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Uitbreiding met filmzaal 
en verbouwing Duynkant
Castricum - Het had wat 
voeten in de aarde, maar  de 
Werkgroep Oud-Castricum 
heeft goedkeuring van de ge-
meente om haar onderkomen 
De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b te verbouwen en uit 
te breiden met een filmzaal. 

De benodigde omgevings-
vergunning werd op 21 fe-
bruari overhandigd door wet-
houder Marcel Steeman aan 
een verheugde werkgroep-

voorzitter Peter Sibinga.  Een 
bijzonder moment voor de 
portefeuillehouder, omdat 
zijn veel te jong overleden 
vader Wil van 1992 tot 2000 
secretaris was van Oud-Cas-
tricum. 
Marcel Steeman sprak tij-
dens de overhandiging ook 
over ‘het gebouwtje’, zoals 
De Duynkant jarenlang door 
insiders werd genoemd. De 
start van de bouw wordt in 
de loop van dit jaar verwacht. 

Vol programma tijdens 
Culturele Manifestatie 

Castricum - De Culture-
le Manifestatie biedt zater-
dag 11 en zondag 12 maart 
een weekend vol optredens 
door jong en oud in het nieu-
we Geesterhage. Tijdens het 
evenement, dat in 2012 voor 
de laatste keer werd georga-
niseerd, presenteren zich een 
weekend lang heel veel ver-
schillende verenigingen en 
groepen uit Castricum, Lim-
men en Akersloot.
Er wordt gezongen: klei-
ne groepjes en grote koren; 
gedanst: klassiek, maar ook 
jazzballet, gemusiceerd van 
combo tot bigband, slagwerk, 
klassieke pianomuziek en ac-
cordeon. Ook  toneel staat op 
het programma.
Dan is er het onderdeel beel-
dende kunsten, met een gro-
te tentoonstelling en er zijn 
diverse workshops op dat 
gebied. Openbare muziek-
lessen bij Toonbeeld Verder 
vindt in de bibliotheek Ken-

nemerwaard een lezing laats 
over het Oer IJ en  een pre-
sentatie over de Tweede We-
reldoorlog in Castricum en 
ook het Huis van Hilde geeft 
acte de présence.
Op zaterdagavond is het in 
foyer De Heerlykhyd jazz wat 
de klok slaat en er kan volop 
meegedanst worden met de 
Lindy Hop. Op zondag gaat 
het programma om 11.00 uur 
van start. De toegang is gra-
tis, dankzij een bijdrage van 
Rabobank Noord-Kennemer-
land en de gemeente Castri-
cum. Tijdens de opening op 
zaterdagmiddag om 13.30 
uur wordt een poging ge-
daan om het grootste kin-
derkoor van Castricum bij el-
kaar te krijgen. Radio Castri-
cum105 doet live verslag van 
het evenement. Het comple-
te programma en informatie 
over de deelnemers is te vin-
den op: www.culturelemani-
festatiecastricum.nl.

Grootste band van Nederland
Castricum - Jeroen Vis-
ser uit Castricum speelt sa-
men met zijn vrouw Anita en 
dochter Kim voor het eerst 
samen in één band. Aan-
gevuld met goede vrienden, 
waaronder Paulien Zwikker, 
zangeres van de band Kleed-
kamer 2, zetten zij zich in om 
de Grootste Band ter Wereld 
te worden. Op 28 mei spe-
len ze op de Haarlemse Grote 
Markt. Dit om een wereldre-

cord te verbreken als Groot-
ste Band ter Wereld. Vorig 
jaar speelden er nog maar 
250 muzikanten mee, maar 
dit jaar wordt het groter aan-
gepakt. Honderden zangers 
worden begeleid door hon-
derden bassisten, drum-
mers, gitaristen, toetsenis-
ten en blazers. Samen spe-
len zij zeven nummers uit het 
omvangrijke oeuvre van zes-
tig jaar popmuziek. Leo Blok-

huis, de popkenner van Ne-
derland, is bereid gevonden 
zijn medewerking te verle-
nen. Met dit grootse evene-
ment wordt aandacht ge-
vraagd voor stichting Mu-
ziekids. Deze stichting wil 
mogelijkheden creëren om 
zieke kinderen, tijdens het 
verblijf in het ziekenhuis, 
kennis te laten maken met 
het spelen, luisteren en be-
leven van muziek. De orga-
nisatie verzoekt muzikanten 
om zich aan te melden voor 
het grootste muziekspekta-
kel van 2017. Een enthousias-
te Paulien: ,,Speel je een in-
strument of vind je het leuk 
om te zingen dan moet je hier 
gewoon bij aanwezig zijn. Je 
kunt deze ervaring niet la-
ten lopen. Geef je op via de 
website www.dgbvn.nl.” Foto: 
Franklin van der Erf.
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

6,95

FRISSE ELSTARS APPELS EN ABRIKOOS
APPELFLEUR

7,95

APPELFLEUR

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Luxe wokschotel
Prov. aardappel
2 minute steak

Voor 2 personen €5,99
Wegens groot succes

Stoofl apjes
kant en klaar

5 min.opwarmen  
500 gram €5,99
Alle soepen

€4,50 per liter

ROOKWORST
 2E GRATIS
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
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gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
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Let op:
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toestemming van de uitgever!
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Inschrijven Timmerdorp
Castricum - Op zaterdag 18 
maart kunnen maximaal 225 
kinderen van 9.30 tot 11.00 
uur worden ingeschreven 
voor deelname aan Timmer-
dorp 2017 op maandag 28 
augustus tot en met vrijdag 
2 september. Inschrijvingen 
kunnen alleen door een vol-
wassene worden gedaan. De 
voorbereidingsdagen voor 

het verdienen van stempels 
start op 25 augustus. Kinde-
ren die tijdens de Timmer-
dorpweek tussen de zes en 
vijftien jaar oud zijn kunnen 
meedoen. 
Een volwassene kan maxi-
maal vier kinderen inschrij-
ven. De inschrijving vindt 
plaats in de Visser ‘t Hooft 
school, Kemphaan 17.

Wilde zwanen gesignaleerd
Castricum - De knobbelzwaan is een bekende in de omge-
ving, maar de wilde zwaan is een stuk zeldzamer. Wim Rever 
ontdekte vier van deze wintergasten, vooral herkenbaar aan 
de gele snavel en het ontbreken van de knobbel, in het Cas-
tricumse infiltratiegebied. Aan het einde van de winter gaan 
ze weer terug naar Noord-Scandinavië of naar het noorden 
van Rusland, waar ze nestelen.

NS komen gemeenten nog 
onvoldoende tegemoet

Castricum - Nog voordat 
gemeenten hebben kun-
nen reageren op de voor-
stellen van de NS voor de 
nieuwe dienstregeling, is 
een eerste verslechtering 
al door de NS terugge-
draaid. 

Het betreft het met een kwar-
tier opschuiven van de vanuit 
Hoorn via Alkmaar en Haar-
lem naar Amsterdam rijden-
de sprinter van de Kenne-
merlijn. Door de verschuiving 
met een kwartier zouden de 
aansluitingen in Alkmaar en 
Haarlem verslechteren. Dit 
blijkt uit een in de afgelopen 
week naar decentrale over-
heden en consumentenorga-
nisaties gestuurde brief van 
de NS. 
Volgens Dave van Ooijen, 
fractievoorzitter van de PvdA, 
blijft met het terugdraaien 
van deze maatregel een groot 
deel van de door de NS voor-

gestelde verslechteringen 
gehandhaafd.
De gemeenten hebben via 
de landsdelige Spoorta-
fel Noordvleugel tot medio 
maart de tijd om op de plan-
nen van de NS te reageren. 
Volgens de PvdA komen de 
NS nog onvoldoende tege-
moet aan de wensen van de 
Noord-Hollandse gemeen-
ten. Het argument van de 
NS dat door het terugdraai-
en van de voorgenomen ver-
schuiving van de Kennemer-
lijn de aansluitingen in Alk-
maar, Uitgeest en Haarlem 
nagenoeg gelijk blijven, dus 
gehandhaafd kunnen blijven, 
wordt door de PvdA bekriti-
seerd. Zo is de overstap in 
Uitgeest met veertien minu-
ten nog steeds te groot. De 
overstap in Haarlem naar en 
vanuit Leiden is in de voor-
stellen van de NS weer ui-
terst krap en daardoor erg 
twijfelachtig.

Meepraten over de detail-
handel en winkelgebieden
Castricum - Op vrijdag 10 
maart van 20.00 tot 22.00 
uur is iedereen welkom in 
Nieuw Geesterhage om deel 
te nemen aan een informa-
tieavond over de detailhandel 
en winkelgebieden in Castri-
cum. 

