
 
00   00 maand 2015

1215 februari 2017 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Opbrengst Barrel Challenge 
voor Hart voor Borstkanker

Castricum - Franklin Kloos, 
Martijn Kocx en Jeroen en 
Tim van Waveren-Hogervorst 
stonden zondag te popelen op 
de Dorpsstraat om van start te 
gaan met De Barrel Challenge 
Wintereditie. Het was al jaren-
lang de grote wens van initi-
atiefnemer Franklin Kloos om 

een keer deel te nemen aan 
deze uitdaging die bekend 
staat als de gekste en gezel-
ligste tour door Europa waar-
bij ‘meedoen en uitrijden’ het 
belangrijkste is. Veel deelne-
mers koppelen ook een goed 
doel aan hun challenge. De 
Stichting Hart voor Borstkan-

ker ligt Franklin na aan het 
hart en de keuze was dan 
ook niet moeilijk. De Castri-
cumse Lia Kooijman, opricht-
ster van deze stichting, had de 
eer om het startschot te los-
sen. Vijf dagen lang rijden ze 
in oude barrels, niet jonger 
dan 1999, via spannende rou-
tes door sneeuw en bergen, 
vanuit Nederland, Duitsland, 
Zweden, Noorwegen en De-
nemarken naar hun eindbe-
stemming.  Onderweg krijgen 
ze allerlei opdrachten die pun-
ten opleveren voor de eindtitel 
‘De Barrelchamp’. 

Alle belevenissen zijn te vol-
gen op www.peijsenkloosbv.
nl.

Popquiz Oud-Castricum
Bakkum - Veel smeuïge ver-
halen waren er vrijdagavond 
te horen bij Fase Fier over 
hoe het was om jong te zijn in 
de jaren zestig en naar  wel-
ke muziek er toen werd ge-
luisterd. Jean Hanck vertel-
de en liet zien hoe het ach-
ter de schermen ging bij The 
Frogs, de populairste plaat-
selijke popgroep uit die tijd.  
Ook werd de popquiz over 

muziek uit de jaren zestig ge-
houden onder leiding van Jos 
Zonneveld, de vroegere dj 
van De Oude Schimmel. Theo 
Groentjes wist alle vragen als 
eerste te beantwoorden en 
zodoende werd hij onbetwist 
winnaar. Oud-Castricum or-
ganiseerde de avond. Op de 
foto gemaakt door Wim Smi-
nia: Theo Groentjes (links) en 
Jean Hanck. 

Zware mishandelingen
Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag hebben 
tussen 2.00 uur en 2.20 uur 
mishandelingen plaatsge-
vonden op het station. Een 
groep van twintig tot dertig 
man kwam het perron oplo-
pen en begon met fi etsen te 
gooien en lukraak op men-
sen in te slaan. Een 18-jarige 
jongen ut Heiloo liep hierbij 
een verbrijzelde neus op en 
moest worden geopereerd. 
Een 19-jarige jongen uit Hei-
loo ligt nog in het ziekenhuis 
met neurologisch letsel. Nog 
vier andere mensen deden 

aangifte van mishandeling. 
De groep was uit geweest in 
het centrum van Castricum 
en stapte na de mishandelin-
gen op de trein richting Alk-
maar. De politie wil graag in 
contact komen met mensen 
die slachtoffer zijn geworden.  
Ook zou zij graag getuigen 
willen spreken die meer kun-
nen vertellen over de mis-
handelingen of de groep. 

Er kan contact worden opge-
nomen met de politie in Alk-
maar op tel.: 0900-8844 of 
anoniem 0800-7000.

CAKE VAN DE WEEK

CARROT CAKE

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

FEBRUARI 
CAKE MAAND!!

FEBRUARI 
CAKE MAAND!!

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

6,95
7,95
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Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

2 pers. provencaalse
Roerbak met krieltjes
2 PERS. SHOARMA
Samen €5,99

Vleeswarentrio
Cervelaatworst

Corned beef
Boterhamworst

Samen €4,99
Saucijzenbroodjes

€1,-

LAMSBURGER
50% KORTING



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

COLOFON

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

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

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

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 26-01-2017: 
Mick Wout van Diepen, zoon 
van David P.J.C. van Diepen 
en Wendy J.M. Valkering. 
29-01-2017: Lola Zonne 
Tromp, dochter van Maar-
ten O. Tromp en Kimm Bloe-
mink. 1-02-2017: Gijs Jan 
Lieuwes, zoon van Mar-
tijn H.A. Lieuwes en Maria 
M.C.W. Schellekens. Lim-
men - 16-01-2017: Isabel 
Josje Hes, dochter van Rey-
noldus J.P.N. Hes en Suzan-
ne A.M. Valkering.

Huwelijk/Geregistreerd 

Partnerschap

Limmen - 28-01-2017: Hen-
drikus G. Bruins en Kim R. 
Vogelzang.
 
Overleden
Castricum - 26-01-2017: 
Jan Datema. 27-01-2017: Ja-
cob Kol, gehuwd met Him-
pje Oegema. 31-01-2017: 
Tineke Honig, weduwe van 
Geert Krist. 6-02-2017: Be-
rend J. Ronhaar, gehuwd 
met Bernarda A.G. Hollink. 
Limmen - 5-02-2017: Ger-
rit van Twuijver, gehuwd met 
Johanna Scholten.

Wethouder Steeman 
stelt het mooier voor

Vorige week stond er een uitgebreid artikel in de Castricummer 
over het woningbouwbeleid van het college. Volgens de wet-
houder zouden er in onze gemeente tussen 2020 tot 2040 nog 
1200 woningen worden bijgebouwd, allemaal inbreidingen. Was 
dat maar waar! Er zijn voor de periode 2020 tot 2040 helemaal 
geen 1200 nieuwe woningen op inbreilocaties ‘gepland’. Het 
enige beleid dat is vastgesteld, is dat er in 2009 een Master-
plan Inbreidingen is vastgesteld.  En zoals in de Lokale Woonvi-
sie 2014-2030 staat, is in dit masterplan slechts een inventari-
satie van inbreidingslocaties opgenomen waar 884 tot 997 wo-
ningen kunnen worden gebouwd. Mogelijk dat de actualisatie 
van dit plan uiteindelijk op 1200 woningen komt. Maar daar-
mee is de bouw van deze 1200 woningen nog allerminst gega-
randeerd. De inventarisatie geeft alleen aan dat er op die plek-
ken een ‘mogelijkheid’ tot het bouwen van woningen bestaat. 
De meeste woningen kunnen niet op grond van de gemeen-
te worden gebouwd. Dit komt omdat de eigen gemeentegrond 
beperkt is doordat er geen actief grondbeleid wordt gevoerd. 
De meeste woningen zullen moeten worden gerealiseerd door 
projectontwikkelaars op particuliere grond. Realisatie van die 
1200 woningen is dus allerminst gegarandeerd. Dat is waar-
om de PvdA pleit voor een meerjarig voortschrijdend woning-
bouwprogramma. Dat wil zeggen een door de raad vastgesteld 
programma, dat nu niet bestaat, waarin het minimaal aantal in 
de komende vier jaar te bouwen woningen is opgenomen en 
waarmee het college actief de boer op gaat. En waarover het 
college jaarlijks aan de raad rapporteert over de mate van rea-
lisatie en de knelpunten om deze woningen ook daadwerkelijk 
te realiseren. En waarbij het college aangeeft hoe de knelpun-
ten kunnen worden overwonnen. Willen de 1200 door wethou-
der Steeman ‘geplande’ woningen daadwerkelijk worden ge-
bouwd, dan zal een veel actiever beleid van het college nodig 
zijn om de door wethouder Steeman gewenste trein op gang te 
brengen. Een motie van de PvdA om het college daartoe op te 
roepen wordt met andere fracties besproken 
Dave Ooijen, fractievoorzitter PvdA.

