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Nieuw Geesterhage 
kan van start gaan

Castricum - Er kan gestart wor-
den met de bouw van Nieuw 
Geesterhage. De gemeenteraad 
heeft donderdagavond inge-
stemd met het nieuwe plan. Met 
uitzondering van GroenLinks 
ging de raad mee met het amen-
dement van de PvdA waarmee 
het plan werd losgekoppeld van 
een schadeclaim tegen De Com-
binatie die eerder een samen-
werkingsovereenkomst niet na-
kwam. Doel van deze overeen-

komst was toen nog de realisatie 
van een geheel nieuw kultuur-
huis, 125 woningen en 303 par-
keerplaatsen. Er ontstond een 
geschil tussen de partners van 
De Combinatie. 

Een motie van de VrijeLijst, waar-
in gevraagd werd gelijktijdig te 
starten met de bouw van de wo-
ningen en het onderkomen voor 
culturele activiteiten, haalde het 
niet. Biesterbos wil pas starten 

5.000 euro voor Terre 
door fietsen en feesten

Bakkum - Zondag stonden 230 
mannen en vrouwen te trappe-
len om de eerste editie van de D-
Day 100% strandrace te starten. 
Het werd een zware race van 38 
km, windkracht zes en los zand. 
Ramses Bekkenk werd eerste, 
gevolgd door Ad de Brabander 
en Stefan Vreugdenhil. lokale 
uitblinker was Pim de Waard die 

vierde werd. De opbrengst gaat 
naar Stichting Terre en dat geldt 
ook voor de opbrengst van het 
feest dat ‘s middags in strandpa-
viljoen Deining gehouden werd. 
Stichting Terre steunt kinderen 
met het Syndroom van Rett. Het 
eindbedrag van deze dag is maar 
liefst vijfduizend euro. Foto: Mar-
leen Bos Fotografie. 

met de bouw wanneer het groot-
ste deel van de woningen is ver-
kocht. Er moet nog wel de no-
dige aandacht besteed worden 
aan de inpassing van het verkeer 
en het parkeren in samenhang 
met de ontwikkelingen van win-
kelgebied Geesterduin. De eisen 
rond de beeldkwaliteit blijven 
van kracht. Er komt een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst 
en de raad heeft verder als voor-
waarde dat huurders tenminste 
twintig jaar voor een maatschap-
pelijke huurprijs terecht kunnen 
in het nieuwe centrum. 
In het plan wordt het huidi-
ge Geesterhage gehandhaafd 
en komt er een aanbouw waar-
in Stichting Nieuw Geesterhage 
en Centrum voor Jeugd en Gezin 
worden gehuisvest. De huisves-
ting van Toonbeeld vindt plaats 
in het huidige centrum. Onder-
deel van het plan is ook nieuw-
bouw van 25 appartementen, 
zes twee-onder-een-kap-wonin-
gen en acht kavels. Aan de zijde 
van het winkelcentrum moet een 
soort cultuurplein komen. 

Gorteldonk - De carnavalsoptocht werd dit jaar opgeluisterd door de 
Limmer Bastards. De Vrienden van Tyl kwamen op het idee door het 
tv-programma Benidorm Bastards waarin ouderen jongeren in de ma-
ling nemen. Foto: Peter van Renen. 

Gorteldonkse ‘bastards’

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Soep v/d week

Uiensoep
1 ltr  5,95
Elke 2e ltr  gratis

Vlees v/d week

Varkenshaas
500 gr nu 4,99

Vleeswarentrio

Cervelaat
Leverkaas
Grillworst samen  4,99

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

Hazelnoot slagroomslof

7.50hazelnootprogrés van vers gebrande 
hazelnoten, bomvol slagroom

van 9,50 voor

Vakantie idee: 
4 pakken koek halen 3 betalen

Geldig van 23 februari t/m 29 februari
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Castricum - Op maandagavond 
12 maart organiseert vrouwen-
netwerk Goed Contact een 
avond over internetmarketing. 
Tijdens deze introductie vertelt 
internetdeskundige Eelco Kraefft 
(Ehio Media) de deelnemende 
vrouwen hoe ze Google kunnen 
beïnvloeden, maar hen ook leren 
hoe ze hun website, nieuwsbrief 
of blog bovenaan kunnen laten 
verschijnen in de zoekresultaten. 

Introductieavond internetmarketing

Peter Denneman in Dorpskerk
Castricum - ‘Het is de kunst om 
evenveel tijd aan je werk te be-
steden als aan je eigen binnen-
kant. Je verschraalt zo snel’, al-
dus Peter Denneman smm, be-
kend van onder andere het me-
diapastoraat. 
Voor veel mensen is dit herken-
baar. Men wil verder kijken dan 
de dagelijkse dingen maar de 
vraag is hoe moet dat?
Pastor Denneman gaat in op de 
noodzaak van ‘Zorg voor de ziel’ 
en hoe dat kan, door aandacht 
en meditatie, teksten en muziek 
die raakt.
Belangstellenden zijn welkom op 

dinsdag 28 februari om 20.00 uur 
in de oude Dorpskerk.

Expositie bij Klaver Vier
Castricum – Tot 28 maart ex-
poseert Atelier Fred’s bij Klaver 
Vier op de Dorpsstraat. De kun-
stenaars van Atelier Fred’s wer-
ken zowel in het schilders- als 
in het keramiekatelier. Naast vrij 
werken en werken in opdracht 
volgen zij een aantal keren per 
jaar een lesblok. Dit kan zijn in 
een speciale techniek maar ook 
worden er lessen gegeven over 
de manier van werken van be-
roemde kunstenaars. De resulta-
ten die hier uit voortkomen zijn 
dan aanleiding voor bijzonde-
re tentoonstellingen. Zo hebben 

ze in het verleden exposities ge-
had over Rembrandt, De Cobra-
beweging, 600 jaar Purmerend 
en afgelopen najaar een exposi-
tie over Vincent van Gogh.
Ook heeft elke kunstenaar een 
les mogen geven over zijn favo-
riete onderwerp of techniek. Zo 
heeft Paul Kruger zijn favorie-
te onderwerp ‘de Molen’ als les 
mogen geven.
Kunstatelier en cadeaushop 
Fred’s is onderdeel van de Prin-
senstichting Purmerend
en is gevestigd aan de Breed-
straat in Purmerend.

Shantykoor de Zaalneelden 
winnaar van korenfestival

Castricum - Op zaterdagavond 
11 februari werd aan het eind 
van korenfestival in de tent op 
de Brink Shantykoor de Zaal-
neelden uit Egmond aan Zee uit-
geroepen tot winnaar en mocht 
de wisselbeker in ontvangst ne-
men. Zij werden door een ju-
ry bestaande uit René Bos, An-
ja Karten en Paul Bijman beoor-
deeld op entertainment en mu-
zikaliteit.
De Zaalneelden behaalden in to-
taal 82,6 punten en overtroffen 
daarmee de zanggroep de Lim-
beats uit Limmen die een to-
taal van 81 punten behaalde. 
Wel werd Mia Ploegaart, dirigen-
te van de Limbeats, geëerd met 
een eervolle vermelding als bes-
te dirigente van de avond.
Jammer was, dat het publiek het 
wat liet afweten. De aanwezigen 

hebben in ieder geval genoten 
van een muzikaal hoogstaand 
avondje met diverse optredens.
The Cast bracht een wervelen-
de show ten gehore met liederen 
uit de nog op te voeren musical 
‘Belle and the Beast’. The Cast 
eindigde dan ook hoog en won 
de beker voor de meest muzika-
le groep.
Kinderkoor Musicstar kreeg de 
aanmoedigingsprijs. Het koor 
bestaat al tien en het niveau lijkt 
elk jaar wel hoger te worden. De 
uitspraak van de jury luidde dan 
ook: “Ga zo in ieder geval de ko-
mende tien jaar zo door dan red-
den jullie het wel”.
Het NLP koor uit Limmen viel 
in de middenmoot, maar het 
enthousiasme droop ervan af. 
Waarschijnlijk was dat de invloed 
van de dirigente Lonneke Lute. 

Dit koor vindt meedoen en fun 
hebben belangrijker dan win-
nen. Competitie is maar bijzaak. 
Het oordeel van de jury luid-
de dan ook: “Leuke groep mei-
den, ziet er prima uit, maar moe-
ten nog veel leren en zitten op de 
goede weg”.
Shantykoor de Skulpers, dat al 
vanaf het ontstaan van het ko-
renfestival meedoet, won vorig 
jaar de wisselbeker, maar deze 
keer kon het koor niet het niveau 
halen dat de Zaalneelden haal-
den en dat is één van de redenen 
dat de beker nu naar hen gaat. 
Ook de historische klederdracht 
en de vrouwelijke aanwezigheid 
speelden een rol hierin.
De Zaalneelden zijn de terechte 
winnaar van deze avond en moe-
ten op zaterdag 2 februari 2013 
hun wisselbeker komen verde-
digen.
Toch was er ook enige kritiek op 
deze avond. Deze duurde veel te 
lang. Begonnen om 19.00 uur en 
eindigend om 23.30 uur. Het be-
stuur van de Stichting Sociaal 
Carnaval kreeg de aanbeveling 
dit volgend jaar anders te orga-
niseren. Peter van Daalen, voor-
zitter van de stichting, zei toe dit 
op heel korte termijn met het be-
stuur te bespreken en vond zelf 
ook dat het zo niet langer kon. 
Toch wilde hij eindigen met het 
gezegde: “Het was toch ondanks 
dat er iets minder publiek was 
een zeer geslaagde en gezelli-
ge avond”.

Opbrengst Castricumse wereld 
yogadag voor het Dierenduintje
Castricum - Op 26 februari is 
het wereld yogadag. Deze dag 
wordt er van 11.00 tot 13.00 uur 
een yogales gegeven aan de Van 
Speijkkade 61. 
De opbrengst van deze dag komt 

ten goede aan het Dierenduintje 
in Castricum. De les is voor een 
ieder en geschikt voor 8 tot en 
met 88 jaar. In het leslokaal staat 
een doos waar men een vrijwilli-
ge donatie in kan doen. 

Meer informatie en aanmelding: 
www.goed-contact.nl 

De informatieavond wordt geor-
ganiseerd in het clubgebouw van 
de Mixed Hockeyclub in Castri-
cum en is bedoeld voor onder-
nemende vrouwen en vrouwen 
in leidinggevende functies. Niet-
leden betalen 25,00 euro, leden 
van Goed Contact hebben gra-
tis toegang. 

Gemeente helpt inwoners 
met een laag inkomen
Castricum - De gemeente Cas-
tricum kent verschillende voor-
zieningen voor mensen met een 
laag inkomen en een laag finan-
cieel vermogen. Er is een folder 
uitgegeven waarin precies staat 
op welke gebieden de gemeente 

hulp kan bieden. Zo kan de ge-
meente bijzondere bijstand ver-
lenen in sommige kosten, zo-
als medische kosten die niet of 
slechts gedeeltelijk via de zorg-
verzekering worden vergoed. 
Daarnaast kan de gemeente bij-

dragen verstrekken voor het lid-
maatschap van een sportver-
eniging, culturele organisatie 
of voor het schoolreisje van uw 
kind, et cetera. 
Voor meer informatie, de folder 
of een aanvraagformulier kan 
contact opgenomen worden met  
het Zorgloket van de gemeen-
te Castricum, Raadhuisplein 1, 
open van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, tel. 
140251.

