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Opening expositie gezichts-
reconstructie van Drechtje

Castricum - Blik op de 
Bronstijd; West-Friesland 
door de ogen van Drecht-
je is een expositie in Huis 
van Hilde die wordt ge-
houden van 25 februari tot 
en met 26 juni.

Tijdens opgravingen bij de 
N23 Westfrisiaweg ontdek-
ten archeologen het skelet 
van een jonge vrouw uit de 
Bronstijd. Ze noemden haar 
Drechtje, omdat ze in de ge-
meente Drechterland gevon-
den werd. 

Ze is 3.500 jaar geleden be-
graven, liggend op haar rug, 
met de handen voor de borst 
gevouwen. Drechtje was ver-
moedelijk tussen de 20 en de 
24 jaar oud toen ze stierf. Ze 
was 1.60 meter lang en had 
schoenmaat 36. Archeologen 
hebben nog niet kunnen ver-
klaren waarom Drechtje zo 
vroeg overleed. Op basis van 
haar schedel is een gezichts-
reconstructie gemaakt. 

Gedeputeerde Jack van der 
Hoek opende de nieuwe 
tentoonstelling ‘Blik op de 
Bronstijd’ in Huis van Hilde 
op 24 februari.

Castricum - NS rijdt sinds 
maandag met een spitsbus 
tussen Amsterdam-Sloterdijk 
en Castricum. Deze bussen 
moeten de drukte in de trein 
op dit traject voor reizigers 
verlichten. Het gaat om een 
proef. Maar er was geen be-
langstelling voor het alterna-

tief, ook al is het vervoer in de 
beginperiode gratis en daar-
na een euro. De extra reistijd 
is zo’n drie kwartier. Aan het 
einde van dit jaar stromen 
nieuwe sprinters geleidelijk 
in. NS vervangt ook duizend 
eerste klasstoelen voor twee-
de klasstoelen. 

Deze week in De krant!
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SCHNITT VAN DE WEEK
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IN MAAR LIEFST 12 SMAKEN!!!

7,95
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9,95
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CORDON	BLEU	
50%	korting	

	
400	gr	bloemkoolroosjes	
400gr	gesch	aardappelen	
2	kalfsworstjes	met	salie	

Samen		€	4,99	
Alle	Vleeswaren	huisgemaakt	

mortadella	
cervelaatworst	

dagverse		filet	american	
Samen	€	4,99	
ERWTENSOEP	

	2e	liter	50%	korting	
	
Burgemeester	Mooijstr	29	/	37			Castricum					
	

	
Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum

0251 - 652 430

 CORDON BLEU
 50 % korti ng

400 gr. bloemkoolroosjes
400 gr. gesch. aardappelen
2 kalfsworstjes met salie

Samen €4,99
Alle vleeswaren huisgemaakt

MORTADELLA
CERVELAATWORST

DAGVERSE  FILET AMERICAN 

Samen €4,99
ERWTENSOEP

 2E LITER 50% KORTING
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Verschijnt woensdag
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Maandag voor 15.00 uur
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Advertentieverkoop:
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Aanleveren van kopij:
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info@castricummer.nl
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Druk:
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Verspreiding en bezorgklachten:
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Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

OVC en Uit de kunst
Castricum - Rob de Rijke, 
voorzitter van ‘Uit de kunst’ 
organiseerde voor de On-
dernemersvereniging Cas-
tricum een avond met poë-
zie en drama in het Strand-
vondstenmuseum. Swingen-
de klanken van Kleedkamer 2 
waren de inleiding tot feiten 
en foto’s van Castricum in de 
oorlog. John Heideman, ge-
voed door gekte over de oor-
log zoals hij dat zelf noemt, 
nam het vijftigkoppige pu-
bliek mee naar de evacua-
tieperiode en de sloop van 
huizen langs de Mient en de 
Zanderij. Uiteindelijk werden 
zo’n zevenduizend mensen 
geëvacueerd vanwege de At-
lantikwall. Slechts zo’n dui-
zend middenstanders en een 

dokter mochten in het spook-
dorp blijven wonen. Dorps-
dichter Bob van Leeuwen 
verzachtte de harde werke-
lijkheid en het menselijk dra-
ma met luchtige gedichten. 
De unplugged jamsessie van 
gastheer en OVC-lid Menno 
Twisk en poëzie met een bor-
rel sloten de avond af. 
Van vrijdag 8 tot en met zon-
dag 10 juli is Castricum op-
nieuw het culturele decor 
voor tal van kunstuitingen tij-
dens Uit de kunst. Het festi-
valhart bevindt zich dit keer 
rond het Huis van Hilde en op 
het Westerplein. Daarnaast 
zal ook het dorpscentrum be-
trokken worden bij het festi-
val. Tekst: Michaëla Wierds-
ma, foto: Rob Berkemeier.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 13-02-2016: Kaz 
Verduin, zoon van Satish Ver-
duin en Marit Blokker. Cas-
tricum - 02-02-2016: Teun 
Peter Trakzel, zoon van Tom 
Trakzel en Lilian R. van Em-
merik. 05-02-2016: Vivienne 
Elizabeth Nanne, dochter van 
Christiaan J. Nanne en Eliza-
beth C. Nanne. 07-02-2016: 
Luuk Dales, zoon van Steffen 
Dales en Berber M. Tophoff.

Overleden

Castricum - 09-02-2016: Ca-
tharina Johanna van Veen, 
weduwe van Gerardus de 
Groot. 11-02-2016: Paulus 
Docter, gehuwd met Teuna 
M. Roos. 13-02-2016: Johan-
nes Hofstra. Limmen - 10-
02-2016: Maria C.J. Baltus, 
gehuwd met Wilhelmus J.P. 
Laan. 10-02-2016: Adrianus 
G. Liefting, gehuwd met Cor-
nelia A.C. Onderwater. 11-02-
2016: Johanna G.M. Dirkson, 
gehuwd met Cornelis G. Lou-
we.

Zaalteam MHCC kampioen
Castricum - De meiden van het zaalteam MB1 van Mixed 
Hockeyclub Castricum zijn in Limmen ongeslagen zaalkam-
pioen geworden. Naaste concurrent Mijdrecht vocht voor 
haar laatste kansen, kwam met 1-0 voor, maar werd in een 
spannende pot met 2-1 verslagen. 

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

Wat als er een ongeluk 
gebeurt in de Wijkertunnel?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Het verkeer kan 
dan door de Wijkertunnel rijden. Maar wat als daar een 
ongeluk gebeurt? Dan is vertraging helaas onvermijdelijk. 
Daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen om ongeval-
len in de Wijkertunnel of op de A9 te voorkomen. En als er 
toch iets gebeurt, zijn we snel ter plekke om de weg vrij te 
krijgen. Zolang de weg versperd is, worden automobilisten 
omgeleid via de Coentunnel.

Ongevallen voorkomen
Tussen de knooppunten Velsen en Beverwijk gaat de maxi-
mumsnelheid omlaag naar 90 kilometer per uur. Hierdoor is 
de kans op ongelukken kleiner. En als er toch iets gebeurt, 
is er minder schade. Verder hebben we goed nagedacht 
over de beste verlichting, goed zichtbare lijnen op de weg, 
extra camera’s en een veilige snelheid bij afslag 8, Bever-
wijk-Oost (N246 / Noorderweg). De A9 krijgt een tijdelijke 
extra rijstrook in beide richtingen die precies aansluit op de 
verbindingswegen naar de A22/N208. Daardoor is in- en 
uitvoegen niet nodig.

Extra snel paraat bij een ongeluk
Mocht er toch een ongeluk gebeuren, dan is iedereen erop 
gericht het verkeer zo snel mogelijk weer aan het rijden te 
krijgen. Hiervoor liggen speciale draaiboeken klaar. Met 
extra weginspecteurs en bergers zijn we sneller ter plekke 
dan normaal het geval is. Dicht bij de tunnel staan extra 
bergingsvoertuigen paraat. De berger kan beschadigde 
voertuigen snel naar een veilige locatie slepen en zorgt 
ervoor dat in de spits zo snel mogelijk weer drie rijstroken 
beschikbaar zijn. Uiteraard zijn ook afspraken gemaakt met 
de ambulancedienst, politie en brandweer. 

Omleidingsroutes
Als het nodig is, kunnen automobilisten via de Coentun-
nel rijden. De omleidingsroutes staan dan aangegeven op 
digitale borden. Rijkswaterstaat heeft met provincie en 
gemeenten afgesproken dat er tijdens de sluiting van de 
Velsertunnel geen werkzaamheden worden gepland op 
de routes van/naar de Coentunnel. Die wegen blijven dus 
maximaal beschikbaar.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: 
www.facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertun-
nelrws. 
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Swing in traditie Oscar 
Peterson Trio in Bakkum

Bakkum - Zondag 28 febru-
ari rond de klok van 16.00 uur 
biedt de nieuwe entourage 
van Fase Fier de ideale om-
geving om te  luisteren naar 
muziek in de traditie van Os-
car Peterson: Jazz in Bakkum  
met gitarist Joost Zoeteman 
en pianist Jos van Beest in de 
hoofdrol. 

Zoeteman staat bekend als 
een gitaartopper met als spe-
cialiteit swing. Hij is als gita-
rist te horen op vele cd’s en 
maakte verschillende tour-
nees met onder andere de 
legendarische zigeunergita-
rist Tchavolo Schmitt en de 
muzikale familie Rosenberg. 
Bij de opening van het North 
Sea Jazz Festival deelde hij 
het podium onder andere 
met de internationaal gelou-

terde musici Nilson Matta en 
Roni Ben Hur. 
Pianist  Jos van Beest  zet zijn 
stukken vaak op in geïmpro-
viseerde intro’s, waarbij de 
thema’s verrassend worden 
ingeluid. Na zijn ontmoeting 
met de legendarische jazz-
pianist Oscar Peterson (foto) 
zijn er inmiddels dertien al-
bums van hem  uitgebracht 
in Japan. Ook geeft hij re-
gelmatig met zijn gelijknami-
ge trio succesvolle  concer-
ten in grote concertzalen van 
Japan. 
Zijn album The Ginza Shuf-
fl e is onlangs tot ‘Masterpie-
ce’ uitgeroepen. Naast spe-
len in clubs presenteert en 
programmeert Jos van Beest  
voor Djazz-tv, onderdeel van 
het Ziggo-pakket, het pro-
gramma Focus on vocal jazz.