Toilet in Geesterduin
Wat geweldig dat jullie de brief van Berna van Rijswijk vori-
ge week in de rubriek Ingezonden hebben gepubliceerd over 
het ontbreken van toiletten in Geesterduin. Ik ben het hele-
maal met haar eens, ik woon in Castricum maar ga vaak naar 
Heiloo om daar in het winkelcentrum het Loo boodschappen 
te doen. Daar kan je zelfs op twee adressen gewoon naar het 
toilet na betaling van vijftig cent. Ik hoop dat hier veel reacties 
op komen.
Mary Pool

Carnaval in de Burgerij
Limmen - Het is twee jaar 
geleden dat Carnavalsver-
eniging de Uylenspieghels 
is uitgezwaaid. Nu is er een 
groep mensen die geen am-
bitie heeft om een nieuwe 
vereniging te starten, maar 
het lijkt hen wel leuk om een 
feest te organiseren met als 
motto ‘liever dichtbij huis 
dan heel naar Brabant’. Vrij-
dag 17 februari is er kinder-
carnaval.  Zaterdag 25 febru-
ari is er livemuziek van De 
Nachtzusters in De Burgerij. 
Zij hebben een breed reper-
toire veelal van Nederland-
se artiesten. Entree bedraagt 
vijf euro en vanaf 21.00 uur is 
de zaal open. Zondag 26 fe-
bruari is De Burgerij is er een 
middag waar de gehele fami-
lie welkom is om een feestje 

te vieren samen met dj Jo van 
de VRO; gegarandeerd feest! 
Vanaf 14.00 uur, gratis entree. 
Er zijn prijzen voor het leukst 
verklede kind onder de acht 
jaar, van acht jaar en ouder 
maar ook voor de leukst ver-
klede familie of groep. 

Bluesband Flat Tire 
speelt bij Mezza Luna

Castricum - In het kader van 
Blues in Castricum speelt ko-
mende zondag de bluesband 
Flat Tire bij Mezza Luna.  De-
ze band heeft vorig jaar ge-
speeld bij ’t Mirakel van Bak-
kum en vanwege het grote 
en verrassende succes zijn ze 

dit keer weer uitgenodigd. De 
muziek wordt met een aan-
stekelijk enthousiasme ge-
speeld. De bandleden draai-
en al enige tijd mee in de mu-
ziekscène en laten dat op het 
podium horen en zien.
Bluesman in hart en nie-
ren, Marcel Schuurman, is 
de frontman op zang en gi-
taar. Zijn muzikale sparring-
partner op het podium is Eric 
Lopez Cardozo op gitaar. Bei-
den worden ondersteund 
door de ronkende ritmesectie 
met Frans Gabler op bas en 
Wout van Breugel op drums. 
Aanvang is 15.30 uur, toe-
gang gratis en Mezza Luna 
biedt een blues-kipsateetje 
aan voor een ‘bluesprijsje’. 

Grote zilverreiger gespot
Bakkum   Wim Revers heeft een grote zilverreiger gefotogra-
feerd. Hij vertelt: ,,De grote zilverreiger komt oorspronkelijk 
uit zuidoost Europa. In Nederland heeft hij zich inmiddels ge-
vestigd in natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen en 
de Biesbosch. De grote zilverreiger op de foto is gespot in de 
Karpervijver.”
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The Chief, rock-’n-roll en 
meer in De Vriendschap

Akersloot - Vrijdag 17 febru-
ari kan iedereen weer eens 
ouderwets rocken. De Win-
tertoer van Henk Haanraads 
strijkt neer in De Vriendschap; 
nostalgie ten top. De muziek 
start om 21.30 uur en de en-
tree is gratis. Henk Haanraads 
speelt als solist The Chief 
sinds ruim tien jaar de zalen 
plat en laat iedere muziek-
liefhebber genieten van num-
mers van grote gitaristen als 
Eric Clapton, Carlos Santa-
na, Mark Knopfer en andere. 
Zijn gitaarspel is zijn sterkste 
kant, maar zingen doet hij ook 
met een rauwe maar warme 
stem. Henk weet iedere per-
formance weer tot een hoog-
tepunt te brengen en laat alle 
aanwezige genieten van mu-

ziek op hoog niveau.
Op zondag 26 februari is er 
een ‘Rock-’n-roll Ball Mas-
que’. Trek de dansschoenen 
en petticoat aan, haren in het 
vet en swingen maar! Samen 
met de dansschool wordt er 
maandelijks een gezellig 
rock-’n-rollfeest georgani-
seerd. Vanaf 15.00 uur is ie-
dereen welkom. 
Maar eerst wordt zaterdag 25 
februari een keezdrive in De 
Vriendschap georganiseerd. 
Inschrijven kan via keeza-
kersloot@outlook.com, 0251-
312866 of aan de zaal. Tevens 
wordt er zaterdag 25 februa-
ri gedart in De Vriendschap. 
Dart Vereniging Kennemer-
land organiseert een D.V.K. 
rankingtoernooi, 2e, 3e en 4e 

Genieten van biertjes in 
Proefl okaal Dampegheest
Limmen - Zondag 19 febru-
ari is het weer zover, de der-
de zondag van de maand. 
De dag dat het Proefl okaal 
van Brouwerij Dampegheest 
weer open is. 
Men kan dan in de Oude 
School aan de Schoolweg ge-
nieten van de heerlijke speci-
aalbieren van Dampegheest 
in een gezellig en gemoe-
delijk proefl okaal. Naast de 

eigen bieren van Dampeg-
heest, Winterwit, Zware Huf-
ter en Manus van de tap en 
de overige op de fl es, worden 
er ook een paar aparte ande-
re speciaalbieren geschon-
ken. Bieren die niet overal 
verkrijgbaar zijn en met een 
vaak uitgesproken smaak. 
Geopend van 15.00 tot 20.00 
uur. Op 19 maart is Dampeg-
heest weer geopend.

My Little Kitchen: 
Gezond en lekker eten 

in gezellige sfeer
Castricum - My Little Kit-
chen in het hartje van het 
dorp is anders dan alle res-
taurants in de omgeving. 
Wie binnen komt wordt ge-
raakt door een bijzonder ge-
zellige en creatieve inrich-
ting, compleet met een kin-
derhoek. Maar wat My Lit-
tle Kitchen uniek maakt is de 
menukaart met heerlijke en 
gezonde gerechten afkom-
stig uit de gehele wereld. Om 
ter plekke van te genieten 
of mee te nemen naar huis. 
Dat zou je eerder in een we-
reldstad verwachten. Marlon 
Muntslag en Phuong Huynh 
zijn de initiatiefnemers, een 
sympathiek stel dat met hun 
twee dochtertjes in Alk-
maar woont. Marlon vertelt:, 
,,We zijn de derde in Neder-
land die op deze wijze lek-
ker en gezond eten aanbie-
den. Onze gasten kunnen 
zelf een maaltijd samenstel-
len. Het draait vooral om de 
grote of kleine kommen met 
Poké met als basis rijst en/
of slamix, waarna gekozen 
wordt uit verschillende soor-
ten vis, rauw of gefl ambeerd 
en pittig of niet, of kip en met 
een keuze uit allerlei soorten 
rauwkost, een dressing zo-
als wasabi- of chilimayo en 
lekkere toppings, zoals se-

samzaad, kiemen, koriander, 
knapperige mais of sjalotjes. 
Dit gerecht is ook verkrijg-
baar als burrito.”
En er is meer: Surinaamse 
saotosoep, met kip of vegeta-
risch, loempiaatjes en Vietna-
mese lenterolletjes met ver-
schillende ingrediënten, ook 
vegetarisch. Of de gezonde 
chukawakame salade en kip 
yakitori. My Little Kitchen kan 
ook de catering verzorgen 
voor wie eens op iets anders 
wil trakteren.
,,Daarnaast zijn de smoot-
hies populair die zelf samen 
kunnen worden gesteld uit 
verschillende lekkere en ge-
zonde onderdelen”, vervolgt 
Phuong. ,,Uit Frankrijk komen 
macarons die we in heel veel 
verschillende smaken heb-
ben. Lekker bij de koffi e of 
thee en die hebben we hier 
ook in allerlei heerlijke vari-
anten. Een mooi adres dus 
om met iemand af te spreken, 
een hapje te eten of om een 
lekkere maaltijd op te halen. 