Spelochtend bij Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - In de voorjaarsva-
kantie op woensdag 29 februa-
ri kunnen kinderen van 4-6 jaar 
samen met hun ouders deelne-

men aan de spelochtend. Dieren 
staan hierin centraal. 
Marlize Mantel gaat deze och-
tend van 10.00–12.00 uur met de 

kinderen een kijkje nemen bij de 
dierentuin. Dieren uitspelen, hoe 
beweegt een olifant, hoe loopt 
een pinguïn? Springen als een 
kikker, elkaar laten zien wat een 
aap allemaal kan doen en zingen 
over Dikkertje Dap. Na de pauze 
gaan ze een klein verhaaltje spe-
len waarbij iedereen meedoet. 
Ouders, grootouders voor ieder-
een is een rol. Na afloop krijgen 
de kinderen een leuke dieren-
kaart. De kosten zijn  4,00 voor 
één kind, ieder volgend kind be-
taalt 1 euro. Opgeven bij de Tuin. 
Naast deze spelochtend zijn er 
deze maand nog meer leuke ac-
tiviteiten in de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Meer informatie op 
www.tuinvankapiteinrommel.nl.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-02-1012: Tom, zoon van T.H.P. 
Glim en J. de Jager, geboren te 
Alkmaar. 10-02-2012: Conor, 
dochter van P.G. McClone en 
G. McGurran, geboren te Cas-
tricum. 12-02-2012: Romée An-
na Elisabeth, dochter van T.B. Lo-
man en M. Hurkmans, geboren 
te Alkmaar. 13-02-2012: David 
Xion, zoon van B. Burger en M. 
Busio, geboren te Beverwijk. 14-
02-2012: Joshua, zoon van E. de 
Graaf en E.M. Zeegers, geboren 
te Beverwijk.
Wonende op de Woude:
12-02-2012: Nienke, dochter van 
D. Hos en S.H.M. Winter, gebo-
ren te Purmerend.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
10-02-2012: de Zwart, Ronald 
F.J.P. en Videira Pereira, Maria G., 
beiden wonende te Limmen. 13-

02-2012: Dekker, Alexander C.M. 
en van Eunen, Yvonne, beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
07-02-2012: Jager, Albertus, oud 
81 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met T. Klepper. 08-02-
2012: Spaargaren, Cornelis, oud 
86 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met M. Eveleens. 05-02-
2012: Kromhout van der Meer, 
Aaltje, oud 74 jaar, overleden te 
Beverwijk. 12-02-2012: Bleeker, 
Maria J., oud 82 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met T. Dijk-
man.
14-02-2012: de Ruiter, Anna G., 
oud 97 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met G.J.J. 
Brantjes.
Wonende te Limmen:
07-02-2012: Willers, Tanja, oud 
53 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met J.P. Lerat.

Op 3 en 4 maart expositie 
Limmen Artistiek en Creatief
Limmen - In het weekeinde van 
3  en 4  maart wordt de exposi-
tie ‘Limmen Artistiek en Creatief’ 
gehouden in De Vredeburg. 
Het belooft een mooie gevari-
eerde expositie te worden van 
beeldende kunst en allerlei vor-
men van creatieve handvaardig-
heid gemaakt door jong en oud. 
Aan de opening van het evene-

ment wordt een feestelijk tintje 
gegeven. 
Op zaterdag 3 maart om 10.30 
uur wordt het evenement offici-
eel geopend door de wethouder 
van Cultuur en Sport, de heer H. 
Klijnstra. 
De expositie is op beide dagen 
gratis toegankelijk van 11.00 tot 
17.00 uur. 

Cursus ‘Peuter in Zicht’
Castricum - In het Centrum 
voor Jeugd en Gezin start 28 
maart de gratis oudercursus 
’Peuter in Zicht’. Dit is een cur-
sus over het opvoeden van peu-
ters en is bedoeld voor ouders 
en/of verzorgers van kinderen 
in de leeftijd van anderhalf tot 
vier jaar. De cursus bestaat uit 
vier bijeenkomsten. Op ontspan-
nen en praktische wijze leren de 
deelnemers in te spelen op het 
gedrag van het kind. Er is volop 
ruimte voor het stellen van vra-

gen. Bovendien zullen de deel-
nemers veel herkennen in de 
verhalen van collega-ouders.
De cursus vindt plaats op woens-
dagavond 28 maart, 4, 11 en 18 
april van 19.30 tot 21.30 uur op 
de Geesterduinweg 3 in het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. Aan 
de cursus zijn geen kosten ver-
bonden.
Voor meer informatie en aanmel-
ding zie www.ggdhollandsnoor-
den.nl/cursussen of bel 088-
0100555.

Workshop Boeddhisme in 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Wat is Boeddhisme 
nu eigenlijk? Hoe is het ontstaan 
en hoe kan men het toepassen in 
het dagelijks leven? Op dinsdag-
ochtend 13 maart organiseert de 
Stichting Welzijn een ochtend 
rondom dit thema. Er wordt een 
dvd vertoond waarin verschillen-
de zenmeesters en boeddhis-
tisch leraren aan het woord ko-
men. Na de film kunnen de be-
zoekers van gedachten wisselen 
en vragen stellen aan Wies Post-
ma die deze ochtend begeleidt.
De workshop is van 10.00 tot 
12.00 uur in de tuin van Kapitein 
Rommel, geïnteresseerden kun-
nen zich opgeven bij de Stich-
ting Welzijn Castricum tel. 0251-
656562 of via www.welzijncastri-
cum.nl, kosten 2,50 euro.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL
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Percussionist Chris Colleye 
gastsolist bij Jazz in Bakkum 
Bakkum - In Hotel Borst is op 
zondagmiddag 26 februari een 
nieuwe editie van Jazz In Bak-
kum. Vanaf 16.00 uur zijn pia-
nist Jos van Beest, bassist Eric 
Schoonderwoerd, drummer Ben 
Schröder én percussionist Chris 
Colleye te horen. 
Jos van Beest, die Jazz in Bak-
kum organiseert, vertelt: “In te-
genstelling tot eerdere berichten 
komt  Nippy Noya niet naar Bak-
kum. Nippy speelt een concert in 
Madrid en heeft toegezegd la-
ter bij ons op te treden.” Percus-
sionist Chris Colleye heeft zich 

Castricum - Op donderdag 23 
februari presenteren Jan van 

Jazz op de radio Weelden en Fred Timmer van-
af 19.00 uur ‘Just Jazz’ op Castri-
cum 105. Waylon is te horen tij-
dens zijn eerste optreden op het 

North Sea Jazz Festival en Jazz 
IndeeD0 uit Bergen. En wie heeft 
ooit Benny Goodman en Glenn 
Miller samen horen spelen? 

Wendies in De Balken!

Uitgeest - Zaterdag 25 februa-
ri komen The Wendies naar live-
café de Balken met hun muziek.
The Wendies zijn vernoemd naar 
de leadzangeres Wendy. Zij be-

sterk laten inspireren door per-
cussionist Nippy Noya. De en-
tree is gratis.  

Programma 23 feb t/m 29 feb 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur  vrijdag 18.30  & 21.00 uur 
zaterdag 18.30 & 21.15 uur zondag 21.15 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur 

This Means War
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 21.00 uur zondag 21.15 uur 
maandag 18.30 uur dinsdag 21.00 uur 

The Iron Lady
zaterdag & zondag 18.30 uur 

War Horse
vrijdag 18.30 uur zaterdag 21.15 uur 

woensdag 18.30 uur 
Suskind

maandag 21.00 uur dinsdag 18.30 uur 
We need to talk about Kevin

woensdag 21.00 uur 
The Help

zaterdag 13.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag & woensdag

11.45 & 13.45 uur 
Sprookjesboom
zaterdag 15.45 uur 

zondag 16.00 & 18.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 15.45 & 18.30 uur 

Achtste groepers huilen niet
zaterdag 15.45 uur  zondag 13.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur 
Tony 10

zaterdag 13.00 uur zondag 16.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur

The Muppets (NL)

“This Means War”
Twee van ‘s werelds meest ge-
talenteerde CIA-agenten zijn al 
heel wat jaren onafscheidelij-
ke partners en beste vrienden. 
Tot ze beiden verliefd worden op 
dezelfde vrouw. Gebruikten ze 
hun uitzonderlijke vaardigheden 

en hoogtechnologische gadgets 
voorheen voor de ondergang van 
vijandelijke naties, nu voeren ze 
oorlog met elkaar. 

De voorstelling van 18.30 uur 
draait zonder pauze. 

In de film Sprookjesboom belan-
den Roodkapje, Wolf, Assepoes-
ter, Reus en Klein Duimpje uit 
het Sprookjesbos per ongeluk in 
het onbekende Winterland. 
De bewoners willen heel graag 
terug naar huis, maar daarvoor 
moeten ze eerst vijf kristallen 
vinden. Tijdens deze zoektocht 
probeert Heks daar een stok-
je voor te steken. In Winterland 
ontmoeten de sprookjesbosbe-
woners de winterlandbewoners; 
IJskabouter Kluns, IJsdraak en 
IJsfakir. Gaat het de Sprookjes-
bosbewoners lukken om weer 
terug te komen in het Sprook-
jesbos?

Sprookjesboom de Film

Rob de Reus schildert 
live op tv in Koffiettijd
Uitgeest - Kunstschilder Rob de 
Reus is uitgenodigd als gast in 
het tv-programma Koffietijd op 
maandag 27 februari. Hij maakt 
tijdens de uitzending een schil-
derij, waarschijnlijk een stilleven,  
waarvan de opbrengst naar een 

goed doel gaat. Elke week wordt 
een gast in de studio ontvangen 
om een werk te maken voor een 
goed doel. Iedereen kan vervol-
gens op het kunstwerk bieden. 
Het programma begint om 10.00 
uur.

Magische kindervoorstelling 
met mime, muziek en humor
Castricum - Toonbeeld organi-
seert de voorstelling Het Mas-
kermannetje voor kinderen van-
af vijf jaar op donderdag 1 maart. 

Geheimzinnige klanken uit in-
strumenten van verre landen 
doen de voorstelling als een 
droom beginnen. Tot een man-
netje de droom onderbreekt. Hij 
wil zijn vader niet opvolgen als 
verkoper van huizen en probeert 

te ontsnappen. Met hulp van de 
muziek en met maskers wordt hij 
steeds iemand anders. 

Een ontroerende voorstelling 
vol subtiele humor, muziek en 
met mime van Arno Huibers en 
Paul van der Heijden. Aanvang 
14.00 uur Kaarten verkrijgbaar 
bij Boekhandel Laan, de Read-
shop, Muziekhandel Borstlap en 
aan de zaal.

gon in een reggaeband, daar-
na zong zij soul en funk en voeg 
daar een beetje country bij en je 
hebt een dijk van een zangeres. 

Het repertoire van The Wendies 
bestaat uit een ijzersterke selec-
tie van de pop, rock en soul van 
de afgelopen veertig jaar. Denk 
dan bijvoorbeeld aan Anouk, 
Shakira, Janis Joplin of  Tina 
Turner. De band brengt eigen-
lijk een ode aan de vrouwen in 
pop, soul en rock. De deur gaat 
open om 21.00 uur, het optreden 
begint om 22.30 uur. Op 3 maart 
in De Balken ‘Alsof je een koffer 
bent’, op 10 maart Royal Flush en 
op 17 maart Mr. Smith. 

