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Castricum - Het sportveld van 
Dijk en Duin wordt verkleind 
en is straks alleen nog geschikt 
voor voetbalwedstrijden van zes 
tegen zes. Eigenaar De Parnas-
sia Groep wil op de vrijgekomen 
ruimte een kleinschalige moes-
tuin realiseren voor cliënten. Eer-
der kwamen berichten naar bui-
ten dat de groentenwinkel en de 
kassen van Echt Bakkums Groen 
naar het sportveld zouden ver-

huizen, maar daar is geen spra-
ke van. Deze worden gesitueerd 
in een gebouw tussen het hoofd-
gebouw en de technische dienst. 
Ron de Haan van de VrijeLijst: 
,,De plannen voor een moes-
tuin gaan in tegen het onlangs 
door de gemeenteraad vastge-
stelde bestemmingsplan en de 
beschermende natuurwaarden 
ter plaatse, de Natura 2000. En 
op overtredingen moet handha-

vend worden opgetreden.” De 
VrijeLijst heeft de kwestie aan-
hangig gemaakt bij het gemeen-
tebestuur. Teams van buiten die  
gebruikmaken van het kleine-
re sportveld, kunnen dat blijven 
doen, maar alleen na overleg. 

Carla strijdt tegen plastic soep
Castricum - Carla Kok-Beentjes 
is het zat, de plastic troep in zee 
en op het strand. Daar gaat zij iets 
aan doen. Zij wil een vrijwilligers-
groep oprichten om het strand 
eens in de twee weken schoon te 
maken. ,,En dan vooral de stukken 
waar niet schoongemaakt wordt 
door de strandexploitanten”, zegt 
zij. 

,,Het gaat mij vooral om plas-
tic afval en ander onverteerba-
re rotzooi waar dieren en men-
sen de dupe van worden. Het af-
val wordt door de zeestroming 
naar plekken op de oceanen ge-
voerd, vormt daar een grote, plas-
tic soep en richt enorm veel scha-
de aan.” Plastic soep is de verza-
melnaam voor de ernstige proble-
men die plastic in zee veroorzaakt. 
Per jaar komt naar schatting 4,7 
miljoen ton plastic in zee terecht. 
De milieuafdeling van de Verenig-
de Naties schat dat zeeafval jaar-
lijks 100.000 zeezoogdieren en 
minstens één miljoen zeevogels 
het leven kost. Zij hebben plastic 
soep als een van de drie meest ur-
gente milieu-issues aangewezen. 

,,Plastic deeltjes in zee trekken 
gifstoffen aan. Als deze micro-
plastics vervolgens door vogels 
en vissen gegeten worden komen 
ze in de voedselketen terecht. 
Niemand die zich geroepen voelt 
om hier wat aan te doen. Het lijkt 
wel alsof het voor iedereen een 
ver-van-mijn-bed-show is, maar 
komt wel erg dichtbij als je be-
denkt dat de gifstoffen onder an-
dere via vis op je bord belanden. 
Rommel opruimen van strand zie 
ik als een eerste stap in de goede 
richting. De gemeente Castricum 
zorgt voor handschoenen en vuil-
niszakken en haalt de volle zak-
ken van het strand op. Misschien 
volgen meer mensen mijn initia-
tief.” Carla is op zoek naar men-
sen die op woensdagochtend het 
strand willen schoonmaken. Zij is 
te bereiken op tel.: 0251-658487.

Website voor Randweg - No Way
Castricum - Randweg - No 
Way, een groep verontruste in-
woners die tegen de komst van 
een zuidoostelijke randweg is, 
heeft een website ontwikkeld 
met onder andere alternatieven. 

De groep noemt de randweg on-
veilig voor scholieren en vindt 
het onwenselijk dat de weg vlak 
langs een waardevol natuurge-
bied loopt. Het adres is www.
randwegnoway.nl.

SlagroomSchnitt

6.50

Voor de echte liefhebber!
Van 7.95 voor

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl

Kijk voor onze nieuwe kaart op www.deheervanbackum.nl

Geen moestuin op sportveld 

Bakkums Groen is nu nog gesitueerd 
aan het begin van het terrein nabij de 
Zeeweg, maar verhuist binnenkort naar 
het middengebied. Op de foto John en 
Sandra aan het werk in de plantenkas.

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Biologische
kipfilet
stukjes

500 gram € 9,99
Vleeswarentrio
Mortadella

Gebr. gehakt
Cornedbeef
samen € 4,99

Tortilla’s
2 stuks € 3,95
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Castricum - Lunchroom ‘Bij 
Roon’ is in 2012 in samenwer-
king met Stichting Welzijn Cas-
tricum succesvol gestart met 
een open eettafel voor senioren. 
Sinds afgelopen zomer kan men 
elke vrijdagavond genieten van 
een verse maaltijd, bereid door 
eigenaar én chef Ronald Tik. 
,,Deze open eettafel wordt weke-
lijks bezocht door vele tevreden 
klanten.  Naast het lekkere eten 
en de gezelligheid zou ik graag 
nog meer willen betekenen voor 
de buurtgenoten van 55 jaar en 
ouder.” 
Op maandag 25 maart kun-
nen ouderen daarom deelne-
men aan de allereerste paasbin-
go van Castricum. Van 14.00 tot 

16.00 uur worden er vier rondes 
gespeeld waarmee er natuur-
lijk leuke prijzen te winnen zijn. 
De kosten zijn vijf euro voor de 
hele middag, inclusief een kop-
je koffi e of thee. Als de bingo 
net zo succesvol wordt als de 
open eettafel, wordt hij elke laat-
ste maandag van de maand her-
haald. 
Deelname aan de bingo is mo-
gelijk door contact op te nemen 
met lunchroom ‘Bij Roon’, via 
0251-671384 of info@bijroon.
nl. Even binnenlopen kan na-
tuurlijk ook.  ‘Bij Roon’ is gele-
gen in het overdekte winkelcen-
trum Geesterduin. Ook geïnte-
resseerd in de open eettafel? Er 
is nog plaats. 

Informatie over uitkomsten onderzoek
Is een oplossing voor het knelpunt van 
spoorwegovergang nog steeds gewenst?
Castricum - De gemeente pre-
senteert de uitkomsten van on-
derzoeken naar een oplossing 
voor het knelpunt spoorweg-
overgang Beverwijkerstraatweg 
op dinsdag 12 maart vanaf 19.30 
uur in het gemeentehuis. 
Overgebleven zijn twee oplos-
singsvarianten met een spoor-
tunnel nabij het station, een oos-
telijke randweg. Het is boven-
dien mogelijk niets te doen aan 
de situatie. De gemeente heeft 
nu de verkeers- en geluidseffec-

ten van de varianten nauwkeu-
riger in kaart gebracht. ProRail 
heeft de effecten op de door-
stroming als gevolg van de ver-
wachte dichtligtijd en sluitings-
frequentie van de overweg on-
derzocht.
Ook is het ecologisch onderzoek 
naar het effect van de niets-
doenvariant op het Noord-Hol-
lands Duinreservaat geactuali-
seerd met de verkeersmodelge-
gevens en verwachte fi lelengte 
in de spits.

Het onderzoek en overlegtraject 
is nu zo ver gevorderd dat B&W 
de gemeenteraad voorstellen om 
te besluiten hoe het verder moet: 
is oplossing van het knelpunt 
nog steeds gewenst? En zo ja, 
is daarbij dan een voorkeursva-
riant aan te wijzen om verder uit 
te werken? Op 4 april wordt de 
raad geïnformeerd in een raads-
activiteit en wordt het voorstel 
van B&W aan de raad toegelicht. 
De inhoudelijke behandeling van 
het voorstel is op 11 april. 

