
nisatie waar men werkzaam 
voor is via info@welzijncas-
tricum.nl. 

Hummel Kozijnen & Wooncomfort

Splendid Pliss oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Ook gezien op 
televisie? Keje raamdecora-
tie op magneetband is spe-
ciaal voor kunststof kozijnen 
en wordt bevestigd zonder te 
boren of te schroeven. Hum-
mel Kozijnen is de aangewe-
zen dealer geworden voor 
Noord-Holland en daar zijn 
ze trots op. 

Nooit meer problemen met 
gordijnrails of cassettes die 
voor het raam of de draaikie-
pramen hangen. De Splen-
did Pliss wordt direct op 
de kunststof glaslatten ge-
plaatst. Het is een aluminium 
frame voorzien van een mag-
neetband waar een geplis-
seerde raamdecoratie is in-
gebouwd en kan worden be-
diend van boven naar bene-
den en van beneden naar bo-
ven. 
Het voordeel is dat het draai-
kiepraam altijd maximaal ge-
opend kan worden en dat de 
eventuele ventilatieroosters 
nooit meer zijn afgesloten. 
Men kan de Splendid Pliss 
bestellen voorzien van plis-
sé stof, lichtdoorschijnend, 
niet doorschijnend, maar wel 
lichtdoorlatend of een ver-
duisterende stof die geschikt 
is om de slaapkamers ook 

overdag donker te maken. 
Uiteraard kan men kiezen uit 
diverse kleuren. Tevens ge-
schikt voor lichte vochtige 
ruimtes. Voor lamellen wordt 
de Latende aangeraden, een 
aluminium frame waar een 
25 mm aluminium jaloezie 
is ingebouwd. De Latende is 
verkrijgbaar in diverse kleu-
ren. Alle raamdecoratiepro-
ducten zijn ook geschikt voor 
de meeste houten kozijnen. 

De inzethor werkt op een 
soortgelijke manier. Het 
voordeel van de inzethor 
is dat men het raam op de 
kiepstand kan zetten en het 
raam geheel gesloten kan 
worden terwijl de hor er nog 
in zit. De producten staan 
zeer overzichtelijk in de grote 
showroom van Hummel Ko-
zijnen opgesteld. Wie de ma-
ten meeneemt kan een prijs-
opgave ontvangen. De maat 
van het glas moet hiervoor 
gemeten worden. 
De showroom is gevestigd op 
de Lijnbaan 44a in Heems-
kerk. De openingstijden zijn 
maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 16.30 uur, zater-
dag van 11.00 tot 15.00 uur.  
Zie ook www.hummel-kozij-
nen.nl. 

Technasium levert 
onderzoek Vereeniging op
Castricum –  De afgelopen 
acht weken zijn twaalf groe-
pen met tweedejaars havo- 
en vwo-studenten van het 
Bonhoeffercollege druk be-
zig geweest om de ruimte-
lijke invulling en de duur-
zaamheidsmaatregelen van 
nieuwbouwproject De Ver-
eeniging in Limmen te on-
derzoeken. Het was een uit-
daging of de studenten het 
huidige plan zouden kun-
nen verbeteren. En deze uit-
daging heeft geresulteerd in 
soms verrassende resultaten. 
Bij de presentatie van hun 
onderzoeksresultaten ver-
schenen huizen van piep-
schuim, miniwindmolens op 
het dak en het hergebruik 
van regenwater voor het toi-
let. Maar ook energie-op-
wekkende matrassen en een 
sportschool waarbij het ge-

bruik van de fi tness-appara-
ten kon zorgen voor elektrici-
teit voor de woningen in het 
project. 
De ruimtelijke invulling bleef 
niet beperkt tot de toepas-
sing van veel groen of speel-
tuinen. Het feit dat een wo-
ning met het dakvlak op het 
zuiden met zonnepanelen 
meer energie kan opwekken 
was door alle groepen mee-
genomen. Maar ook het on-
derscheid tussen woningen 
voor starters en gezinnen 
werd door sommige groe-
pen goed benoemd door de 
toepassing van verschillen-
de woningtypen. De gedach-
ten van de studenten zullen 
de komende periode wor-
den bestudeerd om te beoor-
delen of deze ook in De Ver-
eeniging, of vervolgprojecten, 
kunnen worden toegepast. 

