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Politie zoekt getuigen van 
overval speelautomatenhal
Castricum - Donderdagavond 
vond een overval op een speel-
automatenhal plaats aan de Bur-
gemeester Mooijstraat. Rond 
22.35 uur kwamen er twee man-
nen de zaak binnen. De mede-
werkster werd bedreigd met een 
op een vuurwapen gelijkend 
voorwerp en werd gedwongen 
geld af te geven. 
Hierna gingen de overvallers 
er met de buit vandoor. Buiten 
bleek nog een andere man op 
de uitkijk te staan. De drie ver-
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trokken in een donkerkleurige 
personenauto. Voor het onder-
zoek is de politie op zoek naar 
getuigen die nog geen con-
tact hebben gehad met de poli-
tie. Iets verdachts gezien voor of 
rond bovengenoemd tijdstip? In-
formatie over de donkerkleurige 
auto of andere informatie die van 
belang kan zijn? Neem dan con-
tact op met het overvallenteam 
via telefoonnummer 0900-8844 
of bel Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000.

“Weer een plekje gevonden 
waar ik gelukkig kan zijn” 
Limmen - Burgemeester Toon 
Mans kwam hem persoonlijk fe-
liciteren op donderdag 23 febru-

ari. Het is ook niet niks; een eeuw 
oud worden. De honderdjarige 
Wim Koevoets werd geboren in 

1912, twee jaar voordat de Eer-
ste Wereldoorlog uit zou breken. 
Koevoets stond zijn leven lang 
open voor vernieuwingen. In De 
Cameren, waar hij sinds vijf jaar 
woont, staat hij bekend als een 
humoristische en optimistische 
persoonlijkheid, die heel gede-
tailleerd kan vertellen. Tegen zijn 
kinderen zei hij onlangs: “Mooi 
hè, dat ik altijd weer een plek-
je heb gevonden waar ik geluk-
kig kan zijn.” Lees meer over het 
leven van Wim Koevoets in deze 
editie van De Castricummer. 

Gebiedsbeschrijving Bakkum
Castricum - Ze hebben met 
waardering kennisgenomen  van 
het besluit van de gemeente-
raad over de bescherming van 
het dorpsgezicht in Bakkum; de 
Stichting tot behoud van de na-
tuurlijke en cultuurhistorische 
waarden in de Alkmaardermeer-
omgeving. Burgemeester en 
wethouders hebben van de raad 
opdracht gekregen om een spe-
cifieke gebiedsbeschrijving van 
de omgeving van de Van Olden-
barneveldtweg in Bakkum te ma-
ken. Deze beschrijving kan dan 
worden opgenomen in het ge-
meentelijk welstandsbeleid en/

of het betrokken bestemmings-
plan. Dit als reactie op het door 
de stichting, met steun van vele 
anderen ingediende burgeriniti-
atief. De Stichting Alkmaarder-
meeromgeving stelt haar kennis 
en expertise aan het gemeente-
bestuur ter beschikking, om zo 
een bijdrage te leveren aan de-
ze specifieke gebiedsbeschrij-
ving. “Het is een goede stap op 
de weg naar de bescherming 
van de unieke cultuurhistorische 
waarden van deze monumenta-
le entree van Bakkum”, zo wordt 
gesteld. 

Castricum - Ook leerkrachten 
uit de gemeente Castricum sta-
ken op 6 maart. Een aantal leer-
krachten gaat naar de stakings-
manifestatie in de Amsterdam 
ArenA namens het team van de 
verschillende scholen. Zij maken 
zich zorgen over de gevolgen die 
de bezuinigingen op het onder-
wijs zullen hebben. Op 6, 7 en 8 
maart behandelt de Tweede Ka-
mer de wet over het passend on-
derwijs. 

Leraren staken

DEZE WEEK

50pluswijzer.nl

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

Frambozen 
YoghurtsloF

7.50Frisse yoghurtvulling, 
afgewerkt met verse frambozen, 
bosbessen en bramen. 

Van 1 t/m 7 maart 2012

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Soep v/d week

Tomaten crème soep
1 ltr  5,95
Elke 2e ltr  gratis

Vlees v/d week

Slavinken 4 halen
2 betalen
Vleeswarentrio

Runderrollade
Gebraden gehakt
Chorizo samen  4,99
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“Heel trots op 25-jarige Klaverland”
Fancy Fair op 17 maart, bruikbare 
spullen en statiegeldflessen gezocht!

Castricum - Het Klaverland be-
staat op 9 juni 25 jaar en dat 
wordt gevierd met een bruisend 
feest! Bewoner Johan maakt 
deel van de feestcommissie en 
hij ging op zoek naar geld, want 
het potje voor speciale festivitei-
ten is leeg. Rotary Uitgeest-Ken-
nemerland kwam met een op-
lossing. Op zaterdag 17 maart 
houdt Rotary een fancy fair 
waarbij iedereen welkom is. Met 
de opbrengst kan het feest ge-
vierd worden.
“Tijdens de NL Doet-dag, de lan-
delijke vrijwilligersactie van het 
Oranje Fonds, houden wij samen 
met bewoners van Het Klaver-
land een fancy fair op het plein-
tje voor de ingang van Het Kla-
verland”, vertelt een van de le-
den van Rotary. “Het wordt heel 
leuk met een wijntafel, spelle-
tjes voor kinderen en aangekle-
de kraampjes met uiteenlopende 
artikelen. Voor de fancy fair zijn 
we nog op zoek naar bruikba-
re huis-, tuin- en keukenspullen 
die vanaf 5 maart van maandag 
tot en met zaterdag van 12.00 tot 
17.00 uur kunnen worden inge-
bracht. Liever geen kleding of 
knuffels. Daarnaast houden we 
een lege flessenactie met ingang 
van 5 maart.” Wie lege flessen in-
levert, krijgt een lootje mee dat 
tijdens de fancy fair kan worden 
ingeruild voor een prijsje. Be-

V.l.n.r.: Johan, Miranda, Kees en Hak, bewoners van Het Klaverland. 

langstellenden kunnen op za-
terdag 17 maart deelnemen aan 
de rondleidingen die in het huis 
worden georganiseerd.
In Het Klaverland wonen 23 vol-
wassenen met een lichamelijke 
of meervoudige beperking. Het 
huis maakt deel uit van Stichting 
Odion die circa duizend mensen 
met een beperking ondersteunt 
in de regio Zaanstreek, Water-
land en Kennemerland. Rinske 
Rill is communicatiemedewerker 
bij Stichting Odion. Zij vertelt: 
“Het Klaverland is een woonvorm 
waar 24 uur per dag ondersteu-
ning aanwezig is van een team 
dat bestaat uit 25 medewerkers 
en een aantal vrijwilligers. Iede-
re cliënt beschikt over een eigen 
kamer met een keuken en eigen 
sanitair. Maar er wordt ook veel 
gebruik gemaakt van de centra-
le huiskamer. Voor de maaltijden 
bijvoorbeeld, het koffiedrinken 
en andere activiteiten.” 
Kees Zwijnenburg is een van de 
tevreden bewoners van Het Kla-
verland. Kees was getrouwd, 
is vader van twee kinderen en 
werkte bij de Tata Steel in IJmui-
den. Het noodlot sloeg toe toen 
hij een halve dwarslaesie in zijn 
nek opliep bij een ongeval in 
een zwembad. Na een perio-
de van revalidatie in Heliomare, 
moest Kees op zoek naar pas-
sende woonruimte, want zijn 

vrouw maakte een einde aan 
hun huwelijk. “Gelukkig komen 
mijn kinderen regelmatig op be-
zoek. Verder werk ik twee dagen 
per week in een fietsenmakerij in 
het Trainingscentrum Alkmaar. 
In Het Klaverland is de stem-
ming goed. We helpen elkaar als 
dat nodig is.” Toch kan niet ie-
dereen goed opschieten met el-
kaar. “Maar dat is overal zo”, zegt 
teamleider Hannie Keyzer. “Je 
kunt tenslotte ook je eigen buren 
niet uitzoeken. Om problemen te 
voorkomen bieden we de moge-
lijkheid om te eten in verschillen-
de groepjes en wie dat liever wil 
kan op zijn kamer eten.” Op de 
vraag of er ook mooie huwelij-
ken zijn ontstaan op Het Klaver-
land, moeten de bewoners alle-
maal lachen. En ja hoor, de lief-
de heeft hier ook huisgehouden.
Joop Brasser, destijds hoofd van 
de afdeling sociale zaken in de 
gemeente Castricum: “Vanuit 
Heliomare kwam de vraag of er 
een woonvorm voor mensen met 
een lichamelijke beperking kon 
worden opgezet. Dit werd door 
de vijf IJmond-gemeentes opge-
pakt.” Joop Brasser maakte zich 
er sterk voor om de woonvorm in 
Castricum te realiseren. Samen 
met leden van de Rotary werd 
het plan uitgewerkt. Daarna is 
de Stichting Woonvorm Licha-
melijk Gehandicapten IJmond 
opgericht. “Toen zijn we op zoek 
gegaan naar een naam. Uit ou-

de archiefstukken bleek dat de 
plek waarop de woonvorm ge-
bouwd zou worden Klaverland 
heet.” In 1999 fuseerde de stich-
ting met Stichting Odion. “Vanuit 
Rotary is toen de Stichting Vrien-
den van Het Klaverland opgezet 
en die is nog lang actief geweest 
om de bewoners iets extra’s te 
bieden. Enkele jaren geleden is 
de stichting opgeheven en zijn 
de financiële middelen verdeeld 
onder de bewoners.” Jos Ze-
wald werd de eerste directeur. 
“Ik was tien jaar werkzaam ge-
weest in Het Dorp in Arnhem en 
kon dus goed gebruikmaken van 
die ervaring. Het Klaverland was 
een van de eerste kleine woon-
vormen die van start ging in Ne-
derland.” 
Het Klaverland is oorspronkelijk 
opgezet voor jonge mensen met 
lichamelijke beperking. Hannie: 
“Nu is de leeftijd eind 20 tot 65 
jaar en wonen er ook cliënten 
met een lichamelijke beperking 
in combinatie met een verstan-
delijke beperking of in combi-
natie met psychiatrische proble-
men. Dat heeft te maken met de 
ontwikkelingen in de zorg. Met 
de invoering van het persoons-
gebonden budget blijven veel 
mensen langer zelfstandig wo-
nen, dus kwamen er kamers vrij. 
Sinds 1999 maken we deel uit 
van Stichting Odion en dat ging 
gepaard met een verdere pro-
fessionalisering. Tegelijk werd er 

meer gevraagd van begeleiders 
in het algemeen. Er zijn veel ad-
ministratieve taken bijgekomen.”
“Vroeger was het hier leuker”, 
zegt Hak die al 25 jaar in Het 
Klaverland woont. “Toen werd er 
meer samen gedaan, nu zit ik va-
ker op mijn kamer.” Hak werkt bij 
bouwmarkt Multimate. Daar is 
hij flexibel inzetbaar. Hij zegt la-
chend: “Ik zou niet willen werken 
met gehandicapten.” 

Het Klaverland kent nog meer 
verrassende bewoners. Miran-
da bijvoorbeeld. Zij woont hier 
twintig jaar en werkt bij Stand-
byte, gevestigd in Westerheem 
in Heemskerk. Bij Standbyte 
kunnen cliënten aan de compu-
ter werken: van typen tot pos-
ters ontwerpen. “Ik heb daar 
een kookboek getikt. Dat is mijn 
werk, teksten tikken. Ik kom niet 
veel buiten, want ik heb hulp no-
dig. Mijn rolstoel wordt met mijn 
kin bediend en dat is zwaar.” Of 
neem nu Johan. Hij maakte de 
flyers voor de fancy fair op de 
computer die hij met zijn voe-
ten bedient. “Er komen zeventig 
mensen op ons feest, dus er is 
wel wat geld nodig.” Hannie be-
sluit: “We hopen dat Castricum 
mee wil werken een succes te 
maken van de fancy fair en op 
zaterdag 17 maart een kijkje bij 
ons komt nemen. Want we zijn 
heel trots op Het Klaverland en 
de bewoners.”

