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Castricum - Na de grote 
overwinning tijdens het Ne-
derlands Kampioenschap, 
waar Sanne Verstegen met 
een nieuw kampioenschaps-
record de 800 meter won in 
2.01.83, heeft zij zaterdag 
weer en record gebroken.
Bij wedstrijden van de World 
Indoor Tour in Birmingham 
verbeterde Sanne het Neder-
lands record op de 1000m. 
Dat record stond al sinds 
1990 op naam van Olympisch 
kampioene Ellen van Lan-
gen. Met haar tijd van 2.38.76 
is Sanne bijna een seconde 

sneller. Sanne loopt volgende 
week voor Nederland het EK 
Indoor in Belgrado. 

Akersloot - De politie heeft 
in de nacht van dinsdag 14 
op woensdag 15 februa-
ri twee overleden personen 
aangetroffen in een gepar-
keerd voertuig aan de Veer-
polder in Haarlem. 

Agenten onderzochten het 
voertuig na een melding van 
een vermissing. Het vrouwe-
lijke slachtoffer is een 46-ja-
rige vrouw uit Heiloo. Het an-
dere slachtoffer is een man 

van 53-jaar uit Akersloot. Een 
misdrijf kan worden uitgeslo-
ten. De politie gaat uit van 
een noodlottig ongeluk. 

NHD meldt dat de twee ach-
terin het bestelbusje zijn aan-
getroffen. Forensisch onder-
zoek heeft uitgewezen dat 
het tweetal door koolstofmo-
noxidevergiftiging om het le-
ven zijn gekomen, vermoede-
lijk door een kacheltje dat in 
de auto is aangetroffen.

Minder hoog in Zandzoom
Castricum - De fractievoor-
zitters in de gemeenteraad 
hebben donderdag inge-
stemd met een voorstel van 
CKenG om alle zaken die be-
trekking hebben op dit ont-
wikkelplan Zandzoom op-
nieuw te bekijken. Bezorg-
de bewoners, verenigd in 
Het Inspraakcollectief Zand-
zoom, hebben eerder 84 brie-
ven aangeboden aan het ge-
meentebestuur waarin ui-
ting wordt gegeven aan de 
zorgen die bestaan rond het 
project. 

De eerste bouwprojecten in 

het Zandzoomgebied leiden 
tot problemen. Vooral door de 
hoge bebouwing en de grote 
plaatselijke dichtheid werden 
omwonenden met hun lage-
re woningen compleet in de 
schaduw gezet en verloren 
zij voor een belangrijk deel 
hun privacy. GroenLinks wil 
dat over ieder uitwerkings-
plan een openbare raadscar-
rousel wordt gehouden en 
een maquette moet worden 
gemaakt waarbij ook de be-
staande huizen in de directe 
omgeving staan aangegeven. 
En de partij wil de maximale 
bouwhoogtes omlaag bren-

gen, voor vrijstaande en rij-
tjeswoningen van maximaal 
elf meter naar negen meter 
en voor de gestapelde wo-
ningen van maximaal veer-
tien meter naar twaalf meter. 
Rob Glass van GroenLinks: 
,,De projectontwikkelaar lijkt 
hier ongehinderd zijn gang 
te kunnen gaan. Wij willen  
voorkomen dat we later op 
de blaren moeten zitten, zo-
als we dat onlangs nog heb-
ben meegemaakt.” 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

2 pers. sperziebonen
+ gesch. aardappelen

2 biefstuk tartaar
Samen €4,99

Rundvlees salade
100 gram €0,59

Stoofl apjes
kant en klaar
2e grati s

HAMBURGERS
4 STUKS € 4,99
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CAKE VAN DE WEEK

KANEEL CAKE

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

FEBRUARI 
CAKE MAAND!!

FEBRUARI 
CAKE MAAND!!

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

6,95
8,95
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Brandweer, carnaval en vossenjacht
Castricum - Vrijdagmiddag 
heeft de brandweer mee-
gedaan met het carnavals-
feest op basisschool Paulus. 
Ze waren gekomen met di-
verse brandweerwagens, zo-
dat de kinderen verschil-

lende waterspelletjes kon-
den doen. Na afl oop was er 
polonaise op het plein met 
muzikale begeleiding van 
de toeters en bellen van de 
brandweerauto¹s.
Die ochtend had de brand-

weer de handen vol aan 
het blussen van een brand-
je op de Dr. van Nieveltweg. 
De brand was in scene ge-
zet voor de vossenjacht van 
basisschool Helmgras. Foto: 
Hans Peter Olivier.

Greenfi eld in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 26 febru-
ari treedt Greenfi eld, een trio 
met Castricumse roots, op in 
De Oude Keuken. 
In het tv-programma Koffi e-
tijd waren ze onlangs live te 
horen. 
Greenfi eld is een akoes-
tisch trio van studenten aan 
het conservatorium in Haar-
lem. Ze spelen zelfgeschre-

ven nummers en covers waar 
ze een vleugje Greenfi eld aan 
toevoegen, ze weten zelfs 
de grootste bar een woon-
kamerconcertsfeer te geven. 
Zang: Neil Hollyn, Koen Álva-
rez Wintels op gitaar en Ma-
rieke Pelt percussie. Tussen 
14.00 en 16.00 uur op het ter-
rein van Dijk en Duin, ingang 
aan de Zeeweg te Bakkum.

Kortsluiting en gaslek
Castricum - Zaterdag om 
11.20 uur werden de brand-
weerlieden opgeroepen om 
uit te rukken voor een gas-
lek in een voortuin aan de 
Van Haerlemlaan. 
De omgeving werd afge-
zet in samenwerking met de 
politie en er werden diver-
se metingen verricht in af-
wachting van het gasbedrijf 
die de lekkage weer kwam 
repareren. De bewoner had 
een gat veroorzaakt door 
met een grondboor gaten te 

maken om palen te zetten 
voor het plaatsen van een 
tuinhekje.
Zondagochtend om 5.45 uur 
is de brandweer uitgerukt 
voor een brandlucht in een 
woning  aan de Laan van Al-
bert’s Hoeve. 
De brandlucht werd veroor-
zaakt door kortsluiting in 
de meterkast. Er was water 
uit het plafond in de groe-
penkast terechtgekomen. 
Daarna ontstond een klein 
brandje. Foto: Evelien Olivier.

Castricum - Dorpsdichter 
Bob van Leeuwen draagt 
de kunst en cultuur een 
warm hart toe en is nauw 
verbonden aan het Strand-
vondstenmuseum. Hij heeft 
het museum geregeld geko-
zen als plek om kleine spon-
tane optredens te verzor-
gen. Hier geeft hij een work-
shop poëzie op 9 maart van-
af 10.00 uur. De workshop 
bestaat uit het simpel op-
bouwen van een gedicht dat 
de deelnemers uiteindelijk 
voordragen. Ook is er gele-
genheid om een favoriet ge-
dicht te laten horen. Aan-
melden kan via tel.: 0251-
656360 onder vermelding 
van ervaring/niveau. Om 
vast kennis te maken met 
Bob, kijk op www.bobvan-
leeuwenbakkum.nl.