Unplugged in Mezza Luna
Castricum - Op vrijdag 24 fe-
bruari is er in Mezza Luna een 
unplugged optreden van lokale 
muzikanten. Een vaste huisband 
onder leiding van André Voebel 

varieert in repertoire en brengt 
op eigenzinnige wijze de aller-
bekendste songs. De toegang 
is gratis. Het adres is Mient 1, 
schuin tegenover het NS-station.

pensioen-finish verplaatst
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant
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DOS danst Goud van Oud 
in theater de Clinghe
Castricum - Afgelopen zon-
dagmiddag danste DOS met alle 
groepen in de Clinghe. Het the-
ma van het optreden was Goud 
van Oud. De aanleiding hier-
voor was het 20-jarige jubile-
um van dansdocent Loedie Wijn-
hoff-Kalschoven. Ook alle ande-
re  dansdocenten hadden oude 
choreografieën uit de kast ge-

haald of oudere muziek geko-
zen om daarop een dans te ma-
ken. Madonna, Prince, The Back-
streetboys, allerlei artiesten van 
vele jaren terug kwamen langs. 
Van de schattige optredens van 
de allerkleinsten, tot de spette-
rende optredens van de selecties 
en het showteam; allen dansten 
de sterren van de hemel!

Goud op het NK schermen 
voor Birgitta Perton-Janssen
Akersloot - Op het NK vete-
ranen schermen (40+) is de uit 
Akersloot afkomstige Birgitta 
Perton-Janssen van schermver-
eniging TETH-Maestro’s Klup uit 
Heemskerk eerste geworden op 
het wapen degen. 

Tijdens het NK werden op de-
gen zeven partijen als voorron-
de geschermd. Daarmee plaats-
te Perton-Janssen zich als vierde 
op het tableau van acht. De eer-
ste eliminatie won Perton-Jans-
sen met 10-1 van Gaby de Wilde. 

Vervolgens moest zij tegen Ynet 
van der Veen, die zich als eerste 
geplaatst had. Het was een ge-

lijkopgaande strijd die Perton-
Janssen met 10-8 winst bezegel-
de. In de finalepartij pakte Per-
ton-Janssen goud door van Nat-
halie van der Putten te winnen 
met 10-7.
Op floret moest Perton-Janssen 
zondag genoegen nemen met 
een gedeelde derde plaats sa-
men met Kristin Payne. De pre-
cisie van steken ontbrak. Eu-
ropees kampioene Mieke de 
Graaf-Stoel werd eerste door de 
finale te winnen van Wendy van 
Steenveldt. De Graaf, Perton en 
van Steenveldt zullen in mei af-
reizen naar het EK veteranen 
floret-equipe dames in Kalmar, 
Zweden.

Birgitta Perton-Janssen onder de vlag van Noord-Holland.

Componisten- en zeeheldenbuurt
Inloopavond woningisolatie
Castricum - Na een oproep van 
CALorie hebben enkele bewo-
ners het voortouw genomen en 
zijn een buurtactie begonnen 
in de componistenbuurt met als 
doel energiebesparing. Na een 
grondige voorbereiding zijn nu 
ruim 20 bewoners daar begon-
nen met het beter isoleren van 
hun woningen. Ongeveer de 
helft isoleert zowel spouw als 
vloer. De aannemer is al gestart 
met het isoleren van vloeren wat 
met deze kou al comfortabel is. 
Binnenkort start het vullen van 
spouwmuren. Iedere deelnemer 
krijgt een eigen offerte op ba-

Lekker altijd buiten spelen
Akersloot - Zon, bewolkt of een paar druppels regen. Wat voor weer 
het ook is, voor de peuters op peuterspeelzaal de Peuterbeuk maakt 
het niet uit. Zij kunnen nu altijd buiten spelen met hun nieuwe knal-
blauwe regenjasjes die De Peuterbeuk heeft gekocht. De bedrukking 
op de achterkant van de jas is aangeboden door Schouten Reclame.

Regio– Donderdagmiddag rond 
16.45 uur heeft er een aanrijding 
plaatsgevonden in de Wijkertun-
nel in de richting van Alkmaar. 
Een 61-jarige automobiliste uit 
Akersloot moest plotseling rem-
men waardoor een motorrijder 
die achter haar reed, haar raakte 
en ten val kwam. Deze motorrij-
der, een 53-jarige man uit Heer-
hugowaard, werd vervolgens 
nog aangetikt door een voertuig 
achter hem. 
Wonder boven wonder liep de 
motorrijder geen ernstig letsel 
op. Hij is ter controle door een 
ambulance naar een ziekenhuis 
vervoerd.

Aanrijding in 
Wijkertunnel

Vermist:
Dorpsstraat Castricum: zwart 
poesje, paar witte haren op 
borst, 2 jaar, Moortje.

Gevonden:
De Schoolweg Limmen: kleine, 
tengere witte poes, circa 2 jaar.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504. 

Castricum - De eerste vrijdag 
in maart is de Wereldgebedsdag. 
Internationaal wordt in ongeveer 
170 landen dezelfde liturgie in de 
landstaal gehouden.
 
De gezamenlijke Castricumse 
kerken nodigen mensen uit voor 
deze viering: op vrijdagavond 2 
maart in de kerk in Bakkum, om 
20.00 uur, met muzikale mede-
werking van Marianne Beitler.  
Door het tijdsverschil gaan de 
gebeden in 24 uur de aarde 
rond, zodat iedereen zich we-
reldwijd verbonden voelt. Het 
thema is ‘Gerechtigheid voor al-
len!’ en is voorbereid door vrou-
wen uit Maleisië. Na afloop is er 
gelegenheid om bij een kopje 
koffie na te praten.

Wereldgebedsdag

sis van de collectieve projectprij-
zen. Zolang de aannemer nog in 
de buurt aan het werk is kunnen 
andere bewoners alsnog mee-
doen. Het gaat om gelijksoorti-
ge woningen zoals gebouwd aan 
onder andere Verdi-, Bach-, We-
ber-, C.Franck-, Chopin-, Boc-
cherini- en Ravelstraat en wo-
ningen tussen de Piet Heinlaan 
en de Van Speijkkade. Daarom 
wordt er woensdag 22 februari 
een inloopavond georganiseerd 
over het hoe en wat van de-
ze isolatie, aanvang 20.00 uur in 
het VUcaskantoor aan het Kooi-
plein 24. 

oplossing
Zoek de 10 verschillen
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VVD beloont camping 
Akersloot - Op vrijdag 17 febru-
ari deelden VVD-statenlid An-
nelie Brummer en Menno Ha-
ga, Robin Rommel, Rob Dek-
ker en Fred de Haan van de VVD 
Castricum een taart uit aan Ge-
rard en Joke Swart van camping 
De Boekel in Akersloot. Met de-
ze provinciale VVD-taartenac-
tie, die rondom Valentijnsdag 
wordt gehouden, worden men-
sen of organisaties in het zon-
netje gezet, vanwege hun bij-
zondere inzet voor de gemeen-
schap in buurt, wijk, dorp, stad 

of regio. Deze taartenactie vond 
dit jaar voor het zesde opeenvol-
gende jaar plaats. De VVD wil 
hiermee aandacht schenken aan 
het belang van sociale cohesie. 
In Akersloot werd het onderne-
mersechtpaar Swart getrakteerd, 
Gerard en Joke hebben het boe-
renbedrijf omgebouwd tot een 
recreatiebedrijf. Van minicam-
ping tot een volwaardige cam-
ping die met ruim zestig plaat-
sen, een boerengolfbaan, kano 
verhuur, caravanstalling en nog 
vele andere activiteiten een  vol-

waardig recreatiebedrijf is ge-
worden. Gerard is naast onder-
nemer ook al 21 jaar vrijwilliger 
bij de brandweer en heeft zitting 
in diverse besturen op regionaal 
niveau, maar ook in landelijke 
platforms. Rob Dekker: “Gerard 
en Joke zijn een voorbeeld van 
hoe ondernemers hun verant-
woordelijk nemen in de gemeen-
te Castricum. De VVD-Castricum 
juicht dit enthousiasme van har-
te toe.” De Statenfractie was het 
roerend met de lokale afdeling 
eens. 

“Ik ben Colette Ebben-
Pastoor en ik hou van mijn werk”
”Ik ben Colette Ebben-Pastoor, 
mediator en eigenaar van Family 
Matter, waaronder: PrettigSchei-
den en ErfenisMediation val-
len. Ik ben echtgenote van Eric, 
moeder van een zeventienjari-
ge tweeling, eigenaar van twee 
sharpeis en drie siamezen. Eric 
en ik werken samen om schei-
dingen, erfenisperikelen en fa-
milieruzies tot een goed einde 
te brengen, waarna de cliënten 
weer met elkaar op goede voet 
verder kunnen. Ik ben een intu-
itieve mediator met een Noord 
Hollandse directheid, die duide-
lijk mijn  mening geeft maar ook 
praktisch advies. Ik bied cliën-
ten een brede schouder en een 
volledige oplossing die er voor 
zorgt dat de situatie op korte ter-
mijn verbetert en ik werk aan 
een duurzame nieuwe samen-
werking. Ik help mensen om een 
draai naar hun toekomst te ma-
ken, maar vooral maak ik van ex-
echtgenoten weer samenwer-
kende ouders. Wij waren de eer-
ste scheidingsmediation-praktijk 
in Noord Holland met een eigen 
KinderCoach, juist omdat kinde-
ren zo’n belangrijke plaats in-
nemen bij ons. Niet al mijn cli-
enten komen gezellig binnen, 
soms gaat het er echt wel hard 
aan toe. Maar dat lossen we 
dan weer op binnen dezelfde af-
spraak en dat maakt het werk al-
leen maar uitdagender. Het gaat 
erom duidelijk te maken dat er 
nu ook tegengestelde belangen 

Ontwikkeling detailhandel
Castricum - Het winkelaanbod 
in Castricum is sinds 2004 toe-
genomen, vooral in de mode- 
en luxe branche, waar zowel het 
aantal winkels als het winkel-
vloeroppervlak toenam. Het op-
pervlak van winkels in niet-da-
gelijkse artikelen is, ondanks de 
toename, nog duidelijk kleiner 
dan dat van andere gemeenten 
van deze omvang. 
In Castricum is het winkelvloer-
oppervlak in de periode 2004-
2011 met een kleine 4.000 m2 
toegenomen tot 41.641 m2. De 
groei is met name gerealiseerd 
in Limmen en op het Bakkers-
pleintje. Met de uitbreiding is in 
deze periode ook de leegstand 
gegroeid met ruim 500 m2, van 

2.076 m2 naar 2.590 m2. Uit-
komst voor de gemeente Cas-
tricum is verder dat bijna 90% 
van de inwoners de dagelijkse 
artikelen in de eigen gemeen-
te koopt. Voor de niet-dagelijk-
se artikelen is dit ongeveer 50%. 
Beide percentages zijn ongeveer 
gelijk aan die van gemeenten 
van vergelijkbare grootte. Voor 
de niet-dagelijkse artikelen gaan 
de inwoners van Castricum met 
name naar Alkmaar en in minde-
re mate naar Beverwijk. 

Het onderzoek gaat verder in 
op algemene trends en ontwik-
kelingen op het gebied van de-
tailhandel. Eén belangrijke trend 
is de groei van internet als aan-

koopkanaal. Vooral in de grote 
steden is het aandeel internet-
verkopen substantieel, met na-
me voor elektronica en vrijetijds-
artikelen. In Castricum blijft het 
percentage inwoners dat via in-
ternet aankoopt nog iets ach-
ter, namelijk 63% ten opzichte 
van 74% van de inwoners in ge-
meenten van vergelijkbare om-
vang.  
Verder is de afgelopen jaren 
de omzet in de dagelijkse sec-
tor sterk gegroeid (sinds 2004 
met meer dan 20%). De groei in 
de niet-dagelijkse sector is met 
2,5% een stuk bescheidener. 
Mensen halen wel minder vaak 
hun boodschappen en gebrui-
ken daarbij vaker de auto.

