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WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Boei koopt kerk en water-
toren van Dijk en Duin

Bakkum - Boei - Kerk & Kloos-
ter koopt het witte kerkje en de 
watertoren op landgoed Duin 
en Bosch van Dijk en Duin. Bei-
den panden hebben de status 
van een rijksmonument. Tot eind  
maart behoudt de kerk haar reli-
gieuze functie. Dijk en Duin heeft 
alternatieven voorhanden om de 
kerkdiensten op een andere plek 
op het landgoed te houden. Boei 
heeft nog geen concrete gebrui-
ker voor de herbestemming van 
de watertoren en de kerk. 
Het is in ieder geval noodzakelijk 
om subsidies te verwerven voor 
beide objecten om tot een haal-
bare herbestemming en een goe-
de nieuwe toekomst te komen. 
Gezien de ligging in de natuur 

en aan de rand van een duinge-
bied zijn er kansen op het gebied 
van wonen, toerisme, cultuur en 
maatschappelijke bestemmingen. 
Foto: Jan van Dalen Fotografie.

Limmen - Dinsdag 10 februa-
ri zijn twee lammetjes geboren 
in de Limmerpolder als voorbode 
voor de lente. Fotograaf Peter van 
Renen was getuige. Ze kwamen 
drie weken te vroeg ter wereld en 
liggen nu in de stal.

Lente in de lucht

Castricum - Woensdag tussen 
12.40 uur en 12.50 uur stond een 
vrouw op het perron van het NS-
station. Er kwam een man naast 
haar staan die zijn geslachtsdeel 
in de hand hield. Toen de vrouw 
dit bemerkte liep zij weg, maar de 
man achtervolgde haar. De man 
is tussen de 70 en 75 jaar, onge-
veer 170 cm lang, blank, een vol 
breed figuur, grijs haar en bakke-
baarden, rond gezicht. Hij droeg 
een legergroene broek. Ver-
der droeg hij een kort, donker-
blauw windjack, zwarte wandel-
schoenen en hij een donkere ge-
breide muts. Wie deze man kent, 
neemt contact op met de politie 
via 0900-8844. 

Potloodventer Laatste ronde carnaval
Limmen - Voor de allerlaats-
te keer is er carnaval gevierd in 
Gorteldonk. De carnavalsvereni-
ging wordt opgeheven omdat er  
te weinig mensen overblijven die 

zich in willen zetten om het feest 
te organiseren. Nog een keer is 
alles uit de kast gehaald om er 
een mooi feest van te maken. Fo-
to: Peter van Renen.

Actie Fietsersbond bij station
Castricum - Bij de inrichting  
van het Westerplein achter 
het NS-station wordt de fiet-
senstalling verplaatst. Op de 
nieuwe locatie krijgt de stal-
ling geen overkapping. En dat 
is tegen het zere been van de 
Fietsersbond. 

Woordvoerder Kees Zonneveld 
vertelt: ,,De fietsenstalling wordt 

verplaatst en komt parallel aan 
de weg te liggen. De nu aan-
wezige overkapping verdwijnt, 
met als motivatie het zicht of uit-
zicht. Wij vinden dat onvoldoen-
de reden om de overkapping te 
laten verdwijnen. Fietsen staan 
voortaan in weer en wind en het 
is ook kapitaalvernietiging.” De 
Fietsersbond Castricum voert 
momenteel actie bij het station 
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Actie geldig t/m 31 maart

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Februari Schnitten maand!

Schnitt van de week

7.95

Cheese cake

In maar liefst 10 smaken

van 9.95

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

250 gr ham
800 gr witlof

800 gr aardappel-
schijfjes

Samen €7,99
kippenSoep

per pot €2,99

Slavinken
50% kortingvoorjaar 
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Kinderdisco in Discovery
Castricum - Vrijdag 20 februari 
is er in Jongerencentrum Disco-
very disco voor groep zeven en 
acht van de basisschool. Swin-
gend op de dansvloer, muziek 
gedraaid door top-dj’s en spel-

len zoals Freez en Limbo komen 
voorbij. 
De disco is van 20.00 tot 22.00 
uur, entree een euro en de li-
monade is gratis. Het adres is 
Dorpsstraat 2a in Castricum.

Croonenburg breidt 
de smashbalclinics uit
Castricum - Volleybalvereni-
ging Croonenburg verzorgt de 
komende vakantie weer een 
smashbalclinic. Deze keer is ge-
kozen om dit in combinatie te 
doen met een trefbalclinic van 
sportservice Kennemerland. 
Naast de smashbalclinic voor al-
le basisschoolleerlingen is er ook 
een een funvolleyclinic. Deze is 

bestemd voor kinderen van drie 
tot zes jaar. De clinics worden 
gegeven op dinsdag 24 februari 
in sporthal de Bloemen. Tussen 
10.00 en 11.00 uur zijn de fun-
volleyers aan de beurt en tussen 
11.00-13.00 zijn de smashbal-
lers en trefballers aan de beurt. 
Opgeven via  www.sportservice-
kennemerland.nl.

Purmerend is te sterk
Limmen - Op vrijdag 13 fe-
bruari  speelde schaakvereni-
ging Vredeburg ronde zestien en 
het tweede team ging thuis de 
strijd aan tegen het sterke zes-
tal uit Purmerend. Toernooitij-
ger Jaap Limmen won als eni-
ge en Ronald v.d. Storm wist re-
mise te houden. Dirk Aafjes, Hi-
dde Ebels, Barry Blekemolen en 
Gertjan Hafkamp moesten de 
meerdere erkennen in hun te-
genstander, waarna de eind-
stand 1,5-4,5 werd.
In de interne strijd hielden va-
der Ed Stolp en zoon Bob elkaar 
in evenwicht. Jos Admiraal test-
te met zwart Sandra Hollander in 
de Franse verdediging. Admiraal 

bouwde een klein openings-
voordeel langzaam maar zeker  
uit naar een gunstig eindspel en 
kon na 3,5 uur schaken het punt 
binnenhalen. Nico Pepping was 
in vorm en wist de koning van 
Bert van Diermen omringd door 
zijn eigen stukken in de hoek 
mat te zetten. Marlies Sturk her-
stelde zich van het verlies van 
vorige week door in tien zetten 
de dame van Marc Voorwalt te 
strikken. Robin Rommel ontving 
alom complimenten door met 
goed spel de sterke Bert Hollan-
der te verslaan. Jan Borst toon-
de zijn eindspeltechniek tegen 
Hans de Goede en won na een 
mooie strijd.

Jutterstuin 
zoekt 

deelnemers
Castricum - In de Jutterstuin 
van het Strandvondstenmuse-
um op de Zanderij worden bloe-
men en groenten geteeld door 
een club mensen die op zoek 
zijn naar nieuwe deelnemers. 
Iedereen die de handen uit de 
mouwen wil steken kan voor 
een kleine bijdrage per jaar da-

gelijks verse producten voor ei-
gen gebruik mee naar huis ne-
men. 
Belangstellenden zijn welkom 
op donderdag 19 februari in het 
Strandvondstenmuseum vanaf 
19.30 uur. 
Meer informatie op www.jutter-
stuin.nl of tel.: 06-22923226.

Werken 
met albast

Bakkum - Zelf een albasten 
beeld maken; dat kan binnen-
kort bij Perspectief onder lei-
ding van de bekende beeld-
houwer Tewis Elzinga. Hij komt 
vanaf dinsdag 10 maart tus-
sen 19.30 en 22.00 uur geduren-
de  zes avonden naar het atelier 
van Perspectief om de cursisten 
de fi jne kneepjes van het werken 
met albast bij te brengen. Elzin-
ga was werkzaam als huisarts in 
Limmen maar daarnaast is hij al 
van jongs af aan bezig met het 
maken van beelden. Tegenwoor-
dig woont hij de helft van het 
jaar in Italië waar hij in septem-
ber en oktober cursussen beeld-
houwen verzorgt. Het onderwerp 
bepaalt de cursist zelf. Het is de 
bedoeling dat iedereen zelf een 
stuk albast meeneemt, niet al 
te klein maar ook niet te zwaar 
om te verplaatsen. Informatie en 
aanmelden bij Joanne Vetter, tel 
06-16714706 of via de website: 
www.perspectiefcastricum.nl.

Werken Werken 

Stokoud en gloednieuw
Castricum - In Huis van Hil-
de, het archeologisch centrum 
van de provincie Noord-Holland, 
hangt een bijzonder kunstwerk. 
Het is in opdracht van de provin-
cie speciaal voor Huis van Hilde 
ontworpen door Waël El-Allou-
che van de Rietveldacademie) 
om door middel van 3D print-
techniek geproduceerd te wor-
den. 
De grootste uitdaging voor de 
Noord-Hollandse 3D printindu-

strie was het omzetten van het 
design naar iets printbaars. De 
vervaardiging is in een open in-
novatieproces met meerde-
re spelers uit de 3D printindu-
strie tot stand gekomen. Maan-
dag was er een feestelijke bij-
eenkomst waarbij de ontwerper 
en de makers de totstandkoming 
van dit bijzondere kunstwerk toe 
hebben gelicht. Ook gedepu-
teerde van Economische Zaken, 
Jan van Run, was van de partij.