Kindervoorstelling ‘Loet moet’

Castricum - Op zondag 6 
maart kunnen kinderen van 
vier tot acht jaar samen met 
hun ouders genieten van de 
eigentijdse voorstelling ‘Loet 
moet’ van Ruth Bakker. De 

voorstelling begint om 14.00 
uur in het gebouw van Toon-
beeld. Loet moet is een in-
teractieve en muzikale fa-
milievoorstelling vol liedjes 
en (poppen)spel. Loet zingt, 
danst en speelt het liefst de 
hele dag. Maar dat kan niet, 
want ze moet van alles. Van 
haar moeder, haar juffrouw 
en zelfs van haar vader die 
helemaal in Amerika woont. 
Loet wil helemaal niks meer 
moeten. Daarom sluit ze zich 
op in haar slaapkamer waar 
ze verdwijnt in haar eigen 
gekke, sprankelende we-
reld. Ruth Bakker is een ar-

Plezier in 
schrijven
Castricum - Iedereen die wil 
schrijven en door anderen wil 
worden geïnspireerd, kan op 
donderdag 3 maart in de bi-
bliotheek terecht. Bestaan-
de gedichten vormen de in-
spiratie tot eigen teksten. De 

begeleiding is in handen van 
Jan Loogman, docent Crea-
tief Schrijven, die sinds 2010 
ook in Castricum met regel-
maat schrijfcursussen geeft. 
Plezier in schrijven staat voor 
hem voorop. Zelf publiceer-
de hij sinds 2000 gedichten 
in verschillende literaire bla-
den. In 2010 verscheen zijn 
bundel ‘Een woord valt uit 
het nest’, in 2015 zijn boek 
‘Een temperamentvolle man’, 

over zijn vader. De workshop 
vindt plaats van 10.00-12.00 
uur. Aanmelden via castri-
cum@bibliotheekkennemer-
waard.nl.

tistieke duizendpoot. Ze is 
Nederlands zangeres, actri-
ce, auteur, poppenspeelster 
en theatermaakster en gees-
telijk moeder van het stoe-
re en eigenwijze meisje Loet. 
Ruth is met haar familiethea-
tervoorstelling Loet Moet uit-
geroepen tot Rabo Jonge Ta-
lentvolle Theatermaker. In 
2014 kwam haar eerste kin-
derboek Loet Moet uit, geba-
seerd op haar theatervoor-
stelling. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal, bij de Read-
shop, muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan en Vivant 
Rozing.

Kindervoorstelling ‘Loet moet’

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag 20.00 uur 
Jonas Kaufmann 

An evening with Puccini
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur  zondag 19.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Knielen op een bed violen
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

maandag 18.45 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Familie weekend
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.30 uur 
Hail Caesar

vrijdag  16.00 uur
Beyond sleep
vrijdag  16.00 uur 

Lady in the Van
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag  21.00 uur 
The Revenant

zondag 16.00 uur
Publieke werken

zaterdag  16.00 uur  zondag 13.15 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur  

Robinson Crusoe - 2D
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag &

 woensdag 16.00 uur  
Zootropolis (NL) 3D

maandag, dinsdag & woensdag 13.15 uur  
Zootropolis (NL) 2D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 13.15 uur  

Alvin en de Chipmunks: Road Trip
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur  

Woezel en Pip
zaterdag 13.15 uur  

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur  
Buurman & Buurman 

Programma 25 feb  t/m  2 maart 2016

Jonas Kaufmann: An 
evening with Puccini

Op 14 juni liep de Duitse te-
nor Jonas Kaufmann het po-
dium op van La Scala in Mi-
laan, het thuis van de Itali-
aanse opera, voor een van de 
meest langverwachte optre-
dens van 2015. Het concert 
haalde nationaal het nieuws 
in Italië en er volgde vijf toe-
giften en 40 minuten applaus 
van publiek dat nog meer 

wilde. Dit legendarische op-
treden is nu de focus van een 
nieuwe concertfi lm geregis-
seerd door Brian Large en 
geproduceerd door Arts Alli-
ance. Bioscooppubliek wordt 
getrakteerd op een onthul-
lende introductie tot Puccini, 
de man, de muzikant, de be-
roemdheid en met zeldzame 
beelden. 

Jeugdliefdes Hans en Marg-
je Sievez leiden een geluk-
kig gezinsleven op hun kwe-
kerij. Op een dag komt Hans 
de prediker Jozef Mieras te-
gen die hem over God vertelt 
en de herinneringen aan zijn 
streng gelovige opvoeding 
aanwakkert. Als Hans vervol-

Knielen Op Een Bed Violen
gens een diep religieuze er-
varing heeft, is hij ervan over-
tuigd in direct contact met 
God te hebben gestaan. 

In de daarop volgende zoek-
tocht naar zingeving en het 
eeuwige leven verliest hij het 
zicht op de werkelijkheid. 

Gratis bijeenkomst bij ACC
Wel of geen camper?

Limmen - De bijeenkomst 
die werd georganiseerd door 
ACC Service Limmen over 
caravans was een groot suc-
ces. Daarom krijgt deze op 23 
maart een vervolg, maar nu 
gaat het over campers. 
Vanaf 19.00 uur wordt allerlei 
informatie verstrekt over ver-
schillende soorten campers. 
De presentatie is in handen 

van NKC en de toegang is 
gratis. De bijeenkomst wordt 
gehouden in de showroom 
van het bedrijf op de Rijks-
weg 49B in Limmen. Altijd al 
meer willen weten over cam-
pers? Tijdens de presentatie 
komen allerlei onderwerpen 
voorbij. Aanmelden kan via 
de website van ACC-service 
Limmen www.acc-service.nl.
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Ook voor een uniek 
ontwerp naar Versani!

Regio - Bij het vinden van 
een nieuwe badkamer is het 
zeer verleidelijk om eerst op 
zoek te gaan naar uw droom-
badkamer op internet of in 
badkamershowrooms. Maar 
een nieuwe badkamer start 
met een badkamerontwerp 
van de ruimte. Zonder goed 
ontwerp van de badkamer-
ruimte is het bijna niet mo-
gelijk om de beste keuzes te 
maken.

Maximale benutting
Natuurlijk bepalen de per-
soonlijke wensen het ont-
werp van een nieuwe badka-
mer. In de huidige markt zijn 
echter talloze producten en 
ontelbare modellen, merken, 
kleuren en designs op de 
markt voor iedere denkba-
re ruimte. Zonder goed ont-
werp haalt men dan ook niet 
het maximale uit de ruim-
te én het budget. Het ont-
werp bepaalt welke produc-
ten daar het beste bijpassen. 
Zelfs van de kleinste ruimte 
en het krapste budget is door 
een slim en creatief ontwerp 
de meest fantastische bad-
kamer te maken.

Advies van ontwerper
Tegenwoordig bieden de 
grote bekende badkamer-
leveranciers de mogelijk-
heid aan om via hun websi-
te een badkamer zelf te ont-
werpen, maar waarschijn-
lijk is het ontwerpen van een 
badkamer niet iets wat men-
sen dagelijks doen. Het bes-
te is dan om je te laten ad-
viseren door een badkamer-
ontwerper. Bij Versani helpt 
ontwerper Rob Hartland ie-

dereen graag persoonlijk met 
het ontwerp van een nieuwe 
badkamer. Dit behoort tot de 
service van Versani en ge-
beurt dan ook kosteloos. Rob 
is een echte sanitairspecia-
list met passie voor zijn werk, 
die zelfs bij belangstellenden 
thuis komt om de situatie te 
bekijken. Als alles besproken 
is, maakt hij een ontwerpte-
kening, zodat men een goed 
beeld krijgt van de nieu-
we badkamer en precies ziet 
waar de producten straks ko-
men te staan. Heel handig en 
persoonlijk! 
Het adres is Zijperstraat 34, 
Alkmaar. Kijk ook eens op 
www.versani.nl.

Al geruime tijd werkt hij ach-
ter de tekentafel bij Versani 
middenin de showroom. Zijn 
inspiratie krijgt ontwerper Rob 
Hartland hier, tussen de men-
sen. Voor hem geen stil kan-
toor achteraf, waar je alleen 
op afspraak contact hebt met 
klanten.

Heemskerk - Het hele jaar 
droog en uit de wind zitten op 
het terras? Hummel Kozijnen 
& Wooncomfort is exclusief 
dealer voor heel Noord-Hol-
land van Deponti terrasover-
kappingen met gegarandeerd 
de laagste prijs. Een comple-
te terrasoverkapping van cir-
ca 500 cm breed en circa 250 
cm diep is al te bestellen voor 
de ongekende prijs van 995,- 
euro (incl. BTW).

Deze terrasoverkapping is le-
verbaar in de kleuren crème/
wit of antraciet en voorzien 
van polycarbonaat beplating. 
Luxe opties, zoals led verlich-
ting, een terrasverwarmer, 
spiekozijnen voor de zijwan-
den en Fiano schuifglaswan-
den (veiligheidsglas) voor het 
geheel afsluiten van de over-
kapping, behoren tot de mo-
gelijkheden. Zo kan iedereen 
bij elk weertype optimaal ge-
nieten van de tuin. Het door-
zichtige dak versterkt de zon-
nestralen en het is al snel lek-
ker om buiten te zitten. Be-
leef alle seizoenen met een 

luxe terrasoverkapping, van 
het eerste voorjaarszonnetje 
tot de laatste mooie herfst-
dag. Nu bestellen is in het 
voorjaar al genieten. Hum-
mel heeft diverse Deponti ter-
rasoverkappingen zeer realis-
tisch opgesteld in de mooie 
ruime showroom aan de Lijn-
baan 44a te Heemskerk. De 
terrasoverkappingen zijn ver-
rassend laag geprijsd en een-
voudig zelf te plaatsen door 
de zeer uitgebreide montage-
handleiding. Uiteraard kun-
nen de overkappingen ook 
door de vakkundige mede-
werkers van Hummel Kozij-
nen & Wooncomfort worden 
geplaatst tegen een vriende-
lijk montagetarief. Met een 
Deponti terrasoverkapping is 
het genieten geblazen, dank-
zij wooncomfort van de hoog-
ste klasse. Kortom, een must 
voor iedereen die van het bui-
tenleven houdt. De show-
room is nu zes dagen per 
week geopend. Voor een vrij-
blijvende prijsopgave kan ook 
worden gebeld met nummer 
0251 234484.

Verdachte overval al 
eerder aangehouden

Bakkum - De verdachte van 
een overval op een woning 
aan de Costerstraat in Bak-
kum op 15 januari 2015 is in 
september door de politie 
aangehouden. Dat meldt het 
NHD. 

In die krant staat dat de ver-
dachte, M.T. van achttien jaar 
en afkomstig uit Amsterdam, 
donderdag pro forma  voor 
de rechter moet verschijnen. 
Er is nog iemand aangehou-
den naar aanleiding van de 
overval, een 23-jarige Am-
sterdammer die op vrije voe-
ten is, maar nog wel als ver-
dachte wordt beschouwd. Een 
anonieme tipgever heeft een 

bericht achtergelaten op de 
website politie.nl. Niet veel la-
ter werd T. aangehouden.
De bewoners werden in de 
namiddag overvallen door 
twee mannen. 
Er werd aangebeld bij de wo-
ning en de mannen drongen 
binnen. De bewoonster werd 
bedreigd met een wapen en 
werd geslagen. Ze raakte 
hierbij gewond. De bewoon-
ster en haar zevenjarig zoon-
tje werden vastgebonden ach-
tergelaten. De overvallers gin-
gen er vandoor met enkele 
dure horloges. De politie vond 
de scooter waarmee zij vlucht-
ten dezelfde dag in Heems-
kerk terug. 

Limmen Artistiek en Creatief
Limmen - Op zaterdag 12 en 
zondag 13 maart is in Vrede-
burg een expositie van kun-
stenaars uit Limmen en om-
geving met keramiek, glas-
werk, sieraden, foto’s, schil-
derijen en meer. Er zijn ook 
demonstraties. Op zondag 
van 14.00 tot 16.00 uur spe-
len twee studenten van het 
Amsterdams Conservatori-
um, Irene Reig op saxofoon 
en Leonardo Mezzini op gi-
taar. Er is een tekenwedstrijd 
uitgeschreven voor de baisi-
scholen. De tekeningen wor-
den beoordeeld door kunste-
naars. De deuren van Vre-
deburg zijn op beide dagen 
geopend van 11.00 tot 17.00 

uur en de toegang is gratis. 
Voor meer informatie: www-
limmencultuur.nl. Op de foto 
een werk van Willy Min. New 
York. 