Castricm - Op dinsdag 13 maart 
vertelt Michel Westra tijdens een 
lezing bij de EHBO Vereniging 
Castricum over zijn ervaringen 
als ambulanceverpleegkundige. 

Hij gaat in op meldingen, de 
handelingen van een ambulan-
ceverpleegkundige, wanneer de 
traumahelikopter wordt ingezet 
en de samenwerking met EHBO-
ers. Michel Westra heeft als am-

Lezing bij EHBO bulanceverpleegkundige ruime 
ervaring met het werk op een 
ambulance en in de traumahe-
likopter. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in het lesgebouw van EHBO Ver-
eniging Castricum aan de Koe-
koeksbloem 55a in Castricum, 
naast de Montessorischool. De 
lezing begint om 19.30 uur. De 
toegang is gratis. Aanmelden 
kan via info@ehbocastricum.nl 
of tel.: 0251-651060 tussen 19.00 
en 21.00 uur. 

Film Young@Heart in de 
bieb tijdens Boekenweek 
Castricum - Tijdens de Boeken-
week, die dit jaar plaatsvindt van 
14 tot en met 24 maart is er op 
dinsdag 20 maart om 14.00 uur 
een filmmiddag met Young@
Heart in de bibliotheek van Cas-
tricum. De muziekdocumentaire 
van de Engelse regisseur Step-

hen Walker over het uit Massa-
chusetts afkomstige senioren-
koor ‘Young@Heart’ is populair. 

Het koor bestaat al meer dan 
twintig jaar, de senioren spe-
len nog steeds voor uitverkoch-
te zalen en ze hebben succes-

volle tournees door heel Europa, 
Australië en Canada gemaakt. 
De gemiddelde leeftijd van de 
koorleden ligt rond de tach-
tig, en hoewel zij thuis meestal 
naar klassieke muziek luisteren, 
treden ze op met stevige rock-, 
pop- en punksongs van onder 
meer The Clash, The Beatles en 
Coldplay. 
Voor de muziekdocumentai-
re worden een aantal koorleden 
gevolgd. Toegang 6,00 euro, le-
den bibliotheek 5,00 euro.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

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

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Trekkende padden hebben 
nieuwe vrijwilligers nodig

Regio - Nu het ijs in de sloten 
is verdwenen, zullen binnenkort 
de padden aan de jaarlijkse trek 
naar hun voortplantingswate-

ren beginnen. Om te voorkomen 
dat er duizenden worden dood-
gereden, zijn er in Noord-Hol-
land dertien vrijwilligersgroepen 
actief. Ondersteund door Land-
schap Noord-Holland redden 
de paddenwerkgroepen duizen-
den levens. Er zijn echter nieu-
we vrijwilligers nodig. Wie mee 
wil doen kijkt op www.padden.
nu voor de adressen.

Foto: trekkende pad. Foto Leen 
Gottschal

Gevonden:
De Schoolweg Limmen: kleine, 

tengere witte poes, circa twee 
jaar.

Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Nieuwe expositie in de 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Tot en met 12 april 
exposeert Elle Pontip P. in de 
ontmoetingsruimte van de Tuin 
van Kapitein Rommel. De exposi-
tie is vrij toegankelijk en bestaat 
uit kleine olieverfschilderijen van 
allerlei vogels.
Elle komt uit Thailand en woont 
nu zes jaar in Castricum. Zij 

heeft met paletmes leren schil-
deren van een Japanse leraar 
en met penseel van Henk Sen-
tel, ook in haar jeugd tekende zij 
al veel. Voor meer informatie zie 
www.elleart.nl.
De tuin is door de week geopend 
van 9.30 tot 16.30 uur. De schil-
derijen zijn ook te koop.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
23-01-2012: Alain Boghos, zoon 
van R.A.L. Molenaar en S. Si-
paan, geboren te Beverwijk. 17-
02-2012: Yuna, dochter van D. 
Penha en J. Peperkamp, geboren 
te Castricum. 19-02-2012: Ra-
chel, dochter van R. Nijweide en 
L.M. Borst, geboren te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
13-02-2012: Mikay, zoon van W. 
Miltenburg en J. Visscher, ge-
boren te Alkmaar. 15-02-2012: 
Joost Kees Jan, zoon van R.M. 
Bultink en C.A. Lukkien, geboren 
te Alkmaar. 16-02-2012: Shane 
Luciën, zoon van M.R. Manue-
la en E.W. Ruijs, geboren te Alk-
maar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
22-02-2012: van den Haak, Ste-
fan G. en Bloemscheer, Daniëlle, 
beiden wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
17-02-2012: Bergfeld, Rayman 
P., wonende te Heemskerk en 
Schuijt, Marlene C., wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
16-02-2012: Nobel, Martinus J., 
oud 75 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met W.P. de 
Munck. 18-02-2012: Hollenberg, 
Hendrikus, oud 90 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
A.J. Huisman.
 
Wonende te Limmen:
19-02-2012: Vergouw, Wilhelmi-
na E.C., oud 68 jaar, overleden te 
Alkmaar. 21-02-2012: Kaptein, 
Cornelia G., oud 92 jaar, overle-
den te Limmen, gehuwd met A. 
van der Steen.
 
Wonende te Akersloot:
12-02-2012: Blanken, Franci-
na A., oud 56 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met D.J. van 
der Laan.

Aad de Wit Verhuizingen 
bij Radio Castricum105
Castricum - Woensdag 7 maart 
is er op de lokale radiozender 
Castricum105 weer een afleve-
ring te beluisteren van Onder-
nemend Castricum. Jan Laan 
en Carel Kuijper van Aad de Wit 
Verhuizingen zijn ditmaal te gast 
in de studio. 
Elke eerste woensdag van de 
maand van 19.00 uur tot 20.00 
uur wordt een onderneming uit 

de gemeente Castricum uitge-
nodigd om over zijn/haar bedrijf 
te komen vertellen. Aan bod ko-
men onder andere de geschie-
denis van het bedrijf, het reilen 
en zeilen in de huidige tijd en de 
eventuele toekomstplannen.

Maandelijks levert de Kamer van 
Koophandel een bijdrage voor 
alle ondernemers.
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Voorronde Bandbattle op 
de Culturele Manifestatie 
Castricum - Zaterdag 17 maart 
vindt tijdens de Culturele Ma-
nifestatie in sporthal De Bloe-
men de voorronde van de Bak-
kerij Bandbattle plaats. Dit is 
een wedstrijd tussen bands van 
de drie grote middelbare scho-
len in Castricum en wordt geor-
ganiseerd door de Culturele Ma-
nifestatie samen met De Bakke-
rij. Er zijn verschillende prijzen 
te winnen zoals opnametijd, art-
work voor album/EP en band-
coaching. 
Tijdens de voorronde in De Bloe-
men zijn optredens te zien van 
zes bands: twee van het Bon-
hoeffer College, twee van het 
Clusius College en twee van het 

Jac. P. Thijsse College. Van elke 
school gaat één band door naar 
de finale, die in mei plaatsvindt 
in De Bakkerij. Daarnaast wordt 
de meest muzikale school geko-
zen. Van deze school mag niet 
alleen de winnaar, maar ook de 
andere band spelen tijdens de fi-
nale. De beste band van de voor-
ronde wint bovendien een optre-
den op het Koninginnedagfesti-
val van De Bakkerij, 30 april op 
het pleintje bij de Maranatha-
kerk. De voorronde in De Bloe-
men begint zaterdag 17 maart 
om 21.00 uur. En entree is gra-
tis. Ook meedoen? Opgeven kan 
via bandbattle@vriendenvande-
bakkerij.nl. 

Culturele reis

Band Five Guys Named Joe 
zaterdag in De Vriendschap
Akersloot - Zaterdag 3 maart 
treedt de band Five Guys Named 
Joe op De Vriendschap. Five 
Guys Named Joe stond vorig jaar 
ook op het podium in Akersloot 
en bewees toen dat de band tot 
de absolute top van Nederland 
behoort. 
De al wat oudere leden van de 
band kennen het klappen van de 
zweep maar al te goed. Goede 
dansbare rock `n roll en met als 
grote blikvangers de saxofoon, 
contrabas en piano. De muzi-
kantenj spelen de klassieke rock 

`n roll met nummers van onder 
andere Jonny Burnette, Gene 
Vincent, Carl Perkins, Jerry Lee 
Lewis en Chuck Berry.

In de Vriendschap is voor de-
ze gelegenheid een grote dans-
vloer aanwezig, want stilzitten is 
geen optie. Bovendien is na het 
jaarlijks terugkerende rock ̀ n roll 
festival een groot aantal mensen 
op rock `n roll danscursussen 
gegaan. Zij zullen hun vorde-
ringen laten zien. De aanvang is 
21.00 uur en de toegang is gratis.

‘Alsof je een koffer bent’
Uitgeest - Zaterdag 3 maart 
heeft café de Balken een band 
geprogrammeerd waarbij de 
bandnaam toch enige vragen op-
wekt. ‘Alsof je een koffer bent’ zal 
het podium betreden en brengt  
sterke en serieuze covers. Deze 

uit de omgeving van Uitgeest af-
komstige band heeft zijn debuut 
op de Balkense bühne. De bands 
speelt vanaf  22.30 uur. Op 10 
maart komt Royal Flush naar De 
Balken, op 17 maart Mr. Smith en 
op 24 maart Huphter. 

Castricum - In een woning aan 
de Oranjelaan werd donderdag 

Inbraak woning

Castricum - Van 8 tot en met 
13 mei organiseert de Vucas de 
laatste activiteit: een zesdaag-
se busreis naar Noord-Duitsland 
onder leiding van Els Willekers 
en Corien Hildenbrant. Er wordt 

gelogeerd in Landhotel Schnuck 
in Schneverdingen, een com-
fortabel hotel in het mooie na-
tuurgebied De Lüneburger Hei-
de. Vandaaruit worden culture-
le excursies georganiseerd. Kijk 
op www.vucas.nl of bel 0251-
670048. 

tussen 17.30 en 19.50 uur inge-
broken. 
De inbrekers kwamen binnen 
door op het dak van de serre 

te klimmen en een slaapkamer-
raam open te breken. Uit de wo-
ning werden waardepapieren en 
sierraden ontvreemd.

Oscars voor The Artist 
In Los Angeles ging The Artist 
met vijf Oscars aan de haal: bes-
te film, beste regie, beste acteur, 
beste kostuums en beste make-
up. 
Het verhaal speelt zich af ik in 
Hollywood 1927. George Valen-
tin is knap, charismatisch en de 
grote ster van de ‘stomme film’. 
Wanneer de geluidsfilm ech-

ter zijn intrede maakt, raakt de 
carrière van George in het slop. 
Drank en armoede brengen 
hem verder in verval. De carriè-
re van de opkomende jonge ac-
trice Peppy Miller, schiet juist als 
een raket omhoog. Zij biedt hulp 
aan George om terug op het wit-
te doek te verschijnen en spoort 
hem aan danser te worden. 