Duizendpoot op Sokkerwei
Castricum - Maandag 13 febru-
ari is juf Josephine van de Sok-
kerwei vijfitg jaar geworden. Zij 
werd ’s morgens verrast met een 
Sara voor het lokaal. 
Alle kinderen en ouders hebben 

voor haar gezongen. Van de col-
lega’s kreeg zij een duizendpoot 
met heel veel sokjes aan. Een 
duizendpoot met sokjes aan? Juf 
Josephine is de duizendpoot van 
de Sokkerwei. 

Castricum - Op zaterdag 25 fe-
bruari begint om 13.30 uur een 
liedmiddag in de Dorpskerk. 
Iedereen kan dan meeoefenen, 

Zingen met koor samen met het Liturgiekoor. On-
der leiding van Jelle Jan Klinkert 
worden de liederen geleerd, die 
in de vesper van 17.00 uur wor-
den gezongen. Een bijdrage aan 
de onkosten is vijf euro.

Gastouderbureau Loky 
actief in gehele regio
Regio - Kyra van Kessel start-
te haar gastouderbureau in 2003 
en toen had zij al ruim dertien 
jaar ervaring in de gastouder-
opvang. “Gastouderbureau Lo-
ky onderscheidt zich door haar 
kleinschaligheid, persoonlijke 
benadering en een goede be-
reikbaarheid”, vertelt zij. 

“Daarnaast zijn we laagdrem-
pelig en kunnen er veel dingen 
op korte termijn geregeld wor-
den. Niet moeilijk doen als het 
niet nodig is; dat is ons motto! 
Wij willen een open communi-
catie met alle ouders. Dat is één 
van onze krachten en ouders 

weten dit te waarderen.” Ou-
ders die een gastouder voor hun 
kind zoeken kunnen zich bij Lo-
ky aanmelden. 
“Wij gaan bij de ouders thuis op 
gesprek waarin we vragen naar 
de wensen van ouders, hun op-
voedingsideeën, de dagen en 
de tijden en per wanneer op-
vang gewenst is. De intakes 
met gastouders worden bewust 
door twee bemiddelingsmede-
werkers gedaan. Vier ogen zien 
meer dan twee. Je wil weten wat 
de interesses van gastouders 
zijn, waarom willen zij gastouder 
worden, hoe staan zij zelf in het 
leven, wat vinden ze leuk om met 

kinderen te ondernemen en wat 
vinden zij belangrijk in de opvoe-
ding van kinderen. Uiteraard vol-
doen alle gastouders van Loky 
aan de wettelijke eisen.” 

Het gebied waar Loky zich con-
centreert is Beverwijk, Uitgeest, 
Heemskerk en nu ook in Castri-
cum. Kijk voor meer informatie 
op www.loky.nl.

zijn, maar dat hoeft geen be-
lemmering te zijn voor een goe-
de oplossing. Wij zijn ervoor om 
mensen door deze lastige perio-
de heen te helpen, zodat ze in de 
toekomst weer samen kunnen 
werken. Wij hebben eigenlijk al-
leen maar leuke cliënten, vaak 
doorgestuurd door vrienden, fa-
milie of kennissen. Ik ben Colet-
te Ebben-Pastoor en ik hou van 
mijn werk!” 
Het kantoor is te vinden op de  
Stetweg 43A in Bakkum. Fami-
ly Matter is te bereiken via tel.:  
0251-657000. Kijk voor meer in-
formatie op de website www.fa-
milymatter.nl.
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Wycher vertrekt 1 maart 
op de fiets naar Shanghai 
Castricum - Het verbeteren van 
het leven van kinderen in de 
meest achtergestelde gebieden 
ter wereld door de kracht van 
sport en spel in te zetten. Dat is 
het doel van de organisatie Right 
to Play. Wycher van Vliet zet zich 
hiervoor in en hoe!  
Op donderdag 1 maart start de 
24-jarige Castricummer een 
fietstocht van tien maanden van 
Castricum aan Zee naar Shang-
hai, gelegen aan de oostkust van 
Azië. De afstand bedraagt zo’n 
15.000 kilometer. Iedereen kan 
hem sponsoren, de opbrengst 
van de tocht komt geheel ten 
goede aan Right To Play. Wycher 
wil 25.000 euro bijeen fietsen, de 
meter staat nu nog op 1.245 eu-
ro. 
Right To Play is een internatio-
nale humanitaire organisatie ge-
leid door de Noorse schaatser en 

viervoudig gouden medaillewin-
naar Johann Olav Koss. Met de 
kracht van sport en spel worden 
vaardigheden bij kinderen ont-
wikkeld en daarmee sociale ver-
andering in gemeenschappen 
die zijn getroffen door oorlog, ar-
moede en ziekte. Right To Play 
wordt ondersteund door een 
team van topsporters uit meer 
dan veertig landen. 
Wycher wordt deze reis verge-
zeld door zijn mascotte, kabou-
ter Wes-Li. Wes-Li is voor Wy-
cher het symbool van mensen 
die hun droom niet waarmaken 
terwijl zij, in tegenstelling tot veel 
kinderen in achtergestelde ge-
bieden, er wel vaak de kans voor 
hebben.
Wycher steunen, meer van hem 
weten of hem volgen tijdens de 
tocht? Kijk op de website www.
west2eastcoast.com. Popkoor De Limbeats populair 

Limmen - Dat popkoor De Lim-
beats populair zijn blijkt wel uit 
het uitverkochte concert op 11 
maart in de protestante kerk in 
Limmen. 
Maar liefhebbers die hier niet 
bij aanwezig kunnen zijn krijgen 

nog een kans Op 18 maart treedt 
het koor op tijdens de Culturele 
Manifestatie in Sporthal de Bloe-
men in Castricum. De Limbeats 
is een popkoor dat bestaat uit 
25 leden. Er wordt wekelijks ge-
repeteerd. Het koor staat onder 

leiding van dirigent Mia Ploe-
gaert en wordt door Bert Valke-
ring op keyboard begeleid. Het 
repertoire richt zich voornamelijk 
op popmuziek zowel uit de jaren 
60, 70, 80, 90 als de hedendaag-
se top 40.  

Samen op weg naar ster 
voor veilig ondernemen
Castricum - De gemeente wil 
samen met de winkeliers van 
Geesterduin en Castricum Cen-
trum op weg naar de eerste ster 
van het Keurmerk Veilig Onder-
nemen. Daarom ondertekenen 
de partijen op 23 februari een in-
tentieverklaring om dit voor el-
kaar te krijgen. 
Na de intentieverklaring gaan 
de partners meteen over tot ac-
tie. Samen met burgemeester T. 
Mans gaan ze naar de winkel-
gebieden om deze aan een kri-
tische schouw te onderwerpen. 
De gewonnen inzichten worden 

vertaald in een plan van aanpak 
dat moet leiden tot het behalen 
van de Keurmerk Veilig Onder-
nemen. Er is een werkgroep in-
gesteld die zich bezighoudt met 
het verzamelen van de benodig-
de informatie en het opstellen 
van het plan van aanpak. Deze 
werkgroep bestaat uit vertegen-
woordigers uit de winkelgebie-
den Castricum Centrum, Gees-
terduin en vertegenwoordigers 
van de politie, brandweer en ge-
meente. Het hele proces tot aan 
het verkrijgen van de eerste ster 
Keurmerk wordt begeleid door 

de adviseur de heer Smeele, ad-
viseur bestrijding winkelcrimina-
liteit van het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel. De intentieverkla-
ring wordt ondertekend door 
burgemeester Mans, de heer 
Metselaar namens Geesterduin, 
de heer Castricum namens Cas-
tricum Centrum, de heer Smee-
le adviseur winkelcriminaliteits-
bestrijding, Angelina den Besten 
namens de brandweer en Paul 
Kloosterman namens de politie.  
Het streven is om in het najaar 
van 2012 het keurmerk te beha-
len. 

NL Doet: vrijwilligers gezocht 
Castricum - Op 16 en 17 maart 
organiseert het Oranje Fonds 
voor de achtste keer NL Doet, de 
grootste vrijwilligersactie van het 
land. Maatschappelijke organi-
saties in Castricum meldden vijf-
tien klussen aan voor de actie. 

Nu is het aan bedrijven, kanto-
ren, scholen, ambtenaren, fami-
lies en andere inwoners om de 
handen uit de mouwen te ste-
ken. Op www.nldoet.nl kunnen 
zij een leuke klus in de buurt 
vinden.

Feesttent barst uit zijn voegen 

Castricum - Op zondag 12 fe-
bruari vond er weer een carna-
valsfeest plaats speciaal geor-
ganiseerd voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Em 
de grote feesttent op de Brink 
barstte dit jaar bijna uit zijn voe-
gen, zo vol was het. Na het wel-
komstwoord van de voorzitter 

van de Stichting Sociaal Car-
naval, P.Q. van Daalen, was het 
woord aan burgemeester T. 
Mans. Daarna kon het feest be-
ginnen onder leiding van enter-
tainer Perry Zuidam.
Na de lunch was het tijd voor 
de polonaise onder de klanken 
van de blaaskapel De Bloaspie-

pers. De massa deinde door de 
hele tent. Daarna kwam Hen-
ny Huisman met zijn befaamde 
playbackshow. Yvonne Vlaar uit 
Heerhugowaard werd de win-
nares. Henny deelde daarna de 
prijzen uit voor de best verklede 
feestgangers. Acht bekers wa-
ren er te verdelen. Daarna was 
het de beurt aan Volendamse 
Tilly en een slotpolonaise van de 
Bloaspiepers. Zanger Barry Hei-
mering en de Wico’s sloten het 
feest af. “We kunnen terugkijken 
op een paar zeer geslaagde da-
gen”, aldus Annelies Poel secre-
taris van de stichting, “Ondanks 
de bittere kou en de strenge 
vorst wisten de mensen de tent 
toch te vinden. Er is wel gigan-
tisch veel gestookt. Ruim 4000 li-
ter olie tegen ongeveer 800 liter 
voorgaande jaren! Maar ja, dat is 
niet anders. We streven er naar 
om volgend jaar van 31 januari 
tot en met 3 februari weer het-
zelfde feest te kunnen organise-
ren.” 
 

Limmen - De Zonnebloem no-
digt ouderen uit Limmen uit 
voor een middag in samenwer-
king met de Stichting Oud- Lim-
men op vrijdag 2 maart. Aanvang 
14.00 uur in De Burgerij. Het the-
ma is: ‘60 jaar mozaïeken Lim-
men’. Er wordt historisch beeld-
materiaal vertoond en commen-
taar geleverd door Henk Brands-

Snertmiddag? ma en Peter Valkering. Daarna 
volgt nog een korte documentai-
re over Limmen getiteld: ‘Kunst 
für sechs Tage’ van een Duit-
se cineast. De muzikale omlijs-
ting wordt verzorgd door de ac-
cordeonisten Ton Bolten en Ton 
Burgmeijer. Het geheel wordt af-
gesloten met snert met rogge-
brood en spek. Voor vervoer kan 
men bellen met: Nel Seignette, 
tel. 5051324.



pagina 14 22 februari 2012

Meervogels E2 kampioen
Akersloot - E2 van handbalver-
eniging Meervogels werd in hun 
laatste wedstrijd van de zaal-
competitie tegen Wijk aan Zee 
kampioen. Ze spelen nu een jaar 
handbal en zijn het afgelopen 
jaar enorm gegroeid. Afgelopen 
zondag was de eerste helft nog 
spannend, de ruststand was dan 
ook 2-1. Na rust kwamen ze op 
stoom en door goed samenspel 
en stoorwerk wisten ze alsnog 

de ruime overwinning van 7-1 te 
behalen.