Castricum - In  lunchroom Bij 
Roon in winkelcentrum Gees-
terduin wordt op maandag 23 
februari bingo gespeeld vanaf 
14.00 uur. Op de vrijdagavonden 
een open eettafel voor 55+ vanaf 
18.00 uur. Aanmelden gewenst 
tel.: 0251671384. 

Activiteiten 55+

Castricum - De korfbaldames 
van Helios startte de wedstrijd 
goed en wist een furieus OKV 
goed tegenspel te bieden. 
Hoewel het verdedigend  een 
zware wedstrijd was, kwam He-
lios wel op een 0-2 voorsprong 
maar vanaf dat moment zette 
OKV een tandje bij en zo ont-
spon zich een wedstrijd waar-
bij om en om gescoord werd. De 
ruststand was uiteindelijk 12-11 
in het voordeel van OKV. Ook de 
tweede helft vertoonde hetzelfde 
beeld met problemen bij de da-
mes en een Helios dat deson-
danks goed mee kon komen en 
zelfs een 16-17 voorsprong kon 
nemen. 

OKV echter wist de korf nog vier 
keer te vinden en daarmee de 
eindstand op 20-18 te bepalen.

Helios verliest
Meisjes C2 MHCC sluit 

seizoen af bij club Mariz

Castricum - Het team Meisjes 
C2 van MHCC heeft na een goed 
zaalseizoen met coach Eva van 
Bergen Henegouw een afslui-
ting gehad bij club Mariz. On-
der leiding van Mariska werden 
de meiden onderworpen aan een 

pittige Piloxing-les, een mix van 
boksen en pilates op muziek. Dat 
was zwaar na de twee wedstrij-
den van die dag, maar het is ge-
lukt. Mariska liet weten dat zij 
een kavel inbrengt voor de vei-
ling van 11 april.
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Castricum - Wat vindt de poli-
tiek van kunst en cultuur? Wat is 
de rol van bibliotheken, cultuur-
educatie, cultuurhistorie en the-
aterfestival Karavaan? Wat moet 
of kan er anders? Cultuurcom-
pagnie en ProBiblio organiseren, 
vooruitlopend op de Provinciale 
Statenverkiezingen van 18 maart, 
het Noord-Hollands cultuurdebat. 
Belangrijke figuren uit het cultu-
rele veld verzorgen de inleidin-
gen, waardoor het debat tussen 
de verschillende politieke partij-
en wordt aangewakkerd. Donder-
dagavond 12 maart in Huis van 
Hilde, Castricum. Vanaf 18.00 uur 
inloop, van 19.00 tot 21.00 uur de-
bat. De organisatie is in handen 
van de Cultuurcompagnie.

Cultuurdebat

Castricum - In de bibliotheek 
kunnen kinderen in de voor-
jaarsvakantie knutselen in het 
Bieb atelier op dinsdag 24 fe-
bruari van 10.00 tot 11.30 uur. 
De activiteit is bedoeld voor kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar. Na het voorlezen, knutselen 
en na afloop wordt een kleine 
tentoonstelling ingericht van het 
resultaat. Meedoen kost 3,50 eu-
ro. Opgeven bij de balie, via tel.: 
655678 of castricum@bknw.nl.

Biebatelier 
voor kinderen

Lezing Van Gogh en 
de kunst van het leven

Castricum - Op dinsdag 17 fe-
bruari begint om 20.00 uur een 
lezing in de Maranathakerk door 
Prof. Wessels, emeritus hoogle-
raar godsdienstwetenschap aan 
de VU. Hij spreekt over Vincent 
van Gogh, schilder maar ook en-
kele jaren predikant en evange-
list geweest. In deze lezing pre-
senteert Prof. Wessels zijn boek 
‘Het Evangelie volgens Vincent 
van Gogh’. De kunst van het le-
ven vormen de onderverde-
ling in het boek. Op de foto: De 
barmhartige Samaritaan van Van 
Gogh.

Heruitgaven 
filosofie

Limmen - Liefhebbers van fi-
losofie opgelet. Van in Limmen 
woonachtige filosoof dr. Frans 
Hartensveld zijn onlangs drie 
boeken heruitgegeven. 

De titels daarvan zijn: Geroe-
pen is de mens (over Abraham 
Joshua Heschel), De mystiek 
van de ontmoeting (over Martin 
Buber) en De dynamiek van de 
stilte (een spirituele zoektocht). 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur
Selma

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.30 uur

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 21.30 uur

Fifty Shades of Grey
vrijdag 16.00 uur   maandag 18.30 uur

Big Eyes
vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur
Michiel de Ruyter (12 jaar)

zaterdag & zondag 18.30 uur
woensdag 18.30 uur

The Imitation Game
vrijdag 18.30 uur

zondag 16.00 uur    dinsdag 18.30 uur
Gooische Vrouwen 2

zaterdag 13.30 uur   
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 11.00 & 13.30 uur   
Paddington

zaterdag & zondag 13.30 uur   
maandag, dinsdag & 

woensdag 11.00 & 13.30 uur   
Big Hero 6 (NL) 2D

zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 16.00 uur   
Spongebob 2 (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur   zondag 11.00 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur     

Jack bestelt een broertje

Programma 19 feb t/m 25 feb 2015

Selma indrukwekkend 
In 1965, ruim een eeuw na de 
Amerikaanse Burgeroorlog, bar-
sten in de staat Alabama diver-
se protesten los. De Afro-Ame-
rikaanse bevolking eist stem-
recht voor minderheden in Ame-
rika. De spanningen lopen ho-
ger op na de dood van een jon-
ge Afro-Amerikaan en de arres-
tatie van de Afro-Amerikaanse 
Annie Lee Cooper (Oprah Win-
frey) en explodeert wanneer de 
protestmars van het stadje Sel-
ma naar de hoofdstad Montgo-
mery eindigt met bruut geweld 

en de boeken ingaat als Bloody 
Sunday. Ze laten het er echter 
niet bij zitten. Onder leiding van 
Martin Luther King, Jr. ontstaat 
één van de grootste protestmar-
sen ooit. Een paar maanden la-
ter introduceert de president 
een nieuwe wet, waarin gelijk-
heid van stemrecht wordt vast-
gelegd. Selma is een indrukwek-
kend waargebeurd verhaal over 
een strijd die leidde tot één van 
de grootste historische overwin-
ningen in de Amerikaanse ge-
schiedenis. I

Een jonge Peruviaanse beer met 
een grote passie voor alles dat 
Brits is reist naar Londen om een 
huisje te vinden. Alleen en ver-
dwaald eindigt het beertje op 
Paddington Station, waar hij er 

Paddington achter komt dat het stadsleven 
niks voor hem is. Op het stati-
on wordt hij gevonden door de 
familie Brown, die het beertje in 
huis neemt. Alles lijkt goed te 
gaan voor het beertje totdat een 
museumconservator het unieke 
beertje ontdekt. 

Welkom met alle vragen
Inloop bij Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld
Regio - Westerveld organiseert 
op woensdag 25 februari een in-
loopavond. Iedereen kan zon-
der afspraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenwandelen en vragen 
stellen. Bijvoorbeeld meer we-
ten over de invulling van een 
plechtigheid, of de verschillende 
opbaarmogelijkheden? Of be-
nieuwd naar de opties op het ge-
bied van eeuwigdurende graven, 

gedenktekens, (urnen)graven of 
assieraden? De medewerkers 
vertellen graag over alle moge-
lijkheden die Westerveld biedt. 
Om juiste keuzes te kunnen ma-
ken, is het van belang om te we-
ten wat er allemaal mogelijk is. 
het adres is Duin en Kruidber-
gerweg 2-6 Driehuis.
Kijk ook op www.bc-westerveld.
nl voor meer informatie.

Pakt Limmen zondag 
de tweede periodetitel?  
Limmen - Precies een jaar na 
data kan het eerste team van 
Limmen weer de periodetitel 
pakken na eventuele winst op 
KFC. Er zijn nog vier ploegen die 
om de titel strijden en dat is ook 
uitgerekend nog KFC. Maar de 
meeste kans maakt IVV die twee 
punten meer heeft dan Limmen 
en Kolping Boys. Maar juist de-
ze twee teams moeten ook te-
gen elkaar spelen in Landsmeer 
en bij winst van IVV zijn zij zeker 
van de periodetitel. De koploper 
Kolping Boys kan alleen bij winst 
de titel in de wacht slepen als 
Limmen of KFC punten verspe-
len. Als Kolping Boys wint en ook 
Limmen, dan is de titel vrijwel ze-
ker voor Limmen, gezien het veel 
beter doelsaldo. Als IVV-Kolping 
Boys in een gelijkspel eindigt 
dan moet Limmen met vier doel-
puntenverschil winnen om bo-
ven IVV te Komen. 
Dus spanning volop om de-
ze zondagmiddag om 14.00 uur 
weer eens Damphegeest te be-
zoeken en te genieten van een 
hopelijk boeiende wedstrijd. 
Limmen is weer bijna compleet 
met Rens Min en Wouter Koot 

die beiden verstek moesten la-
ten gaan bij de winst op Kolping 
Boys afgelopen week en het is 
jammer dat Mike Hollenberg (fo-
to) voorlopig wel enige maanden 
is uitgeschakeld na zijn hoofd-
botsing in die wedstrijd. Natuur-
lijk mag de jeugd met veel toe-
ters langs de lijn staan om zoveel 
mogelijk herrie maken en hun 
team aan te moedigen. 