De volgende gastsprekers 
komen aan het woord: Henk 
Ruijter, projectleider her-
structurering winkelgebied 
Castricum, Marnix Brugge-
man, Provinciale Staten voor 
de SP, Hans van Goor, ad-
viesbureau retail en adviseur 
gemeenten, en zijn collega 

Arnold Terpstra. De avond 
zal worden geleid door Mar-
jo Husslage, fractievoorzit-
ter SP. Er wordt onder ande-
re gesproken over het op peil 
houden van de detailhan-
del,  de pilot Herstructure-
ring Winkelgebieden van de 
Provincie, het al dan niet uit-
breiden van het aantal vier-
kante meters winkelruimte 
en de wensen en behoeftes 
van bewoners en winkeliers. 
Husslage: ,,De SP heeft oog 
voor het harde werken van  
MKB’ers en vindt dat de poli-
tiek te weinig oog heeft voor 
de  noden en wensen.”

Inspiratie tijdens TT Café
Castricum - Op vrijdag 3 
maart is er vanaf 19.00 uur 
weer een TT Café in Club-
Mariz waarbij iedereen wel-
kom is. 
Maarten Nijman van TT Ca-
fé vertelt: ,,We staan stil bij 
de vraag hoe je de transitie 
naar een duurzame en soci-
ale samenleving persoonlijk 
vorm geef. Soms is het las-
tig om duurzaam gedrag vol 
te houden als de mensen om 
je heen daar niet mee be-
zig zijn.” Het is inspirerend 
om naar verhalen te luiste-
ren van andere duurzame 
doeners, aldus Nijman. ,,Er 
zijn prachtige oplossingen 

die mensen hebben bedacht 
om hun ecologische voetaf-
druk te verkleinen. Minder 
vlees eten, een nul-energie-
woning of allebei? Dus we 
kunnen aansprekende idee-
en met elkaar blijven delen, 
dat hebben we de afgelopen 
keren in het TT Café ook al 
gedaan. Het wordt een avond 
voor verhalen waar we soms 
ook flink om kunnen lachen. 
En misschien hebben we wel 
een paar oplossingen voor 
elkaar.” 

Het TT Café wordt iedere eer-
ste vrijdag van de maand ge-
houden.

Castricum - Annie Assen-
delft heeft een nieuwe bun-
del uitgegeven waarvan de 
opbrengst naar de armste 
kinderen in de sloppenwijken 
van Ethiopië gaat. ‘Bewonder 
het leven’ is de titel van haat 
derde gedichtenbundel.
,,Dit boekje is tot stand ge-
komen door te kijken en te 
luisteren naar wat er om ons 
heen gebeurt. Ik moet er wel 
bij vertellen dat ik niet alles 
bewonder met wat er gebeurt 
in het leven.” De bundel be-
stellen kan via frassendelft@
casema.nl of tel.: 0251-
650757 en is verkrijgbaar bij 

boekhandel Laan en dames-
mode Twice. Daarnaast op 
vrijdagmorgen in de Pancra-
tiuskerk en zondagmorgen 
na de viering van 10.30 uur.
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Castricum - Na de massale 
run op de uiterst klantvrien-
delijk supersale bij Twice in 
de week van Valentijn, staan 
veel damesvoeten alweer te 
trappelen voor een volgen-
de sprint in dezelfde richting.
In de laatste week van fe-
bruari hebben Wendy en een 
ploeg van toegewijde fami-
lieleden en vrienden de mou-
wen opgerold en de handen 
en hoofden aan het werk ge-
zet. Resultaat is een hele-
maal vernieuwde boetiek die 
tóch precies hetzelfde is ge-
bleven. Zoiets als een nieu-
we jas voor een dame die van 
zichzelf al mooi was, en hoe 
dan ook mooi blijft. Dat heb 
je wanneer je als eigenares-
se geholpen wordt door de 
mensen die begrijpen waar 
het jou om gaat.
Vanaf 1 maart - de tiende ver-
jaardag van de winkel   laat 
Wendy iedereen graag zien 
hoe het spiksplinternieu-
we en het oude vertrouwde 
bij Twice mooi hand in hand 
gaan. De maand maart wordt 
sowieso een speciale, belooft 
zij. Zoals altijd is er een zorg-

vuldig samengestelde nieu-
we collectie Deense en Hol-
landse mode in kleinere én 
grotere maten. Dit seizoen 
zijn de kleuren
gevarieerd en uitbundig, met 
ook veel donkerblauw in de 
basis. De stoffen zijn wat ze 
altijd zijn: soepel en fi jn, lek-
ker om in te zitten, fi jn om in 
te lopen. De nieuwe collec-
tie Dansk Smykkekunst sie-
raden, waaronder veel oor-
bellen, is op het juiste mo-
ment binnen. De basis is van 
koper met daaroverheen een 
laagje zilver of goud. Wen-
dy vindt het zelf een prach-
tige stijl om de nieuwe win-
kel mee op te sieren. Uiter-
aard met de bedoeling dat 
haar klanten zichzelf er mee 
zullen opsieren. Wat de eer-
ste vier weken dan nog ex-
tra gezellig maakt, is de veel-
heid aan leuke acties voor de 
klanten.
Ter viering van het tienjarig 
bestaan, en van het nieuwe 
interieur met meubilair van 
Oak & Iron, dat net zo be-
trouwbaar is en stevig staat 
als Twice zelf.

Erfgoedorganisaties werken 
samen met Stichting Oer-IJ

Regio - Drie organisatie die 
zich actief bezighouden met 
historisch erfgoed hebben 
vrijdag in Huis van Geschie-
denis Midden Kennemerland 
in Beverwijk een samenwer-
kingsovereenkomst gete-
kend met de Stichting Oer-
IJ uit Castricum. De andere 
partners zijn Museum Ken-
nemerland, Historisch Ge-
nootschap Midden-Kenne-
merland en de Historische 
Kring Heemskerk. De Stich-
ting Oer-IJ is een bewo-

nersinitiatief dat zich inzet 
voor behoud, duurzaam be-
heer van de kwaliteiten van 
de groene driehoek Zaan-
stad, Velsen en Alkmaar. Er 
komt nu een serie Oer-IJ le-
zingen die in Huis van  Ge-
schiedenis; een herhaling 
van de avonden die eerder in 
Huis van Hilde zijn gehouden. 
Er komt ook een basiscursus 
voor Oer-IJ gidsen komend 
najaar en publieksexcursies 
in het buitengebied van Ken-
nemerland. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

dinsdag 20.00 uur
The Sleeping Beauty 

 The Royal Ballet
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.30 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Manchester by the sea
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur maandag 20.00 uur
Het doet zo zeer

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 11.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 18.45 uur
Jackie

vrijdag 18.45 uur
Fifty Shades Darker

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

maandag 20.00 uur  woensdag 20.45 uur
Moonlight

zaterdag 18.45 uur
Demain tout Commence

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Lion
woensdag 20.00 uur

La La Land
zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Down to Earth
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
De Lego Batman Film (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur

Masha en de Beer
zondag 13.30 uur
Sing (NL) 2D

Programma 2 maart t/m 8 maart 2017

Limmen Artistiek en Creatief
Limmen - Limmen Cultuur  
houdt op zaterdag 11 en 
zondag 12 maart in Vrede-
burg een expositie van kun-
stenaars uit Limmen en wij-
de omgeving. Er is beelden-
de kunst, keramiek, glaswerk. 
iconen, elfenbankjes, siera-
den en meer te zien. Beeld-
houwster Joke Beentjes en 
Fayez al Adeeb demonstre-
ren hun werk op de buiten-
plaats. 
Op zondag van 14.00 tot 
16.00 uur maken twee stu-
denten van het Amsterdams 
Conservatorium muziek: gi-
tarist Jelle Willems en con-
trabassist Pedro Ivo Ferreira. 
Voor kinderen is er een te-
kenwedstrijd.  De prijsuitrei-
king is op zondag om 11.30 
uur. De deuren van Vrede-
burg zijn op beide dagen ge-

opend van 11.00 tot 17.00 uur 
en de toegang is gratis. Op 
de foto een keramiek hoofd, 
een werk van Renate Kraak-
man.

Akersloot - Het seizoen 
van schietvereniging De 
Vrijheid vordert gestadig 
en ook vorige week waren 
enkele goede resultaten te 
bewonderen.

In de ereklasse was Tim de 
Groot met 98 punten ieder-
een de baas voor Dankert 
van Willigen die bleef ste-
ken op 95 punten. In de B-
klasse wist Lex Kramer een 
mooie serie van 98 punten 
te behalen voor Jan Deijle en 
Henk Levering die genoegen 
moesten nemen met 94 pun-
ten. Ton Huisman deed in de 
C-klasse goede zaken door  
op zijn eerste avond met ge-
weer de dagzge te pakken 
met een mooie serie van 94 
punten, gevolgd door Anna 
Dubrowski met 91 punten.

SV de Vrijheid heeft haar 
clubavond iedere woensdag 
in de Vriendschap en aspi-
rant-schutters zijn welkom. 
Er wordt geschoten met ge-
weer .22 en pistool .22.

