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WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Bakkum - Er is geen beroep in-
gesteld bij de Raad van State te-
gen de weigering tot het verle-
nen van een vergunning voor 
een volledige kantoorbestem-
ming voor het pand Oldenbarne-
veldtweg 53. Dat meldt De Stich-
ting tot behoud van natuurlijke 
en cultuurhistorische waarden 
in de Alkmaardermeeromgeving. 
Eerder werd al afgezien van de 
nieuwbouw van een groot gla-
zen kantoorpand in de tuin ach-
ter het rijksmonument. De om-
liggende villa's zullen ook in de 
toekomst hun woonbestemming 
behouden. 
In maart 2011 is door de Stich-
ting een burgerinitiatief  inge-

Monument krijgt geen 
volledige kantoorfunctie

Plan Duynparc 
doorgeschoven 

Castricum - Donderdagavond 
presenteerde Van Wijnen Re-
creatiebouw het planconcept 
van recreatiepark DuynParc aan 
de gemeenteraad en het toe-
gestroomde publiek. Het bedrijf 
heeft bij de gemeente een initi-
atief ingediend voor een Landal 
Green Park op De Zanderij. Het 
gaat om ongeveer 120 recreatie-
woningen en bijbehorende faci-
liteiten als een openbaar over-
dekt zwembad en speelmogelijk-
heden. Het gebied begint bij de 
kaasfabriek van Kaptein en loopt 
tot de bosrand aan de duinen ten 
zuiden van de Geversweg.
Het college vroeg de raad niet 
om in te stemmen met het plan, 
maar wilde toestemming om een 
haalbaarheidsonderzoek uit te 
laten voeren. Bij het haalbaar-
heidsonderzoek gaat het onder 
andere om een verkenning van 
de mogelijkheden, bezwaren en 
het draagvlak. Maar alle partijen 

willen pas verder praten over dit 
onderwerp na de verkiezingen 
op 19 maart. Ondertussen zijn 
belanghebbenden opgestaan 
om te reageren op het plan. 
Voorstanders roemen de extra 
bedrijvigheid en inkomsten voor 
alle ondernemers in het dorp en 
de daarmee samenhangende ex-
tra werkgelegenheid. Bovendien 
wordt de kas van de gemeente 
gespekt met zo’n 250.000 euro 
toeristenbelasting. De natuuror-
ganisaties wijzen op de aantas-
ting van het landschap van het 
bijzondere en kwetsbare gebied. 
Omwonenden vrezen extra druk-
te in hun omgeving. Zij zijn boos 
dat zij niet in een eerder stadi-
um op de hoogte zijn gebracht 
van de plannen. Het college ziet 
het plan als een belangrijke kans 
om toerisme en economie in de 
gemeente te versterken en daar-
mee de leefbaarheid in de toe-
komst op peil te houden.

diend met het doel de historische 
karakteristieken voor het gebied 
van de Van Oldenbarneveldtweg 
en omgeving te behouden. Dit 
initiatief werd door de inwoners 
royaal ondersteund. 
De gemeenteraad besloot daar-
op om voor het gebied een be-
schrijving te laten opstellen. Na 
een inspanning van drie jaar is 
het cultuurhistorische dorpsge-
zicht van de Van Oldenbarne-
veldtweg en omgeving beter ge-
waarborgd. Omgevingsvergun-
ningen die in strijd zijn met het 
bestemmingsplan moeten voort-
aan worden getoetst aan de aan-
bevelingen in de gebiedsbe-
schrijving.   

Verkeershinder
Limmen - Op de Rijksweg gaan 
3 maart werkzaamheden van 
start. De kruising met de Maat-
lat en Schipperslaan wordt ver-
nieuwd. Dat gaat gepaard met 
verkeersomleidingen in de nacht.
De kruising wordt aangepakt 
om verkeer van en naar de be-
drijventerreinen aan de Maatlat 
en Schipperslaan goed te laten 
doorstromen. De werkzaamhe-
den zijn tot en met 11 april. Hulp-
diensten en fi etsers kunnen wel 
passeren. 
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Castricum - De Brandweer 
wordt deze week verrast met 
een taart door de VVD. Op Va-
lentijnsdag werd de eerste taart 
overhandigd bij de pont van De 
Woude door Dick Butter van de 
Statenfractie VVD aan Cor Hel-
der, vertegenwoordiger van de 
brandweer in De Woude. 

Maandag waren de brandweer-
mannen van Akersloot aan de 
beurt en een dag later die van 
Castricum. De laatste taart wordt 
vrijdag uitgereikt aan de vrijwilli-
ge brandweer van Limmen. Met 
deze actie, die jaarlijks rond-
om Valentijnsdag wordt gehou-
den, worden mensen of orga-
nisaties op een feestelijke ma-

nier bedankt voor hun bijzonde-
re inzet voor de gemeenschap. 
,,De brandweer levert een gro-
te bijdrage aan onze veiligheid, 
en dat 24 uur per dag en 7 da-
gen in de week. Hun goede werk 
is van groot belang!" Vanwe-
ge de omvang van de gemeen-
te en de wettelijke zorgnorm dat 
binnen acht minuten na de mel-
ding een brandweereenheid ter 
plaatse moet kunnen zijn, heeft 
de gemeente drie posten. Deze 
brandweerposten zijn gevestigd 
in Castricum, Akersloot en Lim-
men en de dorpshulpverleners 
zijn verbonden aan het eiland De 
Woude. In totaal zijn circa tach-
tig vrijwilligers verbonden aan de 
organisatie.

VVD trakeert lokale 
brandweer op taarten

Castricum - CKenG heeft een 
motie ingediend voor het be-
houd van kleine subsidies. 

Divera Borsboom vertelt: 
,,CKenG vindt dat het niet moet 
uitmaken hoeveel subsidie je 
vraagt of beter gezegd hoe wei-
nig subsidie je vraagt om dat 
toegekend te krijgen. Het gaat 
om de waardevol geachte bijdra-
ge die je als vereniging mede le-
vert aan de verwezenlijking van 
de maatschappelijke doelstellin-
gen van een gemeentebestuur.” 

In de kadernota subsidies wordt 
voorgesteld om geen subsidies 
kleiner dan 450 euro te verstrek-
ken. ,,Daar is CKenG het hele-
maal niet mee eens. Daarom 
heeft de partij het initiatief geno-
men om dat via een motie onge-
daan te laten maken. Inmiddels 
hebben enkele andere partijen 
dat initiatief ook ondersteund.” 

Donderdag 20 februari wordt 
over de motie gesproken in de 
carrousel.

,,Behoud 
ook kleine 
subsidies,,

Castricum - Zondag 23 februari 
houdt D66 Castricum een lunch 
met ondernemers. In het Oude 
Raadhuis wordt onder meer ge-
sproken over het Landal initia-
tief, de rollen van gemeente en 
ondernemers in geval van leeg-
stand en hoe ondernemers de 
dienstverlening aan onderne-
mers ervaren vanuit de gemeen-
te en wat volgens hen beter kan. 
Aanwezig is ook Tweede Kamer-
lid Wassili Hachchi. 

Gelijkertijd is de campagne-
bus van D66 in Castricum in het 
dorpshart samen met kandi-
daten van de D66-lijst voor ge-
meenteraadsverkiezingen op 19 
maart. Iedereen krijgt de gele-
genheid om ook buiten het Ou-

D66 spreekt met onder-
nemers en inwoners

de Raadhuis met de kandidaten 
te spreken. Het verkiezingspro-
gramma van D66 Castricum is te 
vinden op de website d66castri-
cum.nl. 
 

Castricum -  In de subsidienota 
die donderdag in de raad is be-
handeld wordt door het college 
voorgesteld om geen lager be-
drag dan 450 euro meer te sub-
sidiëren. Want: ,,Het bedrag is zo 
laag dat het de uitvoering van 
activiteiten niet in de weg staat. 
Bovendien zijn de ambtelijke 

kosten zodanig hoog, dat ze niet 
in verhouding staan tot de activi-
teit.” Aldus het college. 

De fractie van Gemeente- en 
Dorpsbelang (GDB) vindt dit een 
ongewenste en onjuiste ontwik-
keling. Rob Schijf van GDB: ,, Wij 
wijzen dit arrogante standpunt 

,,College draait kleine 
verenigingen de nek om”

af. De criteria voor weigering van 
de subsidie staan in de verorde-
ning. Het is onjuist om buiten de 
verordening om daar een crite-
rium aan toe te voegen. Voorts 
is niet betaling maatschappe-
lijk onwenselijk. Ook kleine be-
dragen kunnen erg belangrijk 
zijn voor het doorgaan van acti-
viteiten. Het is te gemakkelijk om 
daar zomaar over heen te stap-
pen. Het belang van de inwoner 
is dat de overheid zonder restric-
ties zijn eigen verordening uit-
voert.”

Castricum - Donderdag  27 fe-
bruari vanaf 20.00 uur in Gees-
terhage in gesprek met Agnes 
Jongerius over werkgelegenheid 
en de rol van de (lokale) over-
heid. Agnes Jongerius was van 
2005 tot 2012 voorzitter van de 
FNV, ze is nu kandidaat van de 
PvdA voor de Europese verkie-

zingen. Naast deze hoofdgast, 
zullen ook Peter Koppe  en Ans 
Pelzer, PvdA-kandidaten in ge-
sprek gaan met bezoekers en 
ondernemers. 
Gedurende de pauze is er gele-
genheid om informatie in te win-
nen en vragen te stellen bij di-
verse kraampjes. 

In gesprek met Agnes 
Jongerius over werk

In de nacht van 10 op 11 febru-
ari vond een diefstal plaats uit 
een garagebox op de Konings-
weg in Akersloot. Ook werd in-
gebroken in een woning aan de 
Handelstraat en de Chopinstraat. 
Dinsdag was er sprake van dief-
stal uit een woning aan de Star-
tingerweg. Tussen woensdag en 
donderdag werd aan de Schu-
bertstraat een auto opengebro-
ken waaruit goederen wegge-
nomen zijn. Vrijdag zag een be-
woner van een woning aan de 
Kerklaan dat het raampje van de 
deur was ingeslagen. Men heeft 
vermoedelijk geprobeerd de 
deur van het slot te krijgen, maar 
dat is niet gelukt. Op een ande-
re locatie aan de Kerklaan luk-
te het inbreken wel en hier wer-
den goederen weggenomen. Za-
terdag werd een diefstal uit een 
auto gemeld die op de Konings-
weg stond en die dag werd inge-
broken in een woning op de Bin-

nengeest en op de Jeroen Bos-
chstraat. Bij een woning aan de 
Jeroen Boschstraat hebben die-
ven verschillende goederen en 
ook de auto is ontvreemd. Het 
gaat om een zwarte VW Golf.
Woensdag rond 3.00 uur ont-
ving een eigenaar van een be-
drijfspand aan de Rijksweg in 
Limmen een inbraakalarm. Ter 
plaatse bleek dat het bedrijfs-
pand opengebroken was en dat 
er goederen verdwenen waren. 
Die dag vond er ook een dief-
stal plaats uit een woning op 
de Vredeburglaan. Zaterdag zijn 
er 35 europallets bij een bedrijf 
aan de Uitgeesterweg gestolen. 
In Castricum liepen vorige week 
maandag ‘s nachts schapen op 
de Zeeweg. De politie greep suc-
cesvol in. Een bewoner, wonen-
de aan de Goudenregenstraat 
zag die dag dat zijn auto bekrast 
was. Ingebroken werd in wonin-
gen aan de Wederik, Griegstraat 
en de Geelvinckstraat. Het bleef 
bij een poging tot inbraak op de 
Ruiterweg en Houtsnip. 
Tussen maandag en dinsdag zijn 
op de Puikman van het bouw-

