
12

Uitkijktoren

2,8 hectare
Elk-weer-voorziening:
- ontmoetingsplek
- centrale parkfaciliteiten
- zwembad
- health & welnesscentrum
- indoorspeelvoorzieningen
- ondersteunende horeca

11 hectare
112 recreatiewoningen

0,5 hectrare
6 meer

generatie woningen
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Aansluiting A9 Heiloo 
flinke stap dichterbij

Regio - De provincie Noord-
Holland en de gemeenten Alk-
maar, Castricum en Heiloo heb-
ben overeenstemming bereikt 
over de financiering van de aan-
sluiting A9. Daarnaast hebben 
zij afspraken gemaakt over de 
ontwikkeling van woningbouw 
in Limmen en Heiloo en het be-
drijventerrein Boekelermeer. 
Ook over de aanleg van diver-
se groen- en recreatieprojecten 
staan nieuwe afspraken op pa-
pier. 
De eerste plannen voor de ont-
wikkeling van het gebied date-
ren al uit 2006. De crisis en de 
daaropvolgende bezuinigingen 
leidden uiteindelijk dit jaar tot 
het maken van nieuwe financiële 
afspraken. Hieraan dragen zowel 
de provincie Noord-Holland, als 
de gemeenten Alkmaar, Heiloo 
en Castricum bij: respectieve-
lijk 6,879 miljoen, 9,547 miljoen, 
8,5 miljoen en 2,875 miljoen. De 
extra aansluiting op de A9 nabij 

Castricum - Van Wijnen Recre-
atiebouw heeft bij de gemeente 
een initiatief ingediend voor een 
Landal Greenpark op De Zande-
rij. Het gaat om ongeveer 120 re-
creatiewoningen en bijbehoren-

de faciliteiten als een openbaar 
overdekt zwembad en indoor-
voorzieningen. Het gebied begint 
bij kaasfabriek Kaptein en loopt 
tot de bosrand aan de duinen ten 
zuiden van de Geversweg. Don-

Landal Greenpark op Zanderij?
derdag 13 februari vanaf 19.30 
uur presenteert Van Wijnen het 
plan DuynParc Castricum in een 
openbare raadsactiviteit aan de 
gemeenteraad. B&W stellen de 
raad voor in te stemmen met een 
haalbaarheidsonderzoek.
De initiatiefnemers en de ge-
meente zien het plan als een be-
langrijke kans om toerisme en 
economie in de gemeente te 
versterken en daarmee de leef-
baarheid in de toekomst op peil 
te houden. ,,Het initiatief biedt 
een geweldige kans om ons als 
toeristische gemeente verder te 
profileren en ontwikkelen”, licht 
wethouder Christel Portegies 
toe. ,,Dit is een unieke moge-
lijkheid om recreatie, duinen en 
strand, dorp en openbaar ver-
voer met elkaar te verbinden 
en het gebied achter het stati-
on verder te ontwikkelen. Het 
geeft ook een impuls aan de ho-
reca en de winkels in het dorp. 
Maar aan de andere kant zien 
we ook een behoorlijke opgave 
omdat het een bijzonder en ook 
kwetsbaar gebied is. Dat vraagt 
om een zorgvuldige benadering.” 
Het gebied ligt langs het Noord-
Hollands Duinreservaat. Vanwe-
ge de kwetsbaarheid ervan is het 
van groot belang dat het plan 
uitgaat van een verantwoorde 
landschappelijke inpassing met 
respect voor ecologie en natuur. 
Wat de gevolgen zijn voor het 
Strandvondstenmuseum op het 
terrein en het zwembad in Cas-
tricum na een eventuele realisa-
tie is nog niet bekend. Het col-
lege stelt aan de gemeenteraad 
voor om een haalbaarheidson-
derzoek uit te voeren naar het 
plan. Belangstellenden zijn wel-
kom bij de presentatie. 

Heiloo verbetert echter niet al-
leen de bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein maar ook dat 
van de woonkernen in Heiloo 
en Limmen. Ook de realisa-
tie van projecten op het gebied 
van landschap, natuur en recre-
atie in dat gebied krijgt een ver-
volg. Deze gehele gebiedsont-
wikkeling wordt opgepakt onder 
de naam de Nieuwe Strandwal. 
In grote lijnen is de verwachting 
dat de werkzaamheden op zijn 
vroegst in 2016 starten.

Februari Schnitten maand!

Schnitt van de week

7.95

Cheese cake

In maar liefst 10 smaken

van 9.95

AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum • Tel.: 0251-651088
 Lopend bu� et

vrijdag, zaterdag en zondag

AANBIEDING
Onbeperkt eten en drinken

(m.u.v. sterke drank)

€ 20,50 p.p.
Kinderen tot 1.30 meter € 12.50 p.p.

Dit arrangement is voor 2½ uur. 

WWW.AZIE-PLAZA.NL
WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Rundergehakt
500 gr  € 3,99

vleeswarentrio

Ontbijtspek
6 Bio eieren
Stukje paté

samen € 4,99
Satéstokjes

kant en klaar
met heerlijke satésaus

Per portie € 1,99

Een betrouwbaar adres 
voor goed vlees

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

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

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Akersloot: 31-01-
2014: Berend Marc Johannes, 
zoon van Gottmer, A.T.B. en 
M.C.L. Starreveld, geboren te 
Beverwijk.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 31-01-
2014: de Jong, Geertje, oud 93 
jaar, ongehuwd, overleden te 
Castricum. 01-02-2014: Ho-
genstijn, Hermanus, oud 85 jaar, 
ongehuwd, overleden te Castri-
cum. 02-02-2014: Steevers, Ca-
tharina Alida Theresia, oud 87 

jaar, overleden te Limmen. 03-
02-2014: van Baardwijk, Johan-
nes C.J.,oud 87 jaar, weduw-
naar van Luijckx, Catharina G.C., 
overleden te Castricum. 01-02-
2014: Groen, Gertrudis A.M., oud 
57 jaar, gehuwd met Hofland, 
Everardus, overleden te Castri-
cum. 06-02-2014: Out, Ron P., 
oud 39 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met P.J. Jonker. 

Wonende te Zaanstad: 01-02-
2014: van Vooren, Betsy, oud 
82 jaar, ongehuwd, overleden te 
Castricum. 

Akersloot - Maura Sintemaar-
tensdijk (15) uit Akersloot gaat 
vier weken naar Ghana. Niet om 
te luieren bij een zwembad of 
om een rondreis te maken; het 
meisje gaat zich inzetten voor de 
gezondheidszorg in het land en 
zij wil zich inzetten voor de al-
lerarmsten.
Als vierjarig meisje zette zij al 
een actie op touw om geld in 
te zamelen voor de slachtoffers 
van de Tsunami. ,,Dat was de 
basis van mijn liefde voor vrij-
willigerswerk. Nu heb ik ein-
delijk de leeftijd dat ik zelf een 
bijdrage kan leveren in landen 
waar dat nodig is. Door Pro-
jects Abroad kan mijn droom nu 
echt in vervulling gaan.” Mau-
ra zit in de vierde klas van het 
vwo op het Jac. P. Thijsse Colle-
ge. Zij vervolgt: ,,Na mijn eind-
examen wil ik geneeskunde stu-
deren om uiteindelijk kinderchi-
rurg te worden. Voordat ik begin 
aan mijn studie, wil ik graag er-
varing opdoen in het werkveld. 
Het profielwerkstuk dat ik voor 
mijn eindexamen moet maken, 
zal over de gezondheidszorg in 

Maura gaat naar Ghana, wie helpt haar helpen?
Ghana gaan. Daarnaast wil ik 
wat betekenen voor de mensen 
in Ghana die leven in kwetsbare 
leefomstandigheden. “
In juli vertrekt zij als vrijwilliger 
en blijft een maand in Ghana. 
,,Daar werk ik samen met ande-
re vrijwilligers in een ziekenhuis. 
Naast de dagelijkse zorg voor de 
patiënten, ga ik meerdere ma-
len mee op medical outreaches. 
Naar een dorp bijvoorbeeld waar 
mensen naartoe zijn verbannen 
omdat zij een handicap hebben. 
Dat wordt in Ghana gezien als 
een vloek. Daarom worden ba-
by’s die geboren worden met 
een handicap vaak te vondeling 
gelegd. De inwoners van dit dorp 
leven afgezonderd van de rest 
van de bevolking. Tijdens de me-
dical outreaches neem ik, samen 
met andere vrijwilligers, de zorg 
op mij om het deze mensen wat 
makkelijker te maken.” 
Maura wil zich bovendien in-
zetten om de kennis rond hygi-
ene te verbeteren. ,,De kinder-
sterfte in Ghana is zeer hoog. 
Dat is voornamelijk te wijten aan 
malaria, diarree, infecties aan 

de luchtwegen en ondervoe-
ding. Veel van deze ziekten zou-
den voorkomen kunnen worden 
door grotere kennis over hygi-
ene en deze kennis in de prak-
tijk te brengen.” Wie Maura wil 
helpen het werk zo goed moge-

lijk uit te voeren kan een dona-
tie storten op NL21 RABO 0122 
3433 52 t.n.v. M. Sintemaartens-
dijk. Meer informatie via maura-
gaatnaarghana@hotmail.com of 
neem een kijkje op www.maura-
opreis.nl. 

