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Rie 
Duijkersloot 

106 jaar
Limmen – Zondagmiddag 
vierde mevrouw Rie Duij-
kersloot in de Camaren haar 
106de verjaardag. Het feest 
werd gevierd met veel familie-
leden die hun tante Rie kwa-
men feliciteren. Loco-burge-
meester Klijnstra kwam na-
mens de gemeente langs om 

mevrouw Duijkersloot van har-
te geluk te wensen.
Rie Duijkersloot werd gebo-
ren op 2 maart 1909 in Lim-
men. Haar vader kan zij zich 
niet meer herinneren, want die 
overleed toen zij pas zes jaar 
was. 
Het gezin bestond toen uit vijf 

kinderen. Later trouwde haar 
moeder met een weduwnaar 
die ook vijf kinderen had. De 
gezinnen werden samenge-
voegd en later kwamen er nog 
twee kinderen bij. 
In het hechte gezin heers-
te veel gezelligheid. Kinderen 
van alle broers en zusters ko-
men nog regelmatig bij hun 
tante op visite. Mevrouw Duij-
kersloot is zelf nooit getrouwd, 
maar geniet zeer van de regel-
matige visites van alle nichten 
en neven. Nicht Carla heeft het 
meest contact met haar tante 
en doet veel voor haar. 
Maar ook andere nichten 
en neven dragen hun steen-
tje bij. Mevrouw Duijkersloot 
werd zondag dan ook flink in 
de bloemetjes gezet en genoot 
van alle aandacht, haar gebak-
je en een heerlijk advocaatje.
Voor een 106-jarige verkeert 
mevrouw Duijkersloot in een 
goede gezondheid. Alleen haar 
gehoor speelt haar wat parten. 
In De Camaren wordt mevrouw 
Duijkersloot prima verzorgd. Zij 
gaat elke dag even naar het 
restaurant voor een kopje kof-
fie en wat gezelligheid.

Politie geeft compositie-
tekening overvaller vrij

Castricum – De politie heeft 
een compositietekening vrijge-
geven van een van de overval-
lers die op 15 januari een ge-
welddadige woningoverval in de 
Castricumse Costerstraat pleeg-
den. Twee overvallers drongen 
rond 16.40 uur het huis binnen, 
bedreigden een vrouw en haar 
7-jarige kind met een wapen en 
bonden ze vast. De vrouw raakte 
daarbij gewond. De overvallers 
gingen er met enkele dure hor-
loges, andere sieraden en een 
erfstuk vandoor.
De man op de compositiete-
kening, met stekeltjeshaar en 
stoppelbaardje, belde bij de wo-
ning aan. Hij droeg donkere kle-
ding en had een pistool bij zich. 
Bij het verlaten van de woning 
maakte hij ook een karatetrap 
naar een buurman, die argwaan 
had gekregen.
Ook zijn handlanger droeg 
zwarte kleding. Hij had een ca-
puchon over z’n hoofd en droeg 

een zwarte sporttas. Van deze 
verdachte is geen compositie-
tekening gemaakt. Vervolgens 
zijn ze op een scooter gevlucht 
en via de Noordermaatweg, een 
landweggetje, richting Beverwijk 
gereden. 

Akersloot - Zonnebloem afde-
ling Akersloot houdt een rom-
melmarkt op zaterdag 14 maart 
van 10.00 tot circa 15.00 uur. 
De rommelmarkt wordt gehou-
den in ’t  Kruispunt, Mozartlaan 
1 B. De opbrengst van de markt 
wordt bestemd  voor de oude-
ren van Akersloot. De toegang 
is gratis.

Rommelmarkt

Castricum - Maandag 23 fe-
bruari is een jonge man slacht-
offer geworden van een agres-
sieve aanval. De politie ver-
zoekt getuigen zich te mel-
den via 0900-8844. Omstreeks 
15.00 uur werd het slachtoffer 
door een aantal jongeren opge-
wacht bij Geesterhage. Eén van 
die jongens hield het slachtof-
fer in een nekklem, een ande-
re jongen trapte tegen zijn be-
nen. Het slachtoffer kwam als 
gevolg hiervan met een klap op 
de grond terecht. Een van de 
aanvallers ging op zijn borst-
kas zitten. Vervolgens werd het 
slachtoffer wederom tegen de 
benen geschopt. Daarna stap-
ten de daders op en liepen 

weg in de richting van Gees-
terduin. Een paar minuten hier-
na kwam het slachtoffer de 
groep jongens weer tegen, dit-
maal op het Raadhuisplein. De-
zelfde aanvaller  vloog weer op 
het slachtoffer af en greep de-
ze met twee handen bij de keel. 
De jongen werd weer onder-
uitgeschopt en weer ging die 
jongen op de borstkas van het 
slachtoffer zitten. 
Er is geroepen ‘Steek zijn haar 
in de fik’. Het slachtoffer zag 
zijn belager lachen en zag dat 
er een aansteker gepakt werd 
en vervolgens hoorde hij het 
sissen van gas bij zijn oor en 
rook hij de lucht van verbrand 
haar.

Ernstig geweldsdelict
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Kant en klaar
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Frisse Elstar appel, bros boterdeeg, 
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Burgerlijke stand Castricum
Overledenen
Akersloot - 20-02-2015: Dirk Bes-
se. Castricum - 09-02-2015: Hen-
dricus Gevers. 11-02-2015: Fran-
ciscus A. Amende. 12-02-2015: 
Jacoba M. Schut. 15-02-2015: 
Hendrika Klein. 17-02-2015: Ger-
trude A.F. van den Broek. 18-02-
2015:  Martinus D.S. Wolfs. 19-02-
2015:  Hendrik Glas. 20-02-2015: 
Cornelia M.G. Clijn. 21-02-2015: 
Martje de Vries. Limmen - 13-02-
2015: Geertruida A. Vaatstra. 14-
02-2015: Niels Ris. 15-02-2015: 
Johannes J. Kool. 16-02-2015: 
Adrianus P. Smit.

Geboortes
Akersloot - 08-02-2015: Roos 
Zuurbier dochter van Arnoldus 
C.G. Zuurbier en Jorien S. Bak-
ker. Castricum - 30-01-2015: Lot-
te Corine Ribbens dochter van 
Mark R. Ribbens en Nienke Pa-
po. 09-02-2015: Nathan Gijs Hen-
drik van der Eng zoon van Tom 
van der Eng en Anne J. Bruning. 
12-02-2015: Jelissa Nicky Maria 
Zuurbier dochter van Nicky Wil-
lems en Charlotte W.M. Zuurbier. 
12-02-2015: 
Noud Henket zoon van Roy L.B. 
Henket en Marleen Monteban. 
13-02-2015: Roar Schermer zoon 
van Oscar A. Schermer en Fio-
na Arens. 14-02-2015: An We-
ijer dochter van Freek Weijer en 
Marieke H.W. Borremans. 14-02-
2015: Nova Elise Bas dochter van 
Danny Bas en Debora Mantel. 17-

02-2015: Tamar Wilma Connie Ja-
ger dochter van Rudo S. Jager en 
Annemarie van Zutphen. 18-02-
2015: Jesse de Wildt zoon van 
Jordy de Wildt en Chantal Olbers. 
19-02-2015: Jake Rijerkerk zoon 
van Arjen W.  Rijerkerk en Ta-
mara W.A. van der Plank. 22-02-
2015: Luka Cornelis Visser zoon 
van Peter H.C. Visser en Marjolein 
C. Haak. Limmen - 22-02-2015: 
Henry Klasen zoon van Jan Kla-
sen en Simone C.J. Stet. De Wou-
de - 15-02-2015: Vince Timo Key-
ner zoon van Stefan Keyner en 
Kim E. 

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Akersloot - 25-02-2015: Arjan T.B. 
Gottmer en Myrna C.L. Starreveld. 
Castricum - 13-02-2015: 
Rogier C. Meijen en Clasina M. 
Winkel. 19-02-2015: Sjoerd J. 
Klein Overmeen en Yvette D. Wig-
man. 26-02-2015: Benjamin Groot 
en Alexandra M. Kogels. Limmen 
- 16-02-2015: Patrick J.J. de Win-
ter en Klaziena C. Roukema. 

Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Akersloot - 18-02-2015: Fran-
ciscus J.T.J. Koenis en Afra M. 
Schouten. Castricum - 25-02-
2015: Rick Settels en Yvette Twisk. 
Limmen - 18-02-2015: Robert W. 
Feller en Cornelia P.J. van Rooij-
en. Elders - 18-02-2015: Robert J. 
Sweris en Deborah E.R.J. Kolijn.