Castricum - Na het gro-
te succes van het jaarlijk-
se CSV Schoolhandbaltoer-
nooi voor basisscholen, or-
ganiseert CSV Handbal dit 
jaar een schoolhandbaltoer-
nooi voor eerste en twee-
de klassen van de middel-
bare school. Het toernooi is 
op zondag 19 februari van-
af 10.00 uur in sporthal de 
Bloemen. De vrijwilligers van 
CSV Handbal hebben de af-
gelopen maanden het Jac P. 
Thijsse College en Bonhoef-
fer bezocht om handbalcli-
nics te geven tijdens de gym-
lessen en zo de jonge ta-
lenten kennis te laten ma-
ken met de handbalsport. Er 
zijn al vele teams aangemeld. 
Teams kunnen zich nog op-
geven, zie www.csvhandbal.
nl of stuur een mail naar in-
fo@csvhandbal.nl.

Schoolhandbal

Bieb Atelier
Castricum - Bij de biblio-
theek in Castricum kunnen 
kinderen in de voorjaarsva-
kantie weer komen knutselen 
in het Bieb Atelier. Op dins-
dag 21 februari van 10.00 tot 
11.30 uur kunnen zij zich uit-
leven. De activiteit is bedoeld 
voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar. Omdat het aan-
tal kinderen dat deel kan ne-
men beperkt is, is aanmelden 
vooraf noodzakelijk via www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl/jeugd.

Castricum - Tussen donder-
dag 2 februari 19.00 uur en 
vrijdag 3 januari 10.00 uur 
is er een fi ets weggenomen 
vanuit een schuur op de Lin-
denlaan. Het schuifslot van 
de tuindeur is opengemaakt. 
Vervolgens is een niet afge-
sloten fi ets weggenomen uit 
een schuur die ook niet afge-
sloten was.

Fiets uit schuur 
gestolen

Help de Castricumse 
brandweer uit de brand
Castricum - De brand-
weerpost van Castricum 
is dringend op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers, het 
liefst mensen die overdag 
beschikbaar zijn, in de ge-
meente werken of in ploe-
gendienst werkzaam zijn. 

Elke dinsdag vanaf 19.30 uur 
is er een oefenavond in de 
brandweerkazerne aan de 
Burgemeester Boreelstraat. 
De opleiding wordt ver-

zorgd door de Veiligheids-
regio Noord Holland Noord. 
De brandweer wordt niet al-
leen ingezet om brandjes te 
blussen maar ook bij andere 
klussen zoals dieren in nood, 
stormschade, wateroverlast, 
personen vast in de lift, on-
gevallen et cetera. 

Belangstellenden tussen de 
18 en 45 jaar kunnen zich 
aanmelden via info@brand-
weercastricum.nl.
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Vitesse ‘22 komt niet 
goed uit de winterstop
Castricum - Na de afgelas-
ting vorige week moest Vi-
tesse na anderhalve maand 
weer echt aan de bak en de 
vraag was hoe de ploeg uit 
de winterstop zou komen. 
Diverse bepalende  spelers 
ontbraken wegens blessures. 
Maar uit het verdere wed-
strijdverloop bleek bovendien 
dat de ploeg niet of nauwe-
lijks in hun spel kon ko-
men en lijdzaam moest toe-
zien hoe het laaggeklasseer-
de OSV volkomen terecht de 
drie punten pakte.
Al binnen een minuut leek 
Vitesse op achterstand te ko-
men. Een van de lat terug-
komende bal kwam wat on-
gelukkig tegen de hand van 
een van de verdedigers en 
scheidsrechter Sanou wees 
meteen naar de stip. Maar 
dat snelle buitenkansje werd 
niet benut. In de 18e minuut 
werd de snelle spits van OSV 
in de diepte aangespeeld en 
zij aan zij met Rick Poel leek 
hij de bal te ver voor zich uit 
te spelen. Daarom maakt hij 
dankbaar gebruik van het 
iets uitgestoken been van de 
verdediger en liet zich vallen. 