Castricum - Op zondag 16 fe-
bruari tussen 10.00 en 16.00 uur 
organiseert de Lionsclub Castri-
cum-Heemskerk in samenwer-
king met de Hof van Kijk Uit een 
winterdag voor de hele familie. 

Dat betekent timmeren, knutse-
len, zelf pannenkoeken bakken, 
plakjes zagen, tegeltjes glazuren 

en veel lekkers proeven. Vooral 
voor kinderen wordt het een ac-
tieve dag op het terrein van De 
Hof van Kijk Uit. De opbrengst 
van deze dag is bestemd voor de 
Reigershoeve in Heemskerk. De 
Hof van Kijk Uit ligt op tien mi-
nuten lopen vanaf het PWN par-
keerterrein aan de Geversweg in 
Castricum.

Winterdag bij Hof van 
Kijk Uit op 16 februari 

In de editie van vorige week is ten onrechte een ingezon-
den brief geplaatst van Adrie Lute namens Platform ons 
Strand. Door een technische fout werd het bericht, dat 
twee jaar geleden werd ingestuurd, nogmaals geplaatst. 
Excuses aan alle betrokkenen.

Rectificatie

Muziekschool start drie 
nieuwe korte cursussen

Heemskerk - De Muziekschool 
Heemskerk start binnenkort drie 
nieuwe korte cursussen voor 
jong en oud. Vanaf maandag 17 
februari kunnen mondharmoni-
caliefhebbers hun hart ophalen 
in café Lokaal waar mondhar-
monicaspelers met een liveband 
optreden vanaf 20.00 uur. Die 
avond kan men zelf al beginnen 
met de korte cursus mondhar-
monica. Voor zowel beginners 
als (meer) gevorderden start er 
een nieuwe cursusreeks.
Voor kinderen vanaf zeven jaar 
en volwassenen start na de mei-
vakantie nieuwe djembégroepen 
op woensdag. Om 16.15 uur en 

17.00 uur beginnen er groepen 
voor jongeren tot achttien jaar 
en na 18.00 uur is er instroom 
mogelijk van volwassen cursis-
ten. Ook mensen die al djem-
bé ervaring hebben zijn wel-
kom. Voor die tijd kan men op 
een woensdag langskomen bij 
docent Moussé Dramé. Voor de 
allerkleinsten en hun (groot)ou-
ders of andere begeleider start 
op vrijdag 21 februari de lente-
cursus muziek op schoot. Kin-
deren die al een beetje kun-
nen lopen zijn welkom om 9.30 
uur. Voor de kinderen van 2½ 
tot 4 jaar begint het plezierig sa-
men zijn, zingen en dansen om 
10.30 uur. Het adres is Kerklaan 
1, tel.: 0251-257999, email: mu-
ziekschool@heemskerk.nl, www.
muziekschoolheemskerk.nl.
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Castricum - Schilderijen van 
Ada Breedveld zijn tot en met 11 
maart te zien in de etalages van 
Streetscape, Bakkerspleintje 81. 
Ada: “In mij en in mijn werk is 
vaak heimwee naar de kindertijd 
aanwezig. Zonder die tijd te wil-
len idealiseren, is mij die tijd lief 
omdat juist dan de vrijblijvend-
heid van de kinderziel zo duide-
lijk zichtbaar is.” 
Ada heeft een eigen en thema: 

Werk van Ada Breed-
veld in Streetscape 

Akersloot - Zondag 16 febru-
ari kan iedereen uit Akersloot 
en wijde omgeving weer genie-
ten van de muzikale capacitei-
ten van een aantal dorpsgeno-
ten tijdens het traditionele con-
cert ‘Van Akersloters voor Akers-
loters’.
Vanaf 15.00 uur krijgt men in de 
kerk aan het Dielofslaantje een 
gevarieerd programma voorge-
schoteld van werk van diverse 
componisten, zoals Von Beetho-
ven en Verdi tot aan Paul Simon 
en Rowwen Heze. De optreden-
de musici zijn vrijwel allemaal af-
komstig uit het dorp. Onder meer 
zijn dit het mannenkoor Phona-
tion onder leiding van Piet de 
Groot, Margret en Anne Graas, 

de Heeren Zeventien onder lei-
ding van Henk Kerssens, Ester 
Krom en Yvonne Meijer. Verder 
treden op Arnold Beauchampet, 
Louis Schrijver, Arie Krom, Huub 
Metselaar en Michael Hijlke-
ma. Debutanten in dit gerenom-
meerde gezelschap zijn The Visi-
tors, bestaande uit Sander Terp-
stra en Ellen en Ton van Dam, en 
de veertienjarige tweeling Ma-
non en Aniek Schagen op res-
pectievelijk piano en fluit. 
De presentatie van het geheel is 
in handen van Liesbeth Schrijver. 
Het concert is tot stand gekomen 
in samenwerking met de Stich-
ting Welzijn Ouderen Akersloot, 
de SWOA. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de ingang van de kerk.

Topbands in De Bakkerij 
Castricum - Op donderdag 13 
februari treden er twee punk-
bandjes op in De Bakkerij; Divi-
ne Rebellion uit Amsterdam en 
Healthy Junkies uit Groot-Brit-
tannië. 
De rock van Divine Rebelli-
on is een compromis van stij-
len als grunge, stoner en nu-me-
tal. Daarna volgt Healthy Jun-
kies met de uit Partijs afkomsti-
ge zangeres Nina Courson. De 
band is beinvloed door arties-
ten als Iggy Pop, Nirvana, Blon-
die, Killing Joke en Sonic Youth. 
De zaal is om 21.00 uur open en 
de entree is vier euro.
Op Valentijnsdag presenteert 
North Empire een internationa-
le line-up met bands van uitslui-
tend topkwaliteit. Opener van de 
avond is de lokale band Starfish. 
Dan de Oostenrijkse Liberation 
Service met folkpunk. 
Woahnows komt uit Plymouth, 
UK en speelt met indie door-
spekte punk. Dan Bangers, 
eveneens uit het zuiden van En-
geland. Deze band is één van de 
populairdere Europese punkacts 
op dit moment. Als afsluiter staat 
Crazy Arm uit Plymouth op het 
programma met folkpunk. Aan-
vang 20.00 uur, entree zes euro. 

Op zaterdag 15 februari van 
14.00 tot 17.00 uur is er een Re-
pair Café, georganiseerd door 
Transition Town Castricum en De 
Bakkerij. Iedereen kan langsko-
men voor reparaties aan fietsen 
en kleine elektrische apparaten 
en voor advies over het repare-
ren In de avond gaat De Bakke-
rij verder met twee metal/hard-
rockbands: UnseeN PerceptioN 
en Speedchaser met Harry Loisi-
os. De zaal is om 21.00 uur open 
en de entree is vier euro.

www. .nl

www. .nl

Castricum - Op zondag 16 fe-
bruari speelt het blazersensem-
ble Septentriones bij Toonbeeld 
Concert op Zondag. Aanvang 
14.30 uur in de Dorpskerk. Acht 
enthousiaste musici met een ge-
zamenlijke interesse in kamer-
muziek vormen sinds het najaar 
van 2002 het blazersensemble 
Septentriones. De basisbezetting 
is een klassiek octet bestaande 
uit twee hobo’s, twee klarinetten, 
twee fagotten en twee hoorns. 
Afhankelijk van het repertoire 

Blazers bij 
Toonbeeld

wordt deze bezetting uitgebreid 
met bijvoorbeeld contrabas, flui-
ten of extra koperblazers. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de zaal, 

via toonbeeld.concertopzon-
dag@gmail.com, bij Muziekhan-
del Borstlap, Boekhandel Laan 
en de Readshop.

de imposant aanwezige grote 
vrouw. Zij wordt iconografisch 
verbeeld als de sublieme le-
venskunstenaar. Galerie Streets-
cape is in februari geopend van 
donderdag tot en met zaterdag 
en koopzondagen van 13.00 tot 
17.00 uur. 
Alle kunstwerken van Ada en 
vierentwintig andere exposan-
ten in Streetscape zijn te zien op 
www.streetscape.nl. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 16.00 & 21.15 uur   

zaterdag 19.00 & 21.15 uur   
zondag 19.30 uur    

dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Monuments Men

maandag 21.00 uur
Rotary Benefiet The Monuments Men

donderdag 15.30 uur 
vrijdag & zaterdag 16.00 uur   

zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Venus in Fur

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 18.30 uur   
zondag 19.30 uur  woensdag 20.00 uur

American Hustle
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
maandag & dinsdag 19.00 uur

woensdag 16.00 uur
Toscaanse Bruiloft

donderdag 15.30 uur  vrijdag 19.00 uur   
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur   

Philomena
vrijdag 13.30 & 19.00 uur   

dinsdag 21.00 uur   
Soof

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 & 16.30 uur 

woensdag 16.00 uur    
De Lego film (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur  

woensdag 13.30 uur   
K3 Dierenhotel

zaterdag 16.00 uur  woensdag 13.30  uur   
Het regent gehaktballen (NL) 3D

zondag 16.00 uur  
Het regent gehaktballen (NL) 2D

Programma 13 feb t/m 19 feb 2014

The Monuments Men
Een ongewone groep Ameri-
kaanse militairen - bestaande 
uit museumdirecteuren, cura-
tors en kunsthistorici - krijgt tij-
dens de Tweede Wereldoorlog 
de opdracht om door de Nazi’s 
geroofde kunstwerken uit Duits-
land te halen om ze terug te kun-
nen geven aan de rechtmatige 
eigenaars. Een onmogelijke mis-
sie aangezien de mannen meer 

verstand hebben van Michelan-
gelo dan van een semi-automa-
tisch geweer. 
Maar de Monuments Men, zoals 
ze worden genoemd, zijn bereid 
hun levens te geven om de eeu-
wenoude cultuurschatten te red-
den. Het wordt een race tegen 
de klok om de vernietiging van 
het culturele erfgoed te voorko-
men.

