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Wethouders van D66 
en VVD zijn opgestapt

Castricum - Donderdag-
zijn wethouders Klijnstra 
(D66) en Hollenberg (VVD) 
zijn door hun fractie terug-
getrokken nadat bleek dat 
een meerderheid van de ge-
meenteraad in zou stemmen 
met een motie van wantrou-
wen tegen Klijnstra, wethou-
der van financiën. De motie 
kreeg steun van de voltallige 
oppositie én de coalitiepar-
tijen CKenG en PvdA. In de-
cember bleek dat Klijnstra de 
zaken niet meer onder con-
trole had en er een tekort op 
de begroting was ontstaan. 
Dit was al eerder bekend, 
maar de raad werd hierover 
niet geïnformeerd. Het tekort 
is onder andere ontstaan 
door de inhuur van externen 
vanwege ziekteverzuim en de 
op handen zijnde BUCH-fu-

sie. De vragen die daarna ge-
steld zijn door de raad, zijn 
niet adequaat door Klijnstra 
beantwoord, aldus de motie. 
Hannie Lutke Schipholt van 
GroenLinks: ,,De overschrij-
dingen op zich waren niet 
het enige probleem. Door de 
niet geloofwaardige verkla-
ringen over het late informe-
ren van de raad en omdat we 
geen vertrouwen hebben in 
de oplossingen die zijn voor-
gesteld, konden we niet an-
ders dan zorgen dat hij zou 
opstappen.”
,,Met deze stap werd de sa-
menwerking tussen de co-
alitiepartners onhoudbaar”, 
stellen Marcel Steeman 
(D66) en Kees Rood (VVD) 
in en gezamelijk persbe-
richt. ,,Een stap die, naar nu 
blijkt, vooropgezet was en in 

nauw overleg tussen opposi-
tie en een deel van de coa-
litie was voorbereid. Groen-
Links kondigde al in januari 
aan van de wethouder af te 
willen en heeft er nog ruim 
een maand over gedaan om 
een stok te vinden om mee te 
slaan.” Het rommelde al lan-
ger in de coalitie. Toch was 
het verrassend dat niet alleen 
Klijnstra de raadszaal verliet 
toen bleek dat de motie een 
meerderheid aan steun zou 
behalen, maar dat ook Hol-
lenberg opstapte. Zij zegt 
op Twitter: ,,Ik ben het hon-
derd procent eens met de 
fractie VVD dat we uit de-
ze coalitie zijn gestapt. Part-
ners moet je kunnen vertrou-
wen.” Kees Rood: ,,De ver-
trouwensbreuk veroorzaakt 
schade, terwijl er grote druk 
ligt op de uitvoering van de 
zorgtaken, de BUCH-samen-
werking en het financieel be-
heer.” Roel Beens van CKenG 
ziet het anders: ,,D66 had de 
coalitie in stand kunnen hou-
den door een andere kan-
didaat naar voren te schui-
ven, maar koos ervoor om op 
te stappen. Ook de VVD liep  
weg voor haar verantwoorde-
lijkheid.” 

Provincialeweg dicht
Castricum - De provincie 
voert van maandag 14 tot en 
met donderdag 17 maart de 
laatste werkzaamheden uit 
aan de N203 tussen Castri-

cum en Uitgeest. De N203 
is vier nachten van 20.00 uur 
tot 5.00 uur afgesloten voor 
al het verkeer, met uitzonde-
ring van nood- en hulpdien-
sten. De laatste werkzaam-
heden bestaan uit het vast-
zetten van de bermranden 
langs het asfalt. Deze zijn 
verzakt door de vele regen. 
De markering op het fiets-
pad langs de Provincialeweg 
wordt vernieuwd, omdat deze 
in het donker niet meer goed 
zichtbaar is. Het fietspad bij 
het tankstation in Limmen 
wordt geasfalteerd. Ook lijnt 
de provincie de bestaande 
geleiderails uit en worden 
enkele verkeersborden aan-
gepast.

Winnaar Leids Cabaret 
Festival 2015 treedt op

Castricum - Vrijdag 26 fe-
bruari speelt Thijs van de 
Meeberg in Frank’s Huis-
kamertheater op de Dorps-
straat 23. Thijs van de Mee-
berg studeerde in 2014 af 
aan de Koningstheateraca-
demie en werkt bij de Caba-
retpoel, een kweekvijver voor 
nieuw cabarettalent. Daar 
ontwikkelde hij samen met 

regisseurs Pieter Bouwman 
en Tim van der Sluijs zijn af-
studeervoorstelling Vleesge-
worden, die hij vervolgens 
uitwerkte tot de versie die hij 
op het Leids Cabaret Festival 
2015 speelde. Hij won daar 
vervolgens zowel de jury- als 
de publieksprijs. Reserveren 
info@dorpsstraat23.nl of 06-
515162039.

SCHNITT VAN DE WEEK

FRAMBOZEN YOGHURT SCHNITT 

IN MAAR LIEFST 12 SMAKEN!!!

7,95

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

FEBRUARI
SCHNITTENMAAND

FEBRUARI
SCHNITTENMAAND

9,95

Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

Kalfsoester/
schnitzel
 50 % korting

800 gram witlof
150 gram ham

Samen €5,99
Alle vleeswaren huisgemaakt

Gebraden kip
Boterhamworst
Runderrollade

 Samen €4,99
Salami worstje

 100 gram €2,25
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 09-02-2016: Tess 
Molenaar, dochter van Jelle 
Molenaar en Elisabeth M.W. 
Leijen. 
Castricum - 31-01-2016: Jil-
lis Johannes Mous, zoon 
van René S. Mous en Josta 
A. Zijlstra. 09-02-2016: Mats 
Caï Engelkes, zoon van Ri-
chard E. Engelkes en Rianne 
Nieuwenhuijs.

Overleden
Castricum - 02-02-2016: Jo-
hannes Jäger, gehuwd met 
Helena J. Kalkman. 09-02-
2016: Wilhelmus J.A. Hoen-
selaar, gehuwd met C.M. de 
Swart. Limmen - 09-02-2016: 
Johannes J. Groot, gehuwd 
met Merijtje Koppes. 10-02-
2016: Elisabeth C. de Kort, 
weduwe van Jacobus J. van 
Hoog.

Overlast storm valt mee
Castricum - De storm die 
maandag over het land raas-
de zorgde voor relatief weinig 
overlast voor de hulpdiensten 
en gemeente.
De brandweer is wel om 2.35 
uitgerukt voor een boom over 
het fietspad en de Provinci-
ale weg, de N513. Iets later 

die ochtend om 5.40 uur lag 
er een boom op de Uitgees-
terweg en deze is verwijderd 
door het brandweerkorps uit 
Limmen.
De gemeentemedewerkers 
hebben overdag diverse tak-
ken verwijderd die waren af-
gebroken.

Castricum - Zondag om 
rond 15.20 uur is de brand-
weer uit Limmen uitge-
rukt naar het Hyacintenveld 
in Castricum voor een gas-
lek dat was ontstaan tijdens 
boorwerkzaamheden in het 
plafond. De brandweer heeft 
de hoofdleiding afgesloten 
en de woning goed geventi-
leerd in afwachting van het 

Gaslek en 
brandstichting

gasbedrijf. Donderdag om 
23.35 zijn de brandweerlie-
den uitgerukt voor een bui-
tenbrand aan de Laan van 
Albert`s Hoeve. Het ging om 
een klein brandje; bij een 
lantaarnpaal was een kroon-
ring in de brand gestoken. 
Deze ring wordt gebruikt om 
het plastic afval aan te han-
gen tijdens de inzamelda-
gen. De ring wordt vervan-
gen door de gemeente. 
Wie weet wie de dader is 
wordt gevraagd de politie te 
bellen.

Mooie uitslag op NK 
Castricum - Afgelopen 
weekend was het NK All-
round en NK Afstanden voor 
junioren op Sportcomplex de 
Meent in Alkmaar, de thuis-
baan van de Vereniging Ken-
nemer IJsbaan. Namens de 
VKIJ deden Paulien Verhaar 
(Dames Junioren B) en Thom 
de Vries (Heren Junioren C) 
mee. In de einduitslagen 
werd Paulien vijftiende in het 

eindklassement over de af-
standen 500-1000-1500 me-
ter. Tijdens het NK Mass start 
eindigde Paulien op een ne-
gende plaats!
Thom bezette in de einduit-
slagen een tiende plaats over 
in het eindklassement over 
de afstanden 500-1500 me-
ter. Tijdens het NK Mass start 
eindigde Thom ook op een 
tiende plaats.

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

Hoe rijden bus 73 en 74 
tijdens de renovatie?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Ook de bussen 73 
en 74 kunnen dan niet meer door de tunnel rijden. Vervoer-
der Connexxion moest daarom op zoek naar alternatieven. 
Omrijden via de Wijkertunnel bleek niet handig, vanwege 
de langere afstand en de kans op files. Connexxion heeft 
daarom een andere oplossing bedacht voor de gebruikers 
van deze buslijnen: bus 74 sluit aan op de pont en bus 73 
op de trein. In Velsen-Noord komt een tijdelijke pendelbus 
tussen de pont en station Beverwijk: buslijn 77.

Bus 73
Tijdens de renovatie rijdt bus 73 vanuit Velserbroek 2 keer 
per uur naar NS-station Santpoort-Noord. Daar kunnen 
reizigers de trein pakken naar Beverwijk of verder. In Be-
verwijk sluit de trein aan op de lokale busdiensten. Inclusief 
overstaptijd bedraagt de extra rijtijd ongeveer 8 minuten.