Savoy Jazzband in Vredeburg
Limmen - In september 2009 
startten een aantal doorgewin-
terde jazzmuzikanten een band. 
De naam werd de Savoy Jazz-
band, vernoemd naar de be-
roemde danszaal in New York 
De Savoy Ballroom. De naam 
Savoy past goed bij de band om-

dat ondanks het verschil in ka-
rakter en klank de bandleden er 
toch een mooi geheel van we-
ten te maken. De muziek bestaat 
uit standards  en eigen arrange-
menten. Op zondag 22 februari 
vanaf 16.00 uur bij de Jazz Sessi-
on Club in Vredeburg in Limmen.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 05-02-2015: Dex 
Marien Verbeek zoon van Ro-
bertus J.J.M. Verbeek en Klazina 
J. Strootman.
 

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum - 06-02-2015: Tim van 
der Matten en Josine Kerkho-
ven. 06-02-2015: Rick Settels en 
Yvette Twisk.

 Overleden
Akersloot - 06-02-2015: André P. 
van Lunenburg. Castricum - 03-
02-2015: Theodora A. Ouwer-
ling. 05-02-2015: Johannes D. 
Meppelink. 08-02-2015: Johan-
nes G. Hurkmans gehuwd met 
Margretha A.B. Buisman. 09-02-
2015: Rieuwert Schekkerman. 
10-02-2015: Cornelia F. Pauwels. 
Elders - 07-02-2015: Robert D. 
Schouten weduwnaar van Geer-
truida T. Stam.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Pestvogel gesignaleerd
Castricum - Afgelopen week 
werd in de Laan van Albert’s 
Hoeve, een pestvogel gespot. De 
zeldzame wintergast deed zich 
tegoed aan sierappeltjes. Al snel 
werden de eerste vogelaars met 
verrekijkers en telelenzen gesig-
naleerd om de vogel vast te leg-
gen. 
Zo ook Theo Beentjes die de-

ze foto maakte. ,,Buurtbewoners 
vroegen nieuwsgierig wat voor 
een vogel er te zien was. Som-
mige hadden nooit van pestvo-
gel gehoord, maar werden net 
zo enthousiast toen ze de vo-
gel zagen door de lens. verwacht 
wordt dat de vogel spoedig aan 
zijn terugreis begint naar het ho-
ge noorden.

Genieten van Philip 
Paar bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Zondag 22 februari 
treedt zanger Philip Paar met zijn 
combo op bij Jazz in bakkum in 
Hotel Borst. 
Philip Paar is iemand met een ei-
gen geluid, presentatie en uit-
straling. Hij wordt door kenners 
gezien als een vooraanstaand 
vertolker van The Great Ameri-
can Songbook, 

Swing  pur sang , mooie ballads 
met af en toe een knipoog naar 
de Braziliaanse muziek van An-
tonio Carlos  Jobim en tussen 
dit repertoire door opeens een 
prachtige tekst en herkenbare 
melodie van een liedje van Toon 
Hermans. Hij won diverse mu-
ziekprijzen, waaronder de Cona-
mus-award. Aanvang 16.00 uur.

Sint en Gazendam kandi-
daten Provinciale Staten  

Castricum - Na Ron de Haan 
van De VrijeLijst voor Hart voor 
Nederland, hebben Roel Sint en 
Petra Gazendam van de SP zich 
kandidaat gesteld voor de Pro-
vinciale Staten. Roel Sint staat 
op de achtste plaats. Hij wil zich 
onder andere hard maken voor 

de bescherming van het Natura 
gebied 2000 en daarom de bouw 
van een bungalowpark met de 
bijbehorende verkeersdrukte en 
toename bezoekersaantal in het 
kwetsbare natuurgebied tegen-
houden. Petra Gazendam staat 
op de 25e plaats. 

Hoe zit het met de plannen 
rond Heer Derckplantsoen?

Akersloot - Kennemer Wonen 
bouwt komende zomer aan het 
Heer Derckplantsoen. In overleg 
met omwonenden, belangheb-
benden en de gemeente is een 
plan tot stand gekomen. Tijdens 
de inloopavond op 12 februari is 
het plan aan de betrokkenen ge-
presenteerd. De inloopbijeen-
komst werd goed bezocht en er 
was veel belangstelling. 
Ook is de realisatieovereen-
komst deze avond ondertekend 
door de heren Dick Tromp, di-
recteur-bestuurder van Kenne-
mer Wonen en Biense Dijkstra, 
algemeen directeur van Bouw-
groep Dijkstra Draisma.

Aan de kant van de Julianaweg 
en aan het Heer Derckplantsoen 
worden achttien eengezinswo-
ningen gebouwd. Aan de kant 
van de Geesterweg komt een 
appartementengebouw van drie 
bouwlagen hoog met vijftien ap-
partementen. Tussen het Heer 
Derckplantsoen en de bestaan-
de woningen aan de Juliana-
weg en Beatrixlaan komen par-
keerplaatsen. Vooraf aan de hui-
dige plannen zijn voor deze lo-
catie meerdere nieuwbouwplan-

nen gemaakt die niet haalbaar 
bleken. Daarom is door Kenne-
mer Wonen eind 2012 een twee-
tal bijeenkomsten georgani-
seerd. Hierin is samen met de 
omwonenden en belanghebben-
den dit huidige plan op hoofdlij-
nen gemaakt. ,,Het is goed om te 
zien dat na jaren van procedu-
res deze mooie plek in het dorp 
passende bebouwing krijgt”, al-
dus Dick Tromp. ,,De huurwo-
ningen zijn van goede kwaliteit 
en betaalbaar. Het plan is op al-
le fronten een aanwinst voor 
Akersloot.” De nieuwbouw wordt 
uitgevoerd als een ‘Design en 
Build’ contract. Dit is een con-
tract waarbij de verantwoording 
voor het ontwerp en de uitvoe-
ring bij dezelfde partij liggen, in 
dit geval bij Bouwgroep Dijkstra 
Draisma. Het ontwerp komt van 
BBHD Architecten. 

Naar verwachting wordt in de 
zomer van 2015 gestart met de 
bouw van de sociale huurwonin-
gen. Na de zomer van 2015 start 
via het SVNK de verhuur van de 
woningen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.kennemerwonen.nl.

‘Start to Run’ 
bij AV Castricum
Castricum - Zaterdag 7 maart 
start op sportpark De Duinloper 
van AV Castricum langs de Zee-
weg een nieuwe cursus Start to 
Run. Na de zesweekse cursus 
kunnen de deelnemers zo¹n 25 
minuten hardlopen. 
Voor meer informatie: www.
starttorun.nl.
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Castricum - Het Clusius College 
Castricum zamelt  al jaren lege 
cartridges en toners van kopi-
eerapparaten in voor het bedrijf 
Total Collect. Total-collect zorgt 
ervoor dat de oude producten 
worden hergebruikt, gerecycled 
en vernietigd op milieuvriendelij-
ke wijze. Een groot deel van de 
opbrengst schenkt Total Collect 
aan CliniClowns Nederland. 
Er zijn dat jaar meer dan 3,8 
miljoen cartridges en mobiel-
tjes bespaard van de afvalberg. 
De opbrengst lis gedoneerd aan 
Stichting CliniClowns Nederland. 

Opbrengst voor 
CliniClowns

Van der Vlugt verhuist
Regio - Kunststofkozijnenspe-
cialist Kees van der Vlugt heeft 
besloten zijn zaak van Haarlem 
naar Velserbroek te verhuizen. 
Zijn bedrijf is zestig jaar gele-
den groot geworden met de ver-
koop van behang, isolatieglas en 
kunststof kozijnen, maar hij richt 
zich inmiddels op zoveel meer. 
,,Eind maart zijn al onze produc-
ten met noviteiten te bewonde-
ren in de nieuwe showroom in 
Velserbroek,” belooft Kees. ,,We 
richten ons op alles wat de wo-
ning beter maakt. Kunststof ko-
zijnen, ramen, deuren, schuif-
puien, dakkapellen, balkonbe-
glazing vouwwanden, garage-
deuren, veranda’s, zonwering, 
beveiliging, isolatieglas en nog 
veel meer.” Van der Vlugt produ-
ceert de kunststof kozijnen van-
uit een eigen Nederlandse fa-
briek GevelNed. Kunststof klinkt 
heel clean, maar tegenwoordig 
is dit duurzame, onderhoudsar-
me, isolerende en inbraakweren-
de materiaal niet meer van hout 
te onderscheiden. ,,Onze kozij-
nen zijn dankzij onze eigen fa-
briek in 125 kleuren verkrijgbaar, 
zelfs een matte, houtnerf of me-
tallic folie is mogelijk. We produ-
ceren, kleuren en kopen de ko-
zijnen groot in bij onze  fabrie-