JPT leerlingen doen onderzoek in NY

Recht, media, politiek 
en bedrijfsleven in de VS  
Castricum - De eerste uitwisse-
ling naar New York is prima ver-
lopen voor de twaalf leerlingen 
uit 5VWO en hun twee begelei-
ders die deelnamen aan een on-
derdeel van het excellentiepro-
gramma van het Jac.P.Thijsse 
College. De leerlingen hebben 
allemaal hun profi elwerkstukon-
derzoek naar tevredenheid kun-
nen uitvoeren. Sølvi van den En-
de, een van de twee begelei-
ders, vertelt: Luca Leithuijser is 
twee keer aanwezig geweest 
bij een rechtszaak voor jeugdi-
ge delinquenten en heeft rech-
ters en jury’s gesproken. In haar 

profi elwerkstuk vergelijkt ze de 
verschillen tussen een volwas-
sen jury en een tienerjury, waar-
mee ze in Amerika experimen-
teren. Jasper den Boer heeft tij-
dens de excursie naar Prince-
ton University in New Jersey de 
kans gekregen een professor te 
interviewen over de Amerikaan-
se politiek en media. Daar kre-
gen de leerlingen ook een rond-
leiding en zorgde oud JPT-leer-
ling en derdejaars Princeton stu-
dent Nick Ligthart, afkomstig uit 
Heiloo, ervoor dat alle leerlingen 
een hoorcollege mochten vol-
gen.” Mike Zyderduin en Jochem 

Wildeboer hielden een telefo-
nisch interview met een topman 
van Sodexo USA en ze zijn op 
het kantoor van Deloitte geweest 
voor een interview. In overhemd 
en nette jas, speciaal voor de ge-
legenheid meegenomen. Sølvi: 
,,De docenten op Curtis waren 
zeer te spreken over de JPT leer-
lingen. De begeleiders kregen 
overal complimenten dat ze de 
slimste groep uitwisselingsstu-
denten waren die ze ooit hadden 
gehad! Sommigen durfden ook 
tijdens de lessen vragen te be-
antwoorden waar de Amerikaan-
se leerlingen geen antwoord op 
wisten. 
Op 29 maart komen de Ameri-
kanen naar Castricum en wor-
den ze tien dagen opgevangen 
in de gezinnen van de leerlin-
gen en staat er tal van activitei-
ten in Castricum en omgeving 
op het programma.” De leerlin-
gen hebben in de zes maanden 
voorafgaande aan de uitwisse-
ling veel fondswervingsactivitei-
ten verricht in Castricum en om-
geving om geld in te zamelen 
voor de uitwisseling. Hierdoor 
hebben ze niet alleen hun eigen 
reis kunnen betalen, maar ook 
een terugbezoek mogelijk kun-
nen maken voor de minder kapi-
taalkrachtige leerlingen van Cur-
tis High School.”

Wel of geen zwembad in Heiloo
Castricum - Een zwembad 
voor Castricummers in Hei-
loo; een deel van de gemeen-
teraad ziet daar wel toekomst 
in en wil dat het college het 
overleg met de gemeente 
Heiloo voortzet. 

Fer Wilms van het CDA zou 
graag eerst meer duidelijkheid 
willen hebben over het te ver-
wachten aantal bezoekers voor 
een nieuw zwembad. Hij denkt 
dat veel Castricummer hun keu-
ze zullen laten vallen op zwem-
bad De Waterakkers in Heems-
kerk als De Witte Brug verdwijnt. 
Ron de Haan van de VrijeLijst 
en Linda Hes van CKenG stel-
len  voor een nieuw zwembad 
zonder buitenbad te realise-
ren om zo de kosten te drukken. 
GroenLinks is tegen de nieuw-
bouw en noemt de investering 
volstrekt onverantwoord. Corry 
Hermans van GroenLinks wil dat 
er opnieuw gekeken wordt naar 

de mogelijkheden om De Witte 
Brug te renoveren. Maar die op-
tie wordt te duur genoemd. Voor 
een nieuw zwembad moet Cas-
tricum bereid zijn structureel een 
bedrag van maximaal 365.000 
euro per jaar in de gemeentelij-
ke begroting op te nemen en een 
voorbereidingskrediet beschik-
baar te stellen van 17.500 euro. 
In de begroting 2013 zijn de tota-
le kosten voor zwembad De Wit-
te Brug 365.000 euro. Dit bedrag 
valt na sluiting in principe ge-
heel vrij binnen de begroting. De 
bouw van een nieuw zwembad 
moet in ieder geval leiden tot 
een lagere bijdrage in het exploi-
tatietekort. De investering wordt 
geschat op minimaal 7,5 miljoen 
euro. Het zwembad zou gerea-
liseerd worden op de grens van 
Heiloo en Limmen. Ook in Hei-
loo wordt getwijfeld of een geza-
menlijk zwembad een goed idee 
is. Op 14 maart praat Castricum 
verder over dit onderwerp. 

Castricum - Al 157 mensen 
doen mee met de grootste vrij-
willigersactie van Nederland 
en steken op 15 of 16 maart de 
handen uit de mouwen bij Cas-
tricumse organisaties. 
Er wordt nog gezocht naar men-
sen die handig zijn met de naai-
machine, kunnen schilderen of 

Vrijwilligers gezocht voor NLdoet 
ervaring hebben met een groen-
tentuin of snoei- en tuinwerk. 
Ook mensen die een straat-
je kunnen leggen, zitelementen 
in elkaar kunnen zetten of  een 
speeltoestel op het schoolplein 
kunnen opknappen zijn welkom. 
Kijk op www.nldoet.nl voor meer 
informatie. 

Hoed en de Rand zingt poëzie

Castricum - Hoed en de Rand 
is een duo dat zelf poëtische 
teksten schrijft en zingt, maar 
daarnaast gedichten van meer 

en minder bekende dichters op 
muziek zet. Peter van der Steen 
(zang en gitaar) en Jelle van der 
Meulen (zang en accordeon) ko-

men voor de Boekenweek 2013 
met een nieuw programma. Het 
thema is ‘het verleden van de 
Lage Landen met zijn roemrij-
ke perioden, maar evenzove-
le schaduwkanten’. Op de zon-
dagmiddagsociëteit op 10 maart 
in Castricum speelt het duo een 
combinatie van het programma 
‘Zwervers’ en het gloednieuwe 
Boekenweekprogramma. Daar-
bij wordt speciaal aandacht be-
steed aan de vorig jaar overleden 
Gerrit Komrij. 
De zondagmiddagsociëteit vindt 
plaats van 14.00 tot 16.00 uur in  
Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5. De toe-
gang is 4,00 euro. 
Voor meer informatie  of vervoer 
kan men bellen naar Stichting 
Welzijn Castricum, telefoonnum-
mer: 0251- 65 65 62 of e-mailen 
naar info@welzijncastricum.nl.
Foto: Marina Pronk.

Allereerste 
paasbingo ‘bij Roon’ 

voor 55-plussers
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Drie kunstenaars in 
Het Oude Theehuys

Castricum - De voorjaarsex-
positie van Het Oude Theehuys 

Castricum/Uitgeest - De trek-
king van de vrijkaarten voor de 
Hiswa heeft plaatsgevonden. De 
gelukkige winnaars hebben in-
middels bericht ontvangen. 

Hiswa kaarten

Vermist:
Joh. Vermeerstraat Akersloot: ro-
de kater, klein wit befje, wit aan 
voorpootjes, 3 witte ringen om 
staart, gecastreerd, gechipt, 4 
jaar, Storm.

Gevonden:
Heereweg Bakkum: Rode kater, 
witte kraag en bef, wat wit bij 
de neus, voor witte sokjes, ach-
ter kniekousen, ongecastreerd, 
jong. Het Gorsland Castricum: 
witte langharige kat, rode plek 
op kop, pluimstaart.

Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Workshop tekenen
Uitgeest - Zondag 10 maart 
kunnen bezoekers zich laten in-
spireren bij Atelier Rob de Reus.
Terwijl Rob zelf ook aan het te-
kenen is, geeft hij aanwijzingen, 
tips en uitleg over het werken 
met (kleur)potlood en hoe men 
een tekening met succes opzet.
De potloden zijn geslepen voor 
ieder die zich geïnspireerd voelt 
en zin heeft om mee te teke-
nen in het atelier aan de Meldijk  
54 te Uitgeest.  Opgeven is niet 
noodzakelijk, vrije inloop tussen 
11.00 en 16.00 uur. Toegang en 
gebruik van materialen is gratis.

Straf voor veroorzaker 
dodelijk ongeval Limmen

Limmen - De rechtbank heeft 
op 1 maart een 24-jarige man 
veroordeeld omdat hij een mo-
torscooter bestuurde zonder in 
het bezit te zijn van een geldig 
rijbewijs, een ongeval heeft ver-
oorzaakt waardoor een ander 
werd gedood en omdat hij er na 
het ongeval vandoor is gegaan. 
Dat is te lezen op www.recht-
spraak.nl. Op 26 maart 2011 reed 
de man ’s avonds in Limmen op 
een motorscooter met achter-
op een passagier. Hij reed te 
hard en voerde geen verlichting. 
Hij werd daardoor te laat opge-
merkt door een hem tegemoet 
komende bestelauto die links-
af wilde slaan. De man probeer-
de de bestelauto te ontwijken 
door hard te remmen waardoor 
zijn passagier werd ‘gelanceerd’, 
op het wegdek terecht is geko-
men en aan de gevolgen van de-
ze val is overleden. De rechtbank 
vindt dat de man door zijn grote 
onvoorzichtigheid schuld heeft 
aan het ongeval en verwijt hem 
dat hij de plaats van het onge-
val heeft verlaten. Hij heeft daar-
om een werkstraf van 180 uur en 

een gevangenisstraf van twee 
maanden opgelegd gekregen. 
Die gevangenisstraf hoeft de 
man, die na het ongeval exces-
sief drugs en alcohol is gaan ge-
bruiken, niet uit te zitten op voor-
waarde dat hij zich verder laat 
behandelen voor zijn verslavin-
gen. Voor het rijden zonder rij-
bewijs, waarvoor de man overi-
gens eerder is veroordeeld, heeft 
hij nog eens twee weken voor-
waardelijke hechtenis gekregen. 
Ook heeft de rechtbank bepaald 
dat hij gedurende vier jaar geen 
motorrijtuigen mag besturen. 
Bij het bepalen van de straf, die 
minder zwaar is dan door de offi -
cier van justitie gevorderd, heeft 
de rechtbank er rekening mee 
gehouden dat niet bewezen kan 
worden dat de man roekeloos 
heeft gereden zoals de beschul-
diging luidde en dat het slacht-
offer een goede vriend van hem 
was. Tenslotte heeft de recht-
bank de man veroordeeld tot het 
vergoeden van de schade die de 
vader van het slachtoffer als ge-
volg van het ongeval heeft gele-
den.

laat maar liefst drie kunstenaars 
zien. De tekeningen van Manon 
Walstra en Erik-Jan Kruyssen 
worden met het keramiek van 
Fouad Karimi (foto) geëxposeerd 
van 6 maart tot en met 28 april in 
Het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin in Bak-
kum. Openingstijden: woensdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Fotografi e op z’n leukst

Castricum - Of het nu gaat over 
het fotograferen van de kinde-
ren, vakantie, natuur, hobby  of 
de perfecte zonsondergang; 
zondag aanstaande kan ieder-
een terecht met alle vragen over 
fotografi e. Beginners of zeer er-
varen amateurs zijn welkom. 
,,Stomme vragen bestaan niet!” 
Frank Boske is daar helder in. 
Zijn enthousiasme werkt aan-

stekelijk. Vijfendertig jaar gele-
den startte Frank, niet gehinderd 
door enige kennis van zaken of 
ervaring, in de fotografi e. ,,Ik was 
meteen verkocht”, schittert de 
man die zijn Dorpsstraaat23, lo-
catie voor training en coaching, 
zondag opent voor een dag fo-
tograferen en foto bewerken 
in photoshop. Geheel in de ge-
dachte van ‘delen is vermenig-
vuldigen’ treft men op zo’n dag 
andere liefhebbers van fotogra-
fi e. ,,Zo hoor je van elkaar nieu-
we wetenswaardigheden. Lekker 
pretentieloos en leerzaam. Direct 
aan de slag met speciaal be-
dachte praktijkopdrachten, dat 
is wat men kan verwachten zon-
dag tussen elf en vier uur. Foto-
graferen leer je alleen door het te 
doen en daarom is zondag een 
mooie kans om verder te komen 
met je foto’s. Voor de  bijdrage 
van vijf euro kan je rekenen op 
een leuke middag, koffi e, thee en 
veel verfrissende foto-ideeën.” 
Meer informatie is te vinden op 
www.dorpsstraat23.nl. 

Left Behind in Vriendschap
Akersloot - De nieuwe formatie 
Left Behind van Johan Vermaas 
doet haar vierde try-out op zater-
dag 9 maart in café de Vriend-
schap. Left Behind is een co-
verband die nummers speelt uit 
de jaren tachtig met nummers 
van onder andere Thin Lizzy, Di-
re Straits, Redhot Chilli Peppers 

en Herman Brood. Tijdens het 
optreden in Akersloot wordt er 
een videoclip opgenomen. Van-
af 21.00 uur is de zaal geopend 
en de toegang is gratis.
In het voorprogramma treedt de 
nieuwe Akersloter formatie Sil-
verlight op, een band die bestaat 
uit jonge muzikanten.

André Dekker van Excelsior 
is koninklijk onderscheiden
Limmen - André Dekker (64) 
ontving zaterdag 2 maart uit 
handen van burgemeester Mans 
een Koninklijke onderscheiding 
voor meer dan veertig jaar vrij-
willigerswerk voor muziekver-
eniging Excelsior. De voorzitter 
van de Limmer muziekvereni-
ging kreeg het lintje tijdens fees-
telijkheden rondom het 55-jarig 
jubileum van de slagwerkgroep. 
Al sinds 1965 is de Dekker ac-
tief voor Excelsior. Eerst als op 
opleider bij de jeugd, maar al vrij 
snel als voorzitter van de club. In 
1972 nam hij de hamer over van 
zijn vader die dat jaar overleed. 
27 jaar lang combineerde hij het 
voorzitterschap van de Harmonie 
en de drumband. Voor de drum-
band is hij nog steeds voorzit-
ter. Mede door het enthousias-
me en de inzet van Dekker is de 
vereniging levendiger dan ooit. 

Bij de grondige verbouwing van 
het toenmalige verenigingsge-
bouw was hij ook nauw betrok-
ken. Als initiator, als lid van de 
bouwcommissie en als initiatief-
nemer van de stichting Excelsior 
Limmen. Het was geen gemak-
kelijk proces, maar met zijn be-
stuurlijke ervaring en fi nancië-
le kennis heeft Dekker een emi-
nente rol kunnen spelen. 