Op de foto van links naar rechts: 
de coaches Helma Duyvestijn en 
Monique Kerssens, de speelsters 
Zelly Kanis, Suzet Logman, Yoni 
Brakenhoff, Floor Kaandorp, Li-
net Verduin, Anna-Siënna Koele-
meij, op de voorste rij Nina Sap, 
Merel Kerssens en Bloem Duy-
vestijn.

Vredeburg zakt naar rechter rijtje
Limmen - Schaakvereniging 
Vredeburg speelde donderdag 
16 februari een bondswedstrijd 
bij Bergen 2. 
Een dag later werd de negen-
tiende ronde van de interne 
competitie gespeeld. De bonds-
wedstrijd draaide na overwinnin-
gen van Ed Stolp en Bert Hol-
lander, remises van Jos Admi-
raal en Cees Dinkla en nederla-
gen van Bob Stolp, Niels Hage-
man, Jaap Limmen en Gertjan 
Hafkamp uit op een teleurstel-
lende 5-3 nederlaag. Het ontbre-
ken van Koen Kramer en Harold 
Ebels kon als verzachtende om-
standigheid worden aangevoerd. 
Door het verlies zakt Vredeburg 
op de ranglijst in de tweede klas-
se B naar het rechter rijtje. Met 
nog twee bondswedstrijden te 
gaan, waaronder het duel te-
gen koploper Caïssa, moet Vre-
deburg nog punten pakken om 
uit de degradatiezone te blijven.
In de interne competitie maak-

te de jonge Allard de Vries korte 
metten met Ed van Duin, die de 
b-pion van De Vries niet meer te-
gen kon houden. Ook Harry Le-
vering hield het kort. Met snel-
le zetten bereikte hij een gewon-
nen eindspel, met een loper meer 
dan Marc Voorwalt. Bob Stolp 
pakte weer de kop van de rang-
lijst over van Jos Admiraal door 
met solide spel te winnen van 
Ronald van der Storm. Admiraal 
kwam in een Franse partij niet 
verder dan remise tegen Harold 
Ebels. Door torenruil wist Ebels 
het openingsvoordeeltje van 
Admiraal teniet te doen, waar-
na een perspectiefloze stelling 
ontstond. Bert Hollander moest 
met een pion minder en een on-
gelukkig paard op de a-lijn be-
rusten in remise tegen zijn zus-
je Sandra. Robert Termes boek-
te een zeer fraaie overwinning 
door de sterke Gertjan Hafkamp 
te verslaan. Termes moest tot het 
gaatje gaan: pas vlak voordat zijn 

vlag zou vallen, wist hij eindelijk 
de voordelige stelling, met een 
paard en twee pionnen meer, om 
te zetten in winst. Jan Brantjes 
had na zijn partij tegen Piet van 
der Heijdt een gemengd gevoel. 
Hij kon tevreden zijn over de wij-
ze waarop hij een stuk won en 
een gezonde stelling opbouw-
de, maar baalde van zijn onop-
lettendheid in verdedigend op-
zicht, waardoor hij de uiteindelij-
ke mataanval van Van der Heijdt 
niet goed taxeerde. Cees Dinkla 
speelde één van zijn beste par-
tijen: tegen Dick Aafjes creëer-
de hij met gedurfd spel een open 
h-lijn die de ruimte bood om zijn 
torens te activeren en een win-
nende aanval op te zetten. 

In de B-groep ging Kevin Hes 
verrassend onderuit tegen Pa-
trick Wempe en speelden Bram 
Brantjes en Max Min een span-
nende partij die in remise ein-
digde.

Dames B1 Meervogels hand- 
bal ongeslagen kampioen
Akersloot - Het lag al een tijd-
je in de lijn der verwachting maar 
op zondag 19 februari maakten 
de dames van Meervogels B1 
het ook waar: Ongeslagen kam-
pioen. 
Op de foto van links naar rechts: 
Roel Pettinga (coach), Jasmijn 

Leijen, Suus Stuifbergen, Lin-
de Verduijn, Demi Both, Esmeé 
Sander, Marleen de Ridder, Shari 
Dekker, Sanne Dekker, Mirjam 
Stuifbergen (coach), onderste 
rij: Willemijn van Seventer, Ben-
the van der Eng, Iris Leijen en Jo-
dy Deijlen.

Laatste wedstrijd VKIJ met toptijden
Castricum - Afgelopen zater-
dag was de laatste clubwedstrijd 
voor de VKIJ (vereniging Kenne-
mer IJsbaan) van het seizoen op 
de ijsbaan in Alkmaar. Ondanks 
temperaturen ver boven het 
vriespunt en een stevige wind 
werden er veel persoonlijke re-
cords en clubrecords verbroken. 
De gezonde competitie onder-
ling, het natuurijs van afgelopen 
weken en de vernieuwde trainin-
gen van hoofdtrainer Erik Tabac 
zorgden voor 18 persoonlijke re-
cords waarvan 5 clubrecords 
De nieuwe clubrecords zijn voor 
Paulien Verhaar DPB 1000 me-
ter in 2:02.35, Menno Schaap 
HC1 700 meter in 1:10.26, Kevin 

Thom de Vries tijdens marathon 
op natuurijs

Nationale successen voor 
Sven en Lisanne Schoonebeek
Castricum - De 15-jarige Cas-
tricumse atleet Sven Schoone-
beek (foto), uitkomend voor AV 
Lycurgus Krommenie, heeft zich 
afgelopen week tot tweemaal toe 
bovenaan de nationale besten-
lijst voor indoorwedstrijden gelo-
pen. Zijn zus Lisanne deed dat-
zelfde voor haar leeftijdscatego-
rie. Sven Schoonebeek liep vorig 
weekend in Apeldoorn al 4 se-
conden af van zijn PR op de 800 
meter: 2.07.68. Daarmee voert hij 
de nationale ranglijst voor C-ju-
nioren aan. Hetzelfde deed hij 
afgelopen zaterdag op dezelf-
de baan op de 1000 meter. Hier 
verbeterde hij zichzelf met 11 se-

conden tot 2.48.70, goed voor 
een ruime eerste plaats op de 
ranglijst voor dit onderdeel. 

Zus Lisanne (12) scherpte haar 
PR op de 600 meter voor meis-
jes D1-junioren met 14 secon-
den aan tot 1.45.68. Van alle jaar-
genoten is zij dit seizoen lande-
lijk hiermee veruit de snelste at-
lete, bij de groep MD1/MD2 
staat ze op een derde plek. Vori-
ge week liet ze al zien over snel-
le benen te beschikken. Toen liet 
ze in Dortmund op de 800 me-
ter een tijd van 2.31.65 noteren, 
de landelijke besttijd, een PR en 
clubrecord.

Moot op weg naar de top drie
Castricum - Afgelopen vrij-
dag heeft Huib Moot weer laten 
zien dat hij tot één van de bes-
te spelers van biljartvereniging 
‘t Stetje behoort. Huib versloeg 
in de eerste partij Jaap de Boer 
met 77 caramboles in negentien 
beurten. Ook de tweede par-
tij werd glansrijk binnengehaald 
door Huib. Hij wist in elf beurten 
en een hoogste serie van maar 
liefst 23 caramboles Jos Hes af 
te troeven. Het leverde hem een 
totaal van 35 wedstrijdpunten op 
en een vierde plek op de rang-
lijst. Piet Nieuwenhuizen wist 

in de eerste partij Siem Groen-
tjes in 26 beurten te verslaan. De 
tweede partij was opnieuw een 
zege voor Piet. Hij gaf Kees Rörik 
met 23 caramboles in zestien 
beurten het nakijken. Ook Kees 
Rörik wist aardig wat wedstrijd-
punten te vergaren. Ondanks dat 
Kees zijn tweede partij had ver-
loren tegen Piet, wist hij zijn eer-
ste partij wel te winnen van Joop 
van de Wijst in veertien beurten. 
Het leverde hem een totaal van 
29 wedstrijdpunten op. Kijk voor 
het totale overzicht op www.
bvstetje.nl.

Tips voor de redactie kunt u mailen naar 
info@castricummer.nl

Straver HA1 700 meter in 1:06.76 
en Thom de Vries HPC 300 me-
ter in 33.76 en de 1500 meter in 
2:57.06. Thom de Vries (11 jaar) 
zet hiermee voor het vierde sei-
zoen achter elkaar alle clubre-
cords van de VKIJ naar zijn hand.
Voor het NK jeugd marathon 
schaatsen op 25 februari ver-
schijnen aan de start Stella Mu-
thert en Bram Visser. Zij kwali-
ficeerden zich afgelopen mara-
thonseizoen in Alkmaar door in 
hun categorie bij de eerste drie 
te eindigen. Stella eindigde op 
de eerste plaats en Bram op de 
derde. Beide rijden in de klasse 
junioren C. Voor meer informatie 
zie: www.vkij.nl
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En nu ik!
“Week afkicken na concert”

Marieke Bakker-de Smet woont 
met haar man en twee kinde-
ren in Castricum en werkt als se-
cretaresse bij Heliomare in Wijk 
aan Zee. Ze biedt administra-
tieve ondersteuning aan de er-
gotherapeuten en is samen met 
haar collega verantwoordelijk 
voor de organisatie van de rij-
school. “Heliomare heeft een ei-
gen lesauto met instructeur. Elke 
twee weken komt er een exami-
nator van het CBR om rijtesten af 
te nemen bij mensen met ernsti-
ge beperkingen. Het is een on-
gelooflijk leuke baan, vooral de 
contacten met de patiënten lig-
gen me goed. Dat heb ik altijd al 
gehad. Mijn vader heeft dertig 
jaar als psycholoog op Duin en 
Bosch, nu Dijk en Duin, gewerkt. 
Ik liep daar vaak rond, deed va-
kantiewerk, was er graag. Ik 
vind het sowieso leuk, praten 
met anderen. Ik volg op dit mo-
ment een opfriscursus Frans, zo-
dat ik op de vakantie in Frankrijk 
ook echt een gesprek kan voe-
ren. Ik dacht, dat doe ik even een 
jaartje. Mooi niet, vijf jaar Fran-
se les op de middelbare school 
is volledig weggezakt, ik moet er 
echt nog een jaar aan vastplak-
ken.” Op donderdagavond wordt 
er niet gepraat, donderdag heeft 
Marieke haar koor.