Geef autokrakers geen kans

Castricum - Uit analyses van 
politie Castricum is gebleken dat 
er de afgelopen maanden een 
toename is van het aantal au-
to-inbraken binnen de gemeen-
te Castricum voornamelijk in de 
nachtelijke uren. Dit was voor 
hen aanleiding de eigenaren van 
dit type bestelbusjes schriftelijk 
te benaderen.
Wijkagent Wesley Wessen-
dorp (omgeving Castricum cen-
trum - zuid - noord en Oranje-
buurt): ,,De inbreker(s) hebben 
het vooral gemunt op bestelbus-
jes van het type Ford Transit en 
Opel Vivaro, maar ook andere 
types staan in deze analyse. Je 
bent even aan het vouwen, maar 
dan heb je wel in één keer alle 
eigenaren benaderd van de type 
voertuigen die het meest slacht-
offer zijn. Vaak wordt de ruit 
aan de linker- of rechtervoorzij-
de ingeslagen. Eenmaal binnen 
wordt dan middels de knop de 
achterklep geopend en zo wor-
den waardevolle spullen wegge-

nomen. Dat je geen waardevol-
le spullen in je auto moet laten 
liggen is algemeen bekend, maar 
denk ook aan andere beveili-
gingsmiddelen. De politie doet 
de volgende aanbevelingen: 
Neem contact op met je dealer 
om de knop voor de achterzijde 
uit te schakelen. Denk eens aan 
een alarmsysteem. Een Navilock 
is een afdekplaat die het navi-
gatiesysteem beschermt. Laat 
je ruiten, spiegels en het navi-
gatiesysteem etsen. Informeer 
naar voertuigvolgsystemen. In-
stalleer slotbouten om velgen te 
beschermen. Ook is het moge-
lijk om de kentekenplaten extra 
te beveiligen, hiervoor kunt u te-
recht bij de autodealer.
Bent u getuige van een (po-
ging tot) auto-inbraak? De vol-
gende informatie wil de politie 
graag van u horen om daders 
aan te kunnen houden: signa-
lementen van verdachte perso-
nen/daders: uiterlijke kenmer-
ken als lengte, haar, kleding. In 
welke voertuigen verplaatsen zij 
zich, zoals: merk, type en kente-
ken, maar dat kan bijvoorbeeld 
ook een fiets of bromfiets zijn: 
welke kleur, type, merk of ande-
re opvallende kenmerken.
Ziet u mensen in uw buurt of 
straat die daar niet thuis horen 
en bijvoorbeeld opvallen omdat 
ze meer dan normale aandacht 
hebben voor geparkeerde au-
to’s en/of de omgeving? Of heeft 
u het gevoel dat hun aanwezig-
heid niet klopt? Dit zijn situaties 
waarop de politie zo snel moge-
lijk zal reageren. Bel dan direct 
1-1-2.’’ Twitter: @POL_Wessen-
dorp

Gedumpt afval in brand
Castricum- Woensdagavond 
om 21.40 uur werden de spuit-
gasten van Limmen opgeroepen 
voor een brandgerucht aan de 
Zeeweg – N513. Het bleek ech-
ter op het einde van de Bluemer-

weg te zijn waar een hoop met 
gedumpt afval in de brand was 
gestoken. De spuitgasten heb-
ben de brandhaard geblust en 
de politie heeft het in onderzoek. 
(foto: Hans Peter Olivier)
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Mex Beachbar: weer lekker 
uitgaan in hartje Castricum
Castricum – Gezellig uitgaan in 
hartje Castricum, dat belooft Mex 
Beachbar. Deze feestbar met 
strandgevoel is sinds kort ge-
vestigd aan Dorpsstraat 20. Met 
verschillende concepten en mu-
zieksoorten willen eigenares-
se Megan Verfondern uit Assen-
delft en haar vriend Vincent We-
ber uit Castricum het uitgaans-
leven in Castricum oppeppen. 
Mex Beachbar heeft een aparte 
cocktailbar, een eigen rookhok 
en grootse plannen voor het pro-
gramma. Toegang vanaf 18 jaar.
,,Nadat wij een succesvolle bar 
in Zaandam hadden, was er een 
kans om terug te gaan naar ons 
favoriete dorp’’, aldus Megan. 
,,Wij hopen dat ons concept zo-
wel mensen uit Castricum als be-
zoekers van daarbuiten aantrekt, 
net zoals het vroeger was toen 
mensen vanuit heel Noord-Hol-
land naar Castricum kwamen om 
hier uit te gaan. Wat wij willen be-
reiken is dat onze gasten het va-
kantiegevoel krijgen. Wij vinden 
het leuk om steeds nieuwe men-
sen te ontmoeten en dat gaat ze-
ker gebeuren met ons program-
ma. Wij organiseren feesten van 
rock & roll tot house, maar ook 
komt er live bluesmuziek. Zater-
dag 7 maart is onze eerste stand 
up comedy-avond met comedi-
ans bekend van Comedy Central 
en Comedy Café Amsterdam. De 

toegang bedraagt 7,50 euro. Het 
is ook mogelijk een eigen tafel te 
reserveren.’’
Bij Mex Beachbar is een apar-
te cocktailbar waar regelmatig 
nieuwe cocktails (met vers fruit) 
worden gepresenteerd. Belang-
rijke voetbalwedstrijden zijn op 
het grote scherm te zien en als er 
een doelpunt valt is het natuur-
lijk elke keer groot feest. Mex 
Beachbar is nu geopend van 
woensdag tot en met zondag, 
maar in de zomer zijn zij zeven 
dagen per week geopend. Voor 
wat voorpret kun je kijken op Fa-
cebook: Mex Beachbar Castri-
cum.
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Oecumenisch 
vesper

Castricum - Zaterdag 7 maart is 
er om 17.00 uur is in de Dorps-
kerk te Castricum weer een oecu-
menisch vesper in de serie Red-
dende engelen. Deze vesper in de 
40-dagentijd voor Pasen zal gaan 
over Jezus op de Olijfberg, als 
hij daar bidt vlak voor zijn kruizi-
ging. Vanwaar komt hulp als een 
mens in grote nood is? Voorgan-
ger is pastor Bea Breugem. In no-
vember hield zij in Heiloo een le-
zing getiteld: ‘Een engel? Bewaar 
me!’ over de engel als boodschap-
per van God, die een bevrijden-
de invloed kan uitoefenen op een 
mensenleven, zoals zij ook zelf er-
varen heeft. Medewerking wordt 
verleend door het Liturgiekoor on-
der leiding van Jelle Jan Klinkert.

Vrouwen in en om de 
Russische literatuur

Castricum - Poesjkin, 
Dostojevski, Tolstoj, Tsjechov, 
Solzjenitsyn: wie kent ze niet? 
Maar wat is de bijdrage van vrou-
wen aan die unieke Russische li-
teratuur? Henk van Lubeck, oud-
Castricummer en Rusland-ken-
ner, geeft donderdag 26 maart 
een lezing over ‘Vrouwen in en 
om de Russische literatuur’. De 
titel van deze lezing geeft aan 
dat het hier niet uitsluitend om 
vrouwelijke auteurs gaat. Zeker 
in de 19de eeuw zijn vrouwen 
vooral ‘de vrouw van’ (Tolstoj, 
Dostojevski), dan wel ‘persona-
ge’ in romans (de diverse Anna’s 
en Olga’s). De lezing duurt twee 
uur en vindt plaats in het Bon-
hoeffer College, Pieter Kieftstraat 
20. Aanvang is 19.30 uur, de kos-
ten zijn 12 euro. Aanmelden kan 
via www.plusactiviteiten.nl, meer 
informatie: 0251-671837.

Limmen Artistiek en Creatief
Limmen - Limmen Cultuur 
houdt op zaterdag 14 en zondag 
15 maart in het Cultureel Cen-
trum Vredeburg aan de Dussel-
dorperweg 64 een expositie van 
kunstenaars uit Limmen en wij-
de omgeving. Het is voor de 
41ste keer dat Limmen Cultuur 
de expositie Artistiek en Creatief 
houdt. Dit jaar is de animo om 
mee te doen enorm en de orga-
nisatie is dan ook zeer verheugd 
met de vele nieuwe exposanten.
Op de bovenverdieping van de 
Vredeburg zullen onder andere 
schilderijen, beelden, iconen en 
glaswerk te bewonderen zijn en 
de benedenverdieping is inge-
ruimd voor  exposanten die hun 
keramiek, handgemaakte tassen, 
sieraden en sculpturen zullen to-
nen aan de bezoekers.

De feestelijke opening wordt 
dit jaar verzorgd door wethou-
der Ans Pelzer. Zij is verantwoor-
delijk voor onder meer kunst en 
cultuur binnen de gemeente. 
Op zondagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur is er op de  bovenver-
dieping een optreden van drie 
studenten van het Amsterdam-
se conservatorium, HPS Trio. De 
drie muzikanten, bestaande uit 
Bela, Zoltán en Vincent, spe-
len hun repertoire  voor de be-
zoekers van de expo. Zij spelen 
gypsy jazz,  volledig akoestisch 
en zorgen voor een vrolijke noot 
die ten goed gaat komen aan de 
sfeer op de exposities. De deu-
ren van Vredeburg zijn op bei-
de dagen geopend van 11.00 tot 
17.00 uur en de toegang is gratis.
Zie ook: wwwlimmencultuur.nl.
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Jubileumuitzending 
Castricum105 live 

Castricum – Radiozender 
Castricum105 bestaat 20 jaar 
en dat wordt gevierd. 
Op 7 maart maken de pro-
grammamakers van Castri-
cum105 een live uitzending 
vanuit het Oude Raadhuis 
aan de Dorpsstraat. In de pro-
gramma’s komen prominenten 
langs die te gast of betrokken 
zijn geweest bij programma’s 
van de omroep. In de uitzen-
ding zal worden teruggekeken 
naar het nieuws van de afgelo-
pen twintig jaar. Wat hield Cas-
tricum bezig sinds de uitzen-
dingen van Omroep Castricum 
van start zijn gegaan?
De uitzending begint om 10.00 
uur, Thom Singerling bijt het 
spits af. Om 11.00 uur is het 
de beurt aan Willem Seignette, 
om 11.45 uur hoort u het pro-
gramma 105SportLive. 
Tot 13.15 uur zullen allerlei 
sporters, die regelmatig te gast 
zijn in het programma, de re-
vue passeren. Tussen 13.15 uur 
en 14.00 zal Anton van Kaam 
met zijn programma Commuzi-

ka te horen zijn. Boy van Mou-
rik neemt het stokje daarna 
over. Om 15.00 uur is het dan 
de beurt aan Johan Vermeer, 
presentator van de Flashback-
show. 
De afsluiting is in handen van 
Sander Verschoor en Maar-
ten Glorie. Iedereen is van har-
te welkom om de uitzending bij 
te wonen. De radio-uitzending 
wordt ook live uitgezonden op 
C-TV. 
Castricum105 is tot ver in de 
regio te beluisteren via de 
ether op 105.0 FM. Op de ka-
bel is Castricum105 te ont-
vangen op 104.5FM in Castri-
cum en Bakkum en op 89.0FM 
in Limmen, Akersloot en De 
Woude. Op de digitale kabel 
is Castricum105 in Castricum 
en Bakkum te horen op kanaal 
916, in Limmen, Akersloot en 
De Woude op kanaal 786. C-
TV is digitaal te zien op kanaal 
41 in Castricum en Bakkum 
op kanaal 41 en in Limmen, 
Akersloot en De Woude op ka-
naal 46. (foto: Henk Hommes)

Castricum - Enthousiast over de 
tablet/iPad? Wie er meer van wil 
weten of overweegt er één aan 
te schaffen, kan naar het Tablet 
Café komen. Deskundige vrijwil-
ligers van Welzijn Castricum zijn 
aanwezig om te helpen bij de 
vragen. De toegang is gratis. Het 
Tablet Café wordt gehouden in 
het leescafé van de bibliotheek 
van 14.00 tot 16.00 uur op vrij-
dagmiddag 13 maart.