Tussen de stations Beverwijk en Uitgeest rijdt bus 73  
volgens de gebruikelijke dienstregeling. De halte Velser 
Traverse in Velsen-Noord vervalt, maar pendelbus 77  
stopt er wel vlakbij.

Bus 74
Bus 74 rijdt tijdens de renovatie alleen door IJmuiden en 
sluit op de zuidoever aan op de veerpont. Overdag rijdt de 
bus 3 keer per uur, ’s avonds en op zondag 2 keer per uur. 
Aan de andere kant van het kanaal rijdt de nieuwe pendel-
bus 77 tussen de pont en station Beverwijk, vanwaar je 
verder kunt reizen. De extra rijtijd voor een reiziger tussen 
Beverwijk en IJmuiden bedraagt ongeveer 10 minuten.

De halte Beeckestijn vervalt. De overige haltes van bus 74 
in Velsen-Zuid zijn te bereiken met bus 82 (IJmuiden – 
Amsterdam).

Van IJmuiden richting Alkmaar en Hoorn
Reizigers naar Alkmaar en Hoorn kunnen het beste de 
stoptrein in Driehuis pakken. Vanuit IJmuiden rijden de 
bussen 3 en 75 naar station Driehuis.

Meer weten? Met vragen over de buslijnen kunt u terecht 
bij Connexxion, van maandag t/m zaterdag overdag 
bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 266 63 99. 
Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? Kijk 
op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: www.
facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertunnelrws. 
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.00 uur 
zaterdag 18.30 uur  zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Familie weekend

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 21.00 uur  zondag 19.30 uur

maandag & woensdag 20.00 uur 
Hail Caesar

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 18.30 uur  dinsdag 20.00 uur 

Beyond sleep
vrijdag 18.30 uur 

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

The Lady in the Van
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

The Revenant
vrijdag 18.30 uur  zondag 15.30 uur

Publieke werken
zaterdag 13.30 uur  

zondag 15.30 uur  woensdag 16.00 uur  
Robinson Crusoe - 3D

zaterdag 16.00 uur  
zondag 13.00 uur  woensdag 15.30 uur  

Zootropolis (NL)
zaterdag 16.00 uur  

zondag 13.00 uur  woensdag 13.30 uur  
Alvin en de Chipmunks: Road Trip

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur  

Woezel en Pip
zondag 11.00 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 18 feb  t/m  24 feb 2016

FNV-belastingservice
Regio - De afgelopen 
maand is bij velen weer de 
blauwe envelop op de mat 
gevallen. Lang niet ieder-
een kan de vragen op de 
belastingaangifte zelf be-
antwoorden. De FNV heeft 
hiervoor al jaren een be-
lastingservice voor leden 
waar deze formulieren gra-
tis worden ingevuld. De-
genen die vorig jaar door 
de FNV zijn geholpen krij-
gen een brief van de belas-
tingdienst met een speciale 
machtigingscode. Die code 
moet bij het invullen wor-
den meegenomen. Wie zo’n 
machtigingscode niet heeft 
ontvangen moet die alsnog 
vooraf aanvragen bij de be-
lastingdienst.  

FNV-leden in de gemeente 
Castricum kunnen zich te-
lefonisch opgeven bij Chris-
tel de Wit, tel. 0251-657115, 
donderdag 11, maandag 15, 
donderdag 18, maandag 22, 
donderdag 25 en maan-

dag 29 februari van 19.30 
tot 21.00 uur. Deelnemers 
krijgen na opgave een brief 
thuis over wat ze mee moe-
ten nemen. De formulieren 
worden op afspraak in de 
maand maart en april inge-
vuld in dorpshuis De Kern. 
Opgave kan ook direct op 
de site van de FNV. 

Ook dit jaar kunnen de leden 
van de belastingwerkgroep 
Uitgeest/Limmen/Akersloot 
weer helpen bij het invullen 
uw belastingaangifte 2015. 
Er wordt ingevuld op 15, 22, 
29 en 31 maart in het club-
gebouw van Kindervreugd, 
Middelweg 108/110 in Uit-
geest. 
De leden die van deze ser-
vice gebruik willen maken 
kunnen zich aanmelden vóór 
7 maart bij: W. Weber te Lim-
men, telefoon 06-31330940 
maandag tot en met vrijdag 
tussen 19.00 en 20.00 uur of 
per  e-mail: fnvbelservuit-
geest@gmail.com.

Vier bands bij Bakkerij
Castricum - Zaterdag weer 
livemuziek in De Bakkerij 
met dit keer vier opkomen-
de bands. The Refs is een 
jong, ambitieus trio dat ge-
bruik maakt van de klas-
sieke gitaar-bas-drumsop-
stelling en is beïnvloed door 
bands als Bombay Bicycle 
Club, Foals en Arctic Mon-
keys. Tiger Pilots (foto) be-
staat uit vier muzikanten die 
zich onder andere heeft laten 
inspireren door het doom-
wave- en postpunkgeluid van 
bands  als Joy Division. Groo-
vy en dansbaar zijn de sleu-

telwoorden bij een optreden 
van het Amsterdamse vier-
tal. Het singer/songwriter-
duo 2nd Grade komt uit Cas-
tricum. Beste vrienden Sjoe-
rd en Jelle klinken door het 
combineren van een akoes-
tische en een elektrische gi-
taar net even anders dan veel 
generatiegenoten. Ook Your  
Average Neighbours is een 
duo, bestaande uit een gita-
rist en een drummer. De Rot-
terdammers putten inspiratie 
uit muzikale bronnen als Da-
vid Bowie, Pink Floyd en Ra-
diohead. Entree is vier euro.

Limmen -  Op 20 februari 
houden Conquista en Scou-
ting Limmen een spook-
tocht op het terrein van de 
Scouting. De tocht is in twee 
groepen verdeeld, de groep 
van acht tot en met elf jaar 
start om 19.30 uur en die 
van twaalf tot en met veer-
tien jaar om 21.15 uur. Kaart-
jes zijn te koop bij Conquista. 
Bij minder weer gaat de tocht 
gewoon door.

Spooktocht

Heiloo - Vanaf 22 februa-
ri tot half juli is de Kanaal-
weg vanwege werkzaamhe-
den afgesloten voor door-
gaand verkeer vanaf de krui-
sing Kanaalweg-Rosendaal 
tot bedrijventerrein Boeke-
lermeer Heiloo. De weg blijft 
wel open voor fietsverkeer. 
De werkzaamheden starten 
op de kruising Kanaalweg-
Rosendaal. Vanaf 24 maart is 
de kruising weer open voor 
verkeer. 

Kanaalweg 
afgesloten

Familieweekend
Familieweekend draait om de 
rijke weduwnaar Pieter Seve-
rijn ie zijn kinderen uitnodigt 
voor een familieweekend met 
de aankondiging dat hij be-
langrijk nieuws heeft. Rode-
rick, Fleur en Benjamin heb-
ben al snel de conclusie ge-
trokken dat hun vader ein-
delijk het familiefortuin gaat 
verdelen. 
Vol verwachting vertrekken 
ze naar het landgoed, maar 
eenmaal aangekomen wacht 
hen een vervelende verras-
sing. In plaats van nieuws 

over de verdeling van de er-
fenis worden de kinderen ge-
confronteerd met Bonnie, 
de mooie, ordinaire en bo-
venal dertig jaar jongere ge-
liefde van Pieter. Het gro-
te nieuws... Pieter en Bonnie 
gaan trouwen. Wanneer de 
ergste schok voorbij is, zetten 
de kinderen alles op alles om 
het huwelijk te voorkomen. 
Maar hoe hoger de strijd op-
laait, hoe meer de vraag zich 
opdringt wat er belangrijker 
is in het leven: geld of toch 
familie?

De nieuwe komedie Hail, 
Caesar! is geschreven en ge-
regisseerd door Oscarwin-
naars Joel en Ethan Coen. De 
sterrencast bestaat uit Ge-
orge Clooney, De film speelt 

Hail, Ceasar zich af in de laatste jaren van 
het Gouden Tijdperk in Hol-
lywood. Het verhaal beschrijft 
een dag van een ‘studio fixer’ 
die zich in allerlei bochten 
moet wringen om de proble-
men van de studio op te los-
sen.

Leer meer bij Taal-ent 
onderwijspraktijk

Regio - Plezier op school en 
leerresultaten die aansluiten 
bij de mogelijkheden van het 
kind. Dat is wat elke ouder 
graag wil voor zijn kind. Maar 
soms lukt dit niet op school. 
Leerresultaten vallen tegen 
en het plezier in leren neemt 
af. Saskia Scheerman en Ca-
rola Rooijmans zijn beiden 
leerkracht in het basisonder-
wijs en zien dit vaak gebeu-
ren. Zij merken dat kinderen 
vaak een goede stap voor-
uit maken met gerichte indi-
viduele begeleiding. Resulta-
ten verbeteren en daarmee 
neemt de motivatie om te le-
ren weer toe.