De lijst is lang en haast onuitput-
telijk. Denk aan de Limmen Night 
of the Proms, het fl uitekruid, het 
jubileum van de drumband en 
nog veel meer. Daarnaast is hij 
ook nog eens ‘gewoon’ spelend 
lid. Al sinds de oprichting, negen 
jaar oud, speelt en marcheert hij 
bij Sinterklaas- en carnavalsop-
tochten, de 4 meiherdenking en 
ontelbare serenades op bijzon-
dere verjaardagen en bruiloften.
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Klassiek in het teken van 
de rijke Italiaanse traditie 
Castricum - Zondag 17 maart 
besluit Toonbeeld de serie Con-
cert op Zondag in de Dorpskerk 
met een veelbelovend optreden 
van het Amsterdams Wind Quin-
tet; dit quintet bestaande uit 
fluit, hobo, klarinet, hoorn en fa-
got heeft al op veel professionele 
podia hun kwaliteiten laten zien.
De blazers richten zich op men-
sen met belangstelling voor klas-
sieke muziek en spelen niet al-
leen in concertzalen en theaters, 
maar waren in het verleden ook 
op onverwachte locaties te ho-
ren, zoals op de boot Rainbow 
Warrior van Greenpeace en tij-
dens een podiumdiscussie tus-
sen Harry Mulisch en Robbert 
Dijkgraaf en tijdens de uitreiking 

van de Christiaan Huygens Prijs.
In Castricum staat het optreden 
in het teken van de rijke Italiaan-
se traditie. Het quintet bestaat 
uit Tim Wintersohl fluit, Marije 
Clemens hobo, Hanka van Doe-
sum-Clout klarinet, Ellen Bayens 
hoorn en Marijke Zijlstra fagot.

Het concert wordt gehouden op 
zondag 17 maart in de Dorps-
kerk, Kerkpad 1 in Castricum, 
aanvang 14.30 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal, bij Mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhan-
del Laan, de Readshop en via e-
mail: toonbeeld.concertopzon-
dag@gmail.com. Telefonisch re-
serveren is ook mogelijk: 0251-
659012. 

Singer-songwriters in Theehuys

Bakkum - Yolanda Hulscher en 
Peggy van Ligten staan zater-

Limmen - De laatste uitvoering 
in de reeks winterconcerten ge-
organiseerd door Limmen Cul-
tuur staat in het teken van twee 
beroemde passiewerken uit de 
Barok, de Stabat Mater en de 
Matthäus Passion. In de protes-
tantse kerk aan de Zuidkerken-
laan wordt op zondag 17 maart 
de muziek van twee beroem-
de componistenten gehore ge-
bracht. Onder leiding van Gerard 
Leegwater, die zelf het klavecim-
bel bespeelt, treden de zange-
ressen Sabine Kirsten (foto) en 
Stephanie Gericke op als solis-
ten, terwijl een klein koor de ko-
ralen vertolkt. De begeleiding is 
in handen van violisten Renate 
Smit en Jeanne Biessen, de alt-
violist Laurens Moreno en Ma-
riëtte Laport op cello. Aanvang 
15.00 uur, entree 10,00 euro. Re-
serveren: tel.: 072-5052235 of via 
www.limmencultuur.nl. 

Passieconcert

dag 9 maart op het podium van 
het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin. Zij zin-
gen beiden zelfgeschreven lied-
jes en begeleiden zichzelf daar-
bij op gitaar. Yolanda (foto) is 
een pittige dame met een stevige 
stem. Ze componeert Engelstali-
ge liedjes, in een stijl tussen pop 
en rock, afgewisseld met een en-
kele ballad. De muziek van Peg-
gy is ingetogen, melodieus en 
warm. Peggy is een begaafd gi-
tariste en heeft een prachtige 
stem. Bassiste Kim Rademakers 
begeleidt de muzikanten. Aan-
vang 14.00 uur. 

Een bouwinspectie van 
de paashaas bij Bobs

Uitgeest - Afgelopen vrijdag 
kwam de paashaas in Bobs 
poolshoogte nemen en kijken 
hoe het met de vorderingen van 
de renovatie staat. Vanaf janua-
ri is de verbouwing in volle gang. 
Vlak voor de Pasen wordt het 
eerste gedeelte opgeleverd; de 
Chesterbar, een prachtige loca-
tie met zo’n veertig zitplaatsen, 
een bar met open keuken en 
aansluitend een terras met uit-
zicht over de Limmerkoog. Er zijn 
speciale arrangementen samen-
gesteld waaronder Bobs Tea Par-
ty en een Paasbrunch. In Restau-
rant Bobs kunnen gasten tijdens 
de paasdagen met familie of 

vrienden zelf kokkerellen en ge-
nieten van een uitgebreide grill-
wok of steengrill. Het is ook mo-
gelijk te reserveren voor het di-
ner waarbij zelf een keuze wordt 
gemaakt uit de vele gerechten 
van de kaart. Pasen wordt ook 
nog sportief wanneer een uitje 
aangevuld wordt met een uurtje 
bowlen. Gedurende de paasda-
gen is er speciale aandacht voor 
de kinderen. Na Pasen worden 
de entree en de receptie opge-
knapt en vervolgens ondergaat 
het grand café een totale meta-
morfose. De verwachting is dat 
Bobs vanaf de zomer in een ge-
heel nieuw jasje is gestoken. 

Castricum - Op 13 maart geeft 
Magda Visser een lezing in de 

Kunst en geloof Dorpskerk met name over af-
beeldingen van de kruisiging. 
Aanvang 20.00 uur, entree 3,00 
euro.

Klezmerconcert Freilach
voor onderwijs kinderen
Castricum - Klezmergroep Frei-
lach speelt zondag 17 maart in 
de Maranathakerk vanaf 14.30 
uur. De opbrengst van dit con-
cert gaat naar het project van de 
MOV-groep (missie-ontwikke-
ling-vrede) dat zorgt dat kinde-
ren in Ethiopië naar school kun-
nen.
Sinds 1 september 2008 is pas-
toor Kaleab in de parochie De 
Goede Herder in Castricum 

werkzaam. Kaleab is geboren 
en getogen in Ethiopië. Vrijwilli-
gers van de parochie ondersteu-
nen het project om de allerarm-
ste kinderen, die wonen in het 
district in Addis Abeba waar Ka-
leab heeft gewoond, een kans te 
geven om naar school te gaan. 
De entree van het concert be-
draagt vijf euro. Er is naast mu-
ziek een presentatie, consump-
ties en zelfgebakken taart. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 20.00 uur  

woensdag 20.00 uur  
Silver Linings Playbook

donderdag 20.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur  

dinsdag 14.00 uur
Amour

vrijdag 18.30 uur 
Ushi must Marry
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 21.15 uur 
dinsdag 20.00 uur 

Argo
zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 20.45 uur  

Verliefd op Ibiza
zaterdag 21.15 uur 

Django Unchained
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

woensdag 20.00 uur  
Life of Pi - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

Zambezia (NL) - 3D
zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 15.45 uur 
Chimpanzee (NL)

zaterdag & zondag 13.30 uur 
Ted en de schat van de mummie - 3D

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 15.45 uur 

Bobby en de Geestenjagers
zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur 

Nijntje de film

Programma 7 maart t/m 13 maart 2013

Oscar voor Amour
De film kreeg een Oscar als bes-
te niet-Engelstalige film. Amour 
gaat over Anne en Georges die 
al op leeftijd zijn. Ze hebben een 
volwassen dochter en leiden een 
rustig bestaan in Parijs, waar-
in hun passie voor muziek nog 
altijd een hoofdrol speelt. Dan 

krijgt Anne een infarct en breekt 
er een nieuwe fase in hun sa-
menzijn aan. Georges verzorgt 
haar met al zijn kracht en liefde. 
Maar hij kan niet voorkomen dat 
ze verder van hem wegglijdt en 
raakt zelf ook steeds meer in een 
isolement.