Tablet Café

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur   woensdag 20.00 uur

Birdman
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur  dinsdag 21.00 uur
Focus

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur 

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  

woensdag 20.00 uur
Selma

vrijdag 18.45 uur 
Fifty Shades of Grey
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

dinsdag 20.00 uur
Michiel de Ruyter 

vrijdag & zondag 16.00 uur 
Gooische Vrouwen 2

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur   

Paddington
zaterdag 16.00 uur   

zondag 11.00 uur   woensdag 16.00 uur   
Big Hero 6 - 2D

zaterdag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Spongebob 2 (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 13.30 uur   
Jack bestelt een broertje

Programma 5 maart t/m 11 maart 2015

Birdman op de planken
Is het een komedie of is het dra-
ma? Eigenlijk een beetje van 
allebei. De film Birdman, de-
ze week in premiere in Corso, 
gaat over acteur Riggan Thom-
son, gespeeld door Michael Ke-
aton, die in de jaren negentig 
wereldberoemd was als actie-
held Birdman in de gelijknami-
ge serie films. 
Maar nu hij werkt aan de pre-
mière van een toneelstuk op 

Broadway, worstelt hij met zijn 
ego, zijn familie en zijn carriè-
re maar bovenal met zichzelf. Hij 
huurt acteur Mike Shiner (Ed-
ward Norton) in als tegenspe-
ler, dit zorgt voor vuurwerk op 
de planken, maar chaos in de 
coulissen. 
Birdman kreeg een Oscar voor 
beste film, beste regie, beste ori-
ginele scenario en cinematogra-
fie! Kijken dus!

Selma
De Amerikaans-Britse film Sel-
ma is een must voor mensen 
die houden van geschiedenis 
en waargebeurde verhalen.
De film gaat over Martin Luther  
King die een stem gaf aan de 
onderdrukte Afro-Amerikanen 

in de Verenigde Staten. In 1965 
zou King drie vreedzame pro-
testmarsen in Alabama lopen 
van het plaatsje Selma naar 
Montgomery. 
Bij de eerste mars werd door 
de politie echter al zeer ge-
welddadig ingegrepen, waarna 
deze de geschiedenis in ging 
als het Bloody Sunday Conflict.
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Dameskoor Pancratius jubileert
Castricum - Dameskoor Pancra-
tius is nog op zoek naar nieuwe 
leden. Het koor viert dit jaar haar 
55-jarig jubileum.
Vroeger werden in de Pancrati-
uskerk in Castricum veel dien-
sten verzorgd door het toenmali-
ge Herenkoor van die kerk. Aan-
gezien trouwerijen en uitvaarten 
echter over het algemeen door-
deweeks plaatsvinden en mannen 
in die tijd dan vaak moesten wer-
ken, ontstond 55 jaar geleden het 
idee een koor met vrouwen op te 
richten. Vrouwen konden namelijk 
in die tijd makkelijker tussen hun 
werkzaamheden door even naar 
de kerk gaan om te zingen. Daar 
ligt de oorsprong van het Dames-
koor Pancratius, dat in 55 jaar al 
bij heel wat uitvaarten en trouwe-
rijen heeft gezongen. 
Het Dameskoor Pancratius, dat 
ooit met drie vrouwen begon, be-
staat momenteel uit vijftien vrou-

wen. Er wordt nu nog voorname-
lijk bij uitvaarten gezongen en zo’n 
zes keer per jaar in een gewone 
zondagsviering. Af en toe zingt het 
koor in een verzorgingstehuis. Ge-
middeld is het koor zo’n drie keer 
in de maand actief. Het repertoi-
re is zeer afwisselend. Naast Latijn 
en Nederlands worden ook lie-
deren in andere talen gezongen. 
Om het 55-jarig jubileum te vieren 
wordt momenteel een mis inge-
studeerd van de Belgische 20ste 
eeuwse componist Ivo Mortel-
mans. Het koor zou graag nieuwe 
leden erbij willen hebben. Zan-
gervaring is niet vereist. De repe-
tities vinden plaats op donderdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur in 
het Parochiehuis naast de Pancra-
tiuskerk. Tijd voor koffie en thee is 
er natuurlijk ook. U kunt gewoon 
langskomen of voor informatie 
bellen met mevrouw de Haan, se-
cretaris van het koor, via 650744. 

 

Castricum - Dinsdagavond 17 
maart om 19.30 uur wordt, aan 
de vooravond van de verkiezin-
gen voor Provinciale Staten, in het 
gemeentehuis van Castricum een 
politiek debat gehouden. Waar 
gaat het om in het provinciale be-
stuur? Waar kies je voor als je op 
woensdag 18 maart naar de stem-
bus gaat? Natuur, energie, duur-
zaamheid, economie, infrastruc-
tuur en democratie zijn belang-
rijke onderwerpen. Niet alleen 
voor de provincie maar ook voor 
de gemeente. Daarom zijn op 17 
maart politici van de Castricum-
se gemeenteraad en van Provin-
ciale Staten uitgenodigd. Zij zul-
len met elkaar en met de zaal in 

debat gaan over deze onderwer-
pen en over nieuwe onderwer-
pen die vanuit de zaal naar voren 
komen. Er valt rond natuur, ener-
gie, duurzaamheid, economie, in-
frastructuur en democratie nog-
al wat te kiezen. Rond al deze on-
derwerpen moet in actie gekomen 
worden. De vraag is hoe alle poli-
tieke partijen daarover denken en 
wat zij daarbij verwachten van ge-
meente en provincie. In interac-
tie met de zaal krijgen politici van 
links tot rechts deze vraag voorge-
legd. Deze avond wordt georgani-
seerd door CALorie en TT Castri-
cum. Zodat alle bezoekers de vol-
gende dag beter geïnformeerd 
naar de stembus kunnen gaan!

Acupunctuur en massage
Smooth Relief nu 
ook in Castricum
Castricum – Maandag 9 maart 
opent Mirjam van Huis haar 
praktijk op Tijm 2a te Castricum. 
Mirjam runt sinds 2001 haar the-
rapeutische praktijk Smooth Re-
lief (www.smoothrelief.com) 
voor Acupunctuur en Massage 
in Amsterdam. Van Huis groei-
de op in Castricum. Na de mid-
delbare school studeerde zij en-
kele jaren psychologie en filoso-
fie aan de Universiteit van Am-
sterdam. Zij vond haar roeping 
echter in acupunctuur en mas-
sagetherapie. Men kan bij haar 
terecht voor een acupunctuur-

behandeling, een therapeuti-
sche massagebehandeling of 
een combinatie daarvan. Be-
handelingen worden deels ver-
goed. Mirjam is lid van de Ver-
eniging van Natuurgeneeskun-
dige Therapeuten (VNT). Zij is 
een allround therapeut en men-
sen van dienst zijn op zowel het 
fysieke als mentale/emotione-
le vlak. Meer informatie: www.
smoothrelief.com/acupunctuur-
castricum of ww.smoothrelief.
com/massage-castricum. E-mail 
naar info@smoothrelief.com of 
bel 06-15630276.

Paarden en honden op strand
Castricum – De gemeenteraad 
van Castricum zal 2 april gaan 
beslissen over een nieuwe plaat-
selijke verordening. Een van de 
voorgestelde wijzigingen is om de 
tijden dat paarden en honden op 
het strand mogen gelijk te stellen 
met die van de gemeente Bergen. 
Van 1 oktober tot 1 mei mogen 
honden en paarden daar onbe-
perkt op het strand komen, met 
uitzondering van zon- en feest-

dagen, dan is het strand tussen 
12.00 en 19.00 uur voor hen ver-
boden gebied. Van 1 mei tot 1 ok-
tober mogen zij alleen op de ac-
tiviteitenstranden komen. Op de 
zonnestranden mogen zij zich 
dan slechts voor 10.00 uur en na 
19.00 uur uur op het strand bevin-
den. Henk Diepeveen en Iet van 
Hoofd van Actiegroep Honden en 
Paarden op het Strand hopen op 
een positieve stemming.