Wederom kende de scheids-
rechter geen clementie zo-
dat de bal voor de tweede 
keer op de stip belandde. 
Keeper Tom Laan dook wel-
iswaar naar de goede hoek 
maar voelde de bal toch nog 
net door zijn handen glippen: 
1-0. Het blessureleed van Vi-
tesse werd voor rust verder 
vergroot toen in een lucht-
duel met een medespeler de 
hoofden tegen elkaar botsten 
en Bobby Meijer na een lang-
durige behandeling met een 
fl inke hoofdwond het veld 
moest verlaten.  

Na rust bakte Vitesse er ei-
genlijk helemaal niets meer 
van. Achterin de bal rond-
spelen ging nog wel maar 
zodra de bal naar voren werd 
gespeeld ging het mis. OSV 
daarentegen liet wel pas-
sie zien en het was aan kee-
per Tom Laan te danken dat 
de 1-0 voorsprong nog lang 
op het scorebord bleef staan. 
Maar in de slotfase sloeg de 
ploeg uit Amsterdam-Noord 
alsnog toe en bezorgde Vi-
tesse een blamerende 3-0 
nederlaag.

Waterveld bij MHCC 
nadert voltooiing

Castricum - De aanleg van 
het gloednieuwe waterveld 
bij de Castricumse hockey-
vereniging MHCC is in volle 
gang. Op zaterdag 18 maart 
wordt het feestelijk geopend 
door wethouder Rob Schijf. 
Na de opening wordt het 
nieuwe speelveld meteen 
ingewijd met een demon-
stratiewedstrijd tussen twee 
teams, die zijn samengesteld 
uit de trainers en coaches 
van MHCC. Eén van de doe-
len zal daarbij worden verde-
digd door Joren Romijn, oud-
speler van MHCC, inmiddels 
doelman van Hurley Heren 1 
en keeper van Jong Oranje.
Het programma, dat voor ie-
dereen vrij toegankelijk is, 
omvat verder diverse cli-
nics voor de jeugd, er komt 
een stormbaan, er is te eten 

en te drinken en ¹s avonds 
een groot feest in het MHCC 
clubhuis met de diverse dj¹s 
van Foute Boel.
Het waterveld van MHCC op 
sportpark Wouterland heeft 
een lange aanloop gehad. 
Al langer was Veld 1 van de 
Castricumse club aan ver-
vanging toe, maar de fi nanci-
ele middelen waren niet toe-
reikend. Een veiling in het 
voorjaar van 2015 zette ech-
ter het een en ander in gang 
en in samenwerking met de 
gemeente Castricum kan het 
waterveld er nu dan toch ko-
men. Voor hockey op hoog 
niveau is een waterveld te-
genwoordig onontbeerlijk; 
MHCC is dan ook blij met het 
nieuwe hoofdveld, dat de ko-
mende jaren garant zal staan 
voor veel hockeyplezier.

Sven naar 
NK senioren
Castricum - Komend week-
end verschijnt Sven Schoone-
beek aan de start van de 
1500m bij de NK indoor voor 
senioren. 
Hij hoopt op zaterdag in de 
series zich te kunnen plaat-
sen voor de fi nale van zon-
dag. De 20-jarige loper uit 
Castricum ging pas kortgele-
den over van de categorie ju-
nioren naar senioren en komt 
dus in een sterk deelnemers-
veld terecht. Met zijn PR van 
3.54 (outdoor) moet de atleet 
van trainer Louis Dam het de 
concurrenten lastig kunnen 
maken.