Tony 10 is een familiekomedie 
waarin het jongetje Tony er alles 
aan doet om zijn ruziënde ou-
ders weer bij elkaar te krijgen 

Tony is bijna tien en heeft de 
beste vader van de wereld. Hij 
is apetrots op zijn vader, die op-

Komedie Tony 10 klimt van kraanmachinist tot mi-
nister. Maar op een dag hebben 
zijn ouders een heftige ruzie en 
loopt zijn vader weg van huis. 
Tony denkt dat zijn vader ver-
liefd is geworden op de konin-
gin. Hij doet er alles aan om zijn 
ouders weer bij elkaar te krijgen 
en krijgt daarbij hulp van het Ko-
ninklijk Huis.

pensioenperspectief: krimpen!
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Programma 1 maart t/m 7 maart 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 

maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
The Artist

donderdag 21.15 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur 
This Means War

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur
maandag 18.30 uur
dinsdag 14.00 uur 
The Iron Lady

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
Süskind

donderdag 18.30 uur   
woensdag 20.00 uur 

The Help
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag

11.45 & 13.45 uur 
woensdag 13.30 uur 
Sprookjesboom

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
& woensdag 15.45  uur

Achtste groepers huilen niet
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 13.30 uur 
Tony 10

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.00 uur
woensdag 15.45 uur 

The Muppets (NL)
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Boekpresentatie Ernst Mooij
Castricum - Woensdag 14 
maart om 20.00 uur presenteert 
Ernst Mooij, auteur van het boek 
‘Het Castricumse landschap… 
een geschiedenisboek’, zijn nieu-
we boek ‘Een groene oase tus-
sen Kaasstad en Staalstad’ in de 
Tuin van Kapitein Rommel.
Aan de hand van een beeldpre-
sentatie probeert hij een beeld 

te scheppen van de inhoud. Het 
buitengebied van de gemeen-
te Castricum ligt in het groen-
blauwe hart van Midden-Ken-
nemerland en bestaat uit een 
diversiteit aan landschapsty-
pen. Het gebied vormt een buf-
fer tussen ‘kaasstad’ Alkmaar en 
‘staalstad’ IJmond. De zee en het 
Oer-IJ, de noordelijke zijtak van 

de Rijn, zijn de twee belangrijk-
ste elementen die aan het vor-
mingsproces van dit landschap 
hebben bijgedragen. Hoogte-
verschillen duiden op voormali-
ge kustzones, natuurlijke water-
lopen op de vroegere aanwezig-
heid van een voormalige binnen-
delta. Sinds de ingebruikname 
voor bewoning heeft de mens 
in toenemende mate zijn invloed 
op het landschap laten gelden. 
Veenweidegebieden worden 
doorsneden met restanten van 
veenrivieren en middeleeuwse 
kavelpatronen die door mensen-
handen tot stand zijn gebracht.
Ernst Mooij is verbonden aan de 
Stichting tot behoud van natuur-
lijke en cultuurhistorische waar-
den in de Alkmaardermeerom-
geving. Hij geeft een boeiende 
kijk op de verschillende land-
schapstypen, de waterhuishou-
ding, het agrarische gebruik, de 
recreatie en de natuur.

In verband met de beperkte 
ruimte is aanmelding noodzake-
lijk. Aanmelden kan via telefoon-
nummer (0251) 672356 tot en 
met maandag 12 maart. De toe-
gangsprijs bedraagt 3,00 euro 
inclusief koffie/thee in de pauze.

Lezing over hoeden
Castricum - Op dinsdag 6 maart 
verzorgt Joyce Wouters, docent 
in creatieve vakken en schrijfster 
van het boek, ‘Tig manieren om 
je hoofd te versieren’, een lezing 
over hoeden. De lezing is in de 
bibliotheek van Castricum en be-
gint om 14.00 uur.
Na de lezing volgt een toepas-
selijke quiz zodat de bezoeker 
de ‘hoedenkennis’ kan testen. 
Daarna wordt er toelichting ge-
geven op de ‘hoofdregels’. Wel-
ke hoed hoort bij welk gezicht 
en figuur? Er is een demonstratie 
met meegebrachte hoeden. Aan 
deelnemers wordt verzocht om 
zelf ook een hoed mee te nemen.
Kaarten zijn voor 6,00 euro te 

koop bij de klantenservice in de 
bibliotheek en bij boekhandel 
Laan. Leden van de bibliotheek 
en cursisten van Vucas betalen 
5,00 euro. De toegangsprijs is 
inclusief een consumptie in de 
pauze.
Reserveren is mogelijk op tele-
foonnummer 0251–655678 tij-
dens openingstijden of per mail 
via castricum@bibliotheekken-
nemerwaard.nl.

Op dinsdag 3 april verzorgt Joy-
ce Wouters een tweede lezing in 
de bibliotheek in Castricum. Het 
onderwerp van deze lezing is: de 
invloed van de maatschappij op 
mode. 

Lezen met baby’s
Castricum - In maart zijn er in 
een groot aantal vestigingen van 
Bibliotheek Kennemerwaard bij-
eenkomsten met het thema Le-
zen met baby’s van 0 – 1 jaar. 
Deze workshops over boeken 
en (voor)lezen aan baby’s star-
ten om 10.00 uur en zijn bedoeld 
voor ouders en verzorgers. De 
bijeenkomsten zijn onderdeel 
van het project BoekStart. Een 
landelijk project om het voorle-
zen aan baby’s te stimuleren.
Het is een programma dat het le-
zen met heel jonge kinderen wil 
bevorderen én ouders met jonge 
kinderen wil laten genieten van 
boeken. 
BoekStart gaat uit van de ge-
dachte dat kinderen die al op 
jonge leeftijd in aanraking ko-
men met boeken een voorsprong 
ontwikkelen waar ze hun hele le-
ven voordeel van hebben. Samen 
een boekje kijken, plaatjes aan-
wijzen en benoemen, versjes le-
ren, verhaaltjes vertellen en er-

naar luisteren, versterkt boven-
dien de band tussen ouder en 
kind.
BoekStart geeft kinderen een 
echte voorsprong. Uit Brits on-
derzoek is gebleken dat kinde-
ren die al vanaf hun babytijd ‘le-
zen’ met een voorsprong aan het 
lees- en taalonderwijs beginnen 
en deze voorsprong geduren-
de hun hele schoolloopbaan be-
houden!
BoekStart is een samenwer-
kingsverband tussen Bibliotheek 
Kennemerwaard, gemeente Alk-
maar, gemeente Castricum en de 
GGD Hollands Noorden.
De themabijeenkomsten vin-
den plaats op dinsdag 7 maart 
in de bibliotheek van Castricum, 
woensdag 14 maart in de bibli-
otheken van Akersloot en Lim-
men.
De toegang is gratis. Aanmelden 
voor deze bijeenkomsten kan bij 
de betreffende locatie via de te-
lefoon of per e-mail.

Korte basiscursus tekenen
Castricum - Liefhebbers kun-
nen vanaf vrijdag 9 maart om 
13.45 uur bij Perspectief terecht 
in Atelier de Duinrand, Van Ol-
denbarneveldweg 37 voor een 
introductiecursus tekenen onder 
leiding van docente Afke Spaar-
garen. 
In zes lessen maken de deelne-
mers kennis met verschillende 
tekenmaterialen, zoals zacht- en 

oliepastel, potlood en inkt. Het 
begint met goed leren kijken. 
Aan de hand daarvan worden 
compositie, onderlinge verhou-
dingen en kleurgebruik behan-
deld. Iedereen wordt persoonlijk 
begeleid, omdat er in een kleine 
groep wordt gewerkt.
Informatie bij de docente: 06-
22491525 of Ton Rota, tel. 0251 
659005.

Jantje Beton collecte 2012
Limmen - Dit jaar mogen de le-
den en leiding van Scouting Lim-
men weer de collecte van Jantje 
Beton verzorgen. Op de avond 
van dinsdag 6 of woensdag 7 
maart gaan zij met collectebus-
sen in Limmen langs de deuren. 
Dit levert de vereniging zelf ook 
iets op. Vijftig procent van de op-
brengst van de collecte is voor 
Scouting Limmen en vijftig pro-
cent voor het landelijke fonds 

Jantje Beton. Jantje Beton komt 
op voor de speelkansen van alle 
kinderen in Nederland. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom bij 
Scouting Limmen. Iedereen mag 
vrijblijvend een paar keer mee-
draaien met een opkomst. 
Elke week doen de groepen 
een andere activiteit rondom 
een thema: spelletjes, creatief, 
speurtochten, kampvuur ma-
ken, enzovoort. Dit zijn de tij-

den van de jongste speltak-
ken. Bevers (gemengd, kinderen 
uit groep 2 en 3): zaterdagoch-
tend van 9.30 tot 11.00 uur. Klei-
ne welpen (jongens uit groep 4 
en 5): dinsdagavond van 18.45 
tot 20.15 uur. Kleine kabouters 
(meisjes uit groep 4 en 5): maan-
dagavond van 18.45 tot 20.00 
uur. Voor meer informatie: Trudy 
Hoogeboom, tel. 072-5052830 of 
Linda Baltus, tel. 06-12439049.

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Castricum - De collecte van 
Amnesty International, die van 
12 februari tot en met 18 februa-
ri in Castricum en Bakkum werd 
gehouden, heeft 4669,21 euro 
opgebracht. Eenenzestig vrijwil-
ligers hebben gecollecteerd.
Wie volgend jaar ook wil mee-
helpen te collecteren kan zich 
aanmelden bij het collecteteam 
via e-mail collecte@amnesty.nl 
of telefonisch via 020-77 33 834.                    

Opbrengst 
van collecte 

Geen krant
ontvangen?
Bel 
0251-674433
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Arina van Damme van Fit4lady:

“Ik wil fi tness leuk 
maken voor vrouwen”
Arina van Damme is eigenaar 
van een keten van fi tnessclubs 
voor vrouwen: Fit4lady. Nadat ze 
haar eigen drie clubs had opge-
bouwd is ze sinds 2009 ook fran-
chisegever. “Fit4lady is veel meer 
dan een fi tnessclub”, zegt zij. 
“Het biedt vrouwen die zich wil-
len ontwikkelen als onderneem-
ster de kans om een succesvol 
bedrijf op te zetten.” 
Vanuit haar eigen praktijkerva-
ring ondersteunt Arina onder-
neemsters bij de start en door-
groei van hun eigen Fit4lady 
club. “Ik zie veel vrouwen die het 
in zich hebben om te onderne-
men, maar daar zelf niet zo ge-
makkelijk aan beginnen. Het is 
voor mij een uitdaging hen te 
helpen die drempel te nemen en 
te leren hoe leuk ondernemen 
kan zijn. We hebben een steen-
goed trainingsprogramma met 
uitstekende resultaten. Samen 
met andere enthousiaste onder-
neemsters en trainsters werken 
we dagelijks aan de groei van 
Fit4lady. We willen de komende 
jaren nog meer locaties openen 
in Noord- en Zuid-Holland, daar-
voor kom ik graag in contact met 
sportieve vrouwen met de am-
bitie om een club in haar eigen 
dorp of stad te openen.”
In de kleinschalige studio’s van 
Fit4lady volgen vrouwen de unie-
ke 30 minuten training, gericht 
op sterke spieren en goede con-
ditie. “We helpen vrouwen om 
op een leuke manier te trainen 
waardoor zij slanker, fi tter, ster-
ker en soepeler worden. Meer 
power, letterlijk maar ook fi guur-

lijk: een sterker fysiek lijf ontwik-
kelt ook mentale kracht. Ieder-
een is welkom, leeftijd, sporter-
varing en ‘hoe je er uit ziet’ zijn 
onbelangrijk. Als je maar vrouw 
bent. Wat Fit4lady uniek maakt 
tegenover sportscholen is de 
kleinschaligheid en de persoon-
lijke aandacht van de trainster, 
elke keer als je komt sporten.”

Arina’s ambitie met haar bedrijf 
is om fi tness leuk te maken. “De 
lezers van deze krant nodig ik 
graag uit om kennis te maken 
met onze clubs in de regio. Voor 
hen ligt een welkomstattentie 
klaar op vertoon van dit artikel.” 
Fit4lady Limmen is gevestigd aan 
De Drie Linden 3, naast Univé. 
Aanmelden kan via 072-5054605 
of een email aan limmen@fi t4la-
dy.nl. Kijk voor meer informatie 
op www.fi t4lady.nl. 

Nieuw in Limmen

Beauty by Britt geeft 
een massage cadeau!

Limmen - Donderdag 1 maart 
opent Britt Zeeman haar nieuwe 
schoonheidssalon op de Kerk-
weg 2 naast de Rabobank. Eer-
der was deze jonge ondernemer 
actief op het gebied van profes-
sionele lichaamsverzorging op 
de Middenweg. Om iedereen 
kennis te laten maken met Britt 
en het aanbod van salon Beau-

ty by Britt geldt in de maanden 
maart en april een speciale ope-
ningsaanbieding. Bij reservering 
van een gezichtsbehandeling 
naar keuze, krijgt men een rug-
, nek-, of schoudermassage ca-
deau. Er kan ook gekozen wor-
den voor een drukpuntvoetmas-
sage. De gratis toegift duurt on-
geveer twintig minuten en ver-

tegenwoordigt een waarde van 
24,50 euro. Britt vertelt enthousi-
ast: “Ik word gedreven door pas-
sie voor het vak en met de ope-
ning van deze salon komt mijn 
droom uit. Ik heb mij gespecia-
liseerd in diverse gezichts- en li-
chaamsbehandelingen en geef 
ontspannende massages. Bin-
nenkort wordt het aanbod aan-
gevuld met heerlijke hotstone-
massages en in de nabije toe-
komst met pedicurebehandelin-
gen. Want ik blijf mij ontwikkelen 
en houd alle ontwikkelingen in 
mijn vakgebied nauwkeurig bij.” 