terrein verschillende materia-
len weggenomen en vanuit een 
leegstaand pand van Dijk en 
Duin is koper weggenomen. Er 
is drie keer ingebroken in auto’s 
die geparkeerd stonden ach-
ter het NS-station. Dinsdag om-
streeks 17.00 uur vond een aan-
rijding met letsel plaats op de 
kruising C.F. Smeetslaan/Dokter 
de Jonghweg tussen een auto en 
fietser. De traumaheli kwam ter 
plaatse. Het slachtoffer is met de 
ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd, waar het letsel bleek 
mee te vallen.
‘s Middags heeft de politie een 
man aangehouden die bij Boek-
handel Laan enige goederen 
had weggenomen. De man werd 
aangetroffen in de achtertuin in 
de buurt. Zondag was er sprake 
van brandstichting voor de deur 
van een pand van Dijk en Duin. 
De politie ontving meerdere mel-
dingen dat er mensen van bevei-
ligingsbedrijf Securitas langs de 
deuren gingen met een verkoop-
praatje. In dit geval bleek het wel 
degelijk te gaan om medewer-
kers van Securitas. 
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Geboren
Wonende te Castricum: 05-02-
2014: Niek, zoon van L.M. Karzijn 
en E. Beentjes, geboren te Be-
verwijk. 09-02-2014: Johnathan, 
zoon van D. Krijgsman en J.P. 
Dillmann, geboren te Castricum. 
09-02-2014: Jette Liv, dochter 
van J.J.A. Weda en P. Visser, ge-
boren te Beverwijk. 12-02-2014: 
Faye Laura, dochter van B. van 
Kessel en M.J. Dalman, geboren 
te Castricum.
 
Aangifte huwelijk/geregis-
treerd partnerschap
10-02-2014: Brink, Nander R. 
en Worm, Myrte M., beiden wo-
nende te Castricum. 12-02-
2014: Mantel, Bart en Schuma-
cher, Miriam H.M. beiden wo-
nende te Castricum. 13-02-2014: 
Nijman, Koenraad C.F. en Bijde-
vaate, Martine, beiden wonende 
te Limmen.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
12-02-2014: Hagedoorn, Michel 
H.J. en De Kreek, Miranda N., 
beiden wonende te Castricum.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 04-02-
2014: Koers, Annigje, oud 93 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met G.R. Hendriks. 06-
02-2014: Hoep, Wijbrand A., oud 
50 jaar, overleden te Amsterdam, 
gehuwd met R.M. Schotanus. 07-
02-2014: de Heer, Pieter P., oud 
61 jaar, overleden te Amsterdam, 
gehuwd met C. Zijp. Wonende 
te Zaanstad: 10-02-2014: Boon, 
Dirk, oud 92 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met E. Meijer.
Wonende te Akersloot: 06-
02-2014: Velzeboer, Christi-
na L.M., oud 53 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met N.G.J. 
Bleijendaal.

Burgerlijke Stand Castricum

Castricum – Dit jaar bestaat De 
Bakkerij veertig jaar. Met het or-
ganiseren van een veiling wil de 
Bakkerij wat financiële ruim-
te creëren onder andere om het 
Uit Je Bak Festival te kunnen or-
ganiseren. De te veilen objec-
ten zijn vooral Bakkerij-gerela-
teerd. Denk daarbij aan huiska-
merconcerten, diensten die wor-
den aangeboden door de Bakke-
rij-vrijwilligers en spullen uit het 
oude pand. Ook wordt het eerste 
exemplaar van de Bakkerij pin-

up kalender geveild. Dit exem-
plaar wordt gesigneerd door de 
vrijwilligers die aan de kalender 
hebben meegewerkt.
De te veilen objecten worden 
op een speciale veilingwebsite 
geplaatst. Met social media als 
Twitter en Facebook worden be-
langstellenden op de hoogte ge-
houden van nieuwe objecten en 
nieuwtjes omtrent de veiling. De 
eerste veilingobjecten zijn ge-
plaatst op veiling.podiumdebak-
kerij.nl. Voor de veiling is de or-

Veiling Bakkerij, ook om Uit je Bak te organiseren 
ganisatie nog op zoek naar vei-
lingobjecten. Iedereen die iets 
wil doneren aan de veiling kan 
dat aangeven door een mailtje 
te sturen naar  aanveiling@podi-
umdebakkerij.nl. De veiling staat 
gepland voor 23 maart vanaf 
14.00 uur in Dorpshuis de Kern. 
Begin maart wordt in De Bakke-
rij een inzamelmiddag georgani-
seerd. Op de foto vrijwilliger Eel-
co Zwikker met zoon Jelle die op 
barklepje zit uit de oude Bakke-
rij.

Bezoekers van het Noordhol-
lands Duinreservaat hebben een 
duinkaart nodig. Wie nog niet 
over een duinkaart beschikt, kan 
een dagkaart kopen bij een van 
de automaten in het duinge-
bied. Sinds kort verkoopt PWN 
de dagkaart ook via een app. 
Lukas Steenbrink van PWN: ‘Dit 
kun je bijvoorbeeld doen wan-
neer je thuis bedenkt dat je wilt 
gaan wandelen of als de rij bij 
de kaartautomaat erg lang is. 
Via de MyOrder app krijg je bij 
het binnenlopen van het Noord-
hollands duingebied een signaal 
dat je een duinkaart nodig hebt, 

waarna je deze direct kunt be-
talen, via Ideal of via MiniTix als 
je daar saldo op hebt. Met het 
online ticket wil PWN aanslui-
ten bij de behoefte aan mobie-
le betaalmogelijkheden van een 
groeiende groep bezoekers. Via 
MyOrder biedt PWN dagkaar-
ten, weekkaarten en ruiterkaar-
ten. Jaarkaarten zijn te koop via 
www.pwn.nl/duinkaart. Down-
load de MyOrder app gratis van-
uit de App Store of Google Play. 
Ga naar ‘Overige’ en kies ’PWN 
Duinkaart’, bestel een toegangs-
kaartje en betaalt via MiniTix, 
iDEAL, PayPal of Creditcard.

Mobiel betalen in duin

Castricum - Voor oudere con-
certliefhebbers is er in Castri-
cum sinds jaar en dag een voor-
ziening; een directe busverbin-
ding tussen Castricum en het 
Concertgebouw voor 12,50 eu-
ro. De bus stopt op tien plaat-
sen; negen in Castricum en één 
in Uitgeest. Mensen met een rol-
lator, mits opvouwbaar, kunnen 
mee, maar er is geen plaats voor 
rolstoelen.

Ook dit jaar kan weer worden 
gekozen tussen twee abonne-

menten van elk zes concerten, 
die de stichting AUB Castricum 
samenstelt. Die concerten wor-
den verzorgd door onder andere 
het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, het Nederlands Kamer-
orkest, het Residentie Orkest en 
het Rotterdam Philharmonisch 
Orkest. Wie graag geïnformeerd 
wil worden, kan zich wenden tot 
Ruud van Dam, 0251-658780, of 
Ans Hoffman, 0251-652530. Bij 
voorkeur op een doordeweekse 
dag tussen 19.00 en 20.00 uur. 
Foto: Ronald Knapp.

Afgezet voor de deur 
van het Concertgebouw

Castricum - Forte Kinderop-
vang houdt in samenwerking 
met de openbare basisscholen in 
Castricum op dinsdag 11 maart 
vanaf 19.30 uur voor ouders en 
alle andere geïnteresseerden de 
gratis workshop ‘Effectief com-
municeren met kinderen’. 

De bijeenkomst gaat in op de 
methode How2talk2kids: een 
praktische methode om op een 
andere manier te praten en te 
luisteren naar kinderen, waar-
door opvoeden leuker wordt en 
kinderen lekkerder in hun vel zit-
ten. De avond vindt plaats in de 
aula van de Sokkerwei, Sokker-
wei 6. Hierbij is iedereen wel-

Communiceren 
met kinderen

kom die meer wil weten over een 
goede communicatie met kinde-
ren van twee tot twintig jaar. Ge-
interesseerden voor de gratis le-
zing kunnen zich opgeven via in-
fo@fortekinderopvang.nl of tel.: 
0251-658058.

www. .nl

www. .nl
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Limmen - Limmen Cultuur is 
bezig aan zijn veertigste seizoen 
en dit jubileumjaar wordt geken-
merkt door prachtige concerten. 
Voor het eerstvolgende optre-
den heeft men het Dordtse Op-
helia Trio geprogrammeerd; een 
bijzondere combinatie van drie 
eigenzinnige vrouwelijke musi-
ci: Marjoleine Schaap (sopraan), 
Karin Dolman (altviool) en Cae-
cilia Boschman (piano). Zij bren-
gen onder de titel 'De nacht, de 
slaap, de verte…' een roman-
tisch programma met composi-
ties van onder meer Schubert, 
Richard Strauss, Brahms en Die-
penbrock.  De eeuwenoude kerk 
aan de Zuidkerkenlaan in Lim-
men vormt het decor. 
Het in 2003 opgerichte Ophelia 
Trio speelt repertoire uit de Ro-
mantiek tot en met het heden. 
De programma’s zijn thematisch 
opgebouwd en kenmerken zich 
door een fijnzinnige sfeer en een 
hoge mate van muzikaal vak-
manschap. De leden van het trio 
zijn dan ook professionele musi-
ci met een rijke ervaring op po-
dia in Nederland en ver daarbui-

ten. Het concert vindt plaats op 
zondagmiddag 23 februari van-
af om 15.00 uur. Reserveren van 
kaarten: via e-mail: limmencul-
tuur@hotmail.com of tel.: 072-
5052235. Verkoop van kaarten, 
indien nog beschikbaar, vanaf 
14.30 uur bij de kassa in de kerk. 
 

Ophelia Trio speelt 
betoverend programma

Castricum - Op woensdag 19 
februari is er weer een spelle-
tjesavond in De Bakkerij en op 
zaterdag 22 februari een thema-
feestje met als thema 'feest'. 
Op beide avonden gaat de deur 
open om 20.00 uur en is de toe-
gang gratis. 
Vrijwilliger Mariska wil haar ver-
jaardag dit jaar vieren met een 
feest in De Bakkerij. Daarom 

roept zij iedereen op om in plaats 
van een cadeautje haar te hel-
pen dit waar te maken. Strobo-
scoop, blacklights, discoballen, 
confettikanonnetjes, aangeklede 
varkens die een kunstje kunnen, 
schminken, My Little Pony-pak, 
lekker eten op een speciaal op-
treden; het is allemaal welkom. 
De Bakkerij is te vinden op de 
Dorpsstraat 30. 

Help Mariska feestje 
bouwen in Bakkerij

Akersloot - Zondag 2 maart 
geeft het bekende operakwartet 
na lange tijd weer een voorjaars-
concert in het protestantse kerk-
je. Het afgelopen jaar heeft Bel-
la Cantara  een ander bezetting 
gekregen met Walter Deubel als 
nieuwe tenor. Viktoria Pankra-
tova vervangt  tijdelijk de vaste 

sopraan van het kwartet. Verder 
ziet men de vertrouwde  gezich-
ten van de bas Hans van Niekerk 
en de alt Joke Oud.
De begeleiding is in handen van 
de pianist Hans Weenink. Aan-
vang 14.30 uur.
Reserveren: tel.: 0251-310032/
iveramusch@quicknet.nl.                                                           

Castricum - Corry Bakker expo-
seert haar schilderijen in de ont-
moetingsruimte van de Tuin van 
Kapitein Rommel. Het werk is 
uitgevoerd in acryl- en olieverf.   
Het thema van deze tentoon-
stelling is ‘Natuur in eigen land’. 
Corry is al jarenlang actief lid bij 
de amateurkunstschilderclub 
Perspectief. Zij exposeert tot 27 
maart. De toegang is gratis. 
De Tuin van Kapitein Rommel is 
te vinden tegenover het NS-sta-
tion. 