De jonge valk Kai is verveeld, hij 
woont ver afgelegen met alleen 
zijn strenge vader Tendai als ge-
zelschap. Wanneer hij de ver-
dwaalde ooievaar Gogo en het 
schattige musje Tini ontmoet, 
hoort hij van het bijzondere 
Zambezia. Zambezia is een gro-
te vogelstad en Kai is vastbeslo-
ten om de plek met eigen ogen 
te zien. Ondanks het protest van 
zijn vader gaat Kai het avontuur 
tegemoet. Hij droomt er van om 

Zambezia: De Verborgen Vogelstad
te mogen werken bij de Hurri-
cane Air Defence Force, die de 
stad beveiligt tegen indringers. 
Wanneer zijn wens eindelijk uit-
komt, kan hij direct aan de slag. 
Een groep hagedissen heeft het 
voorzien op de eieren van de in-
woners van de stad. 
Samen met zijn gevleugelde 
vrienden laat Kai het er niet bij 
zitten en zet alles op alles om 
van Zambezia weer een veilige 
stad te maken
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Afzwemmers februari
Castricum – In februari hebben 
36 kandidaten afgezwommen in 
zwembad De Witte Brug.

Op 6 februari is er door zes kan-
didaten afgezwommen voor het 
C-diploma. Merel van den Berg, 
Yasmijn Hoevers, Fleur Ithurbure, 
Marijn Korthouwer, Pieter Rijn-
bout en Johanneke Vorstman 
kregen alle aandacht van hun 
fans voor hun goede prestaties.
Daarna werd er door Yoni Bas, 
Louisa Elders en Mila Kleine 
Staarman voor het eerste  Snor-
keldiploma afgezwommen en 
hebben zij alle basisvaardighe-
den, die beheerst moeten wor-
den voor Snorkelen 1 aan hun 
supporters laten zien.
Op 13 februari is er door Chris 

Braams en Thijs Dijkhuizen voor 
Zwemvaardigheid 1 afgezwom-
men.
Op 27 februari bestond de groep 
voor het A-diploma uit 27 jonge 
kandidaten. Saar de Beer, Gaia 
Deidda, Lotus van Duijn, Ziggy 
Hermans, Duuk Hes, Pippa Ho-
ving, Luuk Huitenga, Xara Kok, 
Kai de Koning, Victor Kuijk, Vico 
Lindeman, Indy Lute, Danique 
Opdam, Bo Rijken, Esmée Rörik, 
Roos Ruiter, Quinten Schaft, 
Teun Smit, Mark Somogyi, Vida 
Termes, Karmijn Toepoel, Thijs 
van Unen, Sofi e Visser, Silke Vos, 
Noa Waitere, Manon Winder en 
Roos de Wit lieten onder veel be-
langstelling van een grote groep 
familie en vrienden hun zwem-
kunsten zien. 

Verrassend slot club-
kampioenschap BVO

Castricum – Op 18 en 25 fe-
bruari werd er gespeeld om het 
clubkampioenschap van biljart-
club BVO. Na een drietal voor-
ronden wist een verrassend vier-
tal zich te plaatsen voor de fi na-
leronde. Harry van der Sandt, Jan 
Kuys, Jaap Spek en Nico Stuif-
bergen moesten het met elkaar 
uitvechten.
Harry van der Sandt en Jan Kuys 
speelden hun slechtste wedstrijd 
van het toernooi. Zij haalden met 
moeite 50% van hun eerder ver-
toonde spel. Harry eindigde op 
de vierde plaats, vlak achter Jan.
De winnaar van het toernooi 

Castricum - Ondanks een goe-
de wedstrijd heeft de Castricum-
se Rugby Club de punten aan RC 
’t Gooi moeten laten. Op thuis-
basis Wouterland bleek de gast-
ploeg met 22 – 32 te sterk. De 
mannen uit Naarden waren blijk-
baar de furieuze start van de 
Duinranders niet vergeten, want 
zij opende op dezelfde wijze het 
bal. 
De thuisploeg keek na 20 minu-
ten spelen tegen een 0-10 ach-
terstand aan. De thuisploeg zat 
niet bij de pakken neer en start-
te het tegenoffensief. 

Met tries van Luuk de Geest en 

Caine Elisara en een conversie 
van Mark Jonker werd de rust-
stand bereikt. Ook in de twee-
de helft was het ’t Gooi die de 
voorsprong nam met een penal-
ty. Deze werd gepareerd met een 
rake penalty van de thuisploeg. 
Ook een geconveerde try van het 
Gooi, werd onmiddellijk teniet 
gedaan door een geconveerde 
try van Eilsara en Rob Molenaar. 
Eindstand op 22 – 32. 

Volgende week staat de laatste 
thuiswedstrijd op het program-
ma. Koploper RC Hilversum is 
te gast op Wouterland. Aanvang 
15.00 uur. Foto: Theo Beentjes.

Winst voor Croonenburg heren
Castricum - Na het verlies van 
de uitwedstrijd tegen Alvoco  
hadden de heren van Croonen-
burg zaterdag wat goed te ma-
ken. En om aansluiting te hou-
den bij de tweede plek was het 
van groot belang om met 4-0 te 
winnen.

Alvoco ging vol energie van start 
en Croonenburg kwam wat lang-
zaam op gang, de gehele set lie-
pen de heren  enkele punten 
achter. Bij een stand van 17-20 
werden de heren echter wak-

ker en kon de set worden om-
gekeerd . Door in één keer acht 
punten op rij te maken  werd de 
set met 25-20 gewonnen.

De Alkmaarders  waren door dit 
sterke einde van Croonenburg 
wat van slag, in de sets die volg-
den kwamen ze niet meer tot het 
goede spel van de eerste set. De 
servicedruk van Croonenburg 
was in de laatste drie sets ook 
een stuk hoger. Dit resulteerde 
in drie vrij gemakkelijk gewon-
nen sets 25-17 25-17 en 25-13.

kwam uit de  partij tussen Jaap 
Spek en Nico Stuifbergen.  Na 
een spannende pot bleek Jaap 
een 90% score te hebben gere-
aliseerd, Nico bleef op 83% van 
zijn te maken caramboles ste-
ken. Jaap Spek mag zich dus een 
heel seizoen lang clubkampioen 
van BVO noemen. Na afl oop van 
het toernooi kreeg  hij de win-
naartrofee uitgereikt.
Liefhebbers van de biljartsport, 
die zin en tijd hebben om regel-
matig een partijtje biljart te spe-
len, zijn welkom bij BVO. De club 
speelt in het biljart- en bridge-
centrum aan de Stetweg 41. Op 

Op zoek naar jonge hardlooptalenten
Castricum - Donderdag heeft 
wethouder Meijer op het Clu-
sius College de aftrap verricht 
van het ‘Running Talents Pro-
ject’. 1250 derde- en vijfdeklas-
sers van Castricumse scholen 
kunnen in april hun hardloopta-
lent tonen tijdens een reeks test-
dagen. De beste atleten wor-
den vervolgens via een acht we-
ken durend programma klaar-
gestoomd voor deelname aan 
de nationale juniorenkampioen-
schappen in Eindhoven, eind ju-
ni. Het project is een samenwer-
king tussen Team Distance Run-

ners (TDR), de gemeente Castri-
cum en AV Castricum.

Een eerste indicatie van het aan-
tal talentvolle jeugdige lopers 
hoopt TDR te krijgen tijdens Le 
Champion Zandvoort Circuit 
Run op zondag 24 maart, waarbij 
leerlingen in teams van vijf kun-
nen deelnemen aan het Noord-
Hollands Scholenkampioen-
schap. In april zullen alle derde- 
en vijfdeklassers van het Jac P. 
Thijsse, Clusius- en Bonhoeffer 
College door TDR-trainers wor-
den beoordeeld op zowel snel-

heid als uithoudingsvermogen. 
De beste vijftig scholieren van 
de testdagen kunnen deelnemen 
aan een vervolgtraject. De groot-
ste talenten hebben kans om na 
de zomervakantie opgenomen 
te worden in het TDR jeugd-
plan. Dat vormt het voorportaal 
van het Team Distance Runners, 
waarvan onder meer de snelste 
marathonloper van het moment 
Michel Butter deel uitmaakt. 