Leer dichten 
in museum

Handbalclinic voor jeugd
Akersloot   In de voorjaars-
vakantie organiseert hand-
balvereniging Meervogels ‘60 
een handbalclinic in sport-
hal de Lelie voor de jeugd. 
Deze clinic, op maandag 20 
en dinsdag 21 februari, is 
een trainingsprogramma dat 
wordt georganiseerd door de 
Akersloter trainers Arie Krom 
en Jacco Kerssens. Zij wor-

den geholpen door vele erva-
ren gediplomeerde trainers. 
De jongens en meisjes die in 
actie komen zijn geboren in 
2003, 2004 of 2005. Inmiddels 
hebben zich bijna 65 talenten 
uit de hele regio aangemeld 
en is er zelfs een wachtlijst. 
Het evenement begint op 
beide dagen om 9.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. 

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 14-02-2017: 
Roelof Jan Gerhard de Ko-
ning Gans, zoon van Pieter 
H. de Koning Gans en Anne-
lies Hilverda. Limmen: 8-02-
2017 Jack Mooij, zoon van 
Sebastiaan A. Mooij en Do-
miniek Pronk. 9-02-2017: El-
se van der Veer, dochter van 
Pieter B. van der Veer en Ri-
anne Beentjes.

Overleden

Akersloot - 10-02-2017: 
Yvonne Nebbeling, gehuwd 
met Theodorus C. van der 
Net. Castricum - 7-02-2017: 
Alica C. van der Steen, wedu-
we van Willebrordus S. Glo-
rie, 11-02-2017: Krina Jume-
let, gehuwd met Jan P. ten 
Hoeve. Limmen - 8-02-2017      
Frederica J.A. Wulp, wedu-
we van Hendrikus P. van der 
Eem. 11-02-2017, Clasina M. 
van Duivenvoorde, weduwe 
van Willebrordus Dirkson. 
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Stemmen op buurtfoto Bakkum

Bakkum - Tijdens de buurt-
bijeenkomst van Oud-Castri-
cum in het kader van 1967 
zijn er in Fase Fier  verschil-
lende leuke ingeleverd van 

Bakkum. Deze foto’s dingen 
mee naar de winnende fo-
to van de buurt.  Wie ook fo-
to’s heeft die het leven van 
Bakkum in 1967 weergeven 

kan die tot maandag 27 fe-
bruari 15.00 uur nog ophan-
gen op de panelen in de hal 
van de Cuneraschool. Ook is 
het mogelijk tot en met 26 fe-
bruari digitaal versturen met 
toelichting en naam en tele-
foonnummer naar foto1967@
oudcastricum.com. Iedereen 
kan op maandag 27 februa-
ri tussen 15.00 en 17.00 uur 
stemmen in de Cuneraschool 
op ‘De foto van Bakkum’, die 
wordt uitvergroot en eind ok-
tober in de buitenlucht in dit 
deel van het dorp tentoonge-
steld. 
Bijgaande foto, ingestuurd 
door René Stet, is gekozen 
tot winnende foto van de 
Oranjebuurt. Hij zit zelf in het 
midden van de kar van schil-
lenboer Bos in de Marijkes-
traat. Links Marco Bruinsel 
en rechts Aline Bakker.

Expositie Katinka 
Krijgsman

Castricum - Katinka Krijgs-
man woont en werkt in Eg-
mond, dicht bij duin en zee. 
Ze begon na haar opleiding 
aan de Akademie voor Beel-
dende Kunsten in Utrecht als 
fotograaf en vormgever in het 
theater. Het theatrale is terug 
te vinden in haar schilderijen. 
Magisch-realistisch werk vol 
eigenheid waarin de zee, ba-
dende vrouwen en vissen 

een grote rol spelen. Over de 
sfeer zegt zij: ,,De realiteit in-
teresseert me niet. Die heb-
ben we in ons dagelijks le-
ven al genoeg. Laat je fan-
tasie mee drijven op het rit-
me van de golven, dan kom je 
nog eens ergens.” Te zien in 
Galerie Streetscape, Dorps-
straat 7 Castricum, geopend 
van donderdag tot en met 
zondag 14.00-17.30 uur.  

Castricum - Om inwoners 
op eenvoudige wijze in con-
tact met de lokale VVD te la-
ten komen is de VVD maan-
delijks op de laatste vrijdag 
van de maand aanwezig in 
club Mariz in Castricum.
Een bijeenkomst die altijd 
druk word bezocht door in-
woners die met de VVD van 
gedachten willen wisselen 
over zaken die hen of hun 
woon- of werkomgeving aan-
gaan en waar door de korte 
lijntjes vaak snel een advies 
of oplossing mogelijk is.
Vrijdag 24 februari, vindt tus-
sen 16.00 en 17.00 uur een 
nieuwe bijeenkomst plaats. 
Naast de lokale VVD wet-
houder en leden van de frac-
tie is deze keer ook Rosema-
rijn Dral aanwezig. Rosema-
rijn staat voor de VVD op de 
lijst voor de Tweede Kamer 
verkiezing. 

Rosemarijn 
Dral bij VVD-
bijeenkomst 

Castricum - Op donderdag 
9 en 16 maart is in de biblio-
theek een workshop over de 
iPad van 10.00 tot 12.00 uur. 
Deelnemers nemen zelf een 
iPad en apple ID mee. In de 
eerste bijeenkomst leert men 
de basis en daarna komen 
appstore, e-mail instellen en 
wachtwoorden aan de orde. 
Aanmelden op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of in 
de bibliotheek. 

iPad voor 
beginners

Hummel veranda’s
Heemskerk - Het hele jaar 
genieten van het terras, al-
tijd droog en uit de wind, 
dat wil toch iedereen? En 
dat kan nu voor een laag-
ste prijs-/kwaliteitgaran-
tie bij Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort.

Bij Hummel Kozijnen kan 
men al een complete ter-
rasoverkapping bestellen 
van  circa 400 cm breed en 
250 diep voor de ongekende 
prijs vanaf 1.300,- euro inclu-
sief BTW (Hummel Deluxe) 
in de kleuren crème/wit RAL 
9001 of antraciet RAL 7024 
en voorzien van polycarbo-
naat beplating. Deze terras-
overkappingen zijn te voor-
zien van vele luxe opties zo-
als led-verlichting, infrarood 
terrasverwarmer, spiekozij-
nen voor de zijwanden, gril-
lo schuttingdelen en uiter-
aard Fiano schuifglaswan-
den (gelaagd veiligheidsglas) 
en schuifpuien zodat men de 
overkapping geheel kunt af-
sluiten.

Hummel heeft in het assor-
timent ook terraszonwering 
voor onder de overkapping 
door middel van geplisseerde 
stof in een aluminium frame 
dat geplaatst wordt tussen de 
panelen/liggers in, waardoor 
er een vlak geheel ontstaat. 
Zonwering voor op het dak 
van de  terrasoverkapping in 
de vorm van een elektrische 
ZIPX windvaste screen be-
hoort ook tot de mogelijkhe-
den. Een terrasoverkapping 
van Hummel is dan ook de 
ideale oplossing, een fl itsen-
de overgang van huis naar 
tuin. Een beetje wind en re-
gen houden niemand langer 
binnen. Het doorzichtige dak 
versterkt de zonnestralen en 
het is al snel lekker om bui-

ten te zitten.
Kortom: het terrasseizoen 
breekt aan. Een terrasover-
kapping is dan ook een must 
voor iedereen die van het 
buitenleven houdt. Het hele 
jaar genieten van het terras is 
nu betaalbaar geworden bij 
Hummel Kozijnen. Beleef alle 
seizoenen met een luxe ter-
rasoverkapping, van het eer-
ste voorjaarszonnetje tot de 
laatste mooie herfstdag, het 
weer doet er eigenlijk steeds 
minder toe. Genieten kan 
tocht wel in de tuinkamer.