Expositie van 
Corry Bakker

Grandcafé Mezza Luna 
presenteert Barnbees

Castricum - De vrijdagavond-
live bij Mezza Luna is in een 
korte tijd een groot succes 
geworden. Op 21 februari is 
het de beurt aan Barnbees. 

Deze band, uit Heemskerk en 
omgeving is binnen anderhalf 
jaar uitgegroeid tot een landelij-
ke bestseller. 

Of ze nu op een festival spelen of 
in de intieme sfeer van een café, 
binnen de kortste keren waant 

iedereen zich in de ‘early days of 
rock and roll’. Ze brengen nieu-
we en oude nummers in een ei-
gen herkenbare rock-a-billy-stijl. 
Stil blijven zitten is een onmoge-
lijke opgave.

Vooraf kan men eventueel di-
neren om daarna de pondjes er 
weer af te swingen. 
De aanvang is 21.00 uur en de 
toegang is gratis. Zie ook www.
grandcafemezzaluna.nl tel.: 
0251-652251. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.00 & 21.15 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur   
12 Years a Slave
donderdag 19.00 uur 

vrijdag 16.00 & 21.15 uur   
zaterdag 19.00 uur   zondag 21.15 uur   

maandag 19.00 uur   dinsdag 21.15 uur   
woensdag 19.00 uur   

The Monuments Men
donderdag 15.30 uur  vrijdag 13.30 uur   

Venus in Fur
donderdag 15.30 uur  vrijdag 13.30 uur   

American hustle
donderdag 21.15 uur   vrijdag 19.00 uur   
zaterdag 21.15 uur   zondag 19.00 uur   

maandag 21.15 uur   dinsdag 19.00 uur   
woensdag 21.15 uur   

Toscaanse Bruiloft
vrijdag 19.00 uur   

zondag 11.00 & 19.00 uur   dinsdag 19.00 uur   
Philomena

donderdag 19.00 uur  vrijdag 16.15 uur    
zaterdag, maandag & woensdag 19.00 uur   

Soof
zaterdag 16.00 uur  

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 11.00 & 16.00 uur 
De Lego film (NL) 3D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag
 & woensdag 13.30 uur  

Het regent gehaktballen (NL) 3D
 zaterdag & zondag 13.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 11.00 & 13.30 uur 
K3 Dierenhotel

zaterdag 16.00 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur 

Het regent gehaktballen (NL) 2D

Programma 20 feb t/m 26 feb 2014

12 Years a Slave
12 Years a Slave is gebaseerd op 
het ongelofelijke verhaal van So-
lomon Northup. Hij leefde in de 
19e eeuw, voorafgaand aan de 
Amerikaanse burgeroorlog, als 
vrije zwarte man met zijn gezin 
in New York. Dan wordt Solomon 
ontvoerd en verkocht als slaaf in 
het zuiden. Hij vecht om niet al-

leen te overleven, maar ook zijn 
waardigheid te behouden. Als 
slaaf wordt hij geconfronteerd 
met de verschrikkelijke wreed-
heid van een slaveneigenaar en 
onverwachte vriendelijkheid. Na 
twaalf jaar ontmoet hij een Ca-
nadees die zijn leven voorgoed 
verandert.

Emmet is een doorsnee, braaf 
Lego-poppetje, dat door een 
misverstand wordt aangezien 
voor de ‘uitverkorene’ die de we-
reld zal redden. Met een bont 

De Lego Film gezelschap gaat hij op missie 
om een eind te maken aan het 
schrikbewind van de boosaardi-
ge tiran, president Business. 

Helaas is Emmet hopeloos en hi-
larisch slecht voorbereid op dit 
avontuur.
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Limmen - Verkouden, ver-
moeidheid, terugkerende hoofd-
pijn, ‘alweer’ de griep, (over)ge-
spannen gevoel, slaapproble-
men, gedrag-of aanpassingpro-
blemen bij kinderen, verdriet of 
‘niet lekker’ in uw vel; allemaal 
klachten waarvoor iedereen bij 
Homeopathie Noord Holland te-
recht kan. 
Saskia Olivier vertelt: ,,Een con-
tact bij een homeopaat bete-
kent een individuele aanpak 
met een behandeling op maat. 
Het homeopathische genees-
middel verhoogt de weerstand 

en brengt u weer in evenwicht. 
U heeft geen verwijzing van de 
huisarts nodig. De meeste zorg-
verzekeringen vergoeden klas-
sieke homeopathie in het aan-
vullende pakket. Het gaat dus 
niet ten koste van het eigen ri-
sico.” Meer informatie? Maak  
vrijblijvend een afspraak of be-
zoek de website. Saskia Oli-
vier, homeopaat, Homeopathie 
Noord Holland, Rijksweg 115 
Limmen, www.homeopathie-
noordholland.nl, info@homeo-
pathie-noordholland.nl, tel.: 06-
29566438. 

Storende klacht? 
Homeopathie Noord Holland!

Castricum - Begin februari 
brachten wethouder Bert Meijer, 
Arthur Sanders en Ali Turkes een 
bezoek aan de bewonersgroep 
Laan van Albertshoeve. Deze 
groep zet zich in om hun straat 
veiliger in te richten. 

Volgens de bewonersgroep 
wordt er over het algemeen te 
hard gereden, is de straat op 
sommige punten gevaarlijk on-
overzichtelijk en is niet duide-
lijk wie waar voorrang heeft. De 

bewonersgroep heeft een pre-
sentatie gegeven met sugges-
ties die door de bewoners zelf 
zijn aangedragen. De gemeente 
gaat naar aanleiding van de sug-
gesties van de bewoners bekij-
ken welke aanpassingen moge-
lijk zijn om de straat veiliger te 
maken. 
Op 3 mºaart vindt een vervolg-
afspraak met de bewonersgroep 
plaats. De gemeente geeft dan 
een presentatie van haar be-
vindingen. Bekeken wordt of de 

Vervolg verbetering verkeersveiligheid

Besturen doe je vanuit visie
Als je de gemeente Castricum wilt besturen vanuit visie, zeg je nu 
nee tegen een haalbaarheidsonderzoek ‘Landal Greenpark Zande-
rij’. Gemeentebesturen dienen aan hun burgers duidelijk te maken 
vanuit welke uitgangspunten en kaders en vanuit welke visie zij de 
gemeente besturen. Over die visie dient een breed maatschappe-
lijk debat plaats te vinden. Dat zorgt immers voor draagvlak voor 
besluiten, omdat burgers betrokken zijn bij de totstandkoming van 
de visie waarop die besluiten gebaseerd zijn. Het voorkomt ook 
verrassingen, zoals nu rond het initiatief van een projectontwikke-
laar, die een gemeenschap kunnen splijten en die de kans groot 
maken dat er een discussie op emotie plaatsvindt in plaats vanuit 
een visie op de toekomst van Castricum.
 
Naar mijn mening dient de gemeenteraad van Castricum, zowel 
voor als na de verkiezingen nee te zeggen tegen het voorstel van 
de projectontwikkelaar om een haalbaarheidsonderzoek uit te voe-
ren naar dit plan dat hij voor de Zanderij heeft ontwikkeld.
Welke elementen spelen in die visieontwikkeling een rol?
Recent heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar wat in-
woners van Castricum nu de kernwaarden van de gemeente vin-
den. De nabijheid van natuur en open ruimte zijn daarbij belangrij-
ke aspecten. Castricummers zijn tevreden over de leefomgeving en 
willen dat graag zo houden. Daarbij spelen natuur en open ruim-
te een belangrijke rol, maar natuurlijk ook het voorzieningenniveau 
in Castricum.
Alhoewel Castricum vooral een forensengemeente is, is het wel 
van belang initiatieven die duurzame en bijvoorkeur hoogwaardi-
ge werkgelegenheid en koopkracht opleveren, te ondersteunen. 
Hier ligt een belangrijke rol voor ondernemers, die binnen de vi-
sie, kaders en randvoorwaarden van de gemeente initiatieven kun-
nen ontwikkelen.
Het handhaven van het door de inwoners van Castricum zo ge-
waardeerde woon- en leefklimaat is van het grootste belang voor 
de financiële positie van de gemeente Castricum. De onroerend 
zaakbelasting is naast de inkomsten vanuit de rijksoverheid een 
belangrijke inkomstenbron. Een ambitie om meer toeristenbelas-
ting binnen te halen mag dus niet ten koste gaan van het woonkli-
maat, dit zou immers een risico voor een nog grotere inkomsten-
derving kunnen opleveren.
 
Inwoners willen in een vroeg stadium betrokken worden bij plan-
ontwikkeling en niet pas aan het eind. Politieke partijen hebben in 
hun verkiezingsprogramma op bovenstaande terreinen ongetwij-
feld uitspraken gedaan, die aangescherpt kunnen worden in de 
debatten voor de verkiezingen, waar het gaat om de visie op toe-
komstige verblijfrecreatie, en in dialoog met de gemeenschap na 
de verkiezingen. Een nieuw college van B&W kan op basis hiervan 
vrij snel de kaders vaststellen, op basis waarvan initiatieven van on-
dernemers beoordeeld kunnen worden. Kortom gemeente en poli-
tieke partijen: neem de regie op het proces en laat die niet uit han-
den slaan door een projectontwikkelaar.

Jan Postma, voormalig wethouder van Castricum voor de PvdA.
 

Castricum - Vrijdagavond pre-
senteert Podium Ongekend Ta-
lent (P.O.T.) de one-woman ca-
baretvoorstelling ‘Mindfuck 
op wandelgympen’ van Merel 
Moistra in het huiskamerthea-
ter Dorpsstraat23. P.O.T onder-
steunt creatieve mensen op al-
lerlei gebied die hun artistieke 
producten eens aan het publiek 
willen laten zien. Merel Moistra 
stapt het podium op met de no-
dige ervaring. Organisator Frank 
Boske kwam Merel tegen tijdens 
zijn zoektocht naar ongekend 
talent. Meedogenloos zacht en  
vertederend hard vertelt en zingt 
Merel over persoonlijke onvolko-
menheden. Ze neemt zichzelf hi-
larisch op de hak. In de intieme 
sfeer van het huiskamertheater 

kruipt ze als het ware bij je op 
schoot. Voor iedereen met be-
langstelling voor kleinkunst een 
feest om bij te zijn.

Frank heeft het P.O.T bedoeld 
om mensen uit de regio een gra-
tis podium te bieden om kunst 
en/of kunsten te vertonen. Er is 
volgens hem  zó veel moois wat 
de logeerkamer, zolder of gara-
ge niet uit komt. ,,Eeuwig zon-
de!”, zegt hij. Zondagmiddag 9 
maart is  er ruimte voor muziek. 
Verschillende singer-songwriters 
begeleiden zichzelf en anderen. 
Voor meer cabaret verzorgt het 
podium op vrijdag 14 maart een 
gevarieerde theateravond. Frank: 
,,Dorpsstraat 23 doet aan all-
in-uit. Een donatie van 7,50 eu-

Avondvullend cabaret 
in Dorpsstraat23

ro wordt op prijsgesteld en dan 
schenken wij graag en gratis 
iets voor onze gasten in. Alleen 
voor Merel , die ongekend pro-
fessioneel is, wordt je een bijdra-
ge  van vijftien euro gevraagd. 
Reserveren is slim! Doe dat via 
www.dorpsstraat23.nl.”

mogelijkheden aansluiten bij de 
suggesties van bewoners. Ver-
volgens organiseert de gemeen-
te samen met de bewonersgroep 
een avond voor betrokken bewo-
ners. De laatste stap is het uit-
voeren van daadwerkelijke aan-
passingen. Ondertussen zet de 
bewonersgroep een participatie-
groep rondom de Laan van Al-
bertshoeve op. Wie zich hierbij 
wil aansluiten kan dat aange-
ven via participatiegroepLVA@
gmail.com.