Patty-Lou Middel-Leenheer
Memoria Uitvaartzorg
Telefoon: 0251 - 254 135
www.memoriauitvaartzorg.nl

De winter
Misschien zag u op 
tegen de winter en de 
feestdagen. Kerst, Oud 
en Nieuw, dagen van 
gezelligheid in familie-
kring. Maar die kring is 
niet meer wat hij was. 
De confrontatie met het 
verlies van een dierbare 
kan in deze dagen des 
te sterker zijn. De dagen 
zullen niet zonder pijn 
en verdriet zijn geweest. 
Kerstbomen, feestverlich-
ting, veel kaarslicht; ze 
kunnen pijnlijke gevoe-
lens oproepen. De uiter-
lijke wereld kan vreemd 
en zakelijk aandoen. Mis-
schien hebt u het gevoel 
niet meer te passen in 
deze wereld, anders te 
zijn dan alle anderen.

De winter is tevens een 
tijd van bezinning. Voor 
hen die iemand hebben 
verloren, geldt dat in 
dubbel opzicht. De winter 
is een tijd van naar bin-
nen gekeerd zijn. Buiten 
is het vroeg donker. 
Binnen zitten we lekker in 
de warmte. Bezinning is 
naar binnen kijken, waar-
nemen wat er is. Voelen 
wat er is. In de loop van 
dit seizoen kunnen zich 
innerlijk nieuwe vormen 
ontwikkelen. Ook al voelt 
dit niet zo, er gebeurt wel 
iets binnen in je.

En dan komt de lente. 
De lente is de tijd dat die 
nieuwe vormen voorzich-
tig naar buiten kunnen 
komen. Dan komt er 
weer licht.

Deponti terrasoverkappingen
tegen de laagste prijs
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Ook uit verlies Vitesse 
Castricum - In de eerste 
competitiehelft werd Vi-
tesse op de Puikman afge-
troefd door United/DAVO 
met 1-2. Bij de return in 
Haarlem ging het daarom 
niet alleen om een spor-
tieve revanche maar ook 
om de tweede periode. Bij 
winst leek die titel vrijwel 
zeker. gelet op het positie-
ve doelsaldo van Vitesse. 
Maar niet alleen ging Vites-
se opnieuw met 2-1 onder-
uit, ook KFC, de enige con-
current voor die tweede pe-
riode won heel overtuigend 
van Olympia Haarlem met 
5-0. De Zaandijkers gingen 
daardoor niet alleen met de 
tweede periode aan de haal, 
maar deden ook prima za-
ken op de ranglijst en na-
men maar liefst vier pun-
ten voorsprong op nummer 

twee Vitesse. Vitesse speel-
de voor rust een goede par-
tij voetbal. De stand bij rust 
bleef steken op 0-0. Na 
rust had Vitesse het ogen-
schijnlijke voordeel van de 
storm in de rug. Maar het 
was United dat het initiatief 
pakte. Dat leidde al na een 
minuut of vijf tot een voor-
sprong toen zwak verde-
digen werd afgestraft. Jort 
Kaandorp scoorde de ge-
lijkmaker: 1-1. Halverwe-
ge de tweede helft kwam 
United op een verdiende 
2-1 voorsprong toen na een 
vrije trap van rechts de bal 
bij de tweede paal simpel 
binnengekopt kon worden. 

Jort Kaandorp was daar-
na opnieuw nog dichtbij de 
gelijkmaker maar zijn kop-
bal kwam op de lat terecht. 

Castricum - Gijsje Teunissen 
van Charon Uitvaartbegelei-
ding verzorgt een lezing tij-
dens een informatieve, inspi-
rerende bijeenkomst over alle 
mogelijkheden die er tegen-
woordig zijn bij een afscheid. 
Bezoekers ontvangen haar 
boek: ‘Afscheid nemen met 
je hart’ ter waarde van 18,95 
euro. Aanvang lezing 19.30 
uur. Entree tien euro, inclu-
sief koffi e of thee. Aanmel-
den in de winkel van Schenk-
Troost, Torenstraat 38a, Cas-
tricum of via www.troostcir-
kel.nl

Afscheid nemen 
met je hart

Schaakclub Bakkum verslaat 
concurrent Excelsior

Bakkum - De spannen-
de topwedstrijd tussen 
Schaakclub Bakkum en 
Excelsior uit Heemskerk 
leidde uiteindelijk tot 
een ruime overwinning 
voor de Bakkummers in 
Het Ruiterhuys. 

Coach Bob Bakker van 
Bakkum kon dan ook te-
rugkijken op een plezierige 
avond voor zijn team, dat 
hiermee los kwam van de 
concurrentie met nog twee 
ronden te gaan. In een 
spectaculaire partij wist Ja-
cob Bleijendaal aan bord 6 
spoedig het eerste punt te 
scoren. 
Kort daarna volgde Arno 
Schlosser aan bord 1, die 
met een eenvoudige com-
binatie een stuk won en 
even later de partij (2-0). 

Rob Gallenkamp aam bord 
5 kreeg een overwegende 
stelling, maar moest uitein-
delijk remise toestaan. 
Voor Peter Siekerman, nog 
ongeslagen aan bord 2, 
leek er geen vuiltje aan de 
lucht, totdat een listige zet 
werd overzien en een on-
houdbaar toreneindspel op 
het bord kwam (2.5-1.5). 

Aan bord 4 wist Gren Note-
boom gebruik te maken 
van de open koningsstel-
ling van zijn tegenstander 
en werd mat onafwendbaar 
(3.5-1.5). De overwinning 
werd door Han Kemperink 
aan bord 3 verder cachet 
gegeven, met een mooie 
afl eidingsmanoeuvre werd 
in het eindspel een stuk 
buit gemaakt en spoedig 
de partij (4.5-1.5).

Castricum - In de week van 
7 tot en met 12 maart collec-
teert de Springplank voor het 
Nationaal Jeugdfonds Jan-
tje Beton. Met de helft van de 
opbrengst steunt Jantje Be-
ton buitenspeelprojecten in 
het hele land. De andere helft 
van de opbrengst mag de 
Springplank gebruiken om 
het buitenspelen bij de eigen 
vereniging te bevorderen. 

Het speelplein van de Spring-
plank is aan een opknap-
beurt toe. Het geld is nodig 
om het plein te kunnen op-
knappen met hulp van vrijwil-
ligers. Aanmelden en vragen 
via info@springplank-castri-
cum.nl. 

Springplank en 
Jantje Beton

Roset opent ijsseizoen 
met mooie actie

Castricum - Goed nieuws 
voor ijsliefhebbers! Vanaf 
aanstaande vrijdag kan ie-
dereen weer genieten van 
het ijs van patisserie De Ro-
set. Tot zaterdag 5 maart, dus 
de gehele voorjaarsvakantie, 
is het ijs extra voordelig: twee 
bollen met slagroom in een 
hoorntje kost dan 1,50 eu-
ro. ,,Het roomijs van De Roset 
is elke dag weer vers”, ver-
telt eigenaar Martin Lange-
veld. ,,Het vruchtenijs wordt 
gemaakt van puur fruit en 
wordt bereid zonder smaak 
en kleurstoffen. Elke dag 
wordt het ijs vers gedraaid 
waar de klanten bijstaan in 
onze ijssalon. En dit jaar is de 
keuze smaken ook nog eens 
uitgebreid.”  De ijssalon, met 
terras, is te vinden op de Bur-
gemeester Mooijstraat 15. 
De Roset in winkelcentrum 
Geesterduin verkoopt vanaf 
Pasen weer ijs.

Regio - Op zondag 6 maart 
houdt de Kennemer Toer 
Club haar eerste vrije toer-
tocht van het seizoen, de Pol-
dertocht. Er zijn twee afstan-
den; een tocht van 70 km en 
een tocht van 40 km. 
Beide routes hebben de 
Sporthal De Zien in Uitgeest 
als vertrekpunt. De lange 
route gaat door de polders 
van Heemskerk, de Zaan-
streek en door De Beemster 
naar café-restaurant Het Wa-
pen van Munster in De Rijp. 
Daar komen ook de deelne-
mers van de 40 km. 
Start tussen 10.00 en 11.00 
uur.

Poldertocht

Simone Bakker is model
Bakkum - Perspectief, het 
atelier voor beeldende vor-
ming in Bakkum, nodigt elk 
jaar een bekende Castricum-
mer uit om te komen mo-
delzitten. Na burgemees-
ter Mans en tv-man Henny 
Huisman is dit jaar Simone 
Veldt-Bakker bereid gevon-
den om bij Perspectief te po-
seren. Iedereen die van te-
kenen of schilderen houdt 
komt wel eens bij lijstenma-
kerij Ida Bakker om nieuwe 
materialen te kopen. In de-
ze �snoepwinkel voor kunste-
naars¹ dient de altijd vrolij-
ke Simone een ieder vakkun-
dig van advies. Zaterdagmid-
dag 19 maart tussen 14.00 
en 16.00 uur is Simone in het 
atelier van Perspectief aan-
wezig om voor zo¹n personen 
model te zitten. Voor een des-
kundig advies is deze middag 
docente Maria Heideveld be-
schikbaar. De getekende, ge-
schilderde of gebeeldhouw-
de Simone-kunstwerken zul-
len tijdens de kunstfi etsrou-
te deel uitmaken van de ten-

toonstelling die bij Perspec-
tief gehouden wordt. Simone 
komt dit evenement op zater-
dag 4 juni offi cieel openen en 
mag dan haar mooiste kunst-
werk uitkiezen. De maker van 
het gekozen werk ontvangt 
een cadeaubon. Meedoen 
kan door in te schrijven via 
de website of te bellen met 
Joanne Vetter: 0251- 655183.

Zondag 28 februari 14.00 uur:

Limmen  -  S.V.A.

balsponsor:  Dennis beentjes 
 keuken en interieurbouw

pupil v.d. week: brAM tijsen (speler Limmen D1)
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Uitgeest - Er was de afgelopen week vaak een prachtige zonsopgang te bewonderen met 
tevens geweldige luchten als gift, zoals deze foto laat zien. Genomen bij het Uitgeestermeer.
Foto en tekst: Ger Bus

Marco Zoeteman dook voor ons in de Uitgeestse sport-
archieven. Heeft u een bijdrage voor deze rubriek? Mail 
naar kantoor@uitgeestercourant.nl. Aanvullingen op de 
geplaatste foto zijn ook welkom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze foto werd 
aangeleverd door Vincent 
van den Berg. Een foto van 
VVU  E1 uit 1981/1982. 

