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Castricum - De gemeente 
Castricum is samen met Ame-
land en Valkenswaard genomi-
neerd voor de Wandelgemeen-
te van het Jaar 2016. De jaar-
lijkse verkiezing is van wan-
delkrant ‘te voet’. De drie ge-
meenten blijken in de prak-
tijk extra vriendelijk voor wan-
delaars. Verslaggevers van ‘te 
voet’ hebben ter plekke de 

mooiste route van de ge-
meente beoordeeld. Daarbij 
is onder meer gekeken naar 
het percentage onverhar-
de paden, rustpunten, hore-
ca onderweg, afwisseling in 
het landschap, exclusiviteit 
voor de wandelaar, bereik-
baarheid en informatie. Wet-
houder Leo van Schoonho-
ven: ,,Alleen al de nomina-

tie bevestigt dat we in Cas-
tricum geweldige wandelmo-
gelijkheden hebben. Er zijn 
maar weinig gemeenten met 
zoveel variatie in landschap 
en dan ook nog eens on-
ze mooie dorpen zelf. Ik zou 
zeggen: laat iedereen stem-
men op Castricum en laten 
we de wandelaars een gast-
vrij onthaal bieden.”
De beoordelingen van de ge-
nomineerden verschijnen in 
de eerstkomende editie van 
wandelkrant ‘te voet’. Ieder-
een kan tot en met 15 april op 
www.wandelkrant.nl stem-
men voor de favoriete wan-
delgemeente. Zowel de stem 
van de lezer als die van de re-
dactie bepaalt uiteindelijk de 
winnaar voor de Wandelge-
meente van het Jaar 2016. 

Europarlementariërs en 
referendum Oekraïne

Castricum - Op vrijdag-
avond 11 maart gaan Eu-
roparlementariërs Dennis 
de Jong (SP) en Marietje 
Schaake (D66) met elkaar 
in debat inzake het Asso-
ciatieverdrag Oekraïne in 
Castricum. Er wordt onder 
andere gesproken over 
het ja of nee stemmen en 
het publiek kan met hen 
daarover discussieren. 

De burgers in Nederlanderd 
krijgen op 6 april de kans om 

mee te praten over de beslui-
ten die in de EU worden ge-
nomen. Belangrijk voor zo-
wel de voor- als de tegen-
standers van het Associatie-
verdrag. 

Partijen als de PvdA hebben 
aangegeven dat ze de uitslag 
van het referendum zullen 

volgen. Aangezien de Euro-
pese lidstaten unaniem moe-
ten zijn in hun beslissing, 
kan een ‘nee’ van Nederland 
betekenen dat er pas op de 
plaats moet worden gemaakt 
of bij een ‘ja’ dat het verdrag 
juist wordt bevestigd. 
De SP-afdeling van Castri-
cum organiseert deze avond. 
Woordvoerder Petra Ga-
zendam:  ,,Maar omdat we 
vinden dat de burgers écht 
zelf moeten bepalen wat ze 
stemmen, heeft de SP een 
gelijkwaardige tegenstander 
uitgenodigd, een Europarle-
mentarier van D66. Dit wordt 
een zeer spannend de-
bat. De lokale D66-afdeling 
wordt bij de organisatie be-
trokken.” De SP organiseerde 
al een raadplegend referen-
dum in 2005. Het Nederland-
se volk heeft zich toen mas-
saal uitgesproken tegen het 
aannemen van een Europe-
se Grondwet De bijeenkomst 
vindt plaats in Geesterha-
ge, Geesterduinweg 3, start 
20.00 uur. Er kan niet worden 
gereserveerd. 

APPELFLEUR 
MET SLAGROOM 

7,95

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

9,95

Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

RundeRvinken
 50 % korting

500 gr. roerbakgroente
keuze uit 6 soorten

2 minute steaks
Samen €5,99

Alle vleeswaren huisgemaakt
gRillwoRst

schoudeRham
kalfsRollade

 Samen €4,99
Uit eigen keuken

Rundvleessalade
 50% koRting
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke stand Castricum
Overledenen

Akersloot - 20-02-2016: Ja-
kob J.E. Blaak, gehuwd met 
Agatha M. Berger. Castricum 
- 19-02-2016: Elizabeth Kers-
bergen, gehuwd met Johan-
nes A.C. Lange. 20-02-2016: 
Jan Glaubitz, gehuwd met 

Petronella I.B. Blok. 21-02-
2016: Margaretha J. Sijm, ge-
huwd met Joannes G.J. Ost-
heimer. 21-02-2016: Domi-
nicus P. van der Velden, ge-
huwd met Catharina G. Jon-
ker. 21-02-2016: Klaas Elting, 
weduwnaar van Hieke van 
Oeveren.

Steven Rooks in Limmen
Limmen - Voetbalvereniging Limmen ontvangt op donder-
dag 10 maart bij de jaarlijkse sponsoravond als gastspreker 
oud-wielrenner Steven Rooks. Zoals in College Tour neemt 
Steven Rooks de aanwezigen mee door de jaren dat hij als 
topwielrenner actief was, zijn huidige rol in de wielrennerij 
en hoe belangrijk daar ook de sponsoring is en was. Aan-
vang 20.00 uur.

Paddentrek komt 
binnenkort op gang

Castricum - Als de nacht-
temperatuur boven de 6 °C 
komt, gaan padden, kikkers 
en salamanders op trek. Am-
fi bieën zijn koudbloedig en 
als de temperatuur wat ho-
ger wordt, kunnen ze zich 
bewegen en trekken ze naar 
het water. Om bij dit water te 
komen moeten ze vaak een 
weg oversteken en de kans 
is groot dat ze dat niet over-
leven. Om ze te helpen zijn 
nieuwe vrijwilligers nodig.

Zij helpen langs wegen waar 
padden oversteken en waar 
nog geen paddentunnels on-
der de weg liggen. Ze sluiten 
slagbomen, brengen gaas 
aan langs de weg en graven 
emmers in om zo de trekken-
de amfi bieën handmatig over 
de weg te zetten. Ook wor-
den er wegen die bekend 
staan als trekroute en waar 
geen gaas kan worden ge-
zet, ¹s avonds met lampen af-
gezocht. De padden en kik-
kers worden van de weg ge-
haald en aan de overkant van 
de weg gezet. Sommige ge-
meenten passen de straat-
kolken aan zodat de padden 

en salamanders tijdens de 
trek niet in deze putten val-
len. 

De werkzaamheden zijn zes 
weken nodig. Op www.pad-
den.nu staat meer informa-
tie. Paddenwerkgroep Cas-
tricum-Bakkum is sinds 2000 
actief met het overzetten van 
duizenden padden, honder-
den bruine kikkers en kleine 
watersalamanders en tien-
tallen rugstreeppadden, on-
der andere langs de Zeeweg 
en de Heereweg bij Bakkum. 
Foto: gewone pad. Fotograaf: 
Wil Doorn-Meyne.

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

Waarom is de sluizenroute 
ongeschikt als omleidingsroute?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Het verkeer kan 
dan door de Wijkertunnel rijden. Sommige mensen denken 
dat het handig is om in plaats daarvan de Sluizenroute te 
nemen, via de zeesluis bij IJmuiden. Maar is die wel ge-
schikt? Het antwoord daarop is ondubbelzinnig: nee. 
Behalve dan voor liefhebbers van filerijden.

Haakse bochten
Wat maakt de sluizen tot zo’n slechte omleidingsroute? Eén 
enkele blik op het sluizencomplex leert dat de weg over de 
sluizen compleet ongeschikt is om veel verkeer te verwer-
ken. Dit komt door de talrijke haakse bochten over de sluis-
deuren. Auto’s moeten er noodgedwongen langzaam rijden. 
En als er een zeeschip door de Zuidersluis vaart, dan staat 
het wegverkeer stil. Scheepvaart heeft immers voorrang en 
houdt geen rekening met de spits. De sluizenroute gebrui-
ken is vragen om in de file aan te sluiten.

Omleidingsroute via Wijkertunnel
Verkeer dat normaal gesproken door de Velsertunnel rijdt, 
wordt tijdens de renovatie omgeleid via de Wijkertunnel. 
Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat weggebruikers deze route 
goed kunnen gebruiken: er komen extra verbindingswegen 
en in de Wijkertunnel komt een tijdelijke, extra rijstrook.

Fietsers
Tijdens de renovatie van de Velsertunnel is de sluizenroute 
voor automobilisten uitdrukkelijk af te raden. Maar voor de 
sportieve forens en andere fietsers is de route tegen die 
tijd – op dit moment vinden nog herstelwerkzaamheden 
plaats – juist wel goed toegankelijk. Het fietspad is in 2015 
opgeknapt.

Nieuwe zeesluis IJmuiden
Rijkswaterstaat heeft de planningen van de aanleg van een 
nieuwe zeesluis in het sluizencomplex en de renovatie van 
de Velsertunnel lang van te voren naast elkaar gelegd. 
Voor het autoverkeer heeft het gelijktijdig uitvoeren van 
deze projecten geen gevolgen. Zowel het wegverkeer als 
de scheepvaart kan het sluizencomplex blijven gebruiken. 
Wel verwacht Rijkswaterstaat dat er tijdens de aanleg van 
de zeesluis korte stremmingen plaatsvinden, maar we doen 
er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws. 
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Overdekte vlooien-
markt in De Bloemen

Castricum - In sporthal De 
Bloemen is op zondag 13 
maart van 10.00 tot 17.00 uur 
een vlooienmarkt waar van 
alles te koop is. Denk aan an-
tiek, curiosa, snuiterijen, bro-
cante, huisraad en kleding. 
En er is meer. Aantrekkelijk 
voor bezoekers die op zoek 
zijn naar iets moois voor wei-
nig geld en voor iedereen die 

de overtollige spullen wil ver-
kopen. Een kraam is te huur 
voor 22,50 euro en kan ge-
huurd worden via www.ani-
mo-vlooienmarkten.nl of tel.: 
06-39108152. 
De entree is 2,50 euro, voor 
65+ is dat 2,00 euro en kin-
deren tot twaalf jaar kunnen 
onder begeleiding gratis naar 
binnen.