Castricum - De Verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft oud-
gemeentesecretaris Mok uitge-
nodigd om te vertellen over de 
ontwikkeling van Castricum in 
de jaren ‘50 tot en met ‘70. 

In 1952 is hij begonnen als jong-
ste bediende bij de gemeen-
te, vervolgens heeft hij daar vele 
functies vervuld. De laatste tien 
jaar was hij aangesteld als ge-
meentesecretaris. Als geen an-

der heeft hij de ontwikkeling van 
Castricum op de voet kunnen 
volgen. Geïnteresseerden kun-
nen op dinsdag 25 februari van 
10.00 tot 12.00 uur bij de groep 
aanschuiven in  het museum van 
de werkgroep Oud Castricum, 
de Duynkant, hoek Geversweg/
Duinenboschweg. Belangstel-
lenden kunnen zich opgeven bij 
de Stichting Welzijn Castricum,  
tel.: 656562/ info@welzijncastri-
cum.nl. 

De ontwikkeling van Castricum

Limmen – Iedereen die zich wil 
voorbereiden om op juiste wijze 
te handelen na kleine en grote-
re ongevallen kan vanaf 5 maart 
een uitgebreide EHBO-cursus 
volgen in de brandweerkazerne 
in Limmen. Ook reanimatie krijgt 
ruime aandacht in de lessen. De 
cursus leidt op voor het lande-
lijk erkende Rode Kruis diploma, 
dat ook erkend is door het Oran-
je Kruis. De nieuwe cursus omvat 
acht bijeenkomsten. Meer infor-
matie en aanmelden via tel.: 072-
5051929, heleenvanderlinden@
quicknet.nl. 

EHBO-cursus van start

www. .nl

www. .nl
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Toneelvoorstelling van 
‘Het Volk’ in De Zwaan 
Uitgeest - Zaterdag 8 maart 
kunt u bij De Zwaan Cultureel 
genieten van de toneelvoorstel-
ling ‘Herfst in Schoorl’ door het 
inmiddels alom bekende toneel-
gezelschap ‘Het Volk’. In ‘Herfst 
in Schoorl’ maken we kennis met 
het echtpaar Van Beem. De heer 
Van Beem wordt geplaagd door 
stemmingswisselingen, verward-
heid en zijn geheugen begint 
hem soms in de steek te laten. 
Het maakt hun gezamenlijke ou-
de dag er niet gemakkelijker op. 
En het was toch al zo’n moeilijke 
man. Nu het allemaal nog kan, 
besluiten ze om er met z’n twee-

tjes nog één keer lekker op uit te 
gaan. Echt breed hebben ze het 
nooit gehad en de keus valt dan 
ook op het rustig gelegen, maar 
uiterst eenvoudige pensionnetje 
‘Duinzicht’ in Schoorl, het bad-
plaatsje waar ze elkaar als jonge 
mensen ooit hebben leren ken-
nen op de jaarlijkse dorpskermis.
Het echtpaar blikt terug op een 
lang niet altijd even soepel verlo-
pen huwelijksleven en het tracht 
zich tevens voor te bereiden op 
de nakende ouderdom en bijbe-
horende gebreken.
Toneelgroep Het Volk maakt 
voorstellingen waarin met rela-

tiverende humor gekeken wordt 
naar het alledaagse, menselijke 
getob over ernstige levensvra-
gen. Tragisch en komisch tege-
lijk, maar bovenal herkenbaar. 
Gespeeld door Bert Bunscho-
ten & Wigbolt Kruijver. De toe-
gangsprijs is 16,50, Vrienden van 
de Zwaan Cultureel krijgen 2,50 
korting. Kaartverkoop via boek-
handel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via 
online reservering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).

‘Hoe duur was de suiker’ 
in Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De film ‘Hoe duur 
was de suiker’ wordt vrijdag 28 
februari gedraaid in Filmhuis De 
Zwaan
Deze film, gebaseerd op het ge-

lijknamige boek van Cynthia 
McLeod uit 1987, is een his-
torisch drama over twee jon-
ge vrouwen in het achttiende-
eeuwse Suriname. De blanke  

Sarith en haar lijfslavin Mini-Mi-
ni wonen op de bloeiende sui-
kerplantage van Sariths familie. 
Ze delen elkaars bloed en wer-
den gezoogd aan dezelfde zwar-
te borsten. Sarith  (Gaite Jansen) 
en Mini-Mini  (Yootha Wong-
Loi-Sing), de hoofdpersona-
ges uit de film, zijn vermoedelijk 
halfzusjes. De constante drei-
ging van aanslagen door wegge-
lopen slaven bedreigen hier het 
beschermde plantageleven. 
Terwijl Sarith verbitterd raakt 
door het veranderende kolonia-
le bestaan en de zoektocht naar 
een man, krijgt Mini-Mini haar 
eigen kans op geluk. Kan en 
durft ze die te grijpen ten koste 
van haar meesteres?  
Hoe duur was de suiker is te zien 
op vrijdag 28 februari in Filmhuis 
de Zwaan in Uitgeest. De zaal is 
open vanaf kwart voor acht en 
de film begint om 20.15. 
Toegang: 5 euro inclusief een 
kopje koffie voorafgaand aan de 
film.(“Vrienden” betalen 4 eu-
ro). Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139.

De WOZ-waarde en 
gemeentelijke belastingen
Castricum - Volgende week 
ontvangen de inwoners van Cas-
tricum het aanslag-/ beschik-
kingsbiljet gemeentelijke belas-
tingen 2014. Speciaal voor ieder-
een die daar vragen over heeft of 
er meer over wil weten, organi-
seert de gemeente een inloop-
dag op 8 maart. 

Belastingmedewerkers van de 
gemeente en taxateurs van taxa-
tiebureau Tog Nederland zijn de 
hele dag aanwezig om informa-
tie en uitleg te geven en vra-
gen te beantwoorden. Wie het 
niet eens is met zijn aanslag, kan 
daar samen met hen de beste en 
snelste oplossing vinden. 
Met dit initiatief hoopt de ge-
meente dat inwoners niet direct 
een ‘no-cure-no-pay bureau’ 
in de arm nemen als zij vragen 
hebben of het niet eens zijn met 
de aanslag. Weinigen weten na-
melijk dat dat alsnog een dure 
oplossing is: de gemeente moet 
voor elke bemiddeling met zo’n 
bureau een forse vergoeding aan 
dat bureau betalen: 243 euro per 
bezwaarschrift, 243 euro per 

hoorzitting en tussen de 121e n  
242 euro per taxatierapport. 
In gevallen waarin uiteinde-
lijk de WOZ-waarde van de wo-
ning wordt verlaagd, scheelt dat 
de inwoners weliswaar (meestal) 
een paar tientjes, maar de kos-
ten voor het zaken doen met een 
no-cure-no-pay bureau kunnen 
voor de gemeente al snel oplo-
pen tot circa 700 euro. Die on-
kosten moet de gemeente weer 
doorberekenen in de tarieven 
van de onroerende-zaakbelas-
tingen voor het volgende jaar, 
waardoor inwoners uiteindelijk 
duurder uit zijn. 

De inloopdag start om 9:00 uur, 
duurt tot 16:00 uur en vindt 
plaats in het gemeentehuis. Om 
9.30, 11.30 en 14.30 uur worden 
door Tog Nederland  korte pre-
sentaties gegeven over hoe de 
waarde van een woning of be-
drijfspand wordt bepaald. Aan-
melden vooraf is niet nodig en 
de toegang (en het advies) is 
gratis. Uiteraard kunnen inwo-
ners ook buiten deze inloopdag 
om tijdens openingsuren bellen

Onderzoek windmolens 
Noordzeekanaalgebied
IJmond - Uit het aanbod voor 
windenergie van de gemeen-
ten Amsterdam, Diemen, 
Zaanstad, Velsen en Haar-
lemmermeer blijkt dat de lo-
caties voor windmolens in 
het Noordzeekanaalgebied 
het meest kansrijk zijn om 
deel uit te gaan maken van 
de provinciale herstructu-
reringsopgave voor wind op 
land. 

Dat heeft de provincie de be-
trokken gemeenten vorige week 
laten weten. Met de herstructu-
rering wil de provincie de ko-
mende jaren 105,5MW aan 
windenergie op land realiseren 
door oude molens te laten ver-
vangen door nieuwe, waarbij er 

voor elke twee molens maar één 
terug zou mogen komen.

De vijf gemeenten hadden er in 
een brief gezamenlijk bij de pro-
vincie voor gepleit om de mi-
lieueffectrapportage (PlanMER) 
voor de herstructurering niet uit 
te voeren om zo de procedure te 
versnellen. Ook lag er een ver-
zoek om de windplannen van de 
vijf gemeenten voorrang te ver-
lenen bij het aanwijzen van de 
locaties die voor herstructure-
ring in aanmerking zouden ko-
men. 

De provincie houdt echter in het 
kader van een transparante en 
zorgvuldige afweging van mo-
gelijke locaties vast aan het uit-

voeren van de PlanMER. Ook 
kan de provincie de gemeenten 
geen voorrangspositie bieden, 
omdat er elders in de provincie 
nog andere potentiële herstruc-
tureringsprojecten in ontwikke-
ling zijn. Met het vastleggen van 
de ruimte voor 105,5MW beno-
digde energie kan worden vol-
daan aan de afspraken met het 
Rijk over de volledige 685,5MW.
De gemeenten hebben er be-
grip voor dat er ook andere lo-
caties en initiatieven zijn in de 
provincie die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor 
herstructurering. Daartegenover 
heeft de provincie op haar beurt 
benadrukt dat verscheidene lo-
caties die door de gemeenten 
zijn aangedragen meegenomen 
kunnen worden in de afweging 
om uiteindelijk tot de lijst met 
herstructureringslocaties te ko-
men. Het aanbod van de vijf ge-
meenten wordt meegenomen in 
het totale aanbod.

Castricum - Zich inzetten voor 
de reumabestrijding en een paar 
uur per jaar beschikbaar? 

Word dan collectant of medeor-
ganisator voor de collecteweek 
van het Reumafonds van 10 tot 
en met 15 maart. Men kan hier-
voor contact opnemen via tel.: 
0251-657786 of 0251-671308.

Collecteren?