My Little Kitchen op de 
Dorpsstraat 47 is geopend 
van woensdag tot en met 
zondag van 12.00 tot 20.00 
uur. Het adres van de websi-
te is http://mylittlekitchen.nl 
of bel 0251-750678.

divisietoernooi en een be-
ginnerstoernooi.
Aan dit toernooi kan ieder-
een meedoen met uitzon-
dering van 1e divisiespelers.  
zowel leden als geen leden 
van de dartbond. Inschrij-
ven via info@vriendschapa-
kersloot .nl, 0251-312866 of 
direct in de zaal vanaf 19.30 
uur.

Castricum - De laatste 
maanden zijn er verschillende 
overlastmeldingen geweest 
bij de politie over hangjeugd. 

Overlast De overlast bestond uit in-
timidatie, afval achterlaten, 
baldadigheid en/of vernie-
ling in en om winkelcentrum 
Geesterduin, de parkeerga-
rage onder het gemeente-

huis en onder het Bakkers-
pleintje en vanuit verschillen-
de portieken. Jongeren die 
hier zonder redelijk doel wor-
den aangetroffen door de po-
litie riskeren een bekeuring.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Woolf Works - The Royal Ballet

donderdag 18.45 uur
vrijdag 21.15 uur  zaterdag  18.45 uur
zondag 20.00 uur  maandag 21.15 uur

dinsdag 18.45 uur  woensdag 21.15 uur
Jackie

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur
Fifty Shades Darker

donderdag 21.15 uur  vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  maandag 18.45 uur

dinsdag 21.15 uur
Moonlight

donderdag, zaterdag, maandag 18.45 uur
dinsdag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur

Demain tout Commence
vrijdag 18.45 uur  zondag 20.00 uur

maandag 16.00 uur  dinsdag 18.45 uur
Lion

woensdag 18.45 uur
La La Land

vrijdag 16.00 uur  woensdag 16.00 uur
Down to Earth

vrijdag 16.00 uur
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 uur
De Lego Batman Film (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  maandag 11.00 uur

dinsdag 13.30 uur  woensdag 11.00 uur
Storm

zaterdag, maandag, dinsdag &  woensdag 16.00  uur
De Lego Batman Film (NL) 2D

zaterdag 13.30 uur
zondag, maandag, dinsdag &  woensdag 11.00 uur

Masha en de Beer
zondag 11.00 uur  maandag 13.30 uur

dinsdag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur
Sing (NL) 2D

Programma 16 feb t/m 22 feb 2017

Woolf Works - Royal Ballet
Het pionierende literai-
re werk van Virginia Woolf 
is de inspiratie voor de mul-
ti-award-winnende choreo-
graaf Wayne McGregor, met 
zijn briljante triptiek voor The 
Royal Ballet. McGregor staat 
al lang vooraan in het ballet, 
met samenwerkingen over 
de hele artistieke wereld. In 

dit alom geprezen werk com-
bineert hij thema’s van drie 
van Woolf’s mijlpalen - Mrs 
Dalloway, Orlando en The 
Waves - met elementen van 
haar brieven, essays en dag-
boeken. De geprezen Britse 
componist Max Richter cre-
eert speciale elektronische 
en livemuziek voor dit ballet.

In Jackie kruipt Oscarwin-
nares Natalie Portman in 
de huid van First Lady Jac-
kie Kennedy. De fi lm vertelt 
het verhaal van de moord op 
John F. Kennedy en de vier 
dagen van nationale rouw 
door de ogen van deze cha-

Jackie rismatische First Lady. Een 
periode waarin de hele we-
reld zijn blik richtte op de be-
roemde weduwe. Een vrouw 
in rouw, die zich uiterlijk 
sterk moest houden om een 
geschokte natie gerust te 
stellen en het beeld van haar 
echtgenoot voor de eeuwig-
heid historisch te bepalen. 
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Castricum - Van 16 febru-
ari tot en met 6 mei expo-
seert Teska Seligmann haar 
schilderijen in de tentoon-
stellingsruimte van gemeen-
tehuis onder de titel: Tes-
ka brengt kleur. Teska Selig-
mann maakt lyrisch abstracte 
schilderijen in olieverf. Haar 
drijfveren zijn nieuwsgierig-
heid, de zoektocht naar be-
tekenis en essentie, het kij-
ken voorbij datgene wat wij 
met onze ogen zien, en dát 
op het doek zetten. De wer-
ken die zij hier toont prikke-
len de fantasie: de toeschou-
wer wordt uitgenodigd zijn/
haar eigen verhaal te vertel-
len bij wat er te zien is. Op 
donderdag 16 februari om 
19.30 uur wordt de exposi-
tie feestelijk geopend. Teska 
heeft Castricummers met een 
Syrische, Eritrese en Iraan-
se achtergrond uitgenodigd 

een gedicht in hun moeder-
taal voor te dragen en de be-
tekenis daarvan uit te leggen. 
Op de foto: Proeve.

Castricum   De meeste foto-
grafen waren zondag vroeg 
op om plaatjes te kunnen 
maken van het ongerepte 
sneeuwlandschap. Ze trok-
ken de duinen in, beklommen 

de Papenberg, de Schulp-
vaart werd bezocht en het 
buitengebied. Daar maakte 
Henk Hommes deze prachti-
ge foto, in kleur, maar het lijkt 
te gaan om een zwart-wit fo-

to. Later die ochtend namen 
kinderen bezit van Papen-
berg en het duingebied met 
de slee en er werden natuur-
lijk sneeuwpopen gemaakt; 
op en top wintervermaak.

Een mooie start voor 
Teer Makelaars

Castricum - Dat er een nieu-
we NVM-makelaar in Castri-
cum is bijgekomen zal nie-
mand zijn ontgaan. 
De eerste succesvolle wo-
ningtransacties zijn inmid-
dels een feit en menigeen 
weet het kantoor aan de 
Dorpsstraat te vinden. ,,We 
hebben een geweldige start 
gemaakt”, zegt Vanessa Ven-
del, een van de makelaars 
van het Teer kantoor in Cas-
tricum. ,,Nu zullen we door-
pakken en de inwoners van 
Castricum laten zien dat een 
professionele begeleiding en 
aandacht voor mens en wo-
ning een succesformule is 
die garant staat voor tevre-
den klanten.” En dat doen ze 
ook op zaterdag, want het 
kantoor is ook op die dag ge-
opend voor klanten.
,,Castricum is een ontzettend 

leuk werkgebied en we voe-
len ons hier prima thuis”, al-
dus assistent-makelaar Britt 
Nelis. ,,De warme chocomelk 
die we elke vrijdag uitdeelde 
op de markt vond gretig af-
trek en de mensen vonden 
het ook echt leuk om even 
een praatje met ons te ma-
ken.” Teer Makelaars heeft in 
het kader van de opening van 
haar vijfde vestiging speciaal 
voor de klanten uit de ge-
meente Castricum een aan-
trekkelijke actie: vijftig pro-
cent korting op de courtage 
die nog loopt tot eind maart. 
Daarna maakt de makelaar 
zich klaar voor het landelijke 
Open Huis van de NVM op 
zaterdag 1 april. Nieuwe ac-
ties volgen dus houd de web-
site in de gaten of loop ge-
woon binnen voor informatie 
op de Dorpsstraat 62a.