Muzikale start voorjaar 
door Backum Brass

Castricum - Op zaterdag-
avond 11 februari luidt Bac-
kum Brass, de brassband van 
Emergo Castricum, het voor-
jaar op muzikale wijze in. 
Als gast treedt ook Alkmaar 
Brass op. Voor beide orkes-
ten is het een belangrijk con-
cert in de aanloop naar hun 
concours- en festivaldeel-
name. Backum Brass neemt 
op 18 maart namelijk deel 
aan een concertconcours 
in Zutphen en de muzikan-
ten uit Alkmaar treden op 22 
april op bij het Gouden Spi-

ker Festival in Ureterp. Bei-
de dirigenten, Vincent Verha-
ge van Backum en Alexander 
Zwaan van Alkmaar Brass, 
hebben een mooi program-
ma samengesteld waarin het 
publiek alvast een voorproef-
je krijgt van het concours- en 
festival programma. Het con-
cert start om 20.00 uur in het 
Clusius College aan de Oran-
jelaan 2A in Castricum. De 
entree is vrij voor donateurs, 
leden van het Stil Orkest en 
kinderen. Voor overige be-
zoekers is de entree vijf euro.

Blij met plek 
op camping 

Bakkum - Zondag zijn de 
zes vrije seizoenplaatsen op 
Camping Bakkum verloot. 
Van de 300 mensen die op de 
geïnteresseerdenlijst ston-
den, hadden zich er 97 inge-
schreven om in aanmerking 
te komen voor deze plaat-
sen. Door middel van een 
draai aan het rad werden de 
nummers van de lootjes ge-
selecteerd. De zes nieuwe 
kampeerders zijn blij. Bij de 
aanwezigen die er net naast 
grepen werd hier en daar 
een traantje van teleurstel-
ling weggepinkt. Er zijn dit 
jaar slechts zes van de veer-
tienhonderd seizoenplaatsen 
vrijgekomen. Vorig jaar was 
er geen enkele plaats vrij was 
om te vergeven.
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Verkeer te land en te 
water in de Romeinse tijd
Castricum - De Romeinse 
geschiedschrijver Tacitus (ca 
56-117 na Chr.) beschrijft dit 
gebied als nat en koud, een 
wildernis met onherberg-
zame bossen. Het was voor 
de Romeinen inderdaad een 
uitdaging toen ze in de eer-
ste eeuw na Chr. het gebied 
rond de grote rivieren introk-
ken. Archeologe Silke Lange 
vertelt hoe de Romeinen zich 
te voet, te paard en over wa-
ter door ons natte land bewo-
gen, en de basis legden voor 

een infrastructuur die handel 
en militaire controle moge-
lijk maakte. De lezing op 15 
februari maakt deel uit van 
een serie bij de tentoonstel-
ling Romeinse kust, die nog 
tot en met 31 maart in Huis 
van Hilde te zien is.

Aanvang 20.15 uur. Inschrij-
ving: backoffice@huisvan-
hilde.nl. Volgende lezing: 15 
maart, Tom Hazenberg over 
isotopen onderzoek en pu-
blieke discussie na afloop.

Teleurstellend verlies
Castricum - De eerste wed-
strijd van de tweede compe-
titiehelft heeft FC Castricum 
met beide benen op de grond 
gebracht. Terwijl concurrent 
HCSC ruimschoots van DZS 
won (5-1), verraste een fel 
spelend Monnickendam de 
Castricummers met een 3-1 
overwinning, de eerste thuis-
nederlaag voor FC Castricum 
in dit seizoen.
In de eerste helft ging het ge-
lijk op en werden aan beide 
kanten weinig kansen gecre-
eerd. Maarten van Duijven-
voorde was gevaarlijk met 
een prima schot, terwijl aan 
de andere kant Monnicken-
dam een keer de lat trof. De 
rust leek met 0-0 in te gaan 
totdat in de 45e minuut Mon-
nickendam via Ton Pruim de 
leiding nam, 0-1.
Castricum moest uit een an-
der vaatje gaan tappen door 
de aanval meer te zoeken, 
maar daardoor kregen de fel-
le bezoekers ook kansen op 
een grotere voorsprong. Dat 