Britt volgt met regelmaat cur-
sussen en workshops. Zij wil 
zich ook verder verdiepen in de 
behandeling microdermabra-
sie en dat in de toekomst aan-
bieden. “Dat is een intensieve 
peeling met kristalletjes waar-
door de celdeling wordt geac-
tiveerd.” Hygiëne, professionali-
teit een aandacht voor de klant 
staan centraal in de smaakvol 
ingerichte salon. “Omdat ik uit-
sluitend kwaliteit wil bieden, 
werk ik alleen met topproduc-
ten”, vervolgt zij. “De cosmetica 
is van plantaardige oorsprong, 
hypoallergeen en dierproefvrij. 
Ik werk met Webecos en het wat 
luxer merk Dr. Tadlea.” Iedereen 
kan bij Beauty by Britt terecht 
voor allerlei schoonheidsbehan-
delingen, waaronder ook har-
sen, hand- en voetverzorging. 
Iemand blij maken met een be-
handeling? Britt verkoopt ca-
deaubonnen. Bel voor meer in-
formatie of het maken van een 
afspraak naar 06-51936890. 

Tien procent korting eerste behandeling 

Mariëtte’s Footcare opent 
praktijk op Korte Cieweg 
Castricum - Mariëtte Dahmes 
heeft zich gevestigd als pedicure 
op de Korte Cieweg 8 in Castri-
cum, naast de  huisartsenprak-
tijk Doeksen/ Tromp en de fysio-
therapiepraktijk Donkers & Hil-
bers. Zij was jarenlang actief in 
de fi nanciële wereld toen zij na 
een reorganisatie besloot haar 
hart te volgen. “Nadat ik mijn  
branchediploma Pedicure met 
succes heb behaald, ben ik ge-
start met de opleiding medisch 

pedicure. Hiermee specialiseer 
ik mij op het gebied van de voe-
ten voor bijvoorbeeld diabetes, 
reumatisch aandoeningen, na-
gelreparaties et cetera. Kwaliteit 
en service staan in mijn praktijk 
voorop. Daarom heb ik mij aan-
gesloten bij Provoet, de lande-
lijke organisatie voor gediplo-
meerde pedicures. ProVoet staat 
voor vakkundigheid, professio-
naliteit en kwaliteit van de aan-
gesloten pedicures.” Een stan-

daard pedicurebehandeling bij 
Mariëtte’s Footcare bestaat uit 
de nagelomgeving reinigen, na-
gels knippen, nagels frezen, 
eelt en/of likdoorn verwijderen, 
schimmelnagels en ingroeiende 
nagel behandelen met afsluitend 
kort een voetmassage. Naast 
de standaardbehandeling pedi-
cure kan men bij haar ook te-
recht voor welness voor de voe-
ten. “Het is heerlijk om de voeten 
eens lekker te laten verwennen 
met een Spa Behandeling. Deze 
bestaat naast de standaard pe-
dicurebehandeling uit een een 
voetscrub, een voetmassage en 
afsluitend een heerlijk verkoe-
lend of verwarmend voetmas-
ker.” Mariëtte werkt met pro-
ducten van Courtin, een natuur-
lijk product met hoofdbestand-
deel Tea Tree olie. Deze essenti-
ele olie wordt vervaardigd in Au-
stralië. Tea Tree olie heeft een 
zuiverende- en verdovende wer-
king en is schimmelwerend. Ma-
riëtte Footcare is geopend  van 
maandag tot en met zaterdag, 
maar ook ‘s avonds kan ieder-
een hier terecht. Mariëtte komt 
ook aan huis voor een behande-
ling, als het lastig is haar prak-
tijk te bezoeken. Mariëtte’s Foo-
tcare is telefonisch bereikbaar 
op 06-53793897. Kijk  ook eens 
op haar website; www.mariet-
tesfootcare.nl. Openingsaanbie-
ding voor nieuwe klanten: Tien 
procent korting op de eerste be-
handeling! 

Uit Je Bak wint award 
Castricum - Het festival dat er 
het meest uitsprong afgelopen 
jaar; dat is volgens de band De 
Bazzookas het Uit je Bak! Festi-
val, georganiseerd door de jon-
geren van De Bakkerij. Daarmee 
heeft het jongerencentrum een 
gratis optreden van de band ge-
wonnen. 
Op 22 januari speelden de Baz-
zookas in de Paradiso in Amster-
dam om een nieuwe cd/dvd op 
te nemen. Op deze avond wa-
ren de vrijwilligers van podia 
en festivals uitgenodigd waar 
de band de afgelopen jaren ge-
speeld heeft. Op deze avond 
werden cartoons van Nozzman 
en een gratis optreden verloot 
en de  Bazzookas-award uitge-
reikt. Deze prijs is zoals de band 
stelt: “Om alle vrijwilligers te la-

ten weten dat we blij zijn dat ze 
hun nek uitsteken voor bands, 
zodat die kunnen spelen. We 
kunnen niet alle vrijwilligers be-
danken dus doen we dat symbo-
lisch door een festival, dat wij er-
uit vonden springen, een concert 
van ons cadeau te doen.” 
Dit jaar is dus het Uit Je Bak! 
Festival hiervoor gekozen. Het 
festival dat jaarlijks georgani-
seerd wordt had zijn debuut in 
de zomer van 2007. Naast optre-
dens van bands is er theater en 
een programma voor kinderen. 
Het terrein in het Willem de Rij-
keplantsoen wordt op fantasie-
volle wijze ingericht. 

Binnenkort wordt gekeken waar 
en wanneer de band het optre-
den geeft.
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De voetbalschool van 
FC Castricum gaat door
Castricum - De start van een 
voetbalschool bij FC Castricum 
is een groot succes. Doel van de 
voetbalschool is om alle E- en F-
pupillen een mogelijkheid voor 
een extra voetbaltraining te ge-
ven. Onder bekwame leiding van 
jeugdtrainers Kramer en Fadil, te 
zien op de foto, werden een der-
tigtal jonge pupillen in het najaar 
van 2011, stevig onder handen 
genomen in acht trainingen. FCC 
selectiespelers zorgden voor ex-
tra stimulans. Ook kinderen van 

Limmen en Vitesse ‘22 werden 
met open armen ontvangen. FC 
Castricum heeft besloten om dit 
voorjaar door te gaan met de 
voetbalschool. 
De trainingen zijn allemaal op 
zondag en de eerste voetbaltrai-
ning is op 11 maart. Aanvang-
tijd is 10.30 uur en de kosten 
voor acht trainingen zijn 25 eu-
ro, bij aanvang van de trainingen 
te voldoen. Aanmelden vóór 5 
maart via rjikramer@casema.nl. 
Foto: Han de Swart.

MHCC meiden C1 zaalkampioen

Castricum - Op het moment 
dat de Elfstedenkoorts defini-
tief wordt verdrongen door de 
eerste lentekriebels, nadert ook 
de ontknoping in de winterzaal-
competitie van de hockeybond. 

De MHCC meiden C1 leverden 
daarin prachtige staaltjes hoc-
key met afgelopen weekend als 
kroon op het werk het behaalde 
kampioenschap. Acht overwin-
ningen, één gelijkspel en slechts 

één nederlaag waren de klin-
kende resultaten van de meiden 
van trainer/coach Heleen Bakker 
en Annemarie Alders. Het wel-
verdiende kampioenschap in de 
subtopklasse werd uitbundig ge-
vierd. Het seizoen kan nog een 
leuk vervolg krijgen voor de mei-
den, want ook in de veldcom-
petitie zijn de meiden C1 onge-
naakbaar met tot nu toe louter 
overwinningen in de sterke top-
klasse. Een veelbelovende gene-
ratie hockeymeiden dient zich 
aan op sportpark Wouterland!
Op de foto: staand van links naar 
rechts: Lois de Zeeuw, Annema-
rie Alders (teammanager), Am-
ber Brakenhoff, Julya Groen, 
Floor Biesterbos, Benthe Dijk-
man, José de Groot, Noor Smit 
en coach Heleen Bakker. Lig-
gend vooraan: keepster Alies 
Dekkers.

Meerkamp Vitesse 90 jaar
Castricum - Ter gelegenheid 
van het 90-jarig bestaan van Vi-
tesse’22 wordt op zaterdag 12 
mei een spectaculair meerkamp 
evenement georganiseerd. Tij-
dens de meerkamp moeten 
teams verschillende spelen uit-
voeren, zoals een hindernisbaan, 
waterglijbaan en natuurlijk ont-
breekt de zeephelling niet. De or-
ganisatie is op zoek naar teams 
bestaande uit minimaal acht en 

maximaal twaalf personen. Elk 
team staat onder leiding van een 
teamcaptain. Daarnaast moeten 
er in elk team minimaal drie da-
mes zitten, de minimale leeftijd is 
16 jaar. De samenstelling van de 
teams kan bestaan uit: vrienden 
en/of familiegroep, groep vrijwil-
ligers uit de verschillende com-
missies, een groep trainers, een 
elftal met partners, ouders van 
een jeugdelftal of een andere 

Remiseschuivers aan de top
Limmen - Op vrijdag 24 februa-
ri speelde schaakvereniging Vre-
deburg de twintigste ronde van 
de interne competitie. De par-
tijen waar de bovenste zes spe-
lers van de ranglijst bij betrokken 
waren, eindigden zonder uitzon-
dering in remise. In het geval van 
Ed en Bob Stolp ging dat niet 
zonder slag of stoot. Ed Stolp gaf 
een paard voor twee pionnen en 
leek positioneel de overhand te 
krijgen, maar zijn zoon loste de 
problemen bekwaam op, waar-
na de puntendeling een feit was. 
Het lukte Jaap Limmen niet de 
Franse verdediging van Jos Ad-
miraal kapot te krijgen. Limmen 
nam veel risico en mocht van 
geluk spreken dat de aanstaan-
de pensionado, met het oog op 
zijn beperkte resterende be-
denktijd, remise aanbood. Ha-

rold Ebels en Bert Hollander zijn 
beiden goed thuis in de Spaanse 
opening. Ebels probeerde in het 
middenspel nog iets te forceren 
met een handig pionoffer, maar 
Hollander weerde zich correct. 
Op zijn beurt constateerde Hol-
lander dat er niets te halen viel 
tegen de goed samenwerken-
de witte paarden en stemde in 
met het remiseaanbod. Allard de 
Vries overspeelde Peter van der 
Heijdt, die meeging in het hoge 
speeltempo van zijn opponent 
en na een kwartiertje de kantine 
weer mocht opzoeken. De goe-
de vorm van Cees Dinkla houdt 
maar aan. Ditmaal versloeg hij 
Marlies Sturk die, gekweld door 
een gebroken arm, moest toe-
zien hoe de uitgekookte Dinkla 
met rustige zetjes een winnende 
stelling bouwde. Marc Voorwalt 

boekte een knappe overwinning 
op Piet van der Heijdt. Voorwalt 
die in het middenspel onder se-
rieuze druk kwam, bleef gecon-
centreerd loeren op de tegen-
kans en sloeg toe toen deze zich 
daadwerkelijk voordeed. 
Met zijn onorthodoxe speelstijl 
drong Robin Rommel zijn tegen-
standster Sandra Hollander te-
rug. Hoewel Rommel onderweg 
nog mat-in-twee miste, kwam 
zijn overwinning geen enkel mo-
ment in gevaar. Jan Levering was 
terecht trots op zijn solide over-
winning tegen Remi Aafjes. Toen 
het jonge talent gedwongen 
werd een paard te geven om mat 
te voorkomen, gaf hij zich ge-
wonnen. In de B-groep won Bas 
Wempe, niet voor de eerste keer, 
de onderlinge strijd van zijn ou-
dere broer Patrick. Sewints Dahi 
voert met ruime voorsprong de 
ranglijst aan.  