Informatieavond over 
auto-immuunziekten 

Regio - Ziektebeelden waar-
bij het immuunsysteem op 
eigen weefsel onaange-
past reageert, worden au-
to-immuunziekten genoemd. 
Schildklierproblemen, ziek-
te van Crohn, Colitis Ulcero-
sa, Lupus, Reumatoïde Artri-
tis, Multiple Sclerose, Sarco-
idose, zijn voorbeelden van 
auto-immuunziekten. Klach-
ten presenteren zich vaak in 
spieren, gewrichten, huid en 
interne organen, zoals nieren, 
hart, longen en bloedvaten.
Frank Jonkers van praktijk 
BodySwitch gaat in op de ve-
le en individuele oorzaken 

die samen tot al deze ziektes 
kunnen leiden. Uit studies 
blijkt dat slechts 25% van de 
ziektebeelden, waarbij au-
to-immuniteit een rol speelt, 
wordt bepaald door genetica 
(erfelijke factoren). ,,Omge-
vingsfactoren bepalen voor 
75% het ontstaan van auto-
immuniteit; belangrijke zijn 
voeding, darmflora, stress, 
toxines en infecties. We kun-
nen hier dus veel invloed op 
uitoefenen.”
De lezing is bedoeld voor pa-
tiënten om inzicht te geven 
over de vele mogelijke oor-
zaken van auto-immuunziek-

ten en om te laten zien hoe 
de integrale aanpak bij Body-
Switch een uitkomst kan bie-
den. Er is vaak meer mogelijk 
dan men soms denkt. 
Door alle oorzaken aan te 
pakken is de slagingskans 
maximaal. Op dinsdagavond 
28 februari in het oplei-
dingslokaal van BodySwitch 
aan de Rijksstraatweg 55 in 
Heemskerk, van 19.30 uur tot 
21.30 uur. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. BodyS-
witch , praktijk voor integra-
le geneeskunde, is gespe-
cialiseerd in het op een na-
tuurlijke manier verminde-
ren van aanhoudende, chro-
nische ziektebeelden. Aan-
melden via www.bodyswitch.
nl, per e-mail heemskerk@
bodyswitch.nl of telefonisch: 
0251-234 000.

Castricum   Postzegelver-
eniging Castricum houdt een 
postzegelbeurs op zondag 19 
februari van 10.00 tot 16.00 
uur in Dorpshuis de Kern, 
Overtoom 15. Leden, hande-
laren en verzamelaars uit al-
le delen van het land bieden 
een grote verscheidenheid 
aan kwalitatief goed filatelis-
tisch materiaal aan. Ook zijn 
er de nodige dubbeltjesboe-
ken aanwezig. Natuurlijk kan 
er ook volop geruild worden.  

Postzegelbeurs De beurs is geopend voor ie-
dere verzamelaar van postze-
gels, post(waarde) stukken, 
ansichtkaarten et cetera. De 
toegang is gratis. Het bestuur 
verschaft informatie over het 
verzamelen van postzegels 
en de voordelen van een lid-
maatschap. Ex- verzamelaars 
en erfgenamen, die een ver-
zameling willen verkopen 
kunnen zich gratis laten ad-
viseren. Jeugdige verzame-
laars kunnen gratis postze-
gels uitzoeken uit een gro-
te partij door seniorleden be-
schikbaar gestelde zegels.

Belastingondersteuning

Castricum - In Castricum 
gaan  Welzijn Castricum, Bi-
bliotheek Kennemerwaard en 
Socius belastingondersteu-

ning vorm geven. 
De bibliotheek stelt compu-
ters met internetverbinding 
en printfaciliteiten beschik-

baar, Welzijn Castricum ge-
trainde vrijwilligers en Soci-
us zorgt voor de deskundig-
heidsbevordering. Op 23 fe-
bruari om 14.00 uur zal Zita 
Onderwijzer, sociaal raadslid 
van Socius belangstellenden 
informeren over aandachts-
punten in de belastingaangif-
te en de geboden ondersteu-
ning. Vervolgens is het moge-
lijk om een afspraak te ma-
ken voor de daadwerkelijke 
ondersteuning tijdens de we-
kelijkse belastingspreekuren 
op donderdag van 14.00 tot 
15.00 in de bibliotheek van 
Castricum. Men kan zo bin-
nenlopen.





15 februari 20178

Kapitaal geëxposeerd
Castricum - Aja Waalwijk 
belegt zijn geld in kunst. Na-
dat de euro werd geïntrodu-
ceerd gebruikte hij zijn ver-
zamelde collecties guldens, 
stuivers, dubbeltjes, centen, 
marken, peseta’s, kronen en 
franken voor het vervaardi-

gen van assemblages van al-
lerlei aard. Geld of eigenlijk 
geldverkeer speelt de hoofd-
rol in deze serie panelen. 
Waalwijks kunst is verhalend 
en sluit om die reden aan bij 
het thema ‘woord en beeld’ 
waaraan ook dorpsdichter 

Bob van Leeuwen, Riann, Mia 
Wijten en Ben Waalwijk deel-
nemen. De expositie loopt tot 
en met 19 februari bij Gale-
rie Streetscape, geopend van 
donderdag tot en met zondag 
14.00-17.30 uur. Foto: Saskia 
Steenbakkers. 

Bij Hummel in Heemskerk
Laagste prijs voor terras-
overkappingen Deponti

Heemskerk - Het hele jaar 
droog en uit de wind zitten 
op het terras? Hummel Kozij-
nen & Wooncomfort is exclu-
sief dealer voor heel Noord-
Holland van Deponti terras-
overkappingen met gegaran-
deerd de laagste prijs. Een 
complete terrasoverkapping 
van circa 400 cm breed en 
circa 250 cm diep is al te be-
stellen vanaf 1.300 euro, in-
clusief BTW.
Deze terrasoverkapping is le-
verbaar in de kleuren crème/
wit of antraciet en voorzien 
van polycarbonaat bepla-
ting. Luxe opties, zoals led 
verlichting, een terrasver-
warmer, spiekozijnen voor de 
zijwanden en Fiano schuif-
glaswanden (veiligheids-
glas) voor het geheel afslui-
ten van de overkapping, be-
horen tot de mogelijkheden. 
Zo kan iedereen bij elk weer-
type optimaal genieten van 
de tuin. Het doorzichtige dak 
versterkt de zonnestralen en 
het is al snel lekker om bui-
ten te zitten. Beleef alle sei-
zoenen met een luxe terras-

overkapping, van het eerste 
voorjaarszonnetje tot de laat-
ste mooie herfstdag. Nu be-
stellen is in het voorjaar al 
genieten. Hummel heeft di-
verse Deponti terrasoverkap-
pingen zeer realistisch op-
gesteld in de showroom aan 
de Lijnbaan 44a in Heems-
kerk. De terrasoverkappin-
gen zijn verrassend laag ge-
prijsd en eenvoudig zelf te 
plaatsen door de zeer uitge-
breide montagehandleiding. 
Uiteraard kunnen de over-
kappingen ook door de vak-
kundige medewerkers van 
Hummel Kozijnen & Woon-
comfort worden geplaatst te-
gen een vriendelijk montage-
tarief. Met een Deponti ter-
rasoverkapping is het genie-
ten geblazen, dankzij woon-
comfort van de hoogste klas-
se. Kortom, een must voor ie-
dereen die van het buitenle-
ven houdt. De showroom is 
nu zes dagen per week ge-
opend. Voor een vrijblijvende 
prijsopgave kan ook worden 
gebeld met nummer 0251 
234484.

Castricum - In de voorjaars-
vakantie is er voor alle leef-
tijden wat te beleven in Huis 
van Hilde. Nieuw is een pre-
sentatie over de spectaculai-
re duikvondsten bij Texel; op 
een groot digitaal aanraak-
scherm kan men het onder-
zoek naar de japon van Ko-
ninklijke allure op de voet 
volgen. 
In 2014 werd in een wrak bij 
Texel een aantal spectaculai-
re vondsten gedaan, waaron-
der een bijzonder goed be-
waard gebleven japon van 
zijden damast uit de zeven-
tiende eeuw, andere kleding-

Huis van Hilde in de vakantie 

Een musicaldag voor 
kinderen bij Toonbeeld

Castricum - Ook tijdens de-
ze voorjaarsvakantie organi-
seert Toonbeeld Castricum 
een musicaldag. 

Kinderen gaan samen met 
docenten Mena Leila en San-
ne Mallant zingend, dansend 
en acterend aan de slag met 
Disneymusical Alladdin.

Ze nemen een lunchpakket 
mee. Om 15.30 uur begint 
een presentatie voor publiek.
Op woensdag 22 februari, 
van 10.00 tot 16.00 uur, Voor 
jongens en meisjes van zes 
tot en met dertien jaar. In-
schrijven voor vrijdag 17 fe-
bruari via musicaldagcastri-
cum@gmail.com.

stukken en een deel van een 
Oosters tapijt. De vondsten 
worden op dit moment in het 
depot van Huis van Hilde na-
der onderzocht. Er zijn ook 
duikvondsten van andere lo-
caties rond Texel te zien. 