Nu bestellen is snel genieten.  
Hummel heeft diverse terras-
overkappingen zeer realis-
tisch opgesteld in zijn mooie 
ruime showroom, zodat men 
een fraai beeld kunt krijgen 
van hoe het er thuis uit zou 
komen te zien. Nu bestellen 
is straks optimaal genieten 
en dat wil toch iedereen?
De terrasoverkappingen zijn 
verrassend laag geprijsd, ze 
zijn eenvoudig zelf te plaat-
sen door de zeer uitgebreide 
digitale montage handleiding 
inclusief alle bevestigings-
materialen die standaard bij 
elke overkapping meegele-
verd worden. Uiteraard kan 
de overkapping ook worden 
geplaatst tegen een vriende-
lijke montageprijs. Met een 
Hummel terrasoverkapping 
is het genieten geblazen en 
heeft men een wooncomfort 
van de hoogste klasse.
De showroom is van maan-
dag tot en met vrijdag ge-
opend tussen 10.00 en 16.30 
uur, op zaterdag tussen 11.00 
en 15.00 uur. Voor een vrijblij-
vende prijsopgave thuis kan 
men bellen: 0251 234484. De 
showroom is gevestigd aan 
de Lijnbaan 44a in Heems-
kerk. Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort voor kwaliteit!

www. .nl

www. .nl
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Liefde voor leven en dood
Castricum - In ‘t Praethuys 
Castricum vindt op donder-
dag 2 maart van 10.00 tot 
12.00 uur een bijeenkomst 
plaats met als thema ‘Liefde 
voor leven en dood’. Er wordt 
gesproken over de dood en 
het leven en hoe het leven 
bewuster te leven met dat 
wat er nu is. 
Bezoekers kunnen informa-
tie inwinnen over zaken als: 
de te verwachten kosten van 
een begrafenis of crema-
tie, een kist, mand of zelf-
gemaakte levensdoek. Ook 
kan het gaan over de rol van 
(klein)kinderen, muziek en 
teksten. Denk ook aan ruim-
te voor de naasten en de mo-
gelijkheid actuele zaken toe 
te voegen. Bij elkaar maakt 
dit te zijner tijd een belangrijk 

onderdeel uit van het rouw-
proces.Tijdens de informatie-
bijeenkomst in ‘t Praethuys 
Castricum is Libelle Uitvaart-
begeleiding aanwezig. Men 
kan vragen stellen aan Nien-
ke Blom. Er zijn geen kosten 
aan deze informatiebijeen-
komst verbonden. Aanmel-
den is niet nodig. Het adres is 
Dorpsstraat 23, centrum voor 
training en coaching.

Drie dagen werk 
voor authentiek en 
puur desembrood

Regio - De oude Egyptena-
ren wisten het 1500 jaar ge-
leden al. Een bakkersknecht 
ontdekte per toeval dat het 
brood luchtiger werd als je 
een oud stuk deeg aan het 
verse deeg toevoegde. Bak-
ker Willem Putter is altijd op 
zoek naar ‘nieuwe’ recepten 
en vond in deze geschiede-
nis de manier om een heer-
lijk desembrood te bereiden. 
Willem: ,,De eerste dag maak 
ik mijn desem met bloem en 
water, de tweede dag maak 
ik een deeg van bloem, wa-
ter, desem en zeezout en de 
derde dag wordt hier een 
brood van gemaakt dat ik in 
een houtgestookte oven bak. 
Door dit langzame proces 
worden veel nadelige stoffen 
door het desem afgebroken 
in melkzuur, wat goed is voor 
het lichaam. De grondstof-
fen, temperatuur en fermen-
tatie bepaalt de desemsmaak 
en die hoeft zeker niet zuur te 

zijn. Ook het speltmeel geeft 
een uitmuntende smaak, dit 
betrek ik van molen De Ou-
de Knegt in Akersloot.” 
Aan de Middelweg kan de 
klant het rijzen volgen in de 
door Willem zelfontworpen 
rijskast. 
Terwijl Willem het proces de-
monstreert, maakt een me-
dewerkster platen vol met 
gevulde broden. Noten, chi-
azaad, roosmarijn en olijven, 
Willem heeft een scala aan 
smaken in de winkel liggen. 
Willem: ,,Daar komt ’s zomers 
nog een pizza-achtig desem-
brood bij met kaas, paprika 
en ui, heerlijk bij bijvoorbeeld 
de barbecue.” 
De passie die Willem voor zijn 
ambachtelijke brood voelt, 
proeft de klant zonder meer 
terug. Gezien de snelheid 
waarmee de desemschap-
pen leegraken, hebben veel 
Uitgeesters dit reeds ontdekt. 
(Monique Teeling)

Jonge talenten gezocht 
voor Castricum Got Talent

Castricum - Jong en talent-
vol? Op zaterdagavond 8 april 
kunnen kinderen en jonge-
ren tussen de twaalf en twin-
tig jaar hun talent laten zien 
tijdens ‘Castricum Got Talent’ 
in Nieuw Geesterhage. 

Castricum Got Talent is een 
talentenjacht voor het goede 
doel. Rotary Castricum-Ken-
nemerland organiseert de 
avondvullende show met de 
grootste talenten uit Castri-
cum en omgeving. De avond 
wordt gepresenteerd door 
Henny Huisman. Een jury on-
der leiding van burgemeester 
Toon Mans beoordeelt alle 
optredens. De opbrengst van 
de avond is voor Stichting 
Muziekids. Stichting Muziek-
ids zet zich in voor het reali-
seren van de Nick en Simon 
Muziekstudio voor kinderen 
die langdurig moeten verblij-
ven in het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk. Via kaart-
verkoop en de hulp van spon-
soren gaat de rotaryclub voor 
een zo hoog mogelijk bedrag. 

Muziek, dans, cabaret of een 
andere vorm van kleinkunst; 
er is veel mogelijk. Aanmel-
den via castricumgottalent@
gmail.com met vermelding 
van naam, telefoonnummer 
en om welk talent het gaat. 
Castricumse bedrijven wor-
den uitgenodigd een fi nan-
ciele bijdrage te leveren. Voor 
het beste talent van de avond 
wacht een mooie beloning 
die verder bijdraagt aan een 
mogelijke kleinkunstcarrière.

Akersloot - Zondag  5 
maart is er weer een vlooi-
enmarkt in sporthal De Lelie. 
Deze gezellige markt biedt 
vintage en retrospullen, ver-
zamelingen, computerspel-
len en speelgoed, gereed-
schap, antiek, curiosa, huis-
houdelijke artikelen en nog 
veel meer. Men kan zich in-
schrijven voor een kraam of 
grondplaats. Een kraam is 
vier meter lang en kost 25 
euro en twee kramen 39 eu-
ro. De markt is geopend van 
9.30 tot 16.00 uur op de Rem-
brandtsingel 3 Akersloot. De 
toegang bedraagt  2,50 euro, 
kinderen tot en met twaalf 
jaar hebben gratis toegang. 
Bel organisatiebureau de 
Lang op 0229-757766 of 06-
51374913 of kijk op www. 
burodelang.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Het doet zo zeer
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur

Jackie
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
Fifty Shades Darker

donderdag 21.15 uur
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag 18.45 uur   dinsdag 21.00 uur
Moonlight

vrijdag 18.45 uur
Demain tout Commence

donderdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 18.45 uur
Lion

donderdag 16.00 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 18.45 uur

La La Land
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Down to Earth
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
De Lego Batman Film (NL) 3D

donderdag & vrijdag 13.30 uur
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

Storm
donderdag & vrijdag 16.00  uur

De Lego Batman Film (NL) 2D
donderdag & vrijdag 11.00 uur

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 16.00 uur

Masha en de Beer
donderdag & vrijdag 11.00 uur

Sing (NL) 2D

Programma 23 feb t/m 1 maart 2017

Het Doet Zo Zeer
In Het Doet Zo Zeer schetst 
Heleen van Royen een por-
tret van haar moeder bij wie 
beginnende dementie is ge-
constateerd. Een portret van 
zeer dichtbij: Heleen bedient 
de camera grotendeels zelf. 
In een periode van ruim een 
jaar volgt ze haar moeder in 
alledaagse situaties en in de 
tocht langs artsen, zorgin-

stellingen en klinieken. Moei-
lijke beslissingen over ver-
huizen, over euthanasie en 
kostbare momenten van sa-
menzijn wisselen elkaar af. 