Vermist 
De Loet, Castricum: forse wit-
te kater, donkergrijze vlek op 
rug, één donkergrijs oog, gecas-
treerd, zes jaar, Husky. Inlichtin-
gen: 0251-658504. 
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Regio - De provincie Brabant 
hoeft niet meer overtuigd te 
worden, want daar is de Volley-
Wall inmiddels een succes. Dus 
richt Dennis Ebert zijn pijlen op 
de Noord-Hollandse clubs die 
misschien nog onwetend zijn, 
maar dat zal niet lang meer du-
ren. Het is niet zelden dat ach-
ter succesverhalen een bepaalde 

De VolleyWall van Dennis
samenloop van omstandigheden 
schuilt, zo ook met dit verhaal. 
De sinds kort in Uitgeest wonen-
de Dennis Ebert werd 26 jaar ge-
leden geboren in het Brabantse 
Nieuwendijk en voetbalde drie 
jaar bij de jeugdopleiding van 
FC Den Bosch. En hoewel hij het 
niet onverdienstelijk deed, werd 
duidelijk dat hij geen profvoet-
baller zou worden. In die peri-
ode zag hij een reclame op te-
levisie waarbij een jongetje de 
hele dag tegen een garagedeur 
trapte waarbij de bal hoog te-
rug kwam. Hoe hard Dennis ook 
zijn best deed, dat kreeg hij toch 
niet voor elkaar en hij vroeg zich 
vertwijfeld af hoe dat kon. Toen 
trapte hij achter in zijn tuin te-
gen een muurtje waar een hoop 
zand voor lag met een plank. In 
eerste instantie leek de schuin-
liggende plank in de weg te lig-
gen, maar toen hij er tegenaan 
trapte, stuiterde de bal omhoog 

en van daaruit kwam de gedach-
te om iets groters te maken zo-
dat de de bal altijd terug zou ko-
men naar de speler.

Met zijn achtergrond als indus-
trieel ontwerper is Dennis dit 
gaan uitproberen  en bedacht 
een kromming in de muur waar-
door het mogelijk werd keer op 
keer de volley uit te voeren. De 
eerste muur was niet stijf ge-
noeg en de vraag rees of het 
van steen of van staal gemaakt 
moest worden. Van der Stelt Me-

taaltechniek voerde de Volley-
Wall in staal uit met een speciale 
curve en hellingshoek. Waar de 
afwerking eerst nog met poeder-
coat was, is hij nu verzinkt zodat 
het regenwater niet voor roest 
kan zorgen. Dennis: ,,Het wach-
ten op de uiteindelijke muur was 
een spannende tijd maar ik had 
er steeds vertrouwen in dat het 
zou werken. In feite zijn het wis-
kundige en natuurkundige som-
metjes dus voor mij was het heel 
duidelijk hoe het werkt.” Mo-
menteel staat er een VolleyWall 

in bruikleen bij PSV en de re-
acties zijn positief. Ook in Wer-
kendam wordt de muur gebruikt 
voor bijvoorbeeld de keepers-
training. ,,Voor jongens die op 
zaterdag geen wedstrijd kunnen 
spelen of geblesseerd zijn, is de 
muur tevens een prachtig mid-
del om toch te oefenen of te re-
valideren. Verder is de VolleyWall 
uitermate geschikt om in een 
openbare ruimte te plaatsen, hij 
is namelijk vandalismebestendig. 
Het leuke is dat een profvoetbal-
ler die ik van school ken, meteen 
de bedoeling doorzag en hij re-
ageerde zeer enthousiast.” Hoe-
wel de echte promotie nog niet 
is begonnen, zijn de eerste aan-
vragen al binnen. En wat Den-
nis betreft gaan er in Noord-Hol-
land nog veel voetballers voor-
deel halen uit zijn VolleyWall. ,,Ik 
zou ‘t graag met mensen samen 
willen realiseren en ben er van 
overtuigd dat dit het Nederland-
se voetbal ten goede komt.” Voor 
wie meer wil weten www.volley-
wall.nl. Monique Teeling. 

Limmen – Sporters en sport-
sters bij vele fitnesscentra in Ne-
derland kozen damesfitnesske-
ten Fit4lady tot Fitnessketen van 
het Jaar 2013-2014. De verkie-
zing, georganiseerd door Vote 
Company, verliep over twee ron-
den. De eerste werd per deelne-
mende gemeente gehouden, de 
tweede landelijk. De uitslag werd 
op maandag 10 februari bekend-

gemaakt in kasteel Hoge Vuur-
sche. Fit4lady-eigenaresse Ari-
na van Damme nam daar dank-
baar de trofee in ontvangst. In 
de eerste verkiezingsronde werd 
Fit4lady in maar liefst negen ge-
meenten eerste. 
In de overige drie werd Fit4la-
dy tweede. Voor de stemmers is 
de belangrijkste reden om Fit-
4lady te kiezen de persoonlij-

Fit4lady Fitnessketen van het Jaar
ke betrokkenheid van de Fit-
4lady-trainsters. ,,Bij ons wil-
len trainsters de leden vooral 
een beter gevoel meegeven over 
zichzelf. Afslanken is mooi, maar 
fitter zijn is belangrijker”, aldus 
Arina van Damme. Fit4lady be-
schouwt de benoeming als tus-
senstation. Carin Visser, trainster 
bij Fit4lady Limmen: ,,Temidden 
van toenemende kwantiteit, af-
standelijkheid en massa gelo-
ven wij in individuele kwaliteit. 
Wij kennen onze leden en den-
ken met hen mee.” 

Fit4lady heeft twaalf fitnessclubs 
in Nederland, voornamelijk in de 
provincie Noord-Holland. En er 
is ruimte voor meer. Arina van 
Damme: ,,We hebben bewust 
gekozen voor gecontroleerde 
en gestage groei. Kwaliteit is het 
belangrijkst: in locatiekeuze, in 
keuze van de onderneemsters en 
in de keuze van de trainsters. We 
hebben niet voor niets een Fit-
4lady Academy, waarin we zowel 
franchiseneemsters als trainsters 
selecteren en opleiden.”  

Akersloot - De Akersloter jon-
gens van B1 begonnen vorig 
jaar aan hun zaalvoetbalavon-
tuur. De club voorzag voorlopig 
in een oud tenue van een vorig 
team. Maar een mooi strak pak 
met ook nog je eigen naam op 
de rug is natuurlijk veel mooier. 
Eén van de ouders van de spe-
lers vroeg haar werkgever of die 
het team wilde sponsoren en die 
was direct enthousiast. ,,Sport 
en jeugd is een gezonde combi-

natie, daar willen we graag aan 
meewerken”, aldus Steven Gaas-
tra, algemeen directeur van Cen-
trum Oosterwal in Alkmaar. 

Hier behandelt men alle vormen 
van huidaandoeningen en spat-
aderen. Ook biedt het centrum 
onder andere cosmetische in-
grepen. AZV B1 speelt met het 
mooie nieuwe tenue de sterren 
van de hemel, het is maar weer 
bewezen: ‘kleren maken de man’.

AZV B1 gesponsord 
door Centrum Oosterwal

Boven, tweede van rechts algemeen directeur van Centrum Ooster-
wal, Steven Gaastra.

Regio - Op woensdag 12 febru-
ari ondertekenen de wethouders 
van tien gemeenten in Noord-

Wandelnetwerk 

Castricum - Vanaf zaterdag 8 
maart begint Start 2 Run weer. 
En deze keer voor het eerst bij 
AV Castricum, in samenwerking 
met Kees Rootjes fysiotherapie.
Start to Run wordt georgani-
seerd door de Atletiek Unie, en 
vind plaats op 127 plaatsen in 
heel Nederland. Vanaf de at-
letiekbaan van AV Castricum 
aan de Zeeweg, midden in het 

Start 2 Run bij AVC
duingebied, worden beginnen-
de lopers onder deskundige lei-
ding en volgens het beproefde 
Start to Run concept in zes we-
ken klaargestoomd om 25 minu-
ten achter elkaar hard te kun-
nen lopen. Na afloop van Start to 
Run zijn er bij AV Castricum trai-
ningsgroepen waar de deelne-
mers zich bij aan kunnen sluiten.
Zeven weken lang elke zater-

dagochtend om 9.30 uur start de 
gezamenlijke training, waar on-
der begeleiding van ervaren trai-
ners anderhalf uur wordt hard-
gelopen, in theorie en praktijk. 
De zevende en laatste training is 
een testloop van ongeveer drie 
kilometer. Naast de trainingen 
krijgen de deelnemers (online) 
advies en trainingsschema’s en 
een functioneel hardloopshirt. 
Voor meer informatie en aan-
melden: www.starttorun.nl of via 
Jacco Verhulst van AV Castri-
cum, j.verhulst18@kpnplanet.nl.

in Bergen, Langedijk, Heerhugo-
waard, Alkmaar, Heiloo, Castri-
cum, Uitgeest, Heemskerk, Be-
verwijk en Velsen. Een deel van 
het wandelnetwerk is al klaar. 

Holland een samenwerkings-
overeenkomst voor de realisa-
tie en het beheer van een regi-
onaal wandelnetwerk in Noord-
Holland. Het wandelnetwerk ligt 

Limmen - Wim Mandemakers is 
afgelopen donderdag weer win-
naar geworden van de trijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup. Op 
het parcours aan de Pagenlaan 
was het Ben Visser die de kat 
de bel aan bond. Dit resulteer-
de erin dat Visser alleen na de 
eerste passage als leider door-
kwam. Direct daarna was het 
toch weer Mandemakers die het 
initiatief overnam en de leiding 

ook niet meer uit handen gaf. 
Was het vorige week een gro-
te verrassing dat Derper Den-
nis Karels halfkoers Mandema-
kers achterhaalde en vervolgens 
geen kans meer gaf donderdag-
avond moest Dennis Karels ge-
noegen nemen met een tweede 
plek zonder Mandemakers ook 
maar een moment te kunnen be-
dreigen. De eerste drie plekken 
werden uiteindelijk bezet door 
Mandemakers, Karels en Visser.

Wim zet zaken recht
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Castricum - Op zondag 16 fe-
bruari werd het Emergo Ry-
thmics Slagwerkproject in Gees-
terhage onder grote belangstel-
ling afgesloten. In vijf lessen, ge-
geven door docent Anno Appe-
lo, hebben de vier jeugdige ta-
lenten Geordi Zonneveld, Me-
rijn Klut, Tijmen Buis en Niek 

Emergo slagwerkproject afgesloten

Groenewold kennisgemaakt met 
de wondere wereld die slag-
werk heet. Zonder nog een noot 
te kunnen lezen konden zij een 
aantal werken met succes ten 
gehore brengen. Naast deze 
slagwerkers lieten nog meer jon-
ge Emergotalenten van zich ho-
ren. Pieter Koster nam zeven jon-

ge bugelisten en een trompettist 
mee. Isabelle Breetveld, Carolijn 
Grendelman, Marijn Scholtens, 
Marit de Vries, Maartje Cam-
meraat, Lobke Brakenhoff, Sas-
kia Hamers en Bart Moes ver-
raste het publiek met hun muzi-
kale kwaliteiten. Ook Sofie Slok-
ker op de altsaxofoon bracht de 
hartslag van de aanwezige toe-
hoorders op hol. Op het einde 
van het programma kon er ge-
luisterd worden naar de erva-
ren kwaliteiten van trombonist 
Dennis Poel. Docent Anno Ap-
pelo bracht met zijn gevorderde 
leerling Sijmen Brakenhoff een 
paukenduet ten gehore. Alsof dit 
nog niet genoeg was, de grote fi-
nale van de zondagmiddag, was 
het magistrale optreden van het 
Double E Orchestra onder lei-
ding van Paul Bijman. 

Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum biedt ondersteuning 
aan ouderen bij het invullen van 
het belastingformulier. 

De deskundige vrijwilligers van 
het Thuisadministratieproject 
zijn door het belastingkantoor 
Alkmaar geschoold. De vrijwilli-
gers helpen mensen tot een in-
komensgrens van maximaal 

25.000 euro per jaar. Zij kun-
nen de aangifte invullen aan de 
hand van de verstrekte informa-
tie, mensen leren het zelf te doen 
of een reeds ingevulde aangifte 
controleren. Mensen die van de-
ze ondersteuning gebruik wil-
len maken, kunnen zich telefo-
nisch aanmelden 0251-656562; 
of mailen naar info@welzijncas-
tricum.nl.