Het kinderprogramma heeft 
een Romeins thema, aan-
sluitend bij de tijdelijke ten-
toonstelling Romeinse kust 
die nog tot en met 31 maart 
te zien is. Er zijn rondleidin-
gen, kinderspeurtochten, een 
speurroute voor kinderen en 
meer. Kijk op de website voor 
het gehele programma.

Castricum - Dit week-
end waren er twee NK’ s. 
De sprinters en middellan-
geafstandlopers reisden af 
naar Apeldoorn om te strij-
den voor de medailles bij het 
NK indoor en de langeaf-
standlopers konden ditzelfde 
doen op het NK 10km op de 
weg in Schoorl. TDR-atleten 
haalden drie medailles bin-
nen. Bram Anderiessen wist 
zich op zaterdag eenvoudig 
te plaatsen voor zijn tweede 
seniorenfi nale ooit. De A-ju-
nior zette met 400 meter te 
gaan zijn eindsprint in, nam 
de leiding en gaf deze niet 
meer weg. Met 3’58”54 (Luuk 
3’58”65) kon de AKU-atleet 
huiswaarts keren met bloe-
men en de mooiste medaille 
die er is: goud!

Lisanne de Witte behaal-
de zilver. Ze eindigde zeven 
honderdste achter Ghafoor 
in 52”95. Ondanks de hevige 
sneeuwval wist de organisa-
tie van de Groet uit Schoorl 
Run ervoor te zorgen dat het 
parcours goed te belopen 
was waardoor er vele PR’s 
sneuvelden. Ronald Schröer 
kreeg brons omgehangen 
met een tijd van 29’17”. 

Goud voor 
Anderiessen! 
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Wonen in Castricum blijkt 
een complex onderwerp

Castricum - De bijeenkomst 
over wonen in Fase Fier, ge-
organiseerd door D66 Castri-
cum, werd goed bezocht. De 
sprekers, Marcel Steeman, 
D66 wethouder met wonen in 
zijn portefeuille, Marjo Hus-
slage van de SP, Dick Tromp 
directeur Kennemer Wonen 
en Amélie Strens D66 Pro-
vinciale Staten, brachten veel 
demografi sche cijfers naar 
buiten waaruit bleek dat het 
onderwerp complex is. Want 
het huidige woningbestand 
in Castricum is eigenlijk niet 
toegerust op de toekomsti-
ge behoefte aan huisvesting:  
woningen voor een- en twee-
persoons huishoudens, klei-
ne gezinnen en senioren.
Kennemer Wonen heeft te 
veel en te grote gezinswonin-
gen in bezit, aldus D66. De-
ze worden planmatig en op 
termijn afgestoten. De wens 
is energieneutraal en kleiner 
bouwen van woningen die 
geschikt zijn voor meerdere 
doelgroepen. Maar pasklare 

oplossingen voor alle wensen 
zijn er niet. 
De SP zegt zich toch extra 
te willen inzetten voor men-
sen die niet zo gemakke-
lijk zelf een plek op de wo-
ningmarkt kunnen verove-
ren; jongeren en senioren. 
Marjo Husslage: ,,De SP is 
van mening dat in Castricum 
de laatste decennia het  ac-
cent te veel is gelegd op het 
bouwen voor mensen met de 
bredere beurs. Jonge star-
ters, mensen met een smalle 
beurs, die graag in Castricum 
zouden willen blijven wo-
nen, zijn decennia lang ge-
noodzaakt geweest om hun 
woning elders te zoeken en 
daardoor hebben we nu in 
deze gemeente meer vergrij-
zing. Daarom vindt de SP dat, 
om het demografi sch even-
wicht te herstellen, er woon-
ruimte moet worden gereali-
seerd voor jonge mensen die 
hier graag willen blijven wo-
nen.” Over scheefwoners zegt   
Husslage: ,,Het gaat hier vaak   

om  de babyboomgenera-
tie die in de zeventiger jaren 
nog het geluk had een soci-
ale eengezinswoning te kun-
nen betrekken. Hun kinderen 
zijn inmiddels de deur uit en 
nu wonen ze alleen of met z’n 
tweeën in een te grote soci-
ale huurwoning. Deze groep 
wil vaak heel graag doorstro-
men naar een kleinere le-
vensloopbestendige woning, 
maar kan gezien de leeftijd 
geen hypotheek meer krijgen 
om zo’n huis te kopen. Huren 
is ook geen optie;  dat bete-
kent een sprong naar de vrije 
markt oftewel huren in het 
hogere segment. Ook dat is 
voor de meesten niet betaal-
baar.”

De SP is er voorstander van 
om het overschot aan te gro-
te (huur)woningen en be-
drijfspanden te verbouwen 
tot bijvoorbeeld senioren-
woningen beneden en star-
terswoningen met een apar-
te opgang boven. 

Castricum - De meeste 
mensen zullen wanneer ze 
ouder worden gewoon blij-
ven wonen in hun huidige 
woning. Het verzorgingshuis 
bestaat eigenlijk niet meer. 
Daarmee is iedereen verant-
woordelijk geworden voor de 
veiligheid in zijn woning. Er 
zijn een hoop kleine en be-
taalbare oplossingen om de 
woning veilig en comfortabel 
te maken. Voor grotere ver-
beteringen is het belangrijk 
op tijd maatregelen te ne-
men. Dan is het ook langer 
genieten!
Inwoners van de gemeente 
Castricum kunnen de Huis-
test doen en daarmee hun 
woning checken op mogelij-
ke verbeterpunten voor lan-
ger zelfstandig wonen: dit 
kan online op www.mijn-
huisopmaat.nl of samen met 
een vrijwilliger uit Castricum 
die op huisbezoek komt. Na 
het invullen van de test krijgt 
de bewoner een persoon-
lijk woonadviesrapport met 

daarin de gekozen oplossin-
gen voor de verbeterpunten 
van de woning. Het woon-
advies geeft ook een indica-
tie van de kosten. Daarnaast 
krijgt de bewoner praktische 
tips waarmee hij zélf meteen 
de woning veiliger maakt. 
De Huistest is een initiatief 
van de gemeente Castricum 
in samenwerking met Wel-
zijn Castricum. Voor meer in-
formatie en voor aanmelding 
voor een huisbezoek van 
één van de vrijwilligers kunt 
u zich aanmelden bij Welzijn 
Castricum: 0251-656562 in 
de ochtenduren. 
Ondernemers met produc-
ten of diensten die uw huis 
veiliger en comfortabeler 
kunnen maken kunnen aan-
sluiten bij dit initiatief.Bouw- 
en installatiebedrijven, hove-
niers, detailhandel van bij-
voorbeeld ijzerwaren, ver-
lichting en sanitair worden 
opgeroepen zich aan te mel-
den via www.mijnhuisop-
maat.nl

Sportinstuif in vakantie         
Castricum - Sportservice 
Kennemerland organiseert een 
sportinstuif, freerun/smashbal 
clinic, kleuterinstuif en funvol-
leybal in de voorjaarsvakantie 

voor alle kinderen van vier tot 
en met twaalf jaar die in Cas-
tricum of Heemskerk op de 
basisschool zitten. Kinderen 
uit groep drie tot en met acht 

kunnen deelnemen aan een 
grote sportinstuif in sportcen-
trum de Waterakkers van 10.00 
tot 12.00 uur. Ook de kinde-
ren uit groep een en twee kun-
nen zich uitleven. Van 13.00 
tot 14.00 uur is er een sport-
instuif voor deze doelgroep in 

sporthal de Waterakkers. Kin-
deren van drie tot zes jaar kun-
nen meedoen aan ‘funvolley-
bal’. Beide activiteiten zijn in 
sporthal de Bloemen in Cas-
tricum. Bij de smashbalclinic 
in de Bloemen, leren kinderen 
snel hard smashen en meer. 