Een liefdevolle, herkenba-
re, pijnlijke en vaak bijzonder 
grappige ode aan het leven, 
met dank aan Heleens moe-
der, mevrouw Breed.

Mia droomt ervan actrice te 
worden in Hollywood. Tus-
sen het serveren van koffi e 
door rent ze van de ene au-
ditie naar de andere. Jazzmu-
zikant Sebastian speelt piano 
in sjofele clubs om de eind-
jes aan elkaar te knopen en 
droomt van een eigen jazz-
club. Voor beiden lijkt het le-

La La Land ven waar ze op hopen ver 
weg. Het lot brengt deze dro-
mers samen, maar is hun 
liefde bestand tegen de ver-
leidingen en de teleurstellin-
gen van het hectische leven 
in Hollywood? 
La La Land is een moderne 
variant op de klassieke Hol-
lywood musical en een ode 
aan iedereen die durft te dro-
men.

Vlooienmarkt
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De column van Monique.....

Kan iemand perfect zijn? Ik bedoel niet alleen uiterlijk want dan zouden we ons erg beper-
ken tot de cosmethische kant en daar ben ik niet van. Ik heb liever te maken met een lelij-
kerd maar aardig dan bloedmooi en een klier. Schoonheid zit van binnen. Toch ben ik zeker 
niet ongevoelig voor de buitenkant en het is nou eenmaal een feit dat mooie mensen vaak 
betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. We zullen er mee moeten leren leven. Nu meen 
ik toch een perfecte persoon te kennen. U kent hem ook, tenminste als u de afgelopen jaren 
niet in een grot hebt geleefd. Ik heb het over acteur George Clooney. Die hele ziekenhuisse-
rie ER waarin hij een appetijtelijke arts speelde en waar het allemaal mee begon, heb ik nooit 
gevolgd. Ik werkte zelf in het ziekenhuis en had weinig zin om ’s avonds ook nog eens naar 
Amerikaanse medische ellende te moeten kijken, dus bij mij kwam George pas later in beeld. 
Maar toen ik ‘m eenmaal in de smiezen kreeg, viel mij op dat hij niet bepaald op Quasimodo 
leek. Eigenlijk werd hij met de jaren mooier, zijn gedistingeerde grijze haar en het nonchalan-
te net-niet-baardje hielpen daar zonder meer aan mee. Soms las ik over zijn vrijgezellenbe-
staan. George Clooney! Vrijgezel! Ik bedacht dat hij enorm teleurgesteld moest zijn door vori-
ge vrouwen en dat ie daarom het celibaat een warm hart toedroeg. Dat paste ook weer pre-
cies in het beeld van geëngageerde acteur die graag bleek te babbelen met de paus of met 
Angela Merkel over vluchtelingen, wat hem nog onweerstaanbaarder maakte. Een paar jaar 
geleden is ie toch gestrikt door een vrouw met de romantisch, Disneyachtige naam  Amal 
Alamuddin. Perfecte zet van George. Een Libanees-Britse beauty met brains want zij is men-
senrechtenadvocate van beroep. Hij vroeg haar ten huwelijk en dat deed ie heel geinig door 
de ring in een aanstekerdoosje te leggen en te vragen of zij even de aansteker wilde pak-
ken. Perfect op schema met playlist en al. Ondertussen zakte hij op zijn knieën om het ge-
heel in stijl af te maken. Zij staarde tamelijk lang naar het geopende aanstekerdoosje en mur-
melde “Het is een…. ring…” Dat gedraal duurde 25 minuten waarop George humorvol riep: 
“Ik hoop wel dat je ja zegt, want ik ben 52 en mijn heup gaat het nu begeven.” Er werd ge-
trouwd. Nogal wiedes, wie weigert George Clooney. Het was een perfecte bruiloft in Venetië 
met alles erop en eraan. Vervolgens dacht ik lange tijd niet aan George of Amal. En nu lees ik 
dat ze zwanger is. Kan nog net want Amal loopt al tegen de 40, perfect getimed zou ik zeg-
gen. Maar Mr. Perfect moest zijn naam natuurlijk nog effe eer aandoen. Het wordt een twee-
ling. In één keer klaar. Griezelig perfect.

Monique Teeling

Perfect

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze haan fotografeerde ik op het buurtschap Groot Dorregeest. Het is een Brah-
ma. De Brahma is een statig en opgericht hoen met een forse donsontwikkeling en voetbeve-
dering. Het dier is zowel breed als diep van bouw en heeft in verhouding tot het lichaam een 
vrij kleine kop. Hierdoor lijkt het dier nog forser. Het gewicht van een volwassen Brahma haan 
ligt tussen de 4/5 kilo , die van een hen ligt tussen de 3/4 kilo. Een Brahma is een zelfbewust 
dier, zonder echter wreed of vechtlustig te zijn. Foto en tekst: Ger Bus

HelioHeroes hebben 
een berg te overwinnen
Uitgeest – Dat je als mens 
met een beperking ook pittig 
kunt sporten bewijzen de He-
lioHeroes elk jaar. Op 22 juni 
staat dit jaar weer een nieuw 
team aan de start bij de 
Handbike Battle, een lood-
zware wedstrijd voor rolstoel-
gebruikers in de Oostenrijkse 
Alpen. Een van hen is John 
van der Zeeuw (60) uit Uit-
geest. Hij is, met zijn team, 
nog op zoek naar sponsors.
John kreeg in 2013 een zo-
genaamde broekopera-
tie, waarbij aderen in de be-
nen, bekken en buik die ver-
nauwd of verstopt zijn, wor-
den hersteld. Helaas traden 
na de operatie complicaties 
op. Vanwege zijn slechte si-
tuatie is toen besloten zijn 
rechterbeen te amputeren. 
John heeft ook een incom-
plete dwarsleasie en kan al-
leen kleine stukjes lopen met 
een rollator. Hij gebruikt zijn 
rolstoel veel en is gek op zijn 
rolstoelfiets. Vanwege zijn 
beperking kon John zijn werk 
bij drukkerij Dobber in Uit-
geest niet meer uitoefenen. 
Hij is echter geen type om bij 
de pakken neer te zitten en 
volgde op verzoek verschil-
lende trajecten via UWV en 
Heliomare, op zoek naar (vrij-
willigers)werk. Nu doet John 
vrijwilligerswerk als taal-
coach bij statushouders en 
bij Taxus voor Hoop waar hij 
veel werk verricht rond het 
project taxus inzamelen om 
medicijnen van te maken.
John zocht daarnaast een 
sportieve uitdaging en vond 
die bij HelioHeroes en de 
Handbike Battle. Samen met 
nog vijf oud-revalidanten en 

een leerling van Heliomare is 
hij nu aan het trainen voor de 
20 kilometer lange tocht in 
de Oostenrijkse Alpen, met 
daarin een klim van maar 
liefst 863 meter. Een fikse 
uitdaging dus voor John, die 
de oudste van het team is. 
De andere helden zijn Ani-
ta Boerkoel (32) uit Scher-
merhorn, Sander Smit (16) uit 
Heemskerk, Wim Verheul (47) 
uit Breezand, Mischa Rossen 
(45) uit Amsterdam en Sjeng 
de Jongh (52) uit Alkmaar. 
Zo’n 20 stafmedewerkers 
van Heliomare en een aan-
tal vrijwilligers zetten zich in 
voor HelioHeroes. Sinds ok-
tober wordt al flink getraind. 
Naast de sportieve uitdaging 
hebben de HelioHeroes het 
ook druk met het vinden van 
sponsoring voor de deelna-
me aan de Handbike Battle. 
Wilt u John of het team steu-
nen, neem dan contact op via 
helioheroes@heliomare.nl. 