Hulp nodig bij invullen 
van belastingaangifte?

Castricum - Meerdere schilder-
technieken en -materialen ko-
men aan de orde in een zes we-
ken durende basiscursus schil-
dertechnieken onder leiding van 
Fré Ham. 
Deze basiscursus van Perspec-
tief, de vereniging voor beelden-
de vormgeving, start op don-
derdagavond 6 maart om 19.30 
uur. Hoewel  de cursus een ver-

volg is op de basiscursus teke-
nen, kan hij ook los gevolgd wor-
den. Deelnemers maken kennis 
met acryl- en aquarelverf met 
gebruikmaking van verschillen-
de gereedschappen. Aan de or-
de komen begrippen als compo-
sitie, kleurenleer en contrasten. 
Aanmelden en meer informatie: 
www.perspectiefcastricum.nl of 
0251-655183. 

Basiscursus schilder-
technieken van start

De maandelijkse bingo bij 
lunchroom Bij Roon in winkel-
centrum Geesterduin in Cas-
tricum is dit keer op maandag 
24 februari,aanvang 14.00 uur. 
Aanmelden kan op tel.: 0251-
671384. Iedereen wint een prijs-
je, beschikbaar gesteld door de 
winkeliers van Geesterduin. Sa-
men eten in lunchroom Bij Roon 
kan elke vrijdagavond. Ook hier-
voor moet u zich aanmelden op 
bovenstaand telefoonnummer. 
Aanvang 18,30 uur.

Bingo!
Regio - Door toenemende ver-
stedelijking, modernisering op 
het boerenbedrijf en tal van an-
dere oorzaken kunnen weidevo-
gels moeilijk hun jongen groot 
brengen. 
Daarom zoeken weidevogelbe-
schermingsgroepen in Noord-
Holland extra beschermdames- 
en heren. Vrijwilligers die min-
stens één dagdeel per week, in 

de gehele periode van half maart 
tot half juni, mee willen helpen 
met de bescherming van wei-
devogelkuikens. Want de grut-
to, kievit, scholekster, tureluur 
en vele andere vogels horen bij 
het Hollandse weidelandschap. 
Meer informatie of aanmelden: 
Krijn Trimbos, k.trimbos@land-
schapnoordholland.nl, tel.: 06-
13584908.

Weidevogelskuikens 
zoeken bescherming

Castricum - De collecte van 
Amnesty International, die van 
2 tot en met 8 februari werd ge-
houden, heeft in Castricum en 
Bakkum ruim 4.608 euro opge-

Amnesty 
International

Castricum - Van 27 tot 31 janu-
ari vond in Castricum de Hersen-
stichtingcollecte plaats. Dat heeft 
2.335,91 euro opgeleverd. De-
ze opbrengst wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek en 
aan voorlichting, om zo een bij-

Castricum - Voor mensen die 
slechthorend  zijn is er iedere 
derde donderdag van de maand 
een speciale ontmoetingsoch-
tend. Op donderdag 20 febru-
ari wordt door begeleider Mar-
jan Quaak een workshop ge-
barentaal gegeven in het Rode 
Kruisgebouw aan het Kooiplein 
in Castricum, aanvang: 10.00 uur.

Gebarentaal                                                        

Castricum - In de cursus ‘De 
Terugblik’ krijgt men de kans om 
op een creatieve en kunstzinnige 
manier het verleden, en de ver-
halen die daarbij horen, vast te 
leggen. In een huiselijke setting 
worden al tekenend, schilderend 
of kleiend herinneringen opge-
haald. Samen worden deze mo-
menten weer tastbaar gemaakt. 
Creatieve ervaring is niet no-
dig, kunstzinnig therapeut Ineke 
Bekker begeleidt de groep. De 
cursus start op 20 maart op de 
donderdag van 10.00 tot 12.00 
uur en bestaat uit zes bijeen-
komsten. De locatie is het res-
taurant van De Boogaert. Voor 
13 maart aanmelden bij Stich-
ting Welzijn Castricum via 0251-
656562 of info@welzijncastri-
cum.nl. 

Terugkijken 
op het leven

drage te leveren aan een betere 
toekomst voor mensen met een 
hersenaandoening. De collec-
tant gemist? Een gift is welkom 
op Iban: nl18INGB0000000860 
in Den Haag. Meer informatie: 
www.hersenstichting.nl.

bracht. 57 vrijwilligers hebben 
gecollecteerd. In Limmen liepen 
dertien collectanten 1.002,25 eu-
ro bij elkaar
De landelijke opbrengst wordt 
zodra deze bekend is op de 
website van Amnesty Internatio-
nal geplaatst. Ook voor meer in-
formatie brengt de website www.
amnesty.nl uitkomst. 

Marga en Atie 
figureren in Baantjer

Akersloot/Uitgeest - Afge-
lopen zondag- en maan-
dagavond figureerden Atie 
Schoon uit Akersloot en Mar-
ga Vessies uit Uitgeest in de 
Stadsschouwburg Velsen 
in IJmuiden tijdens het stuk 
‘Baantjer’ dat al een half jaar 
draait. 

Enige tijd geleden reageerden zij 
op een oproep in de krant tot fi-
gureren in dit spektakel dat na 
de succesvolle boeken, de po-
pulaire RTL-televisieserie en 
een heus museum nu tot leven 
komt in het theater. Atie en Mar-
ga, beiden niet behept met eni-
ge plankenkoorts, solliciteerden 
en werden aangenomen. Alle fi-
guranten zagen van te voren het 
stuk en kregen de opdracht door 
middel van hun rol het sfeer-
tje van de bühne vast te hou-

den. Atie: ,,Wij spelen allebei to-
neel dus het was een leuke ma-
nier om in deze spannende voor-
stelling mee te doen.”
Terwijl de acteurs in de pauze 
even mochten bijkomen en zich 
konden voorbereiden voor het 
tweede gedeelte, nam een zestal 
figuranten het spel over waar-
door er enige verwarring ont-
stond onder de bezoekers. Was 
dit nou echt of hoorde het erbij? 
Atie transformeerde in een re-
porter met cameraman in haar 
kielzog en Marga had dienst als 
politieagente. Marga lachend: 
,,De reacties van de mensen wa-
ren erg leuk en ze speelden het 
spel goed mee. Men vroeg zich 
af waarom wij niet na afloop 
het applaus in ontvangst namen 
maar het was de bedoeling dat 
we zelfs na de voorstelling in on-
ze rol bleven.” (Monique Teeling)
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Naam: Femke Teeling
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum
Nu: Regio College Zaandam, 
Frontoffice Management en            
Luchtvaartdienstverlening
Duur: 3 jaar

Uitgeest - De uitspraak ‘Taal is 
echt mijn ding’ is op Femke ze-
ker van toepassing want reken-
werk is aan haar niet besteed. 
Niet verwonderlijk dus dat ze al 
tijdens haar middelbare school-
periode interesse had in een op-
leiding waarbij taal een belang-
rijke positie inneemt. Na haar di-
plomering vertrok zij afgelopen 
zomer eerst naar Cambridge om 
het Engels te optimaliseren en 
dit seizoen startte zij de oplei-
ding Frontoffice Management/
Luchtvaartdienstverlening in 
Zaandam. 
Femke: “Vanaf mijn 15e werk 
ik met veel plezier in Hotel 
Akersloot en daar werd duide-
lijk dat ik het mooi vind om op-
lossingsgericht te denken en te 
werken. Receptioniste of Ste-
wardess, dat zijn de beroe-
pen die mij altijd al trokken.” Op 
het Bonhoeffer College kreeg 
zij vakken waar zij minder mee 
had maar nu op het Regio Col-
lege leert zij de dingen die ze 
leuk vindt. Femke: “Hier neem je 
zelf initiatief en verantwoording. 
We krijgen totaal andere vakken 
als; Balievaardigheden, Spaans, 
Marketing en we zetten projec-
ten op over bijvoorbeeld  Lucht-
vaartdienstverlening. Laatst kre-
gen we een rooster van een Ste-
wardess waarmee we leerden 
onze diensten te ruilen. Verder 

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

leren we bij Toerisme de IATA co-
des van de aanvlieghavens, heb-
ben we Topografie en werken we 
met reserveringssystemen van 
Hotelrecepties.”
De leerkrachten zijn volgens 
Femke erg aardig maar op Bon-
hoeffer kenden ze de leerlingen 
natuurlijk na vier jaar wel beter. 
Aan het begin van het seizoen is 
de afdeling Toerisme een kleine 
week naar Limburg geweest om 
elkaar beter te leren kennen.
Verder moest er ook een pak ge-
kocht worden dat de studenten 
aantrekken bij presentaties of 
excursies. Femke: “Er zijn stren-
ge eisen, alles moet kloppen, zo-
dra wij dit pak aan hebben zijn 

wij het visitekaartje van onze 
school. Ook de make-up moet 
gedoceerd aangebracht wor-
den” dan lachend: “Je wordt wel 
erg nagekeken als je zo keurig 
gekleed in de trein zit en dat is 
even wennen.”
Stage wordt er in het tweede jaar 
vanaf mei gelopen en wat Femke 
betreft had dat wel eerder gemo-
gen. De reistijd vanaf station Uit-
geest is zeventien minuten met 
de trein en dan nog vijf minuten 
lopen naar school. 
Op de vraag hoe Femke haar 
toekomst ziet zegt zij: “Ik hoop 
als stewardess te gaan vliegen 
en dan het liefst bij de KLM.”
(Monique Teeling)

Rietbranden bij Zwaansmeer 
en in Dorregeesterpolder

Uitgeest - Deze winter heeft 
het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer bij re-
creatieterrein Zwaansmeer en in 
de Dorregeesterpolder riet laten 

maaien en verbranden. Hiermee 
wordt een vitale en gevarieerde 
rietkraag behouden die geschikt 
leefgebied is voor allerlei dieren 
en planten. Op 14 februari heeft 

een ecologisch bedrijf voor het 
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer het riet verbrand 
dat eerder gemaaid was. Dit ge-
beurde aan de oevers van het 
Uitgeestermeer bij recreatieter-
rein Zwaansmeer en in de Dor-
regeesterpolder, beide in Uit-
geest. 
Bij het maaien van het riet wer-
den ook de jonge zaailingen van 
bomen afgemaaid, zodat geen 
bos ontstaat. Het maaisel werd 
op hopen neergezet en verbrand. 
Tijdens het verbranden van het 
riet werd rekening gehouden 
met de windrichting om overlast 
te voorkomen. Naast dat riet be-
langrijk is als oeverbescherming 
is het ook een zeer geschikt leef-
gebied voor veel dieren en plan-
ten. 