Spanning stijgt bij W.I.K.
Castricum - Doordat de beide 
koplopers punten morsten op de 
22e speelavond blijft het onge-
meen spannend wie na 24 wed-
strijden het kampioenschap bin-
nen heeft gehaald. Jan Kamp 
had een moeilijke avond door 
eerst moeizaam in 29 beurten 
Jan van der Zon van het lijf te 
houden, waarna Jan in zijn twee-
de partij kansloos ten onder ging 
tegen zijn maatje Siem Bakkum. 
Siem had zijn 80 caramboles in 
25 beurten bij elkaar gespeeld, 
terwijl Jan niet verder kwam dan 
31 van de te maken 61. Peter Ent 
kon niet profiteren van de mis-
stap van Jan want zijn eerste 
partij tegen Hans Kooiman kon 
hij niet in winst omzetten. Hans 
had geen boodschap aan de titel 
aspiratie van Peter en speelde in 
24 beurten Peter van de tafel. Te-
gen Peter Weijers revancheerde 
Peter zich enigszins door verbe-

ten in 23 beurten zijn 51 caram-
boles bij elkaar getikt te hebben, 
waardoor het verschil in punten 
tussen hem en Jan Kamp twee 
punten blijft in zijn voordeel. Pe-
ter Weijers speelde zijn tweede 
partij van de avond tegen Kees 
Baars en pakte gedegen spelend 
zijn vier winstpunten in 26 beur-
ten, waarin vooral zijn twee se-
ries van 15 caramboles opvie-
len. Kees kwam nooit echt los en 
scoorde buiten zijn twee series 
van 10 en een keer 11, te weinig 
om zijn aantal van 126 carambo-
les te halen en bleef steken op 
90 stuks. Overige winstpartij-
en met de maximale winst van 
vier punten waren er voor: Jaap 
Rumphorst tegen Henk Stengs, 
Peter Groenendal tegen Gert Lu-
te, Gerard de Zeeuw tegen Cees 
Burgmeijer en in een prima partij 
van 23 beurten Piet van Leur te-
gen Gert Lute. 

groep enthousiaste mensen.
Naast een mooie prijs voor het 
winnende team, wordt er ook 
een originaliteitprijs voor het 
best geklede team uitgereikt. De 
meerkamp start om 14.00 uur en 
wordt afgesloten met een spet-
terende feestavond (met live 
band) in de aanwezige feesttent.
De inschrijving loopt tot en met 
31 maart en kan worden gedaan 
door een mail te sturen naar in-
fo@vitesse22-90jaar.com. De 
inschrijfbijdrage per team be-
draagt 20 euro. 

Wandelen met satellieten
Castricum - Ook in 2012 or-
ganiseren PWN en Educatracks 
weer verschillende GPS activi-
teiten. De letters GPS staan voor 
Global Positioning System. Dit is 
een wereldwijd navigatiesysteem 
gestuurd door satellieten.
Om de mogelijkheden van GPS 
te leren kennen, verzorgt Be-
zoekerscentrum De Hoep, in sa-
menwerking met Educatracks, 
GPS basis- en vervolgcursussen. 

In de basiscursus staat de wer-
king van een GPS-apparaat en 
het gebruik daarvan voor talloze 
outdooractiviteiten centraal. Na 
een presentatie over werking en 
gebruik van GPS is er ‘s middags 
een fraaie wandeling met GPS 
door het Noordhollands Duin-
reservaat én een zoektocht naar 
een ‘schat’.
Op zondag 26 februari is er een 
basiscursus van 10.00 tot 16.00 

uur. De kosten zijn 35,00 euro 
per deelnemer. Hierbij inbegre-
pen is het gebruik van een GPS 
apparaat en een basiscursus-
boek. Er is koffie en thee, maar 
voor de lunch moet zelf gezorgd 
worden. Op www.pwn.nl/eropuit 
zijn de data te vinden voor deze 
GPS-cursussen, workshops en 
andere activiteiten.
Vanwege de grote belangstelling 
is aanmelden noodzakelijk via de 
website www.pwn.nl/eropuit of 
telefonisch op 0251-661066.

Zondag 4 maart 14.00 uur:

Limmen - Purmerend

balsponsor:	 Aluminium lAsbedrijf vAn der velden b.v.

pupil v.d. week:	vince commAndeur (speler limmen d2)
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De Tweede Wereldoorlog 
in Castricum en Bakkum 
Castricum - Op donderdag 8 
maart verzorgt John Heideman 
een lezing over de oorlogstijd in 
Castricum en Bakkum. De lezing 
vindt plaats in de bibliotheek van 
Castricum en begint om 20.00 
uur.

John vertelt: “De periode ‘40–’45 
is niet zoals zo velen denken on-
gemerkt aan Castricum voorbij-
gegaan. Een aantal Nederlandse 
dienstplichtigen werd naar Cas-
tricum gestuurd om te dienen bij 
de luchtafweer en de kustwacht. 

Andersom werden Castricum-
se dienstplichtigen onder de wa-
penen geroepen. Het toenmalige 
Duin en Bosch werd in augustus 
1940 getroffen door een aantal 
bommen, gedropt door een En-
gels vliegtuig. De eerste oorlogs-
jaren verliepen rustig, maar eind 
1942 keerde het tij voor de Cas-
tricumse bevolking. Castricum 
en Bakkum werden grotendeels 
Sperrgebiet en de eerste evacu-
atie was eind 1942 een feit. Ve-
le huizen werden gesloopt en 
de bunkerbouw ving aan.” Een 

Nel Buscop
exposeert 
Limmen - Er is een bijzondere 
expositie te zien bij slaapcomfort 
Johwin op de Rijksweg 127 van 
de Castricumse Nel Buscop. 

Zij schildert intuïtief. De expositie 
is te zien gedurende openingstij-
den van Johwin, van dinsdag tot 
en met zaterdag van 9.30 uur tot 
16.30 uur. 
De tentoonstelling duurt tot eind 
april.

Bakkum beschermd!
Toen ik een jaar of 15 was ging ik vanuit Heemskerk met mijn vriendin-
nen uit Castricum mee naar zee als het mooi weer was. Fietsend onder 
de bomen van de Van Oldenbarneveldtweg ervaarde ik de schoonheid 
van dat unieke stukje. Dat zou altijd zo moeten blijven! Vele jaren later 
blijkt dat er hard voor moet worden gestreden om dat unieke stukje 
inderdaad te behouden. Vanuit CKenG probeer ik daar mijn steentje aan 
bij te dragen. Het belangrijkste werk is gedaan door het burgerinitiatief 
tot een beschermd dorps- en stadsgezicht Van Oldenbarneveldtweg en 
omgeving. Met hun inzet en ijver en met de kracht van het getal hebben 
ze laten zien dat velen het belangrijk vinden om dat unieke stukje te 
beschermen en te behouden voor de toekomst. Door een burgeriniti-
atief in te dienen hebben ze aan de gemeenteraad gevraagd om een 
onderzoek in te laten stellen door het college naar de manier waarop het 
mooie aangezicht van Bakkum blijvend beschermd zou kunnen worden. 
Het resultaat van dat onderzoek viel echter tegen; mogelijk zou alleen 
het welstandsbeleid aangescherpt hoeven te worden. In de ogen van de 
indieners van het burgerinitiatief is dat niet afdoende. Veel van de ge-
bouwen in het gebied zijn Rijksmonument en als zodanig al beschermd 
als het gaat om het uiterlijk van het gebouw zelf. Maar die momenten 
bescherming gaat niet over de omgeving van groen/bomen en het totale 
aangezicht. En dat geldt ook voor een beschermd dorps- of stadsge-
zicht. Dan lijkt aanscherping van het welstandsbeleid betere mogelijk-
heden te geven. En op onderdelen mogelijk ook een aanpassing van 
het bestemmingsplan. Geen makkelijke materie dus. En vanuit CKenG 
heb ik geworsteld met de vraag wat nu wijsheid in deze is. Uiteindelijk 
heeft het ertoe geleid dat CKenG medeindiener is van voorstel tot wij-
ziging  (amendement) van het te nemen besluit. En dat amendement is 
aangenomen! Dat betekent dat zowel onderzocht gaat worden of het 
welstandbeleid moet worden aangescherpt, als ook dat gekeken wordt 
naar een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan. Maar het al-
lerbelangrijkste is dat er een beschrijving wordt gemaakt van de cultuur-
historische en landschappelijke waarden van het gebied; want als je iets 
wilt beschermen moet je dat eerst defi niëren. En daarbij zal de expertise 
worden ingezet van deskundigen die door de leden van het burgeriniti-
atief worden voorgedragen. Burgerparticipatie ten top!  Voor een lokale 
partij als CKenG een zeer belangrijk speerpunt. En CKenG heeft het initi-
atief genomen tot een oproep (motie) aan het college om aanvragen tot 
wijziging van het gebruik van een monumentaal pand (bijvoorbeeld van 
woning naar kantoor) in het betreffende gebied aan de raad te melden 
en daarover met de raad te overleggen. Ook die motie is aangenomen. 
We zijn er nog niet, maar voorlopig zijn weer stappen gezet in de goede 
richting om de mooie entree van Bakkum te beschermen.
Divera Borsboom, raadslid CKenG. 

aantal Castricumse mannen en 
vrouwen was zeer actief in het 
verzet. 

“Drie geallieerde toestellen kwa-
men in Castricum neer. Ruim 50 
gesneuvelde marine- en lucht-
machtmensen spoelden aan op 
de Castricumse kust, een aan-
tal van hen vond hier hun laat-
ste rustplaats.” In deze lezing ko-
men al deze onderwerpen en 
nooit eerder vertelde feiten aan 
bod. Unieke foto’s worden voor 
het eerst getoond. Meer hierover 
te lezen op www.castricumbak-
kumwo2.nl. De organisatie van 
deze lezing is in handen van Bi-
bliotheek Kennemerwaard en de 
Volksuniversiteit Castricum.

Aan de lezing is een expositie 
in de bibliotheek verbonden die 
verzorgd is door de Werkgroep 
Oud-Castricum. Deze expositie 
is te bezichtigen tot 26 maart tij-
dens de openingsuren van de bi-
bliotheek. Kaarten zijn voor 6,50 
euro te koop bij de klantenser-
vice in de bibliotheek en bij 
boekhandel Laan. De toegangs-
prijs is inclusief een consumptie 
in de pauze. Reserveren is mo-
gelijk op tel.: 0251–655678 tij-
dens openingstijden of per mail 
via castricum@bibliotheekken-
nemerwaard.nl.

Dubbelexpositie Oude Theehuys 
Bakkum - In Het Oude Thee-
huys zijn schilderijen te zien van 
Fouad Karimi en keramiek van 
Ada Aukema. Fouad Karimi is 
geboren in Marokko en woont 
zo’n twintig jaar in Nederland. 
Zijn schilderijen in olieverf en 
acryl zijn realistisch, impressi-
onistisch en abstract. Keramis-

te Ada Aukema haalt de inspira-
tie uit de natuur en ze laat zich 
vooral leiden door haar gevoel. 
Per object bepaalt de kunstena-
res iedere keer hoe gestookt of 
geglazuurd zou kunnen worden 
om elk werk een eigen karakter 
te geven. De expositie wordt ge-
houden tot en met 6 mei. 

Praten in Alzheimer Café 
over de veiligheid in huis
Beverwijk - Op dinsdag 6 maart 
is er een Alzheimer Café in Be-
verwijk en het onderwerp is de-
ze keer:  ‘Dementie en veiligheid 
in huis’.
Bij dementie speelt vergeetach-
tigheid een grote rol, maar ook 
het niet meer herkennen van iets 
kan problemen met zich mee-
brengen. Wanneer men bijvoor-
beeld het verschil tussen een 
fl es afwasmiddel of limonadesi-
roop niet meer ziet of herkent, 
dan kan dat nare gevolgen heb-
ben. Dit is maar één voorbeeld, 
zo zijn er nog veel meer dingen 
die de aandacht vragen om zo 

een veilig verblijf thuis moge-
lijk te maken. Meer weten over 
dit onderwerp? Ga dan naar het 
Alzheimercafé in Wooncentrum 
Nieuw Akerendam  in Beverwijk 
op de Meester van Lingenlaan 2 
op dinsdagavond 6 maart vanaf 
19.00 uur. Iedereen is welkom, 
de toegang én het eerste kop-
je koffi e zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. De bezoe-
kers krijgen informatie van hulp-
verleners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Meer in-
formatie? Werkgroep Alzheimer-
café is overdag bereikbaar onder 
telefoonnummer 06-33631872. 