Uitgeest - Vorige week 
dinsdagmiddag had een be-
woner van de Koningin Wil-
helminastraat een panne-
tje met olie op het vuur ge-
zet en naar boven gelopen. 
Toen hij vervolgens rookont-
wikkeling opmerkte en weer 
naar beneden liep, zag hij 
dat het pannetje en de gor-

dijnen in brand stonden. Hij 
pakte de pan en gooide deze 
naar buiten. Hierbij brandde 
hij zijn handen. 
De brand in de woning werd 
gelukkig tijdig geblust. De 
bewoner is voor behande-
ling van zijn brandwonden 
overgebracht naar het zie-
kenhuis.

Uitgeest - Zondagmiddag 
rond vijf uur stond de be-
stuurder van een personen-
auto voor de verkeerslich-
ten te wachten, teneinde zijn 
weg rechtdoor te vervolgen. 
Een achterop komende be-
stuurder van een personen-
auto zag hem echter niet stil-

staan en botste met ongeveer 
70 km per uur tegen de ach-
terzijde. 
Een inzittende van de stil-
staande auto had last van zijn 
nek en is per ambulance ver-
voerd naar het ziekenhuis.
Beide auto’s zijn weggesleept 
door een bergingsbedrijf.

Kop-staartbotsing
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Doelpuntenactie Vitesse
Castricum - Om geld in te 
zamelen voor een panna-
veld organiseert Vitesse’22 
binnenkort een doelpuntac-
tie onder jeugdspelers met 
als pakkende naam: ‘Scoren 
voor Vitesse!’ Voor de actie is 
Vitesse op zoek naar spon-
soren die doelpuntten van 
het team honoreren met een 
klein of hoog bedrag. Ieder-

een kan meedoen. Vitesse-
spelers die doelpuntsponsors 
aanbrengen maken kans op 
mooie prijzen.
De spelers van de club zul-
len inwoners binnenkort ge-
heel vrijblijvend benaderen 
voor de doelpuntactie. Meer 
informatie over de actie is te 
vinden op www.doelpuntac-
tie.nl/sponsor. 

JPTijgers winnen toernooi
Castricum - Afgelopen zon-
dag vond de eerste editie 
plaats van het CSV handbal-
toernooi voor eerste en twee-
deklassers van het Bonhoef-
fer, Jac. P Thijsse en het Clu-

sius. De uiteindelijke win-
naars werden de JPTijgers 
(Jac P Thijsse) op de voet ge-
volgd door HC Blobvis (Jac P 
Thijsse) en The Red Dangers 
(Bonhoeffer). Persoonlijke 

successen waren er voor So-
fi e Kerssens en Tim Lind van 
het Jac P Thijsse door hun 
prestaties in het veld en door 
het hardst te gooien naar een 
snelheidsmeter.

Volleybalochtend voor jeugd
Castricum - Vrijdag 24 fe-
bruari kan iedereen tussen 
de 2,5 en 12 jaar kennisma-
ken met volleybal. 
Het programma begint om 
10.00 uur en duurt tot 11.30 
uur en wordt gehouden in 
de sporthal de Bloemen. 
Volleybalvereniging Croo-

nenburg geeft er twee cli-
nics. In zaal vier gaan de 
jongste deelnemers, 2,5 
tot en met 5 jaar, funvol-
leyballen. In de grote zaal 
kan iedereen tussen de 6 
en 13 jaar meedoen met de 
smashbalclinic. Publiek is 
welkom. Deelname is gratis.

Kinderen leren overleven in de natuur
Castricum - In Bezoekers-
centrum De Hoep kunnen 
kinderen vanaf 8 april elk 
weekend leren (over)leven in 
de natuur. 
De lessen zijn onderdeel van 
de jaaropleiding suvival en 
natuur voor kinderen van ze-
ven tot twaalf jaar en worden 

gegeven door boskinderen.nl. 

De jaaropleiding survival en 
natuur wordt gegeven door 
hike & survival instructeur en 
natuurgids Egon Bloem en di-
verse gastdocenten, ieder met 
zijn of haar eigen vaardighe-
den. Bezoekerscentrum De 

Dienstregeling NS 
kan beter zegt PvdA
Castricum - Al enige tijd be-
staat er grote ontevredenheid 
bij forenzen over treinverbin-
dingen vanuit Noord-Hol-
land naar Amsterdam en ver-
der. Naast klachten over veel 
te drukke treinen en treinen 
die uitvallen, heeft ook de in 
december 2016 ingevoerde 
dienstregeling geleid tot ver-
slechtering van de aansluitin-
gen trein-trein en trein-bus. 
In de nieuwe dienstregeling, 
die eind 2017 moet ingaan, 
zullen mogelijk opnieuw ver-
slechteringen staan. Dat is de 
verwachting van de PvdA die 
de uitgangspunten voor de 
nieuw dienstregeling 2018 
heeft bestudeerd.
Zo werkt de invoering van 
spoorboekloos rijden tussen 
Eindhoven en Amsterdam 
volgens de PvdA in negatie-
ve zin door in de rest van de 
dienstregeling in Noord-Hol-
land. Verder zal de overstap 
in de avond en in het week-
end in Uitgeest verder ver-
slechteren. Was de overstap 
vorig jaar nog acht minuten, 
sinds december 2016 is dat 
veertien minuten en dat zal 

in de avond en het weekend 
verder in zijn achteruit zal 
gaan naar 26 minuten.
De overstap van IC’s en 
Sprinters op de Zaanlijn en 
de Hoornlijn verslechteren 
en dat  geldt volgens de par-
tij ook voor de overstap van 
Sprinters en IC’s in Alkmaar 
en Haarlem, omdat de uit 
Hoorn komende Kennemer-
lijn naar Haarlem en Amster-
dam met een kwartier ver-
schuift. Hiermee gaat de aan-
sluiting van de Kennermerlijn 
in Alkmaar van maandag tot 
en met zondag op de IC Den 
Helder-Nijmegen verloren. 
Ook de overstap in Haarlem 
op de IC Leiden verslechtert.

De PvdA doet een zeven-
tal voorstellen ter verbete-
ring, onder andere: trek de 
IC Maastricht-Alkmaar in de 
daluren door tot Heerhugo-
waard, kies voor een extra 
stop van spits-IC Alkmaar-
Haarlem in Uitgeest en hand-
haaf de Sprinters Amster-
dam-Uitgeest in een kwar-
tierdienst, ook in de avond en 
in het weekend.