‘Slimmere aansluiting 
op metropoolregio’

IJmond - De bereikbaarheid van 
de regio neemt af door toene-
mende belasting van de wegen, 
met grote gevolgen voor de leef-
kwalteit, de werkgelegenheid en 
de houdbaarheid van voorzienin-
gen. Om te zorgen dat de regio 
goed bereikbaar blijft en in al-
le opzichten deel uitmaakt van 
de metropoolregio Amsterdam 
is een uitgekiend stelsel van sa-
menhangende vervoersnetwer-
ken en de ontwikkeling van ov-
knooppunten noodzakelijk.
Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zuid-
Kennemerland en IJmond: Toe-
komst bereikbaarheid en stati-
ons in aantrekkelijke regio’ van 
de onderzoekers van Grontmij-
Venhoeven/CS-Vereniging Del-
tametropool, dat gedeputeerde 
Talsma van de provincie Noord-
Holland woensdag 12 februa-
ri in ontvangst nam. Vertegen-
woordigers van gemeenten, pro-
vincie, NS, deskundigen en an-
dere betrokkenen debatteer-
den in Haarlem aan de hand van 
het onderzoek over de toekomst 
van ov-knooppunten en mobili-
teit in Zuid Kennemerland en de 
IJmond.
,,Goed om te zien dat de gemeen-
ten het initiatief nemen voor een 
aanpak om de bereikbaarheid 
van Zuid-Kennemerland en de 
IJmond te verbeteren en tegelij-
kertijd de stationslocaties te ont-
wikkelen. Graag ga ik er met de 
gemeenten over in gesprek hoe 
we gezamenlijk zorgen voor een 
slimmere en samenhangende 

aansluiting van Zuid-Kennemer-
land en de IJmond op de metro-
poolregio Amsterdam.”, aldus ge-
deputeerde Talsma na het debat. 
Het onderzoek ‘Zuid-Kennemer-
land en IJmond: Toekomst be-
reikbaarheid en stations in aan-
trekkelijke regio’ sluit aan bij de 
publicatie Maak Plaats! De pro-
vincie Noord-Holland en de Ver-
eniging Deltametropool hebben 
in samenwerking met gemeen-
ten uitgebreid onderzoek ge-
daan naar mogelijkheden om ov-
knooppunten beter te benutten. 
De resultaten zijn gebundeld in 
de publicatie Maak Plaats! en 
vertaald naar een nieuw per-
spectief.

Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland (GS) zetten in op 
een toekomst waarin meer men-
sen kunnen wonen en werken 
nabij stationslocaties. GS wil-
len nieuwe werkplekken en mi-
nimaal 50 procent van de nieu-
we woningen concentreren na-
bij ov-knooppunten. GS vinden 
het belangrijk dat woningbouw 
plaatsvindt op locaties waar de 
woonbehoefte ook ligt. Met ov-
knooppuntontwikkeling sluiten 
GS aan bij de marktvraag naar 
centrumstedelijk wonen: goed 
bereikbaar en dichtbij voor-
zieningen zoals ziekenhuizen, 
scholen, winkels, cultuur en re-
creatie. GS streven hiermee ook 
naar efficiënter gebruik van het 
openbaar vervoer en minder ste-
delijke druk op het landschap.

Overlast? Trek aan de bel!
Regio - Overlast scoort al sinds 
jaar en dag hoog in de ergernis-
sen top 10 van burgers. Maar 
wat veel mensen niet weten, is 
dat ze zelf de sleutel in handen 
hebben om dit probleem op te 
lossen. ,,Meld de overlast bij de 
organisaties die er wat aan kun-
nen doen. Zo zorg je dat de pro-
blemen die u echt raken, wor-
den opgelost,” stelt Leonie Aar-
sen van het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veilig-
heid (CCV). Wanneer is een si-
tuatie nou echt bedreigend?  Uit 
onderzoek blijkt dat dat afhangt 
van de vraag of je de eventue-

le problemen zelf kunt oplossen.  
Wie het gevoel heeft grip te heb-
ben op de situatie, voelt zich over 
het algemeen minder onveilig. 
Een andere belangrijke stap is 
het melden van de overlast. Een 
maatregel om overlast tegen te 
gaan is het Politiekeurmerk Vei-
lig Wonen (PKVW). Dit keurmerk 
richt zich op het tegengaan van 
inbraken in woningen. Maar het 
werkt ook preventief tegen over-
last, vandalisme en criminaliteit 
op straat. Hoe? Door eisen te 
stellen aan het ontwerp van de 
woonomgeving, het wooncom-
plex en de individuele woning.
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Knaksmobiel bij AH
Zaterdag staat van 10.00 tot 17.00 uur de knaksmobiel op het parkeer-
terrein naast Albert Heijn in Castricum. Er is een glijbaan voor de kleinere 
kinderen en er wordt gratis erwtensoep en broodjes knakworst uitgedeeld 
door Albert Heijn.

Claudia en Karin, twee vriendinnen uit Heemskerk 
organiseren een nieuw evenement in Bobs Party & 
Events: Bobs Next Girls Night Out. 

Op woensdag 5 maart komen zo’n 65 grote en klei-
ne ondernemers naar Uitgeest met alles voor de 
hippe vrouw. Sieraden bijvoorbeeld, kleding, tassen 
en accessoires, beautyproducten en diensten. 

Vanaf 19.00 uur zijn de shops geopend. Gasten 
kunnen reserveren voor een eet-arrangement vanaf 
18.00 uur inclusief glaasje prosecco, goodie bag en 
gratis ticket voor de loterij die om 22.30 uur plaats-
vindt.

Bobs Next Girls Night Out

Winnaar 
Italiaanse fi ets

Mevrouw Grippeling heeft vorige week de hoofdprijs 
van de Italiaanse weken bij Albert Heijn Castricum in 
ontvangst mogen nemen. 
Iedereen kon kans maken op een van de tien Ita-
liaanse cadeaupakketten of op een fraaie Italiaan-
se fi ets, aangeboden door Kruijswijk Tweewielers. In 
het bijzijn van supermarktmanager in opleding Thier-
ry Reus, kwaliteitsmedewerker Marc Tempelmans en 
Wim Kruijswijk van Kruijswijk Tweewielers, werd de 
fi ets overhandigd. 

Olifant, aap, ridder, Mega Mindy of liever toch als Mega Toby? Speel-o-theek Castricum heeft 
alle verkleedkleding in huis. Leden kunnen kleding lenen en allerlei speelgoed. 

Speel-o-theek is te vinden boven de bibliotheek elke zaterdag van 11.00 - 13.00 uur.

Unox Knaks Party
in uw supermarkt!

De Unox Knaksmobiel bezoekt onze supermarkt 
op .................................... van .................. tot ..................

8717125093047

Peuter- en ouderinloop 
op de Cuneraschool

Elke woensdagmorgen, met uitzondering van de schoolvakanties, 
wordt van 9.45 tot 11.15 uur een peuter- en ouderinloop in de Cunera-
school in Bakkum gehouden. Ontmoeting tussen ouders onderling 
en peuters staat bij de activiteit centraal. De activiteit wordt door de 
ouders zelf geleid en de Cuneraschool stelt een ruimte beschikbaar.
Deelname is kosteloos. Meer informatie via Stichting Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251 656562 of info@welzijncastricum.nl.

Op sportcomplex Wouterland in Bakkum en op het 
complex van voetbalvereniging Limmen hangen sinds 
kort vijftien nestkastjes. Dick Dekker, lid van de vogel-
werkgroep Midden-Kennemerland, maakte de nest-
kastjes. De gemeente stelde het hout beschikbaar. 

Volgend jaar worden nog eens vijftien kastjes opgehan-
gen op Wouterland. In de jaren daarna zijn de overige 
sportcomplexen aan de beurt.

Foto: Irene Zijlstra. 

Carnaval begint 
in Speel-o-theek

Vogels op sportvelden



Inundatie van start bij 
Fort bij Krommeniedijk
Uitgeest - Op woensdag 19 fe-
bruari start de inundatie van de 
weilanden bij Fort bij Kromme-
niedijk.  Hiervoor is in samen-
werking met het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier een speciaal inlaatwerk 
onder de Lagendijk gebouwd 
met een diameter van 30 cm. In 
de weken daarna zullen de wei-
landen onder water komen te 
staan. Dit trekt elk jaar erg veel 
vogels aan en daarom worden 
op het hoogtepunt de vogelkijk-
dagen georganiseerd, op 8 en 9 
maart. 
De smient en de goudplevier 
worden zeker verwacht, samen 
met de eerste grutto’s en zo´n 50 
andere soorten. Misschien bren-
gen ook de slechtvalk of de le-
pelaar dit jaar weer een bezoek. 
Vanaf Fort bij Krommeniedijk 
kunt u de vele vogels goed be-
kijken.
Op zaterdag 8 en zondag 9 
maart staan vrijwilligers van 
Landschap Noord-Holland en de 

Vogelbeschermingswacht Zaan-
streek klaar om u op het fort te 
ontvangen. Zij kunnen u alles 
over de vogels vertellen. Mede-
werkers van Cameraland nemen 
hun telescopen, verrekijkers 
en camera´s mee en kunnen u 
daarover adviseren. In het fort-
gebouw kunt u opwarmen met 
koffie of soep. Ook een rond-
leiding door het monument be-
hoort tot de mogelijkheden. Voor 
kinderen is een speurtocht be-
schikbaar.

Het Fort bij Krommeniedijk is op 
8 en 9 maart open van 10 tot 16 
uur. De toegang tot het terrein 
bedraagt 2 euro (kinderen tot 12 
jaar en Beschermers van Land-
schap Noord-Holland gratis). 
Honden kunnen helaas niet wor-
den toegelaten. U vindt het fort 
aan de Lagendijk 22 in de ge-
meente Uitgeest, vlakbij Krom-
meniedijk. Kijk voor meer infor-
matie op www.fortbijkromme-
niedijk.nl.

Op de bres voor CAO
IJmuiden - Naar schatting 
1000 werknemers van Ta-
ta Steel hebben maandag 
meeglopen in een protest-
mars naar het hoofdkan-
toor van het staalconcern in 
IJmuiden. Zij willen dat de di-
rectie over de brug komt met 
3 procent koopkrachtstijging  
en verdere pogingen om ar-
beidsvoorwaarden af te bre-
ken staakt.

Aad in ’t Veld, bestuurder van 
FNV Bondgenoten: ,,De werkne-
mers hebben massaal laten zien 
dat zij zelf invloed willen heb-
ben op hun eigen tijd en wan-

neer dagen op te nemen en zij 
laten zich geen vakantiedagen 
afpakken. Een discussie over 
het werkgelegenheidspact, met 
geen gedwongen ontslagen tot 
1 oktober 2016, is onbespreek-
baar. Afspraak is afspraak.’’

Vorige week werd bekend dat 
Tata Steel Europe veel winst 
heeft gemaakt: in de laatste ne-
gen maanden van 2013 ruim 260 
miljoen euro. Ter vergelijking: vo-
rig jaar was dat slechts 18 mil-
joen euro. In ’t Veld: ,,De Tata 
Steel-werknemers hebben hard 
gewerkt en reorganisatie op re-
organisatie voor hun kiezen ge-

had. Zij willen een fatsoenlijke 
salarisstijging van 3 procent, met 
koopkracht en echte banen.’’

De Tata Steel-directie lanceerde 
onlangs aanvullende cao-voor-
stellen met ‘dubbel zoveel ver-
slechteringen’, zoals het beper-
ken van overwerktoeslagen, het 
afpakken van de zeggenschap 
van werknemers over wanneer 
ADV-dagen op te nemen en het 
afnemen van twee vakantieda-
gen van een grote groep werk-
nemers. Het gesloten werkgele-
genheidspact (geen gedwongen 
ontslagen) wil Tata ter discussie 
stellen. Foto: Leo Tillmans.