Homeopathie Noord Holland
verhuisd naar nieuwe locatie

Castricum - Sinds 1 januari 
2016 is de praktijk voor klas-
sieke homeopathie gevestigd 
in het Ondernemerscentrum 
Castricum,  Oude Parklaan 
111 in Castricum. Dit is op 
het terrein van Dijk en Duin. 
,,Een fi jne werkplek, een 
heerlijke rustige kamer met 
uitzicht op de vijver en oude 
bomen”, vertelt Saskia Olivier. 
,,Ik heb met veel plezier ge-
werkt in Limmen. Maar in de-
ze kamer komt de natuur als 
vanzelf binnen. Wat past nou 
beter bij een natuurlijke ge-
neeswijze als homeopathie”, 
vervolgt zij lachend. ,,Home-
opathie maakt immers ge-
bruik van natuurlijke midde-
len. Bovendien neemt de ho-
meopaat tijd voor u en voor 
al uw klachten. Eigenlijk kun 
je bij een homeopaat terecht 
met alle klachten die als ver-
velend en storend worden er-
varen. De klachten kunnen li-
chamelijk te zijn, maar dat 
hoeft niet. Ook emotionele 

en mentale klachten als ver-
driet, angsten, slecht slapen, 
irritaties, boosheid, vermin-
derde concentratie kunnen 
behandeld worden. Klach-
ten zijn een gevolg van een 
verstoord evenwicht. Het ho-
meopathische geneesmiddel 
verhoogt de algehele weer-
stand en brengt een mens 
weer in evenwicht, waardoor 
de klachten wegtrekken.” 

Een verwijzing van de huis-
arts is niet nodig. De mees-
te zorgverzekeringen ver-
goeden klassieke homeopa-
thie in het aanvullende pak-
ket. Het gaat dus niet ten 
koste van het eigen risico.  
Meer informatie? Maak vrij-
blijvend een afspraak of be-
zoek de website. Saskia Oli-
vier, Homeopathie Noord 
Holland. Oude Parklaan 111 
Castricum, www.homeopa-
thie-noordholland.nl, info@
homeopathie-noordholland.
nl, tel.: 06-29566438.

Steun voor startende ZZP-ers

Regio - De gemeenten Uit-
geest, Castricum, Alkmaar, 
Langedijk en Bergen hel-
pen ZZP-ers bij het opstar-
ten van hun eigen bedrijf. De 
gemeenten hebben Onder-

nemen Werkt! gevraagd een 
programma te ontwikkelen 
voor de startende onderne-
mer. Ondernemen Werkt! on-
dersteunt starters bij het op-
stellen van een gedegen on-

dernemingsplan en organi-
seert het voorlichtingen en 
workshops.

Deelnemers worden bege-
leid tijdens wekelijkse bijeen-
komsten. De volgende groep 
gaat in mei 2016 van start. 
Het zes maanden durend tra-
ject is bedoeld voor de pro-
fessional die voor zichzelf wil 
beginnen. Iedereen die van-
uit zijn professie als ZZP-er 
wil starten, naast werk, vanuit 
een uitkeringssituatie of de 
reeds gestarte ondernemer 
kan meedoen. Er wordt ge-
werkt in groepen van maxi-
maal twaalf deelnemers. 

Ondernemen Werkt! werkt 
nauw samen met De Om-
mezwaai in Castricum. Hier 
zullen ook de trainingen 
plaatsvinden. Geïnteresseer-
den kunnen zich per e-mail 
aanmelden voor het traject 
via ja@ondernemenwerkt.
nl. Bel voor meer informa-
tie met Jacqueline Boots 06-
26050412 of kijk op www.on-
dernemenwerkt.nl.

Castricum - Tussen zater-
dag 18.00 en zondag 8.20 
uur is gepoogd in te breken 
bij een woning op de Pirola. 
Er is een steen door het raam 
van de achterdeur gegooid. 
De deur was echter goed op 

Twee pogingen 
inbraak woning 

slot en men is niet binnen ge-
weest. Omstreeks  19.00 uur 
is er geprobeerd in te breken 
bij een woning aan de Jan 
Hobergstraat. 
Hier werden twee mannen 
overlopen door de bewo-
ner van de woning. Er wer-
den moeten in het kozijn ge-
constateerd. De bewoner kon 
geen duidelijk signalement 
doorgeven.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur 
Rokjesdag - Ladies Night

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.15 uur 
Room

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
Knielen op een bed violen

zaterdag 18.30 uur  dinsdag 14.00 uur 
Hail Caesar

vrijdag 18.30 uur
Lady in the Van

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

The Revenant
zondag 16.00 uur

Publieke werken
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur  
zondag 13.15 uur   woensdag 15.30 uur  

Robinson Crusoe - 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag &

 zondag 16.00 uur   woensdag 16.00 uur  
Zootropolis (NL) 3D

donderdag & vrijdag 13.15 uur  
Zootropolis (NL) 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag &
 zondag 13.15 uur   woensdag 13.30 uur  

Alvin en de Chipmunks: Road Trip
donderdag, vrijdag & zondag 11.00 uur  

Woezel en Pip
donderdag & vrijdag 11.00 uur  

zaterdag 13.15 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur

Buurman & Buurman  
al 40 jaar beste vrienden

Programma 3 maart  t/m  9 maart 2016

Room met Oscar voor 
actrice Brie Larson

Room vertelt het bijzondere 
verhaal van Jack, een ener-
giek jochie van vijf dat lief-
hebbend wordt opgevoed 
door zijn ma (Brie Larson). 
Maar hun leven is allesbe-
halve normaal: ze zitten op-
gesloten in een kamer van 
drie bij drie meter, zonder ra-

men. Als Jack steeds nieuws-
gieriger wordt naar zijn situa-
tie, verzinnen ze een plan om 
te ontsnappen. 

Uiteindelijk krijgen ze te ma-
ken met wat wellicht nog het 
meest beangstigende voor ze 
is: de echte wereld. 

De Oscar Beste Acteur ging 
naar Leonardo DiCaprio in 
The Revenant, een meesle-
pende en intrigerende fi l-
mervaring, geïnspireerd op 
een waargebeurd verhaal. 
Het is een episch avontuur 
van één man over overleven 
en de buitengewone kracht 

The Revenant van de menselijke geest. Tij-
dens een expeditie diep in 
de ruige Amerikaanse wil-
dernis wordt de legendari-
sche avonturier Hugh Glass 
aangevallen door een beer 
en voor dood achtergelaten 
door zijn gezelschap. Tijdens 
zijn overlevingstocht onder-
gaat hij enorme tegenslagen 
en wordt hij verraden door 
zijn vertrouweling. 
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Castricum - Inova Alkmaar 
houdt een inloopspreekuur in 
het gemeentehuis van Cas-
tricum. Elke woensdag tus-
sen 13.00 en 16.00 uur kun-
nen vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning, die val-
len onder de maatschappe-
lijke begeleiding van Inova, 
binnenlopen. De begeleiding 
wordt gedaan door vrijwilli-
gers. Tijdens het spreekuur 
zijn twee medewerkers aan-
wezig, van wie één Arabisch 
spreekt. 
De vrijwilligers helpen de 
vluchtelingen die nieuw in 
de gemeente komen wonen 
met het regelen van prakti-
sche zaken. Nieuwe vrijwil-
ligers zijn welkom, aanmel-
den: vluchtelingenhulp@ino-
va-ijmond.nl.

Spreekuur voor 
vluchtelingen

Zomerse kunstmarkten 
op Bakkerspleintje

Castricum - De onderne-
mers van het Bakkerspein-
tje houden drie kunstmark-
ten deze zomer. Want Cas-
tricum barst volgens hen van 
de kunstenaars, maar zij zijn 
bescheiden. Om kunst in de 
schijnwerpers te plaatsen 
wordt een beroep gedaan 
op de kunstenaars in de ge-
meente Castricum, dus ook 
Limmen, Akersloot en De 
Woude, die het zinvol vinden 
deel te nemen aan één van 

deze markten. Als er kramen 
over zijn, kunnen  mensen 
uit de directe omgeving ook 
een kraam huren. De mark-
ten worden gehouden op 16 
en 30 juli en 6 augustus. Elke 
markt heeft maximaal 25 kra-
men. Een gevarieerde aan-
bod is natuurlijk gewenst.

Neem contact op met Rode-
rick Taylor; e-mail roderick-
taylor@hotmail.com tel. 06-
57537430. 

Lezing van Van Eyck tot 
Dürer in de bibliotheek

Castricum - De Boeken-
week, die plaatsvindt van 12 
tot en met 20 maart, staat ge-
heel in het teken van de oos-
terburen. Onder het motto 
‘Was ich noch zu sagen hätte’ 
organiseert Bibliotheek Ken-
nemerwaard allerlei soorten 
activiteiten. 

Op donderdag 17 maart is er 
een lezing in de bibliotheek 
Castricum: Van Van Eyck tot 
Dürer. In de 15de eeuw gold 
vooral de Vlaamse schilder-
kunst als de beste. Compo-
sities, maar ook details, van 
Vlaamse en Brabantse schil-
ders als Jan van Eyck en Ro-

gier van der Weyden werden 
één op één overgenomen 
door Duitse schilders. Hele 
composities, details of tech-
nische methoden vonden 
hun weg in de Duitse schil-
derkunst. Speciaal voor de 
Boekenweek gaat kunsthis-
toricus Martijn Pieters in op 
deze onderlinge culturele uit-
wisseling en waardering tus-
sen de kunstenaars in Vlaan-
deren en Duitsland. Aanvang 
20.00 uur De toegang be-
draagt vijf euro. Kaarten via 
de activiteitenagenda op de 
website of in één van de ves-
tigingen bij de klantenservice 
van de bibliotheek. 

Castricum - Zondag  rond 
2.20 uur werd door een ze-
ventienjarige jongen een fl es 
Apfelkorn weggenomen bij 
café City uit een kast die niet 
op slot was. Tijdens de  fouil-
lering  bleek de jongen ook 
nog een fl es Malibu bij zich 
te hebben. Deze zou hij van 
een vriend gehad  hebben. 
De jongen deed afstand van 
beide fl essen drank, is aan-
gehouden en overgebracht 
naar het politiebureau in Alk-
maar.

Diefstal drank

Akersloot - Zaterdag tussen 
17.30 en 24.00 uur is ingebro-
ken bij een woning aan de 
Wagnerlaan. Via de achter-
zijde  is de woning betreden 

Inbraak via het bovenraampje boven 
de achterdeur, zowel erin als 
eruit. 
Meerdere ruimtes zijn door-
zocht. Er is in ieder geval een 
laptop en een I-Pad wegge-
nomen. De poort van de tuin 
was ook ontzet.