ken. Dat merken klanten zowel 
aan de prijs als aan de kwaliteit”, 
aldus Kees. Daarnaast is Van der 
Vlugt dealer van Hörmann gara-
gedeuren, Pilkington glas, Sun-
flex balkonbeglazing en vouw-
wanden, Pallazzo veranda’s, 
OBUK deuren en Velux dakra-
men. Juist omdat Van der Vlugt 
zo’n breed aanbod heeft, was 
een verhuizing gewenst. ,,Van-
af maart zitten alle afdelingen 
van Van der Vlugt bij elkaar in 
een pand. Het pand op de Broe-
kerdreef is met de volglazen ge-
vel op de eerste en tweede ver-
dieping een eyecatcher.” Ontdek 
waarom kunststof tegenwoordig 
zo op hout lijkt. ,,Dat komt niet al-
leen door de kleuren/folies, maar 
ook door de ‘Hollandse Hoek’, de 
verdektliggende scharnieren op 
de draai-kiepramen, de profie-
len met gelijkliggende aanslag 
en de nieuw ontwikkelde deur-
scharnieren zonder scharnier-
kapjes”, promoot Kees. Vanaf 
eind maart is iedereen welkom. 
De officiële opening vindt plaats 
op een zaterdag in juni. Van der 
Vlugt is maandag tot en met vrij-
dag geopend van 8.00 tot 17.00 
en op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.vandervlugt.nl.

Oefentherapie 
Mensendieck in Bakkum

Bakkum - Sinds kort is op het 
Duin en Boschterrein een nieu-
we oefentherapie Mensen-
dieckpraktijk gevestigd door 
Martijn Kool. ,,Oefentherapie 
maakt mensen bewuster van al-
ledaagse verrichtingen”, zegt hij. 
,,Door het verbeteren van een-
voudige bewegingen die ie-
dereen vaak maakt, zijn klach-
ten vaak al flink terug te drin-
gen. Juist die bewegingen vor-
men een groot onderdeel van 
het leven.” Tijdens een behan-
deling richt de therapeut zich 
op het verminderen en wegne-
men van de klachten. Men leert 

bewegen met een juiste belas-
ting van gewrichten en spieren. 
Verder wordt de houding ver-
beterd en ontdekt hoe optimaal 
te bewegen. Daarbij krijgt men 
advies hoe klachten in de toe-
komst kunnen worden voorko-
men. ,,De bewegingsoefeningen 
sluiten zoveel mogelijk aan op 
activiteiten in het dagelijkse le-
ven. Deze aanpak maakt de be-
handeling niet alleen laagdrem-
pelig, maar ook effectief. Oe-
fentherapie geeft grip en con-
trole op de dagelijkse houding 
en bewegingen, dankzij inzicht 
in de eigen activiteiten en door 

Gratis tip 
van Martijn

Zit u veel achter de compu-
ter? Kijk dan eens of u recht 
voor de computer zit, goed 
de rugleuning gebruikt en 
de schouders laag zijn. Zorg 
er voor dat u niet in de com-
puter zit met gebogen rug/
nek en schouders die naar 
voren staan. Dit voorkomt 
de kans op nek- en schou-
derklachten.

de training die aansluit op de le-
vensstijl.” Kijk voor meer infor-
matie op www.oefentherapiem-
artijn.nl of bel vrijblijvend 06-
11706089.

Aandacht voor particulieren bij 
Regio Adviseurs Heemskerk

Heemskerk - In tegenstelling 
tot de berichtgeving van de Be-
lastingdienst, kan men nu al bij 
Regio Adviseurs terecht om de 
aangifte te laten verzorgen; im-
mers wie voor 1 april aangifte 
doet heeft gegarandeerd voor 1 
juli bericht. 
Recentelijk heeft Regio Advi-
seurs zich in Heemskerk ge-
vestigd. Dit administratiekan-
toor staat onder leiding van Erik 
Leeuw, die al sinds 1986 een ei-
gen administratie- en advies-
kantoor heeft, en voor Regio Ad-
viseurs tevens het hoofdkantoor 
voor Noord-Holland vormt. 
De komende periode staat Erik 
Leeuw klaar om iedereen te ‘be-
geleiden’ met de aangifte inkom-
stenbelasting of om te onder-
steunen met de aanvraag of wij-
ziging van voorlopige aanslagen 
en toeslagen. Erik Leeuw heeft 
de afgelopen periode geïnves-
teerd in de nieuwste software en 
beschikt uiteraard over een ver-
gunning om de diverse aangif-
tes digitaal naar de Belasting-
dienst te mogen verzenden, men 
heeft dus geen DigiD nodig. Eind 
2014 is de samenwerking tussen 
Erik Leeuw en Regio Adviseurs 
tot stand gekomen. Regio Ad-
viseurs is een samenwerkings-

verband tussen meerdere admi-
nistratiekantoren. De betrokken 
kantoren hebben jarenlange er-
varing en eigen specialisaties in 
het vakgebied. Dankzij deze sa-
menwerking zijn opdrachtgevers 
verzekerd van de juiste experti-
se, korte communicatielijnen en 
continuïteit in dienstverlening. 
Door deze samenwerking is Erik 
Leeuw nu nog beter in staat 
mensen te voorzien van de juis-
te cijfers en adviezen op het juis-
te moment. 

Aangepaste openingstijden
Tijdelijk heeft Regio Adviseurs, 
gevestigd aan de Rijksstraatweg 
41 tegenover de grote AH, haar 
openingstijden aangepast zodat 
men ook de mogelijkheid heeft 
op woensdagavond en op zater-
dag langs te komen om de aan-
gifte te laten verzorgen. De ope-
ningstijden zijn maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur, 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur 
en woensdagavond van 19.00 tot 
22.00 uur. 
Erik Leeuw is met zijn team aan-
wezig om op correcte wijze de 
aangifte te verzorgen. Wie ze-
ker wil zijn snel te worden gehol-
pen maakt een afspraak via tel.: 
0251-296965 of 06-20599238. 

Castricum - Donderdagoch-
tend hebben de brandweervrij-
willigers de collega’s van de am-
bulance geholpen bij een af-
hijsing van een bewoner aan 
de Schoutenbosch. De bewo-
ner moest rechtstandig de eer-
ste verdieping verlaten, dus werd 
de hoogwerker van Heemskerk 
ingezet en de bemanning van 
een tankautospuit. De bewoner 
is door de ambulance vervoerd 
naar het ziekenhuis. 

Er kwam een vals alarm van De 
Boogaert en er werd een hand-
melder ingeslagen op Dijk en 
Duin door een baldadige cliënt. 

Brandweer 
assisteert

Castricum - Het Reumafonds 
houdt een collecte in de week 
van 16 tot en met 21 maart. 
In Nederland leven bijna twee 

Collecte reuma miljoen mensen met deze ingrij-
pende aandoening, die niet te 
genezen of te voorkomen is. 

Onderzoek is kostbaar. Daarom 
is een bijdrage hard nodig.

Castricum - Zondag rond 
12.00 uur ging een negenjari-
ge jongen vanaf de omgeving 
van de Wederik van huis weg 
en hij kwam niet meer terug. 
De moeder heeft de politie ge-
beld en er is een Burgernetac-
tie gestart. Rond 16.45 uur bel-
de een deelneemster van Bur-
gernet dat zij bij een school 
stond, waar het jongetje aan 
het spelen was. Een succesvol-
le Burgernetactie.

Burgernetactie



Ouderenmiddag Blauw-Zwart
Castricum - Vrijdag 27 febru-
ari wordt door Blauw-Zwart, de 
supportersvereniging van Vites-
se ‘22, voor de 46e keer de jaar-
lijkse ouderenmiddag georga-
niseerd. Met een hapje en een 
drankje kunnen de ouderen kla-
verjassen in de Vitesse-kanti-
ne. Ook zijn er traditioneel ve-
le prijzen te winnen, zowel voor 
de hoog- als de laaggeklasseer-
de deelnemers. En de midden-

moters maken met een verloting 
nog kans op een prijsje. 

De aanvang is om 14.00 uur in 
De Treffer. Voor deze ouderen-
middag worden maximaal tach-
tig gratis kaarten uitgegeven. De 
kaarten zijn maandag 23 februa-
ri, dinsdag 24 februari tot 12.00 
uur en na 18.00 uur, woensdag 
en donderdag af te halen bij Jos 
Kramer, Wayenburg 5. 