“Als kind werden mijn broer en 
ik met klassieke muziek om de 
oren gesmeten. Thuis en in de 
auto, áltijd klassiek. Toen ik in de 
pubertijd kwam ging ik me daar 

Marieke Bakker-de Smet zingt al 20 jaar bij de Castricumse Oratorium 
Vereniging. Foto: Paul Bakker.

natuurlijk tegen verzetten. Tot ik 
op mijn twintigste een uitvoe-
ring van mijn moeder bijwoonde 
van de Castricumse Oratorium-
vereniging. Het klonk zo gewel-
dig. Ik had gitaar en piano ge-
speeld, maar dat zingen, dát was 
het. Vooral klassieke muziek! Zo 
kwam ik dus naast mijn moe-
der te zitten tussen de sopra-
nen. Mijn andere hobby’s zoals 
schilderen en sporten komen en 
gaan, maar het koor blijft, inmid-
dels al twintig jaar. Zelfs toen ik 
zwanger was hield ik het tot het 
laatste moment vol en twee we-
ken na de bevalling stond ik al-
weer te zingen. Ik zeg wel eens, 
ik heb twee Bachkinderen. Toen 
ik zwanger was van mijn doch-
ter Gwenn zongen we Die Hohe 
Messe van Bach en zoon Bru-
no zat in mijn buik toen we de 
Mattheus Passion instudeerden. 
Hij was als baby een slechte in-
slaper, maar als ik het derde ko-
raal zachtjes voor hem zong was 
hij zo weg. Zes jaar later zon-
gen we de Mattheus Passion 
opnieuw. Bruno kwam luisteren 
met mijn man tijdens de genera-
le. Hij zat met grote ogen te kij-
ken maar bij koraal drie viel hij 
zo weer in slaap. De hele fami-
lie is zo’n beetje bij het koor be-
trokken, mijn man Paul heeft een 
paar jaar geleden de website ge-
maakt. Ik ben nog steeds één van 
de jongste, maar er komen ge-
lukkig wel steeds jongere men-
sen bij. Mijn moeder, die vanwe-
ge haar gezondheid helaas niet 

meer mee kan doen, herinnert 
zich nog toen ze net in Castri-
cum woonde, er mensen aan de 
deur kwamen vragen of ze be-
langstelling had om bij het koor 
te komen zingen. Dat is echt ver-
leden tijd, inmiddels hebben we 
ruim honderd leden. We heb-
ben een geweldige dirigent, Pie-
ter-Jan Olthof. De repetitieavond 
lijkt soms net een mini-concert, 
zoals Pieter-Jan ons begeleidt 
op de vleugel. Hij weet ook zo-
veel van de achtergrond van de 
stukken en vertelt daar zo leven-
dig over, soms is het net een col-
lege. Hij is bepaald niet gemak-
kelijk, eist een enorme discipli-
ne en zelfstudie maar juist daar 
dankt het koor zijn kwaliteit aan.”

De laatste weken luistert Marie-
ke in de auto op weg naar haar 
werk voortdurend naar Beet-
hovens Mis in C. “Op 24 febru-
ari hebben we ons jaarlijkse 
concert. Beethoven is prachtig, 
maar moeilijk. Ik ben wel muzi-
kaal. maar ritmisch ben ik iets 
minder goed. Ik moet goed op-
letten met tellen. Veel hangt af 
van degenen die naast je zitten, 
het moet klikken, je moet elkaar 
vertrouwen. Gelukkig heb ik het 
enorm getroffen. Op het concert 
zingen we ook het Requiem van 
Mozart. Ik verheug me er nu al 
op. Ik wilde dit al jaren zingen. 
Natuurlijk kan er soms iets fout 
gaan. Ons is geleerd, niets la-
ten merken, gewoon doorzin-
gen. Meestal gaat het goed. En 
dan: het blijft toch een levende 
ervaring en geen gladde cd-uit-
voering. Ik moet er wel vaak een 
week van afkicken, zo zit de mu-
ziek nog in mijn hoofd. Daar-
na gaan we weer door met de 
voorbereidingen voor ons con-
cert in november in het Concert-
gebouw, samen met de Koor-
vereniging Bergen en het Ora-
toriumkoor Schagen. Weer met 
het Begeleidingsorkest Noord-
Holland en weer met geweldi-
ge solisten. Je hoort het, ik ben 
echt enthousiast hè? Ze vra-
gen me wel eens voor een ander 
koor. Dan zeg ik meteen: prima, 
maar niet op donderdagavond!” 
Meer weten over de Castricumse  
Oratorium Vereniging? Kijk op 
www.covklanken.nl. 
Marie Kiebert.  

Bubbels Feesten nu in 
Speelderij De Batavier!
Alkmaar - Alle jongeren van 
dertien tot en met vijftien jaar 
oud kunnen vanaf 24 februari 
feestvieren op de Bergerweg in 
Alkmaar. Speelderij Batavier or-
ganiseert elke tweede en vier-
de vrijdag van de maand Bub-
bels! Max en Christine ontvan-
gen de jongeren in de daarvoor 
tot club omgebouwde zaal, sa-
men met hun Bubbelscrew en 
op de achtergrond Peter en Car-
la de Knegt, al jarenlang eigena-
ren van De Batavier.
Volwassenen vieren al jaren ge-
slaagde feesten in De Batavier 
en kinderen spelen er elke zo-
mer volop. Nu biedt de speeltuin 
een plek voor de jeugd. Max is 
heel enthousiast en heeft er zin 
in. Hij vertelt: “Doel is om spe-
ciaal voor deze leeftijdscatego-
rie een bruisende start van het 
weekend te bieden. Bij binnen-
komst staat een alcoholvrij wel-
komstdrankje klaar om de avond 
feestelijk te beginnen. Ook de 
rest van de avond worden alleen 
alcoholvrije drankjes geschon-
ken. Een talentvolle dj laat swin-
gende muziek horen en maakt 
gebruik van uiteenlopende be-
lichting en andere verrassende 
elementen. Er komen verschil-
lende dj’s naar de feesten met 
een eigen inbreng waardoor elk 
feest een eigen karakter krijgt!”

De afgelopen maanden is er 
hard gewerkt aan de voorberei-
dingen. Er staat inmiddels een 
prachtig podium, discolampen 
met allerlei effecten hebben hun 
plek gekregen, de dj-tafel staat 
gereed, de flyers zijn gedrukt en 
de crew-shirts liggen klaar. Het 
proefdraaien zit er op en de crew 
is er klaar voor.
Op vrijdag 24 februari staan de 
welkomstdrankjes vanaf 20.30 
uur ingeschonken en kan er ge-
danst, gekletst, gekeken en ge-
lachen worden. Om 0.15 uur 
gaan de grote lichten weer aan 
en kunnen de jongeren opge-
haald worden. Er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid. Cris-
tine vervolgt: “Een groot voordeel 
is de Bubbels Feesten plaatsvin-
den op een plek ver van plaat-
sen waar jongeren van zestien 
jaar en ouder uitgaan en waar 
wèl alcohol geschonken wordt. 
Bij aankomst worden de gasten 
gecontroleerd op alcoholgebruik 
met van een blaastest. Ook moet 
een ID getoond worden.”
Entree is acht euro. De kaartver-
koop vindt zowel van de tevoren 
als op de avond zelf bij de entree 
plaats. Bubbels is te volgen via 
Twitter, Facebook en Hyves. Op 
de website www.bubbelsfeesten.
nl staat meer informatie, maar 
bellen kan ook: 06-51166106.  

Tino Klein is te gast bij 
de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Tino Klein gast. Veel Cas-
tricummers kennen Klein als  
huwelijksambtenaar en de ver-
antwoordelijke voor woning-
toewijzing. Zowel bij FC Cas-
tricum als bij Vitesse ’22 heeft 
hij de voorzittershamer gehan-
teerd. In de gemeentepolitiek zet 
Tino Klein zich in als carrousellid 
voor de Vrije Lijst. Tevens is Klein 
al ruim tien jaar voorzitter van 
Stichting Omroep Castricum. De 
uitzending is op donderdag 23 
februari van 21.00 tot 22.00 uur.  
Herhaling op zondag 26 februari 

van 12.00 tot 13.00 uur. 
Foto: Combi Loek Anderson. 

Hardcore en 
après skiparty 
Uitgeest - Vrijdag vanaf 22.00 
uur hardcore in Bobs met Noize 
Suppressor, Drokz, Re-Style, 
Outblast, Korsakoff, mc Fani-
ac,  Terminal & Vavaculo, The Vi-
nyl Pimp en D-Rich. De volgen-
de avond is er een après skipar-
ty vanaf 23.00 uur. 
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Druk vanuit bevolking werkt
Vorige week werden we blij verrast met ‘Frisse Wind hecht aan Green-
beach’. Zoals lezers intussen wel gemerkt zullen hebben, is er rond het 
strand van alles aan de gang. Vorig jaar werd door de gemeenteraad het 
beleidsstuk voor het nieuwe bestemmingsplan Strand en Strandomge-
ving aangenomen. Sindsdien zijn de discussies niet van de lucht. Ook 
Platform Ons Strand laat daarin van zich horen. Wij vinden dat de ontwik-
kelingen ten koste gaan van de natuur en de karakteristieke sfeer van 
ons strand, en de ondernemers teveel ruimte krijgen, zonder tegenpres-
tatie. Het gemeentelijke beleidsplan stelt echter een belangrijke rand-
voorwaarde: groen ondernemen. Toch is in de erop volgende ontwik-
kelingen geen aspect zo onderbelicht gebleven als juist dat verantwoord 
omgaan met natuur en natuurwaarden. Het Platform is nu zelfs samen 
met de Vogelwerkgroep Middenkennemerland bij de rechter om dit af 
te dwingen. En dan is daar opeens het Groene Ondernemersinitiatief. 
Wij hebben er bij de ondernemers op aangedrongen om hier actief werk 
van te maken. Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen om 
dit onderdeel niet te negeren maar hoog op de agenda te houden. Wij, 
ondersteund door 1.800 handtekeningen vanuit de Castricumse bevol-
king en strandbezoekers. Zo zie je maar hoe belangrijk burgerinitiatief 
is, dat je je stem moet laten horen als je iets belangrijk vindt. Dat Green-
beach uit de krantenkop is alleen nog maar een vage ondernemersvisie, 
die wel sterk uitblinkt in ontwikkelingsplannen, maar erg weinig ingaat 
op de vraag hoe zich dat verhoudt tot een natuurlijke omgeving. Het 
GreenKey-concept waarover in het artikel gesproken wordt gaat vooral 
om energieneutraal ondernemen en laat onbesproken hoe een horeca-
onderneming in een natuurlijke onderneming past. Verder is tekenend 
dat de ondernemers nu pas, anderhalf jaar nadat de gemeente samen 
met hen haar nieuwe beleidsplan is gaan ontwikkelen, zijn begonnen 
met GreenKey. Niets had ze in de weg gestaan om er al anderhalf jaar 
geleden mee te beginnen. Klaarblijkelijk bewegen ze vooral onder druk.
Adrie Lute, Platform Ons Strand. (Ingekort door de redactie). 

Eldorado; antiek, oude 
en hedendaagse kunst 
Overveen - Op 24, 25 en 26 fe-
bruari wordt op Landgoed Duin-
lust in Overveen een fair gehou-
den met antiek, hedendaagse en 
oude kunst. De organisatie, die 
al jarenlang beurzen organiseert 
in Château Marquette in Heems-
kerk, verwacht dat in dit prachtig 

gelegen landhuis uit de vroege 
19e eeuw veel bezoekers en ver-
zamelaars komen. Liefhebbers 
van antiek en hedendaagse of 
oude kunst zullen genieten van 
het gevarieerde aanbod van zo’n 
35  kunsthandels, galeries, anti-
quairs en beeldend kunstenaars.

Tijdens deze eerste editie van El-
dorado kan men groot en klein 
antiek aantreffen en figuratieve 
en realistische hedendaagse en 
klassieke kunstwerken in aller-
lei stijlen, vormen en expressies. 
Denk aan beelden, sculpturen, 
schilderijen, tekeningen, pren-
ten, glaswerk, keramische en 
houten objecten, handgemaakte 
sieraden, foto’s, zilver- en tincol-
lecties, kristal, porselein en meu-
belen.
Ook kan men zich laten informe-
ren over de restauratie- en repa-
ratiemogelijkheden van kunst-
werken of antiek en deelnemen 
aan kunstworkshops. Iedere be-
zoeker ontvangt een Palet kunst-
magazine zolang voorradig. Za-
terdag is er gratis taxatie naar 
leeftijd, waarde en herkomst van 
meegenomen kunst en/of antiek 
door kundig en ervaren taxateur 
Evert Warfemius. 
Het adres is Duinlustweg 16 
Overveen. Gratis parkeren. Ope-
ningstijden op vrijdag  24 febru-
ari van 19.00 tot 22.00 uur, zater-
dag 25 en zondag 26 januari van 
11.00 tot 17.00 uur. Entree acht 
euro, senioren zes euro, jonge-
ren tot zestien jaar onder vol-
wassen geleide gratis. Kijk ook 
op www.eldorade.nl. 