Castricum – Donderdagavond 
5 maart start om 19.30 uur het 
Raadsplein van de gemeen-
te Castricum. Om 19.30 uur zijn 
er twee sessies: de bespreking 
motie en amendementen voor 
het plan van aanpak en de on-
derzoeksopzet voor recreatie-
park DuynParc (Zanderij). De 
andere sessie om 19.30 uur gaat 
over het formuleren en eventuele 
wensen en bedenkingen bij het 
handhavingsbeleid. Dan starten 
om 20.30 uur de volgende twee 
sessies: Bespreking ter voorbe-
reiding op de klankbordgroep 
BUCH op 7 maart en de andere 
sessie behandelt een motie van 
VVD en PvdA over het burenak-
koord. Vervolgens start om 21.45 
uur de raadsvergadering. Daar-
in onder meer het debat over 
het burgerinitiatief over het vast-
stellen van de referendumver-
ordening en de draagvlakme-
ting over de komst van recrea-
tiepark Zanderij. In vervolg op 
de eerdere Raadscarrousel ver-
wacht men een besluit te nemen 
over dit park. Ook wordt verant-
woording over de fractiebudget-
ten afgelegd. De volledige agen-
da is terug te vinden op www.
castricum.nl.

5 Maart 
Raadsplein

Limmen - Woensdag 4 maart is 
er bij Conquista Club van 14.00 
tot 17.00 uur met een open in-
loop voor iedereen van 8 tot 
en met 14 jaar. Vrijdagavond 6 
maart is er Club X-tra XL Club 
Disco van 19.30 tot 22.00 uur. 
DJ Dave en een guest zorgen 
voor vette beats en de hits van 
nu. Een gave lichtshow, decor 
en rookmachine zorgen voor de 
sfeer. Iedereen tussen de 11 tot 
en met 15 jaar is welkom, en-
tree is gratis. Zaterdagochtend  
7 maart is er Kids van 10.30 tot 
12.00 uur met abstract schil-
deren. Vind jij het ook zo leuk 
om te tekenen en te schilderen 
en nieuwe mogelijkheden te 
ontdekken? Vormen, lijnen en 
kleuren het kan allemaal, want 
abstract betekent eigenlijk dat 
het niet echt hoeft te bestaan. 
Zaterdagavond 7 maart kun 
je bij Club X-tra van 19.00 tot 
22.00 uur poolen. Er zijn ver-
se keu’s dus dat kun je niet 
meer als excuus gebruiken. In 
the pocket dus met die ballen! 
Woensdagmiddag  11 maart 
is er dan weer Club van 14.00 
tot 17.00 uur met open inloop. 
Er zijn diverse spellen, poolbil-
jart, darts, WII & PS 3 met een 
reeks aancoole games op groot 
breedbeeld of levensecht film-
doek én negen computers met 
internet waarvan zes met mul-
tiplay. Ook kun je de nieuw-
ste hits draaien in het DJ-hok. 
Ze hebben ook FIFA 14, op een 
groot filmdoek... WOW!

Activiteiten 
bij Conquista

Vitesse trakteert senioren 
op gezellige middag
Castricum - Vrijdagmiddag was 
een drukte van belang op de 
Puikman. Tijdens de jaarlijkse 
ouderenmiddag van de suppor-
tersvereniging van Vitesse kon-
den de senioren genieten van 
een gezellige klaverjasdrive. Om 
precies 14.00 uur ging de klaver-
jasdrive van start onder het ge-
not van koffie met cake. Daarna 
kreeg de vaste groep kantineme-
dewerkers het al gauw druk met 
bestellingen van advocaat met 
slagroom, andere lekkere drank-
jes en hapjes. En uiteraard deed 

dat de stemming flink stijgen. Na 
afloop van het kaarten werd de 
traditionele soepmaaltijd geser-
veerd. Tenslotte werd de middag 
afgesloten met de prijsuitreiking, 
waarbij er een prijs beschikbaar 
was voor zowel de hoogst- als de 
laagst geklasseerden. Ook gin-
gen vele deelnemers dankzij de 
gebruikelijke loting nog met een 
prijsje naar huis. Winnaar werd 
uiteindelijk de heer Borst met 
5441 punten. De tweede prijs, 
dankzij 3194 punten, ging naar 
Tini Martens.

www. .nl

www. .nl
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Castricumse Laura Treffers helpt 
met fysiotherapie in Ethiopië

Castricum - De 22-jarige fy-
siotherapeute Laura Treffers  is 
sinds kort afgestudeerd als fy-
siotherapeute aan Hogeschool 
Leiden. De geboren Castricum-
se koos voor haar afstuderen 
voor een onderzoek in Ethiopië. 
Samen met Robin Mullens (me-
destudente uit Alphen aan den 
Rijn) heeft zij onderzoek gedaan 
naar de fysiotherapeutische ken-
nis en vaardigheden van lokale 
gezondheidswerkers. 
In Ethiopië hebben zij zich spe-
cifi ek gericht op behandeling en 
onderzoek bij kinderen met een 
cerebrale parese (bewegings-
stoornis). Ook hebben ze trai-
ning gegeven en een handboek 
ontwikkeld. De training is uitein-
delijk geëvalueerd zodat ze kon-
den aantonen dat er daadwerke-
lijk verbetering was opgetreden.
Laura Treffers: ,,Voor dit onder-
zoek hebben we drie maanden 
in Kersa gewoond, een plaats-
je dat niet op de kaart te vinden 
is. Wie Kersa ooit zou willen be-
zoeken: als je naar Asella rijdt en 
aan het eind van het dorpje bij 
een modderpad rechtsaf slaat en 
dat twee uur volgt kom je er van-
zelf. Kersa bestaat uit een weg 
met daaraan grenzend hutjes 
van modder en riet. Boodschap-
pen deden we twee keer per 
week op een klein marktje waar 
je alleen aardappels, sla, wor-
tels en bietjes kon kopen. Mobiel 
netwerk of internet was alleen 
beperkt aanwezig als het wind-
stil was en niet regende, dus bij-
na nooit. Om nog maar over sa-
nitaire voorzieningen te zwijgen, 
ik heb in die drie maanden onge-
veer vijf keer gedoucht.
Ik heb gemerkt dat het lastig kan 
zijn om met lokale organisaties 
samen te werken. Het geld dat 
wordt geschonken wordt niet al-

tijd aan de juiste dingen uitgege-
ven. De organisatie waar wij voor 
werkten had bijvoorbeeld wel 
twee jeeps, maar beschikte niet 
over hulpmiddelen of oefenma-
teriaal voor de behandelingen. Ik 
heb daarom besloten om zelf de 
touwtjes in handen te nemen en 
ga in april voor drie weken terug.
Ik ging op zoek naar een orga-
nisatie en een sponsor. Mut-
tathara wilde mij gelukkig steu-
nen. The Reach Another Foun-
dation (RAF) was erg te spreken 
over het plan dat ik had geschre-
ven en wilde mij erg graag heb-
ben. RAF is een organisatie op-
gericht door twee broers (bei-
den neurochirurg, oorspronke-
lijk uit Nederland) en werkt sa-
men met het Addis Ababa Uni-
versity Hospital. Samen met an-
dere (para)medici uit onder an-
dere de USA, UK en Nederland 
richten wij ons op kinderen met 
autisme, spina bifi da (open rug-
getje) en hydrocephalus (water-
hoofd). Ik zal mij vooral richten 
op het opzetten en uitvoeren van 
trainingen en geven van advies 
aan de lokale paramedici en de 
ouders/verzorgers van de kinde-
ren.’’ Wie Laura wilt steunen kan 
een mail sturen naar is.treffers@
gmail.com.

Castricum – Als bestuurslid is 
men maatschappelijk betrokken, 
ondernemend en bezig met het 
initiëren van  nieuwe ontwikke-
lingen. Men heeft affi niteit met 
de doelgroep van de organisatie,  
beschikt over goede communi-
catieve eigenschappen, kan den-
ken en handelen op bestuurlijk 
niveau of is een uitstekend net-
werker. En een  penningmeester 
is uiteraard goed met cijfers. In 
een functie als bestuurslid kan 
men veel van zichzelf kwijt.  Wie 
de uitdaging aan wil gaan, wordt 
gevraagd een kijkje te nemen 
op de website www.vrijwilligers-
werkcastricum.nl en bij de va-
catures de zoekterm activiteiten 
op ‘besturen’ te zetten. Dan ziet 
u dat een aantal ouderenbon-
den, het Rode Kruis Castricum, 
Stichting Castricum helpt Mut-
tathara, TIOS Limmen, Dorps-
huis de Kern, Alzheimer Neder-
land en de Stichting Meergranen 
(De Bakkerij)  een bestuurslid 
zoeken. Om samen te bekijken 
welke taak het meest past, kunt 
u ook een afspraak maken voor 
een intakegesprek bij het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, onderdeel 
van Welzijn Castricum, tel. 0251-
656562 of mailen naar vcc@wel-
zijncastricum.nl. 

Bestuursleden 
gezocht

Castricum – Montessori-
school Castricum houdt op 
woensdag 11 maart aan Koe-
koeksbloem 55 een open och-
tend. Voor ouders die voor de 
keuze staan op welke school zij 
hun kinderen willen doen, is dit 
een goede gelegenheid kennis 
te maken met het Montessori-
onderwijs. Om 9.00 uur zal di-
recteur Emé Jonkman belang-
stellenden met een kopje kof-
fi e welkom heten en een korte 
introductie geven. Daarna kan 
een kijkje worden genomen 
in de klassen waar de kinde-
ren aan het werk zijn. Ouders 
en leerkrachten zullen aanwe-
zig zijn om bezoekers rond te 
leiden en vragen te beantwoor-
den. Enkele kinderen uit groep 
8 zullen, desgewenst,  uw peu-
ters opvangen in het speello-
kaal terwijl u op uw gemak de 
school kunt bekijken. Om on-
geveer 11.00 uur zal de open 
ochtend worden afgesloten. 
Degenen die niet in de gele-
genheid zijn de open ochtend 
te bezoeken kunnen voor meer 
informatie of een rondleiding 
uiteraard altijd contact opne-
men met directeur Emé Jonk-
man (telefoon 0251-654888, e-
mail info@obsdemontessori.nl) 
of een bezoek brengen aan de 
website www.obsdemontesso-
ri.nl.