Hummel Kozijnen & Wooncomfort

Splendid Pliss oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Ook gezien op 
televisie? Keje raamdecora-
tie op magneetband is spe-
ciaal voor kunststof kozijnen 
en wordt bevestigd zonder te 
boren of te schroeven. Hum-
mel Kozijnen is de aangewe-
zen dealer geworden voor 
Noord-Holland en daar zijn 
ze trots op. Nooit meer pro-
blemen met gordijnrails of 
cassettes die voor het raam 
of de draaikiepramen han-
gen. De Splendid Pliss wordt 
direct op de kunststof glas-
latten geplaatst. Het is een 

aluminium frame voorzien 
van een magneetband waar 
een geplisseerde raamde-
coratie is ingebouwd en kan 
worden bediend van boven 
naar beneden en van bene-
den naar boven. Het voordeel 
is dat het draaikiepraam al-
tijd maximaal geopend kan 
worden en dat de eventuele 
ventilatieroosters nooit meer 
zijn afgesloten. Men kan de 
Splendid Pliss bestellen voor-
zien van plissé stof, licht-
doorschijnend, niet door-
schijnend, maar wel licht-

doorlatend of een verduiste-
rende stof die geschikt is om 
de slaapkamers ook overdag 
donker te maken. Uiteraard 
kan men kiezen uit diver-
se kleuren. Tevens geschikt 
voor lichte vochtige ruimtes. 
Voor lamellen wordt de La-
tende aangeraden, een alu-
minium frame waar een 25 
mm aluminium jaloezie is in-
gebouwd. De Latende is ver-
krijgbaar in diverse kleuren. 
Alle raamdecoratieproduc-
ten zijn ook geschikt voor de 
meeste houten kozijnen. De 
inzethor werkt op een soort-
gelijke manier. Het voordeel 
van de inzethor is dat men 
het raam op de kiepstand 
kan zetten en het raam ge-
heel gesloten kan worden 
terwijl de hor er nog in zit. De 
producten staan zeer over-
zichtelijk in de grote show-
room van Hummel Kozij-
nen opgesteld. Wie de maten 
meeneemt kan een prijsop-
gave ontvangen. De maat van 
het glas moet hiervoor geme-
ten worden. De showroom 
is gevestigd op de Lijnbaan 
44a in Heemskerk. De ope-
ningstijden zijn maandag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 
16.30 uur, zaterdag van 11.00 
tot 15.00 uur.  Zie ook www.
hummel-kozijnen.nl.

Hoep organiseert twee open 
dagen waar kinderen een in-
druk kunnen krijgen van de 
jaaropleiding: zaterdag 25 
maart  en 1 april van 10.00 tot 
12.00 uur. 

Aanmelden op: www.pwn.nl/
eropuit of in De Hoep.





Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n
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VAK
kundigkundigkundig

Castricum - 
Op zoek naar 
een vakbekwaam 
timmerbedrijf dat 
kwaliteit levert, 
het werk tot in de 
puntjes verzorgd 
afl evert voor een 
redelijke prijs én 
waar de com-
municatie op alle 
vlakken prettig 
verloopt? Dan 
is het goed idee 
contact op te 
nemen met Tim-
merbedrijf Ron Limmen. Hier is iedereen aan het juiste adres voor 
het plaatsen van onder andere kozijnen, binnen- en buitendeuren, 
dakkapellen en -ramen, maar ook voor een dakopbouw of een 
mooie aanbouw op de begane grond.
Daarnaast kunnen allerlei werkzaamheden rond het huis worden 
verricht, denk dan aan bijvoorbeeld het plaatsen van een schut-
ting, het realiseren van een sfeervolle veranda, een handige 
schuur of een grappige blokhut. Ron Limmen heeft een jarenlange 
ervaring en een uitstekende naam opgebouwd in Castricum en 
de wijde omgeving. En dankzij zijn goede contacten in de aan-

nemerij zijn op 
eenvoudige 
wijze andere 
vakmannen 
in te scha-
kelen als de 
klus daarom 
vraagt.
Ron heeft, 
voordat hij als 
zelfstandige 
startte, zo’n 
twintig jaar 
ervaring opge-
daan bij een 
middelgrote 
aannemer. Na 

de start van zijn bedrijf werkte hij het eerste jaar hoofdzakelijk voor 
een lokale aannemer. Na dat jaar waren zowel bedrijven als parti-
culieren overtuigd van het vakwerk dat Timmerbedrijf Ron Limmen 
levert. Hierdoor kan zijn bedrijf met gemak zeer succesvol worden 
genoemd. Wie meer informatie wenst of benieuwd is wat zo¹n klus 
nu gaat kosten, neemt contact op via r.limmen@casema.nl of bel 
06-22228187. Kijk op de website voor mooie voorbeelden van het 
werk dat eerder werd afgeleverd: 
http://www.timmerbedrijfronlimmen.nl.

Timmerbedrijf  
Ron Limmen voor alle 

klussen in en om het huis

VERSPREIDNET
VOOR VAKKUNDIGE 

VERSPREIDING VAN FOLDERS
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl

FC Uitgeest verliest 
ongeslagen status

Uitgeest - ‘De dag die je vreesde dat zou 
komen’, kwam dan toch nog, namelijk af-
gelopen zondag in de thuiswedstrijd te-
gen Zaanlandia. Twee weken geleden 
werd in de eerste wedstrijd na de winter-
stop nog een frisse en fruitige overwin-
ning behaald op LSVV maar in de eerste 
helft van de wedstrijd tegen de Zaankan-
ters leek een collectieve vorm van voor-
jaarsmoeheid afgedaald over de spe-
lers. Het gevolg: een 0-2 achterstand en 
gedwongen tot een inhaalrace. Te prij-
zen in het team is in ieder geval dat de 
achtervolging ook fanatiek en gepassio-
neerd werd ingezet. Het leidde uiteinde-
lijk tot een bizar scoreverloop waarbij je 
bij een 3-3 stand als supporter zelfs nog 
even dacht aan een overwinning. Echter, 
plaaggeest Kho dacht daar anders over 
en zette alsnog de 3-4 op het scorebord.
Erg? Natuurlijk niet. Het leert wel de be-
langrijke les van nederigheid die een 
koploper moet kennen. Iedere week 
weer, tegen elke tegenstander, moeten 
de mouwen opgestroopt worden en dat 
vanaf minuut 1. Er is geen ruimte voor de 
mate van lankmoedigheid die groengeel 
in de eerste helft ten toon spreidde want 
dat wordt door jagers op een prooi gena-
deloos afgestraft. Zo bleek zondag.
FC Uitgeest startte met Jordy Duijn in de 
basis in plaats van of Yeboah of Aroma 
of… startte eigenlijk niet. Al in de derde 
minuut was het bijna raak voor Zaanlan-
dia. Spits Emirdag kon zomaar aanleggen 
maar gelukkig voorkwam keeper Sven 
Koning erger. FC Uitgeest sliep echter 
dwars door de wake-up call heen want 
in de 10de minuut was het toch raak. Een 
hard ingeschoten voorzet van uitblinker 
Kho werd door Tinus Putter pardoes in ei-
gen doel gewerkt. 0-1. Het bleef daarna 
chaos in de Uitgeester gelederen. Zaan-
landia hoefde nagenoeg niets te doen om 
in balbezit te komen want zij van FCU le-
verden de bal zelf wel in. Trainer Flori-
an Wolf schreeuwde zich de longen uit 
het lijf maar niets leek te helpen. Hij be-
sloot maar tot een vroege wissel en haal-
de, daar waar hij wel een half elftal had 
kunnen wisselen, Kick Smit in de 31ste 
minuut naar de kant voor Ruud Koedijk. 
Vlak voor rust, zo’n wedstrijd is het dan, 
wist Emirdag na hopeloos gepruts aan de 
kant van de thuisploeg nog de 0-2 op het 
scorebord te zetten. 
Gelukkig kwam er na de rust een geheel 
ander FCU uit de kleedkamer. De mou-
wen waren opgestroopt, de oorlogskleu-
ren opgedaan en vanaf dat moment werd 