Van Amsterdam Garantiemakelaars 
gestart met verkoop Triade Toren 3 
Castricum - Tot ieders grote te-
vredenheid zijn in 2008 de eer-
ste twee torens van de fraai ge-
bouwde en zeer gunstig gelegen 
appartementengebouwen Tria-
de 1 en 2, nabij De Boogaert in 
Castricum, verkocht door Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
en door het gerenommeerde 
bouwbedrijf Mulder Obdam op-
geleverd. Inmiddels is de bouw 
van het nieuwe zorgcentrum De 
Boogaert zo ver gevorderd dat 
Van Amsterdam Garantiemake-
laars half februari is gestart  met 
de verkoop van de derde toren 
van dit bijzondere wooncomplex. 

De prachtige ligging in een park-
achtige omgeving direct bij het 
oude dorpscentrum, winkelcen-
trum Geesterduin, zwembad en 
op loopafstand van het NS-sta-
tion en daarachter gelegen duin-
gebied is slechts één van de 
aantrekkelijke punten van dit ap-
partementengebouw. De nieuw-
bouw bestaat uit veertien royale 
woonappartementen variërend 
in woonoppervlakte van 105 
m2 tot circa 114 m2 met daar-
bij nog een ruim zonnig balkon 
van 12,5 m2 of 19 m2. Daarnaast 

zijn er twee schitterende pent-
houses met een woonoppervlak-
te van respectievelijk 168 m2 en 
187 m2. Beide penthouses heb-
ben naast het royale woonop-
pervlak eveneens de beschik-
king over een zeer ruim dakter-
ras met fraai uitzicht. Alle appar-
tementen zijn voorzien van een 
afgesloten privé berging en privé 
parkeerplaats in de afgesloten 
ondergrondse stallingsgarage 
vanwaar de woonappartemen-
ten binnendoor met lift bereik-

baar zijn. De bouw en ontwikke-
ling van dit mooie wooncomplex 
wordt evenals de eerste twee ge-
bouwen weer gerealiseerd door 
Mulder Obdam, een bouwbedrijf 
dat al jarenlang steeds weer voor 
kwalitatief hoogwaardig vak-
manschap garant staat. 

Voor nadere informatie kan men 
vrijblijvend een afspraak maken 
met Van Amsterdam Garantie-
makelaars, tel.: 0251-650850 of 
info@vanamsterdam.nl.

Mooie samenwerking!
Aan de raad is gevraagd een besluit te nemen over het kader voor het 
ontwikkelen van een plan van Nieuw Geesterhage. Waar eerder sprake 
was van een te grote massaliteit, van angstvisioenen van vijfiten meter 
hoge bebouwing die was toegestaan volgens het bouwbesluit, van een 
buurtcomité dat, naar de mening van CKenG terecht, te hoop liep tegen 
deze grootschalige plannen door diverse juridische procedures te star-
ten, is de situatie nu een compleet andere. CKenG heeft steeds gepleit 
voor een kleinschaliger project in alle opzichten. Het moge duidelijk zijn 
dat CKenG uitermate blij is met het nieuwe, alternatieve plan. Vooral 
omdat dit het resultaat is van een brede samenwerking. Buurtbewoners 
zijn vanaf het allervroegste begin bij het alternatieve plan betrokken. En 
zo hoort dat ook! In goed overleg met de projectontwikkelaar heeft dat 
geleid tot een plan waarover de buurt zeer tevreden is. De projectont-
wikkelaar heeft na het afblazen van het vorige plan voor Nieuw Gees-
terhage de moed niet opgegeven, maar is doorgegaan met het ontwik-
kelen van een nieuw plan. En zoals het ontwerp er uitziet wordt het een 
mooi plan. De gemeente Castricum heeft ondanks de financieel zware 
tijd en ondanks de juridische geschillen en de claim naar aanleiding 
van het vorige plan ook haar financiële aandeel in het plan ingebracht. 
Alle knelpunten zijn nog niet opgelost; zo heeft CKenG aangedrongen 
op een goed verkeerscirculatieplan voor een ruimer gebied dan alleen 
Nieuw Geesterhage; met in het achterhoofd dat op termijn verdere ont-
wikkeling van het winkelcentrum Geesterduin zal plaatsvinden, is het 
raadzaam nu al een goed verkeerscirculatie plan op te stellen, zodat de 
direct omliggende buurten niet onevenredig hoog worden belast met 
verkeer en met naar een parkeerplek zoekende automobilisten. De winst 
van dit project zal zijn een mooi multifunctioneel gebouw, waarin de 
sociaal/culturele instellingen en organisaties en andere organisaties een 
prima onderkomen hebben voor de toekomst.
Divera Borsboom, raadslid namens CKenG. (Ingekort door de redactie). 

Limmen - Zaterdag 25 februa-
ri kunnen kinderen spreuktegel-
tjes beschilderen. De Kidsclub is 
van 10.30 tot 12.00 uur. Entree 1 
euro. Conquista is op zoek naar 

Ook tegeltjes 
beschilderen?

mensen die graag een handje 
meehelpen met het organiseren 
en uitvoeren van verschillende 
activiteiten. 

Voor aanmelding kan men langs-
komen op de Kerkweg 50. Voor 
meer informatie en alle activitei-
ten zie de website www.conquis-
ta.nl. 

Zwangere vrouw mishandeld 
Castricum - Een 54-jarige man 
uit Castricum werd maandag-
middag rond 17.00 uur aange-
houden in zijn woning. 
De man zou zijn zwangere doch-
ter in haar buik en op haar be-

nen hebben geslagen met een 
tosti-apparaat. De vrouw was 
misselijk en had overgegeven. 

De man werd aangehouden en is 
in verzekering gesteld. 

Castricum - In de nacht van 
maandag op dinsdag tussen 
23.00 en 7.15 uur werd ingebro-
ken in een woning aan de Schip-
persweide. 
De inbrekers namen autosleu-
tels, een laptop, mobiele tele-
foons en bankpassen mee.

Inbraak woning
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Lentewandeling tussen de 
Egmonden en Castricum
Egmond - Op 10 en 11 maart or-
ganiseert de Sportwandelschool 
een lentewandeling in het ge-
bied tussen de Egmonden. Er zijn 
drie afstanden. Een 8 km, 15 km 
en 25 km wandeling over strand, 
door bos en duinen. Startloca-
tie is sporthal de Watertoren in 
Egmond. Men wandelt langs 
bloeiende krokusvelden aan het 
Nachtegaalpad, door het duin 
en bosgebied tussen de Egmon-

den en Castricum en een stuk-
je langs het strand. Starttijden: 
25 km tussen 9.00-10.00 uur, 15 
km tussen 10.00-12.00 uur, 8 km 
tussen 10.00-13.00 uur. Het fi-
nishlokaal sluit om 17.00 uur. 

Deelnemen kost vijf euro, kinde-
ren onder de 17 jaar 1,50 euro. 
Online inschrijven is mogelijk via 
www.inschrijven.nl of bel 0229-
239447.

FC Castricum morst dure punten

Castricum – Een krappe 1-0 
voorsprong werd lange tijd ge-
koesterd en FC Castricum leek 
het met de hakken over de sloot 
te redden. Een dubieuze straf-
schop twee minuten voor tijd 
deed de ploeg van Radjin de 
Haan de das om. Opperdoes 
vierde de 1-1 uitslag uitbundig 
en FC Castricum droop teleurge-
steld af. 
Bij Opperdoes ontbraken vijf ba-
sispelers. In het streven snel or-
de op zaken te stellen startte 
FC Castricum voortvarend. Op-
perdoes wankelde en het was 
Stephan Zeilstra die, na een vol-
ley van Niels Popping, in de re-

bound scoorde. De goal werd 
echter afgekeurd wegens hands. 
Halverwege de eerste helft doof-
de het FC Castricum vuur en Ka-
spar Melis viel jammerlijk uit met 
een zware enkelblessure na een 
onbesuisde charge van Opper-
does speler Sebastiaan Meurs. 
Machiel Postma was zijn ver-
vanger, maar hij viel voor rust 
ook uit met een blessure aan de 
hamstring. Rick Settels kwam in 
de ploeg. Op slag van rust liet 
Maarten van Duivenvoorde nog 
maar eens een knap staaltje 
voetbal zien. De snelle vleugel-
aanvaller schoot echter rakelings 
naast, na een actie waar de vol-

tallige Opperdoes defensie geen 
antwoord op had. In de tweede 
helft was het Opperdoes dat een 
grote kans kreeg om de score 
te openen. Na een kopduel viel 
de bal zomaar voor de voeten 
van Sebastiaan Meurs. De mid-
denvelder kon de bal eenvou-
dig over Marius Jansen schie-
ten, maar mikte naast! Even la-
ter scoorde FC Castricum wel. 
Maarten van Duivenvoorde zet-
te aan en schoot hard en laag 
in de korte hoek, 0-1. Doelman 
Zwaan raakte de bal nog wel 
aan, maar het hobbelige veld 
was voor eventjes in het voor-
deel van Castricum. Toen één 
minuut later Sebastiaan Meurs 
tegen zijn tweede gele kaart op-
liep, leek de wedstrijd in een be-
slissende plooi te vallen. FC Cas-
tricum kon voetballend het ver-
schil niet maken en koos er voor 
om de schamele voorsprong te 
consolideren. Met hoge ballen 
werd het FC Castricum doelge-
bied in de slotfase bestookt. Na 
een paar halve kansjes kreeg 
Opperdoes twee minuten voor 
tijd het bonuspunt in de schoot 
geworpen. Een vrije trap werd 
in de doelmond gepompt en in 
de scrimmage kreeg aanvoerder 
Louis Jansen de bal ongelukkig 
tegen zijn hand. De vraag was of 
de bal naar de hand ging of de 
hand naar de bal. Scheidsrech-
ter Smedes wees onverbiddelijk 
naar de stip en Frank Zwaan liet 
zich dit buitenkansje niet ontne-
men, 1-1. 

Links Niels Popping (FC Castricum), achtervolgd door Opperdoes aan-
voerder Kevin Grent.. Foto: Han de Swart.

Jan Kamp pakt dubbele winst 
bij biljartvereniging W.I.K.
Castricum  - Door zijn twee 
partijen op de 21e speelavond 
met winst af te sluiten, pakte Jan 
met zijn acht punten de tweede 
plaats op de ranglijst van de win-
tercompetitie libre. De wedstrijd-
leider had een inhaalprogram-
ma vastgesteld om het verschil 
in gespeelde wedstrijden te ver-
kleinen. Peter Ent pakte wel de 
koppositie maar profiteerde niet 
volledig van het dubbelprogram-
ma, door een partij te verliezen. 
Zijn winstpartij tegen Piet van 
Leur was voldoende om Piet van 
de troon te stoten. Kees Baars le-

verde weer een prima prestatie 
door in 21 beurten Hans Kooi-
man als verliezer van de tafel te 
sturen. Hans kan toch terugzien 
op een goede prestatie, want 
hij bleef lang in het kielzog van 
Kees, alleen de slotserie van 11 
caramboles die Kees in de laat-
ste beurt uit zijn keu deed rol-
len, was Hans te veel, maar een 
winstpunt was toch zijn belo-
ning. Henk Stengs bezorgde Pe-
ter Groenendal zijn tweede ne-
derlaag van de avond, door in 
27 beurten zijn 106 caramboles 
bij elkaar te hebben gespeeld, 

met een hoogste serie van de 
avond met 25 caramboles. De 
overige winstpartijen werden 
behaald in meer dan 30 beur-
ten, waardoor de winnaars maar 
drie punten konden toevoegen 
aan hun totaal. Door de resulta-
ten van deze avond lijkt het erop 
dat de strijd om het kampioen-
schap zal gaan tussen Peter Ent 
en Jan Kamp. Het verschil tussen 
beide spelers is twee punten met 
nog voor beide vier wedstrijden 
te gaan. 
Stand: 1. Peter Ent, 2. Jan Kamp 
en 3. Piet van Leur.