Boven van links naar rechts: 
Willem de Vries (leider), Ju-
rian Zweeris, Rens Bang-

ma, Vinod Sewpal, Wout van 
Duin, Piet Bangma (leider) en 
Marcel de Vries
Beneden van links naar 
rechts: Vincent van den Berg, 
Marcell Mak, Leon Martens, 
Vincent Wammes en André 
Theunissen

Uitgeest - Zondagavond  
reed Bob de Jong zijn aller-
laatste 10 kilometer in wed-
strijdverband. Op zijn thuis-
baan in Haarlem, zodat hij op 
gepaste wijze afscheid kon 
nemen van ‘zijn’ publiek. Te-
vens mochten er diverse an-
dere rijders, op inschrijving, 
aan de start verschijnen. We-
sley Hollenberg uit Uitgeest 
was zeer verheugd dat hij 
ook aan deze wedstijd mocht 
deelnemen. 
Deze afstand had hij vorig 
jaar al een keer in Enschede 
mogen rijden in een tijd van 
15.32,93 wat ook toen een 
mooie tijd was voor een juni-
or van 15 jaar. Nu gaf Haar-
lem aan 4 B junioren de gele-
genheid om ook aan de start 
te komen. Wesley is zeker 

meer een jongen van de lan-
ge adem, en dus pakte hij de-
ze uitdaging met beide han-
den aan. 
Vlak na de race van Bob 
mocht Wesley starten, het 
baanrecord voor de B-ju-
nioren was op 14 februa-
ri 2010 gereden in een tijd 
van 15.30,16. Het waren zwa-
re omstandigheden op de 
baan, de wind was op som-
mige stukken tegen. Dus ge-
woon van start gaan, en wel 
kijken waar de tijd op uit-
komt. Wesley liet een mooie 
vlakke rit zien, zijn eindtijd 
werd 15.23,13! Goed voor 
een pr van ruim 8 seconden, 
maar tevens ook een baan-
record. Hiervoor zal hij van-
uit de KNSB nog een officiële 
oorkonde ontvangen.

Vervoer naar bibliotheek Heemskerk
Uitgeest - Helaas heeft Bi-
bliotheek IJmond Noord de 
vestiging in Uitgeest afge-
lopen januari moeten slui-
ten. Veel klanten uit Uitgeest 
komen nu daarom naar de 
Heemskerkse bibliotheek-
vestiging. Voor wie slecht ter 
been zijn is het vervelend dat 
de bibliotheek nu zoveel ver-
der weg is. Voor sommigen is 
het zelfs helemaal niet meer 

te bereizen.
Bibliotheek IJmond Noord 
wil deze klanten tegemoet-
komen door ze te koppelen 
aan vrijwilligers die bereid 
zijn om hen met de auto naar 
de bibliotheek te brengen. 
Zo kunnen mensen toch nog 
zelf boeken komen lenen. De 
klant betaalt de vrijwilliger al-
leen een kleine kilometerver-
goeding.

Als u iemand bent of kent die 
van deze mogelijkheid ge-
bruik zou willen maken of als 
het u iets lijkt om als vrijwil-
liger mensen heen en weer 
te rijden, neemt u dan alstu-
blieft contact op met Biblio-
theek IJmond Noord via te-
lefoonnummer 0251-228591. 
U kunt ook een e-mail stu-
ren naar Ellen Kesting (ekes-
ting@obijmond.nl).

Dheepan in Filmhuis 
De Zwaan Cultureel

Uitgeest - De film Dheepan 
wordt vrijdag 4 maart ge-
draaid in Filmhuis De Zwaan 
Cultureel. 

Dheepan vertelt het verhaal 
van een ex-Tamil Tijger die 
een nepgezin vormt met een 
onbekende jonge vrouw Yali-
ni en een negenjarig wees-
meisje Illayaal in het vluchte-
lingenkamp om zo makkelij-
ker politiek asiel te krijgen in 
West-Europa. Ze zijn alle drie 
gevlucht uit de ellende van 
de slepende burgeroorlog in 
hun thuisland Sri Lanka. 
 
Hun bedrog is succesvol. Ze 
krijgen een uitreisvisum voor 
Frankrijk, waar ze vervolgens 
als ‘gezin’ terecht komen in 
Pré-Saint-Gervais een bui-

tenwijk van Parijs. Dheepan 
kan aan de slag als conciërge 
en Yalini als schoonmaakster. 
Hun probleem is; hoe moeten 
ze als volstrekte onbekenden 
verbonden door die ene leu-
gen een toekomst opbouwen 
en integreren in een andere 
milieu met een nieuwe iden-
titeit terwijl ze hun verleden 

als een zware ballast mee-
zeulen.
Regisseur Jacques Audiard 
weet naar de kijker toe vol-
doende inlevingsvermogen te 
creëren en dat is misschien 
de sterkste accent van de 
film. Hij geeft aan hoe hard 
onze samenleving wel niet 
is voor mensen die voor het 
geweld zijn gevlucht. Deze 
vluchtelingendrama van Au-
diard won de Gouden Palm.

Deze film wordt vertoond op 
vrijdag 4 maart. De zaal is 
open vanaf 19:45 en de film 
begint om 20:15. Toegang 5 
euro (“Vrienden v/d Zwaan” 
4 euro) inclusief een kop-
je thee of koffie voorafgaand 
aan de film.

Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Boek-
handel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest,of 
aan de zaal, indien nog be-
schikbaar.
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SamenSpraak groeit

Castricum - In 2015 heeft 
Welzijn Castricum voor haar 
project  SamenSpraak 63 
nieuwe vrijwilligers mogen 
begroeten. SamenSpraakvrij-
willigers ondersteunen één 
à twee uurtjes per week een 
anderstalige die beter Neder-
lands wil leren spreken en zij 
helpen hen desgewenst bij 
het behalen van het inburge-
ringsexamen. In 2015 werden 

101 anderstaligen onder-
steund. Om al die vrijwilligers 
te kunnen koppelen aan an-
derstaligen en goede bege-
leiding en deskundigheids-
bevordering te geven is ook 
het vrijwilligersteam bemid-
delaars uitgebreid. Op de fo-
to het team bemiddelaars van 
SamenSpraak: Nelleke, Nien-
ke, Winnifred en Rina. Niet 
op de foto Marga.

Afwisseling in De Bak
Castricum - Vrijdag 26 fe-
bruari is Submerged & In-
na Bassterug in Castricum. ij 
brengen heavy bass en rol-
lende beats naar de Bakke-
rij. Voor het eerst met twee 
area’s en de beste dj’s uit de 
regio. Zaal open om 21.00 
uur. Entree vijf euro. 
Zaterdag 27 februari: Tribe 
Loves Beats 2. Na een suc-
cesvolle eerste editie volgt 
nu de tweede editie van Tri-
be Loves Beats met een line-
up van acts en iedereen kan 
meedoen. Het is ook mogelijk 
eigen beats mee te nemen op 
deze avond. Zaal open 21.00 
uur, entree gratis. 

Zondag 28 februari: Zomaar 
een Zondagmiddag met 
Dixiefun Jazzband. De Castri-
cumse Dixieland band Dixie-
fun bestaat uit liefhebbers 
van oude stijl jazz. Stokoude 
composities worden door de 
mannen weer tot leven ge-
wekt. In de zeskoppige band 
met drums, klarinet, trompet, 
trombone, banjo en sousa-
foon krijgt ieder lid de kans 
zich met improvisaties te on-
derscheiden. Dixiefun speelt 
niet alleen oude stijl jazz 
maar mag ook graag uitleg 
geven over de historie van 
sommige stukken. Aanvang 
15.00 uur, entree is gratis.

www. .nl

www. .nl

Nieuw initiatief rond 
het meidenvoetbal

Castricum - Er zijn steeds 
meer voetballende meisjes 
en dames in Nederland. In de 
maanden februari, maart en 
april zijn op initiatief van Vi-
tesse ’22, voetbalvereniging 
Limmen en FC Castricum op 
zondag extra trainingen voor 
de meiden D en C die daar-
voor uitgenodigd zijn en be-
langstelling voor hebben. Dit 
initiatief is zondag 7 februari 
van start gegaan bij FC Cas-
tricum. 
Het concept is als volgt: ie-

dere club is een maand gast-
heer en verantwoordelijk 
voor het verzorgen van de 
trainingen, elke laatste zon-
dag van de maand wordt af-
gesloten met een oefenwed-
strijd. Iedere maand kunnen 
per club vijf meisjes in hun 
leeftijdscategorie meedoen, 
wat op zondag resulteert in 
een groep van in totaal der-
tig meiden. Op 28 februari 
vinden de oefenwedstrijden 
bij FC Castricum plaats om 
11.00 uur. 

Helios tegen 
hekkensluiter

Castricum - Aan het begin 
van de zaalcompetitie had 
het vlaggenschip van korf-
balvereniging Helios  de am-
bitie om kampioen te wor-
den. Gedurende de competi-
tie is deze doelstelling nood-
gedwongen  naar beneden 
bijgesteld. Op zondag 14 fe-
bruari werd pas offi cieel af-
stand genomen van de de-
gradatiezone. 
Omdat er op het veld in de 
tweede klasse ook nog de 
nodige punten gehaald moe-
ten worden om handhaving 
te realiseren, moet er wat 
veranderen. Tegen hekken-
sluiter Aurora uit Haarlem 
werd daarom geëxperimen-
teerd met een gewijzigde op-
stelling. 
De wedstrijd verliep gelijk-
waardig. Aurora nam in de 
eerste paar minuten een 0-2 
voorsprong, maar kon dit niet 
uitbouwen. Met een aantrek-
kelijk aanvallend spel wist 
Helios namelijk ook makke-
lijk de korf te vinden. Het luk-
te tot rust niet om de voor-
sprong van de Haarlemmers 
over te nemen, waardoor met 
een ruststand van 10-10 de 
kleedkamer opgezocht werd. 
In de tweede helft wist Helios 
wel het voortouw te nemen, 
al werd de marge nooit gro-
ter dan drie. Na het laatste 
fl uitsignaal was de stand 17-
20, waardoor de korfballers 
uit Castricum tevreden huis-
waarts keerden. De volgende 
wedstrijd is tegen OKV op 13 
maart in d’ Enterij in Limmen.

Blauw-Zwart 70 jaar en 
uitbreiding Wall of Fame 
Castricum - Afgelopen za-
terdag vierde supportersver-
eniging Blauw-Zwart haar 
zeventigjarig bestaan in de 
kantine van Vitesse’22. In 
een presentatie van voorzit-
ter Henny Reijnders werd in-
gegaan op de rijke historie 
van de supportersvereniging 
vanaf 1945 tot heden. Ook de 
toekomst van de supporters-
vereniging kwam aan de or-
de. Ondanks het verder te-
ruglopende aantal leden 
blijft het bestuur positief over 
de rol binnen de vereniging 
en zal dus ook de komende 
jaren actief blijven voor de 
club. 
Vervolgens stond de uitbrei-
ding van de Wall-of-Fame op 
het programma, waarop tot 
nu toe acht coryfeeën prijken 
die vanuit de jeugd van Vi-
tesse een succesvolle over-
stap naar het betaalde voet-
bal hebben gemaakt. Daar is 

Vitesse heel trots op en bo-
vendien is dit een inspiratie-
bron voor de huidige jeugd-
afdeling. 
Omdat Michel Vonk (de hui-
dige trainer van Telstar), Jo-
han Baltus en Dick-jan Ente 
(ook jarenlang Vitesse-trai-
ner) een contract hebben ge-
had bij onder andere bij AZ 
in Alkmaar, mogen ook zij 
niet ontbreken op deze ere-
galerij. Zij waren dan ook 
als speciale gasten aanwe-
zig op deze jubileumavond. 
De belangrijkste wapenfei-
ten uit hun lange voetbalcar-
rières werden in de presenta-
tie nog eens uitgebreid voor 
het voetlicht gebracht. Daar-
na was de eer aan deze ge-
nodigden om hun lijst te ont-
hullen en onder luid applaus 
van het aanwezige publiek de 
bloemen en felicitaties voor 
hun verkiezing in ontvangst 
te nemen.