gebeurde dan ook halverwe-
ge de tweede helft toen Mat-
thijs Goedmakers kans zag 
om een afgeslagen hoek-
schop in een doelpunt om te 
zetten, 0-2, een ongekende 
achterstand voor Castricum 
dit seizoen. 
De wedstrijd verruwde, het-
geen diverse blessures tot 
gevolg had, die nogal wat tijd 
in beslag namen. Toen Car-
lo Vrijburg een kwartier voor 
tijd op prachtige wijze de bal 
in de uiterste hoek krulde (1-
2), verwachtte iedereen weer 
een ontsnapping van Castri-
cum, maar verder dan een 
net-naast-schot van Elario 
Zweet kwam het niet. 
Nico Lucas zorgde in bles-
suretijd zelfs nog voor 1-3 
en daarmee was de buit voor 
Monnickendam binnen, maar 
Castricum heeft nog altijd 
een ruime voorsprong. Zater-
dag moet het zelfvertrouwen 
weer worden opgekrikt in de 
uitwedstrijd tegen Sporting 
Andijk.

Castricum - Van 21 febru-
ari tot begin april exposeert 
Ton Rota  schilderijen en een 
paar beeldjes bij Jeunesse, 
herenkapper op het Kooi-
plein 24. Deze figuurstudies 
van ongeklede modellen zijn 
in de werkgroepen modelte-
kenen van Perspectief ont-
staan. 

Dames bij de 
herenkapper 

Castricum - Lisanne 
Schoonebeek kwam afge-
lopen zondag net naast het 
nationale podium terecht bij 
de Nederlandse Kampioen-
schappen indoor meerkamp. 
De 17-jarige atlete van AVLy-
curgus was goed op koers 
naar eremetaal met 9:17 op 
de 60m horden, 5.03m bij het 
verspringen en een PR bij 
kogelstoten (11.83m). Door 
een matige 1.47 bij het hoog-
springen werd die kans te-
niet gedaan. In de afsluitende 
800m liep ze sterk in 2.22:84 
van een achtste plaats in het 
tussenklassement naar de 
vierde plaats in het totaal. 
Over twee weken kan ze zich 
op individuele nummers re-
vancheren bij het NK indoor 
voor junioren. 

Lisanne vierde 
NK meerkamp

Netwerkontbijt voor 
ondernemende vrouwen
Castricum - In contact ko-
men met andere vrouwelijke 
ondernemers en professio-
nals? Ga dan op 14 februa-
ri naar het netwerkontbijt van 
Goed Contact bij Wier&Ga.
Eens per kwartaal organi-
seert het vrouwennetwerk 
Goed Contact een ontbijt 
waar ondernemende vrou-
wen elkaar kunnen ontmoe-
ten en met elkaar van ge-
dachten kunnen wisselen. Er 
is volop gelegenheid om el-
kaar te vertellen wie je bent, 

waar je naar op zoekt bent en 
om met elkaar te praten over 
actualiteiten. Het is een mooi 
moment om ondernemende 
vrouwen uit de regio te ont-
moeten en het netwerk uit 
te breiden. Het ontbijt begint 
om 8.15 uur. Zowel leden als 
niet-leden zijn welkom. Niet-
leden betalen een bijdrage 
van vijftien euro. Deelname 
voor leden is kosteloos. Meer 
informatie is te vinden op de 
website: www.goed-contact.
nl. Aanmelden is gewenst.

Castricum - Vrijdag 10 fe-
bruari  The Lost Noise & Re-
Load in De Bakkerij. The Lost 
Noise is een ‘female fronted 
rockband’, Re-Load is een uit 
vijf man bestaande rock co-
verband uit Heemskerk. Zaal 
open 21.00 uur, entree vier 
euro. Zaterdag 11 februa-
ri de FrunsJazzClub; een fij-
ne avond met vinyl, lindyhop 
en mooie oude filmbeelden! 
Zaal open 21.00 uur. Entree 
gratis. Zondag 12 februari  
Zomaar een Zondagmiddag 

met politiek café Face II Face 
en At The Jazzball Jamsessie. 
geformeerd en besluiten dan 
welk nummer ze gaan spe-
len. Door regelmatig te wis-
selen komt iedereen aan de 
beurt. Er is geen bladmuziek 
aanwezig, het moet komen 
uit het hart en hoofd. Ook 
meespelen of komen luiste-
ren naar oude stijl jazz kan!
Beiden beginnen om 15.00 
uur; Face II Face in het cafe 
en At The Jazzband Ball in de 
zaal. Entree is gratis.