Smashbal word gegeven aan 
kinderen uit  groep drie tot en 
met acht. 
Om deel te nemen aan de 
sportinstuif moeten de kinde-
ren aangemeld worden via de 
website: www.sportservice-
kennemerland.nl.

Basiscursus schilderen
Castricum - Bij Perspectief 
start donderdag 2 maart van 
19.30 tot 22.00 uur weer een 
zes avonden durende basis-
cursus schilderen. Deze basis-
cursus, onder leiding van do-
cente Fré Ham, is een vervolg 
op de basiscursus tekenen 

maar kan ook los hiervan ge-
volgd worden. Er wordt voor-
namelijk met acrylverf gewerkt 
aan stillevens en landschap-
pen. Informatie en aanmelden 
via www.perspectiefcastricum.
nl of bij Joanne Vetter, 0251-
655183.

Twintig Castricumse 
helden in het zonnetje

Castricum - Als onderdeel 
van de campagne ‘Dit is mijn 
held!’ heeft de Castricumse 
PvdA het winkelend publiek 
in Geesterduin en winkel-
centrum Limmen gevraagd 
wie voor hen een lokale held 
is. De PvdA noteerde in to-
taal twintig namen. Zij wor-
den deze week getrakteerd 
op een bloementje. Diene-

ke en Henk Smit bijvoor-
beeld van zorgboerderij De 
Reigershoeve in Heemskerk. 
Vader en dochter Smit heb-
ben zorgboerderij De Rei-
gershoeve opgezet om zorg 
voor dementen te bieden. 
Het echtpaar Dirkson dat al 
twintig jaar elk weekend in 
de kantine van voetbalver-
eniging Limmen als vrijwilli-

ger actief is. Ook drie dames 
van Scouting Castricum, een 
vrijwilliger bij Cas RC, een 
vrijwilligers van Kanovereni-
ging Jason in Krommenie en 
een vrijwilliger bij het AZC in 
Alkmaar krijgen een bloeme-
tje voor hun inzet. Een andere 
held is Marcel Pool, die twee 
keer per week met senioren 
en mensen met een beper-
king naar het bos of strand 
gaat. Andere helden die wer-
den genoemd waren de huis-
artsen Remmelswaal en Mo-
hammadnia, het team van het 
Hof van Kijk Uit, rugbycoach 
Gijs Pannekeet en de coör-
dinator bij het taalonderwijs 
aan asielzoekers.





15 februari 201712

GroenLinks pleit voor kunstprijs

Castricum - Om de aan-
dacht voor kunst in Cas-
tricum te vergroten bepleit 
GroenLinks het instellen van 
een terugkerende kunstprijs. 
Die kan jaarlijks of twee-
jaarlijks uitgekeerd worden 
aan een Castricummer kun-
stenaar. De prijs past in een 
aantal maatregelen die er-
voor moeten zorgen dat er 
meer aandacht komt voor 
kunst en cultuur in het dorp. 
,,Het kunstzinnige imago van 

Castricum is nu ver te zoe-
ken, terwijl er veel kunste-
naars actief zijn in de ge-
meente. Dat kun je onder 
andere bereiken door loka-
le kunstenaars in het zonne-
tje te zetten  met een prijs en 
de bijbehorende media-aan-
dacht,” volgens GroenLinks.
,,Met een jaarlijkse of twee-
jaarlijkse kunstprijs laat je als 
gemeente zien, dat je kunst 
en cultuur serieus neemt en 
dat je er het belang van in-

ziet”, aldus Hannie Lut-
ke Schipholt, fractievoorzit-
ter van GroenLinks. ,,Ik ben 
zelf kunstenaar en zie bij an-
dere kunstenaars dat ze veel 
meer aandacht verdienen als 
smaakmaker voor het ima-
go van onze gemeente. Ove-
rigens ga ik zelf, zolang ik 
gemeenteraadslid ben, ui-
teraard niet meedingen als 
de gemeente een kunstprijs 
gaat instellen. Dat zou na-
tuurlijk belangenverstrenge-
ling zijn.” Een andere maat-
regel om de aandacht voor 
kunst in de gemeente te sti-
muleren is het opstellen van 
een cultuuragenda, waarop 
door het hele jaar heen al-
le activiteiten vermeld staan, 
vindt de partij. Die zou gepu-
bliceerd moeten worden op 
de website van de gemeente 
en in de lokale bladen. 
Het plan voor de cultuur-
agenda kwam afgelopen 
donderdag aan de orde tij-
dens de informatieavond 
over het cultuurplatform en 
kon op instemming rekenen 
van meerdere partijen. Een 
derde voorstel waar Groen-
Links aan denkt is het open-
stellen van het ondernemer-
sloket voor advisering van 
kunstenaars. Op de foto In 
Gesprek, een werk van Ma-
rion Albers. 

Boswachter Jan Zijlstra 
vertelt bij Oud-Castricum

Castricum - Jan Zijlstra een 
geboren en getogen Castri-
cummer werkt bijna veertig 
jaar als boswachter bij PWN 
waar hij het natuurbeheer 
van de duinen 180 graden 
heeft zien draaien. Van helm-
planten op de zeereep tot het 
laten stuiven van deze eerste 
duinenrij. Van fazanten fok-
ken voor de jacht tot geen 
jacht op wild. Van kampe-
ren op tentenkamp Bakkum 
voor de man met de kleine 
beurs tot een camping waar 
tegenwoordig meer yuppen 
uit Amsterdam kamperen. En 
hoe komt de Wei van Brasser 
aan deze naam? Jan Zijlstra 

is een van de initiatiefnemers 
van Hof van Kijk Uit, dat ge-
vestigd is in het voormalige 
jachthuis van jonkheer Frits 
Gevers. Wat is bekend over 
Gevers en wat is het succes 
van Hof van Kijk Uit?
De Verhalengroep Oud-Cas-
tricummers heeft Jan Zijlstra 
uitgenodigd hierover te ver-
halen.
Geïnteresseerden kunnen op 
dinsdagmorgen 21 februa-
ri 2017 van 10.00 tot 11.30 
uur bij de groep aanschui-
ven in  het museum van de 
werkgroep Oud Castricum, 
hoek Geversweg/Duinen-
boschweg. Entree 2.50 euro.

Vitesse start voetbal voor senioren

Castricum - In navolging 
van vele andere voetbalver-
enigingen in het land is Vi-
tesse ¹22 van plan om ook 
Wandel Voetbal in Castricum 

te starten. Wandel Voetbal, 
voetbal voor senioren van 
een jaar of 60, is de nieuwe 
trend. Dat is niet alleen be-
stemd voor Oud-Vitessespe-

lers, die nog zo graag tegen 
een balletje willen trappen, 
maar ook voor andere geïn-
teresseerde Castricummers.
De sport is bijna hetzelfde 
als normaal voetbal, maar 
dan met wandelen in plaats 
van rennen. Buitenspel be-
staat niet en een sliding ma-
ken is ten strengste verbo-
den. Ook lichamelijk contact 
is niet toegestaan en de bal 
mag niet boven heuphoogte 
gespeeld worden. 
Een team bestaat uit zes 
spelers. Er wordt geen ge-
bruik gemaakt van keepers. 
De wedstrijden worden ge-
speeld op een veld van 42 
bij 21 meter. Door de lage-
re intensiteit worden blessu-
res voorkomen. Een goede 
warming-up zal een belang-
rijk onderdeel zijn en verant-
woord onder begeleiding ge-
beuren. Dit alles om blessu-
res te voorkomen.
In totaal zullen de senioren 
ongeveer 75 minuten met 
bewegen bezig zijn. De be-
doeling is dat er in mei ge-
start wordt op De Puikman. 
Meer informatie of aanmel-
den: hanstouber@hotmail.
com, tel.: 06-30039850.