Akersloot - Er werd zater-
dag weer in eigen huis ge-
speeld door de handbalda-
mes van Meervogels, ditmaal 
tegen de dames uit Tuitjen-
horn. De eerste helft kwamen 
beide teams redelijk goed uit 
de startblokken, waardoor 
het spannend bleef. Hollan-
dia T wist een kleine voor-
sprong te pakken. Ruststand 
10-11. 
De tweede helft liep Hollan-
dia T zelfs verder uit naar een 
stand van 11-14. Via 16-16 
werd het 18-16 en door hard 
voor elkaar te werken werd 
de voorsprong niet meer uit 
handen gegeven. Eindstand 
24-19.
Volgende week zijn de dames 
van Meervogels vrij. Zondag 
6 maart om 13.30 uur wordt 
er een uitwedstrijd gespeeld 
tegen de dames van West-
friezen te Zwaag. 

Overwinning 
handbaldames 

24 februari 2016 29



 
30   24 februari 2016

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft bewezen op een-
zame hoogte te staan door 
met overmacht de wedstrijd 
om de KPB mountainbike-
cup te winnen. Als door een 
wesp gestoken was het na 
de start Verdonk junior, met 
in zijn wiel Milosj van Renes-
se, die van start ging. Het ge-
vecht om plek drie ging aan-
vankelijk tussen Henk Lou-
we en Wim Verdonk met slu-
we vos Henk Jan Verdonk se-
nior voorlopig in de wachtka-
mer. Ditmaal lukte het Ver-
donk senior niet het gat zo-
als gebruikelijk te dichten 
en bleef steken op de vijfde 
plaats, nadat eerst Wim Ver-
donk de derde plek nog voor 
de neus van Henk Louwe had 
weggesnoept. 

Verdonk junior 
niet te kloppen

Regio - Op zondag 6 maart 
gaat activiteitenclub Stap-
maatjes lunchen in Castri-
cum. Aansluitend bezoekt de 
groep het archeologisch cen-
trum Huis van Hilde. Op 10 
april wordt er gefietst door de 
Zaanstreek en 1 mei is er een 
wandeling tussen de tulpen.
Voor meer informatie en aan-
melden: www.stapmaatjes.nl. 

Stapmaatjes

Kijken naar ontleden rat
Castricum - Biologiedocen-
te Muriel Polet van het Clu-
sius College Castricum heeft 
voor de onderbouwklassen 
een aantal digitale gastles-
sen via Naturalis georgani-
seerd. Er werd gekeken naar 
het ontleden van een mus-
kusrat. Dat gebeurt live in 
Naturalis en via het grote 
scherm in het biologielokaal 
van het Clusius College vol-
gen de leerling het ontleden 

rechtstreeks. Ook kunnen ze 
vragen stellen aan de weten-
schappers die meteen beant-
woord worden. 

Het volgende onderwerp op 
school is ‘evolutie’. Naturalis 
geeft dan een digitale gastles 
over fossielen uit Noordzee. 
De school heeft van Natu-
ralis al een kistje met mooie 
fossielen ontvangen die de 
school mag houden.

Weidevogeltellers en 
-beschermers op cursus

Regio - Binnen enkele we-
ken bevolken kieviten, schol-
eksters, tureluurs en grutto¹s 
de akkers en weilanden in de 
provincie weer. 
Landschap Noord-Holland is 
daarom op zoek naar mensen 
die weidevogels willen leren 
herkennen en inventariseren. 
Voor deze mensen organi-
seert Landschap Noord-Hol-
land, die de weidevogelbe-
scherming in Noord-Holland 
coördineert, een basiscursus. 
De bedoeling is dat de cur-
sisten daarna aan de slag 
gaan met de weidevogelbe-
scherming bij een Agrarische 
Natuurvereniging of weide-
vogelgroep in Laag Holland, 
de streek tussen Amsterdam, 

Hoorn, Alkmaar en Beverwijk.

De basiscursus is op de 
maandagen 7 en 14 maart 
vanaf 20.00 uur. De avonden 
zijn in het kantoor van Land-
schap Noord-Holland in Hei-
loo of in Concordia te Pur-
merend, afhankelijk van de 
aanmeldingen. Na de theorie 
volgt begeleiding in het veld 
bij een bestaande groep vrij-
willigers. 
De cursisten moeten na de 
basiscursus van half maart 
tot en met half juni wekelijks 
beschikbaar zijn. Voor meer 
informatie of aanmelding: 
p.mol@landschapnoordhol-
land.nl, 0800-0064483/06-
25557285.

Meer contacten dankzij 
hulp van netwerkcoach
Castricum - Wie graag het 
sociale netwerk uit wil brei-
den kan daarbij geholpen 
worden door een netwerk-
coach. Welzijn Castricum en 
MaatjeZ kunnen deskundige 
vrijwillige netwerkcoaches 
inschakelen om te helpen bij 
het opfrissen en vernieuwen 
van het netwerk. 
Bijvoorbeeld op het terrein 
van vriendschappen, acti-
viteiten of vrijwilligerswerk. 
De netwerkcoach maakt sa-
men een plan op basis van de 
wensen, biedt een luisterend 
oor, een frisse blik en steun 

bij te ondernemen stappen. 
Wie geen ondersteuning voor 
zichzelf wil vragen, maar ie-
mand kent die graag op weg 
geholpen wil worden, kan 
eveneens een beroep doen 
op de hulp van een netwerk-
coach. 
Voor meer informatie kan 
contact opgenomen wor-
den met Welzijn Castricum 
op werkdagen tussen 9.00 
en 12.30 uur, telefoon 0251-
656562. Contact per mail op-
nemen kan ook: info@wel-
zijncastricum.nl. Foto: Mez-
zo/Joost van Velzen.

Extra geld verdienen?
Castricum - In Castricum is 
nog plaats voor vijf stichtin-
gen of verenigingen om mee 
te doen met de Oranje Fonds 
Collecte. Zij kunnen zich nu 
inschrijven.
De helft van wat ze ophalen 
is voor de eigen organisatie, 

de andere helft besteedt het 
Oranje Fonds aan sociale ini-
tiatieven in Noord-Holland. 
De Oranje Fonds Collec-
te is in de week van 17 mei, 
inschrijven kan nog tot 31 
maart via www.oranjefonds.
nl/collecte.

Akersloot   Schietvereni-
ging De Vrijheid heeft ie-
dere woensdagavond club-
avond in De Vriendschap en 
belangstellenden zijn hier-
bij welkom. De uitslagen van 
17 februari: Ereklasse eerste 
Paul Twaalfhoven met 100 en 
tweede Erik Imming met 96 
punten. A-klasse eerste Bert 
Kieberl met 95 en tweede 
Dennis Arends met 94 pun-
ten. B-klasse eerste Annema-
rieke Kramer met 98 en twee-
de Hans Friking met 91 pun-
ten. C-klasse eerste Guido 
Tromp met 93 en tweede Lex 
Kramer met 93 punten.

Castricum - De afgelo-
pen week verliep rustig voor 
de brandweer. Er waren wel 
drie brandmeldingen die al-
len weer werden ingetrok-
ken voordat de tankautospuit 
uit kon rukken. De meldingen 
kwamen vanuit De Boogaert 
en twee keer van Dijk en 
Duin.

Brandweer heeft 
rustige week

Kans voor Jimmy Hendriks
Castricum - Libra Ener-
gy heeft op 19 februari een 
tweejarig sponsorcontract 
gesloten met het Castricum-
se darttalent Jimmy Hendriks. 
In 2011 won hij, op 17-jari-
ge leeftijd, het EK, de World 
Masters en werd wereldkam-
pioen bij de junioren. Jimmy 
deed voor het eerst in 2013 
mee aan het World Professio-
nal Darts Championship in 
Lakeside waar hij in de eer-
ste ronde wist te winnen van 
kampioen Martin Adams.
Jimmy heeft de top dus al 
eerder binnen handbereik 
gehad, maar door een aan-
tal tegenslagen heeft hij deze 
uiteindelijk net niet gehaald. 
Wel is hij nog altijd erg am-
bitieus en staat in Nederland 
bekend als een van de grote 

talenten van dit moment, ze-
ker gezien zijn prestaties bij 
de Dutch Open vorige maand 
in Assen. Daar liet de 21-ja-
rige darter zien dat hij nog 
steeds de internationale top 
zou kunnen bereiken. 
Via  medewerker Stephan 
Castricum van Libra Ener-
gy BV kwam Jimmy onder 
de aandacht van de direc-
tie. Door de sponsoring krijgt 
Jimmy opnieuw de kans om 
aan de top te komen. Een van 
zijn doelen is om zich weer te 
kwalificeren voor het WK en 
mogelijk volgend jaar deel te 
nemen aan het PDC-darts-
circuit. Het eerstvolgende in-
ternationale toernooi waar 
Jimmy zal darten is het HAL 
Open in Venray op 19 en 20 
maart. 

Winnaars bij 
De Vrijheid

Hulpdiensten rukken 
massaal uit, vals alarm

Castricum -Maandag om 
16.00 uur zijn de hulpdien-
sten massaal uitgerukt voor 
een voertuig te water in de 
omgeving van De Bloemen. 
Na een grote zoekactie in de 
omgeving kon niemand iets 
vinden en is de zoekactie ge-
staakt. 
Op hetzelfde tijdstip was een 

auto te water geraakt op de 
A9 bij Heemskerk en daar-
door is verwarring ontstaan. 
Twee duikwagens van de 
brandweer en een tankauto-
spuit, traumahelikopter, twee 
ambulances en diverse poli-
tie-eenheden konden weer 
retour. Foto: Hans Peter Oli-
vier.
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Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Wie kent ze niet, de juffen en meesters op de Uitgeestse basisscholen. Ze kennen 
vaak de helft van het dorp! Monique Teeling ging bij de scholen langs om de juffen 
en meesters te vragen naar hun ervaringen in Uitgeest. Haar bevindingen vindt u  
onder deze kop regelmatig in de Uitgeester Courant.