Vrijheid doet 
goede zaken

The Sleeping Beauty 
van The Royal Ballet 

Als eerste gechoreografeerd 
op Tchaikovsky’s prachti-
ge muziek door Marius Peti-
pa in Rusland in 1890, heeft 
The Sleeping Beauty mooie 
ensembles en solo’s. Inclu-

sief de Rose Adagio wanneer 
Prinses Aurora haar huwe-
lijkskandidaten ontmoet en 
natuurlijk de feestelijke dan-
sen voor de vrolijke bijeen-
komst van prins en prinses. 

Manchester by the Sea ver-
telt het verhaal van de familie 
Chandler, een arbeidersgezin 
uit Massachusetts. 
Nadat zijn oudere broer Joe 
plotseling komt te overlijden, 

Manchester by the Sea
krijgt Lee de voogdij over 
zijn neef. Lee wordt herin-
nerd aan een tragisch verle-
den met zijn vrouw Randi in 
de omgeving waarin hij is op-
gegroeid.
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PvdA viert Internationale vrouwen-
dag in Castricum met grote namen
Castricum - Na een lang-
durige strijd voor vrouwen-
kiesrecht, kregen vrouwen 
in 1917 passief kiesrecht. Zij 
kregen een jaar later actief 
kiesrecht. Deze strijd om het 
kiesrecht is een van de wor-
tels van Internationale Vrou-
wendag. 

Daarnaast herdenkt 8 maart 
de eerste staking van vrou-
wen in de textiel- en kleding-
industrie die plaats vond op 
8 maart in 1908 in New York. 
De vrouwen staakten voor 

een achturige werkdag, be-
tere arbeidsomstandigheden 
en kiesrecht.  De strijd voor 
vrouwenkiesrecht en de-
ze staking vormde het begin 
van de emancipatie van vrou-
wen en de strijd tegen vrou-
wendiscriminatie. 
Overal ter wereld wordt 8 
maart gevierd. Ook in Neder-
land viert een grote verschei-
denheid aan vrouwengroe-
pen en vrouwenorganisaties 
8 maart op verschillende ma-
nieren. In Castricum organi-
seert de PVDA een 8 maart 

bijeenkomst waarin de focus 
ligt op de positie van vluch-
telingenvrouwen en met aan-
dacht voor de vraag of de 
emancipatie van vrouwen 
voltooid is. 
Met medewerking van: Ma-
rit Maij, Tweede Kamerlid 
woordvoerder vluchtelingen, 
Marjan Berk, schrijfster en 
actrice, Michiel Engelsman, 
directeur Vluchtelingenwerk 
en Ans Pelzer, oud-wethou-
der PvdA Castricum. Vanaf 
20.00 uur in Geesterhage. Ie-
dereen is welkom. 

Met code oranje naar strand
Castricum - Tijdens de voor-
jaarsstorm afgelopen don-
derdag, waar code oranje 
voor was afgegeven, gingen 
toch verschillende mensen 
even naar het strand om een 

kijkje te nemen naar de hoge 
golven. Zij werden gezand-
straald en als vanzelf rich-
ting Egmond geblazen.  De  
brandweer zette zich schrap, 
maar hoefde maar één keer 

in actie te komen; op de Zee-
weg was rond 18.00 uur een 
boom omgewaaid nabij de 
camping. Die werd door de 
brandweer verwijderd. Foto: 
Henk Hommes. 

Jörgen Bolten winter-
kampioen bij WIK

Castricum - Op dinsdag 21 
februari werd de laatste in-
haalwedstrijd in de libre- 
competitie bij biljartvereni-
ging Wik gespeeld. Na zijn 
zomerkampioenschap drie-
banden 2016, kaapte Jörgen 
Bolten met twee punten ver-
schil de koppositie van Jaap 
de Boer. De nieuwe kampi-
oen stapte zeventien maal 
als winnaar van de wedstrijd-

tafel en hij hoefde maar drie 
verliespartijen te incasseren. 
Na het spelen van zijn laatste 
partij, pakte Ferry van Gen-
nip de derde plaats, die hij in 
punten deelde met Jan van 
der Zon. 
Eindstand 1. Jörgen Bol-
ten met 221 punten, 2. Jaap 
de Boer met 219 punten en 
3. Ferry van Gennip met 211 
punten.

Anderiessen en Grandiek 
pakken goud en zilver

Castricum - Vorig weekend 
stond in teken van het Ne-
derlands kampioenschap in-
door voor junioren. Vanuit 
Team Distance Runners ston-
den er zestien atleten aan de 
start op verschillende afstan-
den. Bram Anderiessen, de 
kersverse Nederlands kampi-
oen senioren, was de favoriet 
voor de titel op de 1500 me-
ter bij de junioren. Anderie-
ssen had als plan om vanaf 
de start de race hard te ma-
ken en te lopen op zijn out-
door PR; 3¹50². Na de harde 
start lieten de andere atleten 
Anderiessen al na 100 meter 
gaan om te gaan strijden om 
het zilver. Na een harde race 
solo wist de AKU-atleet een 

tijd van 3¹52²78 op de klok-
ken te zetten en dit leverde 
hem ook bij de junioren een 
gouden medaille op. Met de-
ze tijd staat Anderiessen ze-
vende aller tijden op de rang-
lijst bij de junioren A.  Bij de 
junioren B stond Koen Gran-
diek aan de start van de 1500 
meter. Grandiek behoorde tot 
één van de favorieten voor 
het podium met een vierde 
plaats op de startlijst. Gran-
diek liet zien dat hij bij één 
van de beste junioren B be-
hoort, hij liep tactisch erg 
sterk en nam halverwege de 
kop over. Na nog wat fl inke 
krachtsinspanningen de laat-
ste 200 meter werd Grandiek 
beloond met zilver.

Zaterdag Skate Café en 
livemuziek in Bakkerij 

Castricum - Zaterdag 4 
maart is er een Skate Café in 
De Bakkerij. Zaal open 15.00 
uur, gratis entree. 
‘s Avonds: muziek van Look-

een (foto), Phoam, Black 
Chicken Timebomb en Zack 
Duke. De zaal gaat open om 
20.00 uur. Entree: zes/vijf eu-
ro. 

Bijeenkomst rouwver-
werking na zelfdoding

Regio - Memoria Uitvaart-
zorg organiseert maan-
delijks een bijeenkomst, 
met een wisselend thema, 
voor nabestaanden die 
een dierbare hebben ver-
loren door zelfdoding. Vrij-
dag 10 maart vindt er on-
der begeleiding van alter-
natief psycholoog en the-
oloog Chantal Visser-de 
Mol een nieuwe bijeen-
komst plaats. 

Een zelfgekozen dood kan 
voor de naaste familie en 
vrienden een enorme impact 

hebben op welzijn, gezond-
heid en werk. Zij belanden 
niet zelden, ongewild, in een 
eenzamere sociale kring. 
Om diep verdriet een leefba-
re plek te kunnen geven kan 
het veel nabestaanden goed 
doen om het onbespreekbare 
bespreekbaar te maken door 
woorden te geven aan wat er 
is gebeurd.
Het thema van vrijdag 10 
maart is: ‘Kunt u na dit ver-
lies weer genieten van het le-
ven?’ Tijdens de bijeenkomst 
is er ruimte voor muziek, ge-
dichten en het delen van ver-

halen en ervaringen. Er is tijd 
voor iedereen en er wordt 
ècht geluisterd. De ervaring 
leert dat deze bijeenkomsten 
nabestaanden troost, kracht 
en een opgelucht gevoel ge-
ven.
De bijeenkomsten zijn be-
doeld voor eenieder die over 
dit thema een luisterend 
oor voor zijn of haar verhaal 
zoekt en de behoefte voelt 
om met lotgenoten te praten. 
De bijeenkomst vindt plaats 
op vrijdag 10 maart van 15.00 
tot 17.30 uur bij Memoria Uit-
vaartzorg, Plesmanweg 400 
in Beverwijk. Er geldt een ei-
gen bijdrage van 12,50 euro.
Aanmelden bij Memoria Uit-
vaartzorg, tel. 0251-254135 
of info@memoriauitvaart-
zorg.nl. 