Roman Polanski’s Venus in Fur 
is het intrigerende verhaal tus-
sen een actrice en een regisseur. 
Actrice Vanda is er van overtuigd 
dat ze perfect is voor de hoofdrol 
in de nieuwe productie van re-
gisseur Thomas en doet er alles 
aan om hem hier van te overtui-
gen? Regisseur Thomas Nova-
chek brengt een nieuwe produc-
tie op de planken, de adaptatie 
van de roman Venus in Fur. Wan-
neer een actrice niet op komt 

Venus In Fur dagen voor haar auditie voor de 
hoofdrol, verschijnt de intrige-
rende Vanda Jordan, een wan-
hopige actrice die bereid is alles 
voor de rol te doen. Ze overtuigt 
de regisseur er van om haar au-
ditie te laten doen en met haar 
het script door te nemen. Terwijl 
de tijd verstrijkt, kan Vanda zich 
steeds meer in het dominan-
te gedrag van haar karakter in-
leven. Regisseur Thomas steekt 
zijn fascinatie niet onder stoe-
len of banken, maar hun inleving 
heeft de nodige consequenties?





LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

Muzikaal Valentijnsdiner 
Grandcafé Mezza Luna

Ter gelegenheid van Valentijnsdag hebben Renato en Tiny van Mezza Luna in Castri-
cum ‘Stemmen en Snaren’ gevraagd als muzikale omlijsting van het Valentijnsdiner. 

Stemmen en Snaren is een vier mansformatie die semi-akoestisch een mooi en tijd-
loos palet aan songs ten gehore brengt van toen en nu! Seal, Moodyblues, Fleetwood 
Mac, Ilse de Lange maar ook Little Riverband en Air. Ondertussen genieten de gas-
ten van een romantisch diner. Een welkomsdrankje wordt aangeboden door Mez-
za Luna. Samenstelling van de band:  Nicolette Seggelink. zang, Remco de Vries, gi-
taar, Robin van Rijswijk, gitaar, Mike Janmaat zang/basgitaar. Het menu is te vinden 
in de advertentie in deze krant. Voor reserveren: tel.: 0251 652251 of 06 51144262. 
Het adres is Mient 1.

Kunst in etalage 
Ida Bakker

Aly van der Woude expo-
seert haar schilderijen in de 
etalage van Ida Bakker op 
de Dorpsstraat 102 in Castri-
cum. Ze schildert abstract op 
doek en verder toont ze haar 
handbeschilderde kettin-
gen. Op haar website is meer 
werk van haar te zien: www.
galeriezeven.nl.

Mardou van Lohuizen en Carla Knijn (bei-
den 1961) hebben zich verdiept in de kennis 
en de wijsheid van de Maya’s. De Maya Astro-
logie ervaren zij als een universele poort naar 
het eenheidsbewustzijn en naar de eigen inner-
lijke wijsheid en creativiteit. De sleutel tot de-
ze poort geven zij met veel plezier door aan an-
deren. Ontmoet de vrouwen zondag bij Boek-
handel Laan in de Burgemeester Mooijstraat in 
Castricum. Zij presenteren het boek ‘Droom je 
leven’. ,,Droom je leven is een helend en inspire-
rend handboek voor het dagelijks leven”, aldus 
Mardou. ,,Het ondersteunt de keuze voor groei 
en helpt om vanuit innerlijke kracht je dromen 
te leven. Hier en Nu! Lees, verwonder je en kom 
thuis in jezelf!” Aanvang 14.00 uur.Op zondag 16 februari 

vindt weer een blues-
middag plaats in res-
taurant Het Mirakel 
van Bakkum. Voor de-
ze editie heeft Jos Zon-
neveld zijn vrienden 
van de vroegere band 
Frogs Ltd uitgenodigd 
om hun bluesrepertoi-
re ten gehore te bren-
gen. The Frogs Ltd wa-
ren heel populair in de 
jaren ‘60. De band be-
staat uit Dave van der 
Schaaf, piano en ham-
mond, Jean Hanck, gi-
taar, Jaap Neele, bas-
gitaar en dwarsfl uit 

The Frogs in ‘t Mirakel

Deze maand een succes-
verhaal van Kim Regts, 
35 jaar oud en afkomstig 
uit Castricum. ,,Na de ge-
boorte van mijn tweede 
kindje was ik niet meer 
tevreden over mijn ge-
wicht en fi guur. Ik was 
tijdens mijn zwanger-
schap twintig kilo aan-
gekomen. Ik wilde spor-
ten, maar doordat ik li-
chamelijk wat beperkt 

ben, ben ik een alternatief gaan zoeken. In november 
ben ik begonnen met Hypoxi; drie keer per week der-
tig minuten, een maand lang. Bij mijn intake werd ik 
gemeten en gewogen. De volgende meting vond twee 
weken later plaats. Tot mijn verbazing was ik twee kg 

Succesverhalen 
van Hypoxi

Valentijnslach
,,Hartelijk en liefdevol lachen op de dag van de 
liefde. Wees lief voor jezelf en doe mee aan de 
Valentijns lachmeditatie.”Aan het woord is hu-
morcoach Marleen Heeman die een workshop 
aanbiedt in De Bloemen in Castricum op vrijdag-
morgen 14 februari van 10.00-11.00 uur. Naast 
lachen wordt gespeeld, bewogen, gemediteerd 
en ontspannen. Aanmelden via 0251674450 of 
heeman@humorcoach.nl.

Droom je leven; 
zondag bij Laan

Trouwlocaties 
openen deuren

Tijdens de NTBO Open Trouwlocatie Dag openen trouwlocaties op 
zondag 16 februari, de deuren voor bruidsparen die op zoek zijn 
naar hun droomlocatie. Hotel Het Oude Raadhuis, NH Marquette 
en Strandpaviljoen Zoomers zijn in de regio deelnemende locaties 
aan de Open Trouwlocatie Dag. Deze zijn vrijblijvend en zonder af-
spraak te bezichtigen tussen 12.00 en 17.00 uur.

Beter zingen na zeven lessen
Tijdens de workshop ‘Basis vocal tech-
niek’ ervaren deelnemers dat zij veel 
meer kunnen dan ze denken. Het is 
een duidelijke, positieve methode om 
de zangtechniek te verbeteren. In de-
ze workshop krijgen deelnemers uit-
leg over de drie basisprincipes van een 
gezond stemgebruik en volop de ge-
legenheid om hier mee te oefenen. El-
ke zanger - pop, rock, musical of klas-
siek - heeft baat bij een goede adem-
steun. Ook het gebruik van ‘twang’ en 
het vermijden van spanning in de kaak 

zorgen ervoor dat stembanden gezond 
blijven. Door het juiste gebruik van de-
ze basisprincipes zullen heesheid en het 
gevoel van spanning in de keel snel ver-
dwijnen. De workshop bestaat uit ze-
ven groepslessen en wordt gegeven in 
‘Onze bovenkamer’ in Santpoort-Noord. 
Docent is Carolien Goeman, tweede-
jaars studente aan het Complete Vo-
cal Institute in Kopenhagen. Daar volgt 
zij de 3–jarige opleiding singer/teacher. 
Voor de oefeningen wordt muziek uit de 
top 100 gebruikt.

en Cor Boot, drums/percussie. 
Jos Zonneveld speelt als spe-
cial guest Joseph Sunfi eld ook 
enkele bluesnummers. Ieder-
een is vanaf 15.30 uur welkom 
op de Heereweg 36 in Bakkum. 

De entree is gratis en wie na af-
loop nog iets wil eten kijkt vast 
op www.mirakelvanbakkum.
nl voor het menu. Reserveren 
kan ook via 0251-671353, 06-
51144262.