Popkoor Take It Easy
in De Oude Keuken

Bakkum - Het pop- en  mu-
sicalkoor Take it Easy uit Be-
verwijk, onder leiding van 
Gijs Braakman, bestaat in 
maart tien jaar. Dit wordt ge-
vierd met een  uitverkocht  
jubileumconcert in Heems-
kerk. Maar op zaterdagmid-
dag 5 maart van 15.00 tot 
16.30 uur geeft het koor in de 
zaal bij  van De Oude Keuken 
een try out. 
Het koor wordt begeleid door 
pianist Ronald van der Veen. 
De gasten kunnen genieten 
van een gevarieerd repertoire 
van bekende nummers. Zoals 

West Side Story, Sister act, 
Adèle, Queen, Abba, Pink, 
Dotan en nog veel meer! 
De koorleden komen uit de 
hele regio, van Castricum tot 
Santpoort. Ook zingen in het 
koor? Elke zangsoort is wel-
kom. Op maandagavond om 
19.30 uur is het mogelijk vrij-
blijvend een repetitie bij te 
wonen in de muziekschool 
boven het Kennemer Theater 
in Beverwijk. 
Op www.everyoneweb.com/
takeiteasykoor kunnen nieu-
we koorleden terecht voor in-
formatie.

www. .nl

www. .nl

Nog twee jaar ‘s nachts extra 
vliegtuigen boven het dorp

Regio - Sinds 28 mei 2015 is 
er ‘s nachts meer vliegverkeer 
boven Castricum en omge-
ving. Dit is het gevolg van het 
niet meer gebruiken van een 
van de twee nachtroutes we-
gens veiligheidsredenen. Alle 
vliegtuigen die ‘s nachts lan-
den op de Polderbaan gebrui-
ken sindsdien de nachtroute 
waarbij ze over de gemeente 
Castricum vliegen. 
Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL) maakte tijdens 
het Regioforum van de Omge-
vingsraad Schiphol op 26 fe-
bruari bekend dat het realise-
ren van de beoogde defi nitie-
ve oplossing van dit probleem 
langer duurt dan verwacht. 
Het streven was om medio 
2016 een defi nitieve oplos-
sing geïmplementeerd te heb-
ben. Vanwege de complexiteit 
van de technische aanpassin-
gen die daarvoor nodig zijn, 

verwacht LVNL een vertraging 
van twee jaar. In april 2016 
informeert LVNL de Omge-
vingsraad Schiphol nader over 
de uitgevoerde analyse en de 
planning, inhoud en effecten 
van de beoogde oplossing.
Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL) gebruikt vanaf 28 
mei 2015 tijdelijk de verkorte 
nachtelijke aanvliegroute (AR-
TIP2C)niet meer vanwege een 
veiligheidsprobleem. Deze 
route loopt vanaf Hoorn naar 
de Polderbaan. Dit betekent 
dat het vliegverkeer uit ooste-
lijke richting met bestemming 
Polderbaan ‘s nachts de route 
ARTIP3B neemt: de route over 
zee via Castricum en Limmen. 
Daardoor is er meer nachte-
lijk vliegverkeer boven Castri-
cum en Limmen en in de om-
geving. Het planningssysteem 
van LVNL was niet nauwkeu-
rig genoeg om de vluchten 

vanaf de twee nachtroutes 
uit het westen en het oosten 
goed op elkaar te laten aan-
sluiten voor landing op de Pol-
derbaan. Hierdoor was de af-
stand tussen de vliegtuigen 
onvoldoende gewaarborgd. 
Door toenemende veiligheids-
eisen was LVNL genoodzaakt 
om te stoppen met deze werk-
wijze.
Ga voor meer informatie naar 
www.omgevingsraadschip-
hol.nl.
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Een bezoek meer dan waard!

De Eendenkooi, een 
uniek cultureel erfgoed
Uitgeest - Een zweem van 
geheimzinnigheid hing vroe-
ger om de eendenkooi in Uit-
geest. Waarschijnlijk door het 
feit dat de kooi niet vrij toe-
gankelijk is om de rust van de 
eenden te waarborgen. Her-
man Rasch is een van de elf 
vrijwilligers bij Landschap 
Noord-Holland en is regel-
matig in de kooi te vinden. 
Maandag is een werkdag en 
hij heeft zojuist een boom 
omgezaagd, maar neemt 
graag de tijd om zijn verhaal 
te doen tijdens een rondlei-
ding. Herman: “De Eenden-
kooi Van der Eng Uitgeest 
is cultureel erfgoed en een 
van de oudste kooien in Ne-
derland. In 1588 deed Hes-
sel Pieters aanvraag voor de 
bouw van een vogelkooi, zijn 
erven hebben in 1620 de-
ze kooi gebouwd en in wer-
king gesteld. De kooi werd 
beheerd door een beroeps-
kooiker, tuinder of later bij-
voorbeeld door de kastelijn 
van De Ooievaar. Die kreeg 
dan kooikersrecht en zo de 
inkomsten uit de eenden die 
hij ving en naar de poelier 
bracht of van het snoeihout 
dat hij verkocht aan boe-
ren. De laatste beroepskooi-
ker was Baars, na zijn overlij-
den is het overgedaan aan de 
gemeente die het beheer aan 
Landschap Noord-Holland 
gaf. De kooi was inmiddels 
verwaarloosd en boswach-
ter Dirk van der Eng heeft het 
met een aantal vrijwilligers 

helemaal opgeknapt. Helaas 
overleed hij kort daarop, zijn 
vrouw Gertruud haalde haar 
kooikersakte en is nu de of-
fi ciële kooiker.” 
Momenteel worden de wil-
gen geknot en gebost. Er 
wordt gewerkt van 1 febru-
ari tot 1 oktober. Dan wordt 
het jachtseizoen geopend en 
moet de kooi klaar zijn om 
eenden te vangen. Herman: 
“We vangen niet meer, maar 
hij moet wel vangklaar staan 
en er mag dan ook niet meer 
gewerkt worden. Er moet vol-
ledige rust zijn in de kooi. 

In vroeger tijden werden een 
paar honderd eenden gevan-
gen. Met passie vertelt Her-
man hoe het vangen pre-
cies werkt: “De wilde een-
den worden naar de plas ge-
lokt door staleenden die wij 
zelf opkweken, makke een-
den, niet gekortwiekt, die ge-
wend zijn aan mensen. Het 
hele jaar komt een vrijwilliger 
iedere dag de eenden voeren. 
Momenteel zitten er dage-
lijks zo’n honderd eenden op 
de plas. Dit wordt bijgehou-
den in een logboek waar ook 
alle andere activiteiten wor-
den genoteerd als nestkast-
jes schoonmaken en overig 
onderhoud. Ook worden de 
verschillende soorten eenden 
geteld en geregistreerd. Per 
jaar gaat er 3.500 kilo graan 
doorheen om in de vangpij-
pen te strooien. De staleen-
den kennen het ritueel en 

zwemmen naar het voer in de 
pijpen. De wilde eenden gaan 
achter hen aan en de kooiker 
jaagt hen op zodat ze in de 
spiegel, een net, vliegen en 
door een ingenieus systeem 
gevangen worden. De kooi-
ker kreeg daarbij vroeger ook 
wel hulp van het zogenaam-
de kooikerhondje.” 

Via een kijkgat in de obser-
vatiehut krijg je goed zicht 
op de plas en wijst Herman 
aan welke eenden, ondanks 
ons gefl uister, al in de gaten 
hebben dat er mensen in de 
buurt zijn. Vanuit hier krijg 
je zicht op de vijf vangpijpen 
waar vrijwilliger Gianni het 
graan strooit. Grote schot-
ten houden hem uit het zicht 
van de eenden. Het duurt 
heel even, maar dan zie je 
midden in een hoop gespet-
ter de kontjes van de een-
den omhoog steken terwijl 
ze het graan oppikken. Hoe-
wel je eenden natuurlijk ook 
in de eerste de beste sloot 
kunt bekijken, is dit een bij-
zondere ervaring, vooral om-
dat je hier een systeem uitge-
legd krijgt dat bijna vierhon-
derd jaar oud is. Herman: “Wij 
geven excursies via het Land-
schap Noord-Holland.Als Uit-
geester moet je dit toch een 
keer gezien hebben.” Dan 
trots: “Het is niet voor niets 
cultureel erfgoed.” 
Opgeven voor excursies kan 
via www.landschapnoordhol-
land.nl. (Monique Teeling).

Een bezoek meer dan waard!

Leer fotobeheer en 
-bewerking met Picasa

Regio - Heel veel mensen 
gebruiken het gratis fotopro-
gramma Picasa. 

Ambassadeurs van vrijwilli-
gersorganisatie SeniorWeb 
leggen maandag 7 maart van 
14.00 tot 16.00 uur graag uit 
hoe men dit programma kan 
installeren en gebruiken. Lo-
catie: bibliotheekvestiging 

Heemskerk aan het Maer-
ten van Heemskerckplein 3. 
Deelname is vijf euro voor bi-
bliotheekleden en voor wie 
lid is van Seniorweb, anderen 
betalen 7,50. Kaartverkoop 
via de website www.biblio-
theekijmondnoord.nl of bij de 
klantenservice van de biblio-
theekvestiging in Heemskerk 
of Beverwijk.

Uitgeest - Evelien Martens, 
vrijwilliger bij De Zwaan Cul-
turee was erbij, de voorstel-
ling van Marjan Berk: ,,De in-
grediënten voor deze avond 
staan ons op het toneel al 
op te wachten: een 83-jarige 
schrijfster, een 61-jarige man 
met warme stem en dito uit-
straling en een 38-jarige fri-
vole pianiste. Ik neem plaats 
links van het midden en we 
wachten tot de laatste be-
zoekers onder begeleiding 
van een klein applausje bin-
nen zijn. Jan en Marjan ne-
men de microfoon ter hand 
en starten de avond met een 
lied. Mijn oog valt even op de 
vier grote vellen papier die 
voor hen op de grond liggen. 
Laten we het voor het ge-
mak maar een grote spiek-
brief noemen. Wat doe je ei-
genlijk als je oud bent? In elk 
geval wordt de dag gestart 
met ‘Nederland in Bewe-
ging’. De mambo wordt drif-
tig door Marjan voorgedaan 
evenals het trainen van het 
gefaseerd zitten. Marjan is 
op dreef. Hier en daar wordt 
er gegniffeld. Na het eer-
ste verhaal uit Marjans eigen 
werk is Uitgeest opgewarmd. 

‘Mijn kleinkinderen durven 
niet meer bij me in de auto. 
En ik heb net op frauduleuze 
wijze mijn rijbewijs verlengd’, 
deelt ze met ons. Ik lach en 
kijk om me heen. Ik besef 
me dat ik met voorsprong de 
jongste in de zaal ben. En dit 
dus een erg herkenbaar ver-
haal voor mij is met mijn bij-
na 87-jarige oma. Ook al is 
ze ‘ happy as can be’, ik zal 
niet meer zo snel naast haar 
in de auto kruipen. Naast de 
korte anekdotes en verha-
len is er ook muziek. Jan El-
bertse zingt liedjes van Toon 
Hermans en Guus Vleugel. 
Een mooie warme stem. De 
Zwaan omarmt deze bijzon-
dere man direct. Jan is niet 
alleen Dick Bruna, die een 
van de karakters is die hij in 
de afgelopen jaren speelde, 
maar bovenal gewoon Jan. 
Een bijzonder fi jne zanger. 
En dan is daar pianiste Jelke 
die zich zo nu en dan in de 
anekdotes mengt. Met een 
lied over haar eisprong, eier-
stokken en weet ik wat al niet 
meer, slaat ze de plank iet-
wat mis. Dit doet echter niks 
af aan haar fi jne en lichtvoe-
tige pianospel de rest van 
de avond. De liedjes hebben 
echter nauwelijks raakvlak-
ken met hetgeen er verteld 
wordt. Wederom een gemis-
te kans. Na vijf kwartier slui-
ten Jan, Marjan en Jelke deze 
voorstelling in de Zwaan Cul-
tureel af. De voorstelling laat 
ons in ieder geval zien dat 
je als oudere echt niet voor-
goed achter de geraniums 
hoeft te gaan zitten. Maak 
het leven leuk. Je mag er zijn!  
Marjan sluit de avond af met 
het lied ‘Ik ben er nog’. En ze 
is er nog.”