Castricum - Zondag 22 februa-
ri vanaf 14.00 uur vertelt Dr. Frank 
over zijn nieuwe boek ‘Het hon-
gerige brein’ bij kantoorboekhan-
del Laan. Voor de mensen die het 
moeilijk vinden hun goede voor-

De buik heeft 
het brein nodig

Castricum - Het Castricum-
se gemeenteraadslid Ron de 
Haan, nummer twee op de kan-
didatenlijst van Hart voor Hol-
land bij de Provinciale Staten-
verkiezingen, gaat tussen 20 fe-
bruari en 13 maart alle etappes 
van het Noord-Hollandpad lo-
pen. ‘Warmlopen voor de Sta-
ten’ noemt De Haan zijn wan-

Warmlopen voor de Staten 
deltocht over 270 kilometer, die 
hem van het noordelijkste punt-
je van Texel tot de meest zuide-
lijke grens van Noord-Holland in 
Huizen brengen. De Haan: ,,Hart 
voor Holland is een nieuwe par-
tij, die de lokale belangen naar 
de Staten wil brengen. Een groot 
deel van de tijd besteden we 
aan luisteren. Dat doen politi-

Castricum - Vrijdag 20 februa-
ri laten zeven Bakkerij-dj¹s zo-

veel mogelijk verschillende sma-
ken muziek horen in De Bakke-

ci te weinig. Wandelen en luiste-
ren zijn bij uitstek geschikt om te 
combineren. Ik hoop onderweg 
Noord-Hollanders te ontmoeten 
die met mij over hun provincie 
willen praten.” Mensen die een 
eindje met De Haan willen op-
lopen en onderweg gesprekson-
derwerpen willen aandragen zijn 
welkom. ,,Mensen kunnen me 
dagelijks bellen en op de web-
site www.hartvoorholland.nl op 
mijn blog lezen waar ik ben.”

Spectaculair bekerschaak
Bakkum - In de kwartfi nales 
om de DoedeDeen-beker van 
Schaakclub Bakkum werd fl ink 
gestreden. Jacob Bleijendaal 
wist in de eerste partij Henk van 
der Eng met een tussenschaak 
te verslaan. De tweede partij 
werd door Van der Eng gewon-
nen, zodat een snelschaakbarra-
ge over twee partijen de beslis-
sing moest brengen. Met kunst 
en vliegwerk wist van der Eng 
ternauwernood te winnen. De 
eerste partij tussen Bob Bakker 
en Peter Siekerman was zeer ge-
compliceerd. Bakker joeg met 
een torenoffer de zwarte koning 
in een matnet. De tweede par-
tij was in hogere zin snel beslist. 

Na stukwinst bleef er voor Sie-
kerman een winnend eindspel 
over. Nu het gelijk stond moest 
ook hier tweemaal gevluggerd 
worden. Deze werden gedeci-
deerd door Siekerman gewon-
nen. Arno Schlosser wist in zijn 
eerste partij tegen Gren Note-
boom een onhoudbare mat-
aanval te bereiken. In de twee-
de partij wist Schlosser na een 
lastige Noteboom opening af te 
ronden naar een remisestelling. 
Voor de halve fi nales heb-
ben zich geplaatst: Henk van 
der Eng, Peter Siekerman, Arno 
Schlosser en de winnaar van de 
uitgestelde partij tussen Fons 
Vermeulen en Rob Gallenkamp.

Rolien kwart eeuw dirigente
,,Vokaal Kabaal koor vol humor”
Castricum - Rolien Eikelenboom 
studeerde schoolmuziek aan 
het Sweelink Conservatorium 
in Amsterdam. Ze is sinds 1982 
werkzaam als eerstegraads mu-
ziek- en theaterdocente in het 
voortgezet en hoger beroeps-
onderwijs. In 1989 werd  ze ge-
vraagd om een popkoor te star-
ten. Dit jaar is zij 25 jaar dirigen-
te bij het koor Vokaal Kabaal; 
een koor met een ballorigheids-
commissie! 
 
,,Vokaal kabaal is ontstaan nadat 
een aantal leden van de musical-
groep Time Square uit Castricum 
mij na de uitvoeringen van de mu-
sical The Payama Game vroegen 
om een koor op te richten. Ik was 
de dirigent van het bijpassende or-
kest en er was een goede klik. Eén 
jaar later heb ik ja gezegd. Het ni-
veau is in de loop der jaren enorm 
omhooggegaan. We zingen nu echt 
pittigere arrangementen. Daarnaast 
hebben we een nu volledige bege-
leidingsband. De eerste jaren heb-
ben we enkel met een pianist ge-
werkt. We hadden uitwisselings-
programma’s met koren uit Italië 
en Engeland. Vokaal Kabaal is al-
tijd een groep geweest waarin de 
humor een belangrijke rol speelt. 
Er wordt bijna tijdens elke repeti-
tie wel  enorm gelachen. Wij heb-
ben op ons koor zelfs een ballorig-
heidscommissie. Welk koor heeft 
dat nou?” Het koor heeft een enor-

me dosis positieve energie volgens 
Rolien. ,,En oog voor elkaar, gevoel 
voor humor. Vokaal is ook een heel 
sociaal hechte groep waarin ieder-
een oké is en iedereen mag zijn wie 
die wil zijn. Het verlies van enkele 
koorleden heeft ons ook sterk naar 
elkaar toe laten groeien. Het ge-
voel van er voor elkaar zijn en sa-
men zijn we sterk is voor mij echt 
voelbaar.” Het koor is niet meer uit 
haar leven weg te denken. ,,Ik kan 
enorm genieten van het instudeer-
proces, waarin we met elkaar van-
uit niets iets maken. Ik geniet van 
de fl ow die we met elkaar heb-
ben, de harmonieën die soms su-
per zijn , maar ook van de bloopers 
die we met elkaar maken. Het lei-
ding mogen geven aan zo’n grote 
groep is een voorrecht wat mij heel 
veel energie geeft, die ik weer pro-
beer over te brengen op het koor en 
de band.” En dan de hoogtepunten 
uit 25 jaar Vokaal Kabaal. ,,Oeps, ik 
moet nu echt kiezen? Een hoogte-
punt is natuurlijk op privévlak en 
laat zich wel raden. Het is heel bij-
zonder om je levenspartner te ont-
moeten op een koor waar je diri-
gent van bent. Daarnaast zijn de 
uitwisselingsprojecten met de  ko-
ren  uit Engeland en Italië onver-
getelijk. En alle jubileumfeesten, de 
grote en kleine optredens en Bohe-
mian Rhapsody zingen in Paradiso.” 
Op 13 en 14 maart geeft Vokaal Ka-
baal twee concerten. ,,We hebben 
gekozen voor het beste uit 25 jaar 

repertoire. Uit elke periode van vijf 
jaar hebben we enkele nummers 
gekozen. Daarnaast hoort het pu-
bliek ook enkele nieuwe nummers.” 
Rolien hoopt nog een keer een uit-
wisseling met een buitenlands koor 
mee maken. ,,Maar voor nu even 
rustig aan. We hebben de afgelopen 
jaren heel veel georganiseerd. Het 
is nu tijd om ons te richten op veel 
nieuwe repertoire en nog even na-
genieten van het repertoire wat er 
nu heel goed in zit. Daarnaast zou 
ik het ook heel fi jn vinden als we dit 
gevoel lang kunnen vasthouden.” 

Het concert van 13 maart is uitver-
kocht. Kaarten bestellen voor za-
terdag 14 maart kan via sylviade-
bruijn@zonnet.nl.

rij. Zaal open 21.00 uur. Entree 
gratis. 

Zaterdag 21 februari staat Ne-
derbiet op het programma met 
The Mieters en Beachcraft Bo-
nanza. 
Deze muziekstijl heeft de tand 
des tijds doorstaan. Dat laten 
The Mieters merken. Het voor-
programma wordt verzorgd door 
Beechcraft Bonanza. Zaal open 
21.00 uur. Entree vier euro. 

Zondag 22 februari Castricum 
Overdwars (foto); een lezing van 
Ernst Mooij over landschappelij-
ke geschiedenis van Castricum 
en omgeving in het kader van 
Zomaar Een Zondagmiddag. Be-
gin lezing 15.30 uur. Entree gra-
tis.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

nemens erin te houden of mensen 
die mensen die spontaan willen be-
ginnen met afvallen, krijgt men die 
middag voldoende stof tot naden-
ken. ,,Afvallen doe je namelijk met 
je hoofd”, zegt hij. ,,Het hongerige 
brein is daarom geen dieet, maar 
een persoonlijke afvalcoach.” Zijn 
bestseller Gezond slank met Dr. 
Frank was het bestverkochte Ne-
derlandse boek van 2010. 
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Zondag 22 februari 14.00 uur:

Limmen  -  KFC

balsponsor: Groothandel en export 
 bloemen en planten nijssen jun. b.v.

pupil v.d. week: thomas van der wijk (speler Limmen D1)







Landal brengt natuur terug
Dinsdag 10 februari kom ik, na 
een heerlijk rondje hardlopen in 
het duingebied, weer terug op de 
Zanderij. Op het gedeelte waar 
Landal haar oog op heeft laten 
vallen is een boer bezig met zo´n 
enorme gifspuit op zijn trekker, 
een vieze zoete  chemische lucht 
valt mij ten deel. Dat is wel het 
laatste waar ik behoefte aan heb 
tijdens het hardlopen, maar ik ben 
verplicht deze spray in te ade-
men. Even overweeg ik om te ke-
ren en via een andere route naar 
het dorp te lopen, maar gelukkig 
is de weinige wind wat noorde-
lijk zodat ik aan de linkerkant van 
de Geversweg verder niets meer 
ruik en verder kan lopen. Zo hal-
verwege de Geversweg loop ik 
langs de lange rij met geparkeer-
de auto´s die men hier dagelijks 
neerzet om de trein te halen en 
denk: ‘hoeveel van deze parkeer-

ders zullen tégen het Landalpark 
zijn, omdat het zo´n mooi stukje 
natuur is?’ Moraal van dit verhaal: 
Het vermeende natuurgebied is 
niets meer of minder dan een or-
dinair industriegebied waar ve-
le malen per jaar wordt gespoten 
met chemie en waarvan alleen 
de opbrengst van het stuk land-
bouwgrond telt om te verkopen. 
Wanneer de gemeente kiest voor 
een Landal recreatiepark met veel 
groen tussen de huisjes komt er 
een einde aan deze milieuvervui-
ling en krijgen vogels en insec-
ten er zowaar een stukje natuur 
bij. En als men er ook nog voor 
zou kiezen om deze huisjes in een 
duinlandschap te plaatsen, wordt 
het écht weer zoals het gebied 
oorspronkelijk was vóór de grote 
afgraving.