Savoy Jazzband in Vredeburg
Limmen   Zondag 19 febru-
ari speelt de Savoy Jazzband 
bij de Jazz Session Club in 
Vredeburg vanaf een uur of 
vier. In september 2009 start-
te een aantal doorgewinterde 
jazzmuzikanten de band. De 
naam van de band is afge-
leid van de beroemde dans-
zaal in New York ‘The Savoy 
Ballroom’. Hier werd zowel 
zwart als blank publiek toe-
gelaten, iets wat in die tijd 
niet gebruikelijk was. Het re-
pertoire van de band is zeer 

breed; er wordt aandacht be-
steed aan bekende en min-
der bekende songs uit onder 
andere het American song-
book, maar er worden ook 
eigen arrangementen ge-
speeld van nummers van bij-
voorbeeld The Beatles, Sting 
en Shirma Rouse. De num-
mers behouden hun bete-
kenis, maar worden soms in 
een andere maatsoort, vorm, 
tempo of sfeer neergezet zo-
dat er een verrassend effect 
ontstaat.

balsponsor:  VALKERING & DE GRAAF ACCOUNTANTS

pupil v.d. week:  GIJS JAK (speler Limmen JO13-4)

Zondag 19 februari 14.00 uur:

Limmen  -  Volendam
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Viering rond een lied 
van Marco Borsato

Limmen - Johan Olling, pas-
tor van de Corneliusparochie, 
kondigt een speciale zater-
dagavondviering aan. ,,Drie 
jaar geleden hebben we in 
het kader van het 50 jarig ju-
bileum van organist/dirigent 
Peter Rijs vieringen gehou-
den van orgel, zang, beeld en 
schrift. Dat gaan we het ko-
mend seizoen samen met het 
liturgisch koor weer doen. Nu 

rond het thema ‘Er zit muziek 
in’. We hebben het komend 
seizoen gekozen voor liede-
ren van Marco Borsato. Op 
18 februari staan we stil bij 
het lied ‘Speeltuin’; geïnspi-
reerd op misbruik van kind-
soldaten. Natuurlijk geeft Pe-
ter Rijs weer een muzikale 
interpretatie van het nummer 
op het grote orgel.” Aanvang: 
19.00 uur.

TuinStruinen 
in Hoeptuin
Bakkum - In de tuin van Be-
zoekerscentrum De Hoep Tu-
inStruinen? Deze ontdek-
kingstocht is geschikt vanaf 
acht jaar. In de TuinStruintas 
zit een opdrachtboek en heel 
spullen die nodig zijn voor al-
lerlei onderzoeken. Tijdens 
de tocht worden waterdier-
tjes gevangen, planten on-
derzocht, kriebelbeestjes ge-
peuterd, bomen onderzocht 
en vogels gespot. In de voor-
jaarsvakantie zijn de kosten 
voor deze ontdekkingstocht 
zeven in plaats van acht euro. 
Wie heeft meegedaan, ont-
vangt een diploma.

‘Laat foto’s spreken’
Castricum - In de serie De 
Ochtenden kan men op don-
derdag 2 maart in de biblio-
theek kijken en luisteren naar 
een lezing van Jan Meurs, fo-
tograaf. Aan de hand van ‘de 
tien geboden voor betere fo-
tografi e’ krijgt het publiek 
tips en trucks aangereikt. De 
deelnemers gaan ook met-
een aan de slag.
In deze lezing maakt Jan 
Meurs de aanwezigen een 
beetje bewuster van de mo-
gelijkheden van fotogra-
fi e: ,,Het is vaak moeilijk om 
prachtige plaatjes in het 
hoofd daadwerkelijk om te 
zetten in fantastische foto’s. 
De foto’s zien er zelden zo uit 
als je bedacht had. En soms 

weet je niet eens waar dat 
aan ligt.” Camera en telefoon 
mogen mee, want natuurlijk 
wordt het geleerde meteen in 
de praktijk gebracht.
Bibliotheek Kennemerwaard, 
locatie Castricum organi-
seert regelmatig op donder-
dagochtend een programma 
voor senioren met als titel: De 
Ochtenden. 
Deze ochtenden van 10.00 
tot 12.00 uur staan in het te-
ken van cultuur en informa-
tie, maar ook gezellig samen-
zijn en nieuwe mensen ont-
moeten. Aanmelden kan via 
de website www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de 
klantenservice in de biblio-
theek.

Hockeyers worden 
ongeslagen kampioen

Castricum - De JC1 van 
MHCC is winterkampioen 
geworden in de zaal. In een 
competitie waarbij alle teams 
zeer aan elkaar gewaagd wa-
ren, heeft de JC1 een he-
le knappe prestatie geleverd 

door ongeslagen kampioen te 
worden. Het kampioenschap 
was twee wedstrijden voor 
het einde van de competitie 
al geslecht, maar afgelopen 
zondag zijn de laatste twee 
wedstrijden binnengesleept.

Lezing over gedichten 
Duitse Romantiek

Castricum - Op vrijdag 24 
februari geeft Michiel Hag-
dorn een lezing over de Duit-
se Romantiek. In deze lezing 
krijgt het publiek een beeld 
van de Duitse Romantiek en 
worden beroemde gedich-
ten uit de romantische perio-
de samen gelezen en toege-
licht, onder meer van Nova-
lis, Eichendorff, Brentano en 
Heine. 
Een aantal van deze gedich-
ten, getoonzet op muziek, zal 
ten gehore worden. Michiel 
Hagdorn is als literatuurwe-
tenschapper verbonden aan 

onder andere het HOVO, hij 
is gespecialiseerd in de Duit-
se literatuur, muziek en (cul-
tuur-)geschiedenis. Voor 
Vrouwen Contact Castricum 
heeft hij in 2016 een lezing 
verzorgd over gedichten van 
Johann Wolfgang von Goet-
he. 
De lezing vindt plaats op vrij-
dag 24 februari van 14.00 tot 
16.00 uur in De Kern aan de 
Overtoom in Castricum. Ze is 
georganiseerd door het Vrou-
wen Contact Castricum en 
voor iedereen toegankelijk. 
Niet-leden betalen vier euro. 

Op stap met de concert-
bus van het Uitbureau

Castricum - Voor ieder-
een die van klassieke mu-
ziek houdt en het leuk vindt 
om van concerten te genie-
ten in het concertgebouw in 
Amsterdam, maar er tegenop 
ziet om alleen te gaan of om 
zelf naar Amsterdam te rei-
zen is er de concertbus van 
Uitbureau Castricum. Deze 
bus brengt belangstellenden 
naar het Concertgebouw en 
zet hen voor de deur af. Na 
afl oop van het concert brengt 

de bus de bezoekers naar 
station Uitgeest of naar één 
van de negen opstapplaatsen 
in Castricum. Het is mogelijk 
te kiezen uit aan aantal con-
certseries. 
De kaarten voor deze con-
certserie krijgt men recht-
streeks van het Concert-
gebouw toegestuurd. 
Meer informatie via Ange-
lie Graumans, 0251-826466, 
amailto:amg.graumans@zig-
go.nl.

Akersloot - Op dinsdagmid-
dag 7 februari is een inwoon-
ster uit Akersloot telefonisch 
benaderd door een Engels-
sprekende persoon die zich 
voordeed als een medewer-
ker van Microsoft. Deze gaf 
aan dat haar computer vol vi-
russen zat en opgeschoond 
moest worden. De vrouw 
werkte mee. Niet veel later 
werden er verschillende be-
dragen van haar rekening af-
gehaald. Microsoft belt nooit 
om persoonlijke of fi nanci-
ele informatie op te vragen 
of om een computer te her-
stellen. Dit geldt ook voor on-
gevraagde emailberichten. 
Het advies is om deze onge-
vraagde telefonische oproe-
pen of berichten te verwijde-
ren of te verbreken.

Opgelicht 
via telefoon

Limmen - Het tennisseizoen 
staat voor de deur en daar-
om organiseert Tennisvereni-
ging Limmen een instuif op 1 
en 8 maart voor de jeugd in 
alle leeftijdscategorieën. Op 
1 maart komt groep 1, 2 en 

Tennisinstuif 3 om 13.30 uur aan de beurt 
en groep 4 en 5 om 14.30 uur. 
Op 8 maart begint groep 6 en 
8 om 13.30 uur en groep 7 en 
twaalf jaar en ouder om 14.30 
uur. Aanmelden via jc@tvlim-
men.nl de instuif in bij De 
Voetel, Kapelweg 10 in Lim-
men.