Het voornemen is om van het 
project een jaarlijks terugkerend 
initiatief te maken.

Castricum – De kavels vlogen 
door de kantine tijdens de ze-
vende veiling van FC Castricum. 

Toen de balans was opgemaakt 
stond er 5.600 euro op de teller. 

Veiling FC Castricum goed voor 5.600 euro

een aantal dagdelen is er plaats-
voor nieuwe leden. Belangstel-
lenden kunnen zich voor infor-
matie wenden tot de secretaris 
van BVO, Joop Mooij, tel. 0251-
656339. 

Met dank aan de onvermoeiba-
re veilingcommissie en de bij-
na professionele veilingmeesters 
Kees Kroone en Max Nuijens die 
in topvorm waren. 
De opbrengst van de veiling is 

bestemd voor een facelift van de 
kantine. 
Een deel gaat naar het goede 
doel, in dit geval naar Gouden 
Dagen, een organisatie die zich 
inzet voor ouderen. 

Vitesse ’22 wint belangrijk duel

Castricum - Vitesse startte 
sterk tegen Westfriezen en al na 
6 minuten had Jort Kaandorp de 
thuisploeg op voorsprong kun-
nen zetten. De spits van Vites-
se speelde zich vrij maar zijn in-
zet werd gekeerd door de keeper 
van Westfriezen. Daarna ging de 
wedstrijd over en weer, de ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd. 
Vanwege het evenwicht in het 
spel brak de rust aan met 0-0.
Direct na rust moest Sil Haringa 
met een wond aan zijn kin naar 

de kant. Hij werd vervangen door 
de fysiek sterke Rob Touber. Al-
leen was Touber zijn eerste ac-
tie van de wedstrijd iets te en-
thousiast en dat leverde hem di-
rect al een gele kaart op. In de 
63e minuut was Robin Bakker 
zijn directe tegenstander te snel 
af, leek alleen op de keeper af te 
gaan, maar werd vervolgens on-
deruit gehaald. Dat leverde een 
rode kaart op zodat Westfriezen 
met 10 man verder moest. 
Met de numerieke meerderheid 

kreeg Vitesse meer ruimte en dat 
resulteerde rond de 70e minuut 
in een bevrijdend doelpunt. Een 
lange bal vanuit de achterhoede 
op Lennert Beentjes bracht hem 
met een ouderwetse actie alleen 
voor de keeper en de afronding 
was even doeltreffend als vroe-
ger: 1-0. De ban voor Vitesse 
was gebroken en daarna kwa-
men er steeds meer mogelijkhe-
den om verder uit te lopen. Vlak 
voor tijd maakte Vitesse aan alle 
onzekerheid een einde toen een 
aanval uit het boekje werd afge-
sloten met een geweldige knal 
van Rutger Balm die onhoud-
baar achter de keeper insloeg: 
2-0. En daarmee werd de brood-
nodige winst van Vitesse een 
feit. Door dit uitstekende resul-
taat en de behaalde drie punten 
is de ploeg voor de eerste keer 
dit seizoen met stip het linker rij-
tje binnen gedrongen. Als de in-
haalwedstrijd tegen KFC wordt 
gewonnen heeft Vitesse de kans 
om die positie in het linker rijtje 
te verstevigen.

 - Ondanks een goe- Caine Elisara en een conversie 

RC ’t Gooi 
wint bij Cas RC



Leerlingen Toermalijn 
willen ook voetballen

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen vijf en zes van 
de basisscholen van Castricum, dat plaatsvindt op 24 april, wordt ont-
sierd door het ontbreken van de grootste basisschool in Castricum de 
Toermalijn. Het initiatief van een groep enthousiaste voetballertjes en 
hun ouders om mee te doen aan dit toernooi wordt door de Toerma-
lijn resoluut geweigerd. Argumenten vanuit de Toermalijn zijn de extra 
werkzaamheden die dit met zich meebrengen en de mogelijke prece-
dent werking op komende jaren. Deze argumenten zijn eenvoudig te 
weerleggen door alle bijkomende werkzaamheden bij de ouders neer te 
leggen. Ook de Ouderraad van de Toermalijn wil hieraan mee werken. 
De bijkomende werkzaamheden van inschrijving, trainen en begeleiding 
kunnen hiermee volledig in handen van de ouders gelegd worden, die 
deze taken graag op zich willen nemen. Na diverse vergeefse pogin-
gen van diverse ouders om de Toermalijn over te halen om toch in te 
schrijven, is gekozen voor het volgende. Een oproep aan de andere ba-
sisscholen: willen jullie tegen ons oefenen of mogen wij namens jullie 
school meedoen aan dit leuke toernooi? Neem contact met ons op via 
adoptieschoolgezocht@gmail.com. 
Bob Bruines, Martien van Domburg en Herald Kornblum. Ingekort door 
de redactie). 

Nu met korting en extra pipet
,,Vlooien geen pretje voor 
dieren, Stronghold helpt!”
Castricum - De winter lijkt 
eindelijk achter de rug. Maar 
nu  de temperatuur langzaam 
maar zeker beginnen te stij-
gen, is ook het vlooiensei-
zoen weer begonnen. 

Vlooien zijn kleine bloedzuigen-
de parasieten die voor veel over-
last zorgen bij huisdieren. Behal-
ve honden en katten zijn ook ko-
nijnen, cavia’s en fretten gevoe-
lig voor vlooien. En zelfs de mens 
kan het slachtoffer worden. 

Dierenartsenpraktijk IJmond 
Noord  adviseert voor de be-
strijding van vlooien Stronghold. 
,,Het is het breedst werkende en 
meest veilige vlooienmiddel dat 
er is. Naast de veilige en goede 
werkzaamheid tegen vlooien is 
Stronghold tevens werkzaam te-
gen diverse wormsoorten en mij-
ten,” zo wordt gesteld. De beten 
van vlooien zijn pijnlijk en ver-
oorzaken jeuk en irritatie waar-
door de hond en kat gaan krab-
ben en bijten. Vlooien kunnen ei-

tjes van de lintworm bij zich dra-
gen. Als een hond of kat een be-
smette vlo opeet kan daaruit een 
volwassen lintworm ontstaan. 
Ook kinderen kunnen zich op 
deze manier met een lintworm 
besmetten. Sommige dieren zijn 
overgevoelig voor het speeksel 
van de vlo. Als zulke dieren ge-
beten worden treedt er een al-
lergische reactie op; ze krabben 
en bijten zichzelf tot bloedens 
toe. Eén beet per week is  al vol-
doende om een vlooienallergi-
sche hond of kat aan het krab-
ben te houden. 

Voor het vierde jaar heeft Dieren-
artsenpraktijk IJmond Noord een 
actie om het huisdier zo goed 
mogelijk te beschermen.  Tot  15 
april  wordt Stronghold tegen 
een gereduceerde prijs aange-
boden. Daarnaast ontvangt men 
bij aanschaf van een verpakking 
van drie of zes pipetten een pi-
pet gratis. Raadhuisplein 7, Cas-
tricum, tel.0251-655910. Zie ook 
www.dap-ijmondnoord.nl. 

Keramiek van 
De Boerderij
Castricum - Fleurig en kleu-
rig het voorjaar, dat kan met het 
keramiek van De Boerderij. Op 
De Boerderij worden arbeids-
matige activiteiten geboden aan 
twintig mensen met een ver-
standelijke en een communi-
catieve beperking. Naast boer-
derijactiviteiten is er een weve-
rij en een keramiekafdeling. Op 
de keramiekafdeling maken de 
cliënten van klei met drukmal-
len verschillende modellen pot-
ten en schalen. Deze artikelen 
zijn in verscheidene kleurvari-
aties te verkrijgen en worden 
geverfd met verschillende af-
beeldingen. Daarna worden de 
schalen geglazuurd. Het servies 
is te bewonderen en te koop bij 
Klaver Vier op de Dorpsstraat 45 
in Castricum. 