Aanmelden kan via carolien.goe-
man@planet.nl of 06-29552810. 
De kosten van deze workshop 
bedragen 97,50 euro per per-
soon. De lessen zijn op donder-
dagavond van 20.15 tot 22.00 uur. 
Start op 6 maart. Zie ook www.
zangschoolcarolien.goeman.com.

lichter en nog belangrijker 26.5 cm dunner. En dat 
met minimale inspanning en maar drie dagen per 
week op mijn voeding letten. Na een maand voel-
de ik mezelf zo goed en was mijn huid aanzienlijk 
verbeterd. Ik besloot nog even door te gaan. Ik was 
binnen twee maanden zeven kg kwijt en 45 centi-
meter. Heel veel centimeters van buik, billen en be-
nen. Vanaf de bevalling tot vandaag, ben ik ruim ze-
ventien kilo afgevallen. Mijn huid is aanzienlijk ver-
beterd en lichamelijk was het erg goed te doen. 
Dankzij Hypoxi heb ik dit bereikt en daarom raad ik 
het iedereen aan.” Hypoxi Castricum
Burgemeester Mooijstraat 24c, Castricum, info@hy-
poxistudiocastricum.nl, tel.: 0251-676516.
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Stempelkaartactie bij 
Banketbakkerij Versteeg
Uitgeest - Tot en met 20 april 
kunnen klanten van Banketbak-
kerij Versteeg met een stempel-
kaartactie sparen voor een lek-
kere, gratis taart. Iedere beste-
dingen van vijf euro is goed voor 
een stempel. Bij inlevering van 
een volle, ingevulde kaart met 
twintig stempels, kan men kie-
zen uit een ambachtelijk ge-
maakte Wiener-cafétaart, een 
hazelnootschuimtaart of een ad-

vocaatdriehoek. Op 20 april din-
gen alle ingeleverde stempel-
kaarten ook nog eens mee in de 
loterij. De winnaar ontvangt de 
complete set van een Polaroid 7 
inch tablet. Banketbakkerij Ver-
steeg is maandag tot en met vrij-
dag open van 7.00 tot 18.00 uur 
voor brood en banket en zater-
dag van 7.00 tot 16.30 uur. Het 
adres is Prinses Beatrixlaan 1D, 
Uitgeest, tel. 0251- 312340. Castricum - De VVD Castricum 

heeft bij Hanneke Kaamer van 
Hoegee, Statenlid voor de VVD 
in de provincie Noord-Holland 
en portefeuillehouder Mobiliteit, 
een plan ingediend om huidi-
ge verkeersknelpunten in de ge-
meente Castricum versneld op te 
lossen. Het actieplan werd haar 
overhandigd door lijsttrekker Es-
ther Hollenberg bij het kruis-

punt Uitgeest-Castricum en be-
vat oplossingen voor knelpun-
ten in de kernen Castricum, Bak-
kum en Limmen. ,,De provincia-
le weg tussen Uitgeest en Cas-
tricum staat vanwege het aan-
tal ongelukken al jaren ter dis-
cussie. De Provincie heeft aan-
gegeven deze weg te gaan her-
inrichten in 2015, maar de VVD 
Castricum wil de problemen van 

VVD wil verkeersknel-
punten snel aanpakken

deze weg direct aanpakken. Elke 
dag dat deze weg zo blijft, brengt 
een groot gevaar mee voor alle 
automobilisten”, aldus Fred We-
da, kandidaat–raadslid voor de 
VVD Castricum. Ook over de 
herinrichting van de Heereweg 
in Bakkum-Noord heeft de loka-
le partij specifieke aanbevelin-
gen. Het laatste aandachtspunt 
dat de VVD naar voren brengt 
betreft de veiligheid van fietsers 
op de Zeeweg. Het fietspad aan 
die weg is in Bakkum deels on-
verlicht. Recentelijk heeft Glo-
wing Bakkum een ANWB-prijs 
gewonnen waardoor zij ‘Glow in 
the dark’-belijning kan aanbren-
gen. Hiervoor is echter politie-
ke toestemming nodig. De VVD 
pleit voor een snelle medewer-
king van gemeente en provincie 
aan de realisatie van deze strips. 
Op de foto v.l.n.r.: Fred Weda, 
Menno Haga, Douwe van der 
Meer, Esther Hollenberg, Han-
neke Kaamer van Hoegee, Kees 
Rood en Fred de Haan.

Castricum - Op woensdag 5 
februari heeft de voorzitter van  
Gemeente- en Dorpsbelangen 
(GDB), Bert van Diermen het 
verkiezingsprogramma overhan-
digd aan Rob Schijf, de lijsttrek-
ker van GDB. Daarmee werd de 
aftrap gegeven voor de campag-
ne voor de gemeenteraadsver-
kiezingen voor 19 maart.
,,De lijst ziet er prima uit”, zegt 
Rob Schijf. ,,Twintig inwoners telt 
de lijst. Opvallende namen van 
jongeren zijn Elvin Verlaat, Bas-
tiaan Uhl en Thomas Voorwalt. Er 
staan twee vrouwen op de lijst, 
Mirjam Buur en Wendy Blankert. 
Jos Maasdijk, Ben Piepers en 
Herman Sterken zijn ook opge-
nomen. De oud-gemeentesecre-
taris van Castricum staat op een 

derde plaats en is een welkome 
nieuweling. Kees van der Himst 
heeft gekozen voor plaats tien. 
Zijn gezondheid dwingt hem wat 
rustiger aan te doen. Ook in een 
rustiger tempo blijft Kees van 
waarde voor GDB.” Als het aan 
GDB ligt zal het plaatselijke po-
litieke landschap behoorlijk ver-
anderen. ,,Het grote aantal par-
tijen levert alleen maar verwar-
ring op. Er zijn drie lokale partij-
en. GDB is een echte lokale par-
tij, geworteld in de plaatselijke 
politiek en na de samenvoeging 
ontstaan uit de drie bekende 
plaatselijke groeperingen; Cas-
tricumActief, LimmerGemeen-
schap en de VrijeLijstAkersloot. 
En GDB is een heldere partij met 
heldere standpunten.” En dan vol 

Campagne GDB gestart 

trots: ,,We hebben een doortim-
merd programma met een goe-
de balans tussen vernieuwen en 
behouden, tussen investeren en 
op de portemonnee letten, tus-

sen ruimte voor initiatieven door 
onze inwoners en handelen door 
de gemeente.” Als belangrijke 
speerpunten voor de verkiezin-
gen noemt Schijf het buitenge-

bied behouden voor de boeren, 
geen verhoging gemeentelijke 
belastingen, baas in eigen kern, 
de CastricumPas, behoud zwem-
bad Dampegheest en sporthal 
De Enterij, het realiseren van een 
bloembollenmuseum, de uitbrei-
ding van het P&R terrein bij het 
NS-station en huizen voor seni-
oren in woonhofjes. 
,,De gemeente moet niet meer 
geld uitgeven dan er binnen-
komt. En als de gemeente geld 
overhoudt, moet dat geld te-
rug naar de belastingbetaler. Wij 
pleiten er voortdurend voor en 
met succes. Eind 2013 besloot 
de gemeente de teveel betaalde 
afvalstoffenheffing terugtebeta-
len. Tot nu toe is het gelukt om 
gemeentelijke voorzieningen in 
stand te houden en voor de toe-
komst veilig te stellen. Daar gáán 
we voor.”  

Spaar de Zanderij
De kranten staan vol met campagnevoerende partijen die ons van al-
les beloven. Het college van B en W dat voortkomt uit VVD, CKenG 
, D66 en CDA komt op de valreep met een plan om het nog open 
zijnde deel van de Zanderij vol te bouwen met 120 vakantiewonin-
gen en dat allemaal met als motief om het toerisme te bevorderen.
Na een eerdere aantasting van ons natuurlijke familiestrand en het, 
als eerste in onze provincie, bevorderen van woningbouw in ons 
open buitengebied door het inbrengen van twee speciale regelin-
gen, komt er nu dus een volgende aanslag op onze open ruimte en  
de natuur. Het specifieke karakter van Castricum dreigt verloren te 
gaan en dat gaat ons inziens juist tegen het toeristisch belang van 
Castricum in. Kijk bij de komende verkiezingen dus kritisch naar al 
die mooie beloften over het strand, buitengebied en natuurbehoud 
. Met name de huidige collegepartijen, maar ook de Vrije Lijst, blij-
ken die in de praktijk ondergeschikt te maken aan vermeend eco-
nomisch belang. GroenLinks heeft bij dit soort ontwikkelingen altijd 
een duidelijke lijn gevolgd en zal zich tegen deze plannen verzetten. 
Rob Glass, GroenLinks.

Castricum - Een speciale bij-
eenkomst van de Overleggroep 
Strandgebied Castricum (OSC) 
biedt politieke partijen én inwo-
ners de gelegenheid tot debat 
over het beleid in de raadsperi-
ode 2014 -2018. 
Dit vindt plaats in strandpavil-
joen Deining op 18 februari en 
begint om 20.00 uur. Iedereen is 
welkom. 

Politiek Café strandgebied 
Het debat wordt geleid door oud-
wethouder IJmte van Gosliga van 
de gemeente Castricum, tegen-
woordig onafhankelijk voorzit-
ter van de OSC, en Daphne van 
den Boogaard, communicatiead-
viseur, ceremoniespreker en ook 
trouwambtenaar bij de gemeen-
te Castricum. De bijeenkomst 
wordt live uitgezonden door Ra-
dio Castricum105.

pieter kieftstraat 20 
tel. (0251) 65 91 19 
info@bonhoeffer.nl

www.bonhoeffer.nl

Open Dag
15 februari 10.00 - 13.00 uur

Cursus Nummerologie
Castricum - ,,Nummerologie 
is de leer der getallen met als 
grondlegger Pythagoras. Ie-
der getal heeft een energie-
waarde die staat voor een be-
tekenis. Met een naam en ge-
boortedatum kan men inzicht 
verwerven over gedrag in re-
latie tot uzelf en uw mede-
mens.” 