Saskia en Carola signaleer-
den dat ouders soms op zoek 
zijn naar professionele bege-
leiding buiten de school. In 
hun onderwijspraktijk Taal-
ent bieden zij individue-
le begeleiding aan kinderen 
met problemen met lezen en 

spelling (vermoeden van dys-
lexie) en rekenen. Zij werken 
hierbij nauw samen met ou-
ders en school. Saskia is ge-
specialiseerd in taal en dys-
lexie en Carola is taalkundi-
ge. Vanaf mei 2016 bieden zij 
ook de training ‘Ik leer leren’ 
aan. Deze training is bedoeld 
voor kinderen vanaf groep 7 
en richt zich op het aanleren 
van vaardigheden die nodig 
zijn om zelfstandig en effec-
tief te leren in het voortgezet 
onderwijs.  
Taal-ent biedt begeleiding 
voor kinderen in de omge-
ving Uitgeest en Akersloot.  
Het is mogelijk, in overleg 
met school of bso, een kind 
tijdens schooltijd op school 
of na schooltijd op de bso te 
begeleiden. Nieuwsgierig ge-
worden naar Taal-ent? Kijk 
op de website: www.taal-ent.
com of neem contact op voor 
een vrijblijvende intake: taal-
ent@outlook.com.
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Delen en rechtvaardigheid is 
verbindende factor 
De toename van het aantal zelfstan-
dige ondernemers zonder personeel 
is kenmerkend voor deze tijd; de zo-
genaamde zzp’ers. Velen sluiten zich 
aan bij de Ondernemers Vereniging 
Castricum. Ondernemers die hun  
talent inzetten voor het verkrijgen 
van inkomsten. Michaëla Wierdsma, 
zzp’er bij Verander Gedrag. Nu stelt ze 
voor en vraagt door.

Bij binnenkomst laat Marianne Vollers 
gelijk zien, of eigenlijk horen, wat zij  
vooral heeft geleerd in haar 26 jaar on-
dernemerschap: ageren, reageren en haar mond open durven 
doen. Ze is in een pittig telefoongesprek met een online provi-
der verwikkeld. Dat mondig zijn was een verborgen talent dat tot 
bloei is gekomen bij de nu 63-jarige Marianne. Ze begon als zelf-
standig secretaresse en werd al snel de spil van Winkelcentrum ’t 
Loo in Heiloo. Zo is het balletje gaan rollen als ambtelijk secretaris 
voor diverse (ondernemers)verenigingen. Ze heeft aanleg voor de 
Nederlandse taal en voor organiseren. En dat ze geen ‘typ Miep’ 
is, is wel duidelijk. Alleen notuleren is er voor haar niet bij. Juist 
de interactie maakt het interessant voor Marianne. Op de vraag 
waarom ze dit werkt doet, flapt Marianne eruit dat ze niks ander 
kan! En na een moment van nadenken glanst haar gezicht bij het 
antwoord: ,,Ik vind het zo ontzettend leuk om met ondernemers 
te werken, te zien hoe hard ze werken om dingen voor elkaar te 
krijgen. Daar mag ik dan een verbindende factor in zijn en hen 
ondersteunen op organisatorisch vlak.” 

Zelfstandig ondernemen verrijking
Dat het haar verrijkt is duidelijk. Ze is mondig, kent ontzettend veel 
mensen en kan haar levenswaarden erin kwijt; delen en recht-
vaardigheid. Als Bakkumse, opgegroeid langs de duinrand in een 
eenvoudig gezin, werd de basis gelegd voor deze waarden. Ze zag 
hoe kinderen uit Amsterdam helemaal wild werden van spelen in 
de duinen. Iets anders dan hun gebruikelijke drie hoog achter. Dat 
Castricummers het voorrecht hebben hier te wonen en dagelijks 
te genieten van de mooie omgeving, dat is wat ze een ander ook 
gunt. Ze doet dat letterlijk door haar vakantiehuisje uit te lenen 
aan mensen in nood of in actie te komen voor vluchtelingen. En 
als er aan haar integriteit wordt getwijfeld trap je op haar ziel. 
Ze heeft nooit spijt gehad van haar stap om als zzp’er aan het werk 
te gaan. ,,Volg je droom, gewoon doen en niet aarzelen”, is haar 
advies aan medeondernemers. ,,Zoek collega-ondernemers op, ga 
netwerken. Uit die gesprekken heb ik zoveel ideeën opgedaan.” 
Er is geen concurrentie volgens Marianne, je krijgt een opdracht 
omdat jij jij bent en de opdracht bij jou past. Daarnaast leer je bij 
netwerken ondernemers kennen die je klussen kunt doorgeven 
of waar je een verbinding voor kunt zijn.”

Carpe diem
Door omstandigheden leerde Marianne om elke dag te beleven 
alsof het de laatste is. De campertochten die ze al 35 jaar met haar 
man Ben maakt zijn daar een voorbeeld van. Het is haar lust en 
haar leven. Ook daar is ze een verbindende factor, ze organiseert 
reizen waar anderen ook aan deelnemen. Tenslotte gebruik je je 
talent niet alleen voor je werk.  Foto: R. Design4U Rob Berkemeier

Michaëla spreekt OVC talent:

Marianne Vollers

Zeventig jaar lid van PvdA
Castricum - Afgelopen 
week vierde de PvdA haar 
zeventigste verjaardag. In 
Castricum werden drie leden 
door de plaatselijke afdeling 
in het zonnetje gezet omdat 
ze zeventig jaar lid zijn van de 
partij. Dave van Ooijen, Ada 
Greuter en Greet Blokker 

gingen bij hen langs. Het zijn 
de dames Blokker-Uitslager 
uit Akersloot (91), Bootsma 
(89) en Compaan (87). 

Nel Blokker-Uitslager vertel-
de dat ze uit een rood nest 
komt: haar vader was negen 
jaar voorzitter van de SDAP in 

Purmerend en haar moeder 
was actief in  het vrouwen-
werk. Ze blijft lid van de par-
tij omdat het sociale karakter 
en solidariteit voor haar van 
belang zijn. De PvdA werd op 
9 februari 1946 opgericht in 
hotel Krasnapolsky in Am-
sterdam. 

Vitesse winnaar in 
derby tegen Limmen

Castricum - Door het re-
genachtige weer bleef de pu-
blieke belangstelling ver ach-
ter bij de verwachtingen. Met 
name de supportersscha-
re uit Limmen zou bij bete-
re weersomstandigheden 
veel groter zijn geweest. Mis-
schien was dat wel de reden  
waardoor Limmen uiteinde-
lijk de boot inging. Waar Vi-
tesse de eerste helft duide-
lijk heerste, was Limmen na 
rust de betere partij en had 
dan ook wel een puntje ver-
diend. Kort na de gelijkmaker 
wist Vitesse toch opnieuw af-
stand te nemen en die nieu-
we achterstand  bleek voor 
Limmen funest. 
De start van het sportieve 
en spannende duel beteken-
de tevens een nieuw clubre-
cord, want de eerste de beste 
aanval vanaf de aftrap lever-
de al na zeventien seconden 
de openingsgoal op. Slechts 
met een sporadische uitval 
kon Limmen gevaarlijk wor-
den zoals in de achttiende 
minuut, toen een gelijkma-

ker nog maar ternauwernood 
kon worden voorkomen. Bij 
de daarna volgende tegen-
aanval kwam Luuk ten Broek 
vrij voor de keeper maar zijn 
lob miste de juiste richting. En 
niet veel later bleef opnieuw 
een goede kans op een gro-
tere voorsprong onbenut. Na 
een scrimmage voor het doel 
leek de bal in de 37e minuut 
binnengetikt te worden, maar 
belandde toch nog tegen de 
paal zodat Vitesse aan de ge-
lijkmaker ontsnapte.
Na rust kreeg het duel een 
heel ander aanzien. De druk 
op de thuisploeg werd op-
gevoerd maar de creativi-
teit ontbrak om de defensie 
van Vitesse echt in gevaar 
te brengen. In de 77e minuut 
was het dan toch raak: 1-1. In 
de 81e minuut kwam Vites-
se opnieuw op voorsprong. 
Door de winst blijft Vitesse 
samen met KFC bovenaan 
staan in de tweede periode. 
Bij winst volgende week uit 
tegen United/DAVO kan die 
titel worden binnengesleept. 

Akersloot - Zaterdag 13 fe-
bruari is de volgende klaver-
jasdrive in café de Vriend-
schap. Was het voorheen de 
ouderen die dit mooie kaart-
spel beoefende, tegenwoor-
dig begint de jeugd steeds 
meer interesse te tonen in 
het klaverjassen. De aan-
vangstijd is 20.00 uur. Naast 
de drive met prijzen vindt er 
een verloting plaats. Opge-
ven voor deze drive is moge-
lijk via 0251-312866 of via in-
fo@vriendschapakersloot.nl.

Klaverjasdrive

Castricum - In de se-
rie De Ochtenden verzorgt 
Jan Loogman, docent cre-
atief schrijven, op donder-
dag 3 maart van 10.00 tot 
12.00 uur een workshop ple-
zier in schrijven in de biblio-
theek. Iedereen die wil schrij-
ven en door anderen wil wor-
den geïnspireerd, kan de-
ze ochtend in de bibliotheek 
terecht. Bestaande gedich-
ten vormen de inspiratie voor 
het schrijven van eigen tek-
sten. Zelf publiceerde hij 
sinds 2000 gedichten in ver-
schillende literaire bladen. In 
2010 verscheen zijn bundel 
Een woord valt uit het nest, in 
2015 zijn boek Een tempera-
mentvolle man, over zijn va-
der. Bibliotheek Kennemer-
waard organiseert regelma-
tig een programma voor se-
nioren met als titel: De Och-
tenden. Aanmelden kan op 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl.