In-between-concert Emergo
Castricum - De brassband en 
het fanfare-orkest van muziek-
vereniging Emergo is in volle 
voorbereiding voor een landelijk 
concours. Tussen deze twee eve-
nementen in organiseert Emer-
go een concert waarin de con-
courswerken alvast ten geho-
re gebracht zullen worden. Het 
concert is op zondag 4 maart 
om 14.00 uur in het Jac.P. Thijs-
se college aan de Bloemen 65 in 
Castricum. De toegang bedraagt 
5 euro. 

Het fanfare-orkest zal het werk 
Spectrum of the Sky uitvoe-
ren; een nieuw werk van Jan de 
Haan, speciaal gecomponeerd 
voor het concours. Dirigent Erik 
van de Kolk zal een korte toelich-

ting geven op dit werk. “Naast 
zijn activiteiten als dirigent, com-
ponist, docent, en jurylid was Jan 
de Haan werkzaam bij De Has-
ke. Hij richtte deze muziekuit-
geverij op in 1983 om 25 jaar la-
ter zijn aandelen in het bedrijf te 
verkopen om zich weer helemaal 
te kunnen wijden aan het com-
poneren.” 

De brassband speelt tijdens het 
concert The Saga of Haakon the 
Good van de Engelse componist 
Phillip Sparke. Jan de Haan en 
Phillip Sparke kennen elkaar en 
dat is niet zo vreemd. Ook Spar-
ke is namelijk een internationaal 
bekend dirigent, een gedreven 
componist, en succesvol mu-
ziekuitgever. 

Castricum - Voor de komen-
de collecte van het Reumafonds, 
van 12 tot en met 17 maart wor-
den nog collectanten gezocht. 
Bel Els van Soest, tel. 0251 
657786 of Mieke Kamphuys, tel. 
0251 671308.  

Ook collecteren?
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Samenwerking PWN en Reakt
Castricum - Drinkwaterbe-
drijf PWN en Echt Bakkums 
Groen (EBG), een leerwerkbe-
drijf van Reakt, zetten hun suc-
cesvolle samenwerking voort tot 
2015. Op woensdag 22 februa-
ri is de nieuwe samenwerkings-
overeenkomst ondertekend door 
Piet Veel, sectormanager Na-
tuur & Recreatie van PWN, en 
Robin Nieuwenhuijsen, directeur 
Reakt. 
Onder deskundige begeleiding 
van de medewerkers van leer-
werkbedrijf EBG combineren 
mensen met psychische pro-
blematiek ontspanning en werk 
binnen een beschermde omge-
ving. “Drie keer per week werk ik 
in het duingebied”, vertelt Rogier, 
vrijwilliger bij EBG. “Meestal haal 
ik vuilnis op en zorg ervoor dat 
de parkeerterreinen weer netjes 
zijn. Als ik aan het werk ben, pie-
ker ik niet en voel me dan geluk-
kiger. Bovendien levert het werk 
me een extra zakcentje op. Daar-
van koop ik vaak iets leuks voor 
mijn kleindochter.” 
Al ruim negen jaar geeft PWN 
mensen met psychische pro-
blematiek de ruimte om zich te 
ontwikkelen in het landschaps-
onderhoud. EBG is een ervaren 
partner op dit gebied en bege-
leidt deze mensen. Hierin staat 

Connection zingt paas-
verhaal in twee concerten

het ontwikkelen van vaardig-
heden in een rustige omgeving, 
centraal.
EBG werkt tien dagdelen per 
week in opdracht van PWN. 
Snoeien van ongewenste be-
groeiing langs wegen en paden, 
het verwijderen van vuilnis en 
het weg harken van nat maaisel 
zijn onder andere de taken van 
de EBG vrijwilligers. Deze werk-
zaamheden vinden plaats in het 
duingebied. Ook verrichten ze 
hovenierswerkzaamheden rond-
om diverse PWN-gebouwen. 

Castricum - Connection geeft 
maandag 9 april, tweede paas-
dag, twee concerten in de 
Dorpskerk in Castricum. In de 
voorstelling wordt het leven van 
Jezus verteld, met de nadruk op 
het paasverhaal. De kaartver-
koop is gestart. Het leven van Je-
zus -met de nadruk op het paas-
verhaal- wordt zingend verteld 
en het koor put daarbij uit het 
zeer afwisselende gospelreper-
toire. Alle gospelstijlen komen 
langs. Een bijzondere voorstel-
ling om het paasweekend in stijl 

mee af te sluiten. Er is op twee-
de paasdag een middag- en een 
avondvoorstelling, respectieve-
lijk om 16.30 uur en om 20.30 
uur. 
Kaartjes voor de middagvoor-
stelling kosten 10 euro en kaart-
jes voor ’s avonds 12,50 euro. 
Kinderen tot en met 12 jaar be-
talen altijd 7,50 euro. Kaarten zijn 
te koop via de website, bij Boek-
handel Laan en The Readshop 
in Castricum en via tel. 0251-
653658. Meer info: www.con-
nection-hetkoor.nl

De 100-jarige Wim Koevoets is 
nog steeds tevreden en gelukkig
Limmen - Klagen over de ou-
derdom. Dat is er bij Wim Koe-
voets niet bij. Hij is tevreden in 
het woonzorgcentrum De Came-
ren, waar hij nu vijf jaar woont. In 
de huiskamer De Hyacint houdt 
hij ervan de daar dagelijks ver-
toevende mensen zo af en toe te 
vermaken met zijn mondharmo-
nica. Koevoets was 70 jaar ge-
trouwd met Marietje Breuker. 
Samen kregen zij zes kinderen.
Wim Koevoets heeft een sym-
pathieke uitstraling. Hij is bege-
nadigd met nog een mooi bos 
haar. Zijn aanwezige dochters 
zijn trots op hem. “Onze vader 
was vroeger een heel charmante 
man”, zeggen zij. “Als wij vrien-
dinnen meenamen, zeiden die 
altijd, dat zij hem heel aantrek-

kelijk vonden.” Koevoets werk-
te van 1940 tot 1947 als gereed-
schapsmaker bij de Verenigde 
Blik Fabrieken te Krommenie. 
Daarna werd hij chef gereed-
schapsmaker bij de Hulskamp 
Metaalfabriek in Alkmaar. Bei-
den kwamen oorspronkelijk uit 
Rotterdam. Eenmaal getrouwd 
gingen zij wonen in Kromme-
nie. Vanaf 1947 tot 2007  woon-
den zij in Heiloo. Daar was Koe-
voets heel gelukkig. Samen met 
de huisarts gaf hij EHBO-lessen. 
Na zijn pensionering was hij wat 
het kerkenwerk betreft actief in 
de Willebrordusparochie in Hei-
loo. In het ouderencentrum Het 
Trefpunt genoot hij. Hij was dol 
op biljarten en won vele prij-
zen. Dansen was zijn passie en 

dat deed hij tot op hoge leef-
tijd, samen met zijn vrouw, die 
er ook dol op was. Carnaval von-
den beiden fantastisch. Op ne-
gen augustus 2008 overleed Ma-
rietje: een enorme schok. Geluk-
kig was het net nadat zij in mei 
2008 hun 70-jarig huwelijk had-
den gevierd. Koevoets pakte de 
draad weer op. Hij bood de be-
woners van De Cameren een op-
treden aan van de cabaretgroep 
uit Arnhem : ‘Aan de keukenta-
fel’ ter ere van zijn verjaardag. 
De zondag erna was het feest 
met een koud- en warm buffet in 
Klein Varnebroek te Heiloo voor 
de 72 familieleden: de zes kin-
deren, negen kleinkinderen, der-
tien achterkleinkinderen, neven 
en nichten. (Marga Wiersma). 

Vragen over uw belastingaangifte 2011?
Administratiekantoor Westerhout weet raad
Heemskerk - Het invullen van 
de belastingaangifte levert ve-
len een onbehaaglijk gevoel op. 
Heb ik het allemaal wel goed ge-
daan? Zie ik niets over het hoofd 
en betaal ik niet teveel? Welke 
regels gelden er voor mijn spe-
cifieke situatie? Wie zijn admi-
nistratie en belastingaangifte 
laat verzorgen door Administra-
tiekantoor Westerhout heeft die 
zorgen niet. Kees Helderman en 
zijn team zorgen ervoor dat men 
er gerust op kunt zijn dat alles 
netjes geregeld is. 

De ontwikkelingen op fiscaal ge-
bied volgen elkaar in hoog tem-
po op. Met name de wijzigingen 
in de vergoeding van ziekte- en 
zorgkosten leveren dezer dagen 
veel vragen op. In welke cate-
gorie vallen de gemaakte kosten 
en zijn deze kosten aftrekbaar bij 
de belastingaangifte? Ook de re-
gelgeving bij voorzieningen voor 
de oude dag, zoals de lijfrente-
polissen en kapitaalverzekerin-
gen, blinkt doorgaans niet uit in 
duidelijkheid. De materie wordt 
voor veel mensen dermate inge-
wikkeld, dat men er zonder des-
kundige hulp niet meer uitkomt. 

In dergelijke gevallen is Admi-
nistratiekantoor Westerhout de 
gids door het fiscale woud. Hier 
is men altijd op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen op fiscaal 
gebied. Men kent er de regels 
en mogelijkheden en heeft dus 
goed zicht op de zaak. Een he-
le geruststelling, want dat biedt 
de gelegenheid om met andere 
zaken bezig te zijn. Zaken waar-
in men zelf uitblinkt. Zonder zich 
zorgen te hoeven maken over de 
administratie. Kees Helderman, 
zelf al ruim 25 jaar werkzaam 
in de financieel administratieve 
sector, kent de materie als geen 
ander. Om zijn kennis en kun-
de breed te kunnen inzetten en 
anderen op weg te kunnen hel-
pen, zette hij recent samen met 
management consultant Pie-
ter Schadee een nieuwe cursus 
op voor de Stichting Welzijn Be-
verwijk. In deze cursus, getiteld 
‘Resultaatgericht Ondernemen’, 
kunnen de deelnemers in ze-
ven wekelijkse bijeenkomsten in 
de avonduren leren wat er komt 
kijken bij het starten en leiden 
van een eigen onderneming. El-
ke cursist werkt daarbij op ba-
sis van de eigen praktijksituatie. 

Belangstellenden voor deze cur-
sus kunnen zich inschrijven via 
de website www.welzijnswb.nl. 
Intussen heeft Kees Helderman 
voor zijn eigen bedrijf Admini-
stratiekantoor Westerhout ook 
niet stilgezeten. Onlangs werd 
een gloednieuwe bedrijfsruim-
te aan de Trompet 2224 in ge-
bruik genomen en werd de web-
site in een nieuw jasje gestoken. 
De website is daarmee ook ge-
schikt voor internet via de mo-
biele telefoon.
Meer weten? Kijk op www.adm-
westerhout.nl voor uitgebreide 
informatie of bel 0251 223518. 
Administratiekantoor Wester-
hout; dat snijdt hout...!

Bakkum - Spinvis en Frank 
Groothof hebben hun komst 
naar Bakkum Vertelt bevestigd. 
Frank Groothof treedt zaterdag 
28 april op in De Pan, het open-
luchttheater van Camping Bak-
kum. 

Spinvis is op zondag 6 mei sa-
men met het 40-leden tellende 
Ricciotti Ensemble de slotact.
Eerder was al bekend dat ver-
halenverteller Willem de Ridder 
‘special guest’ is op het eerste 

Spinvis, Riciotti Ensemble en Frank 
Groothof ook bij Bakkum Vertelt!

vertelfestival op Camping Bak-
kum van 27 april tot en met 6 
mei. De vermaarde hoorspel- en 
radiomaker vertelt gedurende 
de week bij zonsondergang een 
aantal kampvuurverhalen. 