Castricum - Bewoners van 
zorgcentrum De Boogaert zijn 
vaak niet meer in staat om hun 
belangen én die van medebe-
woners te behartigen. De lokale 
cliëntenraad van de Viva! Zorg-
groep zoekt daarom versterking.
Zij zijn op zoek naar vrijwilligers 
die, als lid van de lokale cliën-
tenraad, willen meepraten over 
de kwaliteit van zorg.
De cliëntenraad is geen klach-
tencommissie maar overlegt re-
gelmatig met de wijkmanager 
over allerlei onderwerpen en 
verbeterpunten voor bewoners 
van De Boogaert en zorgvragers 
in de wijk. Nieuwe leden krijgen 
voldoende tijd, informatie en mo-
gelijkheden om zich te ontwik-
kelen op het gebied van mede-
zeggenschap, vergaderen, con-
tacten onderhouden et cetera. 
In onderling overleg wordt het 
vergadertijdstip en de mogelijk-
heid van een inwerkperiode be-
sproken. Meer informatie of aan-
melding via m.al@vivazorggroep.
nl of de receptie van locatie De 
Boogaert. 

Medezeggenschap

Castricum - Op 14 maart houdt 
de PCOB haar jaarlijkse leden-
bijeenkomst vanaf 14.30 uur in 
de Maranathakerk. Na het ge-
deelte voor leden, geeft Margo 
de Wolf-de Meij vanaf 15.00 uur 
een presentatie voor iedereen 
over trouwen. Zij is werkzaam als 
buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand.

Ja, ik wil

St. Patricksday in Jansheeren
Heemskerk - Op zondag 17 
maart is het weer St. Patricks-
day; het feest van de Ierse pa-
troonheilige. Het wordt een 
beetje een traditie dat dit feest 
niet alleen in Ierland en Ameri-
ka wordt gevierd, maar ook uit-
bundig in Heemskerk. De Jans-
heeren zal dit jaar weer het gro-
te St. Patrickspodium zijn. Dock-
side geeft een dubbelconcert. 
Op zaterdagavond 16 maart gaat 
de zaal open om 20.30 uur en 
om 21.30 uur begint Dockside 
met het optreden. Op zondag-
middag zal de zaal om 14.00 uur 
open gaan en om 15.00 uur gaat 

het gewoon weer door. Dock-
side geeft dan een zondagmid-
dag concert. Onstuimige feest-
liederen en hartverscheurende 
ballades worden op beide dagen 
met overgave gespeeld, het Ierse 
bier zal welig stromen zodat de 
dorstige kelen tijdens het luid-
keels zingen kunnen worden ge-
smeerd. In de voorverkoop kos-
ten de kaarten 7,50 euro per con-
cert en aan de zaal 10.00 euro. 
Voor het hele weekend  betaalt 
men in de voorverkoop 12,50 eu-
ro. De kaartverkoop is begonnen 
in de Jansheeren op het Malte-
zerplein in Heemskerk. Bij Hummel Kozijnen

Topkwaliteit en goed advies
Heemskerk - Onderhoudsvrij,  
dus meer vrije tijd; wie toe is aan 
nieuwe kozijnen denkt steeds 
vaker aan kunststof kozijnen, 
Geen lastige reparatie en verf-
klussen meer. 
Het schilderen van kozijnen is 
voor veel mensen een uiterst 
lastig, vervelend karwei. Met 
de keuze voor kunststof kozij-
nen van Hummel zijn die schil-
der en reparatieklussen voor-
goed verleden tijd. Hummer Ko-
zijnen biedt hoogwaardige kozij-
nen en service uit een hand. De 
meeste mensen, die bestaande 
kozijnen laten vervangen, stel-
len in toenemende mate grote-
re eisen aan de vormgeving. Met 
het grote aanbod van kozijnen in 
zowel hout als kunststof varian-
ten weet Hummel Kozijnen zich 
sterk te presenteren en te onder-
scheiden.
Hier wordt elk kozijn, raam of 
deur op maat gemaakt. Het aan-

bod is zeer groot. De kunst-
stof kozijnen worden volgens de 
hoogste kwaliteitseisen in Duits-
land geproduceerd. Ze bestaan 
uit extra slagvast, hard kunststof 
dat speciaal voor deur en raam-
constructies werd ontwikkeld,. 
Het materiaal is weerbestendig, 
kleurvast, onderhoudsarm en 
in zeer hoge mate inbraak- en 
brandbestendig en mede dank-
zij het meerkamersysteem hoog-
waardig isolerend. 
Bij Hummel 
kan men ook terecht voor dak-
kapellen, Velux dakramen, voor-
deurluifels, zonweringen et ce-
tera. Wie meer wil weten kan 
een afspraak maken en zich vrij-
blijvend laten informeren. Tel.:  
0251-234484/06-10273172. Het 
adres is Lijnbaan 44a in Heems-
kerk (De Houtwegen). De ope-
ningstijden zijn op vrijdag van  
13.00 tot 16.30 uur en zaterdag 
van 12.00 tot 15.00 uur.  

Verhalen over Muttathara
Castricum - Hans Rook komt 
op dinsdag 12 maart bij de 
Verhalengroep Oud-Castri-
cummers vertellen over Mut-
tathara. 

Muttathara is een stichting die 
door de verkoop van tweede-
hands goederen in de winkel op 
de Castricummerwerf in staat is 
bijna vijftig projecten in ontwik-

kelingslanden te ondersteunen. 
Geïnteresseerden kunnen bij de 
groep aanschuiven in het muse-
um van de werkgroep Oud Cas-
tricum om 10.00 uur. 
Het adres is de Duynkant, hoek 
Geversweg/Duinenboschweg. 
Entree 2,50 euro. Opgeven bij 
Stichting Welzijn, tel.: 0251-
656562, e-mail info@welzijncas-
tricum.nl. 
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FC Castricum hoopt op betere tijden

Castricum - FC Castricum is 
opnieuw tegen een ruime neder-
laag opgelopen. Het 4-1 verlies 
tegen SVL werd ingeluid door 
een grote fout van doelman Fol-
kers. De stand-in van Marius 
Jansen tastte in de vierde minuut 
mis bij een indraaiende vrije trap. 
Barry van Leeuwen van SVL kop-
te de bal zomaar bij de tweede 
paal binnen in het lege doel. FC 
Castricum voetbalde daarna met 
zo weinig overtuiging, dat SVL 
het duel zonder problemen kon 
uitspelen.
FC Castricum startte voor de 

verandering met twee spitsen 
en met Duco de Koning als hal-
ve centrale spits daar kort ach-
ter. Het leek allemaal een beetje 
uit nood geboren en pakte niet 
goed uit. FC Castricum, dat toch 
al niet overloopt van zelfvertrou-
wen, hing mede door alle omzet-
tingen als los zand aan elkaar.
Wat verder opviel was dat thuis-
ploeg SVL gewoon niet goed 
speelde. FC Castricum in goede 
doen had zeker een punt moe-
ten kunnen halen. Na de vroege 
tegengoal ging FC Castricum op 
zoek naar de gelijkmaker, maar 

de kansjes die Castricum kreeg 
werden niet benut. Vlak voor rust 
kreeg Castricum de tweede goal 
om de oren toen het de bal ver-
loor bij een ingooi rond de mid-
denlijn. SVL schakelde snel om, 
waarna Koen Folkers bij het uit-
lopen de bal volledig miste. Jo-
ran Hofman aanvaardde dank-
baar het tweede cadeautje voor 
SVL, 2-0.
 