Uitgeest - Zij volgde de 
Kleuter Leidster Opleiding 
School in Haarlem en staat 
inmiddels meer dan 30 jaar 
voor de klas. Nelleke Wester 
kwam op 21-jarige leeftijd in 
Uitgeest werken en merkte 
direct dat de Uitgeester be-
woners haar echt wilden le-
ren kennen. Zij werkte eerst 
op de Molenhoek. Een ka-
tholieke school waarvan zij 
zich onder andere herinnert 
dat alle leerkrachten van ver-
schillende Uitgeester scholen 
door de pastoor werden uit-
genodigd als deze jarig was. 
Er werd koffie met taart ge-
serveerd en zodoende kende 
iedereen elkaar. 
Toen haar derde zoon werd 
geboren, stopte zij met wer-
ken. Dat hield zij precies 
twee jaar vol maar wilde toen 
graag weer aan het werk. 
Zij werd aangenomen op de 
openbare basisschool voor 
Dalton onderwijs De Wissel. 
Ooit waren hier zes kleuter-
klassen, nu zijn er nog twee 
over met kinderen van de 
Kleis en uit het dorp maar 
ook uit Heemskerk. Met een 
lach vertelt Nelleke dat er nu 
zelfs kinderen in haar klas 
zitten van wie zij de moeders 

heeft les gegeven. Nelleke: 
“Het is leuk om dingen in een 
leerling van een ouder te her-
kennen.” 
De kleuters vindt zij niet zo-
zeer veranderd in de loop der 
jaren, wel de wereld om hen 
heen. Haar hart ligt echt bij 
deze leeftijdsgroep waarmee 
je zo goed kunt inspelen op 
bepaalde activiteiten. Is er 
een bezoek aan de dieren-
tuin geweest, dan is dat pri-
ma in te passen in het spe-
len met letters of cijfers. Nel-
leke: “Wij werken volgens het 
Daltonprincipe en leren kin-
deren stap voor stap zelf-
standig worden. Dat doen 
wij door samen te werken en 
ze te leren omgaan met ver-
antwoordelijkheid. We bou-
wen dat heel rustig op. Men 
weet niet altijd waar Dalton 
onderwijs voor staat en het 
idee bestaat dat kinderen 
hier alles zelf moeten doen.” 
Dat dit zeker niet het ge-
val is, wil Nelleke graag toe-
lichten. “Hier krijgen kinde-
ren taken op hun eigen ni-
veau, de kleuters werken 
met een weektaak met op-
drachten die in de loop van 
de week moeten worden af-
gerond. De leerkracht zorgt 

ervoor dat ieder kind suc-
ces ervaart bij het maken van 
de taak. Ook hebben wij het 
maatjes systeem waarbij de 
leerling voor een week een 
maatje heeft waarmee wordt 
samengewerkt, na een aantal 
weken wisselen de kinderen 
in de klas van plek en werken 
ze weer samen met een an-
der maatje. Een aantal keer 
per jaar wisselen de kinde-
ren zelfs van klas. Tijdens de 
wisselmiddag mogen zij zelf 
een activiteit kiezen. Zij zitten 
dan met verschillende leeftij-
den door elkaar. Zo zie je een 
kind uit groep 8 samen knut-
selen met een kind uit groep 
4.  Hierdoor leren zij elkaar 
goed kennen en dat bevor-
dert het gevoel van veiligheid 
op school.” 

Het is vrijdagmiddag en de 
kinderen luisteren aandach-
tig naar juf Nelleke die zeer 
beeldend een spannend ver-
haal voorleest. Een vierjarig 
jongetje droomt weg, wijst 
naar beneden en fluistert: 
“Nieuwe sok” om vervolgens 
zijn andere voet naar voren 
te steken en er geheimzinnig 
aan toe te voegen: “Ik heb er 
nóg een”.

Dagbustocht voor 65-plussers

Uitgeest - De jaarlijkse dag-
bustocht voor Uitgeesters 
van 65 jaar en ouder wordt 
door de S.U.S. dit jaar geor-
ganiseerd op woensdag 11 
mei.

Om 8.15 uur vertrekt de bus 
vanaf het gemeentehuis en 
rijdt richting Utrechtse Heu-
velrug. Voordat er een gids 
instapt voor een mooie tocht 
door de Utrechtse Heuvel-
rug wordt er eerst koffie ge-
dronken, uiteraard met ge-
bak. Zo komt u meer te we-
ten over de slag bij Arnhem, 
de Amerongse Bovenpolder, 
het huis van Keizer Wilhelm II 
en Kasteel Zuylenstein.
Na deze tocht rijdt de bus 
verder richting Barneveld 
naar het Oude Ambachten & 
Speelgoed Museum, alwaar 
u eerst aan tafel gaat voor de 
lunch. 
Aansluitend staat een bezoek 
aan het museum op het pro-
gramma. Het Oude Ambach-
ten en Speelgoedmuseum 
is werkelijk uniek. Het is het 
grootste particuliere museum 
op de Veluwe met 150 oude 
ambachten, verzamelingen, 
gereedschappen, werktui-

gen en huishoudelijke artike-
len. Regelmatig is er een am-
bacht in werking. Het Speel-
goedmuseum bezit prachti-
ge poppen, vernuftige con-
structies van Meccano, Dinky 
Toys, oude kinderserviesjes, 
poppenhuizen, stoommachi-
nes, rijdende treinen, mecha-
nisch blikken speelgoed.
De bijdrage voor deze dag-
bustocht is vastgesteld op 
37,50 per persoon. Dit is in-
clusief vervoer met luxe tou-
ringcar, twee keer koffie met 
gebak, rondrit Utrechtse 
Heuvelrug met gids, koffieta-
fel met soep en kroket en en-
tree museum.

U kunt zich op dinsdag 8 
maart en donderdag 10 maart 
tussen 9.00 en 12.00 uur in-
schrijven op het kantoor van 
de S.U.S. ,1ste etage van 
dorpshuis de Zwaan, Middel-
weg 5 te Uitgeest. Contan-
te betaling bij inschrijving. U 
ontvangt dan een deelname-
bewijs en brief met informa-
tie over deze dag. 
U dient voor deelname aan 
deze dag redelijk goed ter 
been te zijn; rollators worden 
niet meegenomen.

Aangepaste busroutes 
tijdens renovatie tunnel
Uitgeest - De buslijnen 
73 (Haarlem – Uitgeest) 
en 74 (IJmuiden – Heems-
kerk) krijgen een aange-
paste route tijdens de re-
novatie van de Velsertun-
nel. Dit zijn de provincie 
Noord-Holland en Con-
nexxion overeengeko-
men in een alternatief ver-
voersplan voor de komen-
de periode. Voor de bus-
reiziger wordt de omrijd-
tijd tijdens de afsluiting 
van de Velsertunnel daar-
mee aanzienlijk ingekort.  

Tijdens de renovatie van 
de Velsertunnel wordt al 
het verkeer omgeleid via 
de A9/Wijkertunnel. Om 
de reistijd voor deze om-
leidingsroute in te korten 
zijn de provincie Noord-
Holland en Connexxion 
gekomen tot een goed 
alternatief vervoersplan. 
Hierbij wordt het busver-
voer zoveel mogelijk aan-
gesloten op de veerpont 
in Velsen (buslijn 74) of 
op het NS station in Sant-
poort-Noord (buslijn 73). 

Om een goede overstap 
mogelijk te maken naar de 
veerpont of trein, gaan de 
bussen rijden op de veer-
pont- en treintijden. Voor 
jaarabonnementshouders 
van Connexxion die veel 
gebruik maken van lijn 73 
wordt een compensatiere-
geling uitgewerkt vanwe-
ge de overstap op de trein 
voor het traject Santpoort-
Noord – Beverwijk. De 
busreiziger wordt binnen-
kort via Connexxion op de 
hoogte gebracht van de 
nieuwe busroutes.
 
De provincie betaalt mee 
aan de aangepaste om-
leidingen van het open-
baar vervoer tijdens de 
sluiting van de Velsertun-
nel. Met deze bijdrage wil 
de provincie het openbaar 
vervoer ook aantrekkelijk 
houden tijdens de renova-
tiewerkzaamheden. De al-
ternatieve busroutes gaan 
in vanaf 16 april en gelden 
gedurende de periode dat 
de Velsertunnel gereno-
veerd wordt.
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Aker ‘97 doet goede zaken 
Akersloot - Het team van bil-
jartvereniging Aker ‘97 heeft 
deze week goede zaken ge-
daan in de strijd om het kam-
pioenschap in de allerhoog-
ste klasse van het district. Het 
team, dat bestaat Rob Leve-
ring, Gerard Oud, Piet Weber, 
Patrick Verduin en Henk Le-
vering, wist de grootste con-
current Lang Rond 1 uit Alk-
maar een gevoelige neder-
laag toe te brengen. Er werd 
met 13-1 gewonnen. Kopman 
Rob Levering behaalde in zijn 
eerste partij een moyenne 
van 1.44 en versloeg daar-
mee kopman van Lang Rond, 
Rob van Riesen ruimschoots. 
Ook zijn tweede partij was 

van grote klasse, 1.20. Twee-
de man Piet Weber versloeg 
Rob Koning tweemaal met 
mooie gemiddelden: 0.605 in 
zijn eerste partij en 0.638 in 
zijn tweede. Voor Patrick Ver-
duin was het in zijn eerste 
partij remise tegen Sieb Mul-
der, maar de tweede partij 
wist hij ruimschoots te win-
nen met een moyenne van 
0.575. Door deze ruime over-
winning heeft het team van 
Aker ‘97 afstand genomen 
van haar achtervolgers, 

Aker ‘97 speelt haar wed-
strijden in biljartcentrum De 
Vriendschap, liefhebbers zijn 
iedere donderdag welkom.

Blessures nekken Croonenburg
Castricum - De dames van 
Croonenburg zijn zich er be-
wust van om elk punt te pak-
ken om degradatie uit de 
tweede divisie te ontlopen. 
Tegen Leyton uit Leiderdorp 
was die mogelijkheid er weer. 
Maar het noodlot sloeg toe. 
Hardhitter Winnie Assendelft 
raakte op 20-18 in de eer-
ste set geblesseerd. Zij kwam 
niet meer terug in de wed-
strijd en coach van den Ou-
tenaar vreest voor de rest van 
het seizoen: ,,Als de pass wat 
minder is kan de setter al-
tijd de bal kwijt aan Winnie, 

daar zullen we andere oplos-
singen voor gaan bedenken.” 
De eerste set ging verloren 
met 25-19. In de tweede set, 
na een matig begin kwam 
Croonenburg sterk terug. Er 
werd uitstekend verdedigd  
en aanvallend was vooral Li-
san Kok op het midden on-
genaakbaar. Croonenburg 
kwam tot 23-23 maar door 
een discutabele uitbal trok 
Croonenburg aan het kortste 
eind. In de derde set verloor 
Croonenburg. Lisan Kok kon 
op het midden te weinig wor-
den aangespeeld. Dat maak-

Is Rommel 
opvallend?

Limmen - Op vrijdag 19 fe-
bruari speelde de schakers 
van Vredeburg 2 een bonds-
wedstrijd in Aartswoud, ter-
wijl Vredeburg 3 koploper 
Castricum 4 ontving. Vre-
deburg 2 bezet,  net als te-
genstander Aartswoud 5, 
een positie in de midden-
moot van de ranglijst van de 
derde klasse C. Toch werd 
het duel niet zo spannend 
als gehoopt. Robin Rommel 
presteerde weliswaar op-
vallend door aan het eer-
ste bord zijn tegenstander 
gedecideerd te verslaan. 
Ook Remi  Aafjes verover-
de een mooi scalp. Zijn te-
genstander, met 300 rating-
punten meer, werd versla-
gen. Maar door nederlagen 
van Dick Aafjes, Jaap Lim-
men, Gertjan Hafkamp en 
Marlies Sturk werd Vrede-
burg 2 met een 4-2-neder-
laag huiswaarts gestuurd. 
Door miscommunicatie tus-
sen de beide chauffeurs 
werd de eerder nog opval-
lende Robin Rommel over 
het hoofd gezien en per on-
geluk achtergelaten in de 
speellocatie in Aartswoud: 
een dubbele rit voor team-
captain Dick Aafjes. Bij het 
duel Vredeburg 3-Castri-
cum 4 was de ijzersterke 
prestatie van Gijs Pouw in 
het oog springend. Met een 
voorbeeldige opbouw be-
reikte hij stellingsvoordeel 
en wist dit technisch fraai 
uit te bouwen naar een vol 
punt. Nadat Marcel Wester 
en Chiel Pepping de koning 
hadden moeten omleggen, 
was Bert van Diermen nog 
de enige die een nederlaag 
voor het viertal kon voor-
komen. Maar Van Diermen 
nam te veel bedenktijd en 
vergat zijn klok in te druk-
ken. Door de 3-1 nederlaag 
komt Vredeburg 3 maar niet 
weg van de laatste plaats in 
de vierde klasse F.

te Croonenburg kwetsbaar; 
het team verloor met 25-
19. In de vierde set ging het 
kaarsje uit en verloor Croo-
nenburg met 25-14. De ge-
hate 4-0 was een feit. Croo-
nenburg rest nog een zwaar 
programma en zal alle zeilen 
bij moeten zetten om behou-
den te blijven voor de twee-
de divisie. 
De eerstkomende wedstrijd 
is tegen US (nummer 2) in 
Amsterdam. De meiden van 
Danny van de Outenaar zijn 
gebrand op een sportieve 
verrassing.