(N)ooit te oud to be happy, 
voorstelling Marjan Berk

www.lijfengezondheid.nl
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Bandje bij 
de Soos

Castricum - In jongeren-
centrum Discovery wordt 
zondag 6 maart van 14.00 
tot 17.00 uur een soosmid-
dag gehouden voor mensen 
met een beperking, men-
sen zonder beperking zijn 
ook welkom. Deze middag is 
er een optreden van de Wij-
kerstraatband. Smartlappen, 
streekliedjes zoals IJmuiden 
windkracht 8, Ga mee naar 
Wijk aan Zee tot aan klassie-
ke muziek. De Soosmiddag 
is een maandelijks terugke-
rende activiteit en vind elke 
eerste zondag van de maand 
plaats op de Dorpsstraat 2a 
en is toegankelijk voor rol-
stoelen.

Castricum - De Croonen-
burgdames van coach van 
den Outenaar hebben een 
goede wedstrijd neergezet. 
Vaste waardes Sanne Bur-
ger, Nancy van Rooi en Win-
nie Assendelft ontbraken 
door blessureleed. Door dit 
gemis stelde  coach van de 
Outenaar drie kleindochters 
van opa en oma Nanne op. 
De trotse grootouders kon-
den vanaf de tribune de ver-
richtingen van hun  klein-
dochters volgen. Zij deden 
het goed, net zoals het hele 
team tegen de nummer 2 US. 
In de eerste set ging het tot 
14-14 gelijk op. Toen voerde 
US de servicedruk en kwam 
Croonenburg er niet meer 
aan pas. In de tweede set 
leek de wedstrijd gespeeld 
te zijn. Croonenburg verloor 

met 25-13 en leek de moed 
al op te geven. Inge Oude-
jans kwam er In de derde set, 
zij zorgde voor een aansteke-
lijk enthousiasme. Croonen-
burg werkte en vocht voor 
elk punt. Een  mooie service 
serie van Lisan Kok (zes pun-
ten) zorgde er voor dat Croo-
nenburg de set binnenhaal-
de (17-25). Deze inzet maak-
te dat Croonenburg ook de 
vierde set naar zich toetrok. 
Die werd gewonnen met 20-
25. In de vijfde set, weer door 
veel servicedruk legde Croo-
nenburg het loodje en verloor 
met 15-5. De komende thuis-
wedstrijd is op  zaterdag 12 
maart in sporthal de Bloemen  
om 17.00 en weer tegen US. 
Op de foto Inge, Manon en 
Lisan, de kleindochters van 
opa en oma Nanne.

Mooi badmintontoernooi
Castricum - Zondag 21 fe-
bruari heeft Badminton-
club Castricum in samen-
werking met KIS (Kenne-
mer Invalide Sportclub) het 
een jeugdtoernooi georga-
niseerd in De Bloemen. Vali-
de en mindervalide badmin-
tonjeugd kwam opdagen. Er 
waren drie categorieën waar-
in werd gespeeld. Allereerst 
was er de categorie KIS, de 
eerste plaats was hier voor 
Jetke Labots, gevolgd door 
Christa Nan en Melvin El-
derhorst op de derde plaats. 
Vervolgens was er de recre-
antencategorie. Hierbij be-
haalde Jonathan Venema 

de eerste plaats, Jamey de 
Groot werd nummer twee en 
Kim Boots behaalde een der-
de plaats. Tot slot was er een 
competitiecategorie waar-
bij in vaste koppels werd ge-
speeld. Manon Duijn en Ca-
rolien van Noord waren hier 
de nummer één, Rik Boots en 
Tristan Hengeveld behaalden 
een tweede plaats gevolgd 
door Simen Polman en Fa-
bian Joosten. TV Heemskerk 
kwam ook nog langs om een 
sfeerimpressie te maken van 
het toernooi. Deze aflevering 
zal binnenkort online komen 
op het Youtube kanaal van 
TV Heemskerk.

Expositie Oud-Castricum 
Castricum - Tijdens de 
eerstvolgende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 6 maart is 
opnieuw de fototentoonstel-
ling te bezichtigen met als 
onderwerp ‘Jacobi, zijn fami-
lie, zijn gezin en zijn levens-
werk’. Dr. Jan Willem Jacobi 
was vanaf de oprichting van 
het voormalige Provinciaal 
Ziekenhuis Duin en Bosch 
tot aan zijn overlijden in 1916 
de eerste geneesheer-direc-
teur. Zijn graf bevindt zich 
op de begraafplaats van 
Duin en Bosch en in Bak-
kum is een straat naar hem 
vernoemd. Dit jaar is het 100 
jaar geleden dat hij is overle-
den. De tentoonstelling geeft 
een inkijkje in het familiele-
ven en het werk van Jacobi. 
Ook kan er een film bekeken 

worden waarin herinnerin-
gen worden opgehaald aan 
het vroegere Duin en Bosch. 
De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b is op zondag 6 maart 
open van 12.00 tot 17.00 uur. 
De toegang voor donateurs is 
gratis en overige bezoekers 
betalen een euro entree.
Tijdens de openstelling is ook 
het vernieuwde wandelroute-
boekje ‘In de voetsporen van 
Hilde’ verkrijgbaar. Via al-
lerlei bezienswaardigheden 
brengt de routebeschrijving 
de geïnteresseerde wande-
laar naar de omgeving waar 
archeologen met Hilde, die in 
de tweede helft van de vierde 
eeuw leefde, in contact zijn 
gekomen. Op de foto de kin-
deren Jacobi met hun neef-
jes in de tuin voor de villa in 
Bakkum.

OSU Radio nu ook onderdeel van 
omroepsamenwerking

Uitgeest - De lokale om-
roep van Uitgeest, OSU 
Radio, is nu ook onderdeel 
van de samenwerking van 
omroepen in de regio. Af-
gelopen donderdag teken-
de bestuursvoorzitter Ri-
chard Schmitt de docu-
menten op een vergade-
ring van de andere aan-
gesloten omroepen in Eg-
mond aan Zee.

In januari werd er door de 
lokale omroepen van Ber-
gen, Castricum en Heiloo 
een stichting opgericht om 
de samenwerking te forma-
liseren, met de naam Com-
bimedia Noord-Kennemer-
land. De drie omroepen wer-
ken al sinds de zomer van 
2014 intensief samen. Ri-
chard Schmitt is blij met de 
samenwerking: ,,Op deze 
manier kan ook de omroep 
van Uitgeest meedoen met 
het uitwisselen van program-

ma’s, waardoor de inwoners 
van Uitgeest een uitgebreider 
programma-aanbod kr ijgen.”  

Ook de drie andere omroe-
pen zijn blij met de aanslui-
ting. ,,Aangezien de gemeen-
tes intensief samenwerken 
in BUCH-verband, is het lo-
gisch dat de omroepen dat 
ook doen. Voor ons is hier-
mee de regio gevormd, nu is 

het de bedoeling de samen-
werking uit te bouwen”, aldus 
de vertegenwoordigers van 
RTV80, Omroep Castricum 
en BE@TFM. 
Op de foto, van links naar 
rechts: Geert Bouman (BE@
TFM Heiloo), Sander Ver-
schoor (Omroep Castricum), 
Ron Bulters (RTV80), Richard 
Schmitt en Eduard Hoekme-
ijer (OSU Radio).

Castricum - Op zondag 6 
maart gaat activiteitenclub 
Stapmaatjes lunchen in Cas-
tricum en gaan naar Huis van 
Hilde. Op 10 april wordt er 
gefietst door de Zaanstreek. 
Aanmelden kan via www.
stapmaatjes.nl.

Stapmaatjes 



Regio - De wondermooie fo-
to’s van Castricummer Pe-
ter Zwitser worden geëxpo-
seerd in de bibliotheek van 
Heemskerk. Vanaf zijn vroe-
ge jeugd dateert zijn belang-
stelling  voor de natuur in al-
gemene zin. Waren het rond 
zijn tiende jaar vooral amfi-
bieën en reptielen, op twaalf-
jarige leeftijd kwamen daar-
vogels en zoogdieren bij, een 
belangstelling die hij tot de 
dag van vandaag niet meer 
is kwijtgeraakt. In 1969 be-
gon hij, tijdens een verblijf 
van enkele maanden op de 
Shetlandeilanden, serieus te 
fotograferen. Weer terug in 
Nederland was hij werkzaam 

als docent biologie aan het 
Jac. P. Thijsse College te Cas-
tricum en sinds eind 2005 is 
hij met pensioen. De laatste 
twintig jaar verlegde hij zijn 
belangstelling meer en meer 
naar landschap met daar-
in natuurlijk ook plaats voor 
dieren in al hun verschij-
ningsvormen. In 2002 drong 
één van zijn beelden door 
tot de beste drie uit meer 
dan 40.000 inzendingen voor 
de Sony World Photograp-
hy Award. Het beeld is van 
een moederijsbeer met twee 
jongen en is ook in Heems-
kerk te zien. Deze expositie is 
te bezichtigen tot en met 16 
april op de eerste etage.

100 kilometer struinen
Regio - Stevig stappen door 
weilanden  en over akkers, 
een kijkje nemen op het boe-
renerf. Vanaf 1 maart is de 
honderdste kilometer door 
het boerenland opengesteld 
voor wandelaars. De provin-
cie heeft subsidie beschik-
baar gesteld aan Recreatie 
Noord-Holland voor het uit-
voeren van de Boerenland-
padregeling 2013-2016. De 

subsidieregeling blijkt een 
groot succes. Ruim 110 agra-
riërs maken gebruik van de 
regeling en stellen hun land 
open voor wandelaars. Gede-
puteerde Toerisme & Recre-
atie van de provincie Noord-
Holland, Jaap Bond: ,,Dit is 
een mooie mijlpaal. De boe-
renlandpaden zijn een unie-
ke manier om het Noord-Hol-
landse landschap te beleven.”