FNV vult weer 
belastingaangiftes in

Castricum - De afgelopen 
maand is bij velen weer de 
blauwe envelop op de mat 
gevallen. Lang niet iedereen 
kan de vragen op de belas-
tingaangifte zelf beantwoor-
den. De vraag naar het invul-
len van de belastingformu-
lieren is, ook in Castricum, 
daarom steeds groot. Ruim 
driehonderd leden van de 
vakbond maken gebruik van 
deze gratis service. Er is niet 
veel veranderd dit jaar, maar 
er zijn toch wel weer wijzi-
gingen ten opzichte van vo-
rig jaar. Degenen die ook vo-
rig jaar door de FNV zijn ge-
holpen krijgen een brief van 
de belastingdienst met een 
speciale machtigingscode. 
Die code moet bij het invul-
len worden meegenomen. 
Wie zo¹n machtigingscode 
niet heeft ontvangen moet 
die alsnog vooraf aanvragen 
bij de belastingdienst. FNV-
leden in de gemeente Castri-
cum die van deze gratis ser-

vice gebruik willen maken 
kunnen zich telefonisch op-
geven bij Christel de Wit, tel.: 
0251- 657115 op donderdag 
9, maandag 13, woensdag 15, 
maandag 20, donderdag 23 
en maandag 27 februari en 
woensdag 1 maart van 19.30 
tot 21.00 uur. De formulie-
ren worden op afspraak in 
de maand maart en april in-
gevuld in dorpshuis De Kern. 
Opgave kan ook direct op de 
belastingsite van de FNV.
De belastingservice van de 
FNV bestaat dit jaar vijftig 
jaar. 
De eerste jaren bestond het 
team uit Castricum uit drie 
invullers. In de loop der ja-
ren is de opleiding steeds 
professioneler geworden en 
werden aan de specialisten 
steeds hogere eisen gesteld. 
Het team in Castricum be-
staat nu uit negen ervaren le-
den en twee mensen die dit 
jaar voor het eerst stage lo-
pen.

Concert trio Nouvelle Philharmonie

Minsk, hofleverancier 
van muzikaal talent

Castricum - Misschien doet 
de titel wat vreemd aan, maar 
al eerder zijn in Castricum 
musici uit Wit-Rusland op-
getreden, die in Minsk het 
daar gevestigde muzieklyce-
um doorlopen. Zo ook de pi-
anist, violist en cellist van trio 
Nouvelle Philharmonie, die 
bovendien ook nog eens al-
le drie in de Wit-Russische 
hoofdstad geboren zijn. Na 
het muzieklyceum hebben ze 
hun studie aan het conserva-
torium van Minsk voortgezet 
en later elders in Europa af-
gerond. 
Zondag 12 februari treden ze 
op in de gloednieuwe con-
certzaal van Geesterhage, 
aanvang 15.30 uur.
Over de buitengewone kwali-

teit van hun spel kan van al-
les worden geschreven, maar 
hen beluisteren zegt onein-
dig veel meer dan woorden 
kunnen uitdrukken. Voor de 
pauze Les Saisons van Tchai-
kovski in een bewerking van 
Alexander Goedicke. Na de 
pauze spelen ze het Piano 
Trio No. 1, Op 86 (1998) van 
Nikolai Kapustin. Het con-
cert wordt afgerond met de 
‘De vier seizoenen van Bue-
nos Aires’ van Astor Panta-
león Piazzolla.
Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de zaal of bij de Read-
shop, muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan en Vivant 
Rozing. Ook kan men reser-
veren via www.toonbeeld.tv 
of tel. 0251-659012. 