Sportinstuif voor jonge senioren
Limmen - De sportinstuif voor 
55 plussers vindt plaats op 
woensdagmiddag in sporthal de 
Enterij in de periode van septem-
ber tot eind april van 14.00 tot 
15.30 uur, met uitzondering van 
de schoolvakanties. De groep 
bestaat uit dames en heren, die 
anderhalf uur ontspanning krij-
gen door inspanning en ter af-
sluiting even bijpraten onder 
het genot van een kopje koffie 

of thee. De sportinstuif bestaat 
uit badmintonnen, bodyfit onder 
leiding van Lea Dam, spiervers-
terkende oefeningen voor be-
nen, billen en armen en tot be-
sluit vijf minuten ontspanningoe-
feningen. 

Ook wordt regelmatig gebruik 
gemaakt worden van hulpmid-
delen zoals elastische banden, 
gewichtjes, ballen, stokken en-

zovoort. De warming- up wordt 
ondersteund door inspireren-
de muziek. Het laatste halve uur 
wordt er gevolleybald/gelijnbald 
of tennis gespeeld met foambal-
len.. Wie nieuwsgierig geworden 
is, kan eens langskomen. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, 
voor vooral damesleden. Voor 
meer informatie Lea Dam, tel: 
072-5052768 of e-mail: leadam@
quicknet.nl.

Lentine Klaassen zesde bij 
het NK indoor meerkamp
Castricum - Lentine Klaassen, 
de zestienjarige juniore van at-
letiekvereniging Lycurgus, is af-
gelopen weekend zesde van Ne-
derland geworden bij het NK 
meerkamp bij de Junioren B. 
Lentine kijkt met een tevreden 
gevoel terug op haar meerkamp 
waar ze vier persoonlijk records 
(pr)  haalde. 

Op het eerste onderdeel, de 60 
meter horde, behaalde ze haar 
eerste pr, te weten 9.45 secon-
de. Bij het verspringen sprong 
Lentine 5.29 meter en de drie ki-

lo wegende kogel stootte ze naar 
12.54 meter, haar tweede pr. Na 
drie onderdelen stond de Cas-
tricumse op de vijfde plaats in 
het tussenklassement. Het vier-
de onderdeel is de laatste jaren 
een moeilijk onderdeel voor Len-
tine geworden, maar ze sprong 
toch naar tevredenheid over de 
1.51 meter. Op het laatste on-
derdeel, de 800 meter, liep Lenti-
ne naar haar derde pr in een tijd 
van 2.34.57 min. Het totaal aan-
tal punten leverde haar vierde 
pr en een verdienstelijke zesde 
plaats op.
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Vitesse ‘22 gaat negentig- 
jarig bestaan groots vieren
Castricum - Op 11 mei 1922 
werd op initiatief van kapelaan 
Starrenburg in een rokerig zaal-
tje in Castricum besloten om de 
onrustige patronaatsjeugd in 
‘hemelsnaam te laten voetballen 
op zondag’. Niet veel later deden 
veertig jongens onder aanvoe-
ring van de kapelaan met schop-
pen en kruiwagens een aanval 
op de Kerkeweide aan de Ou-
deweg. Het hobbelige veld met 
greppels en slootjes veranderde 
in een voetbalveld en de R.K.S.V 
Vitesse ’22 was geboren.
Na de eerste competitie-erva-
ringen tegen clubs als A.D.O., 
W.F.C. en S.V.A verhuisde Vitesse 
van de vierde naar de derde, de 
tweede en de eerste klasse. Nu, 
negentig jaar later, is de club uit-

gegroeid tot een geweldige ver-
eniging die namen als Jos Jon-
ker, Arjan de Zeeuw, Thijs Sluij-
ter, Kees Luyckx, Tom Zoontjes 
en vele duizenden minstens zul-
ke grote namen voortbracht.
Dat 90-jarig bestaan gaat ge-
vierd worden. En ging het vie-
ren van een jubileum vroeger om 
een mis in de St. Pancratiuskerk 
en een gezamenlijk ontbijt in Ho-
tel Borst, in 2012 pakt Vitesse het 
wat groter aan. De club trapt op 
donderdag 10 mei af met een ju-
bileumdiner voor sponsoren. Op 
vrijdag 11 mei treedt Oud-Vites-
se aan tegen Oud-AZ in het zo-
genaamde Grijze Hert Toernooi. 
Aansluitend vindt er een feest-
avond plaats in een grote feest-
tent met een optreden van de 

band La Stampa. Op zaterdag 12 
mei zijn er verschillende festivi-
teiten voor de jongste jeugd. De 
senioren spelen een achtkamp 
en door de 45-plussers wordt 
gestreden om de CALU-Cup. 
De dag wordt afgesloten met 
een optreden van topband Tour 
de Funk. Zondag 13 mei zijn er 
Highland Games voor de oudere 
jeugd en wedstrijden voor de se-
nioren. Vanaf 15.00 uur start de 
reünie voor alle leden en oud-le-
den die in de loop van de jaren 
bij Vitesse hebben gevoetbald. 
Tijdens de reünie verzorgen De 
Skulpers een optreden. Aan het 
einde van de dag is er een op-
treden van de Castricumse band 
Royal Flush. Kijk ook op www.vi-
tesse22-90jaar.com. 

Schakers Castricum ver- 
dwalen op de 64 velden
Castricum - De Castricum-
se schakers lijken de weg een 
beetje kwijt te zijn. In de exter-
ne competitie kreeg het derde 
Castricumse schaakteam les van 
een verzameling stokoude scha-
kers uit Heiloo. Alleen  Jo Clarijs- 
met zijn 90 jaar ook de jongste 
niet meer- kon aan Castricum-
se zijde standhouden met een 
remise samen met de ‘jonkies’ 
Bart Schlosser en Gerard Blees 
die hun partijen wonnen. De rest 
verloor catastrofaal.
Ook het eerste team deelde in de 
malaise. In de uitwedstrijd tegen 
Chess Society in Zandvoort werd 
met 5-3 verloren. Verliezers wa-
ren Ger Holsteijn en Hans Leeu-
werik die beiden door sterkere 
tegenstanders werden opgerold. 
Opvallend was dat geen enke-
le Castricummer een partij win-
nend kon afsluiten. Ook de eer-
ste twee bordspelers, Heleen 
van Arkel-de Greef en Robert 
van der Wal konden geen pot-
ten breken tegen - bewust aan 
een hoog bord opgestelde - ra-

tingstumpers. Een tactische zet 
van de badgasten, die met een 
soort loopgravenschaak verge-
zeld van veelvuldige remisevoor-
stellen, de motivatie van de Cas-
tricummers ondermijnden. Nog 
twee wedstrijden zijn er te spe-
len om in ieder geval handhaving 
in de eerste klasse af te dwingen.
Aan de kop van de ranglijst ver-
anderde er weinig, al is Thomas 
Broek door een overwinning op 
Kees Lute iets ingelopen. Met 
nog tien ronden te gaan heeft 
Robert van der Wal momenteel 
de beste papieren voor de club-
titel.

Vrijdag 24 februari is er een 
snelschaakwedstrijd waaruit de 
snelschaakkampioen van Cas-
tricum moet voortkomen. Inde-
ling is naar ratingsterkte en met 
nadruk worden ook huis- en in-
ternetschakers uit Castricum en 
omgeving uitgenodigd. Aanmel-
ding tot vrijdagavond 20.15 uur 
in Dorpshuis de Kern. Deelname 
is gratis.

Jeugdtoernooi bij Reflex
Castricum - Squashclub Re-
flex heeft in samenwerking met 
Sportpark Berg & Bal op zater-
dag 18 februari een jeugdtoer-
nooi georganiseerd. Twintig kin-
deren in de leeftijd van negen 
tot dertien jaar stonden dan 
ook vanaf 13.00 uur klaar om 
van Dennis Boontje tekst en uit-
leg te krijgen over de spelregels 
en wedstrijdindeling. Wie geen 
racket had meegenomen kreeg 
er één te leen. Alle wedstrijden 
duurden circa tien minuten en 
de spelregels waren versimpeld 

om leuke rally’s te kunnen spe-
len. Nadat alle poulewedstrijden 
waren gespeeld volgde er nog 
een aantal finalewedstrijden. Bij 
de jongste deelnemers was Mi-
lan Peemen de sterkste. Bij de 
meisjes haalde Lotte de Waal 
een welverdiende eerste plaats. 
En waarschijnlijk zit het in de fa-
milie, want bij de jongens was 
Nino Peemen de beste. Tenslotte 
kreeg iedere deelnemer een bi-
don mee zodat ze thuis konden 
zeggen dat ze een beker hadden 
gewonnen..

Geslaagde ouderenmiddag van de 
Supportersvereniging Blauw-Zwart

Castricum - Afgelopen vrijdag 
is voor de 43e keer het traditio-
nele klaverjas-kaartfestijn geor-
ganiseerd in de Vitesse’22 kanti-
ne voor de oudere inwoners van 
Castricum en omstreken. 
Ruim voor de aanvang had het 
grootste deel van de talrijke 
deelnemers al een plaatsje ge-
vonden in de kantine. Alvorens 

het kaarten begon werd aan de 
aanwezigen gevraagd mee te 
werken aan een enquête van de 
Commissie Multifunctionele Ac-
commodatie van Vitesse. Deze 
commissie heeft zich onder meer 
ten doel gesteld de komende ja-
ren een optimaal gebruik te re-
aliseren van alle faciliteiten op 
de Puikman, zowel overdag als ‘s 

avonds. Omdat 55+-ers één van 
hun zes doelgroepen is, bood 
deze ouderenmiddag een unie-
ke kans om via een aantal speci-
fieke vragen hun mening te pol-
sen over hun concrete plannen. 
Na afloop van het kaarten geno-
ten de deelnemers weer van de 
traditionele soepmaaltijd.
Tenslotte werd de middag uiter-
aard afgesloten met een prijsuit-
reiking, waarbij er een prijs be-
schikbaar was voor zowel de 15 
hoogst- als de 15 laagstgeklas-
seerden. Ook vielen nog vele 
deelnemers via een loting in de 
prijzen. Winnaar werd uiteinde-
lijk Tineke Glorie met 5750 pun-
ten. De tweede prijs was voor 
Jan Dam met 3410 punten. Rond 
18.00 uur ging iedereen dank-
baar en voldaan weer huis-
waarts. Foto’s van de ouderen-
middagen zijn te zien op (www.
suppver-blauw-zwart.nl).

Zondag 26 februari 14.00 uur:

Limmen - HSV

balsponsor:	 sporthuis johan jansen

pupil v.d. week:	hidde van duin (speler limmen d2)