Piet Zonneveld lichtpuntje
Castricum   Het bandsto-
ten geeft de meeste leden 
van biljartvereniging Wik 
de laatste weken nogal wat 
problemen om tot een goe-
de prestatie te komen. Afge-
lopen week waren er maar 
twee spelers die hun moyen-
ne haalde, met als beste van 

de avond Piet Zonneveld die 
in zijn gewonnen partij te-
gen Hans Kooiman finish-
te met dertien winstspunten. 
Met deze overwinning klom 
Piet naar de vijfde plaats op 
de ranglijst. Een goed star-
tende Rien Emmerik, speel-
de tot aan de 22e beurt een 

Schaakstunt sterke Sturk
Limmen - Op vrijdag 26 fe-
bruari speelden de schakers 
van Vredeburg ronde ne-
gentien van de interne com-
petitie. Marlies Sturk zorgde 
voor een mooie schaakstunt 
door te winnen van de ho-
ger op de ranglijst geplaats-
te Barry Blekemolen. De ster-
ke Sturk strikte in het eind-
spel een valletje. Blekemolen 
trapte erin, verloor de dame 
en daarmee de partij.
Koploper Bob Stolp kraak-
te de Siciliaanse verdedi-
ging van Gertjan Hafkamp 
en neemt door de degelijke 
overwinning afstand op de 
ranglijst. Nummer twee Bert 
Hollander kwam niet verder 
dan remise tegen Ed Stolp. 
Robin Rommel leverde in het 
middenspel van zijn partij te-
gen Harold Ebels een paard 
in. 
Ebels moest nog zorgvuldig 
schuiven om het verschil om 
te zetten in een punt, maar 
op de zestigste zet was de 
vis op het droge.Jos Admiraal 
hanteerde zijn geliefde Mor-
ra-gambiet, waarbij wit in de 
opening een pion geeft in ruil 
voor een ontwikkelingsvoor-

sprong en open aanvalslij-
nen. Tegenstander Jaap Lim-
men bezweek rond de der-
tigste zet onder de druk. Jan 
Brantjes was terecht op-
getogen na zijn fraaie ze-
ge op Adri Beentjes. Hij le-
verde tempi in door verschil-
lende zetten achter elkaar 
te spelen met dezelfde loper 
en gaf Brantjes daarmee de 
ruimte iets moois op te bou-
wen. Marc Voorwalt verover-
de vlot een punt van Theo Al 
die in het vroege middenspel 
de dame wegblunderde. Tars 
Wanders dendert de top tien 
binnen na een solide winst-
partij tegen Sandra Hollan-
der. Met fijne techniek ver-
zilverde Wanders in het eind-
spel een pluspion. Bert van 
Diermen verbaasde met een 
winstpartij tegen de ervaren 
Jan Borst die eerst nog een 
voordelige stelling opbouw-
de, maar zichzelf de das om-
deed door een  moment van 
onachtzaamheid, leidend 
tot stukverlies. Dick Aafjes 
gaf Jan Levering geen en-
kele kans en schoof de par-
tij langzaam maar zeker naar 
winst.

Ruime overwinning Bakkum 2
Versteviging  koppositie
Bakkum - De nog intern on-
geslagen Peter Siekerman 
heeft zijn directe concurrent 
Arno Schlosser een gevoe-
lig nederlaag weten te be-
zorgen. Hierdoor wist Sieker-
man zijn toch al riante kop-
positie verder te versterken 
en is het een kwestie van tijd 
om het kampioenschap bin-
nen te halen. In een scher-
pe Konings-Indische par-
tij koos Schlosser met wit 
voor de scherpste variant, die 
echter ook kansen bied aan 
zwart. Een pionoffer lever-
de niets op. Siekerman kwam 
overwegend te staan, hoewel 
wit nog een gevaarlijk ogen-
de aanval wist op te bouwen. 

Met secuur verdedigen kon 
Siekerman naar een gewon-
nen eindspel afronden.
Bakkum 2 onder leiding van  
coach Jos Zonneveld deed 
goede zaken door Kijk Uit 
1 met een 3.5-0.5 neder-
laag naar huis te sturen. De 
mooiste overwinning kwam 
op naam van Frank Romeyn, 
die middels een fraai dame 
schijnoffer, een toren buit 
maakte, waarna de stuk-
ken in de doos konden. De 
andere fraaie overwinnin-
gen kwamen van Dirk Schut 
(een heerlijke aanvalspartij) 
en Jos Zonneveld. Bob Bak-
ker moest genoegen nemen 
met remise.

gelijkopgaande strijd tegen 
koploper Cor Stroet en leek 
op weg naar een ruime over-
winning met nog acht beur-
ten te gaan. Maar beide spe-
lers hadden daarna gro-
te moeite om de laatste be-
nodigde caramboles te sco-
ren, wat alleen Rien nipt luk-
te door in de laatste beurt de 
twee ontbrekende carambo-
les te vergaren. Deze over-

winning leverde hem de tien 
winstpunten op en hij steeg 
hiermee twee plaatsen op de 
ranglijst. Mede door het ma-
tig spelen van de concurren-
ten, kwam de koppositie van 
Cor Stoet niet in gevaar en 
daardoor veranderde er niets 
in de volgorde. Stand 1. Cor 
Stroet 54 punten, 2. Gert Lute 
45 punten en 3. Cees Burg-
meijer met 44 punten.

Castricum - Bente Kavsel, 
leerling groep 8 van de Pau-
lusschool, heeft een taart ge-
wonnen voor haar hele klas. 
Tijdens de open dag van het 
Jac. P. Thijsse College heeft 
zij bij het vak economie mee-
gedaan aan een prijsvraag. 
Zij moest de waarde schat-
ten van een klomp goud. De-
gene die het dichtst bij het 
juiste bedrag in de buurt 
kwam, kon een taart winnen 
voor de klas. Daarvoor moest 
niet alleen het gewicht gera-
den worden, maar ook een 
berekening op basis van de 
koers van goud. En dan ook 
nog de juiste berekening ma-
ken van dollars naar euro¹s. 
Bente heeft dit het beste ge-
daan. De taart werd met ge-
juich ontvangen.

Bente wint taart

Castricum - Iedereen die 
wil schrijven en door ande-
ren wil worden geïnspireerd, 
kan op donderdag 3 maart 
in de bibliotheek terecht. De 
begeleiding is in handen van 
Jan Loogman, docent Crea-
tief Schrijven, die sinds 2010 
ook in Castricum met regel-
maat schrijfcursussen geeft. 
Plezier in schrijven staat voor 
hem voorop. Van 10.00-12.00 
uur, vooraf aanmelden kan 
via castricum@bibliotheek-
kennemerwaard.nl.

Plezier in 
schrijven

Castricum - Woensdag 
kreeg de politie een mel-
ding dat er op de Offenbach-
straat dat er een aantal men-
sen bij een woning naar bin-
nen stonden te kijken. Ter 
plaatse gekomen bleek het te 
gaan om een makelaar met 
adspirantkopers die een af-
spraak hadden voor een be-
zichtiging.

Politie bij 
bezichtiging
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Uitgeest - Veertig jaar jong 
was Mariëlle van Domburg 
toen zij na veel gesleep langs 
artsen er eindelijk achter 
kwam dat zij secundair-pro-
gressieve ms had. Het ging 
snel bergafwaarts en binnen 
korte tijd ging zij van een lo-
pend, actief persoon naar ie-
mand die niks meer kon. Het 
gezin moest zelfs verhuizen 
omdat zij de trap niet meer 
op kon om te gaan slapen. 
Inmiddels is Mariëlle zeven 
jaar verder, heeft geen ener-
gie, kan haar benen niet be-
wegen, praat niet goed meer 
en simpele dingen als zelf 
drinken inschenken, naar het 
toilet gaan of even gaan ver-
zitten kan zij niet zelf. 
Op RTL Late Night was on-
langs een vrouw te zien die 

in dezelfde situatie zat als 
Mariëlle en nu dankzij stam-
celtherapie weer alles kan 
doen. Dit verhaal zorgde voor 
een sprankje hoop bij het ge-
zin Van Domburg want ook-
al kleven er risico’s aan deze 
operatie, er kan weinig meer 
misgaan als je zoals Mariël-
le bijna niks meer kan. Maar 
een operatie, in Sheffi eld En-
geland, wordt niet vergoed 
en dat is een zure consta-
tering. Bij elkaar zal er zo’n 
108.000 euro neergeteld 
moeten worden; een bedrag 
dat de meesten niet in een 
laatje hebben liggen. 

Dochter Elisa en haar vier 
vriendinnen Maaike, Ca-
rin, Lieke en Nytza beslo-
ten zich hier niet door af te 

Doortastende meiden 
collecteren voor operatie 

laten schrikken en bedach-
ten te gaan collecteren om 
op die manier hun steen-
tje bij te dragen. Kantoor-
boekhandel Laan in Castri-
cum sponsorde de fl yers die 
de veertienjarige vriendin-
nen uitdelen met uitleg over 
de situatie. Elisa: ,,Binnen-
kort gaat mijn moeder voor 
vooronderzoek en dan ho-
pen we op meer duidelijk-
heid.” Elisa is creatief en on-
derzoekt nog meer manieren 
om aandacht en geld te krij-
gen voor de behandeling. Eli-
sa: ,,Ik wil het ook op televi-
sie onder de aandacht bren-
gen, maar dat is veel moei-
lijker dan ik dacht. Toch ga 
ik hiermee door, want dit is 
mijn moeders énige kans op 
genezing en daar heb ik alles 
voor over.” Inmiddels is afge-
lopen zaterdag de collecte 
afgerond met het prachtige 
bedrag van 751,50 euro.
,,Iedere keer als ik na het col-
lecteren thuiskwam en ver-
telde hoeveel mensen had-
den gedoneerd, begon mijn 
moeder helemaal te glunde-
ren. Ik zie aan haar gezicht 
dat ze het fi jn vindt dat men-
sen om haar geven en haar 
willen steunen in deze moei-
lijke tijd.” De collecte is inmid-
dels afgerond maar doneren 
kan uiteraard nog steeds via: 
http://www.dreamordonate.
nl/4368-help-marielle-te-ge-
nezen. (Monique Teeling).

Alle vakmensen onder 
één dak; klant profi teert 

Castricum - Bij een ver-
bouwing of renovatie ko-
men heel wat vakmensen 
voorbij. Want slim elektri-
citeit aanleggen, is heel 
wat anders dan een fl inke 
timmerklus, vloerverwar-
ming aanleggen of zonne-
panelen installeren. 

Alle woonwensen door één 
team laten realiseren? Op de 
Castricummerwerf 49 in Cas-
tricum komt het allemaal sa-
men. Uniek in de regio!

Gedeelde kosten, scher-
pe prijzen

En het mooie is, daar profi -
teren klanten van. De ken-
nis voor alle bouwfacetten 
is in huis. Een offerte opstel-
len? De vakmensen schake-
len razendsnel en de plan-

ning loopt als vanzelf doordat 
zij de hele dag contact heb-
ben met elkaar. 

Ook mooi: de prijzen zijn 
scherp door gedeelde over-
head en gedeelde kosten van 
materialen en materieel. 

Fijne sfeer
Alle kwaliteiten sluiten mooi 
op elkaar aan en daarnaast 
vormen zij een sociaal team 
dat dagelijks professioneel 
met elkaar optrekt. De goe-
de sfeer is terug te vinden op 
elke locatie waar zij aan de 
slag gaan. 