Aan het woord is Kees Se-
lie die een cursus Nummerolo-

gie aanbiedt in de Tuin van Ka-
pitein Rommel. ,,De Egyptena-
ren waren hier al zeer vertrouwd 
mee. De Griekse filosoof en we-
tenschapper Pythagoras bracht 
deze leer 600 jaar voor Chris-
tus van Egypte naar Grieken-
land. Deze kennis is nog in z’n 
pure vorm aanwezig. Nummero-
logie kan onthullen wat u latent 
al wist over uzelf. De getallen 
in je leven zijn niet toevallig; ze 
zijn een onderdeel van jou in je 

heelheid. Het kan een beter in-
zicht geven in je levensloop. Ook 
inzicht in situaties waar je wel 
eens mee worstelt. Deze leer be-
vordert een stukje bewustwor-
ding en kan de weg vrijmaken 
naar meer zelfkennis.” Wie deel 
wil nemen aan de cursus belt 06-
11042233 of mailt naar keesse-
lie75@gmail.com. De cursus be-
staat uit zes bijeenkomsten, start 
woensdag 26 februari van 19.30 
tot 21.30 uur. Cursusprijs: 95 eu-
ro inclusief syllabes. De Tuin van 
Kapitein Rommel is te vinden te-
genpover het NS-station.
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Castricum - Woensdag 19 fe-
bruari geeft Jolande van der Klis 
een gratis hondenspreekuur in 
Hotel het Oude Raadhuis. 

Jolande is kynologisch gedrags-
therapeut en kan helpen om de 
band met een hond te herstel-
len, verbeteren en in evenwicht 
te brengen. Jolande: ,, Met mijn 
praktische tips kan men zelf aan 

de slag om aan dat probleemge-
drag een eind te maken.” Volgens 
Jolande kan gedragstherapie 
hulp bieden bij honden die ge-
drag vertonen dat voor henzelf, 
de eigenaar of de maatschappij 
problemen geeft. Het spreekuur 
is tussen 10.00 en 12.00 uur. Het 
is een vragenuurtje voor de ei-
genaar, de hond kan hierbij niet 
aanwezig zijn.

Gratis hondenspreekuur 
in Het Oude Raadhuis

Heiloo - De laatste week van ju-
ni staat Heiloo weer in het teken 
van de Kunst6daagse. 

Deze tiende editie belooft een 
caleidoscopische aaneenscha-
keling te worden van activitei-

ten voor jong en oud op diver-
se locaties. Voor beeldend kun-
stenaars is het mogelijk om in te 
schrijven, via de website www.
kunst6daagseheiloo.nl/contact. 
Hetzelfde geldt voor muzikanten 
en voordrachtskunstenaars.

Kunst6daagse in Heiloo

Regio - De Imkervereniging 
Noord Hollands Midden orga-
niseert een cursus bijenhou-
den om deelnemers vertrouwd 
te maken met bijen en de kennis 
en vaardigheden op te doen die 

Bijenhouden nodig zijn om een bijenvolk het 
jaar rond te begeleiden. DVan-
af begin maart worden op de 
Klompenhoeve in Egmond aan 
de Hoef theorie- en praktijkles-
sen  gegeven. Voor opgave en 
informatie: imker en docent Piet 
Kuijs, tel 072-5051567 of via ani-
tasenpietk@planet.nl.

Castricum - Donderdag 27 fe-
bruari is er een knutselmiddag 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
van 13.30 tot 15.30 uur. Er wor-
den pindamannetjes gemaakt 
voor de vogels. Opgeven kan tot 
en met woensdag 26 februari in 
de Tuin. Of bel op de dag om te 
horen of er nog plek is. De Tuin 
van Kapitein Rommel is te vin-
den schuin tegenover het NS-
station.

Knutselen?

Akersloot - De afrondende 
werkzaamheden aan het bag-
gerdepot op de Saskerleidam 
zijn gestart. Het westelijk deel 
van de dam, aan de kant van 
Akersloot, is inmiddels voldoen-
de ingedroogd om te kunnen 
worden afgewerkt. Naar ver-

wachting heeft het westelijke 
deel van de dam nog deze zomer 
zijn groene aanblik met grazen-
de schapen terug. 
Op het resterende deel van de 
dam is het depot nog niet vol-
doende ingedroogd om te be-
werken. 

Afronding werk Saskerleidam

Limmen - Op zondag 16 februari vanaf 16.00 uur in de Vredeburg 
een optreden van de Lola Garcia Band. Voor dit optreden is gekozen 
voor jazzcomposities, die minder bekend zijn bij het grote publiek; 
van de jaren ’40 tot eigentijds. 

Lola Garcia Band bij de 
Jazz Session Club Limmen

Castricum – Ouders met een 
kind dat naar de basisschool zal 
gaan, kunnen kennismaken met 
de school op de open dag. Dins-
dag 11 en woensdag 12 februari 
van 9.00 tot 17.00 uur bij het Kleu-
renorkest in Limmen, woensdag 
19 februari van 9.00 tot 12.00 uur, 
voor alle Tabijn-scholen: Cunera, 
Visser ’t Hooft, Toermalijn, Au-
gustinus en de Paulus, allen in 
Castricum. Woensdag 12 maart 
van 8.30 tot 12.00 uur voor alle 
openbare basisscholen. Dat zijn 
De Klimop, Juliana van Stolberg, 
Montessori, Sokkerwei in Castri-
cum en de Rembrandt in Akers-
loot. 

Open dagen 
basisscholen

Limmen - Op dinsdag 18 febru-
ari wordt in de ontmoetingsruim-
te achter in de Corneliuskerk de 
jaarlijkse parochieavond gehou-
den vanaf 20.00 uur. Wat vooral 
een gespreksonderwerp zal zijn, 
zijn de fusieontwikkelingen in de 
regio. Gast is Ad de Groot van 
het landelijk platform ‘Bezield 
Verband’. Een platform dat zich 
verzet tegen de megafusies die 
overal in de verschillende bis-
dommen plaatsvinden.

Over fuseren

Castricum - Het kan bezoe-
kers van het Noordhollands 
Duinreservaat bijna niet ont-
gaan dat er steeds meer wan-
delpaden, sloten en duinval-
leien onder water staan. 

,,De oorzaak is een natuurlijk 
proces dat gunstig is voor plan-
ten, amfibieën en vogels’, aldus 
een woordvoerder van PWN.  
,,PWN wil voorkomen dat be-

zoekers teveel hinder ondervin-
den. Waar mogelijk wordt daar-
om zand gestort.” 

De grondwaterstand is enorm 
gestegen en de bodem begint 
verzadigd te raken. Wandelpa-
den op de lage delen komen on-
der water te staan en veranderen 
in modderpoelen. 
,,En de wandelpaden in de 
bossen liggen vol met blade-

Water op de paden in de duinen
ren. Door die bladeren ontstaat 
er een humuslaag die als een 
spons water vasthoudt. Plan-
ten als orchideeën, parnassia en 
gentianen zijn zeldzame planten 
die voordeel halen uit alle nattig-
heid. Verder profiteren amfibieën 
als kikkers, padden en salaman-
ders hiervan en op hun beurt 
ook weer vogels die deze dieren 
op hun menu hebben, zoals bij-
voorbeeld reigers.”

Oude Woonstal bedankt 
alle trouwe klanten

Castricum - De afgelopen za-
terdagen zouden de laatste ope-
ningsdagen zijn van De Ou-
de Woonstal. En telkens was er 
sprake van een gezellige drukte. 
,,Veel trouwe klanten kwamen 
nog één laatste blik werpen in 
onze showroom”, aldus eigenaar 
Fred de Ridder. ,,We hebben ont-
zettend veel verkocht, maar wij 
hadden nog wat meubelen in 
de opslag staan. Deze meubelen 
hebben nu een mooie plek ge-
kregen in de showroom en wij 

hebben dus besloten om nog 
twee zaterdagen open te gaan. 
Via dit krantenartikel willen wij 
graag alle klanten danken. Voor 
hen hebben wij altijd met heel 
veel plezier in De Oude Woonstal 
gewerkt.” 
Wie nog nooit een kijkje in De 
Oude Woonstal heeft genomen 
of op zoek is naar een mooi meu-
belstuk tegen een lage prijs  kan 
terecht op de Castricummerwerf 
16, Castricum, tel.: 0251-673639, 
www.deoudewoonstal.nl.

Castricum - Back to Big noe-
men de presentatoren het pro-
gramma van Just Jazz dat 13 fe-

Jazz op 
Castricum105

bruari vanaf 19.00 uur op Radio 
Castricum105 te horen is.
De uitzending staat in teken van 
muziek uit de Big Apple, New 
York en Bigbands. Bennie Good-
man, Count Basie, Duke Elling-
ton zullen voor een stuk zeer 
swingende muziek zorgen.  
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Castricum - In de nacht van 
zondag op maandag een week 
geleden is ingebroken in drie 
winkels in winkelcentrum Gees-
terduin. Diverse goederen zijn 
ontvreemd. De daders zijn ge-
vlucht op een bromfiets. Zij 
droegen bivakmutsen en reden 
weg richting Gobatstraat. 

Maandagmorgen rond 10.00 
uur werd op het strand de res-
ten van een dier gevonden. Deze 
kwamen onder het zand tevoor-
schijn. Onbekend is om wat voor 
dier het ging. De resten zijn op-
geruimd. 