Optreden Eric Vaarzon Morel
Heiloo - Vrijdagavond 10 
maart brengt de bekende 
gitarist Eric Vaarzon Morel 
vlammende fl amenco’s in de 
Cultuurkoepel. De opbrengst 
van dit bijzondere concert 
komt ten goede aan het Wil-

librordus Draait Door festival, 
zodat dat in september weer 
doorgang kan vinden. Kaar-
ten via de website van de 
Cultuurkoepel en bij het VVV 
kantoor in de Verhalenkamer 
op Landgoed Willibrordus.
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Aquarius speelt 
The Passion

Akersloot - Het Aquarius-
koor is al maanden druk met 
de voorbereiding van hun 
uitvoering van The Passi-
on. Na een goede planning, 
het schrijven van het verhaal 
en het aanpassen van lied-
jes door Marja Buur en Cor-
rie Kerssens, het maken van 
arrangementen door Ester 
Krom, en de rolverdeling, zijn 
in september 2016 de eerste 
repetities van start gegaan. 
Naast de leden van het koor 
hebben ook diverse project-
leden zich gemeld. Het ver-
haal is velen bekend, maar 
herschreven naar de huidi-
ge situatie. Alle nummers 
zijn bekende popsongs; van 
Diggy Dex tot Ramses Shaf-
fy. Met nog een ruime maand 
voor de boeg is de kaartver-
koop  van start gegaan. De 
eerste voorstelling is in Hei-

loo op zaterdag 1 april in De 
Strandwal op het GGZ-ter-
rein. In Akersloot zijn twee 
voorstellingen: op vrijdag 7 
en zaterdag 8 april in de rk-
kerk, thuisbasis van het koor.
De regie is in handen van 
Corrie Kerssens-Kaptein. 
Naast koorlid is zij al tiental-
len jaren actief bij de loka-
le toneelvereniging St. Willi-
brordus. De muzikale leiding 
is in handen van Ester Krom, 
zij leidt de vijfkoppige band  
en ruim veertig zingende le-
den van Aquarius. De voor-
stellingen beginnen om 20.00 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
in de voorverkoop bij Novy 
Velzeboer, Julianaweg 40 te 
Akersloot of VVV Heiloo, De 
Olvendijk 2 Heiloo. Het re-
serveren van kaarten kan via 
tel.: 0251-310839 of marian@
meijne.nl.

Duo SaxYOn, een 
bijzondere combinatie

Castricum - Zondag 5 maart 
verzorgt het duo SaxYOn in de 
nieuwe concertzaal van Gees-
terhage het laatste ‘Concert 
op zondag’ van dit seizoen; 
aanvang 15.30 uur. 
Het is een combinatie van 
saxofoon en accordeon. Nu is 
in Rusland het vertolken van 
klassieke muziek op accorde-
on heel gebruikelijk en wordt 
het op concertniveau ge-
speeld. De accordeon van El-
len Zijm wordt met de saxo-
foons van Marijke Schröer 

gecombineerd. Sinds 2013 
vormen zij, beiden afgestu-
deerd aan het conservatori-
um, een duo dat intussen al 
heel wat lof en bewondering 
heeft geoogst. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal of bij 
de Readshop, muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan en 
Vivant Rozing. Ook kan men 
reserveren via www.toon-
beeld.tv of tel. 0251-659012. 
Op de fotot duo SaxYOn met 
links Marijke Schröer en 
rechts Ellen Zijm.

Bakkum - Hotel Fase Fier, 
Jazz in Bakkum met forma-
tie Trunk op zondagmiddag 
26 februari vanaf 16.00 uur. 
Trunk houdt zich bezig met 
funk, maar niet zomaar een 
muur van geluid geprodu-
ceerd door strak schetterend 
koper, een veelvoud aan syn-
thesizers, stampende bassen 
en een tot machine verwor-
den drummer. Trunk creëert 
energie opgebouwd uit goed 
in elkaar zittende grooves. 
Het gaat de muzikanten om 
de complexiteit van jazz te 

vatten in slimme, dansbare 
en vooral toegankelijke com-
posities en om uitdagende en 
sterke liveoptredens.
Het zal niet verbazen dat 
baanbrekend werk als Bit-
ches Brew van Miles en de 
benadering van Medeski, 
Martin & Wood hierbij van 
grote invloed is.
De band bestaat uit saxofo-
nist Iman Spaargaren, Wolf-
gang Maiwald, een succes-
vol pianist, bassist Dave Sa-
hanaja en drummer Frank auf 
dem Brinke.

Gaslek veroorzaakt door paal
Castricum - Vrijdag om 16.45 uur zijn de brandweerlieden 
uitgerukt voor een gaslucht op de Belle van Zuylenlaan. De 
brandweer ontdekte dat de lucht bij een eerder geplante 
boom vandaan kwam. Er was paal door de gasleiding gesla-
gen. De omgeving werd afgezet en het gasbedrijf is ter plaat-
se gekomen. Foto: Evelien Olivier.

Stichting Oud-Limmen bij 
Zonnebloem, met snert na
Limmen - De Zonnebloem 
Limmen nodigt haar gasten 
uit voor een middag in sa-
menwerking met Stichting 
Oud-Limmen op woensdag 
15 maart met snert na. 
De bijeenkomst begint om 
14.00 uur en wordt gehouden 
in De Burgerij. Stichting Oud-
Limmen blikt in haar presen-
tatie terug op een aantal his-
torische gebeurtenissen in 

Limmen en geeft een kijk op 
het leven van een aantal be-
kende personen uit Limmen. 
Dit alles aan de hand van fo-
to’s en filmbeelden. 
Zo zal onder andere de komst 
van camping Pageveld en het 
later overgaan naar perma-
nente woningen te zien zijn. 
Voor vervoer kan men bel-
len met Ria Hooijboer, tel.: 
5052235.

Duinkaart-
controles

Regio - Op zaterdag 4 en 
zondag 5 maart controleert 
duinbeheerder PWN weer 
extra op het bezit van duin-
kaarten. Dit betekent dat al-
le bezoekers, ook de hardlo-
pers, daadwerkelijk de duin-
kaart bij zich moeten hebben 
en moeten kunnen laten zien. 
PWN is voor het beheer van 
de duinen afhankelijk van 
deze inkomsten omdat de 
overheid hiervoor geen sub-
sidie verstrekt. Een jaarkaart 
is verkrijgbaar via www.pwn.
nl/duinkaart.

Introductie
 MHCC

Castricum - Voor kinde-
ren van vier tot twaalf jaar 
die graag willen ervaren 
hoe het is om te hockeyen 
start op zaterdag 25 maart 
de gratis introductiecursus 
die de naam Hockey-Hel-
den meekreeg. Hockey-Hel-
den geeft kinderen de mo-
gelijkheid om drie achter-
eenvolgende weken vrijblij-
vend met een hockeytraining 
mee te doen. Een uur lang 
worden oefeningen en spel-
letjes gedaan, vaak afgeslo-
ten met een wedstrijdje. Hoc-
key-Helden wordt gehouden 
op zaterdag 25 maart, 1 en 8 
april, van 10.30 tot 11.30 uur 
bij hockeyvereniging MHCC 
op sportpark Wouterland. In-
schrijven kan via www.mhcc.
nl. Deelname aan de cursus 
is gratis en schept geen ver-
plichtingen. 
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Geen winst voor Vitesse
Castricum - Met slechts 
een punt uit de laatste vier 
duels moest het tegen rode 
lantaarndrager De Rijp weer 
eens gaan gebeuren voor Vi-
tesse. Rond de tiende minuut 
verscheen de 1-0 voorsprong 
al op het scorebord. Uit het 
niets werd na een half uur 
spelen de gelijkmaker ge-
scoord: 1-1. In de 44e minuut 
nam De Rijp de leiding, waar-
bij zij de hulp kregen van de 
scheidsrechter. Die zag in het 
resoluut wegwerken van de 
bal door Tanno van den Berg-
he een penalty. Van dat bui-
tenkansje maakte topscoor-
der Tim Deimers goed ge-
bruik door invaller keeper 
Jelle Limmen de verkeerde 
hoek in te sturen: 1-2. En dat 
werd ook de ruststand. 

Na rust kwam op illustratie-
ve wijze met nog een klein 
kwartier te spelen toch nog 
de gelijkmaker tot stand. Uit 
een voorzet van rechts raak-
te Mats Laan de bal helemaal 
verkeerd maar wel zodanig 
dat ook de keeper zich ver-
keek op die mislukte inzet en 
de bal net naast de paal heel 
lullig binnen hobbelde: 2-2. 

Ook dat gelukje bracht Vi-
tesse niet over het dode punt 
heen. Want behoudens een 
vlammend schot van Mats 
Laan in het zijnet na een van 
de weinige goede aanvallen-
de acties, wist De Rijp op be-
trekkelijk eenvoudige wij-
ze weer een puntje aan hun 
schamele totaal toe te voe-
gen.

Castricum - Om geld in te 
zamelen voor het pannaveld 
organiseert Vitesse’22 bin-
nenkort een Doelpuntactie 
onder jeugdspelers onder de 
naam: ‘Scoren voor Vitesse!’ 
Voor de Doelpuntactie is Vi-
tesse op zoek naar Doel-
puntsponsoren. Iedereen kan 
meedoen. Als Doelpuntspon-
sor bepaalt men zelf de hoog-
te van de bijdrage voor elk 
doelpunt dat het team van de 
betreffende speler scoort tij-
dens de actieperiode van zes 
weken. Ook is het mogelijk 
een eventueel maximum be-
drag aan te geven.  Vitesse-
spelers die doelpuntsponsors 
aanbrengen maken kans op 
hele mooie prijzen. Meer in-
formatie over de actie: www.
doelpuntactie.nl/sponsor. 

DoelpuntactieVoor VVV-bonnen en pakketten
Vivant Rozing vult 

de gaten in de markt
Castricum - De laatste tijd 
kwam het nogal vaak voor 
dat klanten van Vivant Ro-
zing op het Bakkerspleintje 
op zoek waren naar een ver-
kooppunt van VVV-bonnen, 
maar die waren niet meer te 
krijgen in Castricum. Daarom 
is Vivant daarmee gestart. Te-
gelijk kwam DHL langs met 
het verzoek om een service-
punt bij Vivant Rozing te mo-
gen inrichten. 