Het festivalhart van Bakkum Ver-
telt is het Oldtimerveld, waar ver-
halenvertellers hun opwachting 
maken in en rond tenten en ca-
ravans uit de jaren vijftig en zes-
tig. De camping brengt voor 
campinggasten en festivalbe-

zoekers van buiten een passe-
partout in de vorm van een pols-
bandje in omloop. 
De bandjes geven voorrang op 
het reserveren van plaatsen bij 
voorstellingen waarvoor maar 
een beperkt aantal kaartjes ver-
krijgbaar is. 

De voorverkoop hiervan begint 
op zaterdag 17 maart, bij de ope-
ning van het toeristisch seizoen, 
aan de receptie van het kam-
peerterrein aan de Zeeweg.
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Kaylin Stel net naast het 
podium op NK minioren
Castricum - Afgelopen week-
end vond de jaarlijkse Jaargang-
wedstrijd plaats in zwembad de 
Zijl te Leiden. Ruim 200 zwem-
mers van 100 verschillende ver-
enigingen namen het hier tegen 
elkaar op. De top van Nederland 
uit de jaargangen meisje 2003, 
2002 en 2001 en jongens 2003, 
2002, 2001 en 2000 verschenen 
hier aan de start. De Castricum-
se Kaylin Stel, zwemmend voor 
De Dolfijn uit Amsterdam, had 
zich voor vijf afstanden weten te 
plaatsen. Zaterdag begon Kay-
lin met de 100 vrij. Een pr en een 
tijd van 1.11.75 was goed voor 
een elfde plek. Haar tweede af-
stand deze middag was de 200 
rug. Kaylin had 2.39.71 nodig om 
deze acht baantjes af te leggen. 

Ze deed dit acht seconden snel-
ler dan haar vorige keer. Dit was 
goed voor een negende plek. Op 
zondag begon Kaylin met de 50 
vrij. Haar tijd van 32.28 was goed 
voor een pr en ook voor de vijf-
de plek.  Een halve seconde ach-
ter nummer drie. Op Kaylin haar 
favoriete nummer, de 100 rug, 
werd Kaylin vierde in een pr. 
Haar toptijd is nu 1.18.33. Op 50 
meter lag ze nog op de tweede 
plek maar uiteindelijk kwam ze 
een seconde te kort voor een po-
diumplek. Als laatste zwom Kay-
lin de 100 wissel  en hier werd ze 
15e in 1.26.94. 

In juli volgt er nog een NK voor 
minioren, die gezwommen wordt 
in het 50 meterbad in Dordrecht.

Op de fiets de polder in 
met de Kennemer Toerclub
Regio - Op zondag 11 maart or-
ganiseert de Kennemer Toer-
club haar eerste vrije toertocht 
van het seizoen, de ‘Poldertocht’. 
Er zijn twee afstanden namelijk 
een tocht van 70 km en een tocht 
van 40 km voor diegenen die het 
wat rustiger aan willen doen. Zo-
als de laatste jaren gebruike-
lijk wordt vertrokken vanuit het 
clubhuis van de IJsclub ‘Kees 
Jongert’ op Park Assumburg in 
Heemskerk. De lange route van 
70 km gaat door de polders van 
Heemskerk en de Zaanstreek 
langs de Zaan naar Spijkerboor. 
Na de overtocht met het pontje 

rijdt men nog een stukje door De 
Beemster naar de tussenstop in 
café-restaurant Het Wapen van 
Munster in De Rijp. Daar komen 
ook de deelnemers van de 40 km 
die via het pontje van Akersloot 
en polder de Schermer en Drie-
huis zijn gereden. Na de kof-
fie, met of zonder appelgebak, 
wordt weer op de fiets gestapt 
om om de tochten te vervolgen. 
De 70 km gaat dan verder door 
de Schermer naar Alkmaar. Door 
het polderlandschap rond Hei-
loo, Egmond-binnen en Castri-
cum gaat de route terug naar 
Heemskerk. De 40 km neemt de 

route door de Schermer langs 
West-Graftdijk. Via Wormerveer 
en Krommenie rijdt men zo terug 
naar huis.
Degenen die een route van de 
Poldertocht willen fietsen, kun-
nen zich tussen 10.00 en 11.00 
uur inschrijven in het clubhuis 
van de IJsclub ‘Kees Jongert’ in 
Park Assumburg in Heemskerk. 
De kosten voor beide afstanden 
bedragen 1,50 euro en voor NT-
FU-leden 1 euro.

Voor meer informatie: H. van der 
Laan, telefoon 0251-656254 of 
www.kennemertc.nl.

Leerlingen winnen taart
Castricum - Tijdens de open 
dagen van het Clusius Colle-
ge Castricum eind januari kon-
den leerlingen bij het vak bloem-
schikken een bloemenquiz invul-
len. Er moesten namen van tien 
snijbloemen opgeschreven wor-
den. Daarmee konden de deel-
nemers een taart winnen voor de 
hele klas. Onlangs werd de win-
naar bekend en er bleken dit jaar 
zelfs twee winnaars in een klas 
te zijn. Door de docent bloem-
schikken  van het Clusius Colle-
ge Castricum is een taart uitge-
reikt op lagere school De Toer-
malijn in Wormerveer. Twee 
leerlingen, Nienke en Dolores 
uit groep 8a hadden meege-
daan aan de prijsvraag. Zij won-
nen een slagroomtaart met hun 

Inwoners Castricum 
goed in snel betalen
Castricum - Inwoners van Cas-
tricum doen het vergeleken met 
de rest van Nederland uitste-
kend als het gaat om het be-
talen van hun rekeningen. Dat 
blijkt uit cijfers van Intrum Jus-
titia over betalingsgedrag in 444 

gemeenten in Nederland. Castri-
cum scoort een 21e plaats in de 
lijst van plaatsen met het beste 
betalingsgedrag. Koploper in de 
lijst is het Limburgse Sevenum.  
Vaals is hekkensluiter in de lijst 
op plaats 444. 

naam erop waar de hele klas van 
kon genieten.  

Rodèlle in De Bakkerij
Castricum - Zaterdag 3 maart 
komt de Zaanse Rodèlle met een 
post-popband naar De Bakkerij. 
Hij is klaar om Nederland ken-
nis te laten maken met  een mu-
zikale ondergewaardeerde stro-
ming die bestaat uit een mix van 
tederheid en razernij. De zaal 
opent om 21.00 uur, entree vier 
euro. 
De tweede editie van het onder-
nemerscafé in De Bakkerij staat 

in het teken van verdienmodel-
len en businessmodellen. Spre-
ker: Vicky Fasten van Maxwell 
Group op maandag 5 maart van 
20.00 tot 22.00 uur, gratis entree.
Iedere donderdag vanaf 20.00 
uur kan iedereen kunsten verto-
nen in De Bakkerij. Maakt niet uit 
wat: muziekinstrumenten spelen, 
zingen, poëzie voordragen of een 
stand-up comedy act opvoeren. 
Foto: Jorinde Reijnierse.

Kijkzondag op de camping
Castricum - Op zondag 4 maart is er op de Kennemer Duincampings 
Geversduin een kijkzondag van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn verschillen-
de wandelingen over het terrein uitgezet. 

Regio - PWN sluit van 1 maart 
tot en met 1 juli een aantal duin-
paden af in het Noordhollands 
Duinreservaat vanwege het 
broedseizoen. 
Het gaat om `t Zegeveld ten 

Broedseizoen noorden van De Nollen in Eg-
mond aan den Hoef, het Reg-
gers Sandersvlak en de Kil ten 
zuiden van Egmond aan Zee en 
het Vennewater nabij Egmond 
Binnen. In het Bergerbos moeten 
honden worden aangelijnd van 
15 maart tot 15 juni. 

Castricum - Op zaterdag 31 
maart houdt theatergroep C-
Squad een rommelmarkt in ont-
moetingscentrum Geesterhage 
van 9.00 tot 14.30 uur. Er is een 
groot aanbod van onder andere 
boeken, speelgoed en kleding. 
Wie van zijn spullen af wil kan 
die op vrijdagavond 30 maart 
na 17.30 uur afleveren bij Gees-
terhage. Of de spullen kunnen 
op afspraak op vrijdag 30 maart 
tussen 18.00 en 21.00 opgehaald 
worden. Maak een afspraak via 
tel.: 0251-659333 na 20.00 uur 
of mail naar rommelmarkt@c-
squad.nl. Voor meubels is te wei-
nig ruimte. C-squad is de jong-
ste theatergroep van Castricum. 
De opbrengst van de rommel-
markt  wordt gebruikt voor de 
nieuwe productie. 

Rommelmarkt

Inbrekers 
aangehouden
Akersloot - Op zondag 26 fe-
bruari  is een twintigjarige man 
uit Akersloot en een 22-jarige 
Roemeense man rond 21.30 uur 
aangehouden in Alkmaar. Agen-
ten zagen een man staan die bij 
het zien van de politie meteen 
begon te rennen. Hij liet in de 
bosjes een tas achter en rende 
verder met een andere man. De 
agenten wisten de twintigjarige 
man staande te houden en trof-
fen in de achtergelaten tas spul-
len aan die afkomstig waren uit 
een woning. De man werd aan-
gehouden voor woninginbraak. 
De andere man had zich verstopt 
en werd later aangehouden. 

Castricum - Op vrijdag 2 maart 
gaan in alle werelddelen dezelf-
de gebeden de aarde rond. De 
gezamenlijke Castricumse ker-
ken houden een viering in de 
kerk in Bakkum vanaf 20.00 uur 
met muzikale medewerking van 
Marianne Beitler. 

Wereldgebedsdag
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Veiling bij FC Castricum
Castricum - Na een voorberei-
ding van maanden is het nu bijna 
zover, de veiling 2012. Zaterdag-
avond rond de klok van 20.00 uur 
zal de ‘preekstalmeester’ Marcel 
Klaver samen met de veiling-
meesters Cees Kroone ((foto) en 
Nico Beentjes de zesde veiling 
van FC Castricum officieel ope-

nen. Op zaterdagmorgen 3 maart 
vanaf 10.00 uur is er de mogelijk-
heid om alle kavels te bekijken. 
Alles staat dan opgesteld in de 
‘elftalkamer’ in de kantine. 

Op de website www.fccastricum.
nl staat de complete catalogus 
vermeld. (Foto: Han de Swart)

Fraaie overwinning Schaakclub Bakkum

Bakkum - Schaakclub Bak-
kum behaalde een zwaar be-
vochten overwinning op kop-
loper De Strandloper uit Pet-
ten (4.5-3.5) en heeft met nog 
een inhaalwedstrijd te goed de 
koppositie in het vizier. Bleijen-
daal aan bord 4 speelde met wit 
het scherpe Van Duin gambiet 
in een Siciliaanse opening dat 
ruimte geeft en dreiging op de 
koningsvleugel. Zijn tegenstan-
der brak de stelling echter open 
en kwam sterk te staan. Bleijen-
daal had zoveel hoofdbrekers 
dat zijn hoofd ook daadwerkelijk 
brak en de partij spoedig verlo-
ren ging (0-1). Aan bord 8 speel-

de Jos Zonneveld een uitsteken-
de partij, totdat een blunder de 
kansen deden keren en hij spoe-
dig verbouwereerd kon opgeven 
(0-2). Aan bord 5 ondervond Han 
Kemperink met zwart weinig ini-
tiatief bij zijn tegenstander. Toen 
het spel op de wagen kwam had 
Kemperink voldoende ruimte om 
gevaar te stichten. Aan de drei-
ging ging wit ten onder, de stel-
ling ging hoe dan ook verloren 
(1-2). Aan bord 7 was na enig tu-
mult in de tijdnoodfase het punt 
voor Dirk Schut, die hiermee al-
weer zijn derde winst op rij in 
de bond behaalde (2-2). Aan 
bord 6 speelde Gren Noteboom 

Rechts de Bakkummers in actie (van voor naar achteren): Jos Zonne-
veld, Dirk Schut, Gren Noteboom en Han Kemperink.

de Franse doorschuifvariant. In 
het middelspel kreeg Noteboom 
een sterk loperpaar wat twee-
maal tot pionwinst leidde. Daar-
na was de winst alleen nog een 
kwestie van tijd (3-2). Aan bord 
3 kreeg Fons Vermeulen met 
zwart een zeer lastig te spe-
len positie. Met eenvoudig ge-
zonde zetten won wit een pion, 
omdat zwart zich Houdini ach-
tig probeerde te bevrijden. Met 
krachtig tegenspel vocht Ver-
meulen zich terug in een toren-
eindspel, waarna wit moest be-
rusten in een zeer verdiende re-
mise (3.5-2.5). Aan bord 2 kwam 
Peter Siekerman in een onbe-
kend gambiet waarin vrijwel al-
le stukken werden afgeruild. Sie-
kerman kreeg spoedig een re-
mise aanbod, maar op dat mo-
ment stond Bakkum nog achter 
en moest Siekerman het aanbod 
weigeren. In het vervolg kwam 
Siekerman in een slecht toren-
eindspel, maar met een tussen-
schaakje kwam hij met de schrik 
vrij (4-3). Aan bord 1 kreeg Arno 
Schlosser in een scherpe Nimzo-
Indische partij een redelijke stel-
ling, doch hoe verder de avond 
vorderde werd zijn stelling min-
der. Met een pionoffer trachtte 
Schlosser het tij te keren, maar 
het werd eerder vloed en het 
eindspel was onhoudbaar. In de 
tijdnoodfase won Schlosser ech-
ter een kostbare pion terug en 
moest wit in remise berusten en 
ging de winst verrassend naar 
Bakkum (4.5-3.5).