Enigma Events  
boekt dj Prunk
Castricum - Enigma Events 
wil iets toevoegen aan de uit-
gaans-scene in de IJmond 
met techno, techhouse en 
deephouse. Het eerstvolgen-
de evenement van Enigma 
Events staat gepland voor za-
terdag 25 februari in De Bak-
kerij. Prunk is hierbij de top-
dj die komt draaien. Hij stond 
eerder op grote festivals als 
Amsterdam Open Air, Awa-
kenings, Strafwerk, Doc-
kyard, en Loveland. Aanstor-
mende dj¹s die komen zijn 
Artmann, Buzz, Ideale Situa-
tie en Emyn. Kaarten zijn te 
koop via de facebookpagina 
van Enigma Events.

Mooie resultaten NK junioren
Castricum - Paulien Verhaar 
reed afgelopen weekend tij-
dens het NK allround in Thi-
alf een geslaagd toernooi. 
Ze eindigde op een achtste 
plaats in het eindklassement. 
Bijzonder was haar prestatie 
op de 3.000 meter, hier ein-
digde zij op de derde plaats. 
Paulien reed twee persoon-

lijke records, 1:22.16 op de 
1.000 meter en 4:30.33 op de 
3.000 meter.  Ze heeft met de-
ze resultaten een startbewijs 
voor de Vikingrace bemach-
tigd. Dit is een internationale 
wedstrijd op 3 en 4 maart in 
Heerenveen, ook wel het of-
ficieuze EK voor haar leeftijd 
genoemd.

Bakkum - HetMagGeen-
NaamHebben treedt op in 
De Oude Keuken op zondag 
12 februari. De band bestaat 
uit vijf muzikanten die het fijn 
vinden om samen muziek te 
maken. Dat doen ze meest-
al in huiselijke sfeer en af en 
toe laten ze anderen meege-
nieten. Een scala aan instru-
menten en voorkeuren le-

vert een uitgebreid reper-
toire. Hans Vermeulen, Mar-
ga Verhulsdonck, Jan van der 
Schaaf, Theo Moorman en 
Henk Kerssens zijn de band-
leden. Zondag 12 februari om 
14.00 uur in De Oude Keu-
ken op het terrein van Dijk en 
Duin in Bakkum. Vanaf de in-
gang aan de Zeeweg geven 
borden de route aan.

Castricum - Vrijdag om-
streeks 16.15 uur heeft er op 
de Willem Lodewijkstraat een 
aanrijding met letsel plaats-
gevonden. Drie meisjes fiets-
ten achter elkaar en toen een 
van hen wilde inhalen, volg-
de een valpartij. Een van de 
meisjes liep daarbij een snee 
boven haar oor op.

Aanrijding

Limmen - Dinsdag tussen 
13.00 uur en 23.00 uur is in-
gebroken in een woning op 
de Pagenlaan. Aan de ach-
terzijde van de woning zijn de 
openslaande deuren open-
gebroken. De eerste etage 
is geheel doorzocht en dit 
werd een grote puinhoop. 
Op dit moment is nog onbe-
kend wat er allemaal wegge-
nomen is.

Inbraak

Castricum - Op 12 febru-
ari is de maandelijkse zon-
dagmiddagdrive voor leden 
en niet-leden van Bricas . 
De deelnemers worden in-
gedeeld naar sterkte. Aan-
vang 13.30 uur. Inschrijven 
liefst via de site of in de zaal 
in Geesterhage tot 13.15 uur. 
De drive vindt elke tweede 
zondag van de maand plaats.

Bridgedrive 

Vragen Forza over toe-
nemende vandalismegolf

Castricum – Raadslid Ral-
ph Castricum van Forza heeft 
het college vragen gesteld 
over vandalisme aan auto’s 
en motoren. Aan de Weeg-
bree en de Rosa Spierstraat 
werden auto’s vernield en op 
de Fien de la Marstraat wer-
den motoren omgegooid. Het 
raadslid wil nu weten op wel-

ke wijze schade wordt gere-
gistreerd in Castricum en om 
welke bedragen het ging in 
2016. 

Het raadslid heeft het over 
een ‘toenemende vandalis-
megolf’ en vraagt wat het 
college gaat doen om deze te 
beperken.
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