Plezier in 
schrijven
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Kans voor nieuwe vorm 
van democratie 

Twee wethouder zijn afgelopen week opgestapt uit het college van Cas-
tricum. En nu wordt gezocht naar nieuwe mensen die de taken op zich 
willen nemen. Maar, wat moet zo iemand meebrengen om de opgave 
goed te kunnen vervullen? En, kan dat überhaupt? De aangewezen 
persoon komt immers terecht in een bestaand systeem met de oude 
problemen. En, er is geen enkele kans om de problemen binnen twee 
jaar op te lossen. Als wij dus uitgaan van de bestaande situatie en alleen 
maar de pionnen uitwisselen kunnen wij de problemen die zich hebben 
aangehoopt constructief nog aangaan? Sterker nog, wij gaan voortbor-
duren op een ziek systeem waar eigenlijk niemand meer echt in gelooft. 
En, waar de burger geen vertrouwen meer in heeft.
Geheimhouding van uitgaven van overheidsgeld, participatie die draait 
om de kleur van de bestratingsteen, maar geen kans geeft voor echte 
inbreng van betrokken burgers, een gemeente die zich oriënteert aan 
wensen van ondernemers, maar burgerinitiatieven afdoet als hobby’s, 
dat is de situatie van de afgelopen jaren. Ons gemeentebestuur, is het 
nog wel goed voor ons, de burger?
‘In meer dan 1500 steden vindt nu een democratische revolutie plaats’, 
een prachtig artikel van Rueben Millenaar  voor De Correspondent van 
afgelopen week toont aan dat de burger wel degelijk kan mee doen 
(en mee wil doen) in de beslissing over zorg, geld en inrichting van de 
gemeente. En hij toont aan dat het werkt. In de voorbeeldgemeentes 
en -steden kwam het vertrouwen in het bestuur terug bij de bewoners 
doordat beslissingen inzichtelijker en begrijpbaar werden. Mensen voel-
den zich weer betrokken en gedroegen zich vervolgens ook betrokken.
Wij hebben als gemeente op dit moment twee vrije vacatures voor 
wethouder in Castricum. Deze zijn beperkt op twee jaar tot in 2018 de 
volgende verkiezingen plaatsvinden. Als wij als burger nu eens zouden 
gaan solliciteren ervoor? Wij zijn best geschikt - we hebben immers veel 
expertise en kennis in huis. Wij wonen en leven hier en weten wat er 
speelt, het betreft ons geld en we zullen er erg zorgvuldig mee om gaan. 
Tevens hoef je voor je burger geen salaris te betalen en vragen wij ook 
geen wachtgeld.
Dus, wie wil er meedoen? De breuk in de coalitie is mede tot stand 
gekomen, omdat CKenG en PvdA een ‘socialer gezicht’ willen geven. 
Misschien dat zij samen met de oppositie Castricum ook willen helpen 
aan een democratischer gezicht? Het zou een proeftraject kunnen zijn 
tot aan de verkiezingen in 2018. Veel te verliezen hebben wij niet.
Naam en adres bekend bij de redactie. 

Klankhealing in Huis 
van Abhya

Bakkum - ,,Helende klanken 
brengen ontspanning, rust, 
transformatie en healing.” 
Dat zegt Joke Welboren. De 
klankhealing wordt door haar 
gegeven en met een aarden-
de visualisatie/geleide me-
ditatie en Shamandrum in-
geleid. Dit vindt plaats in de 

praktijkruimte van Marleen 
Tjon A Joe op Landgoed Duin 
en Bosch op donderdag 18 
februari in Huis van Abhya, 
Oude Parklaan 111/64, Land-
goed Duin en Bosch in Bak-
kum. º
Aanvang 20.00 uur. Reserve-
ren: m.tjona.joe@gmail.com.

Jack van Gelder komt 23 
maart naar Meervogels

Akersloot - Goed nieuws 
voor de sponsors en trouwe 
fans van Meervogels; Jack 
van Gelder komt alsnog naar 
sportpark Cloppenburch om 
daar de jaarlijkse sponsor-

avond op te luisteren. 
Nadat hij eerder op last van 
zijn huisarts op het laatste 
moment moest afzeggen, 
heeft de sportverslaggever 
nu woensdagavond 23 maart 

Tour van NIX in Castricum
Castricum - Op 17 februa-
ri doet de landelijke Tour van 
NIX Castricum aan. Wie van 
de drie is 25 jaar? Die vraag 
staat centraal bij de tour van 
NIX met de levende leeftijds-
quiz. Door mee te doen aan 
de quiz maken de deelne-
mende winkels kans op de 
oorkonde ‘Winkel van NIX’. 
De gemaks- en tabakszaken 

in Castricum hanteren de 
stelregel om iedere jongere 
tot 25 naar een ID te vragen. 
De Tour van Nix is een initi-
atief van de tabaks- en ge-
makswinkels, waarmee aan-
gesloten wordt op de lande-
lijke NIX18-campagne: geen 
alcohol en tabak onder de 
18. Primera Castricumº maakt 
kans op de oorkonde.

in zijn agenda vrijgemaakt.
 
Deze bijzondere avond is me-
de te danken is aan een bod 
op een spreekbeurt van Jack 
van Gelder door de M-Side 
supportersvereniging tijdens 
het 3FM Serious Request 
2014 in Haarlem en bedoeld 
om de sponsoren en trouwe 
supporters te bedanken voor 
hun gewaardeerde fi nancië-
le, organisatorische en spor-
tieve ondersteuning.  
Jack van Gelder is vooral be-
kend als sportverslaggever, 
voor het eerst bij de Olympi-
sche Spelen van Montreal en 
geroemd om zijn enthousias-
te commentaar. Een bekend 
voorbeeld is de wedstrijd Ar-
gentinië - Nederland tijdens 
het WK in 1998, waar hij het 
uitschreeuwde van vreugde 
toen Dennis Bergkamp het 
‘halve fi nale doelpunt’ scoor-
de.  
Voor de organisatie is dit wel 
meteen een uitdaging om dan 
ook weer de uit Akersloot af-
komstige voetbalbroers Ben 
en Daan Rienstra uit te no-
digen om door Jack te wor-
den geïnterviewd. Start om 
20.30 uur.

Croonenburg begroet 
tweehonderdste lid

Castricum - Volleybalver-
eniging Croonenburg heeft 
afgelopen week zijn twee-
honderdste lid verwelkomd: 
Jan Verbenne. 
Hij gaat spelen in de recre-
antencompetitie. Niet al-
leen Jan is lid van de club; 
zijn dochter Sacha volley-
balt al vanaf haar zevende 

bij Croonenburg. De nieuwe 
penningmeester Ed Kuhl-
man is blij: ,,Ik ben sinds 
september de penning-
meester en ik zie dat we in 
het afgelopen jaar al meer 
dan veertig nieuwe aanmel-
dingen hebben gehad. De 
trend zet zich ook in 2016 
door. Op naar de 250.” 

Dansen rond Zwarte Zee 
Castricum - Op vrijdag 19 
februari houdt Igram de 
workshop Dansen rond de 
Zwarte Zee onder leiding van 
Caspar Bik. Deze jonge dans-
docent is in 2013 afgestu-
deerd aan de dansacademie 
van Codarts in Rotterdam. 
Zowel tijdens zijn studie als 
erna heeft hij een aantal rei-
zen naar landen rond de 
Zwarte Zee gemaakt waar 
hij dansmateriaal bestudeerd 
heeft bij plaatselijke (dorps)
feesten, amateurgroepen en 
professionele staatsensem-
bles. Enige volksdanserva-
ring is vereist. 
In de gymzaal op de Eerste 
Groenelaan 62 in Castricum 

van 19.30-22.00 uur. Voor 
informatie en aanmelden: 
www.igram.nl.

Basiscursus 
schilderen

Castricum - Bij Perspec-
tief start donderdag 10 maart 
weer een zes avonden du-
rende basiscursus schilde-
ren. 
Deze basiscursus is een ver-
volg op de basiscursus teke-
nen, maar kan ook los hier-
van gevolgd worden. Er 
wordt voornamelijk gewerkt 
met acrylverf aan stillevens 
en landschappen. Informatie 
en aanmelden via de website: 
www.perspectiefcastricum.nl

www. .nl

www. .nl



Castricum - Op dinsdag 9 
februari omstreeks 15.30 uur 
is een meisje aangereden 
door een automobiliste op 
het fietspad van de rotonde 
Kleibroek/Oranjelaan/ Trom-
plaan. Op de rotonde kreeg 
het meisje geen voorrang. 
Een aanrijding volgde waar-
door ze op de motorkap te-
rechtkwam. De fiets van het 
meisje raakte door de aan-
rijding flink beschadigd. De 
vrouw is uitgestapt en heeft 
gevraagd hoe het ging.  Door 
de pijn en schrik heeft het 
meisje geen gegevens uitge-
wisseld met de vrouw. De po-
litie vraagt de vrouw zich te 
melden zodat de schade ge-
regeld kan worden. Het gaat 
om een wat oudere vrouw in 
een kleine zilvergrijze auto.

Wie reed meisje 
aan op rotonde?

Castricum - Woensdag aan 
het begin van de middag is 
in een woning aan de Oran-
jelaan ingebroken terwijl de 
bewoonster zich in de woon-
kamer bevond. Tussen 12.30 
en 13.00 uur is iemand via 
de achtertuin en keukendeur 
de woning binnengekomen. 
De dader heeft op de eerste 
verdieping uit de slaapkamer 
sieraden en geld weggeno-
men. De berwoonster heeft 
wel wat gehoord, maar nie-
mand gezien. ZIj dacht dat 
de geluiden van de buren af-
komstig waren.

Insluiping

Limmen - Zondag omstreeks 
12.45 uur werd een 60-jarige 
vrouw betrapt op winkeldief-
stal van goederen ter waarde 
van ruim 23 euro. Zij had de 
spullen in een tas gedaan en 
vervolgens niet afgerekend 
bij de kassa. Oplettend win-
kelpersoneel betrapte haar 
en schakelde de politie in. 
Ze is na verhoor vrijgelaten 
en kan een bekeuring tege-
moet zien.