er strijd geleverd.  De beloning kwam via 
Ruud Koedijk in de 51ste minuut.1-2. Vijf 
minuten later was de marge echter weer 
twee. Een dekkingsfout en een matig re-
agerende Sven Koning stelde Emirdag in 
staat zijn tweede van de dag te scoren, 
1-3. Met de moed der wanhoop viel de 
thuisploeg aan en weer bracht men de 
marge terug. Ditmaal via een gekraakt 
schot van Lester Half in de 57ste minuut, 
2-3. Nog in de 67ste minuut was het zo-
waar weer raak. Een corner, de goed vrij-
gelopen Paul Groen en een rake kopbal, 
3-3. De wereld zag er anders uit. Voor-
waarts richting doel van Zaanlandia maar 
dan, de zeperd. In de 83st minuut weder-
om Uitgeester gehannes, de slimme Kho 
met een mooi schot van afstand en een 
keeper die op het verkeerde been staat, 
3-4. Bijna was er nog de late gelijkmaker 
maar het zat er niet in. FC Uitgeest  ver-
liest de ongeslagen status maar zal vol-
gende week, voorspel ik, heel anders aan 
de wedstrijd beginnen.
De Afvallende Bal

Ook in een slechte en verloren thuiswed-
strijd kiest de jury een speler van de wed-
strijd. Deze keer niet eens zozeer de bes-
te speler maar wel iemand die zich een 
beetje aan de malaise wist te onttrekken 
namelijk vroege invaller Ruud Koedijk. 
Ruud van harte gefeliciteerd.
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Lekker koeien knuffelen 
op de bioboerderij

Castricum - Leerlingen van het Clusius College Castricum 
zijn naar de biologische melkveehouderij in Bakkum geweest 
voor het vak Dierhouderij. Zij leerden daar veel  over de koe  
en het biologische aspect is op dit bedrijf goed zichtbaar. Zo 
mogen de koeien hun hoorns houden. De koeien en de leer-
lingen genoten met volle teugen van het gekriebel en het ge-
knuffel. Foto: I. de Ridder.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior is, ondanks dat de te-
genstand groter wordt, er 
toch weer in geslaagd de 
hoogste trede van het podi-
um te bezetten op Sportcom-
plex de Cloppenburgh. Na 
een geneutraliseerde ron-
de voor de nieuwkomers, 
was het Verdonk junior die 
het voortouw nam met direct 
Patrick IJpelaan in het wiel. 
Wim Verdonk volgde waak-
zaam in het wiel van het duo. 
Een paar ronden daarna kon 
IJpelaan de jongste van de 
Verdonken niet meer van zich 
afhouden. Wim Verdonk werd 
tweede en IJpelaan derde.

Verdonk junior 
weer winnaar

GGD, Brijder en de IkPas 
Regio - Veertig dagen geen 
alcohol drinken, fris de len-
te in, een maandje detoxen. 
IkPas is een uitdaging om te 
kijken wat een maand zon-
der alcohol doet. De 30-da-
gen-actie beslaat bijna een 
maand en begint altijd op 1 
maart. 
De GGD en Brijder onder-
steunen deze actie al een 
paar jaar. Veel deelnemers 
van eerdere edities ga-
ven aan onbewust een pa-
troon te hebben aangeno-
men waarbij het vanzelfspre-
kend was dat ze vrijwel da-
gelijks meerdere glazen al-
cohol dronken. Door ervarin-
gen in de IkPas-periode wer-
den ze bewuster in het ma-

ken van een keuze om wel of 
niet te drinken, doorbraken 
ze vastgeroeste patronen 
en was alcohol niet meer 
vanzelfsprekend. En voel-
den zich daar lekker bij. Ook 
heeft een groot deel van de 
deelnemers positieve licha-
melijke veranderingen erva-
ren tijdens IkPas: ze voelden 
zich fitter en scherper, slie-
pen beter, vielen af en had-
den een betere huid.
De veertigdagenactie loopt 
traditioneel tijdens de tradi-
tionele vastenperiode tussen 
carnaval en Pasen. Dit jaar is 
dat van woensdag 1 maart 
tot en met zondag 9 april. 
Vragen of aanmelden: www.
ikpas.nl.

Ruud Simons clubkampioen
Castricum - Op 6, 9 en 13 
februari is bij Biljartclub 
BVO aan de Stetweg ge-
streden om het clubkampi-
oenschap. In totaal namen 
32 BVO-leden aan de voor-
ronden mee. Op 13 februari 
was de finaleronde, waarbij 
aan het eind van de middag 
uiteindelijk acht spelers om 
het kampioenschap streden. 
Opvallend was dat enkele 
spelers met normaal hoge 
gemiddelden het juist in de 

finale lieten afweten, waar-
door er kansen lagen voor 
alle concurrerende deelne-
mers. Geheel, ook, tot eigen 
verrassing bleek, na doorre-
kening van de uitslagen, dat 
Ruud Simons tot winnaar 
kon worden uitgeroepen.
Fons Hermans werd twee-
de gevolgd door Siem Bak-
kum, Jan Kuil en Roel van 
Rosmalen. Informatie over 
spelen bij BVO via tel.: 0251 
656339.

Uilen van Europa en 
vogels van Alaska

Bakkum - Op zaterdag 4 
maart houdt de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-
land een lezing met beelden 
onder de titel: ‘Uilen van Eu-
ropa en vogels van Alaska’. 

De lezing wordt verzorgd 
door natuurfotograaf Chris 

van Rijswijk en vindt plaats 
in De Hoep, aanvang 14.00 
uur. Chris is een natuur- en 
vogelfotograaf met jarenlan-
ge ervaring.  Hij heeft een 
voorkeur voor vogels van het 
hoge noorden zoals uilen, 
hoenders en vinkachtigen. 
Foto: Chris van Rijswijk.

Techno, garagepunk en 
hardcore in De Bakkerij 
Castricum - Op zaterdag 25 
februari wordt De Bakkerij 
omgetoverd naar een tech-
no-tempel. Samen met Enig-
ma Events wordt het keihard 
knallen met headliner Prunk, 
het Amsterdamse duo Emyn 
en lokale toppers als Buzz, 
Artmann en Ideale Situatie. 
Tickets in de voorverkoop via 

Enigma Events: 12.50 euro, 
aan de deur 15.00 euro. Zaal 
open en aanvang: 21.00 uur. 

Maar eerst vrijdag 24 febru-
ari garagepunk en hardcore 
punk met Switchboard en To-
tal Seclusion.  Aanvang 22.00 
uur. Maandag 27 februari is 
er breicafé vanaf 20.00 uur. 

Castricum - Met olie, azijn, 
citroensap, een föhn, ping-
pongballetjes, water en veel 
plezier hebben de kinderen 
van de Montessorischool op 
dinsdag 14 februari heel veel 
scheikundige en natuurkun-
dige proefjes gedaan. In alle 
groepen hebben de kinderen 
fantastische ontdekkingen 
gedaan. De techniekochtend 
is een jaarlijkse traditie op de 
Montessorischool. 
Op woensdag 8 maart is de 
landelijke open dag van de 
montessorischolen. Ieder-
een kan dan samen met een 
van de huidige ouders in al-
le groepen een kijkje nemen.
Directeur Emé Jonkman zal 
de montessorimethode toe-
lichten en vragen
beantwoorden.