Meer weten?
Meer informatie of een of-
ferte aanvragen? Neem een 
kijkje op www.castricummer-
werf49.nl. 

Grote vlooienmarkt in 
De Lelie in Akersloot

Akersloot - Op zondag  6 
maart is er weer een vlooi-
enmarkt  in sporthal De Lelie 
met allerlei aantrekkelijk ge-
prijsde artikelen. Zelf spullen 
verkopen op de markt? Een 
kraam van vier meter kost 25 
euro, een grondplaats vijf eu-
ro per meter. De markt is ge-

opend van 9.30 tot 16.00 uur. 
De toegang bedraagt 2,50 
euro, kinderen tot en met 
twaalf jaar hebben gratis toe-
gang. 
Aanmelden voor een kraam: 
Organisatieburo de Lang, tel.:  
0229–757766 of 06-51374913
www. burodelang.nl.

Nieuw popkoor zoekt leden

Castricum - Koordirigent 
Arjen Busscher die samen-
werkt met Koorcompany wil 
een nieuw popkoor opstar-

Dansen op 
rock-’n-roll
Akersloot - Grijp de kans 
om te leren rock-’n-rol-
len voor het grote rock-’n-

rollfeest in Akersloot van 
26 tot en met 28 augustus. 
De startdatum is 6 maart 
van 16.30 tot en met 17.30 
uur in café de Vriendschap, 
Kerklaan 18 in Akersloot. 
Inschrijving/info: sonnyzi-
chem@hotmail.com of mo-
biel 06-55503339.

ten. ,,We hebben een prach-
tige locatie gevonden in het 
Dorpshuis De Kern. We zin-
gen op de donderdag van 
20.00 tot 22.00 uur. Beleef de 
vrijblijvende gratis proefa-
vond mee op 17 maart van-
af 20.00 uur. Wij zoeken vrou-
wen en mannen die samen 
willen zingen in een onge-
dwongen sfeer. Zelfs zonder 
enige zangervaring zing je na 
enkele weken meerstemmig 
de sterren van de hemel!” 
Deelnemers tussen twintig 
en tachtig jaar zijn welkom, 

mits zij jong in hart en geest 
zijn. ,,Het repertoire gaat van 
Adelé tot Michael Bublé, van 
Queen tot Bløf en van Ram-
ses Shaffy tot Bruno Mars, 
leuke, vlotte, romantische, 
stevige liedjes, Engels- en 
Nederlandstalig, maar ook in 
andere talen zoals Spaans en 
Italiaans.” 

Bij eventuele vragen: in-
fo@koorcompany.nl of 06-
10327723. Aanmelden kan 
via www.koorcompany.nl/
contact.

Castricum - Dinsdagmiddag 
is een 16-jarige jongen uit 
Castricum aangehouden. Bij 
controle bleek dat hij meer 
dan veertig joints bij zich 
had. Hij werd aangehouden 
nabij De Bloemen. 

Veertig joints
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Broedseizoen
Regio - PWN sluit in de pe-
riode van 1 maart tot 1 ju-
li een aantal paden af in het 
Noordhollands Duinreservaat 
vanwege het broedseizoen: 
‘t Zegeveld ten noorden van 
het huisjesterrein De Nollen 
in Egmond aan de Hoef, het 
Reggers Sandersvlak en de 
Kil ten zuiden van Egmond 
aan Zee, het Vennewater na-
bij Egmond-Binnen en het 
Zeerijdsdijkje in Bakkum. In 
het Bergerbos geldt voor de 
periode van 15 maart tot 15 
juni een aanlijngebod voor 
honden. Foto: E. J. Woudsma.

Janhans Berg heeft zich 
geplaatst voor het NK

Bakkum - Janhans Berg 
uit Bakkum heeft de eerste 
plaats behaald in de gewes-
telijke finale Biljart Hoofd-
klasse Libre. Hij zal het in 
april opnemen tegen de win-
naars uit de overige zeven 
gewesten tijdens het Neder-
lands kampioenschap.  
De aanloop naar deze fina-
le, gespeeld in biljartcen-
trum Heerhugowaard, verliep 
moeizaam voor Janhans om-
dat een flinke griep z’n spel 
nadelig had beïnvloed. Daar 
was dit weekend niets van 
te merken: in het shirt van 
de Alkmaarse biljartvereni-
ging ‘De Diamonds’ won hij 
alle wedstrijden. De partij-
en tegen de nummer twee en 
drie waren echte knokpartij-
en. Vooral de laatste wedstrijd 
op zondagmiddag, tegen Dirk 
Jan Kok uit Lutjebroek, was 
drukbezocht en bloedstollend 
spannend: de matchwinnaar 
zou tevens de finalewinnaar 
zijn. Bij vlagen kwamen bei-
de heren tot hun beste spel 
met als hoogtepunt de ‘Sé-

rie Américaine’ van Janhans, 
waarbij met korte stoten zo 
veel mogelijk punten worden 
gemaakt door de speelballen 
dicht langs de rand te spelen. 
Het Nederlandse kampi-
oenschap hoofdklasse Li-
bre wordt van 15 tot en met 
17 april gespeeld in sporthal 
Geestmerambacht in Noord-
Scharwoude.

Backum Brass en Skulpers 
samen op het podium

Castricum - Het is shan-
tykoor de Skulpers gelukt 
om Backum Brass te strik-
ken voor de Vrienden van de 
Skulpers-avonden die om de 
twee jaar gehouden wordt 
in het Jac. P.Thijsse College.  
Backum Brass komt voort uit 
de muziekvereniging Emer-
go en bestaat uit slagwerk 
en koperblazers. Deze dertig 
man sterke brassband staat 
onder leiding van dirigent 
Vincent Verhage waarmee in 
2015 in Utrecht het Neder-

lands kampioenschap werd 
behaald.  Het shanty en folk-
songkoor de Skulpers brengt 
niet alleen shanty’s, maar ook 
moderne, Engelstalig en Ne-
derlandstalig muziek met di-
verse verschillende voorzan-
gers. 
De vriendenavonden zijn 
op vrijdag 22 en zaterdag 
23 april vanaf 19.30 uur. De 
voorverkoop van de entree-
kaarten start eind maart. Dit 
jaar zal er geen verkoop bij 
de deur zijn.

Brand in nieuwbouw-
woning Koningsduin

Castricum - Maandagoch-
tend om 10.50 uur is de 
brandweer met spoed uit-
gerukt naar een nieuw-
bouwwoning op Konings-
duin.

Hier woedde een binnen-
brand op de zolderverdieping 
en dit ging gepaard met veel 
rookontwikkeling. De rook-
melders waren geactiveerd 
in de woning, waardoor de 
bewoner erachter kwam dat 

Getuigen van 
ongeval gezocht 
Regio - De politie is op zoek 
naar getuigen van een ver-
keersongeval dat donderdag, 
25 februari plaatsvond op de 
Rijksstraatweg ter hoogte 
van camping Geversduin. Om 
7.45 uur kwam een bromfiet-
ser ten val en raakte gewond. 
De bestuurder, 43-jarige 
vrouw uit Beverwijk, moest 
uitwijken voor een fietser 
die het fietspad op kwam rij-
den. De Beverwijkse werd 
naar het ziekenhuis vervoerd 
waar zij aan haar verwondin-
gen werd behandeld. De fiet-
ser is een blanke man, 20-30 
jaar oud, 1,75-1,80 m, donke-
re broek en donkere jas met 
capuchon. De politie komt 
graag in contact met de fiet-
ser of met getuigen die het 
ongeval hebben zien gebeu-
ren. De politie is bereikbaar 
via 0900 8844.

Zieke iepen
Castricum - Langs de Soo-
merwegh, tussen de Oran-
jelaan en de CF Smeetslaan 
staan twintig iepen die zijn 
aangetast door zadelzwam. 
Deze zieke iepen worden ge-
kapt en vervangen door 28 
beuken. De kapwerkzaam-
heden starten op 7 maart. 
Ook worden enkele jonge 
iepen, die te dicht langs het 
trottoir staan, verplant naar 
de C. F. Smeetslaan. Tijdens 
de werkzaamheden, die du-
ren tot 11 maart, kan ver-
keershinder ontstaan. 

Akersloot kijkt uit naar  
tweede Cross Triathlon

Akersloot - Op zondag 
19 juni houden de samen-
werkende Amak en IJsclub 
Akersloot onder auspiciën 
van de Nederlandse Triathlon 
Bond de tweede Cross Tria-
thlon Akersloot. Het evene-
ment is nu op zondag, omdat 
het dan veiliger in het dorp is 
voor de atleten. Het zwem-
men begint om 11.00 uur,  de 
snelste deelnemers worden 
rond 12.30 uur bij de finish 
verwacht.
De eerste inschrijvingen zijn 

binnen. Dit jaar geldt er een 
maximum van 125 individue-
le deelnemers en tien teams. 
De atleten zwemmen in het 
Alkmaardermeer, mountain-
biken door de weilanden van 
Akersloot, dwars door vee-
stallen en over pontonbrug-
gen en sluiten af met hardlo-
pen langs het meer, door de 
historische Klaas-Hoorn-Kijf-
polder polder.
Voor meer informatie en in-
schrijvingen: www.triathlona-
kersloot.nl.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior weet week na week de 
sterkste te zijn in de weke-
lijkse wedstrijd om de KPB-
mountainbikecup. Na aan-
vankelijk in de beginfase van 
de koers op De Cloppen-
burgh het initiatief over gela-

ten te hebben aan Henk Lou-
we, sloeg de veelvraat  krach-
tig en genadeloos toe. 

Zelfs in de slotfase was Ver-
donk junior nog in staat een 
snelste rondetijd te klokken 
ooit gereden op dit parcours. 

Veelvraat Verdonk wint weer

Regio - Terre des Hommes 
Kennemerland, de werk-
groep die strijdt tegen uit-

Help Terre des 
Hommes

er iets aan de hand was. Hij 
heeft de woning verlaten in 
afwachting van de brand-
weer. Deze hebben de brand 
snel weten te blussen met een 
straal hogedruk. 
Om zeker te weten dat de 
brand goed uit was, moest 
een stuk plafond worden ge-
sloopt en is er ook gebruikt 
gemaakt van de warmte-
beeldcamera. Hierna is de 
woning rookvrij gemaakt met 
de overdrukventilator. De wo-
ning van de buren is ook ge-
controleerd op schade. De 
hoogwerker van Alkmaar is  
ter plaatse geweest, maar 
hoefde niet ingezet te worden. 
De ravage op de zolderver-
dieping is aanzienlijk. Hoe de 
brand precies ontstaan is, is 
nog niet bekend. Dit zal uit 
onderzoek moeten blijken. 
Foto: Hans Peter Olivier.

buiting van kinderen in ont-
wikkelingslanden, is op zoek 
naar vrijwilligers in de winkel 
in Beverwijk en voor de col-
lectie. Aanmelden kan via 06-
14378905 of winkel.bever-
wijk@tdh.nl. 
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Robert Samson zwaar geblesseerd
Verlies van Hilversum voor CasRC

Castricum - CasRC thuis te-
gen Hilversum heeft wel va-
ker verrassingen opgele-
verd. Al na anderhalve mi-
nuut kreeg de thuisploeg een 
flinke tegenslag te verwer-
ken. Bij zijn eerste actie raak-
te Robert Samson zwaar ge-
blesseerd aan zijn knie. David 
Dekker nam zijn positie over.