J.J. de Maar, Castricum. 

Shoppen in A9 Studio’s
Uitgeest - Er wordt weer een 
Bobs Next Girls Night Out ge-
houden in de A9 Studio’s op 
woensdag 4 maart.
Er kan volop gewinkeld worden; 
er zijn bijna honderd stands met 
schoenen, speelgoed, vakanties,
sieraden, tassen, kleding, woon-
accessoires, beautyproducten, 
kapsalons, bruidsmode, botox, 
motorrijlessen, bloemsierkunst, 
limousines en meer. 
Daarnaast kunnen bezoekers 
meedoen aan een loterij met 
honderd prijzen. Er is weer een 

modeshow, bij de stand van Vino 
Casino is het mogelijk een gok-
je te wagen om te zien hoe het 
is gesteld met de wijnkennis en 
mannen van The Dutch Fantasy 
zijn van de partij. Zij geven een 
show in de A9 Studio’s op zater-
dag 18 april. Aanvang 19.00 uur, 
entree vijf euro inclusief deelna-
me aan loterij. 
Bij Bobs is het mogelijk een tafel 
te reserveren voor het saté-me-
nu of een driegangenmenu in-
clusief ‘goodie bag’, entree, gar-
derobe en lot. Bel 0251-315150.

Rietbranden bij De Woude
Castricum - Deze winter laat 
het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer langs 
het moerasbos schuin tegenover 
recreatieterrein De Woudhaven 
bij De Woude en op het plas/
dras land aan het begin van het 
Zwaansmeerpad in Uitgeest riet 
maaien en verbranden. 
Hiermee wordt een vitale en ge-
varieerde rietkraag behouden 
die geschikt leefgebied is voor 
allerlei dieren en planten. Een 

bedrijf, gespecialiseerd in ecolo-
gisch beheer, maait het riet voor 
het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer. Bij het maai-
en van het riet worden ook de 
jonge zaailingen van bomen ver-
wijderd, zodat geen bos ontstaat. 
Het bedrijf zet het maaisel op ho-
pen om deze daarna in brand te 
steken. Tijdens het verbranden 
wordt rekening gehouden met 
de windrichting om overlast te 
voorkomen.

 

Castricum - In de periode tus-
sen 13 en 20 februari vinden 
aan de Johannisweg twee da-
gen werkzaamheden plaats. De 
weg zal naar verwachting afge-
sloten zijn op 17 en 18 februa-
ri. Ter plaatse wordt een alterna-
tieve route geboden. De werk-
zaamheden betreffen het ver-
vangen van een elektriciteitska-
bel naar het pompstation aan de 
Johannisweg. De weg wordt op 
17 en 18 februari gesloten voor 
alle verkeer, fietsers en voetgan-

gers. Op het kaartje is alvast zien 
welke alternatieve routes gebo-
den worden. Geel is het afgeslo-
ten deel. Voor de fietsende be-
zoeker betekent dit dat de toe-
gang alleen mogelijk is via de 
Van Oldenborghweg (aangege-
ven met groen), dat ruiters ook 
een kleine omweg moeten ma-
ken (aangegeven met paars) 
en dat wandelaars, met uitzon-
dering van de met geel aange-
geven wegen, gewoon kunnen 
wandelen.

Bijenhouden

Egmond - Een cursus bijen-
houden start op 2 maart op de 
Klompenhoeve in Egmond aan 
de Hoef. De cursus is bedoeld 
voor beginnende imkers, maar 
ook voor hen die zich willen ver-
diepen in het leven van de ho-
ningbij. Na de theorielessen vol-
gen de cursisten de ontwik-
keling van het bijenvolk in de 
praktijk. In de loop van het sei-
zoen kan de eerste honing wor-
den geslingerd. De Imkerver-
eniging Noord-Hollands Mid-
den, die de cursus organiseert, 
beschikt over een aantal bijen-
standen waar de imker die niet 
over een tuin beschikt de bij-
en kan verzorgen. Cursusleider 
is gediplomeerd bijenteeltleraar 
Piet Kuijs. Bij hem kan men zich 
opgeven voor deelname aan de 
cursus. Piet zal ook graag vra-
gen over de cursus beantwoor-
den. Tel. 072 50 51 567 of anita-
senpietk@planet.nl.

Akersloot - In de voorjaars-
vakantie organiseert handbal-
vereniging Meervogels ‘60 een 
handbalclinic in sporthal de Le-
lie voor de jeugd. Deze clinic, op 
maandag 23 en dinsdag 24 fe-
bruari, is een trainingsprogram-
ma dat wordt georganiseerd en 
geleid door de gediplomeerde 
Akersloter trainers Arie Krom en 
Jacco Kerssens. Zij worden ge-
holpen door vele ervaren assi-
stenten. De jeugd die in actie 
komt is geboren in 2003, 2004 en 
2005. Inmiddels hebben zich bij-
na zeventig talenten uit de he-
le regio aangemeld en is er zelfs 
een wachtlijst. Het evenement 
is op beide dagen van 9.00 tot 
16.00 uur. Iedereen is welkom 
om een kijkje te komen nemen.

Handbalclinic 
voor jeugd

Actieprijs EHBO-snelcursus
Castricum - Ter promotie van 
de EHBO-cursussen geldt tot 
maart een actieprijs voor de vier 
uur durende snelcursus EHBO 
van het Rode Kruis. De norma-
le prijs van deze cursus is 45 eu-
ro, maar wie zich inschrijft via 
de Rode Kruis-website met een 
kortingscode kost deze slechts 
tien euro. Het gaat om een ba-
siscursus waarin men leert han-
delen bij een ongeval en hoe het 

slachtoffer de juist hulp wordt 
verleend. Naast theorie komen 
het oefenen van verschillende 
basisvaardigheden aan bod.
De snelcursus wordt gegeven op 
zaterdag 28 februari van 13.00 
tot 17.00 uur in de Brandweerka-
zerne, Rijksweg 51 Limmen. In-
schrijven kan via shop.rodekruis.
nl/ehbo-voor-iedereen. De kor-
tingscode is EHVI 2015. Afreke-
nen per IDeal of creditcard.

Castricum105 op 
nieuw kanaalnummer

Castricum - Radio Castri-
cum105 krijgt een nieuwe plek 
op de digitale kabel van Ziggo. 
Ziggo werkt in het hele land aan 
het netwerk waardoor sommige 
zenders van plek veranderen. 

De radiozender van Omroep 
Castricum was in Castricum en 
Bakkum te ontvangen op ka-
naal 781 en dat wordt vanaf 24 
februari kanaal 916. Ook in Lim-
men, Akersloot en De Woude zal 
er aan het netwerk gewerkt wor-
den. Volgens de planning van 
Ziggo vinden de werkzaamheden 
daar plaats op maandag 9 maart. 
Castricum105 is daarna digitaal 

te beluisteren zijn op kanaal-
nummer 921. Tot de werkzaam-
heden in Limmen, Akersloot en 
De Woude worden uitgevoerd, is 
Castricum105 digitaal te ontvan-
gen via kanaalnummer 786. C-
TV blijft op de vertrouwde plek 
in het digitale pakket van Ziggo. 
In Castricum en Bakkum is de tv-
zender voor de gemeente Castri-
cum vinden op kanaal 41, in Lim-
men, Akersloot en De Woude is 
de zender te ontvangen op ka-
naal 46. 

De analoge frequenties van de 
radio en tv zender van Omroep 
Castricum veranderen niet.

Regio - Uniforme afspraken en 
een kostendekkende vergoeding 
in de regio Alkmaar voor de op-
vang van zwerfdieren door de 
Dierenbescherming; dat levert 
de ondertekening van een over-

Zwerfdieren eenkomst tussen de Dierenbe-
scherming en de regiogemeen-
ten op. 

De wethouders met Dierenwel-
zijn in hun portefeuille onderte-
kenden namens hun gemeente. 
Ook Castricum doet mee. 

Castricum - Keezen is een com-
binatie van mens-erger-je-niet, 
kaarten én pesten. Een groep-
je actieve ‘Keezenbeoefenaars’ 
organiseert samen met Welzijn 
Castricum in de Tuin van Kapi-
tein Rommel om de twee we-
ken een Keez-ochtend. Keezen 
vindt de komende keren plaats 
op dinsdag 24 februari en daar-
na 10 maart van 10.00 tot 12.00 
uur. Aanmelden is niet nodig.