Winkeldiefstal

Akersloot - Vrijdag om 19.35 
uur vond op de kruising 
Dorpsstraat/Koningsweg en 
aanrijding met alleen mate-
riële schade plaats tussen 
twee personenauto’s. De oor-
zaak van deze aanrijding was 
vermoedelijk hoge snelheid 
en alcoholgebruik bij één van 
de bestuurders, een 37-jari-
ge inwoner uit Akersloot. Hij 
is door de politie aangehou-
den .

Aanrijding

Babbeltruc bij senioren
Akersloot - Woensdag was 
er sprake van een babbel-
truc bij bewoners van  een 
woning aan de Pieter de 
Hooghstraat. Tussen 18.30 en 
18.45 uur belde een vrouw bij 
de woning aan. De bewoon-
ster van tachtig jaar oud 
deed de voordeur open. Zij 
en haar echtgenoot werden 
zoenend begroet door een 
voor hen onbekende vrouw. 
De onbekende vrouw ver-
telde dat ze de aan de over-
kant woonde. Verder vertelde 
ze dat haar auto bij een gara-

ge in Bergen stond en dat ze 
geen geld had om de repa-
ratie te betalen. Ze heeft ver-
volgens geld gevraagd aan 
de bewoonster. In goed ver-
trouwen heeft ze een bedrag 
van 250 euro aan de vrouw 
gegeven. De vrouw wilde ei-
genlijk 380 euro hebben. De 
vrouw is hierna vertrokken 
en vermoedelijk bij iemand in 
een auto ingestapt. De vrouw 
is blank, 30/35 jaar oud, 1.60 
cm lang, bolle wangen, don-
kerblond haar in een knotje 
en een legergroene jas. 

Snelheidsovertredingen
Castricum - Langs de Bever-
wijkerstraatweg werd vorige 
week dinsdag van 18.05 uur 
tot 21.05 uur een snelheids-
controle gehouden. Toege-
stane maximumsnelheid: 50 
km/h, aantal gecontroleerde 
motorrijtuigen: 1674. Aantal 
bekeuringen: 75, de hoogste 

snelheid was 77 km/h. Langs 
de Boekel in Akersloot werd 
van 6.35 uur tot 9.45 uur een 
snelheidscontrole gehouden. 
Toegestane maximumsnel-
heid: 50 km/h. Aantal ge-
controleerde motorrijtuigen: 
866 Aantal bekeuringen: 136. 
Hoogste snelheid: 91 km/h. 

Castricum - De stichting 
‘Uit de Kunst’ en de Onder-
nemersVereniging Castricum 
onderhouden goede ban-
den. Waar mogelijk inspire-
ren en ondersteunen ze el-
kaar.  De OVC leverde een 
bijdrage aan de totstand-
koming  van de vorige edi-
tie van het Uit de Kunst festi-
val en ook voor 2016 kennen 
de ondernemers hun verant-
woordelijkheid. Als blijk van 
waardering organiseert de 
stichting op vrijdag 19 fe-
bruari een culturele avond in 
het Strandvondstenmuseum 
met als thema: ‘Zichtbaar is 
de Kunst’. Deze avond wordt 
aangeboden aan OVC-leden 
en eventuele introducés. 

Namens de OVC  spreekt 
Roelant van Ewijk, coördina-
tor van de evenementencom-
missie, zijn waardering uit 
voor deze geste. ,,Echt heel 
leuk dat Uit de Kunst de-

ze avond voor de OVC orga-
niseert. Een leuke locatie en 
een aantrekkelijke line-up:  
dichter Bob van Leeuwen, 
historicus John Heideman én 
een prima band:  Kleedkamer 
2 met Paulien Zwikker. Prima 
ingrediënten voor een on-
derhoudende avond, waar-
bij je bovendien spelender-
wijs kan netwerken. Natuur-
lijk ook niet onbelangrijk voor 
ondernemers. Ik kijk er echt 
naar uit en hoop er veel OVC-
leden te ontmoeten en als die 
nu allemaal een kennis mee-
nemen die lid worden, kan 
OVC verdergroeien waardoor 
wij in de toekomst weer meer 
voor Uit de Kunst kunnen be-
tekenen. Zo houden we het 
met elkaar de cultuur op peil 
in Castricum!” 
Aanvang 19.00 uur. OVC le-
den vrij entree. De foto met 
daarop het team van Uit de 
Kunst is gemaakt door Rob 
Berkemeier.

Samen bloemen vilten
Castricum - In de voorjaars-
vakantie worden kinderen 
uitgenodigd om bloemen te 
komen vilten in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Breng zelf 
een handdoek mee en een 
kleine bloemenspuit. 

De kosten voor deze activi-
teit bedragen drie euro inclu-
sief. De techniek is geschikt 
voor meisjes en jongens van-
af zes jaar. Op woensdag 2 
maart en donderdag 3 maart 

van13.30 tot 15.30 uur. Opge-
ven tot uiterlijk maandag 29 
februari via www.tuinvanka-
piteinrommel.nl. 

Castricum - Op zondag 21 
februari om 15.00 uur speelt 
Poppentheater Belletje Sterk 
de voorstelling ‘Vrouw Holle’, 
naar het sprookje van de ge-
broeders Grimm. Deze voor-
stelling is bedoeld voor ieder-

Poppentheater een die van poppentheater 
houdt vanaf twee jaar. Na af-
loop kunnen kinderen mee-
doen aan een knutselactivi-
teit. In De Springplank Castri-
cum, Dorpsstraat 109. Vooraf 
reserveren garandeert een 
plaatsje: vrijeschoolcastricu-
muitgeest@gmail.com.

Frank: van fotograaf tot 
huiskamertheaterdirecteur

Castricum - De Verhalen-
groep Oud-Castricummers 
heeft Frank Boske uitgeno-
digd om te vertellen over hoe 
hij van fotograaf huiskamer-
theaterdirecteur is gewor-
den. ,,Wanneer dankjewel 
zeggen als je iets krijgt nog 
niet zo makkelijk is en cre-
ativiteit de oplossing brengt, 
kan je erg lachen als je het 

niet meer ziet zitten!” Frank 
Boske doet een boekje open. 
Geïnteresseerden kunnen 
op dinsdag 23 februari van 
10.00 tot 12.00 uur bij de 
groep aanschuiven in  het 
museum van de werkgroep 
Oud Castricum, de Duyn-
kant, hoek Geversweg/Dui-
nenboschweg. Entree 2.50 
euro.

Zondag 21 februari 14.00 uur:

Limmen  -  S.V.A.

balsponsor:  Dennis beentjes 
 keuken en interieurbouw

pupil v.d. week: Milan PeeMen (speler Limmen D1)
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Lisanne Schoonebeek 
zesde bij NK meerkamp

Castricum - Lisanne 
Schoonebeek (16) verraste 
afgelopen weekend met een 
zesde plaats tijdens de NK 
meerkamp indoor. 
De Castricumse atlete bleef 
met 9.36 (60m horden), 4.90 

(ver), 11.64 (kogel), 1.53 
(hoog), en een opvallend 
snelle 800m (2.23.17) al-
le leeftijdsgenoten voor. Zij 
moest in Apeldoorn slechts 
vijf ouderejaars atletes voor 
zich dulden. 

Drie keer winst voor 
tafeltennissers TTV

Castricum - De voorjaars-
competitie is voor drie van de 
vier teams van TTV Castricum 
in winst omgezet. In het eer-
ste team is de wedstrijd te-
gen Uitgeest gewonnen met 
7-3 winst. Wout Goos was 
op dreef en won alle partij-
en. De dubbel die in vijf sets 
gespeeld werd was op twee 
punten na ook voor de Cas-
tricummers, maar de tegen-
standers wisten  van een 
9-4 achterstand terug te ko-

men en gunden Wout Goos 
en Kees Houbaer geen punt 
meer. Het tweede team, ver-
sterkt met Frank Walrave, 
wisten zelfs met 8-2 te win-
nen. De nieuwkomer maak-
te een glorieus debuut door  
al zijn partijen in winst om te 
zetten. Dezelfde uitslag was  
er  voor het derde team met 
als nieuwkomer Philip Hoge-
ma. Ook hier was een spe-
ler die een hattrick scoorde: 
Wendy van Zilt-Wokke. 

Karakter Oosterbuurt krijgt erkenning
Castricum - De Oosterbuurt 
is heel anders dan de andere 
wijken in Castricum. Hier om-
zomen hagen de tuinen, er 
groeien fruitbomen en knot-
bomen en er is een prachtige 
afwisseling van graslandjes, 
akkertjes, moestuinen, hout-
wallen en bebouwing. Het is 
kortom een buurt waar het 
oude Castricum nog is te be-
leven. Toch dreigde ook hier 
het unieke karakter te ver-
dwijnen. 
Enkele bezorgde burgers 
klopten drie jaar geleden aan 
bij Landschap Noord-Holland 
om hulp te vragen. Peter Mol 
en Anne Dillon van het Land-
schap zijn toen langs gegaan 
bij vrijwel alle bewoners van 
de wijk en startten samen 
met hen een vrijwilligers-
groep. Deze groep heeft al 
hard gewerkt: hagen en bo-
men geplant op plekken waar 
ze waren verdwenen en hout-
wallen en hagen gesnoeid. 
Steeds meer bewoners wor-
den aangestoken en steeds 
vaker zet men een haag in 
plaats van een schutting om 
de buurt lommerrijk te hou-
den. Huis- en ringmussen tjil-

pen er hier nog vrolijk op los.
Nu is er ook officiële erken-
ning voor het werk van de 
vrijwilligers; het Kennemer 
Streekfonds geeft een finan-
ciële bijdrage. Het is het eer-
ste bedrag dat uitgekeerd 
wordt door dit nieuwe fonds. 
Ook de gemeente Castricum 
helpt en verdubbelt het be-
drag waardoor er nu 7.500 
euro is voor plantgoed en ge-
reedschap. Het is een enor-
me opsteker voor de nieuwe 
vrijwilligersgroep en een er-
kenning van de voorbeeld-
functie van de groep.
Op zaterdagochtend 20 fe-
bruari, tijdens een werk-

dag van de Vrijwilligersgroep 
Oosterbuurt, zal Wethouder 
Leo van Schoonhoven samen 
met het bestuur van het Ken-
nemer Streekfonds symbo-
lisch het geld overhandigen. 
De bestuurders planten dan 
samen met de vrijwilligers 
een boom. Dit vindt plaats 
langs de Doodweg vlakbij het 
Bonhoeffercollege.
De vrijwilligers beginnen om 
10.00 uur en verzamelen op 
het parkeerterrein van het 
Bonhoeffercollege. Na het 
feestelijke intermezzo om 
11.00 uur werken de vrijwilli-
gers door tot 14.30 uur. Foto: 
Peter Mol.