Hilversum had het zwaar te-
gen de fel spelende en ver-
dedigende Castricummers. 
Pas na vijftien minuten kon-
den zij met een penaltykick 
de eerste drie punten op het 
scorebord zetten. Matt Ball 
van CasRC kreeg kort hier-
na een gele kaart en moest 
er tien minuten lang met 

veertien spelers verdedigd 
worden. RCH profiteerde en 
drukte een try tussen de pa-
len. De conversie was niet 
te missen; 0-10 op het sco-
rebord. Vlak voor rust was 
CasRC even het spoor bijs-
ter. Hilversum drukte in twee 
minuten tijd twee try’s. Één 
hiervan wisten zij te con-
verteren waardoor de score 
bleef steken op 0-22. In bles-
suretijd herpakte CasRC zich 
en in een uitgespeelde aan-
val drukte Job Joris Verhof-
stad. Hij bracht de ruststand 
op 5-22 omdat Matt Ball de 
conversie miste.
In de tweede helft startte 
Cas met volle overgave. Na 
een snelle herstart van Pie-

Castricum - Een albasten 
beeld maken kan binnenkort 
bij Perspectief onder leiding 
van de bekende beeldhou-
wer Tewis Elzinga. Hij komt 
vanaf dinsdag 22 maart tus-
sen 19.30 en 22.00 uur ge-
durende zes avonden naar 
het atelier van Perspectief in 
Bakkum om de cursisten de 
fijne kneepjes van het wer-
ken met albast bij te bren-

Meedoen met  
Sho’sBoxing Bootcamp

Castricum - Op zondag 13 
maart kunnen belangstellen-
den om 13.00 uur meedoen 
met een gratis Boxing Boot-
camp Clinic in Castricum . 
Na Zandvoort en Amsterdam 
komt Sho’sBoxing Bootcamp 
nu naar Castricum. 

Sho’sBoxing Bootcamp com-
bineert het effectieve van 
‘High Intensity Interval Trai-
ning’ met boksen. Het verza-
melpunt is het parkeerterrein 
van Multimate, inschrijven 

kan via www.sho-bootcamp.
nl. Sho’s Boxing Bootcamp is 
het kindje van Shorombo en 
is ontstaan vanuit een eigen 
behoefte. Met Sho’sBoxing 
Bootcamp wil Shorombo een 
uitdagende en effectieve trai-
ning neerzetten. 
,,De eerste dertig minuten 
bestaan uit een warming up 
en HIIT circuittraining. Daar-
na gaan de handschoenen 
aan en gaan we boksen. In 
principe wordt er niet ge-
spard.” 

ter Bob Wierenga werd er 
veel terreinwinst  geboekt en 
een sterk lopende Sepp Kot-
ten worstelde zich door de 
Hilversumse verdediging en 
drukte in de hoek een fraaie 
try. Matt Ball raakte de bal 
goed en bracht de score in 
de achtste minuut van de 
tweede helft op 12-22.

Hierna was onder andere 
het slechte tackelen de re-
den van drie try’s binnen een 
kwartier. Try’s die allen wer-
den geconverteerd waar-
door de eindstand op 12-
43 kwam te staan. Volgen-
de week speelt CasRC uit te-
gen het Haagsche HRC. Foto: 
Theo Beentjes

Dagje hulp gezocht bij 
Tuin Kapitein Rommel

Castricum - De Tuin van Ka-
pitein Rommel doet op vrij-
dag 11 maart mee aan NL 
Doet. Dit is de grootste vrij-
willigersactie van Neder-
land, georganiseerd door het 
Oranje Fonds. Mensen ste-
ken in het hele land de han-
den uit de mouwen. De Tuin 
van Kapitein Rommel zoekt 
nog vrijwilligers om op 11 

maart van 10.00–15.00 uur 
een handje te helpen. Naast 
allerlei tuinklussen, wordt er 
getimmerd aan een eenden-
broedkooi en wordt het ter-
ras aangepakt. In de ontmoe-
tingsruimte wordt er gewerkt 
aan de isolatie. Aanmelden 
kan op www.nldoet.nl of bij 
de Tuin van Kapitein Rommel 
via tel.: 0251 672356.

gen. Elzinga was werkzaam 
als huisarts in Limmen maar 
daarnaast is hij al van jongs 
af aan bezig met het maken 
van beelden. Het onderwerp 
bepaalt de cursist zelf even-
als de uitvoering: abstract, 
gestileerd of realistisch. Het 
is de bedoeling dat ieder-
een zelf een stuk albast mee-
neemt. Informatie en aan-
melden bij Joanne Vetter, tel. 

0251-655183 of via www.per-
spectiefcastricum. 

Malafide klusjesmannen
Castricum - De politie in 
Castricum waarschuwt dit 
jaar opnieuw voor veelal 
Engelssprekende klusjes-
mannen die soms op zeer 
opdringerige manier hun 
diensten aanbieden. 

De klussers proberen men-
sen geld afhandig te maken, 
door allerlei onnodige repa-
raties uit te voeren in/om de 

woning. Er is vaak sprake van 
mondelinge afspraken. Deze 
klussen worden niet goed of 
veel duurder uitgevoerd dan 
afgesproken of worden he-
lemaal niet uitgevoerd. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om 
werkzaamheden als schilde-
ren, bestraten, voegen, dak-
dekken, dakgoot schoonma-
ken of vervangen et cetera. 
De politie adviseert om niet 

met klusjesmannen in zee te 
gaan. 

Er zijn gevallen bekend waar-
bij onnodige werkzaamhe-
den tot grote schade aan da-
ken en muren hebben geleid. 
Omdat het gaat om monde-
linge afspraken is het lastig 
deze personen strafrechtelijk 
aan te pakken.

De politie vraagt in het bij-
zonder om vooral ouderen te 
wijzen op de praktijken.

Akersloot - Afgelopen 
woensdag werd weer goed 
geschoten in bijna alle klas-
sen bij schietvereniging De 
Vrijheid. Alleen de schutters 
in de ereklasse lieten het af-
weten en zo kon het gebeu-
ren dat Henk Levering met 94 
punten winnaar werd in de-

Allemaal goed 
geschoten

ze klasse. In de A-klasse be-
haalde Tim de Groot een uit-
stekend resultaat, 99 punten. 
Tweede was Dennis Arends 
met 93 punten. In de B-klas-
se was Annemarieke Kra-
mer de baas met 94 punten, 
tweede was hier Jan Deijle 
met 91 punten. 

Tenslotte pakte Ewout Popma 
met 94 punten in de C-klasse 
de winst voor Marco Schoon 
die 93 liet noteren.



Lezing over levensboom
Akersloot - Aan de hand 
van foto’s wordt in de lezing 
De Levensboom de symbo-
liek uitgelegd die verwerkt is 
in onder andere de papier-
knipkunst, tekeningen en 
verzamelingen. 
Janna van Zuijlen, woonach-
tig in Uitgeest, knipt en te-
kent al meer dan 35 jaar en 
heeft diverse prijzen gewon-
nen met werkstukken van 
papierknipkunst. Ze expo-
seerde op tentoonstellin-
gen in binnen en buitenland. 
Janna deed diverse cursus-
sen en opleidingen in allerlei 
handarbeid technieken, pa-
pierknipkunst en mandala te-
kenen, maar is hoofdzakelijk 
autodidact. Ze geeft cursus-
sen, demonstraties, lezingen 
en maakt gelegenheidspren-

ten. Op 6 maart, aanvang 
14.30 uur in de protestantse 
kerk aan het Dielofslaantje in 
Akersloot. Reserveren moge-
lijk: tel. 0251-319171 of koos-
je.wiegman@hetnet.nl.

Over Spanje met beelden

Bakkum - Op zaterdag 12 
maart om 14.00 uur houdt 
Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland  een lezing 
met beelden onder de ti-

Zoek naar het voorjaar 
Regio - Het wordt lente in de duinen. Op zondag 6 maart 
wordt dat bekeken tijdens de IVN-wandeling in de Wimme-
nummer duinen in Egmond. En er wordt geluisterd naar zang-
vogels. De wandeling begint om 11.00 uur bij het PWN-infor-
matiebord aan het Nachtegalenpad, aan de noordkant van 
Egmond aan den Hoef en duurt ongeveer twee uur. Een do-
natie (2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Foto: Paul ten Have.

Castricum - Maandag 22 
februari om 18.25 uur is de 
brandweer naar een afde-
ling van Dijk en Duin ge-
weest voor nacontrole na een 
prullenbakbrandje. Donder-
dagavond rond half zeven 
zijn de brandweerlieden van 
Akersloot uitgerukt vanwege 
gaslucht in de Chopinstraat. 
Hier bleek het te gaan om 
een klein gasbrandertje dat 
nog openstond na wat klus-
werkzaamheden. Vrijdag om 
4.30 uur zijn de brandweer-
mannen naar Antonius aan 
de Heereweg in Bakkum ge-
weest voor een automatisch 
brandalarm. Deze is waar-
schijnlijk afgegaan door een 
storing.

Brandweer
in actie

Leerlingen veilig op weg
Castricum - Blijf er ruim en 
rechts achter en houd min-
stens drie meter afstand. Dat 
zijn de twee vuistregels die 
de leerlingen van basisschool 
Visser ‘t Hoofd hebben ge-
leerd. 
Met de Veilig op Weglessen 
leren leerlingen uit groep 7 
en/of groep 8 hoe ze veilig 
moeten omgaan met grote 
voertuigen in het verkeer. Dat 
gebeurt niet alleen met een 
theorieles, maar ook met een 
praktijkles rondom een spe-

ciale Veilig op Wegvracht-
auto. De kinderen konden 
in de cabine van de vracht-
auto plaatsnemen en zo 
zelf ervaren wat een chauf-
feur wel ziet in het verkeer, 
maar vooral ook wat hij niet 
ziet. De leerlingen kregen de 
les in het kader van het do-
de hoek lesprogramma ‘Vei-
lig op Weg’, een samenwer-
kingsverband van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN) 
en Veilig Verkeer Nederland 
(VVN).

tel: ‘Van hoog naar laag in 
Noord-Spanje’. 