Lekker keezen

18 februari 201514



















Jongens A2 van MHCC 
zijn zaalkampioen!

Castricum - Afgelopen zater-
dag 7 februari vertrok de JA2 van 
MHCC richting Leimuiden om 
het kampioenschap te spelen. 
De eerste wedstrijd tegen Alli-
ance monde uit in een gemak-
kelijke zege: 11-3 was de over-
winning voor Castricum. Bij de 
tweede wedstrijd, tegen nummer 
twee Hisalis, zou een punt vol-
staan om kampioen te worden. 
Na vijf minuten viel het eerste 
doelpunt; een prachtige goal 
van Sam Drost na een pracht-
pass van Gittan Kuiper. De twee-

de goal kwam uit een strafcorner 
afgerond door Hidde van Beek. 
In de tweede helft werd het 3-0 
dankzij Hidde. 
Hisalis kreeg nog een aantal 
prachtkansen, maar ook die wer-
den gepareerd door de in vorm 
stekende keeper Karel Bos, die 
hiermee zou uitgroeien tot een 
van de sterkhouders in de wed-
strijd. Richting het einde van de 
wedstrijd viel toch ook nog de 
verlossende 4-0 door Gittan Kui-
per na een assist van Hugo Bos. 
Kampioen!

NK-rijdsters in de 
bloemetjes gezet

Castricum - De Casticumse 
Paulien Verhaar werd in de bloe-
metjes gezet, samen met haar 
schaatsmaatjes van de Alkmaar-
se C-selectie langebaanschaat-
sen Bente Driessen en Robin 
Groot. Zij deden mee aan diver-
se junioren-wedstrijden op nati-
onaal en internationaal niveau: 
het NK allround voor junioren 
(plaats 6, 8 en 21), NK super-
sprint (plaats 6, 8 en 15), DE NK 
massastart (plaats 11, 15, 13) en 
Robin deed ook mee aan de in-
ternationale Vikingrace (plaats 
3). De Alkmaarse baancommis-
sie is trots op deze meiden. Ze 
werden daarom na de training 

toegesproken en in de bloeme-
tjes gezet door Joost Bergsma, 
de voorzitter van de technische 
commissie langebaan Alkmaar. 
Deze commissie werkt onder au-
spiciën van de KNSB. Ze selec-
teert de talenten en zorgt dat de 
faciliteiten zo goed mogelijk zijn 
om hun talent te ontplooien, zo-
als dat ook gebeurde bij hun 
voorgangers Koen Verweij en Jan 
Blokhuijsen. Natuurlijk werden 
ook de trainers Richard Bloed-
jes uit Limmen en Marjolein Hel-
mann uit Alkmaar bedankt voor 
hun begeleiding van deze jonge 
meiden. Paulien is ook lid van de 
Vereniging Kennemer IJsbaan.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Castricum - De Verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft  Ernst  
Mooij uitgenodigd om een dia-
presentatie te houden op 24 fe-
bruari. Op oude kaarten komen 
de namen Baccummer Ban en 
Kasrikummer Ban voor. Het wa-
ren toen nog zelfstandige ge-
meenten, maar daar kwam in de 
loop van de eeuwen verandering 
in. Uiteindelijk werden Bakkum 
en Castricum in 1812 bestuur-
lijk met elkaar verbonden. De 

samenvoeging en bekende en 
minder bekende zaken zullen in 
beeld worden gebracht, waaron-
der de geschiedenis van de Cu-
nerakapel in Bakkum en de drie 
railverbindingen die Castricum 
ooit had. Geïnteresseerden kun-
nen van 10.00 tot 12.00 uur aan-
schuiven in De Duynkant, hoek 
Geversweg/Duinenboschweg. 
Entree 2,50 euro. Opgeven bij 
Welzijn Castricum, tel.: 656562, 
e-mail info@welzijncastricum.nl.

Castricum - Welzijn Castricum 
en MaatjeZ zoeken mensen die 
opgeleid willen worden tot net-
werkcoach voor sociaal geïso-
leerde ouderen en mensen met 
een handicap of langdurige ziek-
te. Een netwerkcoach zoekt naar 
mogelijkheden in de sociale om-
geving van de cliënt om hen 
hierbij te betrekken. Naar aanlei-
ding van een stappenplan wordt 
gekeken hoe de cliënt door an-
ders te kijken en doen, verande-
ringen in zijn of haar leven kan 
bewerkstelligen. Een cursus om 
nieuwe en bestaande vrijwilli-
gers op te leiden wordt geor-
ganiseerd op donderdag  5, 19 
en 26 maart, 9 april van 9.00 tot 
12.00 uur. Voor meer informatie 
of opgeven: tel.: 656562 of vcc@
welzijncastricum.nl.

Netwerkcoach

Akersloot - Zaterdag 21 febru-
ari wordt een keez-drive georga-
niseerd  in café De Vriendschap 
in samenwerking met Keezbord.
nl. De winnaars van dit toernooi 
mogen kiezen uit leuke prijzen 
en er is een verloting. Inschrij-
ven kan via keezbord.nl of aan 
de zaal. Aanvang 19.00 uur. Het 
adres is Kerklaan 18. 

Keez-drive

Limmen - Zaterdag 21 februa-
ri organiseert ijsclub Kees Jon-
gert voor de 31e keer de jaar-
lijkse schaatswedstrijden om de 
Kees Jongert Bokaal op kunstijs-
baan Kennemerland in Haarlem. 
Er wordt door de dames en he-
ren, van pupil tot veteraan, ge-
streden op maar liefst 27 onder-
delen over afstanden van 500 tot 
5000 meter. Ook dit jaar staat er 
weer een ploegenachtervolging 
op het programma. IJsclub Lim-
men is van de partij. De wedstrij-
den beginnen om 17.00 uur en de 
toegang  is gratis.

Schaatsen!

Castricum - Afgelopen week 
kreeg de gemeente meldingen 
van mensen in witte jassen die 
in Castricum zich voordeden als 
medewerkers van Cleanprofs 
met de opdracht om containers 
te komen reinigen. 

De gemeente zou die opdracht 
hebben gegeven, maar dat is 
niet juist. Ook de firma Clean-
profs heeft aangegeven dat zij 
niemand opdracht hebben ge-
geven om klanten te werven. Zij 
zijn hier dus op geen enkele wij-
ze bij betrokken. De gemeen-
te raadt aan de politie te bellen, 
0900-8844, indien deze mensen 
aan de deur komen.

Cleanprofs?

Boogaert verrast met 
optreden Vokaal Kabaal

Castricum - Op zondag 8 fe-
bruari genoten de bewoners van 
woonzorgcentrum De Boogaert 
van een optreden van het vol-
tallige koor en de band van Vo-

kaal Kabaal. Ook veel wijkbewo-
ners waren van de partij. Het op-
treden is mogelijk gemaakt door 
Mark Dijkhuizen van Uniek Ini-
tiatief. 

Inbrekers weer actief 
Castricum - Woensdag om-
streeks 01.10 uur kwam er een 
melding bij de politie van inbraak 
in een bedrijfbus op de Rijksweg 
in Limmen. De melder vertelde 
dat zijn hond in de woning be-
gon te blaffen. Toen hij naar bui-
ten keek zag hij iemand bij zijn 
bus staan. Na aanroepen ren-
den de jongens weg door een 
steeg richting Hogeweg. Aan de 
bus waren nog geen beschadi-
gen zichtbaar, dus de verdach-
ten zijn mogelijk gestoord door 
het geblaf van de hond. De jon-
gens waren tussen de 20 en 30 
jaar, slank tot tenger postuur en 
ongeveer 180 cm lang. Een jon-
gen droeg een grijs  bomberjack 
en had werkschoenen aan.
 
Maandag om 14.00 uur kreeg de 
politie een melding van een in-
braak op de Schippersweide in 
Castricum. De politie was snel 

ter plaatse en zagen een man de 
woning uitvluchten via een ver-
nield raam. Na een zeer korte 
achtervolging kon de man, een 
20-jarige man uit Alkmaar, wor-
den aangehouden in de achter-
tuin. In de woning werden siera-
den ontvreemd die bij de inslui-
ting van de verdachte zijn aan-
getroffen. 

Zaterdag omstreeks 17.50 uur 
ontving de politie een melding 
van een verdachte situatie bij 
een pand op het Watertorenpad 
op het terrein van Dijk en Duin. 
Er was een raam ingegooid. De 
politie zag twee jongens uit het 
pand komen en wegrennen. 
Na een korte achtervolging kon 
één van de jongens, een 20-jari-
ge inwoner uit Egmond aan den  
Hoef, worden aangehouden. De 
tweede persoon is niet meer ge-
vonden. 
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FCC verliest van 
laagvlieger door fouten

Castricum - Fouten, slecht voet-
bal en een falend collectief heb-
ben FC Castricum de das om ge-
daan in het duel tegen het laag 
geklasseerde Amstelveen. Het 
eerste kwartier zag er nog re-
delijk uit met een veldoverwicht 
voor de Castricummers, maar 
door een fout lag de bal al snel in 
het doel van FCC. Vlak voor rust 
dook Maarten van Duivenvoor-
de opeens alleen voor de kee-
per en werd onderuit geschopt. 