Sokkerwei opgeknapt 
met gratis verfbeurt 

Castricum - Zachtblauw, 
oranje en fris wit, dat zijn de 
kleuren die in overleg met de 
leerlingen zijn gekozen voor 
de muren van drie entrees 
van basisschool De Sokker-
wei. De gratis verfbeurt die 
vanaf maandag is gestart, 
komt van Kleurinitiatief NL; 
een initiatief van medewer-

kers van Sikkens om maat-
schappelijk betrokken te zijn. 
Schildersleerlingen van het 
Horizon College in Alkmaar 
voeren de klus uit. Applica-
tietechnicus Toby Schulte-Fi-
schedick van Sikkens droeg 
de school aan: ,,Mijn zoon-
tje zit in groep vijf van De 
Sokkerwei. Het is een fijne, 

erg betrokken school, een 
soort dorpsschool. Het ge-
bouw is prachtig vormgege-
ven en heeft een mooie bin-
nenruimte. Maar als verfspe-
cialist zag ik dat het interieur 
wel een opfrisbeurt kon ge-
bruiken. Als dank voor de be-
langrijke rol in de ontwikke-
ling van mijn zoon heb ik om 
die reden de school opgege-
ven voor het Kleurinitiatief.”
Met het Kleurinitiatief NL 
krijgen de kinderen van de 
basisschool ook een educa-
tiepakket en les over kleur.

Par Six bij Jazz Session Club
Limmen - Par Six speelt op 
zondag 21 februari bij de 
Jazz Session Club in Vrede-
burg van 16.00 uur. Zangeres 
Maria Volland staat centraal. 
Ook zingt zij samen met Rien 
Brus, saxofoon, een eigen 
compositie van pianist Ed 
Wertwijn. Verder bestaat de 

band uit gitarist Huub Rohde, 
bassist Mar Flohil, drummer 
Jon Funke Kupper en trom-
bonist Chris van Boetselaer. 
Par Six speelt ook instrumen-
tale nummers. Een aantal 
daarvan is geschreven door 
Ed Wertwijn, die ook zorgt 
voor de arrangementen.

Akersloot - In De Vriend-
schap wordt de pubquiz 
Vrienden van Amstel Live ge-
speeld. Opgeven kan als team 
van twee tot zes personen. De 
quiz is voor jong en oud en 
wordt geleid door quizmaster 
Rick. De quiz wordt op vrij-
dag 19 februari gehouden en 
er worden diverse audio- en 
videorondes gespeeld. Aan-
vang 21.00 uur. Ook wordt er 
weer een keezdrive gehou-
den op zaterdag 20 februari. 
De aanvangstijd is 19.30 uur 
en men kan zich opgeven via 
0251-312866 of www.keez-
bord.nl. Inschrijvingen voor 
de pubquiz kan telefonisch 
en via info@vriendschapa-
kersloot.nl.

Keezdrive 
en pubquiz 
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De column van Monique.....

Al jaren voordat gemeentes besloten het plastic afval te scheiden, vroeg ik mij af waarom wij 
dat in Nederland niet deden en in Duitsland wel. Het is hier kennelijk doodnormaal dat wer-
kelijk om alle groentes een laagje plastic zit. Iets wat ik nog steeds niet begrijp. Als het om 
hygiëne gaat dan is afspoelen onder de kraan toch een minimale handeling. Het kost mij be-
slist veel meer tijd en moeite om een komkommer van dat irritant, strakke plasticje te bevrij-
den. Iedereen is het scheiden inmiddels wel gewend aan de hoeveelheid zakken te zien die 
eens in de zoveel weken langs de weg liggen. Wat er nou precies mee gedaan gaat worden, 
daar kom ik niet helemaal uit. Er zijn verschillende versies en één daarvan is dat het naar sor-
teerinstallaties in Duitsland gaat, vervolgens weer verwerkt wordt in Nederland en tenslotte 
zien we dat terug in bijvoorbeeld tennisballen of shirts van het Nederlands elftal op een WK-
voetbal. Dus de volgende keer als u weer eens naar een belangrijke voetbalwedstrijd kijkt, 
bedenk dan dat  u gewoon uw lege wc-eend achter de bal aan ziet huppelen. Sinds 1 janu-
ari 2016 zijn ook de gratis plastic tasjes die u in winkels krijgt verboden met als doel zwerf-
vuil op straat en in zee tegen te gaan en verspilling van grondstoffen te voorkomen. Topidee 
en een prima streven want wij schijnen hier in Nederland als consument ieder jaar zo’n 3 mil-
jard plastic tasjes te verslinden. Drie miljard! Ik word echt heel nerveus als ik televisie docu-
mentaires bekijk over die plastic soep in oceanen waar alles wat tot nu toe nog leeft behoor-
lijk last van heeft. Dit wordt ook wel de kunststofarchipel of drijvende vuilnisbelt genoemd. 
Naar schatting gaat het om een gebied ter grootte van 34 keer Nederland, eng he? Er zijn 
overigens enkele uitzonderingen op het verbod van tasjes. Soms krijg je er een als je maar 
betaalt en de prijs kan verschillen want de winkelier beslist hierover. Het moet wel even wen-
nen nog, het is een soort bewustwording die gek genoeg niet van de ene op de andere dag 
gaat. Het kan zo zijn dat je naar een lingeriewinkel gaat en je snoezige kanten bh over de 
toonbank krijgt geschoven met een ‘alstublieft, prettige dag verder’. Tja waar ga je dat dan la-
ten. Je hangt het geval niet aan je stuur. In de fietstas bij de zojuist gekochte bloemkool dan 
maar. Lastiger wordt het als je net bij de slager bent langs geweest of wat dacht u van de vis-
boer. Nee als u uw second hand tasje bent vergeten dan kunt u een combinatie-bezoek aan 
dit soort winkels beter even uitstellen.

Monique Teeling

Plastic

Lezing ‘Het Oer-IJ en zijn 
betekenis voor de bewoners’
Regio - In een lezing op 
woensdag 24 februari in Bi-
bliotheek IJmond Nood vesti-
ging Heemskerk vertelt Wim 
Bosman over het Oer-IJ en 
zijn betekenis voor de bewo-
ners van het kustduingebied 
van zuidelijk Kennemerland. 
Hij doet dit aan de hand van 
archeologische vindplaatsen 
van 6000 jaar terug tot he-
den.
Wim Bosman is gepensio-
neerd gemeentearcheoloog 
van Velsen en geo-archeo-
logisch onderzoeker van het 
Hollandse kustgebied.
Bibliotheek IJmond Noord 
organiseert samen met de 
Stichting Oer-IJ deze serie 
Oer-IJ academie lezingen, 
die overigens allemaal los te 
bezoeken zijn. De lezingen 

hebben allemaal betrekking 
op een aspect uit de geschie-
denis van het Oer-IJ. 
Aanvang van de lezing is 
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 
uur. Na deze lezing zijn er 
nog twee lezingen op 23 
maart en 20 april.
De toegangsprijs voor de le-
zing is 12,50. Bibliotheekle-
den, vrijwilligers van Stich-
ting Oer-IJ en van het Huis 
van Hilde betalen 10 euro.
Meer informatie en kaart-
verkoop via de website van 
de bibliotheek (www.biblio-
theekijmondnoord.nl) en de 
website van Stichting Oer-
IJ (www.oerij.eu). Ook is het 
mogelijk om een kaart te ko-
pen via de klantenservice in 
de bibliotheek in Heemskerk 
of Beverwijk.

Uitgeest - In septem-
ber 2015 heeft de gemeen-
te nieuwe borden geplaatst 
om de regels voor het op-
ruimen van hondenpoep en 
het aanlijnen en loslopen van 
honden duidelijk te maken. 
Een half jaar verder is het de 
wens om te evalueren hoe de 
ervaringen zijn in de verschil-
lende gebieden.
De gemeente nodigt belang-
stellenden van harte uit om 
mee te komen denken op 
donderdagavond 25 februari 
vanaf 20.00 uur, in de raad-
zaal van het gemeentehuis. 
Inloop vanaf 19.30 uur.

Avond over 
hondenbeleid

Uitgeest - Donderdagmid-
dag rond drie uur werd een 
16-jarig meisje op de Gees-
terweg bespuugd door een 
jongen. Het betrof een vroe-
gere vriend. Toen zij van haar 
fiets stapte en vroeg waar dit 
goed voor was, werd zij uit-
gescholden en meerdere 
malen in haar gezicht gesla-
gen en getrapt toen ze op de 
grond viel. Een voorbijganger 
kwam tussenbeide en trok de 
jongen weg. Door het slacht-
offer werd aangifte gedaan.