Accreditatie tweetalige mavo JPT
Castricum - Op donderdag 
9 februari kwam het EP-Nuf-
fi c, de organisatie voor inter-
nationalisering in het onder-
wijs, de tweetalige mavo-af-
deling op het Jac. P. Thijsse 
College accrediteren. Een vi-
sitatiecommissie van drie le-
den gaf een positieve beoor-
deling, dus de accreditatie 
van tweetalig onderwijs (tto) 

op de mavo is een feit. De 
voorzitter en een medewer-
ker van EP-Nuffi c hebben 
de hele dag doorgebracht op 
het JPT en hebben lessen be-
zocht, gesproken met leerlin-
gen, ouders, vakdocenten en 
docenten Engels. Uiteinde-
lijk hebben zij een positie-
ve beoordeling gegeven, die 
tot stand komt door vijf nor-

mindicatoren, die allen posi-
tief beoordeeld moeten wor-
den en drie indicatoren die 
betrekking hebben op de 
randvoorwaarden. De visita-
tiecommissie was erg onder 
de indruk van het niveau van 
Engels van de leerlingen en 
zeer tevreden over de kwali-
teit van de projecten en ac-
tiviteiten. 
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Boeiende verhalen over Bakkum 
tijdens Vertelbijeenkomst 

Bakkum - In de oude Duin-
randschool kwam op 10 fe-
bruari een gezelschap bij el-
kaar om over de oude school-
tijd in dit gebouw te pra-
ten. De Vertelbijeenkomst 
was georganiseerd door zo-
wel Perspectief als de werk-
groep Oud Castricum. Bei-
de organisaties bestaan in 
2017 vijftig jaar. Dit wordt ge-
vierd met een reeks activitei-
ten, waarvan deze middag er 
een van was. Over het naar 
school gaan had Siem Mooij 
een bijzondere herinnering: 
als hij vanuit het duin met 
een groepje naar de Duin-
randschool toog, moesten 
ze door de katholieke buurt. 
De kinderen daar vormden 
een soort afzetting en riepen: 
daar komen de heidenen! Om 
die confrontaties uit de weg 
te gaan liepen de protestant-
se kinderen dan vaak liever 
door het duin om met een 
omweg ongedeerd de school 
te bereiken.
In de oorlog werd de school 
gesloten om onderdak te 
bieden aan Duitse solda-
ten. Eerst gingen de kinde-
ren naar de openbare school, 

Lezing Sjaak Lucassen 
Met motor over poolijs

Akersloot - Midden in 
de winter van 2013 maak-
te ‘R1-Sjaak’ zijn meest ex-
treme motortocht tot dan 
toe. Op zaterdag 18 febru-
ari vertelt hij bij motorclub 
AMC Bacchus over hoe hij 
van het noordelijkste punt-
je van Alaska via de bevroren 
Beaufortzee naar Key West 
in Florida reed. Daarbij ging 
het hem hoofdzakelijk om 
het gedeelte over het pool-
ijs. Bij deze tocht zou hij uit-

voerig z’n motor kunnen tes-
ten en zien of alle aanpassin-
gen aan motor en slee de ex-
treme omstandigheden kon-
den doorstaan voor zijn vol-
gende avontuur; een rit naar 
de Noordpool. Dat pakte heel 
anders uit! 
De lezing wordt gehouden op 
zaterdag 18 februari bij re-
creatiebedrijf ‘t Hoorntje, zaal 
‘t Achterom Kerklaan 20 te 
Akersloot. Aanvang 20.00 uur 
en toegang gratis.

IJskoude strandrace
Castricum - Zaterdag werd 
de laatste strandrace Castri-
cum-Camperduin-Castricum  
gereden voor mountainbi-
kers onder winterse omstan-
digheden. 

Het parcours was  40km lang 
voor de KNWU licentiehou-

ders en de basisleden. Win-
naar werd Sven Broekaart uit 
Julianadorp met een eindtijd 
van 1:07:04. Jordy Buskermo-
len werd de winnaar van het 
klassement. Nina Kessler uit 
Velserbroek was de snelste 
vrouw: 1:15:55. Foto: Stepha-
nie Egberts.

Castricum - Bij het NK in-
door wist Sven Schoonebeek 
op zaterdag een fi naleplaats 
op te eisen op de 1500m. In 
die fi nale liep hij op zondag 
naar een zesde plaats. Hij liet 
met 4.02.59 in een tactische 
race nog drie concurrenten 
achter zich.
Komend weekend komt zijn 
zus Lisanne in dezelfde in-
doorhal in actie bij de NK in-
door voor junioren. Ze gaat 
van start op de 60m horden 
en de 400m.

Sven wordt 
zesde bij NK

Die lustige Witwe bij HOV
Heiloo - Ademloos luisterde 
het publiek afgelopen week-
end in Theater De Beun naar 
het wereldberoemde Viljalied 
van de vrolijke weduwe, Han-
na Glawari, ontroerend mooi 
vertolkt door sopraan Linda 
Hogerheyde. 
De rijke weduwe geniet met 
volle teugen van het Fran-
se (nacht-)leven, maar kan 
haar dierbare vaderland in 
de Balkan niet vergeten. Met 
dit lied en andere prachtige 
nummers, zoals Graaf Dani-
lo’s ‘Dan ga ik naar Maxim’ 
is Die lustige Witwe een ab-
soluut hoogtepunt in de ge-
schiedenis van de operet-
te. De Heilooër Operette Ver-
eniging (HOV), die dit jaar 65 
jaar bestaat, maakte de ver-
wachtingen méér dan waar. 
In een vlotte, hilarische voor-
stelling schitterden koor en 
solisten in deze beroemde 
operette van de Hongaars-
Oostenrijkse componist, 
Franz Lehár, door zijn muzi-
kale aanpak ook  wel de ‘de 
Puccini van de operette’ ge-

noemd. De HOV-productie 
blonk uit door zijn kleurrijke 
kostuums en inventief geën-
sceneerd decor. Graaf Dani-
lowerd sterk neergezet door 
Joop Wesseling. Frits Hoger-
heyde zorgde als Baron Ze-
ta (arrangeur van het huwe-
lijk) voor vrolijke verwikkelin-
gen evenals het sprankelen-
de sopraan-tenor duo, Inge-
borg Oud en Reinout Eeck-
hout. Voor een vlotte verras-
sing zorgden zes wervelende 
en dansende ‘grisettes’, die 
zó afkomstig leken uit het Pa-
rijse ‘Maxim’ en de komische 
spreekrol van Ben Eppinga 
(tevens regisseur) als klerk 
van de baron. Dirigent Wim 
Noteboom leidde met strakke 
hand solisten, koor en orkest 
’t Zaanse, waardoor ook mu-
zikaal een hoog niveau werd 
bereikt. Voor het weekend 
zijn nog enkele kaarten be-
schikbaar. In Theater De Be-
um op 18 februari om 20.15 
uur en 19 februari om 14.00 
uur. Kaarten via www.hov-
heiloo.nl of 072 5153070. 

waar het gymlokaal werd 
omgebouwd tot klaslokalen. 
Later kregen ze een plek in 
de katholieke jongensschool. 
Siem vond het wel apart dat 
de katholieken voor jon-
gens en meisjes afzonderlijke 
scholen hadden. Hij was ge-
mengd onderwijs gewend. Er 
was een schutting geplaatst 
tussen de jongens en meis-
jesspeelplaats. Door gaatjes 
in de schutting gluurden de 
jongens naar de rokjes van 
de meisjes. Op enig moment 
was het ook op de katholie-
ke school over en omdat het 

aantal protestantse scholie-
ren door de evacuaties naar 
elders fl ink was uitgedund 
werd het onderwijs in huis-
kamers bij ouders thuis ge-
geven. Men zocht adres-
sen waar men over een ka-
chel beschikte om het ‘les-
lokaaltje’ warm te stoken. 
Siem heeft, omdat hij de oud-
ste was, regelmatig met een 
handkar tafeltjes van hot 
naar her gereden door het 
dorp. En zo waren er nog veel 
meer bijzondere verhalen die 
deze middag de revue pas-
seerden.
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