Team CSV/Meervogels 
doet zichzelf tekort

Castricum - De handbal-
mannen van CSV/Meervo-
gels reisden afgelopen za-
terdag af naar Aalsmeer om 
daar tegen de nummer een te 
strijden, Aalsmeer 3. De man-
nen uit Akersloot en Castri-
cum staan zelf op nummer 
twee dus dit beloofde een 
spannende wedstrijd te wor-
den. 
CSV/Meervogels liet meteen 
bewegelijk handbal zien. Bin-
nen enkele minuten stond 
het 0-3 voor de gasten. De 
thuisploeg, met veel ervaring 
in het team, liet dan ook met-
een weer wat van zich horen 
en kwam weer vrij snel te-
rug naar een 4-3 voorsprong. 
Aalsmeer kon zelfs even uit-
lopen naar een stand van 7-5, 
maar vervolgens kon CSV/
Meervogels daar weer over-
heen met een stand van 7-9. 

In de laatste minuten van de 
eerste helft kon Aalsmeer 3 
iets uitlopen. Na een stand 
van 10-10 werd er gerust met 
een stand van 14-12.
Even stond het nog 16-14 
voor Aalsmeer 3 na de rust, 
maar al snel werd dit 18-14 
en 20-16. 

Bij een stand van 21-17 en 
nog een paar minuten te 
spelen heeft CSV/Meervo-
gels dan ook de strijdbijl er-
bij neergelegd. De einstand 
werd 24-18. Het eerste ver-
lies in de competitie sinds 
de thuiswedstrijd tegen 
Aalsmeer. De strijd om plaats 
twee is nog in volle gang. 
CSV/Meervogels zal aantre-
den op zaterdag 5 maart in 
sporthal de Bloemen te Cas-
tricum om 20.20 uur tegen de 
nummer 5 Donar.

Haal het beweegdiploma
Castricum - Volleybalver-
eniging Croonenburg is de 
eerste volleybalvereniging in 
Nederland die een Beweeg-
diploma aan mag bieden Op 
dinsdag 1 maart is er voor 
kinderen van twee tot zes 
jaar een clinic  Funvolley/Be-
weegdiploma van 10.00 tot 
11.00 in De Bloemen. Nijntje 

zal hierbij aanwezig zijn. Om 
11.00 is de feestelijke uitrei-
king van het officiële keur-
merk. Ook Joelle Staps, di-
recteur van de volleybalbond 
Nevobo, zal acte de presen-
ce geven. Om 11.30 uur zijn 
de leerlingen van de basis-
scholen aan de beurt met de 
smashbalclinic. 

Derde plaats en bokaal 
voor schaatsers VKIJ

Castricum - Op zondag-
avond vond bij de Meent in 
Alkmaar de Volharding Bo-
kaal 2016 plaats. Een jaar-
lijkse wedstrijd tussen alle 
schaatsverenigingen van de 
ijsbaan waarin in iedere cate-
gorie voor iedere vereniging 
de beste schaatsers worden 
afgevaardigd. Voor de Ver-
eniging Kennemer IJsbaan 
(VKIJ) Castricum stonden in 
totaal achttien deelnemers 
aan de start. Vele schaatsers 
van de VKIJ schaatsten hun 
beste wedstrijd ooit. Daar-
naast werd er door Paulien 
Verhaar en Thom de Vries 
een nieuw toernooirecord 

geschaatst. Paulien verbeter-
de een uit 2001 oud record 
record op de 1000 meter die 
op naam stond van Mariska 
Huisman naar 1.26.17. Thom 
verbeterde een uit 2006 oud 
record op de 500 meter die 
op naam stond van Koen Ver-
weij met meer dan een se-
conde naar 39.20.
VKIJ mocht een progressie-
bokaal in ontvangst nemen. 
Deze is voor de vereniging 
die ten opzichte van het vo-
rige toernooi de hoogte stij-
ging in punten heeft mogen 
noteren. VKIJ behaalde bo-
vendien de derde plaats in 
het eindklassement. 

Castricum - Vrijdag is voor 
de 47e keer het kaartfestijn 
georganiseerd in de Vitesse-
kantine voor de oudere inwo-
ners. Er was drinken, hapjes 

en soep. Winnaar vab de kla-
verjasdrive werd Annie Zijp 
met 5474 punten. De tweede 
prijs was voor Jan Dam met 
3428 punten.



Aula wordt theaterzaal 
en muziektempel

Castricum - Het Jac. P. 
Thijsse College heeft een bij-
zondere culturele periode 
achter de rug en het is nog 
niet voorbij. Op woensdag 13 
en 14 april staat de school-
musical Shrek op de plan-
ken. De schoolmusical groep 
‘JPteens-on stage’ is al maan-
den bezig met de voorberei-
dingen.
Op 1 en 2 februari presen-
teerden leerlingen uit de the-
aterklassen 5havo en 6vwo 
een zelfgeschreven stuk. 
Voor de pauze 5h-leerlingen 
met het stuk De Laatste re-
genboog, waarin  het losla-
ten van  emotionele ballast 
centraal stond. Een produc-
tie waarin bezoekers door 
dans, zang, muziek, monolo-
gen, gedichten en strak neer-
gezette karakters 45 minu-
ten geboeid zaten te kijken. 
Na de pauze kon het pu-
bliek genieten van  het 6vwo 
-stuk Iemand nog taart. De 
leerlingen speelden met een 
prachtig, zelfgemaakt, decor.  
Daarnaast gebruikten ze heel  
veel attributen die het publiek 
gelijk in de jaren 60 brach-
ten. Vier psychiatrische pa-
tiënten, die  samen met een 
door waanzin gedreven arts 
op een etage wonen, brach-

ten het er uiteindelijk niet al-
lemaal levend vanaf. Afgelo-
pen week werd de aula om-
gebouwd tot muziektempel. 
Op het podium stonden vier 
keyboards,  een vleugel, acht 
xylo-/metallofoons, diver-
se akoestische gitaren, een 
drumstel, twee elektrische 
gitaren, een basgitaar, diver-
se blaas- en strijkinstrumen-
ten , tien zangmicrofoons en 
een hele hoek vol percussie-
instrumenten. 
Tijdens drie avonden werden 
vier grote shows gegeven en 
er is geen instrument onbe-
speeld gebleven. 352 leerlin-
gen hebben uiteindelijk op-
getreden voor 1600 man pu-
bliek. Alle leerlingen met mu-
ziek in het lespakket treden 
op vanaf de derde klas. Voor 
de examenklassen 4mavo, 
5havo en 6vwo was het ex-
tra spannend omdat dit hun 
praktijkexamen muziek was. 
Er waren zelfs leerlingen die 
wel zes instrumenten be-
speelden.  Daarnaast heb-
ben vooral de leerlingen uit 
de hogere klassen voor een 
groot deel  de arrangemen-
ten zelf geschreven. 
En nu dus op woensdag 13 
en 14 april de schoolmusical 
Shrek.

,,Herdenk de Februaristaking, 
solidariteit is van groot belang”

Castricum - Chaja Kau-
se van Bergen (80) woont al 
45 jaar in Castricum en komt 
oorspronkelijk uit Amster-
dam. Zij voelt zich zeer be-
trokken bij de herdenking 
van de Februaristaking 1941 
door haar ervaringen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 
,,Vele tienduizenden burgers 
hebben het werk stilgelegd 
in februari 1941. Zij kwamen 
op voor de vervolgde Joodse 
bevolking. En dit tijdens de 
Duitse bezetting!”

‘Staakt! Staakt Staakt!’ stond 
er boven het manifest dat 
verspreid werd na de razzia 
op 427 joodse mannen. Uit 

solidariteit met hun mede-
burgers staakten arbeiders 
op de werven. Het tramper-
soneel legde het openbaar 
vervoer plat. Tienduizenden 
Amsterdammers staakten 
mee. Ook naar andere plaat-
sen sloeg de actie over: de 
Zaanstreek, Kennemerland, 
Utrecht, Hilversum en Weesp. 
Nationaal en internationaal 
maakte de Februaristaking 
grote indruk en vormde een 
bron van inspiratie.
Dit jaar is het 75 jaar geleden 
dat deze staking plaatsvond. 
Nu staat de collectieve ver-
zetsdaad symbool voor soli-
dariteit en het opkomen voor 
een ander. ,,Ik roep iedereen 

op bij de herdenking aanwe-
zig te zijn of om de staking 
op een andere manier te her-
denken. Solidariteit is ook of 
juist nu van groot belang.”

De herdenking vindt plaats 
op 25 februari om 16.30 uur 
bij de Dokwerker op het Jo-
nas Daniel Meijerplein in 
Amsterdam. Ook koning Wil-
lem Alexander is er bij. Het 
gemeentevervoer in Amster-
dam staat als eerbetoon een 
minuut stil om 11.00 uur. De 
NOS doet verslag van 16.00-
17.50 (NPO 1) en 20.30-21.05 
(NPO 2). Het complete pro-
gramma is te vinden op www.
februaristaking.nl. 

Castricum - Ab Schuit van 
biljartvereniging Onder Ons 
is afgelopen weekend  dis-
trictskampioen bandstoten 
tweede klasse geworden. 
Deze finale werd georgani-
seerd door Onder Ons in Bil-
jartcentrum Castricum, dus 
Ab speelde een thuiswed-
strijd. 
Ab moest het opnemen tegen 
zwaargewichten zoals Siem 
Veldhoven en Richard Guts-
ke, beiden kaderspelers, Jan 
Koorn, extra klasse libre en 
oud Nederlands kampioen 
driebanden  Jan Gieskens.  
Ab was ze allemaal de baas. 
Ab speelde één partij remise 
tegen Fred Braan en verloor 
één partij van Gertjan Rayer. 
De spannendste partij was 

de finalepartij tegen JanHans 
Berg. Na  zo¹n vijftien beur-
ten had Ab een achterstand 
van meer dan dertig caram-
boles opgelopen en bij een 
partijlengte van 75 caram-
boles is dat bijna kansloos. 
In de zestiende beurt keerde 
het tij, Ab maakte achtereen-
volgens een serie van tien en 
24 en nam daarmee de lei-
ding. In de 24e beurt maakte 
Ab de partij uit met een slot-
serie van vijf en haalde hier-
mee de kampioenstitel bin-
nen. 