Open ochtend 
Montessorischool

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Croonenburg 
funvolley in opmars

Castricum - Afgelopen vakan-
tie hebben maar liefst 60 kinde-
ren tussen de 3 en 12 jaar ken-
nisgemaakt met funvolley en 
smashbal. In samenwerking met 
sportservice Kennemerland en 
sporthal de Bloemen gaven een 
aantal jeugdleden onder leiding 
van ervaren trainers twee cli-
nics.  
Allereerst waren de jongsten 
van 3 tot 6 jaar aan de beurt. De 
balvaardigheidsoefeningen wa-
ren verpakt in kindvriendelijke 
opdrachten. De kinderen had-
den er enorm veel plezier in. 
Daarna waren de leerlingen van 
de basisschool aan de beurt. Ie-
dere vakantie geeft volleybal-
vereniging Croonenburg leerlin-
gen de kans om kennis te ma-
ken met volleybal en in het bij-

zonder smashbal. Croonenburg 
wil in de maanden maart en 
april kinderen van 3 tot 12 jaar 
voor een gunstig tarief kennis 
laten maken met volleybal. In de 
maanden mei en juni wordt het 
zaalvolleybal omgeruild voor het 
beachvolleybal. De funvolley-
baltraining is op woensdag van 
16.00 tot 17.00 uur in de sport-
hal de Bloemen. De leerlingen 
van groep 3, 4 en 5 trainen op 
maandag van 16.30-17.30 uur 
in de sportzaal van het Clusi-
us. De leerlingen van groep 6, 7 
en 8 trainen op woensdag van 
16.30-18.00 in sporthal de Bloe-
men. De leerlingen van groep 3 
t/m 8 trainen ook in de Enterij 
in Limmen. De eerste drie keer 
zijn gratis. Zie ook: www.croo-
nenburg.nl.

Linda Hes VVD Castricum 
zoekt steun Burenakkoord
Castricum - Linda Hes van 
VVD Castricum zal op 5 maart 
in de carrousel vergadering 
steun zoeken voor haar motie 
Burenakkoord. Wil je in Castri-
cum bouwen dan heb je te ma-
ken met regels en wetgeving. 
Sommige procedures kunnen 
lang en ingewikkeld zijn, bij-
voorbeeld omdat alle aanwo-
nenden moeten worden inge-
licht en hun stem moeten kun-
nen laten horen. 
De gemeenten Hoorn en Zaan-
stad hebben met name voor 
dat deel een oplossing gevon-
den; het Burenakkoord. Wan-
neer een inwoner van deze ge-
meenten bij de aanvraag kan 
aantonen dat de omwonen-
den het plan steunen wordt de 
kans op medewerking van ge-
meentelijke zijde groter en kan 
dat de procedure bekorten. Dat 
betekent uiteraard niet dat als 
de omwonenden akkoord zijn 
met een plan dit dan automa-
tisch zal worden goedgekeurd. 
Maar het betekent wel dat de 

gemeentelijke kaders fl exibeler 
worden en ruimte bieden voor 
nieuwe initiatieven.
De VVD is een groot voorstan-
der van het verminderen van 
regeldruk en is van mening dat 
als alle aan- en omwonenden 
zich kunnen vinden in een be-
paald plan, de gemeente daar-
mee rekening heeft te houden. 
Bijkomend voordeel is dat de 
kans op bezwaarschriften en 
zienswijzen fors vermindert en 
dat initiatieven sneller door-
gang zullen vinden. 
Om bovenstaande redenen 
is Linda Hes van mening dat 
goed voorbeeld goed doet vol-
gen en dat in navolging van de 
hiervoor genoemde gemeen-
ten ook in Castricum het bu-
renakkoord onderdeel zou 
moeten gaan uitmaken van 
daarvoor in aanmerking ko-
mende aanvragen en proce-
dures. 
De motie wordt mede onderte-
kend door de Partij van de Ar-
beid.

Castricum - Op maandag 9 
maart slaan Duikvereniging De 
Lamantijn uit Castricum en Team 
Oud en Jong de handen ineen 
om gezamenlijk geld op te ha-
len voor de strijd tegen kanker. 
Mensen kunnen meedoen met 
een introductieduik in het zwem-
bad kun je kennis maken met 
duiken onder leiding van de in-
structeurs van duikvereniging de 
Lamantijn. Tegelijkertijd spon-
sor je direct team Oud en Jong 
(voorheen team Cal d’ HuZes) 
voor hun tocht op de Alpe D’ Hu-
Zes. Heb je interesse om mee te 
doen stuur dan een mailtje naar 
ijsendijk@kpnmail.nl. De kosten 
van deze introductietraining be-
dragen 30 euro waarvan 25 euro 
naar Alpe d’ HuZes gaan. Dit is 

inclusief gebruik van duikappa-
ratuur, toegang tot het zwembad 
en een kopje koffi e of thee. De 
introductieduik vindt plaats in 
zwembad de Witte Brug in Cas-
tricum op maandag 9 maart van 
20.00 tot 22.00 uur.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op het westergeest zijn prachtige woningen te zien met een grote verscheidenheid van uit-
straling. Een van deze woningen is  Westergeest 58, zover ik weet is de woning in 1915 gebouwd.Heel 
mooi om te zien. Foto en tekst: Ger Bus

Leven met elkaar
Uitgeest - ‘Gij die zonder zon-
den is werpe de eerste steen’ 
luidt een passage uit het Evan-
gelie volgens Johannes. Een 
voor een druipen de Schrift-
geleerden af en de overspeli-
ge vrouw blijft achter bij Jezus. 
Spijtig genoeg is deze prachtige 
passage een alledaagse realiteit 
in de wereld waarin wij leven. 
Dit zou niet zoveel problemen 
opleveren als men de werkwij-
ze zou toepassen zoals Jezus 
ons dit voordeed. Zo ook in on-
ze eigen parochie, waarin in ve-
len van ons wekelijks schuld be-
lijden en om vergeving vragen. 
Een belangrijk aspect binnen 
ons geloof is acceptatie van een 
ieder en vergeving van zonden, 
ook van en voor een ieder. 
Waarom moest het zo ver ko-
men en moest onze Pastoor ge-
straft worden op buitenspori-
ge wijze? Fouten worden over-
al gemaakt en veelal vakkun-
dig hersteld. Waarom is aan on-
ze Pastoor Bruno deze gelegen-
heid niet gegeven? Persoonlijk 
ken ik Pastoor Bruno als mens, 
een mens die open staat voor 
dialoog. Een mens waarvan de 
oorsprong in Italië ligt, een land 
dat wij niet met onze kerkelij-
ke cultuur kunnen vergelijken. 
Maar vooral ken ik Pastoor Bru-

no als een mens die dichtbij de 
mensen staat, met oprechte in-
teresse. Ik weet absoluut ze-
ker dat velen in onze parochie in 
moeilijke tijden of in periode van 
ziekte op de steun en aanwezig-
heid van Pastoor Bruno hebben 
kunnen rekenen. Wie heeft de 
Pastoor nooit een hand geschud 
aan het einde van een eucharis-
tieviering? 

Schokkend is hoe een kleine 
groep mensen één mens zo ver 
kan krijgen dat deze niet meer 
in staat is terug te keren binnen 
onze parochie. Een parochie 
waarin hij zich ooit veilig heeft 
gevoeld. Hoe moet een ieder 
binnen onze parochie zich vei-
lig voelen, als de Herder is ver-
dreven? De Herder waar sommi-
gen van ons blijkbaar nog naar 
op zoek zijn was reeds al gevon-
den. Spijtig genoeg door som-
migen niet opgemerkt, zoals ook 
de redder aan het kruis stierf. 
Aangesprokenen: haalt u alstu-
blieft eerst de balk uit uw eigen 
oog en dan pas de splinter uit 
dat van een ander zoals Matte-
us geschreven heeft. Maar blijf 
vooral in dialoog met elkaar.

J.W. Vergouw
Acoliet Uitgeest - Heerlijk en ook wel 

verhelderend om de zaken eens 
van een afstand te bekijken. Net 
terug van een dagje skiën op de 
Katschberg, in Karinthië, kun-
nen we de strapatsen van on-
ze tegenstanders in de compe-
titie eens onder de loep nemen. 
Sinds we in alle lijnen na ron-
de 1 de spelverdelingen invoe-
ren kunnen we, ook op vakantie, 
analyseren wie het goed heeft 
gedaan, of minder goed, en, 
vooral voor jezelf, waar verbeter-
punten kunnen worden geïden-
tificeerd. Want beter bridgen, 
dat willen we allemaal wel. Zoals 
de Friezen zeggen (nu eens een 
keer geen latijn): ‘sizzen is neat, 
mar dwaen is in ding’.
Neem spel 15 in de A-lijn. Twee 
kampioenskandidaten lopen te-
gen een gedeelde nul aan door 
opportunistisch bieden van de 
tegenpartij: 6 schoppen, con-
tract, met samen 27 pt. Hoe zou 
het bieden gegaan zijn bij die 
opportunisten? West heeft in de 
tweede hand 11 pt, dun 5-kaart-
je schoppen. Vroeger een ge-
heide pas, maar nu? Open 1 
schoppen! Bij Oost, met 16pt. 
en een 4-kaart schoppen mee, 
met daarnaast een mooie 5-krt 
ruiten, slaan direct de stoppen 
door: 4SA, azenvragen. Oost 
geeft zijn twee azen aan en West 
besluit tot 6 schoppen. Spelen is 
eenvoudig. Na de uitkomst met 
harten of klaveren is West (af-
gezien van troeven die toevallig 
ook nog ‘s dicht zitten) afhanke-
lijk van het goed zitten van rui-
ten Heer. En die zit goed. En dat 
is niet het enige dat nodig is: rui-

ten Heer moet precies in drieën 
zitten, anders gaat het feest niet 
door. Maar het feest gaat wél 
door: de twee kleinste ruitent-
jes van Oost worden hoog. Alles 
bij elkaar een kans van 18% (rui-
ten H wel of niet goed = 50%, de 
uitstaande ruitens 3-3 = 36%). 
Maar goed, Harry Twaalfho-
ven-Eric Molenaar winnen des-
ondanks deze sessie met een 
mooie 60%. Carien en Jaap Wil-
lemse overkomen deze gedeel-
de nul iets minder, maar, ‘In het 
veen ...’Rest ons nog te melden 
dat Elly en Aad Stuijt, in de D-lijn, 
de hoogste score van de avond 
halen, ruim 65% en dat Cas van 
Andel met invaller Joop Smeets 
nummer 1 wordt in de B-lijn; Op 
naar de A!