Rond 11.45 uur vond er een ern-
stig verkeersongeval plaats op 
de Provincialeweg tussen een 
vrachtwagen en een personen-
auto. De vrachtwagen kwam 
vanuit Castricum en was gevuld 
met tien ton kleigrind. Na het 
optrekken is de oplegger gaan 
schudden, waardoor de bestuur-
der de controle over de vracht-
wagen verloor en in de berm te-
rechtkwam. De chauffeur is te-
gen gaan sturen en schoot hier-
door de weg over en schaarde. 
De personenauto die richting 
Castricum reed botste frontaal 
op de vrachtwagen. Er was geen 
sprake van letsel. 
Woensdagmorgen vloog een 
wasmachine in de brand in een 
woning op de Oranjelaan. Dank-
zij de bandweer, die snel ter 
plaatse was, bleef de schade be-
perkt.
Donderdag vond even na het 
middaguur een ongeval plaats 
op de Stationsweg.
Een vrouw was met haar scoo-
tmobiel tegen de rand van de 
stoep gereden en daarna omge-
vallen. Zij raakte lichtgewond. 
's Avonds rond 18.50 uur kwam 
er een melding binnen bij de po-
litie omdat er werd ingebroken in 
een woning aan de Jacob Rens-
dorpstraat. Buren hoorden ge-
stommel terwijl er niemand thuis 
was. Zij zagen bovendien ie-
mand met een zaklamp schijnen. 
Politie was zeer snel ter plaatse. 
De woning is doorzocht, maar 
de inbreker was gevlogen. Er is 
niets ontvreemd.
Zaterdag is een chauffeur van 
een VW-bus bekeurd omdat het 
kenteken ontbrak aan de voorzij-
de van de bus en er aan de ach-
terkant slechts een klein stukje 
zichtbaar was. 

's Avonds vond er een kop-
staartaanrijding plaats op de A9 
ter hoogte van Motel Akersloot. 
Een bestuurder week uit voor 
een dier op de weg en kwam 
hierdoor tegen de vangrail aan. 
De automobilist die achter hem 
reed remde hard af om een bot-
sing te voorkomen, maar de auto 
die daarachter botste tegen hem 
aan. Met alleen wat schaafwon-
den kwamen ze alle drie met de 
schrik vrij.

Castricum - De vraag naar hulp 
bij het invullen van de belasting-
formulieren neemt toe. De FNV 
heeft hiervoor al jaren een be-
lastingservice voor leden waar 
deze formulieren gratis worden 
ingevuld. Een paar duizend vrij-
willigers zijn hiervoor opgeleid 
en ook in deze gemeente staan 
specialisten klaar om mensen 
bij te staan. Castricummers kun-
nen zich opgeven bij Jacque-
lien Buijs, tel. 0251-656585 op 
woensdag 12, maandag 17, don-
derdag 20 of maandag 24 febru-
ari van 19.30 tot 21.00 uur. De 
formulieren worden op afspraak 

in de maand maart ingevuld in 
dorpshuis De Kern. Opgave kan 
ook direct op de site van de FNV.

FNV-leden in Uitgeest, Akersloot 
en Limmen die van deze service 
gebruik willen maken, kunnen 
zich aanmelden voor 7 maart 
bij W. Weber, tel.: 072–5051210 
of via wweber@quicknet.nl. 
Er wordt ingevuld in het club-
gebouw van Speeltuinvereni-
ging Kindervreugd, Middelweg 
108/110 in Uitgeest op dinsdag 
11 maart, donderdag 13 maart, 
dinsdag 18 maart en donderdag 
20 maart. 

FNV-belastingservice van start

Castricum – Veel meisjes we-
ten heel goed wat ze willen. 
Neem nu Litha Riezenkamp, 
acht jaar oud en zij weet nu 
al dat ze iets goeds wil doen 
voor de wereld. 

Toen zo hoorde dat er pruiken 
worden gemaakt voor zieke men-
sen van het haar van een ander, 
twijfelde ze geen moment. Vorige 
week woensdag werd haar lange 
staart afgeknipt. Kapster Sandra, 
van Sandra’s Home Coiffures, 
maakte eerst een lange vlecht 
en knipte deze vervolgens af. De 
vlecht van 20 cm wordt gedo-
neerd aan de Nederlandse Haar-
stichting zodat er een pruik van 
kan worden gemaakt. En Litha? 
Die is ontzettend blij met haar 
mooi in model geknipte koppie…

Vlecht eraf voor goede doel

Castricum - Donderdagavond 
zijn in een volle raadszaal twee 
moties behandeld die pleitten 
voor een behoud van het losloop-
gebied in het park Noord End. 
De moties zijn toegelicht door 

Losloopgebied

Castricum - Ook dit jaar orga-
niseert Postzegelvereniging Cas-
tricum weer een postzegelbeurs. 
Op zondag 16 februari van 10.00 
tot 16.00 uur in Dorpshuis de 
Kern op de Overtoom zijn alle 
postzegelliefhebbers welkom. 

Eigen leden, handelaren en ver-
zamelaars uit alle delen van het 
land bieden een grote verschei-
denheid aan kwalitatief goed fi-
latelistisch materiaal aan. Ook 
zijn er de nodige dubbeltjesboe-
ken aanwezig. Natuurlijk kan er 
ook volop geruild worden in een 
aparte ruilhoek. De toegang is 

Postzegelbeurs in De Kern
gratis. Het bestuur verschaft in-
formatie over het verzamelen van 
postzegels en de voordelen van 
een lidmaatschap voor nog niet 
georganiseerde verzamelaars. 

Ex- verzamelaars en erfgena-
men, die een verzameling willen 
verkopen kunnen zich gratis la-
ten adviseren op welke wijze dit 
het beste kan geschieden. Op 
de beurs is ook een aparte hoek 
voor jeugdige verzamelaars. Hier 
kunnen zij gratis postzegels uit-
zoeken uit een grote partij door 
seniorleden beschikbaar gestel-
de zegels. 

Ron de Haan van de VrijeLijst en 
en Roel Beems van CKenG. De-
ze laatste motie werd gesteund 
door D66, VVD en CDA. 

Ook de voor- en tegenstanders 
kwamen aan het woord. Het on-
derwerp wordt verder besproken 
op 20 februari.

Stiltewandeling
Castricum - Op maandag 17 fe-
bruari is er weer een stiltewan-
deling
onder leiding van Marianne 
Duijn en Rob de Wit. Deze keer 
staat de wandeling in teken van 
Valentijnsdag. Rond 9.30 uur 
wordt verzameld op de parkeer-

plaats bij het informatiecentrum 
De Hoep aan de Zeeweg in Bak-
kum. Het vertrek is om 9.45 uur. 

De wandeling van vijf tot zes ki-
lometer voert door het duinge-
bied. Na afloop is er gelegenheid 
om gezamenlijk, voor eigen re-
kening, iets te drinken bij Johan-
na’s Hof. Deelname is gratis.

Regio - Met als doel om een vei-
lige en stimulerende leeromge-
ving te realiseren op al haar ba-
sisscholen, introduceerde Jonne 
Gaemers, voorzitter van het Col-
lege van Bestuur, dinsdag 4 fe-
bruari een nieuwe gedragscode.

De gedragscode is een lei-
draad voor alle leerlingen, ou-

ders en medewerkers van Ta-
bijn. De nieuwe gedragscode 
werd gepresenteerd op De Duif 
in Heiloo, één van de 25 Tabijn-
scholen in de regio. De leerlin-
gen gaan in verschillende werk-
vormen aan de slag met de kern-
waarden en op alle scholen zul-
len de ouders over de gedrags-
code worden geïnformeerd.

Gedragscode scholen Tabijn

Bakkum - Op 16 februari organi-
seert Tineke van der Velden-Jon-
ker voor de eerste keer ‘Sneeuw-

Sneeuwklokjes in het Duin
klokjes in het Duin’. In de natuur-
tuin De Doornduyn bloeien dan, 
ijs- en duizenden verschillende 
sneeuwklokjes. Bezoekers kun-
nen bovendien een wandeling 
maken door de bijzondere duin-
tuin en zich opwarmen in het 
tuinhuis. Hier is koffie/thee en 
appeltaart verkrijgbaar. Groen-
fotograaf Hans Clauzing geeft 
in het tuinhuis een doorlopende 
beeldvoorstelling. Hier toont hij 
tuinen en kwekerijen die hij de 
afgelopen jaren met zijn camera 
heeft bezocht en die binnenkort 
in boekvorm te zien zijn. De tuin 
is open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Het adres is Duinweg 2 Bakkum-
Noord. Entree drie euro.
 

Castricum - Op maandag 17 fe-
bruari presenteert Rotary Club 
Castricum de film The Monu-
ments Men in Corso Bioscoop. 

De film is deze week in Berlijn  in 

Naar film voor Voedselbank
première gegaan en is nu al te 
zien in Castricum. 
De opbrengst van deze benefiet-
voorstelling is voor de Voedsel-
bank IJmond-Noord. Aanvang 
21.00 uur. 