Ex valt meisje 
(16) lastig

Auto in sloot: 
bestuurster aangehouden
Regio - Een automobiliste is 
woensdagavond 10 februari 
jl. aangehouden na een een-
zijdig verkeersongeval op de 
Creutzberglaan in Beverwijk. 
De vrouw vloog rond half elf 
met haar wagen uit de bocht 
nabij de Binnenduinrandweg, 
waarna de auto op zijn kant 
in een ondiepe sloot terecht 
kwam.
Getuigen schoten te hulp en 
politie, ambulance en brand-
weer kwamen met spoed ter 
plaatse om assistentie te ver-
lenen. Hulpverleners hebben 
de vrouw uit de auto gehol-
pen. Een hond die ook in de 
wagen zat, kroop zelf uit de 
auto en ging daarna aan de 
wandel. De vrouw probeerde 
de hond nog te vangen maar 
het dier ging er vandoor.

De bestuurster bleek on-
gedeerd te zijn. Vermoede-
lijk verkeerde zij onder in-
vloed van alcohol en ze mis-
droeg zich tegenover politie-
mensen. De vrouw is aange-
houden op verdenking van 
rijden onder invloed en mis-
handeling van de politie. Ze 
is overgebracht naar het cel-
lencomplex van de politie in 
Haarlem.

De dierenambulance is in de 
omgeving op zoek gegaan 
naar de hond. Niet bekend 
is of dit succes had. Een ber-
gingsbedrijf heeft de auto uit 
de sloot getrokken en weg-
gesleept. De Creutzberglaan 
was geruime tijd afgesloten 
voor het overige verkeer. (Fo-
to: Mizzle Media)

Op zoek naar een 
huurwoning in Uitgeest?

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

huurders Noord-Kennemer-
land, de SVNK. Op de websi-
te www.svnk.nl kan men zich 
voor € 7,50 per jaar inschrij-
ven en reageren op wonin-
gen in de hele regio Uitgeest, 
Akersloot, Castricum, Hei-
loo, Bergen, Alkmaar, Heer-
hugowaard en Langedijk. Bij 
de toewijzing van woningen 
is de inschrijfduur bepalend. 
Bij de SVNK vindt u wonin-
gen van woningbouwvereni-
ging Kennemer Wonen, maar 
ook van enkele andere cor-
poraties.
Wilt u liever iets huren in 
Heemskerk, Beverwijk of Vel-
sen? Ga dan naar de websi-
tes van WoonOpMaat (www.
woonopmaat.nl), Pré Wonen 
(www.prewonen.nl) of www.
woneninvelsen.nl.
Meer informatie over huur-
woningen (en ook over ur-
genties) vindt u op de ge-
meentelijke site www.uit-
geest.nl.
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Snuffelen op Clusius
Castricum - Onlangs kreeg 
een tweede klas van het Clu-
sius College Castricum be-
zoek van een kleuterklas van 
basisschool De Klimop in het 
kader van project Ik hou van 
Holland. Twee Clusiusleer-
lingen hebben lesgegeven 
over verschillende manie-
ren waarop planten zich kun-
nen vermeerderen. Als pre-
sentje had de klas weken er-

voor graslelies gestekt. Tij-
dens het bezoek konden vro-
lijk ingepakte bloemen aan 
de kleintjes meegegeven 
worden. Daarnaast mochten 
natuurlijk de dierenverblij-
ven bezocht worden, kregen 
de leerlingen uitleg over de 
beestenboel en mocht er ook 
lekker geknuffeld en geaaid 
worden met de dieren. Foto: 
Iris Schavemaker.

De proef op de som
Castricum - Elk jaar organi-
seren de leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse College een 
proefjesevenement voor leer-
lingen van de basisscholen. 
Dit jaar deden er 54 basis-
schoolgroepen mee. 
Leerlingen uit de derde klas-
sen van HAVO en VWO be-
reiden in één dag op het Jac. 
P. Thijsse deze proefjes voor. 
Door de proefjes zelf te doen, 

de uitleg uit te werken en op-
drachten voor te bereiden 
voor de basisschool, worden 
de leerlingen ‘expert’. 
De thema¹s waren: verzor-
ging, water, gezichtsbedrog, 
wiskunde, geluid, kracht en 
explosie. 
Zo hebben de leerlingen on-
der andere een badbruisbal 
gemaakt, een fl uitje en een 
watersproeier.

Extra duinkaartcontroles
Castricum - Op zaterdag 20 
en zondag 28 februari con-
troleert duinbeheerder PWN 
weer extra op het bezit van 
duinkaarten. Dit betekent dat 
alle bezoekers, ook de hardlo-
pers, daadwerkelijk de duin-
kaart bij zich moeten hebben 
en moeten kunnen laten zien. 
PWN wil bezoekers van het 
Noordhollands Duinreservaat 
blijvend laten genieten van 
het prachtige duinlandschap. 
Daarvoor is het nodig dat be-
zoekers een duinkaart kopen. 
PWN is voor het beheer van 
de duinen afhankelijk van de-
ze inkomsten, omdat de over-
heid hiervoor geen subsidie 
verstrekt. Een duinjaarkaart 
kost 12,50 euro en is te koop 
via www.pwn.nl/duinkaart of 
via MyOrder.

Akersloot - Dit weekend 
reisden de handbaldames 
van Meervogels af naar Vo-
lendam. Het team onder lei-
ding van interim trainer/
coach Dolf de Beurs moest 
winnen om zicht te houden 
op de kampioenstitel en pro-
motie naar de hoofdklasse. 
Maar het lukte de Akersloot-
se dames niet. Het werd 36-
22 in het voordeel van Volen-
dam.
Met een ruststand van 19-10 
wisten de dames van Meer-
vogels dat er iets moest gaan 
veranderen. In de tweede 
helft werd er wel veel beter 
gespeeld, maar al met al was 
Volendam toch een maatje te 
groot. Volgende week zater-
dag speelt Meervogels thuis 
om 19.30 uur in Sporthal de 
Lelie tegen Holandia T. 

Meervogels 
onderuit

Castricum - Op donderdag 
17 en 24 maart wordt in De 
Kern de korte cursus ‘Vinden 
en behouden van vrijwilligers’ 
gegeven. De cursustijden zijn 
van 19.45 tot 22.00 uur. Met 
deze cursus wordt het imago 
van de vrijwilligersorganisa-
tie versterkt, een dynamisch 
vrijwilligersbeleid ontwikkeld 
en wordt een passend PR-
plan opgezet om aantrekke-
lijk te worden én te blijven 
voor vrijwilligers. Aanmelden 
via tel.: 0251-656562 of in-
fo@welzijncastricum.nl.

Vinden en 
behouden

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft evenals de afge-
lopen weken de overwinning 
gepakt op De Cloppenburgh 
in de wekelijkse donderdag-
avondrit om de KPB-moun-
tainbikecup. Alleen in de eer-
ste ronde voelde hij zich een 
geslagen man toen hij van de 
fi ets moest om een technisch 
malheur te verhelpen en 
daardoor als allerlaatste met 
een ruime achterstand aan 
zijn tweede omloop moest 
beginnen. De bijna onover-

Heerschappij 
van Verdonken

brugbare kloof werd met een 
verbeten blik van vastbera-
denheid binnen een kwartier 
omgezet in een aansluiting 
met de koplopers. 

Allereerst was het Henk Lou-
we die moest toezien dat Ver-
donk junior tekeerging. Ver-
volgens was het de beurt aan 
Wilfred Knegt en moest even 
later ook leider Wim Verdonk 
zich gewonnen geven. De 
strijd om de overige ereplaat-
sen ontaardde in een span-
nende fi lm met in de hoofd-
rol Verdonk senior. Uitslag: 1: 
Henk Verdonk junior, 2: Wim 
Verdonk, 3: Henk Jan Ver-
donk senior.

Verdienstelijk resultaat
Limmen - Op vrijdag 12 fe-
bruari speelden de schakers 
van SV Vredeburg ronde ze-
ventien van de interne com-
petitie. Eerder die week wa-
ren er al bondswedstrijden 
voor het eerste achttal en 
voor Vredeburg 3. 

Vredeburg 1 nam het in Alk-
maar, in de bovenzaal van het 
Gulden Vlies, op tegen kam-
pioenskandidaat De Waagto-
ren 4. Gemiddeld beschikten 
de Alkmaarders over 250 ra-

tingpunten meer dan de Lim-
mers. Dat Hidde Ebels in een 
bloedstollende partij uiterst 
koel het eindspel naar winst 
voerde, leidde tot een 4,5-3,5 
einduitslag: een verdienste-
lijk resultaat voor Vredeburg. 
Niettemin bungelt Vredeburg 
onderaan de ranglijst van de 
tweede klasse B en lijkt de-
gradatie onafwendbaar. Vre-
deburg 3 bezocht Het Paard 
van Ree in Wijk aan Zee en 
haalden met 2-2 een meer 
dan verdienstelijk resultaat. 

Heiloo - Bij de IVN-natuur-
wandeling in het Heilooër 
Bos op zondag 21 februari 
ligt de nadruk op bomen. De 
wandeling begint om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de 
Kennemerstraatweg in Hei-
loo en duurt ongeveer twee 
uur. Een donatie wordt op 
prijs gesteld. Opgave vooraf 
is niet nodig. Foto: Paul ten 
Have.

Bomen in bos

Kennemer Wonen 
scoort ruim voldoende

Regio - Kennemer Wonen 
scoort ruim voldoende als 
het gaat om het behalen 
van haar maatschappelij-
ke doelstellingen; een ver-
betering ten opzichte van 
het vorige onderzoek in 
2011. 

Dit concludeert een onafhan-
kelijk bureau dat over de pe-
riode 2011 – 2014 de presta-
ties en resultaten heeft be-
oordeeld. 