Eigenaar Jos Rozing: ,,Men-
sen moesten voor hun Kiala 
pakket naar Limmen of Uit-
geest. Als je de spreiding zag 

van de DHL en UPS/ Kiala 
punten op de landkaart dan 
was er sprake van een groot 
gat in de markt. Het houdt 
in dat klanten zelf pakketten 
kunnen aanbieden, maar ook 
af kunnen komen halen. Een 
groot aantal pakketten zal 
van en naar de postorderbe-
drijven gaan en dat allemaal 
tegen concurrerende prijzen. 
Ook internationale pakketten 
behoren tot de serviceverle-
ning.” 
DHL is al van start gegaan en 
UPS, waarvan Kiala een on-
derdeel is, moet rond 25 fe-
bruari in werking treden.

Castricum - Tijdens de open 
dag van de Werkgroep Oud-
Castricum op zondag 5 maart 
is de fototentoonstelling te 
bezichtigen met als onder-
werp ‘Oud over Nieuw’. Voor 
deze tentoonstelling heeft 
werkgroeplid Peter Levi de 
historie in het heden ge-
plaatst. Omdat het niet al-
tijd duidelijk is waar bijvoor-
beeld gesloopte panden op 
oude foto’s precies stonden, 

zijn de oude afbeeldingen op 
nieuwe foto’s gemonteerd. 
Dit geeft een heel bijzonder 
effect. 
Het is de bedoeling dat be-
zoekers eerst raden waar de 
foto’s gemaakt zijn. Aan het 
eind van de tentoonstelling 
volgen de antwoorden en 
een beschrijving van de ou-
de foto’s. In De Duynkant aan 
de Geversweg 1b van 12.00 
tot 17.00 uur.

Technieken van edel-
smeden bij Toonbeeld

Castricum - Nieuw in het 
aanbod van Toonbeeld is 
de cursus ‘Technieken van 
het Edelsmeden’. In de cur-
sus van vier lessen maken de 
cursisten een zilveren sieraad 
met gebruik van de aloude 
zandgiettechniek. De cursus 
wordt gegeven op dinsdag 
19.30 tot 22.00 uur in één van 
de nieuwe ateliers van Toon-
beeld. De eerste les is op 14 
maart. Bij voldoende belang-
stelling komt er een herha-
ling of vervolg verder in het 
seizoen. Tijdens de Culture-

le Manifestatie zullen de do-
centenop zondagmiddag een 
demonstratie geven.

In actie vanwege 
pittenzak in magnetron

Castricum - Dinsdag-
avond werd de brandweer 
even voor acht uur opgeroe-
pen voor een brandmelding 
bij zorgcentrum De Boog-
aert. Een pittenzak was in de 
brand gevlogen in de magne-
tron, doordat die te lang was 

opgewarmd. De gehele ver-
dieping stond onder de rook 
terwijl de rookmelders hun 
werk deden. De brandweer is 
een uur bezig geweest om de 
rook weer uit het gebouw te 
krijgen. Foto: Hans Peter Oli-
vier.

Lezing micro-
biologie

Castricum - Op dinsdag 28 
maart verzorgt EHBO Ver-
eniging Castricum een lezing 
met als titel ‘De wondere we-
reld van de microbiologie’. De 
lezing wordt gegeven door 
Jeanette Gillebaart, docent 
bij EHBO vereniging Castri-
cum en werkzaam als ana-
list bij het medisch microbio-
logisch laboratorium van het 
VU Medisch Centrum. Tij-
dens de lezing gaat zij in op 
vragen als: hoeveel bacteri-
en dragen wij bij ons? Wat is 
het verschil tussen een virus 
en een bacterie? Wat is een 
ontstekingsreactie, besmet-
ting en infectie? Wat is een 
voedselvergiftiging en wat is 
een voedselinfectie? Naast 
de theorie demonstreert zij 
met de microscoop een teek, 
een hoofdluis en diverse bac-
teriën en schimmels. 
De lezing wordt gehouden in 
het leslokaal van EHBO Ver-
eniging Castricum in Cultuur 
Centrum Geesterhage, Gees-
terduinweg 3 in Castricum. 
De lezing begint om 19.30 
uur. De toegang is gratis. 
Aanmelden via info@ehbo-
castricum.nl of tel.: 0251-
651060 tussen 19.00 en 21.00 
uur.

Castricum - Zondag 5 maart 
is er weer gelegenheid om 
samen met anderen inzicht-
meditatie te beoefenen. De 
ochtend vindt plaats in het 
Yoga2Go, Pernestraat  31 van 
10.00 tot 12.00 uur. Er wordt 
een bijdrage gevraagd van 
5,00 euro voor de huur van 
de ruimte. 

Mediteren
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Piet Koper (66) komt tijd tekort
,,Ik heb een tuintje in m’n hart”

Castricum - Als gepensio-
neerde truckchauffeur is het 
een hele overgang van werk-
weken rond de zestig uur 
naar helemaal niets. En wie 
altijd werkt heeft weinig tijd 
om sociale contacten te on-
derhouden, dus van een gro-

te vriendenkring is dan ook 
geen sprake. Het overkwam 
Castricummer Piet Koper. Hij 
ging niet bij de pakken neer-
zitten. Piet heeft nu een hob-
bytuin van circa driehonderd 
vierkante meter en is er ziels-
gelukkig mee. ,,Als mij ge-

vraagd wordt of het allemaal 
lukt, zo met pensioen, kan ik 
nu zeggen dat ik tijd tekort 
kom.” 
Piet is opgegroeid op een 
tuinderij en was als jochie al-
tijd in de weer met plantjes, 
zodat er al enige kennis voor-
handen was. ,,In de hobbytuin 
is altijd wel iets te doen. Er 
komt ontzettend veel groen-
ten, bloemen en fruit van zo`n 
stukje tuin. Van de gespaar-
de overuren van mijn werk 
hebben we een broeikas la-
ten plaatsen, dus nu hebben 
we ook komkommers, to-
maten, paprika`s, pepers en 
nog meer wat niet buiten kan 
groeien. Lekker vers, zonder 
chemische toevoegingen of 
bestrijdingsmiddelen; milieu-
vriendelijker kan het niet. En 
supergezond! Wat we over 
hebben, geven we weg en zo 

maak je ook nog eens andere 
mensen blij.”
Samen met zijn vrouw Agnes 
heeft Piet er een echt para-
dijsje van gemaakt, compleet 
met een zitje tussen de ro-
zen. Ze kweken ook veel ver-
schillende snijbloemen. Een 
gedeelte komt in een vaas te 
staan om er binnenshuis van 
te genieten, maar de bloe-
men staan er vooral om de 
tuin een mooi aanzicht te ge-
ven en dat is helemaal gelukt. 
,,Ik zie bij andere hobbytuin-
ders vaak veel rommel en dat 
geeft weer veel ongedierte en 
ongemak. Ik probeer men-
sen voorzichtig voor te lich-

ten hoe het beter en prettiger 
kan. De boel goed bijhouden 
blijkt voor veel mensen moei-
lijk te zijn, met als gevolg dat 
ze na verloop van tijd het ple-
zier kwijtraken in het tuinie-
ren. Dat gaat mij erg aan het 
hart.” Iedereen zou een acti-
viteit moeten hebben die zin 
geeft aan het bestaan, aldus 
Piet. ,,Dankzij het tuinieren 
heb ik van alles te doen, we 
eten lekker en gezond, drin-
ken veel vruchtensappen van 
ons fruit en ik beweeg ook 
nog eens flink en gevarieerd. 
Ik heb het nog nooit zo goed 
gehad. Ik heb heb een tuintje 
in mijn hart!”

Velsen - Begraafplaatsen 
Velsen bieden met hun ba-
sistarief de mogelijkheid om 
een eerlijke keuze te maken 
tussen cremeren of begra-
ven. Het basistarief is onge-
veer gelijkgetrokken met de 
basistarieven voor creme-
ren. Zo wordt dus de per-
soonlijke voorkeur niet ge-
remd door financiële keu-
zes die soms gemaakt moe-
ten worden.
Op begraafplaats Duinhof in 
IJmuiden is begraven al mo-
gelijk voor het instaptarief 

van 650 euro. Alle kosten zijn 
hier in opgenomen. Natuur-
lijk kan er veel meer en kun-
nen persoonlijke voorkeuren 
en wensen besproken wor-
den. Zo kan men gebruik-
maken van de buitenaula of 
naast Begraafplaats Duin-
hof terecht bij de andere be-
graafplaatsen Begraafplaats 
De Biezen en de Westerbe-
graafplaats. De medewer-
kers van de begraafplaat-
sen leggen in een persoon-
lijk gesprek graag meer uit 
over de mogelijkheden.  Een 

afspraak maken kan via be-
graafplaatsadministratie@
velsen.nl of 14 0255. Zie ook 

Castricum - Donderdag om 
19.40 uur is de brandweer 
opgeroepen om een kijkje te 
nemen in het gemeentehuis, 
omdat er een sterke brand-
lucht werd geroken. 