A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-
Eric Molenaar 60,83% 2 Klaas 
de Groot-Peter Kossen 58,33% 
3 Fred v Andel-Ruud Berkhout 
56,67%; 
B-lijn: 1 Cas v Andel-
Joop Smeets 55,73% 2 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
54,69% 3 Lea v Dommelen-Nel 
Weber 54,17%; 
C-lijn: 1 Ria Beerens-Riet Me-
ijer 58,75% 2/3 Gerda Geukes-
Ans Stephan 56,25% 2/3 Theo 
Huising-Pieter Andringa 56,25%;
D-lijn: 1 Elly Stuijt-Aad Stuijt 
65,10% 2 Marianne de Groot-
Hans Kollerie 62,50% 3 Ineke 
Pabon-Martin Pabon 51,56%; 
E-lijn: 1 Riny v Wijk-Ton v Wijk 
60,81% 2 Will Griffith-Annie 
Sanders 56,44% 3 Margriet de 
Beurs-Tineke Eijking 56,35%.
Paul Wijte

        Bridgenieuws

Uitgeest - Mensenrechtenor-
ganisatie Amnesty Internatio-
nal houdt in 2015 voor de der-
tiende keer een landelijke collec-
te. In de gemeente Uitgeest zul-
len de collectanten van 1 tot en 
met 7 maart de straat op gaan. In 
2014 gingen in heel Nederland 
25.000 vrijwilligers langs de deu-
ren en werd 1,62 miljoen opge-
haald voor het mensenrechten-
werk van Amnesty.  
Met het geld dat tijdens de col-
lecte bijvoorbeeld wordt opge-
haald, kan Amnesty haar werk 
blijven doen. Bijvoorbeeld voor 
Ales Bialiatski. Op 21 juni 2014 
werd de Wit-Russische mensen-
rechtenverdediger Ales Bialiat-
ski onverwacht vrijgelaten, na 
drie jaar in de gevangenis geze-
ten te hebben. Hij zat een gevan-
genisstraf van vierenhalf jaar uit 
vanwege zijn betrokkenheid bij 
Viasna. Deze mensenrechten-
organisatie ondersteunt slacht-
offers van schendingen en ver-
zamelt informatie over de men-
senrechtensituatie in het land.  
Amnesty voerde uitvoerig actie 
voor de vrijlating van Bialiatski 
in 2013. Later gaf hij aan dat hij 
mede door de druk vanuit Am-
nesty is vrijgelaten.

‘Geef om 
vrijheid’

Regio - Tientallen grote zilver-
reigers komen elke avond in 
de winter uit de wijde omge-
ving naar de gemeenschappe-
lijke slaapplaats in het Wormer- 
en Jisperveld. Het is een fantas-
tisch schouwspel, wanneer in de 
avondschemering van verschil-
lende kanten grote witte vogels 
komen aanvliegen en plaatsne-
men in de bomen. Onlangs zijn 
er 75 geteld! 
Zaterdag 7 maart kunt u dit 
spektakel zelf aanschouwen tij-
dens een vaarexcursie met een 
gids van 18.00 tot 19.30 uur. Re-
serveren bij bezoekerscentrum 

De Poelboerderij in Wormer via 
075-6219100 of per e-mail be-
zoekerscentrum@poelboerderij.
nl onder vermelding van naam, 
aantal personen en telefoon-
nummer. Kosten 14 euro, kinde-
ren 3 euro. Leden Natuurmonu-
menten, Vogelbescherming Ne-
derland, Vogelbeschermings-
wacht Zaanstreek en Vrienden 
van bezoekerscentrum De Poel-
boerderij 10 euro. Meer infor-
matie: www.poelboerderij.nl  Af-
vaart bezoekerscentrum Poel-
boerderij, Veerdijk 106 in Wor-
mer. Op de foto zilverreigers op 
hun slaapplaats (foto: Larry Kef)



Uitgeest weet niet te 
winnen van Vitesse
Castricum - Op papier leek de 
wedstrijd Uitgeest-Vitesse een 
interessante streekderby te wor-
den. Uitgeest dat vorige week na 
een prima reeks de tweede  pe-
riodetitel had veroverd en Vites-
se, dat vanaf eind oktober vorig 
jaar geen uitwedstrijden meer 
had verloren. Bovendien had de 
ploeg van trainer Van der Fits 
iets goed te maken vanwege de 
matige verliespartij een week 
geleden thuis tegen LSVV. Het 
in talrijke mate opgekomen pu-
bliek had zich dan ook verheugd 
op een heuse derby, maar mede 
door de harde wind dwars over 
het veld was goed voetbal niet of 
nauwelijks mogelijk. Uiteindelijk 
werden de punten na een matig 
duel broederlijk verdeeld.
De eerste helft ging redelijk ge-
lijk op. Vanuit het niets kwam 
Uitgeest op een 1-0 voorsprong 
toen keeper Tom Laan na een 
kwartier spelen door een be-
paald niet al te hard schot werd 
verrast. Vitesse, met de van een 
beenbreuk herstelde Robert Poel 
weer in de gelederen, probeerde 
daarna wel de opgelopen ach-
terstand weg te werken, maar 
slaagde er niet om het de ver-

dediging van de thuisploeg echt 
moeilijk te maken.
Na rust, met Desmond de Waard 
als vervanger van Tom Spil, was 
het balbezit meer voor Vitesse. 
Pas een kwartier voor tijd viel 
een opwindend moment te no-
teren, toen een schot van af-
stand van een van de aanvallers 
van Uitgeest net voorlangs het 
doel ging. Uitgeest geloofde het 
wel een beetje, en waande zich 
al bijna zeker van een welhaast 
historische thuiszege op Vitesse. 
Het venijn zat echter in de staart. 
Zo’n 5 minuten voor het einde 
werd de bal uit een corner voor 
het doel gebracht. In de daarop-
volgende scrimmage werd eerst 
nog een inzet van Jort Kaandorp 
van de lijn gehaald, maar de bal 
kwam daarbij tegen de hand van 
een van de verdedigers. De toe-
gekende strafschop werd feil-
loos benut door aanvoerder Jort 
Kaandorp: 1-1. Uitgeest pro-
beerde daarna nog wel de ba-
kens te verzetten maar echt ge-
vaarlijk worden zat er niet meer 
in. Zo eindigde de teleurstellen-
de derby gezien het vertoonde 
spel in een terechte puntende-
ling.

Henk Louwe 
toont karakter
Akersloot – Alkmaarder Henk 
Louwe heeft donderdagavond 
op Sportcomplex de Cloppen-
burgh de derde rit in de competi-
tie om de Kids and Parents Bike-
school (KPB) mountainbike cup 
gewonnen. Henk Louwe en Chris 
Kemp uit Egmond aan de Hoef 
gaven gezicht aan deze wedstrijd 
die onder natte omstandighe-
den verreden werd. Chris Kemp 
moest na verloop van tijd pas op 
de plaats maken en Louwe la-
ten gaan. Lange tijd bleef Chris 
Kemp op een gaatje rijden dat 
nog te overbruggen leek. Niets 
was minder waar, toen bleek dat 
het zicht op leider Louwe steeds 
minder werd. De geleverde in-
spanning van Kemp had toch zijn 
tol geëist en hij kon voorgoed af-
scheid nemen van een mogelijke 
aspiratie op de winst. Henk Lou-
we reed solo naar de finish voor 
plek een. Ook Chris Kemp kwam 
zonder verdere dreiging solo 
aan, maar wel voor een tweede 
plaats.