De tweede plaats was voor 
Siem Veldhoven en de enigs-
zins geblesseerde Jan Koorn 
moest met brons genoegen 
nemen.

Castricum - In de nacht 
van woensdag 10 op don-
derdag 11 februari rond 2.45 
uur is een zeventienjari-
ge jongen uit Castricum be-
roofd in Zaandam. Hij liep in 
een groepje van vijf perso-
nen over straat toen hij van-
uit het niets door twee man-
nen vastgepakt en bedreigd 
werd met een mes. Door één 
van de verdachten werd een 
ketting van het slachtoffer 
zijn nek gerukt. Daarna ging 
het tweetal er vandoor.

Jongen beroofd

Castricum - De werkgroep 
Castricum-Ethiopië organi-
seert de traditionele vasten-
maaltijd met twee of meer 
stamppotten met toebeho-
ren. Nieuw is dat de maaltijd 
deze keer wordt gehouden 
op zondagavond, op 6 maart 
vanaf 17.00 uur in het Paro-
chiecentrum, Dorpsstraat 
113. De kosten bedragen vijf-
tien euro. De opbrengst is 
bestemd voor het lunchpro-
ject voor kinderen in Ethio-
pië. Aanmelden met naam, 
adres en telefoonnummer 
plus het aantal personen via 
liahoogeland@zonnet.nl. Te-
lefonisch opgeven kan ook: 
0251-656100.

Vastenmaaltijd

Castricum - De vijfde speel-
ronde van de voorjaarscom-
petitie bandstoten bij biljart-
vereniging Wik, kenmerk-
te zich door een matige op-

Cees positieve 
uitschieter 

komst en minder goede re-
sultaten. De spelers had-
den moeite met het nieu-
we laken en nieuwe speel-
ballen, behalve Cees Burg-
meijer, die totaal geen moei-
te had, om tot een uitstekend 
resultaat te komen. Met drie 
series van zeven caramboles 
en twee series van zes ca-

ramboles stoomde Cees naar 
de overwinning. Wim van 
Duin moest het geweld van 
Cees ondergaan. Met deze 
overwinning pakte Cees de 
vijftien wedstrijdpunten en 
nestelde zich op een derde 
plaats van de ranglijst, met 
twee wedstrijden minder ge-
speeld dan de koploper. 

Open dag Montessori
Castricum - De Montes-
sorischool houdt een open 
dag op woensdag 9 maart 
van 9.00 tot 12.00 uur aan de 
Koekoeksbloem 55. Om 9.00 
uur zal directeur Emé Jonk-
man belangstellenden wel-
kom heten met een korte in-
troductie over de school en 
het Montessori-onderwijs. 
Daarna kan een kijkje wor-
den genomen in de klassen 
waar de kinderen aan het 
werk zijn. Wie niet in de ge-
legenheid is de open och-
tend te bezoeken kan voor 
meer informatie of een rond-
leiding contact opnemen via 

0251-654888 of e-mail info@
obsdemontessori.nl. 
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Castricum - Op de Helm-
bloem is sprake van voort-
durende overlast veroorzaakt 
door jongeren en het stel-
selmatig pesten van een be-
woner. Er is ook sprake van 
moedwillige vernielingen. De 
betreffende knapen zijn ge-
fi lmd en de wijkagent stelt 
een onderzoek in naar de 
identiteit, en de politie gaat 
in deze en omliggende stra-
ten extra surveilleren.

Overlast jeugd

Akersloot - Vorige week 
maandag rond 11.20 uur 
kreeg de politie de melding 
dat op de A9 richting Alk-
maar een bestuurder reed 
die raar rijgedrag vertoon-
de.  Hij reed slingerend over 
de weg, beet in zijn stuur tij-
dens het rijden en hij zou de 
vangrail hebben geraakt. De 
bestuurder zou bekend staan 
als harddrugsgebruiker. Ter 
hoogte van Akersloot zag de-
ze politie het voertuig. De be-
stuurder had bijna drie rij-
stoken nodig om zich over 
de weg te verplaatsen. Te-
vens varieerde hij sterk in zijn 
snelheid. Uiteindelijk iheb-
ben meerdere politieauto’s 
het voertuig gevolgd en er 
werd een stopteken gegeven 
waaraan de man voldeed. De 
bestuurder is overgebracht 
naar bureau Alkmaar. 

Bijten in stuur

Bakkum - Woensdag om-
streeks 11.45 uur ontstond 
ruzie tussen een te voet lo-
pende ruiter met een pony 
en een passerende automo-
bilist op de Heereweg. Omdat 
er op die weg vaak te hard 
wordt gereden volgens de 
ruiter, had deze een zweep-
je uitgestoken om zo de vaart 
uit een naderende auto te 
halen. De automobilist moest 
moest uitwijken, maar raak-
te tocht het zweepje. De au-
tomobilist werd boos, stap-
te uit en ontdekte dat hij ge-
fi lmd werd waar de man niet 
van was gediend. De politie 
heeft duidelijk gemaakt dat 
je zo niet met elkaar omgaat 
in het verkeer. 

Met zweepje 
auto hinderen

Bakkum - Dinsdag is inge-
broken in een woning aan 
de Jacob Rensdorpstraat. De 
achterdeur is geforceerd, di-
verse goederen zijn ont-
vreemd. Het is gebeurd tus-
sen 16.00 en 21.30 uur.

Inbraak woning

Dockside in Oude Keuken
Bakkum - Komende zondag 
Ierse folkmuziek in De Oude 
Keuken met de band Dock-
side uit Heemskerk. Iers met 
Schotse, Franse, Nederland-
se en Jiddische invloeden, 
bruisend als een goed glas 
Guinness. 
Met accordeon, gitaren, vi-
ool, contrabas en meerstem-
mige vocalen trekt Dockside 
al meer dan twintig jaar de 
aandacht in de IJmond en ver 
daar buiten. De band speelt 
ontroerende ballads, drink- 
en strijdliederen, hornpipes, 
jigs en reels. Terugkeren-
de thema¹s zijn de zee, het 
vissersbestaan en heimwee 
naar Ierland, alles op eigen 
wijze gearrangeerd. Met An-

dré Uitgeest, gitaren, banjo, 
whistles en leadzang, Marc 
van der Meij, accordeon, pi-
ano en zang, Marleen Plooij, 
viool en zang, Jos Molenaar, 
contrabas, gitaar en zang. 
Dockside speelt zondag 28 
februari van 14.00 tot 16.00 
uur.
Op zaterdag 27 februari kun-
nen gasten tijdens het diner 
van 18.00 en 20.00 uur genie-
ten van een optreden van trio 
Ed Beerepoot met een meng-
sel van gypsy jazz, gebaseerd 
op de muziek van Django 
Reinhardt. De Oude Keuken 
is te vinden op het terrein van 
Dijk en Duin/landgoed Duin 
en Bosch in Bakkum, ingang 
Zeeweg.

Samenwerking tussen 
verloskundigen beloond 

Regio - Vanaf 1 januari 2017 
is het voor alle partijen, die te 
maken hebben met verlos-
kundige zorg, verplicht om 
samen te werken in samen-
werkingsverbanden. In de re-
gio Midden Kennemerland is 
dit sinds enige jaren al goed 
opgepakt. 
Het Verloskundig Samenwer-
kingsverband (VSV) Midden 
Kennemerland is een samen-
werking tussen verloskun-
digen, gynaecologen, kin-
derartsen en verpleegkundi-
gen van het Rode Kruis Zie-
kenhuis (RKZ) en de echos-
copisten en kraamzorg in 
de regio Midden Kennemer-
land. Zorgverzekeraar Zilve-
ren Kruis heeft deze samen-

werking onlangs beloond 
met een driejarig voorkeurs-
contract.
Machteld Raat-van ‘t Hof, 
eerstelijns verloskundige uit 
Castricum: ,,Wij vinden het 
als verloskundigen belangrijk 
om onze cliënten centraal te 
stellen. Door onze intensie-
ve samenwerking binnen het 
VSV stellen we met elkaar 
voor iedere cliënt vast wat 
de beste zorg is en op welke 
plek. Zorg op maat, dus. On-
ze cliënten voelen zich hier-
door begeleid in een profes-
sioneel samenwerkend team, 
waarbij binnen de medische 
mogelijkheden geluisterd 
wordt naar hun wensen en 
voorkeuren.”

Jonge senioren belangrijk 
voor gemeente Castricum
Castricum - Jonge senio-
ren zijn belangrijk voor de 
gemeente en het was daar-
om een goede zaak dat ve-
le mensen zich op dinsdag 
16 februari op het gemeen-
tehuis lieten voorlichten over 
de mogelijkheden om maat-
schappelijk actief te zijn. Zij 
werden geïnformeerd over 
vrijwilligerswerk als nieuwe 
uitdaging en leuke en zin-
volle tijdsbesteding. In work-
shops vertelden vrijwilligers 
over hun werk en bij stands 
kregen zij gericht informatie 
over vrijwilligersorganisaties 

en hun vacatures. Na afl oop 
kregen alle bezoekers infor-
matie mee met onder ande-
re een wegwijzer �Hoe vind 
ik passend vrijwilligerswerk¹ 
en een vrijwilligerstest. Wie 
geïnteresseerd is in vrijwilli-
gerswerk kan een kijkje ne-
men op www.vrijwilligers-
werkcastricum.nl  en bij de 
Vrijwilligers Vacaturebank. 
Hiervoor kan men terecht bij 
het Steunpunt Vrijwilligers-
werk van Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel. (0251) 
65 65 62, vcc@welzijncastri-
cum.nl. Foto: Nico Lute.

Castricum - Afgelopen zon-
dag vond de vierde ronde 
van de West Friese Jeugd 
Judo Competitie plaats; een 
competitie tussen verschil-
lende judoclubs uit Noord-
Holland. Judoclub Groefse-
ma deed voor het eerst met 
een jeugdteam mee. In het 
nog jonge team staan: Fed-
de, Nina, Melle, Roos, Boy, 
Enkush, Karlijn en Lois. Het 
team nam het op tegen Dojo 

’t Loo, Hensbroek en De Uit-
komst. De eerste wedstrijd 
tegen Dojo ’t Loo werd on-
danks winstpartijen van Lois, 
Karlijn en Nina nipt verlo-
ren. Hierna werd Hensbroek 
verslagen met 10-6. Winst-
partijen waren er voor Nina, 
Fedde, Lois, Enkush en Kar-
lijn. De laatste wedstrijd te-
gen Uitkomst ging net als de 
eerste wedstrijd tegen Dojo ‘t 
Loo verloren. 

Castricum - De Oranjelaan 
tussen de Soomerwegh en 
Kleibroek krijgt een nieuwe 
inrichting. Verkeer moet re-
kening houden met omlei-
dingen en wegafsluitingen. 
De werkzaamheden zijn van 
29 februari tot en met 27 mei.  

Oranjelaan 
gaat dicht

Bestemmingsverkeer kan via 
diverse andere straten de be-
stemming bereiken. 

Voor doorgaand verkeer geldt 
de hele periode een omlei-
ding via de Prinses Beatrix-
straat. Ook voor fi etsers geldt 
een omleiding; deze verschilt 
per fase en staat op borden 
aangegeven. Bus 164 rijdt tij-
dens de afsluitingen een om-
leiding via de Kleibroek.
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