Rood voor de Amstelveen-speler 
en een strafschop. Deze terechte  
beslissing had de wedstrijd nog 
een ander beeld kunnen geven, 
maar doordat de penalty knul-
lig gemist werd, kreeg Amstel-
veen nog een kans. De tweede 
helft werd het vlak voor tijd nog 
2-0. Stef Zeilstra scoorde nog te-
gen, maar ook hij kon niet voor-
komen dat deze wedstrijd in een 
beschamende 2-1 eindigde. Fo-
to: Hans de Koning.

Schakers aan de leiding
Castricum - Vrijdag de dertien-
de was het eerste schaakteam 
van Castricum goed gezind! 
Met een fraaie overwinning op 
De Waagtoren 4, gekomen met 
een tactische opstelling, nam 
het team de leiding in de eer-
ste klasse A van de Noord Hol-
landse Schaakbond. Het acht-
tal hoopt dit seizoen kampioen 
te worden en zo door te stomen 
naar de hoogste klasse van de 
NHSB, de promotieklasse.
Invaller Hans Schagen was als 
eerste klaar. Na stukkenruil ont-
stond een gelijke stelling, waar-
na tot remise werd besloten. Piet 
van Wonderen kwam heel goed 
te staan, maar vergiste zich in 
een combinatie waar zijn op-
ponent wel raad mee wist. Het 
kwam Piet uiteindelijk op een 
nederlaag te staan. 
Nestor Ger Holsteijn speelde, 
met zwart, een uitstekende par-
tij en wist een mooie konings-
aanval fraai te bekronen tegen 
de ‘elo-sterkste’ van De Waag-
toren. Heleen van Arkel speelde 
een degelijke partij tegen een 

opponent die veel stukken af 
wilde ruilen. Uiteindelijk won zij 
in het eindspel eerst één en ver-
volgens een tweede pion, waar-
na de winst al snel een feit werd. 
Sander Mossing Holsteijn stak, 
met zwart, net als zijn tegen-
stander, veel tijd in de opening. 
Sander is een kei in snelschaken 
en wist wit het vuur na aan de 
schenen te leggen. Het leverde 
een belangrijk punt op voor Cas-
tricum. Robert van der Wal trof, 
met zwart, een zeer geconcen-
treerde tegenstander, die niet 
van wijken wist en goed ‘bij de 
les’ was. Deze partij eindigde 
in een correcte remise. Gerard 
Kuijs speelde met wit een prima 
partij. Hij verzuimde om Jan Po-
land mat in twee te zetten, maar 
speelde geconcentreerd door 
naar een gewonnen midden- en 
eindspel. 
Nico Kuijs was, met wit, niet te-
vreden over het verloop van zijn 
partij en speelde te frivool met 
zijn toren. Hij verloor de kwali-
teit, maar wist het eindspel heel 
knap remise te houden.

Castricum - Zaterdag zijn de 
eerste plaatsingswedstrijden 
trampoline voor het NK ge-
sprongen in Alkmaar. Voor 
DOS namen vier springers 
deel aan deze wedstrijd in 
verschillende klassen. 

Milo v.d. Wetering, D Jeugd Jon-
gens, wist alle tegenstanders 
achter zich te laten en behaal-

de een eerste prijs met maar 
liefst drie punten voorsprong op 
de nummer twee. Een tweede 
plaats was voor Rosalie Zoontjes 
in de klasse D Junior gemengd. 

Esmee van der Horst, E jeugd 
gemengd, behaalde een vierde 
plaats en Quinten Oudendijk in 
de klasse D Junior gemengd ein-
digde als tiende.

Weidevogeltellers en 
-beschermers gezocht

Regio - Over enkele weken be-
volken kieviten en grutto¹s weer 
de polders. Landschap Noord-
Holland als weidevogelbescher-
mer is in heel Noord-Holland op 
zoek naar vogelliefhebbers die 
willen helpen met het tellen en 
beschermen. Want grutto, kievit, 
scholekster, tureluur en vele an-
dere vogels hebben het zwaar. 
Op ruim 23.000 hectaren in 
Noord-Holland werken 1.000 
vrijwilligers en 1.000 boeren 
mee. In 2014 werden ruim 13.000 
nesten beschermd. Door legsels 
te noteren, of plekken aan te ge-
ven waar kuikens lopen, kan de 
agrariër rekening houden met de 
vogels in het beheer. Het vlieg-
vlug worden van kuikens is het 
belangrijkste knelpunt bij veel 
weidevogels in het agrarisch ge-
bied. Vrijwilligers kijken vóór het 

maaien waar de weidevogelge-
zinnen zich bevinden en voe-
ren dit in op de website weide-
vogelbescherming.nl waarna de 
boer een contract kan afsluiten 
bij de Agrarische Natuurvereni-
ging.De vrijwilliger moet van half 
maart tot en met half juni weke-
lijks een halve dag beschikbaar 
zijn. Ervaring is niet vereist, maar 
wel handig. Voor nieuwe vrijwil-
ligers is het verplicht een cursus 
van twee avonden te volgen. 
Deelnemers kunnen kiezen uit 
twee cursuslocaties: het kan-
toor van Landschap Noord-Hol-
land in Heiloo op dinsdagen 10 
en 17 maart of Concordia in Pur-
merend op de maandagen 2 en 
9 maart. Daarna volgt begelei-
ding in het veld bij een bestaan-
de groep. Ook agrariërs, die nog 
niet aan weidevogelbescher-

ming doen, kunnen zich aanmel-
den voor informatie of cursus-
deelname. 

Voor meer informatie of aan-
melding kunt u contact opne-
men met Wim Tijsen van Land-
schap Noord-Holland w.tijsen@
landschapnoordholland.nl, 06-
53118106. Foto kievit met jong 
van Henk van Bruggen.

Castricum - Vanwege de gro-
te belangstelling wordt vanaf 9 
maart een extra cursus aange-
boden: leer in zeven lessen teke-
nen met de rechterhersenhelft.
De Amerikaanse Betty Edwards 
ontwikkelde een unieke teken-
methode die gebaseerd is op 
hersenonderzoek én haar eigen 
jarenlange ervaring als teken-
docent. De cursus bij Toonbeeld 
wordt gegeven door Anja Vos-
dingh Bessem. Aanmelden kan 
via de website van Toonbeeld: 
www.toonbeeld.tv.

Cursus tekenen

VVD Castricum schenkt 
taarten aan Sintcomités

Castricum - Op vrijdag 14 fe-
bruari ontvingen de Sintcomi-
tés van Castricum, Limmen en 
Akersloot slagroomtaarten van 
de VVD Statenleden Noord-Hol-
land en de VVD Castricum. De 
overhandiging in het gemeente-
huis was een feestelijke gebeur-
tenis bedoeld om de enorme in-
zet van de hardwerkende Sinter-
klaascomités te belonen.
Hanneke Kaamer van Hoegee en 
Esther Rommel overhandigden 
namens de Statenfractie Noord-
Holland de taarten aan de ver-
tegenwoordigers van de vrijwilli-

gersorganisaties. Linda Hes gaf 
een toelichting op de keuze van 
de VVD Castricum voor de loka-
le Sintcomités. Hes: ,,De orga-
nisatie van de Sint-intochten in 
Akersloot, Limmen en Castricum 
is ieder jaar weer een hele klus. 
Het is een maandenlange zoek-
tocht naar hulp en geld om de 
touwtjes aan elkaar te kunnen 
knopen.” Dat de comités de Ne-
derlandse Pietendiscussie er de 
laatste jaren nog als extra aan-
dachtspunt bij krijgen maakt het 
werk van de vrijwilligers er niet 
makkelijker op. “

Castricum - Eenentwintig vrij-
willigers volgden donderdag een 
workshop van Welzijn Castricum 
ter voorbereiding op het Tapas-
buffet met bedrijven. Het Tapas-
buffet is op vrijdag 27 maart in 
het gemeentehuis. 
Doel van het buffet is dat vrij-
willigersorganisaties met bedrij-
ven uit de gemeente deals gaan 
sluiten op het terrein van: kennis, 
diensten, (vrijwilligers)hulp, ma-
terialen en netwerken. 

Meer informatie: tel.:  0251 
656562 of per mail: info@wel-
zijncastricum.nl.

Deals sluiten

Over gehoorproblematiek
Castricum - Op donderdag 19 
februari van 10.30 tot 12.00 uur 
is Frans Hofstra, bestuurslid van 
de NVVS en deskundige op het 
gebied van gehoorproblematiek 
en apparatuur, gastspreker bij de 
Ontmoetingsgroep slechthoren-
den/doven. Hij geeft een presen-
tatie over nieuwe ontwikkelin-

gen op het terrein van doofheid 
en slechthorendheid. Ook wordt 
over de NVVS verteld. Locatie is 
het Rode Kruisgebouw aan het 
Kooiplein 24 a in Castricum. Wie 
meer informatie wenst kan zich 
wenden tot Stichting Welzijn 
Castricum via 0251-656562 of 
info@welzijncastricum.nl 
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