Moeizame zege FCC
Castricum - FC Castricum heeft 
het zichzelf moeilijk gemaakt te-
gen rode lantaarndrager Hellas 
Sport. Beide ploegen misten een 
strafschop, kregen veel kansen 
en brachten veel sensatie. Toen 
de kruitdampen waren opgetrok-
ken, stond er 4-1 op het scorebord 
en maakte FC Castricum een eind 
aan een serie van drie nederlagen. 
FC Castricum kwam furieus uit de 
startblokken met mooie kansen 
voor Tobias de Koning en Maarten 
van Duivenvoorde, die uitstekend 
speelde. Na een onderbreking 
van tien minuten wegens een irri-
gatiedekseltje kreeg de thuisclub 
het opeens veel moeilijker met 
de Zaandammers. Toch kwam FC 
Castricum simpel op voorsprong. 
Na een mooie aanval legde Ela-
rio Zweet breed op Van Duiven-
voorde: 1-0. Even later kreeg Hel-
las Sport een strafschop, die door 
keeper Lars Beukers uit het doel 

werd geranseld. Meteen na rust 
weer een offensief FC Castricum 
en vooral Joris Schekkerman was 
hierbij een belangrijke schakel. 
Uit zijn voorzet scoorde Sebasti-
aan Weber 2-0. Deze geruststel-
lende marge was van korte duur. 
Met een schuiver in de uiterste 
hoek bracht Hellas Sport de stand 
op 2-1 en de wedstrijd lag weer 
open. Een paar minuten later werd 
Van Duivenvoorde onderuit ge-
haald. Net als tegen Amstelveen 
schoot Weber de terechte straf-
schop te zacht in. Meteen daarop 
bekroonde Van Duivenvoorde een 
mooie aanval door het midden 
met zijn tweede doelpunt. Hellas 
Sport geloofde het wel. Duco de 
Koning schoot hard op de paal en 
stond vervolgens aan de basis van 
de 4-1. De Koning zette een paar 
man voor schut en gaf Daan Ha-
maker een niet te missen kans: 
4-1. (Foto: Jacob de Maar)

Informatieavond 
Tennisclub Bakkum 

Bakkum – Vrijdagavond 6 maart 
houdt Tennisclub Bakkum voor 
nieuwe leden en belangstellen-
den een informatieavond, de 
aanvang is om 19.45 uur. Op 
deze avond zullen verschillen-
de bestuurs- en commissiele-
den uitleg geven over het reilen 
en zeilen binnen de club. Uiter-
aard komen daarbij verschillen-
de voor nieuwe leden belang-
rijke en wetenswaardige zaken 
aan de orde, die hen kunnen hel-
pen om zich snel bij TC Bakkum 
thuis te voelen. Vanzelfsprekend 
is er alle ruimte voor het stellen 

van vragen. Een gekwalificeer-
de tennistrainer geeft op deze 
avond informatie over de moge-
lijkheden voor tennislessen, voor 
zowel beginners als gevorder-
den. Uiteraard is er gelegenheid 
om zich hiervoor aan te melden. 
Om teleurstelling te voorkomen 
is het advies om hiermee niet te 
lang te wachten, want het is be-
langrijk dat deelnemers in een 
passend tennisgroepje wordt in-
gedeeld. Voor tennislessen kun-
nen leden zich ook inschrijven 
via de website van TC Bakkum: 
www.tcbakkum.nl. 

Monsterzege Castricumse 
tafeltennisdames
Castricum - Twee dames van 
tafeltennisvereniging Castricum, 
te weten Wendy van Zilt-Wokke 
en Sandra Staring hebben een 
monsterscore bij de tweede be-
kerwedstrijd in de tweede ronde 
behaald. Ze gingen naar Weesp 
om tegen hun tegenstanders zo-
veel mogelijk punten te verga-
ren om eventueel naar de fina-
leavond  van de bekercompetitie 
te kunnen gaan. 
De eerste wedstrijdavond had 
reeds 8 van de 10 punten op-
geleverd en voor een zelfde re-
sultaat zouden ze tekenen. Het 
waren spannende wedstrijden, 
waarbij een aantal keer in vijf 
sets gestreden moest worden 
om de winst. Dat lukte de da-
mes! En hoe: uiteindelijk waren 

alle 10 punten voor de Castri-
cumse dames. 
Daarbij kan opgemerkt worden 
dat in de bekercompetitie zowel 
dames als heren tafeltennissen, 
Wendy en Sandra hadden deze 
keer zelfs alleen heren tegenover 
zich. Met in totaal al 18 pun-
ten en nog een bekeravond te 
gaan kunnen we stellen dat ze al 
met een been in de finaleavond 
staan. De Castricumsen hebben 
nog maar drie van de 10 punten 
in de laatste partij van de twee-
de ronde nodig om op de fina-
leavond te kunnen strijden. Ge-
zien het resultaat tot nu toe moet 
dat mogelijk zijn. Zowel de laat-
ste partij van de tweede ronde, 
als de finaleavond vinden plaats 
in mei.

Bakkum - Zondag 29 maart ver-
zorgt Jeu de Boulesvereniging de 
Stetters een kosteloze clinic voor 
mensen vanaf circa 50 jaar die 
met dit spannende én laagdrem-
pelige spel kennis willen maken. 
Om 13.30 uur begint de clinic op 
het prachtige Jeu de Boulester-
rein van de Stetters op Sportpark 
Wouterland, van Haerlemlaan 
31a. De clinic is voor mensen, al-
leengaanden en stellen, die zich 
de beginselen van dit leuke spel 
eigen willen maken. Meer info: 
Loes Sloots: 0251 670642 of via 
e-mail: loessloots@ziggo.nl. Zie 
ook www.stetters.nl.

Gratis clinic 
jeu de boules

Sven 6e bij NK 
Indooratletiek
Castricum - Tijdens het NK In-
dooratletiek voor junioren be-
haalde Castricummer Sven 
Schoonebeek afgelopen zon-
dag op de 1500 meter de zes-
de plek. Hij finishte in de fina-
lerace na 4.09.9 en verbeter-
de daarmee zijn persoonlijk re-
cord met bijna drie seconden. 
De 18-jarige Sven liep een dag 
eerder in de series eenvoudig 
naar een finaleplek. Hij was als 
zevende geplaatst voor het na-
tionale kampioenschap in het 
Apeldoornse Omnisport.Zondag 8 maart 14.00 uur:

Limmen  -  HSV

balsponsor: Keurslagerij snel 
 sporthuis johan jansen

pupil v.d. week: ricK de groot (speler Limmen D5)
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Picobello voor grote 
klussen rond het huis

Limmen - Nu de eerste zonne-
stralen zich laten zien, gaan de 
ogen weer richting tuin. Het eerste 
groen komt weer op en de tijd is in 
aantocht dat er werk verzet moet 
worden. Maar er zijn klussen waar 
hulp bij nodig is, de wortels van 
een boom of struiken verwijderen 
bijvoorbeeld, er moet een vijver 
gegraven worden of het is hard 
nodig dat de bestrating wordt 

aangepakt. In dat geval biedt Wil-
lem Pepping van Picobello Grond-
werk Limmen de oplossing.  
,,Maar ik ben voor nog veel meer 
werkzaamheden inzetbaar”, vertelt 
Willem. ,,Zoals bijvoorbeeld het 
uitgraven van de fundering van 
een nieuwe aanbouw of het ver-
wijderen van zware objecten zo-
als bielzen uit de tuin. Bovendien 
verhuur ik mezelf als gediplo-

Geld op het dak bespaart meer

Zonbespaart, 
de totaalbespaar installateur

Castricum – Zonbespaart le-
vert kwaliteit en service en een 
van de onderdelen van deze ser-
vice is het verzorgen van de gra-
tis teruggave van de btw. ,,Wie 
door Zonbespaart een zonnes-
troomsysteem laat installeren, 
kan er op rekenen dat wij kos-
teloos zorgen voor de btw-te-
ruggave”, legt eigenaar Mark 
Meijne uit. ,,Zo hebben onze 
klanten alleen maar voordelen 
van deze regeling zonder dat zij 
er iets voor hoeven te doen. Je 
hoeft je niet in te schrijven bij 
de Kamer van Koophandel, er 
wordt alleen een btw-nummer 
aangevraagd en wij regelen al-
les. Door deze regeling zal het 
aanvangsrendement nog meer 
stijgen.’’ Mark zegt lachend: 
,,Tenslotte brengt geld op het 
dak meer op dan bij de bank.”
Naast deze service biedt Zon-
bespaart de beste kwaliteit. ,,Wij 
werken uitsluitend met topmer-
ken waarbij wij standaard tien 
jaar garantie bieden op alle pro-
ducten. Zo schaft men altijd een 
goed renderend systeem aan. Je 
kan er zelfs voor kiezen om de-
ze garanties op te rekken naar 
twintig jaar. Doordat wij gecerti-
fi ceerd en SEI erkend zijn, heb-
ben wij alle kennis en kunde in 
huis voor het monteren van een 
veilig en goed renderend sy-
steem. Het liefst komen wij bij 
de mensen thuis voor een per-

soonlijk gesprek om de situatie 
samen te bekijken en te bespre-
ken. Wat volgt is een op maat 
gesneden offerte. Daarin be-
spreken wij met elkaar welke 
verschillende systemen het best 
bij de persoonlijke situatie past.” 
En het veilig werken is een pré 
bij ons, we hebben de afgelopen 
tijd toch weer ‘installateurs’ ge-
zien die daar anders over den-
ken. Door onze samenwerking 
met Lammers-Toepoel, Aanne-
mersbedrijf Ruud Martens en 
HES elektrotechniek zijn wij in 
staat uw huis energie-neutraal 
of nul op de meter te maken. 
Dus alle facetten onder 1 dak in 

Castricum.’’
Zonbespaart is een erkend 
elektrotechnisch installateur en 
kan naast een zonnestroom-
systeem ook laadstations voor 
elektrische auto`s, LED-verlich-
ting, elektrotechnische aanpas-
singen of een geheel nieuwe 
huisinstallatie aanbieden. Bo-
vendien is dit het adres voor 
domotica, ofwel huisautomati-
sering, en beveiligingssystemen. 
Zonbespaart is gevestigd aan 
Castricummerwerf 49 in Cas-
tricum. Mailen kan naar info@
zonbespaartbv.nl of zie www.
zonbespaartbv.nl. Bellen kan 
naar 0251-676221.

meerd machinist op kraan, sho-
vel, vrachtwagen en autokraan. 
Ook kan ik tegen scherpe prijzen 
grond, zand, stenen, gebroken 
puin, grind, graszoden en com-
post leveren.” 
Willem heeft zijn vak geleerd 
op school en in de praktijk. ,,In 
2007 ben ik voor mezelf be-
gonnen. Ik werk voor grote op-
drachtgevers en voor particulie-
ren. Veel opdrachten voer ik uit 
met mijn Kubota U10 minigraver 
die maar 75cm breed is, waardoor 
veel plekken eenvoudig te berei-
ken zijn voor mij, zonder dat ik 
veel schade aanricht. En met mijn 
elektrisch aangedreven kruiwa-
gen, die 200 liter bakinhoud heeft 
en ook maar 75cm breed is, kan 
ik snel redelijk grote hoeveelhe-
den grond of ander materiaal in of 
uit een tuin transporteren zonder 
herrie en stank van een ronken-
de motor.” Willem kan ook ingezet 
worden voor rioleringswerkzaam-
heden, het uitgraven van grond 
voor de aanleg van funderingen, 
bij plaatsing van een trampoline 
of bij de realisering van een ei-
gen zwembad. En hij kan meer… 
Nieuwsgierig? Neem dan contact 
op via tel.: 06-22600915 of pico-
bellolimmen@quicknet.nl. Het 
is een aanrader te kijken op zijn 
website: www.picobellogrondver-
zet.nl. 