Met behulp van de warmte-
beeldcamera heeft de brand-
weer een controle uitge-
voerd. Vermoed wordt dat de 
lucht veroorzaakt werd door 
een apparaat. De technische 
dienst is ingeschakeld.

Vreemd luchtje

Belasting-
spreekuur

Castricum - Hulp nodig bij 
het digitaal invullen van de 
belastingaangifte? Dat kan. 
De overgang van de papie-
ren aanvraag naar de digita-
le vorm is niet voor iedereen 
makkelijk te maken. 
Daarom  bieden getrainde 
vrijwilligers van Welzijn Cas-
tricum ondersteuning. Met 
ingang van donderdag 2 
maart zijn zij wekelijks van 
14.00   15.00 uur aanwezig in 
de bibliotheek van Castricum. 
Men kan zo langskomen. Als 
het te druk is om meteen 
hulp te bieden, wordt een af-
spraak gemaakt. 
Boven de inkomensgrens van 
23.000 euro wordt geleerd 
hoe het digitaal aanvragen in 
zijn werk gaat, beneden de-
ze inkomensgrens wordt ook 
inhoudelijke ondersteuning 
geboden.

www.facebook.com/velsen-
begraafplaatsen of @velsen-
begraaf (Twitter).

De veranda’s van Hummel

Regio - Het hele jaar ge-
nieten van het terras, altijd 
droog en uit de wind; dat wil 
toch iedereen en dat kan nu 
voor een laagste prijs-kwali-
teit garantie bij Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort. Hier 
kan men nu al een comple-
te terrasoverkapping bestel-

len van circa 400 cm breed 
en  250 diep voor de onge-
kende prijs vanaf  1.295 euro 
inclusief BTW (Hummel De-
luxe) in de kleuren crème/
wit RAL 9001 of antraciet 
RAL 7024 en voorzien van 
polycarbonaat beplating. De 
terrasoverkappingen zijn te 

voorzien van vele luxe opties 
zoals led-verlichting, infra-
rood terrasverwarmer, spie-
kozijnen voor de zijwanden, 
grillo schutting delen en ui-
teraard Fiano schuifglaswan-
den (gelaagd veiligheidsglas) 
en schuifpuien zodat men de 
overkapping geheel kunt af-
sluiten. Ook in het assorti-
ment terraszonwering voor 
onder de overkapping door-
middel van geplisseerde stof 
in een aluminium frame. De-
ze wordt geplaatst tussen de 
panelen/liggers in waardoor 
er een vlak geheel ontstaat. 
Zonwering voor op het dak 
van de  terrasoverkapping in 
de vorm van een elektrische 
ZIPX windvaste screen be-
staat ook tot de mogelijkhe-
den. Hummel Kozijnen heeft 
diverse terrasoverkappingen 

zeer realistisch opgesteld in 
de ruime showroom zodat ie-
dereen een fraai beeld kan 
krijgen hoe het er thuis uit 
zou komen te zien. De terras-
overkappingen zijn verras-
send laag geprijsd, en zeer 
eenvoudig zelf te plaatsen. 
Uiteraard kan Hummel de 
overkapping ook plaatsen te-
gen een vriendelijke monta-
geprijs. Nu bestellen is snel 
genieten!

De showroom is te vinden op 
de Lijnbaan 44a in Heems-
kerk, bel voor een vrijblij-
vende prijsopgave thuis, bel 
0251-234484. De showroom 
is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 10.00 
uur tot 16.30 uur en zater-
dags van 11.00 uur tot 15.00 
uur. www.hummelkozijnen.nl. 
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Brandschade bij Chinees hersteld

The Flying Dragon gaat 
na jaar weer open

Akersloot - The Flying Dra-
gon van Karel en Fong 
Cheung in Akersloot gaat de 
tweede week van april weer 
open. Het Cantonees Speci-
aliteiten Restaurant is pre-
cies een jaar dicht geweest. 
Het pand  raakte zwaar be-
schadigd door een brand die 
bij de buren begon en over-
sloeg. 

The Flying Dragon heeft een 
compleet nieuwe keuken ge-
kregen. Het hele pand liep 
veel rook- en waterschade 
op. Van de gelegenheid is 
gebruik gemaakt om ook het 
interieur van het restaurant 
ingrijpend op te knappen. 
Met nieuw meubilair, ande-
re kleuren en een aangepas-
te styling. De oosterse sfeer 
blijft. Dat geldt ook voor de 
formule, waarbij het accent 

ligt op de verfi jnde Canto-
nese keuken. De menukaart 
is wel aangepast. Naast ver-
schillende nieuwe meerkeu-
zemenu’s staat daar nu een 
Pekingeendproeverij op en 
wordt het mogelijk van ge-
rechten ‘kleine porties’ te be-
stellen.   
Karel en Fong hebben er 
weer zin in. Het restaurant is 
hun leven. Het echtpaar heeft 
in 35 jaar een brede klanten-
kring opgebouwd. Niet al-
leen uit het dorp, uit de wij-
de regio komen de gasten 
naar Akersloot toe. The Flying 
Dragon wordt in alle toon-
aangevende eetgidsen al ja-
ren geprezen voor het hoge 
niveau en de constante kwa-
liteit. Het bedrijf staat rots-
vast in de top 10 van Chinese 
specialiteitenrestaurants van 
Nederland.

Zonvaart Reizen gaat 
naar Bakkerspleintje 

Castricum - Castricums ver-
trouwde reisadviseurs Els 
de Jong, Renate van Keu-
len, Anouska Straver en Son-
ja van de Water van Zonvaart 
Reizen, zijn vanaf 6 maart te 
vinden aan het Bakkersplein-
tje 1 te Castricum. De reis-
winkel is onderdeel van een 
geheel nieuw concept, met 
een uitstraling die past bij 
2017 en behorend bij een 
reisbedrijf dat zich het Bes-
te Reisbedrijf van Nederland 
mag noemen.

Naast het alom bekende we-
reldwijde reisaanbod van 
Zonvaart Reizen wordt in de 
nieuwe reiswinkel het ver-
re rondreizen-merk van Zon-
vaart Reizen, met de naam 
Zonvaart Destinations, in de 
spotlight gezet.
Zonvaart Destinations is 
een creatief reismerk dat de 
mooiste rondreizen naar be-
stemmingen in de hele we-
reld samenstelt. Met een en-
thousiast en ervaren team 

verzorgen zij een gevari-
eerd aanbod van fl y & drives, 
camperreizen en andere pri-
vé rondreizen tegen scherpe 
tarieven.
De reisroutes worden sa-
mengesteld aan de hand 
van eigen jarenlange reis-
ervaring en in samenwer-
king met lokale specialisten. 
Als klant van Zonvaart Rei-
zen levert dat vele voordelen 
op; zo wordt de reis geheel 
naar wens samengesteld, 
heeft de afdeling direct con-
tact met het buitenland, is de 
klant verzekerd van de kwali-
teit die hij/zij verwacht en zijn 
er geen kosten voor tussen-
komende reisorganisaties.
Voor vragen, boekingen en 
informatie zijn Els, Renate, 
Anouska en Sonja natuur-
lijk bereikbaar op hun nieu-
we werkplek aan de overkant 
van de straat. Zij blijven be-
reikbaar op het reeds beken-
de telefoonnummer 0880 660 
860 en e-mailadres castri-
cum@zonvaart.nl.Parlan zoekt parttime 

pleeggezin voor Gideon
Castricum - ,,Gideon is een 
intelligente, gevoelige jon-
gen,” vertelt zijn moeder Lisa. 
,,Hij is nieuwsgierig, vindt het 
heerlijk om over weetjes te 
praten en na te denken. Als 
het hem te druk wordt, heeft 
hij een plekje nodig om tot 
rust te komen. Dat komt om-
dat Gideon autistisch is.”
Gideon leert bij Triversum 
(jeugd ggz) met zijn autisme 
om te gaan. Lisa: ,,Hij wil zelf 
graag beter met zijn autisme 
leren omgaan zodat hij het 
ook zonder hulp kan. Ik ben 
daar zo supertrots op want 
dat is echt heel knap voor 
een jongen van elf jaar!” Par-
lan zoekt een parttime pleeg-
gezin voor een of twee da-
gen doordeweeks, wonend 
in of rond Castricum zonder 
of met oudere kinderen. Men 
ondersteunt zijn moeder Li-

sa hiermee in de opvoeding. 
Zij heeft door gezondheids-
klachten tijd nodig om op te 
laden. Bel 088-1240001, mail 
pleegzorg@parlan.nl, kijk op 
www.pleegzorgparlan.nl of 
ga naar de informatieavond 
op 13 maart in Alkmaar.
(De foto en naam zijn niet 
echt, zijn verhaal wel.) De VrijeLijst aan tafel

Limmen - Lokale partij De 
VrijeLijst gaat zondag 5 maart 
van 15:00-17:00 uur ‘aan ta-
fel’ met inwoners van Lim-
men. Als locatie gekozen is 
voor het clubhuis van tennis-
park De Voetel aan de Kapel-
weg. 
,,Recht tegenover de locatie 
waar ernstige fouten zijn ge-
maakt met de uitvoering van 
nieuwbouwplannen” zegt 
Ron de Haan van DeVrije-

Lijst. De onderwerpkeuze die 
deelnemers aan tafel willen 
opbrengen is vrij. 
Behalve over de huizenbouw 
is in Limmen grote bezorgd-
heid over de aanleg van een 
verkeersregelinstallatie op de 
Rijksweg en over de komst 
van een supermarkt aan de 
Visweg. Bewoners van de 
Bloemenhof ervoeren begin 
dit jaar ernstige vuurwerk-
overlast. 