Witviswedstrijd HSV Limmen
Limmen - De visclub van Lim-
men start zondag 4 maart met 
de eerste witviswedstrijd van 
het seizoen. Er wordt gevist in 
het Noord-Hollands kanaal na-
bij firma Ranzijn. Verzamelen om 
7.30 uur bij Albert Heijn in Lim-
men. Daar vindt op die tijd de 
stekloting plaats. Er wordt niet 
meer, zoals voorafgaande jaren, 
vooraf aangemeld voor deelna-
me. De stek kenmerkt zich door 
een goed bestand aan voorn en 
kolblei, die hier met name in de 
winter verblijven. Plaatselijk kun-
nen scholen brasem de visser 
verrassen. De visafstand is door-
gaans tussen 6 en 15 meter, de 
stekken met aan de overkant 
woonboten leveren ook op grote 
afstand goede vangsten op. Cas-
ters, maden en wormen zijn de 
beste aassoorten. Als de vis los 
is, is de haakgrootte en lijndikte 
van ondergeschikt belang. Aas 
en voer en de aasaanbieding be-
palen dan de vangst.

De wedstrijden van de witvis-
competitie worden gevist in ver-
schillende wateren en met al-
le bekende witvistechnieken. De 
telling is variabel, er zijn stuks-
wedstrijden, gewichtwedstrij-
den en er zijn ook combinatie-
tellingen, waarbij elke gevangen 
vis 25 gram oplevert, wat opge-
teld wordt bij het gevangen ge-
wicht. Zondag is er sprake van 
een combiwedstrijd.
Deelname kost 3,00 euro per 
wedstrijd. Er zijn dagprijzen en 
er wordt voor een jaarklasse-
ment gevist.

Donderdag 8 maart is de jaar-
lijkse ledenvergadering van HSV 
Limmen. Leden zijn van harte 
welkom om 20.00 uur in café De 
Lantaarn, Dusseldorperweg 56 
te Limmen.
Meer informatie over de compe-
tities van 2012 zijn te vinden op 
www.hsvlimmen.nl of door een 
belletje naar 072-5051056.

SVW zorgt voor einde van goede 
reeks Vitesse en wint thuis met 4-1

Castricum - In verband met 
schorsingen, blessures én va-
kanties moest de technische 
staf van Vitesse met een bepaald 
niet al te sterke selectie richting 
SVW. Na een goede reeks met  
tien punten uit de laatste vier du-
els was het dit keer ‘Roeien met 
de riemen die men heeft’. En om-
dat bovendien diverse spelers 
van het jeugdige elftal ver on-
der hun normale niveau pres-
teerden, bleek Vitesse nauwe-
lijks in staat voldoende tegen-
stand te bieden tegen de thuis-

ploeg. Achteraf viel dan ook wei-
nig af te dingen op de 4-1 winst 
van SVW. 
In de 36e minuut was het raak. 
Na een vrije trap van links vlakbij 
de cornervlag liet de gehele ver-
dediging na om in te grijpen, zo-
dat een vrijstaande SVW-er van 
dichtbij kon inkoppen: 1-0. Me-
de omdat het middenveld van Vi-
tesse nauwelijks in staat was het 
spel te maken, en SVW nog en-
kele kansen miste, werd dat ook 
de ruststand. 
Meteen na rust ging het op-

nieuw mis. Een van de aanvallers 
van Vitesse probeerde de bal te-
rug te koppen maar in plaats van 
een medespeler kwam de bal 
voor de voeten van de linkerspits 
van SVW. Die kon meteen vrij 
opstomen richting doel en stel-
de een van zijn medespelers in 
staat de bal simpel binnen te tik-
ken: 2-0. Ondanks die domper 
probeerde Vitesse zich terug in 
de wedstrijd te knokken. Een mi-
nuut of 10 later leek dat het ge-
wenste effect op te leveren. Len-
nert Beentjes wist de aanslui-
tingstreffer te scoren. Na op-
nieuw een lange bal van achter-
uit sprong hij hoger van de ver-
dedigers en zijn kopbal beland-
de ook over de keeper heen in 
het net: 2-1. Maar knullig verde-
digen op de achterlijn werd later 
in het duel koelbloedig afgestraft 
werd door de SVW-spitsen: 3-1. 
Het werd vlak voor tijd zelfs nog 
4-1 toen de als derde invaller in 
de ploeg gekomen good-old Ivo 
Nota een penalty veroorzaakte. 
Uiteindelijk beëindigde Vitesse 
het duel zelfs nog met slechts 
negen man door enerzijds een 
zware hamstringblessure van de 
vlak daarvoor ingevallen Kevin 
Klaver en anderzijds een blessu-
re bij Jasper Rutgers. 

Vitesse speler Tom Spil kwam niet tot scoren.

Harm Regts stijgt vijf 
plaatsen op de ranglijst 
Castricum - Afgelopen vrijdag 
heeft Harm Regts voor wat op-
schudding gezorgd bij biljartver-
eniging ‘t Stetje. Hij wist zijn eer-
ste partij tegen Cees Brouwer 
te winnen in elf beurten. Ook 
de tweede partij van Harm was 
goed voor een zege.
Piet Castricum werd met 22 ca-
ramboles in achttien beurten 
verslagen. Dat betekent met een 
totaal van 35 wedstrijdpunten 
dat Harm van de tiende plaats 
naar plaats vijf op de ranglijst 
is gestegen. Cees Brouwer wist, 
ondanks verlies van Harm, toch 

aardig wat wedstrijdpunten te 
behalen. In de eerste partij zette 
hij Jan Elting op een zijspoor met 
25 caramboles in tien beurten en 
een hoogste serie van elf caram-
boles wat hem een totaal van 33 
wedstrijdpunten opleverde.

Koploper Siem Groentjes won 
beide partijen. In de eerste partij 
werd Jan Elting met 43 carambo-
les in zestien beurten afgetroefd. 
In de tweede partij behaalde hij 
winst tegen Jos Hes in 29 beur-
ten en dat bracht hem 23 wed-
strijdpunten op.
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Tot en met 4 maart, hebben 
bezoekers nog een laatste kans 
om de tentoonstelling ‘Wij zul-
len doorgaan’ in museum Het 
Dolhuys in Haarlem te bekijken. 
Op zondag 4 maart is er een 
slotfeest.
De tentoonstelling gaat over de 
kunst van het ouder worden en 
stelt beeldvorming over oude-
ren ter discussie. De bezoeker 
ontmoet voornamelijk inspi-
rerende ouderen, die met hun 
persoonlijke verhaal vooroor-
delen over ouderdom wegne-
men.
Op zondag 4 maart, de laatste 

dag van de tentoonstelling, is er 
een slotfeest in Het Dolhuys.  
In samenwerking met kunstena-
res Alet Pilon presenteren tien 
bewoners van het Haarlemse 
verzorgingshuis Het Reinalda-
huis zich in een nieuwe out-
fi t. Eén dag representeren zij 
het onbereikbare: gekleed als 
Bruid, een Roaring Twenties 
Diva of Marie Antoinette. De 
tentoonstelling ‘Wij zullen door-
gaan’ wordt afgesloten met DJ 
Daan Modern uit Haarlem. 
Kom luisteren, dansen, kijken, 
met als motto: je bent zo jong 
als je je voelt! 

Laatste week bijzondere 
expositie over ouder worden

Win kaarten voor 
Second Home International

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 maart is in Jaarbeurs Utrecht 
de publieksbeurs voor tweede huizen Second Home International. 
Met veel genoegen stelt de 50-pluswijzer twintig gratis entree-
kaarten beschikbaar van 15 euro per stuk.
Wat moet u doen? Stuur een foto van uw droomhuis naar 
redactie@50pluswijzer.nl. Dat mag een foto zijn van een vakan-
tiehuis dat van u is of van een vakantiehuis waarvan u droomt. 
Een klein verhaaltje van maximaal 200 woorden erbij waarom u 
juist dit huis kiest en uw adresgegevens natuurlijk niet vergeten. 
Uw inzending moet uiterlijk maandag 5 maart in onze mailbox 
zitten. Tien inzenders krijgen twee vrijkaarten toegestuurd.
De voorjaarseditie van Second Home International is van 23 tot 
en met 25 maart in Jaarbeurs Utrecht, dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Kinderen tot en met 16 jaar onder begelei-
ding mogen gratis naar binnen. 
Zie voor meer informatie www.secondhome.nl.

Het Rode Kruis 
organiseert vaardagen

Lees meer op de website www.
hetdolhuys.nl.

Trekkende padden hebben 
nieuwe vrijwilligers nodig

Nu het ijs in de sloten is ver-
dwenen, zullen binnenkort de 
padden aan de jaarlijks trek 
naar hun voortplantingswa-
teren beginnen. Van februari 
tot eind april, afhankelijk van 
de temperatuur, ontwaken de 
padden uit hun winterslaap. 
Om te voorkomen dat er dui-
zenden worden doodgereden, 
zijn er in Noord-Holland der-
tien vrijwilligersgroepen actief. 
Ondersteund door Landschap 
Noord-Holland redden de pad-
denwerkgroepen duizenden 
levens. Er zijn echter nieuwe 
vrijwilligers nodig. Kijk op www.
padden.nu voor de adressen.

Padden zijn erg traag als ze net uit hun winterslaap komen en 
worden daardoor snel overreden (foto: Leen Gottschal)

Het Nederlandse Rode Kruis, 
District Haarlem en Omstre-
ken organiseert op maandag 
23, dinsdag 24 en woensdag 
25 april drie vaardagen voor 
thuiswonende ouderen, chro-
nisch zieken en gehandicapten. 
De vaardagen zijn speciaal be-
stemd voor mensen die niet of 
nauwelijks zelfstandig de deur 
uit komen. 
Dagelijks kan het Rode Kruis 
maximaal 95 personen verwel-
komen. Voor de begeleiding is 
een team van 15 vrijwilligers 
aan boord. De kosten bedra-

gen 15 euro per persoon. De 
prijs is inclusief koffi e/thee 
met gebak, twee drankjes, een 
hapje en een driegangen diner. 
Vertrek 10.00 uur, aankomst 
circa 16.30 uur. Wilt u deel-
nemen of heeft u nog vragen? 
Het Rode Kruis is op maandag, 
dinsdag, woensdag en don-
derdag telefonisch bereikbaar 
tussen 9.00 en 15.30 uur; te-
lefoonnummer 023-5411612 
of 023-5411615. Ook kunt u 
schriftelijk of per email (info@
rodekruishaarlem.nl)  een in-
schrijfformulier aanvragen.  
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