,,Uit het rapport komt Ken-
nemer Wonen naar voren 
als een bescheiden corpo-
ratie met een brede taakop-
vatting. Een mooi mooi resul-
taat dat ons stimuleert om te 
blijven werken aan voldoen-
de en betaalbare woningen!”, 
aldus Dick Tromp, directeur-

bestuurder Kennemer Wo-
nen. Het bureau heeft in 2015 
aan belanghouders gevraagd 
wat zij van Kennemer Wonen 
vinden. Daarbij is vooral ge-
keken of Kennemer Wonen 
voldoende en geschikte wo-
ningen verhuurt en bouwt, 
haar afspraken nakomt en of 
zij presteert naar de fi nancië-
le mogelijkheden. In het rap-
port staat dat er een duide-
lijke verbetering te zien is na 
de vorige visitatieperiode. 

Er zijn ook aandachtpunten. 
Door deze reorganisatie is 
er minder aandacht geweest 
voor de belanghouders. 

Het volledige visitatierapport 
en de reactie van Kennemer 
Wonen staan op www.kenne-
merwonen.nl. 



Castricum - Sportservice 
Kennemerland organiseert in 
de voorjaarsvakantie diver-
se sportieve activiteiten voor 
de basisschoolleerlingen, die 
in de gemeenten Castricum 
of Heemskerk wonen of naar 
school gaan. Alle activiteiten 
zijn gratis. Wie mee wil doen 
moet zich vooraf digitaal in-
schrijven via de website van 
Sportservice Kennemerland.
Op dinsdag 1 maart kun-
nen kinderen uit groep 3 tot 
en met 8 deelnemen aan een 
sportinstuif in sportcentrum 
de Waterakkers in Heems-
kerk. Er is voetbalveld, diver-
se zwaaionderdelen zoals de 
saltostoel en nog veel meer 

leuke activiteiten. Tijdens de 
sportinstuif geeft TOSS een 
streetdanceles en gaat korf-
balvereniging HBC met de 
kinderen korfballen. Later op 
de dag is er in de Waterak-
kers een kleuterinstuif voor 
kinderen van groep 1 en 2. 
Volleybalvereniging Croo-
nenburg geeft op 1 maart een 
smashbalclinic. Deze clinic is 
voor groep 3 tot en met 8. Tot 
slot is er woensdag 2 maart 
een sportinstuif voor groep 3 
tot en met 8 in de Bloemen 
in Castricum. Tijdens deze in-
stuif zal AVC een indoor atle-
tiektraining verzorgen. Daar-
naast kunnen de kinderen 
een uur lang vrij gymmen.

Creatieve kinderen in bieb
Castricum - Bij de bibliotheek kunnen kinderen in de voor-
jaarsvakantie knutselen in het Bieb atelier op donderdag 3 
maart van 10.00 tot 11.30 uur. De activiteit is bedoeld voor 
kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Er wordt ook voor-
gelezen. Aanmelden via  www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Clusiustalent Britt 
danst met hart en ziel

Castricum - Britt Schut (12) 
is leerling van het Clusius 
College Castricum. Ze zit in 
klas 1k4 en is een echt Clusi-
ustalent; ze kan dansen! Wel-
ke opleiding ze na het Clusi-
us College wil gaan volgen, 
weet ze nog niet, ze zit ten-
slotte nog maar in de eer-
ste klas, maar ze droomt er 
wel van danseres te worden. 
Ze heeft momenteel dans-
les in Limmen van juf Wil-
ly. ,,Wil je goed leren dansen 
dan moet je oefenen, oefe-
nen en herhalen”, aldus Britt. 
,,Ik ben vaak vrolijk, maar 
dansen maakt me nog blij-
er!”  En hup, daar maakt ze 
een mooie sprong in de lucht 
voor fotograaf Evelyn van Til-
borg.

Castricum - Leren hardlo-
pen kan al in zeven weken. 
Start to Run is dé manier om 
te leren hardlopen zonder die 
moeilijke stap alleen te zet-
ten. Het Start to Run pro-
gramma is voor mannen en 
vrouwen, jong en oud, to-
taal ongetraind en beginners. 
Professionele trainers van 
AV Castricum begeleiden en 
coachen hierbij. De trainin-
gen starten op zaterdag 12 
maart om 9.30 uur vanaf het 
clubhuis van AV Castricum. 
Aanmelden via www.yakult-
starttorun.nl.

Begin met 
hardlopen 

Castricum - Er moest ge-
wonnen worden door de da-
mes van Vitesse VR1. Zaan-
dijk is nummer vier van de 
poule, de dames van Vites-
se nemen de derde plek in. 
Gelukkig wordt het team ver-
sterkt door de pupil topper 
van deze week, Dali Hofma 
(10). De combinatie van een 
ongeconcentreerd verdedi-
gend Vitesse en een sterk 
aanvallend Zaandijk resul-
teerde uiteindelijk in een 1-4 
nederlaag voor de dames. 
Het kampioenschap zit er 
voor de dames niet meer in. 

Laatste kans

Wereldreis zonder vliegtuig
Castricum - Op dinsdag 23 
februari houdt Marijke Maris 
een lezing over een wereld-
reis zonder vliegtuig. ,,Als je 
op bezoek wilt gaan bij fami-
lie in Australië, boek je een 
vliegtuig en plan je enkele 
weken vrij”, vertelt zij.
,,Maar als vliegen geen optie 
is, dan komen de trein en de 
boot in aanmerking. Zo’n reis 
duurt een aantal maanden. 
Geen reisbureau dat zo’n reis 
voor je uitstippelt, maar deel-
reizen zijn wel mogelijk. En 
die allemaal in tijd en plaats 

achter elkaar plannen is een 
avontuur op zich.” 
Het lukte Marijke om dit te 
realiseren. Op 30 januari 
2010 vertrok ze en op 30 mei 
dat jaar was ze terug nadat 
ze helemaal rond de wereld 
was gereisd.  
De lezing vindt plaats op 
dinsdag 23 februari van 14.00 
tot 16.00 uur in De Kern. De 
lezing is georganiseerd door 
het Vrouwen Contact Castri-
cum en voor iedereen toe-
gankelijk. Niet-leden betalen 
vier euro entree.

Castricum - Er wordt een 
oecumenisch vesper gehou-
den op zaterdag 20 februari 
vanaf 17.00 uur in de Dorps-
kerk met als thema Deze we-
reld omgekeerd. Psalm 146 
wordt verbonden met het 
verhaal van de profeet Amos. 
In beide verhalen spelen 
zwervers/vreemdelingen een 
rol. Deze overdenking wordt 
verzorgd door Ds. Simon Zui-
dema. Bij deze vesper is het 
mogelijk mee te zingen met 
het liturgiekoor vanaf 13.30 
uur onder leiding van Jelle 
Jan Klinkert.

Vesper en 
samen zingen

Leerlingen van Helmgras 
leren typen met Type Tuin
Castricum - Vrijdag 12 fe-
bruari vond op basisschool 
Helmgras de uitreiking plaats 
van typediploma’s aan acht-
tien leerlingen van de school.
,,Als school signaleerden we 
een behoefte aan een goede 
typecursus. Uiteindelijk kwa-
men we terecht bij de Type 
Tuin en gingen een samen-
werking aan. Elke vrijdagmid-
dag oefenden de kinderen 
een uur in de aula. De per-
soonlijke begeleiding in com-

binatie met het online thuis 
oefenen in de Typetuin sloeg 
aan. De totale lestijd besloeg 
dertien weken, waarvan acht 
lessen op school en de overi-
ge weken thuis hard oefenen. 
Uiteindelijk zijn alle kinderen 
geslaagd, een unieke pres-
tatie voor een relatief gro-
te groep. Sommigen behaal-
de zelfs een snelheid van bo-
ven de 150 aanslagen per 
minuut.” In het voorjaar start 
weer met een nieuwe cursus. 

CSV/Meervogels vecht 
zich terug tegen Soest 

Castricum - CSV/Meervo-
gels mocht dit weekend aan-
treden in sporthal de Bloe-
men om de mannen van BDC 
uit Soest te verwelkomen. De 
nummer twee moest het op-
nemen tegen de nummer 
acht van de Tweede Divisie.

De uitwedstrijd tegen BDC 
werd afgelopen seizoen ruim 
gewonnen met 18-24 voor 
CSV/Meervogels. BDC kon 
de openingstreffer maken 
en behaalde zelfs een voor-
sprong. Na ongeveer tien mi-
nuten gespeeld te hebben 
stond het 2-4 voor de gasten.

Toch niet iets waar de num-
mer 2 op hoopte, maar het 
terugvechten ging moeizaam. 

Pas met nog 9 minuten op de 
klok in de eerste helft kon 
het gat worden gedicht naar 
1 punt verschil en uiteinde-
lijk zelfs nog gelijk komen tot 
9-9. Maar er werd gerust met 
een stand van 9-13 voor BDC. 
Nog even stond het 11-14 
voor BDC, maar CSV/Meer-
vogels kwam terug tot 14-15 
en dat werd 15-18. BDC kon 
het doel niet meer vinden en 
CSV/Meervogels alleen nog 
maar wel: 21-18. Eindstand: 
21-20. Na competitieronde 
zestien staat CSV/Meervo-
gels nog steeds op de twee-
de plaats met nu 24 punten. 
De clash tussen de nummer 
1 en 2 zal worden gespeeld 
in Aalsmeer om 19.15 uur in 
sporthal de Bloemhof

Castricum - Sportservice leuke activiteiten. Tijdens de 

Gratis sporten in de 
voorjaarsvakantie
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