Castricum - Zaterdag was 
een speciale opkomst bij 
Scouting Castricum. Al-
le speltakken vierden sa-
men Sanderdag. De dag be-
stond uit verschillende spel-
letjes spelen met elkaar en 
een afsluitend kampvuur. Al-
les werd beleefd in het thema 
Sander. Tijdens het kampvuur 
werd vrijwilliger Sander van 
Scheepen extra in het zonne-
tje gezet en kreeg hij het Zil-
veren Waarderingsteken van 
Scouting Nederland voor zijn 
jarenlange inzet bij de groep, 
de regio en daarbuiten. 

Sanderdag

Castricum - Op 8 maart 
van 9.00 uur tot 12.00 uur 
staan de deuren van alle 
ISOB basisscholen in Castri-
cum open. Belangstellenden 
zijn deze dag welkom om de 
sfeer te proeven op de scho-
len en om te zien hoe er ge-
werkt en geleerd wordt. 

Het gaat om de Montesso-
ri, De Klimop, de Juliana van 
Stolbergschool en De Sok-
kerwei

Open dag bij 
ISOB-scholen

Weidevogels 
gaan nestelen

Regio - In verband met het 
broedseizoen van de weide-
vogels zijn vanaf 1 maart tot 
en met 1 juli delen van de 
wandelpaden van het Noord-
Hollandpad en Wandelnet-
werk Noord-Holland tijdelijk 
aangepast. 

Om vogels de gelegenheid te 
geven ongestoord hun eieren 
uit te broeden en de jongen 
groot te brengen zijn er alter-
natieve routes gemaakt. De 
routes zijn in het veld aan-
gegeven en ook te vinden op 
de website van het Noord-
Hollandpad en op de web-
site van het Wandelnetwerk 
Noord-Holland. 
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Feestelijke opening van 
exposities Streetscape

Castricum - Zondag 5 maart 
van 16.00-18.00 uur worden 
de nieuwe exposities van In-
ez van Deelen Sigg. in Gale-
rie Streetscape feestelijk ge-
opend. Dorpsdichter Bob van 
Leeuwen draagt voor uit ei-
gen werk en het acoustisch 
trio Côte du Nord,  bestaande 
uit Us Inen (zang/gitaar), Je-
roen Walstra (contrabas) en 
Ed Beerepoot (gitaar) speelt 
gypsy jazz. 
Inez van Deelen Sigg uit Cas-
tricum heeft een passie voor 
portretten. Zij studeerde aan 
de Freie Kunstschule in Stut-
tgart en woonde zesentwin-
tig jaar in Zwitserland, waar 
ze in eigen atelier/galerie les 

gaf aan kinderen en volwas-
senen. Dit wil ze hier weer 
oppakken. In haar expositie 
bij Galerie Streetscape zijn 
ook aquarellen en tekenin-
gen te zien. Ook het werk van 
Mus (Marjanke de Bruijn) en 
Katinka Krijgsman is te zien. 
Tot en met 2 april in Gale-
rie Streetscape, Dorpsstraat 
7 Castricum. Geopend: don-
derdag tot en met zondag 
14.00-17.30 uur. Vrijdag 3 
maart is de galerie vanaf 10 
uur geopend; er is een taxa-
tiedag voor bijzondere ver-
zamelingen, kunst, antiek en 
goud/zilver. Op de foto van 
Saskia Steenbakkers portret 
Inez van Deelen Sigg. 

Castricum - In de vroege 
ochtend van vrijdag, om-
streeks 1.10 uur werd een 
15-jarige inwoner van Alk-
maar op de Dorpsstraat 
aangehouden omdat hij 
zich bijzonder lastig ge-
droeg. De jongeman was 
eerder op de avond een ca-
fé uitgezet omdat hij daar 
enkele bezoeksters onzede-
lijk zou hebben betast. Na-
dat hij het café was uitge-
zet begon hij zich op straat 
met de werkzaamheden van 
de politie te bemoeien. De 
jongeman weigerde te ver-
trekken en werd aangehou-
den. Hij werd door zijn moe-
der van het politiebureau in 
Alkmaar, met een bekeuring 
op zak, opgehaald.

Lastige knaap

Castricum - Op zaterdag 
werd er tussen 16.45 en 21.30 
uur ingebroken in een wo-
ning aan de Bartokstraat. Er 
werd apparatuur en gereed-
schap weggenomen.
Diezelfde avond werd om-
streeks 21.45 uur geprobeerd 
in te breken in een woning 
aan de Grutto. Doordat de 
buurman net thuis kwam en 
de daders betrapte, werd een
inbraak voorkomen. De da-
ders vluchten weg in de rich-
ting van de Karekiet. De ge-
tuige ging nog achter de da-
ders aan, maar moest stop-
pen omdat één van de daders 
hem een onbekende sub-
stantie in het gezicht spoot.
Een door de politie ingestel-
de zoekactie en een Burger-
netactie hebben geen daders 
opgeleverd.

Inbrekers actief

Limmen - Op vrijdag kwam 
een 19-jarige inwoner van 
Heiloo op de Rijksweg met 
zijn bromfi ets ten val omdat 
hij de stoeprand raakte. Hier-
door brak hij zijn been. De 
jongeman bleek geen rijbe-
wijs te hebben. 

Ongeval

Rugbydames winnen 
met twaalf tegen vijftien
Castricum - Wie denkt dat 
in de kop de uitslag niet goed 
wordt weergegeven heeft het 
mis. Het is het aantal speel-
sters van Cas RC dat het vijf-
tienkoppige team uit Bre-
da/Etten-Leur een oorwas-
sing gaf. De uitslag zelf is, na 
een enerverende wedstrijd 
voor een kleine honderd toe-
schouwers 36-15 geworden . 
Het werd tot stand gebracht 
door een keihard werkend 
, moedig  en niet opgevend  

Castricums team.  Linde v.d. 
Velde scoorde de eerste drie 
trys. Laura Stokx maakte 
daarna twee belangrijke tac-
kles op doorgebroken speel-
sters van Breda/Etten-Leur. 
Hiske Blom scoorde twee trys 
met haar krachtige brak-outs 
door de vijandige linies . Het 
slotakkoord kwam van Lin-
de v.d. Velde. Mede door drie 
prima conversies van Miriam 
v.d. Veen kwam de verdiende 
36-15 op het scorebord .

Danny de held bij FCC
Castricum - FC Castricum-
doelman Danny Burger was 
de held van de dag in de uit-
wedstrijd bij Zeemacht. Hij 
voorkwam met talloze red-
dingen, hulp van de lat en 
een gestopte penalty dat de 
koploper grote schade op-
liep. Het werd 1-1.
De met rouwbanden spelen-
de Castricummers vanwe-
ge het overlijden van de oud-
CSV-coryfee Jan Boesen-
kool,  begonnen niet scherp 
aan de wedstrijd. De rust leek 
met 0-0 in te gaan totdat in 

de 40e minuut Carlo Vrijburg 
met een schitterend schot 
FCC op voorsprong zette, 0-1.
Na rust mocht Zeemacht bij 
een aanval drie keer inschie-
ten, maar steeds weer stond 
Danny Burger in de weg.
Daarna werd de lat nog eens 
drie keer geraakt en zelfs een 
penalty werd gestopt door de 
Castricumse goalie . 
Toch kon de verdiende ge-
lijkmaker niet uitblijven en 
die viel dan ook in de laat-
ste minuut van de blessure-
tijd via een prima genomen 

vrije schop, 1-1. Geluk bij een 
ongeluk was dat concurrent 
HCSC met maar liefst 4-0 

klop kreeg van ZSGO, waar-
door het toch nog een goede 
dag werd voor FC Castricum.

Discussieavond CDA vluchtelingen
Regio - Op 7 maart orga-
niseren de gezamenlij-
ke CDA-afdelingen van 
Buch, Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo, een 
openbare discussieavond 
waarop gesproken wordt 
over vluchtelingen. 

Leden van de provincia-
le denktank nemen hieraan 
deel en ook Sebastiaan den 
Bak, CDA-kandidaatlid voor 

de Tweede Kamer en expert 
op het gebied van vluchtelin-
gen. Iedereen is welkom om 
20.00 uur in het Kruispunt te 
Akersloot op de Mozartlaan 
1a.