Techniek op 
Montessori

Castricum - Op zaterdag-
avond 4 maart houdt TV Cas-
tricum in samenwerking met 
BloVo weer een winteravond-
toernooi bij Berg en Bal. Het 
toernooi duurt van onge-
veer 20.00 tot 24.00 uur en 
de kosten bedragen 13,50 
euro waarbij hapjes zijn in-
begrepen. Voor dit toernooi 
kan worden ingeschreven 
voor de onderdelen heren- 
dames- en gemengd dubbel 
via de website www.tvcastri-
cum.nl.

Toernooi TV 
Castricum

Absurditeiten in 
Huiskamertheater

Castricum - Uitgestreken 
smoelen, gortdroge humor, 
hilarische verwikkelingen in 
onnavolgbare sketches. En 
dat twee keer 45 minuten  in 
Franks Huiskamertheater op 
vrijdag 3 maart vanaf 20.30 
uur met De Rode Horde. 

Harm-Jan Leemhuis en Paul 
Vermeulen zijn ervaren thea-
termakers met een fijne neus 

voor het onmogelijke. Op 
3 maart delen zij de avond 
met Meeuw Roovers en Ro-
bert van Leeuwen. Onder de 
naam Roovers & van Leeu-
wen won dit  duo in 2015 
het Griffioen Zuidplein Caba-
ret Festival. Lees meer over 
de voorstellingen op www.
dorpsstraat23.nl of reser-
veer direct via info@dorps-
straat23.nl.
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Verlies voor Vitesse ‘22 
bij koploper HSV

Castricum - Met slecht 
één punt uit de laatste drie 
duels moest Vitesse op 
bezoek bij de gedoodverf-
de kampioenskandidaat 
HSV die deze competitie 
ook nog eens ongeslagen 
is. Daarom was er weinig 
optimisme te bespeuren 
bij de afgereisde Vitesse-
supporters. 

Waar HSV in Castricum door 
een 0-1 zege drie ‘gestolen’ 
punten meenam naar huis, 
pakte de Heiloose forma-
tie dit keer in eigen huis te-
gen de verhouding in op-
nieuw die drie punten door in 
de 89e minuut een fout in de 
Vitessedefensie doeltreffend 
af te straffen. Desalniette-
min keerden de meeste sup-
porters met een beter gevoel 
huiswaarts omdat het gebo-
den spel en de vele gecre-
eerde kansen weer voor hoop 

heeft gezorgd voor het reste-
rende competitieverloop.
Het was HSV die na een 
half uur spelen plotseling op 
voorsprong kwam. Vijf minu-
ten later volgde gerechtig-
heid: 1-1. In de 48e minuut 
nam Vitesse verdiend de lei-
ding: 1-2. Een sensatie hing 
in de lucht. Maar in de 58e 
minuut vormde een fout bij 
het uitverdedigen de inlei-
ding tot de gelijkmaker. 

Twee snelle passes waren 
voldoende om Tom Hafkamp 
alleen voor Jelle Limmen te 
zetten en ook hij faalde niet: 
2-2. Vitesse bleef daarna vol-
op strijden om een verdiend 
punt mee naar huis te ne-
men. Dat leek te gaan lukken 
maar in de 89e minuut was 
het geluk aan de zijde van de 
koploper en kon men voor de 
derde keer profiteren van een 
fout achterin bij Vitesse: 3-2. 

Castricum - Hoofdcoach 
Everard Luijckx en assistent-
trainer Pim Touber hebben 
afgelopen week voor nog mi-
nimaal een jaar bijgetekend 
bij Vitesse’22.
Beiden hebben aangegeven, 

na diverse gesprekken met 
trainers, spelersraad en het 
bestuur dat zij mogelijkheden 
zien om de huidige selec-
tie naar een hoger plan te til-
len. Het vlaggenschip van Vi-
tesse’22 staat momenteel op 

een vierde plek in de derde 
klasse B en het tweede elf-
tal op een zesde plaats in de 
reserve tweede klasse A. Dit 
jaar bestaat de vereniging 95 
jaar en dit zal uitgebreid ge-
vierd worden. 

Luijckx en Touber tekenen een jaar bij

Rugbydames bijten van zich af
Castricum - Dat het Cas-
tricumse dertiental, de da-
mes van rubyclub Cas Rc, het 
moeilijk zou krijgen tegen het 
vijftiental uit Tilburg dat vorig 
seizoen nog in de ereklasse 
uitkwam was voorspelbaar. 
Maar dat de Duinranders in 
de eerste helft flink van zich 
afbeten, siert het dames-
team. Rc Tilburg had een 

goed voorwaartsen pack dat 
vele meters maakten. Verder 
sterke lopers in de driekwart-
lijn die af en toe flink door de 
defensie van Castricum sne-
den. 
Uiteindelijk werd het een 
stand van 15-74 voor het 
team uit Brabant. Door het  
hardwerkende team van Cas-
tricum  kwamen  Sophie Tou-

ber en Brigitte Willems tot 
scoren. Volgende week komt 
het sterke Breda/ Etten–
Leur op bezoek. De kick–off 
is zondag om 13.00 uur op 
sportpark Wouterland.

Op de foto van Theo Been-
tjes: Brigitte Willems vecht 
zich verbeten naar de eerste 
try voor Cas-Rc.

Toptournament FCC
Castricum - Toen het ver-
lossende telefoontje uit Rot-
terdam-Zuid kwam, was de 
vijfde editie van het Johan-
na’s Hof U11 Top Tournament 
rond. 
Toernooidirecteur Arthur 
Oosthoek: ,,Feyenoord is qua 
naam natuurlijk fantastisch 
en ze hebben een uitsteken-

de ‘Onder 11-1’ en dat blijft 
toch het belangrijkste crite-
rium voor deelname.” Quick 
Boys en Katwijk meldden zich 
spontaan aan. Daarnaast ko-
men De Foresters, AFC’34, 
Koninklijke HFC, AFC, Hoofd-
dorp, TOGB, Wilhelmus, JE-
KA, Blauw Geel’38/Jumbo, 
GVAV-Rapiditas en Benne-

Springplankspeeltuin vrijdag open

Castricum - Peuters die 
willen spelen vrijdagoch-

tend zijn welkom in de 
Springplankspeeltuin van-

kom op 15 april naar Cas-
tricum. Ook titelverdediger 
Spartaan’20 is van de partij. 

Van de zestien deelnemen-
de ploegen staan er twaalf in 
de top 100 van beste jeugd-
opleidingen amateurvoetbal. 
Zeven staan zelfs bij de eer-
ste twintig. Oosthoek, Albert 
Bras en Harry Poel zagen hun 
wensenlijstje voor een groot 
gedeelte gehonoreerd.

af 10.00 uur. Wie er zin in 
heeft doet ondertussen 
klusjes in de tuin, alleen of 
samen met de kinderen. Of 
geniet gewoon met de kin-
deren van een ochtend bui-
ten. 
De peuterochtenden staan 
in februari in het kader 
van ‘Wakker worden!’ De 
Springplank is te vinden 
aan de Dorpsstraat 109. 
Meer informatie via info@
springplank-castricum.nl of 
06-23172754.
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