De lezing wordt verzorgd 
door Otte Zijlstra, natuur-
fotograaf. De lezing vindt 
plaats in Bezoekerscentrum 
de Hoep. Otte Zijlstra heeft in 
het voorjaar van 2012 Spanje 
bezocht. In de Pyreneeën be-
gonnen, met Huesca als uit-
valsbasis, zijn Sierra de Gua-
ra en het Hechodal bezocht. 
Dat betekent mooie foto¹s 
van roofvogels en spectacu-
laire beelden van de gieren-
voederplaats bij Panzano. De 
reis ging verder naar Los Ma-
negros ten oosten van Zara-
goza. Als laatste gebied werd 
de Ebrodelta bezocht. Daar 
wordt veel natte rijst ver-
bouwd, een voedselbron voor 
vele soorten vogels.

Groene vrijwilligers 
kunnen geld aanvragen

Regio - Organisaties en vrij-
willigersgroepen die mensen 
willen betrekken bij groen, 
kunnen daarvoor een bijdra-
ge aanvragen. De Provincie 
Noord-Holland stelt in 2016 
45.000 euro beschikbaar 
vanuit het fonds ‘Betrek-
ken bij Groen’. Samenwer-
kingsprojecten tussen groe-
ne en niet-groene organisa-
ties krijgen voorrang. Doel 
van het fonds is het stimu-
leren van vrijwilligerswerk in 
natuurbeheer en natuur- en 
milieueducatie. Aanvragen 
kunnen van 1 tot en met 31 

maart ingediend worden. De 
uitslag wordt uiterlijk 25 april 
bekendgemaakt. Opvallen-
de ideeën die vorig jaar een 
bijdrage kregen zijn: eetba-
re tuinen in Alkmaar, Amster-
dam en Schoorl. 
Kijk voor de voorwaarden 
en het inschrijfformulier op 
www.landschapnoordhol-
land.nl/betrekkenbijgroen of 
neem contact op met Land-
schap Noord-Holland, per e-
mail info@landschapnoord-
holland.nl. Foto: Vrijwilligers 
aan het werk, Maarten van 
Cleef.

Castricum - De Springplank 
organiseert speelochtenden 
voor peuters op basis van 
ouderparticipatie. Op 7 maart 
is een informatieavond voor 
belangstellenden vanaf 19.30 
uur. . Op vrijdag 11 maart van 
8.45 tot 11.15 uur is de inloop-
ochtend. Het adres is Dorps-
straat 109, bel voor meer in-
formatie tel.: 0251-654687 of 
mail naar info@springplank-
castricum.nl. 

Inloop bij de 
Springplank 

Castricum - Zondag 6 maart  
is er weer gelegenheid om 
samen met anderen inzicht-
meditatie te beoefenen. 
Op de Pernestraat  31 van 
10.00 tot 12.00 uur.Informa-
tie: bvermeij@telfort.nl of 06 
49149542.

Meditatie

Over plastic bij TT-Café
Castricum - Transition Town 
Castricum organiseert de TT-
Cafés de komende tijd bij 
ClubMariz op de eerste vrij-
dag van de maand. Het eer-
stevolgende gratis toegan-
kelijke TT Café is vrijdag 4 
maart. Dan is er een presen-
tatie over plastic en water, 
waarna gesproken wordt wat 
mensen zelf kunnen doen. 
Woordvoerder Maarten Nij-
man: ,,De plastic soup-pro-

blematiek is bij steeds meer 
mensen bekend. Plastic soup 
is een enorm drijvend eiland 
van plastic afval in de oce-
aan. Door geen plastic afval 
op straat te gooien, kunnen 
we voorkomen dat de plas-
tic soup erger wordt. Maar 
er zijn meer problemen met 
plastics.” 
Iedereen is welkom van 19.00 
tot 21.00 uur bij ClubMariz, 
Dorpsstraat 72.
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Rugbyers zijn kampioen
Castricum - Zondag zijn de 
CasRC Ladies kampioen ge-
worden in de tweede klasse 

Noord. Zij wonen dertien van 
de vijftien gespeelde wed-
strijden. De laatste werd zon-

dag met 168-5 gewonnen 
van de Lady Bears uit Gro-
ningen. Foto: Theo Beentjes. 

Sociale techneut met oog voor 
duurzaamheid
De toename van het aantal zelfstandige 
ondernemers zonder personeel is ken-
merkend voor deze tijd; de zogenaamde 
zzp’ers. Velen sluiten zich aan bij de On-
dernemers Vereniging Castricum. On-
dernemers die hun talent inzetten voor 
het verkrijgen van inkomsten. Michaëla 
Wierdsma, zzp’er bij www.veranderge-
drag.nu, stelt ze voor en vraagt door.

Na een blik op zijn kantoor vol sportattributen leidt Eric Tabak me 
naar de woonkeuken met een enorme houten tafel. Als veiligheids-
kundige is ook zijn huis ontdaan van mogelijkheden tot ongelukjes. 
Geen losse spullen op de grond. Na het afstuderen aan de HTS in 
algemene operationele techniek, kwam meer het sociale dan de 
techniek uit assessments. Via het research lab bij Hoogovens werd 
Eric veiligheidskundige bij hetzelfde bedrijf: werken met mensen 
en techniek. Na overheveling naar de Arbodienst was het in 1999 
tijd om voor zichzelf te beginnen met ‘Adviesburo Duurzaam Veilig’. 
,,Als zelfstandig ondernemer heb je meer vrijheid, ben je zelf verant-
woordelijk voor scholing en kun je je eigen weg kiezen”, vertelt Eric. 
,,Pas het materiaal aan op de mens en niet andersom”, klinkt het ge-
passioneerd. ,,Door te luisteren naar de werknemers stellen zij zich 
kwetsbaarder op waardoor ze weerbaarder worden.”

De advisering die Eric geeft is niet alleen op het gebied van inven-
tariseren van risico’s zoals elektrocutie, vallen van hoogte of op het 
gebied van fysieke of mentale overbelasting. Juist het stuk ‘wereld-
lijfbehoud’ is wat hij met de risicoanalyse als extraatje meegeeft aan 
bedrijven. ,,Is dat wat voor ons normaal is ook moreel te verantwoor-
den naar de bevolking elders in de wereld en de latere generaties?” 
stelt Eric zichzelf de vraag. ,,Het is een ethische kwestie die je in het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen niet meer weg kan den-
ken.”  Voor Eric een logische stap in het ondernemerschap.

Persoonlijk bewustwordingsproces
Zelf heeft Eric in 2012 een persoonlijk bewustwordingsproces mee-
gemaakt met de voorbereiding en het fietsen van de Alpe d’Huzes. 
Hij is anders naar dingen gaan kijken. Dat resulteerde in de oplei-
ding tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en de integra-
tie daarvan in zijn leven. Die gedrevenheid om dat wat hij leert ook 
toe te passen en over te dragen, zie je terug in zijn huis: zonnepane-
len, het energieneutraal maken van de woning en recycle wc-papier. 
En aan een permanent litteken van een rugbyduel op zijn kin is het 
fanatieke af te lezen. Nu is hij gedreven hoofd schaatstrainer en fietst 
hij in de zomer een paar toppen in de Alpen. Kenmerkend voor Eric 
is naast het begaan met wat hij doet; 100% inzet, hartelijk en trouw. 
Ook bescheidenheid gezien zijn blos op de wangen toen zijn vrouw 
Divera deze eigenschappen te berde bracht.

Leren van elkaar
Netwerken doet Eric graag één-op-één. Al bewondert hij het en-
thousiasme van medeondernemers die vol geestdrift hun werk 
aanprijzen in een groep. Het brengt een  glimlach op zijn gezicht. 
,,Netwerken bij OVC is voor mij advies geven en leren van andere 
ondernemers zoals bijvoorbeeld focus houden.” Hij sluit af met een 
tip voor elke werkgever én werknemer: ,,Bedenk dat je maar een 
mens bent en onbedoelde fouten maakt. Weet waar je zwakte zit, 

onderken je faalbaarheid. Schat je per-
soonlijke risico’s in en handel daarnaar.” 
Duurzaamheid en verantwoordelijkheid 
begint bij jezelf.

Michaëla spreekt OVC talent:

Eric Tabak
Opnames Familiediner 
in Huize Koningsbosch
Bakkum - ,,Ruziënde fa-
milieleden rond Castricum, 
wees gewaarschuwd. Je zou 
vandaag hier kunnen ein-
digen”, schreef presentator 
Bert van Leeuwen donder-
dag op Twitter. Daarbij was 
een foto te zien van Huize 
Koningsbosch aan de Heere-
weg in Bakkum. 
Donderdag werden er op-
names gemaakt voor het tv-
programma Het Familiediner, 
het goedmaakdineetje voor 
strijdende familieleden van 
de EO. Om welke familie het 
gaat is nog niet duidelijk en 
ook niet wanneer de uitzen-
ding te zien zal zijn. Vanaf 14 
maart wordt het programma 
elke maandag uitgezonden 
om 22.10 uur op NPO 1.

Elke afl evering zet Bert van 
Leeuwen alles op alles om 
samen met een familielid, de 
‘aangever’, een verbroken fa-
milieband herstellen. Wan-
neer Bert op pad is om de 
gebrouilleerde familieleden 
uit te nodigen voor een diner, 
kookt Prins van den Bergh, 
de vaste kok van het pro-
gramma, samen met de aan-
gever een maaltijd.
Bert van Leeuwen: ,,Het is 
echt een spannende dag 
voor iedereen, want tot het 
laatste moment blijft onze-
ker of de ruziemakers in de 
limousine stappen om elkaar 
na lange tijd elkaar weer te 
ontmoeten. Pas als de deur 
van de auto opengaat, weten 
we of het gelukt is.”

Regio - Op woensdag 2 
maart houdt IVN een avond-
excursie op het landgoed 
Marquette voor volwassenen 
en kinderen.  Arend de Jong 
laat bosuilen horen en zien. 
Het vertrek is om 19.30 uur 
bij de parkeerplaats van Mar-
quette. Kosten zijn vier eu-
ro voor volwassen, twee eu-
ro voor kinderen, gepast geld 
meenemen. Aanmelden kan 
via excursieivn@gmail.com 
o.v.v. avondexcursie 2 maart.

Avondexcursie

Vrijwilligers-
coach?

Castricum - Sommige men-
sen hebben een  steuntje in 
de rug nodig om passend 
vrijwilligerswerk te vinden 
én te behouden. Een vrijwilli-
gerscoach ondersteunt daar-
bij. Voor hen is er een trai-
ning die zich richt op vaar-
digheden die vrijwilligers-
coaches nodig hebben om 
op een goede manier te on-
dersteunen en te begeleiden. 
De training bestaat uit vier 
bijeenkomsten van drie uur 
en daarnaast: zelfstudie en 
praktijkopdrachten. Aanvang 
18 april van 9.30 tot 12.30 
uur. Er zijn geen kosten aan 
de training verbonden. Aan-
melden kan bij het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk tel.: 0251-
656562, info@welzijncastri-
cum.nl. 
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