Dorien Veldt, raadslid voor 
CDA Castricum: ,,Het vluch-
telingenprobleem vormt een 
van de heetste onderwerpen 
voor de komende verkiezin-
gen. Het CDA worstelt met 

deze problematiek omdat 
de partij enerzijds het ide-
aal van christelijke naasten-
liefde hoog in haar vaandel 
heeft staan, maar anderzijds 
begrijpt dat de Nederlandse 
samenleving niet  onbeperkt 
door kan gaan met het opne-
men van vluchtelingen. 

,,Om een uitweg te vinden 
heeft het CDA Noord-Hol-
land een denktank in het le-

ven geroepen die voorstellen 
ontwikkelt voor het stand-
punt van de partij. Deze com-
missie is van mening dat het 
blijvend opnemen van gro-
te aantallen asielzoekers in 
Nederland geen oplossing 
vormt voor de  huidige  pro-
blemen.

,,Beter is het om oorlogs-
vluchtelingen tijdelijk op te 
vangen in grote centra waar 
zij zich kunnen voorbereiden 
op de terugkeer naar hun ei-
gen land. Het loont niet om 

deze mensen te laten inbur-
geren omdat ze na een tot 
twee jaar toch weer terug 
moet keren naar hun thuis-
land.” 
Met het geld dat nu besteed 
wordt aan de blijvende op-
vang van asielzoekers in Ne-
derland zou Nederland vol-
gens het CDA een veelvoud 
aan oorlogsvluchtelingen 
kunnen helpen aan tijdelij-
ke opvang. ,,Hieronder vallen 
ook de mensen die niet het 
geld hebben om illegaal naar 
Europa te reizen.” 
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Winnen van 
code oranje

Akersloot - Henk Verdonk 
junior is donderdag winnaar 
geworden van de wedstrijd 
om de KPB-mountainbike-
cup. Storm met slagregens 
deerde de mannen niet tij-
dens code oranje. Drie man-
nen reden direct weg, waar-
onder Henk Verdonk junior. 
In aanvang nam mede kop-
loper Henk Louwe de leiding 
voor zijn rekening, door de-
ze even later aan Wim Ver-
donk over te doen. Het was 
te zien dat Verdonk junior op 
reserve reed, tot hij alleen 
aan de haal ging. Het gro-
te lichaam van Henk Louwe 
zorgde er voor dat hij op het 
rechte stuk tegen de storm 
in op de pedalen moest blij-
ven staan om de gang er in te 
houden. Hij werd tweede, ge-
volgd door Wim Verdonk.

Sportinstuif is in trek
Regio - Salto’s maken in een 
saltostoel, schommelen op 
een vliegend tapijt, partijtje 
voetballen met leeftijdsge-
nootjes; dit en nog veel meer 
stond op het programma van 
de sportinstuif van Sportser-
vice Kennemerland. De voor-
jaarsvakantie begon met 
een freerunles in Limmen. 
Een groep fanatieke jongens 
en meiden liet hun mooiste 
sprongen zien op een uitda-
gend parcours dat in de gym-
zaal was uitgezet. Op dinsdag 
was er een grote sportinstuif 
in sportcentrum de Waterak-

kers. Er werd gesport door 
120 kinderen van diverse ba-
sisscholen uit Heemskerk 
en Castricum. Tijdens de in-
stuif verzorgde korfbalver-
eniging HBC een korfbal-
clinic. Voor de allerjongsten 
was er een speciale kleuter-
sportinstuif. Wie de volgende 
vakantie ook mee wil doen 
met de gratis activiteiten van 
Sportservice Kennemerland 
moet de website www.sport-
servicekennemerland.nl in de 
gaten houden. In april wordt 
hier het programma van de 
meivakantie gepubliceerd. 

Bewegen met Croonenburg
Castricum - Afgelopen vrij-
dagochtend  hebben meer 
dan vijftig leerlingen van ba-
sisscholen mee gedaan aan 
de funvolleybalclinics en de 
smashbalclinics van volley-
balvereniging Croonenburg. 
De komende weken kunnen 
de deelnemers gratis mee-
trainen met de jeugd van 
Croonenburg. Bij de funcli-
nic lag  het accent op veel 
bewegen. Trainster Tinka Ja-
nissen zorgt voor veel plezier 
maar ook veel variatie in be-
wegingsvormen. De regulie-
re lessen voor de allerjong-
sten (3-6 jaar) vinden elke 
zaterdag plaats tussen 10.00 
uur en 11.00 uur in het Clu-

siuscollege. De smashbalcli-
nic staat al langer op het pro-
gramma in de schoolvakan-
ties en veel  van de huidige 
jeugdleden hebben via deze 
clinics de weg naar het vol-
leybal gevonden. Sinds begin 
dit seizoen heeft Croonen-
burg op de donderdagavond 
om 19.30 uur volleybal voor 
recreanten. Zo rond de twaalf 
dames en heren trainen in de 
sporthal. Belangstellenden 
kunnen gratis drie keer mee-
trainen. Eind april/begin mei 
zullen de trainingen en wed-
strijden op het zand weer be-
ginnen op het beachvolley-
balcomplex aan de Zeeweg, 
naast het AVC terrein.

Castricum - Ook dit jaar zijn er 
weer een aantal klussen waarbij 
de handen uit de mouwen ge-
stoken kunnen worden op 10 en 
11 maart. 
Scouting St. Wilfried heeft nog 
een aantal buitenklussen op te 
knappen, bij de verzorgingshui-
zen zijn activiteiten voor de be-
woners waar hulp bij nodig is. 
Men kan de klussers van Wel-
zijn Castricum helpen een tuin-
tje voor een oudere op orde te 
brengen, Muziekgroep C-Squad 
gaat boxen maken voor vervoer 
van de apparatuur, basisschool 
Cunera wil graag het school-
plein opknappen. SIG woonbe-
geleiding gaat met bewoners en 
vrijwilligers loungekussens ma-
ken, een balkon opfleuren of 
de algemene tuin opknappen. 
De Tuin van Kapitein Rommel 
kan lenteklaar gemaakt worden. 
Of ga aan de bak in de Bakke-
rij. Aanmelden kan op www.nl-
doet.nl.

NL Doet!

Yvonne drie maanden 
naar Burkina Faso

Limmen - Tot mei is Yvon-
ne Zomerdijk, voorzitter van 
Stichting WOL, voor drie 
maanden naar Burkina Faso. 
Stichting WOL heeft daar, 
met hulp van velen uit Lim-
men en omgeving, onder-
wijscomplex Zoodo kunnen 
realiseren waar nu 700 leer-
lingen tussen de 6 en 22 jaar 
les krijgen in basisonderwijs; 

algemeen voortgezet onder-
wijs en lager beroepsonder-
wijs.
Tien jaar geleden heeft WOL 
de eerste steen gelegd voor 
dit omvangrijke project. Maar 
een project opzetten is sim-
pel vergeleken bij een project 
in stand houden. In Burkina 
ontbreken de meest simpele 
structuren om een school in 

stand te houden. De helft van 
de scholen zijn particuliere 
initiatieven waar vaak onge-
diplomeerde docenten wer-
ken. Ook Zoodo is een par-
ticuliere school en men pro-
beert er het beste van te ma-
ken, onder andere door trai-
ning van de leraren. Maar 
met goed gevolg: afgelopen 
schooljaar behoorde Zoodo 
weer tot de beste scho-
len van de provincie. Helaas 
heeft dit ook een keerzijde. 
Als privéschool met onzeke-
re inkomsten is Zoodo niet 
in staat om dezelfde arbeids-

garanties te bieden als over-
heidsscholen. De leraren ko-
men direct van de universi-
teit en hebben geen speci-
fieke lerarenopleiding. Maar 
door de ervaring en training 
op Zoodo slagen ze allemaal 
voor het toelatingsexamen 
tot de lerarenopleiding voor 
overheidsscholen. Voor WOL 
is het een compliment, maar 
ook een groot probleem om-
dat er ieder jaar opnieuw jon-
ge leraren aangesteld en op-
geleid moeten worden. Zie 
ook www.yvonneinburkina.
wordpress.com. 

Durch Junior Open op 
zoek naar gastgezinnen 
Bakkum - Vorige week werd 
in Rotterdam het World Ten-
nis Tournament gespeeld. 
Daar speelden ook Jo-
Wilfried Tsonga (Frankrijk) bij 
en David Goffin (België). Bei-
den hebben ook gespeeld tij-
dens het TC Bakkum Dutch 
Junior Open.
Dit jaar zal het toernooi wor-

den gespeeld van zondag 2 
juli tot en met zondag 9 juli.
Het is weer mogelijk om gast-
gezin te zijn voor een van de 
deelnemers. Neem contact 
met housing@dutchjunior-
open.nl voor meer informatie 
of aanmelding Op de foto: to 
Jo-Wilfried Tsonga. Hij speel-
de in 2001 op TC Bakkum
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