Limmen - Sommigen komen 
voorzichtig al boven de grond 
spieken; de bloemen van de bol-
len in Limmen. Tot vrijdag 14 fe-
bruari kunnen groepen zich aan-
melden voor de voorinschrijving 

via info@bloemendagenlimmen.
nl. 
Er zijn plannen om ruimte op het 
park aan de Vuurbaak te creë-
ren, dus ook wie op zoek is naar 
een locatie kan zich aanmelden. 

www. .nl

www. .nl
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Castricum - Volleybalvereni-
ging Croonenburg speelde za-
terdag in Amsterdam tegen VVA. 
De Castricummers gingen met 
een krappe selectie op pad. Tij-
dens het begin van de eerste set 
konden Crooneburg goed mee-
komen, maar dat zakte later in. 
De tegenstander had een goe-
de service en wist daardoor de 
pass van Croonenburg goed 
onder druk te zetten. De eer-
ste set werd gewonnen door de 

Amsterdammers met 25-17. De 
tweede set begon zoals de vo-
rige set was geëindigd; de pass 
stond weer onder druk. VVA had 
een goede blokkering. 
De tweede en derde set ging 
verloren met 25-20. Tijdens de 
vierde set werden weer veel fou-
ten gemaakt door Castricum. 
Dit keer was het verlies 25-16. 
De volgende wedstrijd is zater-
dag 15 februari vanaf 18.00 te-
gen Sovoxo.

Castricum - Zondag speel-
de het jongste competitieteam 
van Badminton Club Castricum 
(BCC) haar derde thuiswedstrijd, 
ditmaal tegen Flash de Mare 2 
uit Alkmaar. Bij gebrek aan he-
ren bestaat het team van BCC uit 
vier dames. Met maar liefst drie 
‘driesetters’ en een laatste partij 

die eindigde met een stand van 
24-26, was het een spannen-
de wedstrijd. Uiteindelijk was de 
uitslag 4-4. Met deze punten er-
bij staat BCC na vijf wedstrijden 
op een totaal van dertig punten. 
Wie ook mee wil spelen kan voor 
meer informatie kijken op www.
bccastricum.nl. 

Castricum - Zaterdag 15 maart 
van 13.00 tot 17.00 uur organi-
seert Team VliegTuig, deelne-
mer aan Alpe d’HuZes 2014, in 
samenwerking met Ben Riet-
dijk Sport in Castricum een spin-
ningmarathon voor KWF Kan-
kerbestrijding. Er wordt vier 
uur lang gefietst voor het goe-
de doel, waarbij voor tien eu-
ro per uur kan worden meege-
fietst. Er is bovendien een dag-
loterij met prijzen en kinderen 
kunnen hun geluk beproeven bij 
de grabbelton en zich uitleven 
bij leuke activiteiten. En er kan 

nog worden ingeschreven. Team 
VliegTuig is alweer voor het vier-
de jaar deelnemer aan de Alpe 
d’HuZes. Het team, dat bestaat 
uit zeven leden waarvan vier uit 
Castricum en omgeving, gaat op 
donderdag 5 juni de de legenda-
rische Alpe d'Huez tot zes keer 
per fiets beklimmen. Teamleden 
Joost Strauss, Michael Bommel-
burg, Joost Christiani en Patri-
cia Smulders zetten zich in om 
zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor KWF Kankerbestrij-
ding. Het team is nog druk op 
zoek naar lokale sponsoren. Al-

pe d’HuZes is een actie waar-
bij deelnemers, alleen of in een 
team, geld bijeenbrengen waar-
mee zij een bijdrage leveren aan 
de strijd voor de overwinning op 
kanker. De missie is het bevor-
deren en ondersteunen van (we-
tenschappelijk) onderzoek naar 
kanker in alle mogelijke vormen, 
zodat mensen goed, gelukkig en 
gezond kunnen leven met kan-
ker. Mensen die willen meedoen 
aan de spinningmarathon boven 
sporthal De Bloemen en nieuwe 
sponsoren kunnen mailen naar 
teamvliegtuig@gmail.com.

Amsterdam te sterk 
voor Croonenburg

Meedoen met spinning-
marathon Alpe d’HuZes

Gelijkspel voor 
badmintonners

Castricum - Na een gezellige 
reeks keezen in café's My Way, 
Scale en Borst zijn ondertus-
sen de winnaars bekend. Jalan-
nah Glim en Leonie Zandbergen 
kunnen hun koffers gaan pak-
ken. Zij staken met vlag en wim-
pel boven de overige spelers uit 

Keezen bij My Way, Scala 
en Borst; winnaars bekend

en hebben daarmee terecht een 
mooi reisje gewonnen. Inschrij-
ven voor de volgende serie kee-
zen is mogelijk via Facebook: 
keezen in Castricum. De gast-
heren en -dames ontvangen de 
deelnmers met gratis koffie en 
borrelhapjes.  

Nuttige overwinning voor 
heren CSV/Meervogels ’60
Akersloot - De heren van hand-
balvereniging CSV/Meervo-
gels ’60 hadden in de thuiswed-
strijd tegen de reserves van E en 
O wat goed te maken gezien de 
ruime nederlaag in de heenwed-
strijd. Voor een goed gevulde tri-
bune ging de thuisploeg goed 
van start en namen al snel een 
kleine voorsprong die in het ver-
loop van de eerste helft werd uit-
gebouwd naar een ruime 15-8 
voorsprong bij het rustsignaal. 
In een wat rommelige tweede 
helft wisten de heren van CSV/

Meervogels’60 deze voorsprong 
te behouden. Zij stuurden E en 
O 2 met lege handen terug naar 
het Drentse Emmen. Bij het laat-
ste fluitsignaal stond er 29-25 op 
het scorebord. 
Al met al een zeer nuttige over-
winning van de thuisploeg die 
zo de aansluiting met de mid-
denmoot behoudt. De doelpun-
ten werden gemaakt door John 
Vels 7, Marten Buitelaar en Xan-
der Blankestijn 6, Arne Beentjes 
5, Marco Buur 3, Koen Hoberg 
en Erwin Winters 1.

Limmen - Sanne Briefjes van ta-
feltennisvereniging Limmen be-
hoort tot de beste spelers van 
Nederland in de leeftijdscatego-
rie A-licentie. Via de voorrondes 

heeft zij zich nu geplaatst voor de 
finale van Nederland!  Op zondag 
9 februari werd in Assen de hal-
ve finale van de Nationale jeugd-
meerkampen gespeeld. In deze 

Sanne Briefjes plaats zich 
voor finale van Nederland

fase van het toernooi zijn er uit 
heel Nederland per leeftijdscate-
gorie nog 24 spelers over, waar-
van de beste twaalf zich plaatsen 
voor de finale op 31 mei en 1 ju-
ni. Sanne won drie wedstrijden op 
een rij met 3-0, 3-1 en 3-0. Daar-
na verloor zij twee wedstrijden. 
Het resultaat: drie speelsters op 
de tweede plaats met elk zes 
wedstrijdpunten. In zo'n geval 
wordt de meerkampregel toege-
past: vergelijk het resultaat in de 
onderlinge set(s). 
Deze regel was duidelijk in het 
voordeel van de speelster uit Lim-
men en dat betekende een twee-
de plaats in de eindklassering en 
plaatsing in de finale pupillen-
meisjes Nederland 2014.

Castricum - Kinderen uit de 
groepen 3 tot en met 8 kun-
nen zich inschrijven via de web-
site van Sportservice Kennemer-
land voor sportieve activiteiten. 

Op maandag 24 februari kunnen 
zij meedoen aan een smashbal-
clinic van volleybalvereniging 
Croonenburg in De Bloemen. 
Freerunnen kan op maandag 24 

Sportactiviteiten in vakantie
februari in de gymzaal aan de Ho-
geweg in Limmen. De toegang is 
gratis. Ga voor meer informatie 
en aanmelden naar www.sport-
servicekennemerland.nl.
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Rugbyers boeken zege
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft de start van de 
tweede helft glans gegeven door 
een zege. De thuisploeg boekte 
een overwinning op Rugby Club 
Hilversum, dat met 20-17 de wed-
strijdpunten in Castricum liet, zelf 
genoegen nemend met een bo-
nuspunt. Ondanks de prima zege 
blijven de Castricummers staan 
op plaats vijf met gelijk aantal 
punten als de Dukes. 
Er ontspon zich een aantrekke-
lijk kat en muisspel op het hoofd-
veld van de Duinranders. Na een 
kleine tien minuten werd de ope-
ningsscore, na een eerder gemis-
te penalty kick van Fedde Lings-
ma, door Rik Roovers verzorgd 
met de conversie voor Lingsma. 
De thuisploeg wilde koste wat 
kost de aansluiting houden en via 
Ioan Tomsacu werd deze inspan-
ning beloond. Menno Rechstei-
ner was minder gelukkig in de af-
ronding van de bonus. Dit smaak-
te absoluut naar meer en brutaal 
werd de voorsprong, door een 

try van Sepp Kotten, gepakt voor 
Castricummers. De gasten lieten 
dit niet op zich zitten en via Je-
roen Alma en Lingsma werd de 
achterstand omgebogen in een 
10-14 voorsprong. Nog voor de 
rust stelde Cas RC orde op za-
ken door een try van Rob van der 
Velden en de twee extra punten 
door Rechsteiner. Met de stand 
17-14 werd de rust ingeluid. De 
tweede helft werd het hele veld 
benut. De Castricummers gaven 
twee scoringsmogelijkheden via 
penalties weg, waarvan Lingsma 
er een benutte. Hiermee was de 
stand weer gelijk.  Ook Hilversum 
trok zo af en toe aan de noodrem 
en Rechsteiner maakte dankbaar 
gebruik van de gegeven penalty 
door deze beheerst tussen de pa-
len te schieten. De ontlading was 
uiteindelijk groot na het laatste 
fluitsignaal van Michael Steven-
son.  Zaterdag 15 februari staat 
de uit wedstrijd tegen LRC Diok 
gepland., kick off  15.00 uur. Foto 
Theo Beentjes. 