Uitgeest - Na het grote suc-
ces van vorig jaar organiseert 
Speeltuinvereniging Kinder-
vreugd in Uitgeest op 1 maart 
weer een Superzaterdag. Op de-

ze zaterdag zijn er bij de vereni-
ging maar liefst drie activiteiten 
achter elkaar. Om 10.00 uur be-
gint men met het Carnaval, daar-
na volgt een bingo en om 13.30 

uur wordt er afgesloten met een 
te gekke Polka Party. Tussendoor 
wordt er voor de kinderen een 
verassingslunch verzorgd. De 
carnavalsochtend (10.00-12.00 
uur) van Kindervreugd is altijd 
een groot feest. Naast de polo-
naisemuziek worden er verschil-
lende spelletjes gespeeld en is er 
de traditionele modeshow. Hier-
voor is het de bedoeling dat de 
kinderen verkleed als bijvoor-
beeld brandweerman, Mega 
Mindy, zakenvrouw of voetballer 
naar de speeltuin komen. Kinde-
ren die bij dit feest aanwezig wil-
len zijn moeten vooraf worden 
opgegeven via www.inschrij-
ven.speeltuinuitgeest.nl. Aan-
melden is mogelijk van woens-
dag 19 tot en met donderdag 
27 februari 17.00 uur. Aanslui-
tend start men met een verma-
kelijke kinderbingo (12.00-13.00 
uur), waarbij natuurlijk vele leu-
ke prijzen te winnen zijn. Als de 
buit is verdeeld krijgen de kin-
deren omstreeks 13.00 uur een 
lekkere verassingslunch voor-
geschoteld. Als feestelijk afslui-
ting van de dag begint om 13.30 
uur nog een heuse Polka Party. 
Speeltuindj’s Sjef & Edwin ma-
ken er samen met de rookma-
chines, bellenblaas en lasershow 
een waar spektakel van. Aan 
niet-leden wordt een kleine bij-
drage gevraagd. Voor meer in-
formatie kan men terecht op de 
website van de speeltuin, www.
speeltuinuitgeest.nl.

Afspraken over jeugdhulp
Regio - Vertegenwoordigers van 
de Jeugdgezondheidszorg, Soci-
us, MEE, OCK Het Spalier, Bu-
reau Jeugdzorg Noord-Holland 
en de IJmondgemeenten Be-
verwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen hebben een convenant 
getekend over wijk- en gebieds-
gerichte jeugdhulp. In het con-
venant staan afspraken over de 
manier waarop de gemeenten 
en de aanbieders van jeugdhulp 
het komende jaar de wijk- en ge-
biedsgerichte jeugdhulp willen 
gaan vormgeven. In het beleids-
plan Jeugdhulp IJmondgemeen-
ten ‘Jeugd Onze Zorg’ staat dat 
2014 een ‘uitprobeerjaar’ in de 
transitie van de jeugdhulp wordt. 
Een van de onderdelen waarmee 
gewerkt gaat worden is wijk- en 
gebiedsgerichte jeugdhulp door 
CJG-coaches. Deze CJG-coa-
ches worden ter beschikking 

gesteld door de aanbieders van 
jeugdhulp die het convenant 
hebben ondertekend. Het doel 
van deze werkwijze is de jeugd-
hulp dichterbij kinderen, jonge-
ren en gezinnen te brengen. Het 
convenant regelt ook dat gespe-
cialiseerde jeugdhulp in 2014 
vanuit het wijk- en gebiedsge-
richte werken ingeschakeld kan 
worden door de CJG-coaches. 
In 2014 blijft Bureau Jeugdzorg 
hiervoor nog wettelijk verant-
woordelijk, maar in nauwe sa-
menwerking met Bureau Jeugd-
zorg en de IJmondgemeenten 
kan al gewerkt worden met de 
lokale inschakeling. Hierdoor 
zijn de IJmondgemeenten opti-
maal voorbereid als de nieuwe 
Jeugdwet op 1 januari 2015 in-
gevoerd wordt en de gemeenten 
verantwoordelijk worden voor al-
le jeugdhulp.
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Castricum - Eind september 
speelde Vitesse een welhaast 
perfecte wedstrijd in en tegen 
Den Helder. Toen werd het maar 
liefst 0-5. Dit weekend liet Den 
Helder zien dat het best een 
aardige ploeg heeft. Maar na 
een 0-1 ruststand was het uit-
eindelijk toch Vitesse dat door 
een sterke slotfase met 4-1 ro-
yaal wist te winnen, en daardoor 

FC Den Helder dieper in de de-
gradatiezorgen drukte. Door het 
verlies van koploper Purmerste-
ijn bij Zilvermeeuwen staat Vites-
se nu vast op de tweede plaats 
met slechts twee punten achter-
stand. En als Vitesse komende 
zondag Zilvermeeuwen weet te 
verslaan, dan kan op 9 maart te-
gen Purmersteijn gestreden wor-
den op de koppositie. 

Vitesse nadert 
koploper na winst

Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft zaterdag niet 
weten te winnen in Leiden. LRC 
Diok had de score opgevoerd tot 
26 – 14 na het laatste fluitsig-
naal. De Castricummers startten 
met storm tegen en incasseer-
den vlot een pack try inclusief 
conversie. Nu is dit Cas RC wel 
vaker overkomen en veerkracht  
is de mannen niet vreemd. Rob 
van der Velden bracht de score 
weer in balans met de hulp van 
Menno Rechsteiner. 
De volgende thuis try waszzzdis-
cutabel met termen als knocked-
on en voorwaarts, maar werd 
wel gegeven. Niets aan het toe-
val overlatend zette Diok door en 
drukte voor de rust nog een ge-
converteerde try  (19-7). Na de 
thee zetten de Duinranders, ge-

steund door storm mee, de aan-
val in. Duidelijk overwicht werd 
uiteindelijk met een prachtige 
break door Kees Beentjes afge-
rond. Rechsteiner was ook nu 
weer trefzeker. Helaas werd het 
betere lijnwerk niet met punten 
beloond en vijf minuten voor tijd 
beslechtte de thuisclub het lot 
door een geconverteerde try, de 
Castricummers met lege handen 
achterlatend. Kenmerkend voor 
dit seizoen, weer een ervaring rij-
ker, wat weer meegenomen kan 
worden in de volgende wedstrij-
den. Volgende week staat ron-
de zeven op het programma. De 
Castricumse Rugby Club is gast 
in Naarden, de thuisbasis van RC 
’t Gooi, aanvang 15.00 uur. Foto: 
Theo Beentjes.

Rugbyers laten winst liggen 

Castricum - Op 24 februari van 
10.30 tot 12.30 uur houdt volley-
balvereniging Croonenburg in 
samenwerking met sportservice 
Kennemerland de vierde en laat-
ste  smashbalclinic van dit sei-
zoen. Smashbal is een nieuwe 
dynamische spelvorm van het 
volleybal. Al vanaf het eerste mo-
ment leren de deelnemers sma-
shen. De clinic is gratis en alle 
kinderen in de leeftijd van zes tot 
en en met dertien jaar zijn wel-
kom. Daarna is het mogelijk drie 
maandagen gratis mee te trai-
nen met de jeugd. De clinic vindt 
plaats in De Bloemen.

Smashbalclinic Croonenburg 

Castricum - FC Castricum 
moest stormlopen tegen EDO. 
Ondanks de harde wind liet de 
ploeg van coach Ron van der 
Velde een solide indruk ach-
ter en werd EDO met 3-0 naar 
huis gestuurd. FC Castricum was 
duidelijk sterker dan de bezoe-
kers. Uitblinker Van Duivenvoor-
de brak de ban met een beke-

ken schuiver, waarna Sebasti-
aan Weber en Remco Hoek de 
verdiende eindstand op 3-0 ver-
zorgden. 
Al met al een terechte overwin-
ning van FC Castricum, dat in de 
tweede klasse van iedereen kan 
winnen mits de inzet en de over-
tuiging bij iedereen aanwezig is. 
Foto: Han de Swart. 

FC Castricum heeft de 
wind mee tegen EDO

Castricum - Zijn uitsteken-
de prestaties van de afgelopen 
weken, heeft Jan geen windei-
eren gelegd bij biljartvereniging 
Wik. Mede door zijn partij tegen 
Kees Baars in achttien beurten 

uit te maken vorige week en de 
vier winstpunten op te strijken, 
klom hij naar de tweede plaats 
van ranglijst. Gedecideerd pak-
te Jan het initiatief in de partij 
en had na negen beurten al de 

Zon breekt door voor Jan van der Zon
helft van zijn te maken 36 ca-
ramboles bij elkaar, terwijl spe-
cialist Kees pas negen carambo-
les bij elkaar had. Terwijl Jan re-
gelmatig scorend, in de achttien-
de beurt, zijn aantal bij elkaar 

had, had Kees de grootste moei-
te met de nieuwe lakens en bal-
len en bleef steken op 33 caram-
boles. Voor Huib Moot waren er 
twee partijen ingedeeld, die hem 
door twee prima overwinnin-
gen, acht winstpunten oplever-
den. De partij tussen Ferry van 
Gennip en Siem Bakkum duur-

de maar 24 beurten, met voor 
beiden wisselde kansen op de 
overwinning. Halverwege moest 
Siem toch lijdzaam toestaan dat 
Ferry steeds meer uitliep. Stand: 
1. Cees Burgmeijer met 62 pun-
ten, 2. Jan van der Zon met 54 
punten en derde is Peter Vos met 
50 punten.

Limmen - Op vrijdag 14 febru-
ari ontving het tweede zestal 
van schaakvereniging Vredeburg 
koploper Assendelft voor een 
duel in de bondscompetitie. Al 

Vredeburg buigt met al stond een 2-4 einduitslag 
op het scorebord. 

Assendelft heeft het kampioen-
schap in de derde klasse D bijna 
binnen. Vredeburg 2 zakt naar het 
‘rechterrijtje’.

Limmen - Afgelopen zondag 
streed het elftal van Limmen 
1 op hun eigen grasmat tegen 
opponent Zaanlandia. Dit keer 
kwamen het elftal van trainer 
Luijckx door een kopbal van Paul 
Zeeman al vroeg op voorsprong 
via een strakke voorzet van Jim. 

Na de 1-0 kwam Zaanlandia een 
paar keer gevaarlijk voor het 
doel van Randy Scheerman. Dit 
resulteerde tot een simpel uitge-
speelde gelijkmaker. Na rust was 
het Zaanlandia dat sterker uit de 
kleedkamer op het veld kwam. 
Hoewel het buffelende Limmen 
het tegendoelpunt wist te voor-
komen, was het Zaanlandia die 
via een buitenspelaanval de bal 
wist binnen te tikken. Rens Min 
wist daarna via de linkerkant op 
snelheid langs de achterlijn 1 op 
1 voor de keeper te komen. Hij 
twijfelde geen moment en legde 
de bal terug op Paul Zeeman, dat 
ter hoogte van de penaltystip de 
2-2 geplaatst kon binnenschie-
ten. 
Limmen was echter al verzekerd 
van de tweede periodetitel, aan-
gezien concurrent WSV ’30 pun-
ten verspeelde tegen IVV. Lim-
men is nu verzekerd van de na-
competitie om te promoveren 
naar de tweede klasse. Met een 
riant doelsaldo, zowel scorend 
als verdedigend staat Limmen 
nu derde in de derde klasse B 
met vier punten achterstand op 
de koploper De Meteoor. Aan-
komend weekend wordt de top-
per uit tegen de nummer vijf en 
tevens de concurrent, Fortuna 
Wormerveer gespeeld. 

Limmen 
pakt tweede 
periodetitel!

Castricum - Lisanne Schoone-
beek wist afgelopen zondag bij 
de NK meerkamp indoor voor 
oudere (B) juniores op een ze-
vende plaats te eindigen. 

De 14-jarige C-juniore van AV 
Lycurgus uit Castricum kwam 
in het veld met 16- en 17-jari-
gen tot twee PRs en een clubre-
cord (kogelstoten 11.42m, 5e; 
800m 2.24.68; 2e). De 60m hor-
den (9.22; 5e), verspringen 
(5.12m; 9e) waren naar verwach-
ting.  Een matige prestatie bij het 
hoogspringen (1.41m) stond een 
nog hoger puntentotaal (3364) 
in de weg. 

Lisanne 7e bij 
NK meerkamp
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