De veldbezetting bij FC Cas-
tricum was ook in de 2e helft 
niet goed en daar profiteerde 
SVL halverwege de 2e helft op-
nieuw van. FC Castricum verloor 
de bal bij het strafschopgebied 
van SVL en de vrijstaande Wal-
ter Cremers speelde gelijk diep 
op Thomas Malolepszy. De be-
hendige rechtsbuiten ontsnapte 
en schoof de bal bekwaam on-
der het lichaam van Koen Folkers 
door in het doel, 3- 0. 

In de laatste twintig minuten ont-
snapte Malolepszy en de rechts-
buiten van SVL legde de bal 
panklaar neer voor Polle West-
broek, 4-0. SVL verzuimde daar-
na de score verder op te voeren 
en Stephan Zeilstra redde nog 
de Castricumse eer. De centra-
le verdediger schoot een voorzet 
van Maarten van Duivenvoorde 
binnen, 4-1. (foto: Han de Swart).

Harde kennismaking Nouws 
met internationale atletiek  

Castricum – Tijdens het EK In-
dooratletiek is Mark Nouws ge-
strand in de eerste ronde van de 
1500m. De Castricummer be-
landde tijdens zijn serie aan de 

achterkant van het veld en wist 
het gat met de voorsten niet 
meer te dichten. In een tijd van 
3.49.78 finishte Nouws als acht-
ste in de derde en laatste serie.

De Croonenburg dames 
pakken uit tegen Gemini
Castricum - De dames van 
Croonenburg speelden tegen 
naaste concurrent Gemini uit  
Hilversum. De eerste set ging 
verloren. Daarna pakten de  da-
mes flink uit en wonnen set 2, 3 
en 4 op rij. Croonenburg worstelt 
zich langzaam maar zeker uit 
de degradatiezorgen. Croonen-
burg staat nu los van de naas-

te concurrenten maar zal de ko-
mende weken nog flink wat pun-
ten moeten pakken om p/d wed-
strijden te kunnen ontlopen. Met 
de inzet en vechtlust van deze 
wedstrijd zal dat zeker lukken. 
De volgende thuiswedstrijd van 
de dames is op 23 maart tegen 
Dinto om 17.00 uur in sporthal de 
Bloemen. 

IJpelaan overklast Pronk
Limmen - Patrick IJpelaan heeft 
donderdagavond de eerste rit 
in een nieuwe regelmatigheids-
klassement over vijf wedstrijden 
om de O.L.G. bokaal overtuigend 
gewonnen. Voordat de rit van 
start ging, was de huldiging van 
de winnaar van vorige week, Kay 
Pronk (zie foto).

Patrick IJpelaan trok direct het 
peloton op een langgerekt lint. 
Al in de eerste omloop vielen de 
nodige gaten in de groep. Al-
leen Kay Pronk wist aan te ha-
ken bij IJpelaan. Dit ging ech-
ter op hangen en wurgen. Zelfs 
in een overmoedige bui streefde 

Pronk zijn tegenstander voorbij. 
Deze overmoed van Pronk liet 
zien, dat zijn te kleine motor niet 
op kan tegen het duurvermogen 
van de grote motor van IJpelaan. 
Het kwam zelfs zover dat Kay 
Pronk zich helemaal opblies en 
de koers voor gezien moest hou-
den. Door het uitvallen van Pronk 
wist, de na een lange blessure-
tijd terug kerende Milosj van Re-
nesser, knap beslag te leggen 
op plek twee. De winnaar van de 
vorige week Henk Jan Verdonk, 
pakte toch weer verdienstelijk 
voor respectievelijk Dennis van 
Dalen en Chris Kemp, een fraaie 
derde plaats.

Bridge- en biljartcentrum 
Castricum bestaat 30 jaar

Castricum - In verband met het dertigjarig bestaan van BBC Castri-
cum wordt er in april het open Castricumse kampioenschap gehou-
den. De speeldata zijn maandag 8 april, woensdag 10 april, maandag 
15 april, woensdag 17 april en finale zaterdag 20 april. Aanvangstij-
den wedstrijden 19.00 uur, finale 13.00 uur.
Inschrijven kan op dinsdag bij WIK vanaf 19.00 uur, op vrijdag vanaf 
19.00 uur bij ‘t Stetje en op maandag bij BVO van 9.00 tot 12.00 uur.

Voor meer informatie kijk op de website van het biljart- en bridge-
centrum www.bbccastricum.nl. De wedstrijden worden gehouden in 
het biljart- en bridgecentrum, Stetweg 41 te Castricum.

Limmen Vr1 wint topper 
tegen FC Purmerend

Limmen - Limmen speelde on-
rustig, rommelig en niet fel ge-
noeg. Bijzonder, want FC Pur-
merend kon bij winst op gelij-
ke hoogte komen met koploper 
Limmen. In de 20e minuut straf-
te FC Purmerend de slappe start 
van Limmen af en zo stond het 
1-0. Limmen rechtte hierna de 
rug en ging meer persoonlij-
ke duels winnen, onder aanvoe-
ring van aanvoerder Yvonne. Het 
was dan ook Yvonne die na een 
goede interceptie de bal bij Leah 
kreeg, die op haar beurt met een 
mooie steekpas Sophie bereikt. 
Sophie bleef sterk op de been 
en schoot keurig de gelijkmaker 

binnen, 1-1. Nina kwam in het 
veld voor Marleen, die alles ge-
geven had de eerste helft in de 
spits. In de gelijkopgaande strijd 
die daarna tot de rust volgde was 
het Sanne die na een mooie aan-
val de bal nog op de paal schoot.  
Twee minuten na rust was het 
Yvonne die met een steekbal 
Leah vrij voor de keepster van 
FC Purmerend zette en die wist 
wel raad met deze mogelijkheid. 
Limmen bleef daarna voetbal-
len, maar FC Purmerend bleef 
er soms snel en gevaarlijk uit-
komen. 
Halverwege de tweede helft 
vloeiden de krachten bij FC Pur-

merend weg en kreeg Limmen 
diverse kansen op uitbreiding 
van de score. Het was dan ook 
Leah die het verschil tot uitdruk-
king liet komen op het score-
bord. Daarna nog diverse goe-
de mogelijkheden voor Limmen. 
Achterin hield Limmen met inval-
keepster Tamara op goal de deur 
goed dicht, waardoor Limmen 
de drie punten kon bijschrijven. 
Een prima tweede helft van Lim-
men waardoor de overwinning 
verdiend was. De andere naaste 
concurrent Always Forward won 
ruim van De Meern, de tegen-
stander van Limmen van zondag. 

‘s Avonds kregen de dames 
nog de verrassing dat er door 
het wegvallen van Buitenveldert  
een andere periodeverdeling is 
gekomen, waardoor Limmen de 
winnaar is van de eerste periode. 

Jan Stroomer dagwinnaar
bij de Salamander

Castricum - Zondag 3 maart  
trokken 39 leden van de Sala-
mander weer naar de Castricum-
se kust voor de op een na laat-
ste wedstrijd. Na de gure om-
standigheden van voorgaande 
wedstrijden was het nu beter. 
De zee was kaal en helder wat 
doorgaans niet goed is voor vis. 
Toch wisten 30 vissers een vis-
je te vangen. Nu de ontknoping 
nadert stijgt de spanning in het 
klassement. Met maar een paar 
punten verschil kunnen Willem 
Olbers, Hielke Boomsma en John 

Willems alle drie nog kampioen 
worden. De dagwinnaar was Jan 
Stroomer met 233 cm aan vis. 
Tweede werd John Willems met 
187 cm, hij doet dus weer goede 
zaken voor het kampioenschap. 
Derde werd Ben Prins met 158 
cm. Jan en Ben kaapte de du-
re punten weg en de beslissing 
valt op de laatste wedstrijd dag 
op zondag 24 maart.
Komend seizoen ook mee vis-
sen? Kijk op de website: www.
zeevisvereniging-de-salaman-
der.nl.
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