Clarke op nationaal podium
Castricum - Bij de Nederland-
se kampioenschappen indoorat-
letiek voor AB-junioren in Apel-
doorn heeft Ryan Clarke van AV 
Castricum op de 800 meter een 
prachtige tweede plaats be-
haald.
De b-junior had zich zaterdag 
rechtstreeks voor de finale ge-
plaatst door zijn serie in een 
tijd van 2.03,67 op zijn naam te 
schrijven. In de finale ging het 
aanzienlijk sneller. Na de door-
komst op 400 meter in 55 se-
conden moest Clarke de late-
re winnaar Ivan Feitsma laten 
gaan, maar kon hij zelf ook een 
hoog tempo handhaven. Met 
zijn eindtijd van 1.57,13 stelde hij 
niet alleen het zilver veilig, maar 
scherpte hij ook zijn beste tijd 

ooit met maar liefst ruim drie se-
conden aan.

Steven Veenstra kwam uit op de 
400 meter. De AVC’er overleefde 
weliswaar de series niet, maar 
liep met zijn tijd van 54,73 een 
sterke race. Met deze tijd ver-
beterde hij zijn persoonlijk re-
cord met ruim 1,5 seconde. Bij 
de meisjes was AV Castricum 
op deze afstand vertegenwoor-
digd door Owi Boon. Zij won 
haar serie overtuigend in 59,44, 
maar kon in de halve finale dit 
goede resultaat niet herhalen. 
Daan Notenboom had gekozen 
voor de 1.500 meter. Met 4.40,10 
liep hij een goede race, waarmee 
hij zijn persoonlijk record van 
4.53,76 meer dan verpulverde.

Castricum - Elke woensdag-
middag, buiten de schoolva-
kanties om, wordt tussen 16.00 
en 17.00 uur afgezwommen in 
zwembad De Witte Brug. Deze 
maand behaalden 46 kandidaten 
hun diploma.
Op woensdag 15 januari, was er 
een groep van twintig kandida-
ten die voor het diploma A af-
zwommen. Nadiya Abulikenmu, 
Mila Bakker, Stijn de Boer, Fem-
ke van Brussel, Farimah Hajat-
pooz Birgomi, Harold Hollmann, 
Kees Hoogeveen, Lynn Kaan-
dorp, Bart Kivit, Daniël Koop-
man, Dena Koopman, Mees 
Kroes, Xavi Lang, Twan Leijen, 
Fidele Makungu, Jarno Pet, Teun 
Ruijter, Thijmen Snel, Eva Veldt 
en Jet Verver hebben met goed 
gevolg alle eisen voor het eerste 
zwemdiploma afgelegd.
Op 22 januari zwommen zestien 
kandidaten af voor het B-diplo-
ma: Diego Bulo, Babs Groot, Mi-
ka Horn, Job Huiberts, Erik Kra-
mer, Tim Levering, Guusje Lieu-
wes, Jesse Nooij, Damian Plas-
meyer, Chamène de Ruyter, Fa-
bian Sewalt, Thijs Sprenkeling, 
Miquel Tijsen, Eva van Waveren 
Hogervorst, Tristan Way en Ili-
an Wesselius zijn allemaal ge-
slaagd.

Op 29 januari werd er eerst door 
zeven kandidaten succesvol af-
gezwommen voor het C-diplo-
ma: Merel van den Booren, Isa-
belle van Breukelen, Chenoa 
Fontijn, Milan Meester, Farjad 
Onderwater, Xander de Vink en 
Nika Weener. Daarna volgde 
het afzwemmen voor snorkelen. 
Dat diploma werd behaald door 
Anouk Brakenhoff, Kareem Col-
leye en Tim van Egmond.

Afzwemmers

Castricum - Badminton, tafel-
tennis of volleybal; zomaar een 
greep uit de sporten die 55-plus-
sers tijdens de Sportinstuif kan 
beoefenen. Professionele be-
geleiders Trees Werring en In-
grid begeleiden de sporters zo-
dat iedereen op zijn eigen ni-
veau en tempo mee kan doen. 
Nieuwe deelnemers zijn wel-
kom om een keer een proefles 
mee te doen. De sportinstuif is 
tot en met juni elke donderdag-
middag van 13.45 tot 15.45 uur. 
De kosten zijn vier euro per keer 

en vooraf aanmelden is niet no-
dig. Badmintonnen is elke dins-
dag van 13.45 tot 15.15 uur. Voor 
deze sport is aanmelding nood-
zakelijk en dit kan via Stichting 
Welzijn Castricum. Men kan ook 
altijd even binnenlopen en een 
proefles meedraaien. Beide ac-
tiviteiten vinden plaats in Sport-
centrum De Bloemen, De Bloe-
men 71 in Castricum. Voor meer 
informatie of aanmelden: Stich-
ting Welzijn Castricum, tel.:  
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

Sporten voor 55+

Heemskerk - Afgelopen week-
einde vond het NK Schermen 
voor veteranen plaats in Alk-
maar. Birgitta Perton uit Akers-
loot, en schermtrainer in Heems-
kerk, heeft in haar leeftijdsklas-
se 50+ zowel op het wapen flo-
ret als degen goud behaald. Naast 
de eigen leeftijdscategorie werd er 
ook een gemixte strijd gehouden. 
Op het wapen degen won in de 
algemene klasse de Brits-Neder-
landse Winstanley (39) van Per-
ton (52). In categorie 50+ wist Per-
ton het goud wel te behouden voor 
het derde achtereenvolgende jaar. 

In de algemene klasse floret en in 
de eigen leeftijdscategorie is het 
sparren op floret telkens met de 55 
jarige Mieke de Graaf, voormalig 
Europees Kampioene. In de voor-
rondes won Perton met 5-3 van De 
Graaf. De ranking op het Tableau 
van eliminatie kwam zo uit dat De 
Graaf en Perton elkaar in de halve 
finale al tegen kwamen. Daar pak-
te De Graaf de winst voor de al-
gemene klasse en bleef het brons 
voor Perton. In de 50+ categorie 
versloeg Perton in de halve finale 
de nummer 2, Fleischer, met 10-9 
en in de finale alsnog de eerst ge-

plaatste De Graaf met 8-7. Dat le-
verde op het wapen floret tijdens 
een NK voor het eerst de gouden 
beker op voor Perton.

Twee maal goud voor Birgitta Perton

Dames 1 komen tekort
Limmen - Op het kunstgras-
veld in Roelofarendsveen 
stond de lastige uitwedstrijd 
tegen Alkmania op het pro-
gramma voor de Dames 1 van 
voelbalvereniging Limmen. 

In de thuiswedstrijd werd nog 
verdienstelijk gelijk gespeeld, 
maar nu bleek Alkmania toch 
een maatje te groot. Al snel wist 
de thuisploeg twee fouten van 
Limmen af te straffen en stond 
de ploeg met 2-0 voor. Aanval-
lend kon Limmen daar de eer-
ste helft niets tegenover stellen. 
Teveel persoonlijke duels wer-
den verloren, waardoor Limmer 
balbezit steeds maar kort duur-
de. Vlak voor rust wist Alkmania 
de score uit te breiden naar 3-0 

waardoor de wedstrijd al voor 
rust beslist leek. 
De tweede helft beet Limmen 
wat meer van zich af. Alkma-
nia bleef de ploeg die het spel 
maakte, maar echt gevaarlijk 
werden ze niet. Limmen won 
meer duels en kwam enkele ke-
ren in de buurt van de keepster 
van Alkmania, maar tot score 
kwamen ze niet.
De ploeg uit Roelofarendsveen 
wist met twee afstandsschoten 
de score nog uit te breiden naar 
5-0. 

Al met al een wedstrijd om snel 
te vergeten. Over twee weken 
staat de volgende wedstrijd op 
het programma tegen Bernardus 
Dames 1. 

De Vriendschap
Akersloot - Zaterdag 15 februa-
ri organiseert De Vriendschap een 
dartstoernooi voor iedereen. Kla-
verjassen kan hier ook op zater-
dag 15 februari vanaf 20.00 uur. In-
schrijven via info@vriendschapa-
kersloot.nl of tel.: 0251-312866. 
De aanvangstijd is 20.00 uur. Een 
dag later wordt het vierde keez-
toernooi van dit seizoen gehou-
den. Inschrijven kan via keezbord.
nl of aan de zaal. Aanvang 13.00 
uur. Het adres is Kerklaan 18 in 
Akersloot.

Zondag 16 februari 14.30 uur:

Limmen  -  Zaanlandia

balsponsor:	 Keurslagerij snel

pupil v.d. week:	jesse glorie (speler limmen d1)
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