Kapsalon A&P staat voor 
ambachtelijke kwaliteit
Castricum - Zaterdag is aan 
Burgemeester Mooijstraat 13 
de nieuwe kapsalon A&P kap-
per geopend. Met deze kapsalon 
willen eigenaren Angelique van 
Lieshout en Peter Ten Cate am-
bachtelijke kwaliteit bieden aan 
dames, heren en kinderen die 
prijs stellen op zorg en aandacht 
als het om hun haren gaat. 
Aan het interieur van deze kap-
salon is al af te lezen dat kwa-
liteit hier zwaar weegt. In twee 
maanden tijd is de voormalige 
lingeriezaak volledig heringe-
richt met mooie kleuren en ma-
terialen en oog voor detail. De 
meubels bij A&P kapper zijn spe-
ciaal voor hen op maat gemaakt. 
,,Wij wilden geen traditioneel in-
terieur’’, aldus Peter. ,,Wij vinden 
het ambacht belangrijk.’’
Peter en Angelique werken al 
jaren samen, maar zijn nu, met 
een collega, Dennis, in Castri-
cum voor zichzelf begonnen. De 
specialiteit van Peter en Den-
nis is het knippen in een goede 
coupe. ,,Uiteraard zijn trends en 
modes belangrijk in de kappers-

wereld,’’ aldus Peter. ,,Maar het 
meest belangrijke is toch dat wij 
ervoor zorgen mensen er op hun 
mooist uit te laten zien. We luis-
teren goed naar de wensen van 
onze cliënten en geven uiteraard 
graag advies. En wij nemen alle 
tijd voor onze klanten.’’
Angelique is gespecialiseerd in 
het vakkundig kleuren van ha-
ren. Daarvoor is een specia-
le hoek in de kapsalon inge-
richt. Gewerkt wordt met kleur- 
en verzorgingsproducten van het 
Italiaanse merk Davines.
Tijdens de kappersbehandelin-
gen krijgen de klanten een heer-
lijk kopje Nespresso koffi e of bi-
ologische thee van Mr. Jones. 
Deze theesoorten zijn ook te 
koop bij A&P kapper.
Als attentie krijgen klanten de-
ze week een gratis fl esje sham-
poo (90 ml) van Davines aange-
boden. Voor een afspraak met 
A&P kapper  kan men bellen met 
06-22390093. A&P kapper is ge-
opend van maandag tot en vrij-
dag van 9.00 tot 18.30 uur en op 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Boekenweek 2015: Waanzin!
Castricum - De 80ste Boeken-
week vindt plaats van zaterdag 7 
maart t/m zondag 15 maart 2015 
en krijgt als thema ‘waanzin’, on-
der het motto: Te gek voor woor-
den. Dimitri Verhulst schrijft het 
Boekenweekgeschenk 2015. Pie-
ter Steinz schrijft het Boekenwee-
kessay.
De Boekenweekbundel Te gek 
voor woorden is het cadeau van 
de bibliotheek aan haar leden. In 
deze bundel nemen prominente 
Nederlanders u mee op reis naar 
hun meest waanzinnige ervaring. 
Het Boekenweekmagazine is een 
rijke bron van informatie bij het 
thema Waanzin: Te gek voor woor-
den. Het staat boordevol boeken-
tips: een keuze uit de mooiste boe-
ken over ‘Waanzin’.Beide uitgaven 
zijn verkrijgbaar zolang de voor-
raad strekt.
Het inmiddels traditionele Boe-
kenbal voor Lezers  dat op de laat-
ste zaterdagavond van de Boeken-
week wordt gehouden, vindt ko-
mend jaar plaats in Haarlem. Op 

zaterdag 14 maart wordt de Licht-
fabriek omgetoverd voor een groot 
feest voor iedereen die de litera-
tuur een warm hart toedraagt. Mu-
ziek, theater, interviews, signeer-
sessies en nog veel meer. Met on-
der anderen Boekenweekauteur 
Dimitri Verhulst, Hanna Bervoets, 
Kees van Beijnum en Menno Wig-
man. Het boekenweekgeschenk is 
het cadeau van de boekhandel bij 
besteding van 12,50 euro aan boe-
ken tijdens de Boekenweek: het 
Boekenweekgeschenk van Dimitri 
Verhulst. Maar dat is nog niet al-
les: op zondag 15 maart, de laatste 
dag van de Boekenweek, kunt u er 
gratis mee reizen in de trein.
De bibliotheek organiseert twee 
lezingen in het kader van de Boe-
kenweek. De eerste is op 10 maart 
door Josha Zwaan, schrijfster van 
onder andere Dwaallicht, de twee-
de op 12 maart door neerlandica 
Wil de Graaf, over Dimitri Verhulst. 
Meer informatie over beide lezin-
gen vindt u op de website van Bi-
bliotheek IJmond Noord. 
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Kees Baars toont 
klasse in libre bij WIK
Castricum - Na een opwarmpar-
tij tegen Peter Vos, die in remise 
eindigde na 26 beurten, moest 
Kees het later op de avond opne-
men tegen een zeer gemotiveerde 
Peter Groenendal. Totaal niet ge-
imponeerd door de goede presta-
tie van Peter, eerder op de avond 
tegen Jörgen Bolten, ging Kees 
van acquit af direct in de aanval, 
met een serie van 17 caramboles. 
De toon was gezet voor de rest 
van de partij, die Kees uitermate 
geconcentreerd in 17 beurten in 
zijn voordeel besliste. Met series 
van 10-11-12-17 en 23 carambo-
les gaf hij Peter geen enkele kans 
op een goed resultaat en pakte 
de vier winstpunten met een par-
tij moyenne van 6.23 en een stij-
gingspercentage van 77%. 
In zijn partij tegen Peter Groenen-
dal liet Jörgen Bolten zijn kans 
liggen om op gelijke hoogte te 
komen met koploper Piet Zon-
neveld, die afwezig was. Jörgen 
kwam geen moment in de wed-
strijd tegen een goed spelende 
Peter, die in 18 beurten zijn 75 ca-
ramboles bij elkaar had gespeeld, 

terwijl Jörgen er nog 22 moest 
maken. 
De andere kandidaat voor een 
top drie plaats, Frans Lute, kwam 
in zijn tweede partij van de avond 
tegen Jaap Rumphorst net te kort 
voor een overwinning of remise. 
Leek zijn voorsprong in de 19de 
beurt, na een prima serie van 15 
caramboles, voldoende voor de 
winst, daarna stokte de productie. 
Jaap profiteerde optimaal van de-
ze inzinking en scoorde in de laat-
ste vier beurten de benodigde 20 
caramboles bij elkaar. De stand in 
voor Huib Moot, Hein Kitsz, be-
zorgde de op derde plaats staan-
de Peter Ent een kater, door met 
1 carambole verschil te winnen in 
30 beurten, terwijl Peter 1 caram-
bole te kort kwam. Door de uitsla-
gen van vanavond zal de beslis-
sing voor de bovenste drie plaat-
sen, pas op de laatste speeldag 
zijn beslag krijgen. Stand: 1. Piet 
Zonneveld 66 punten, 2. Jörgen 
Bolten 62 punten en nummer 3 is 
Peter Ent met 60 punten. Alle drie 
de spelers hebben 22 wedstrijden 
gespeeld.

Aquariuskoor heeft grootse 
plannen in Akersloot

Akersloot - Het Aquariuskoor 
uit Akersloot is al enige maan-
den bezig met een musicalpro-
ject ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan. De musical 
Grootse Plannen in Akersloot 
wordt 17 en 18 april uitgevoerd 
in de RK Kerk. De musical is het 
project van 2015, met veel nieu-
we nummers en voor de mees-
te leden de eerste kennismaking 
met toneelspel. Wat die groot-
se plannen zijn, blijft een verras-
sing maar het wordt beslist een 
avond vol amusement.
Het idee voor een groots jubi-
leumproject ontstond enkele ja-
ren geleden tijdens de jaarver-
gadering. Een comité werd snel 
samengesteld en heel wat idee-
en hebben de revue gepasseerd. 
‘Zullen we The Passion gaan uit-
voeren, de musical Hair of een 
concert?’ Van het één kwam het 
ander en uiteindelijk is er beslo-
ten een musical te laten schrij-
ven, toegespitst op het koor en 
op Akersloot. Akersloot is de 

gemeenschappelijke factor, de 
thuisbasis. De meeste koorleden 
zijn geboren en getogen Aker-
sloters. Een scriptschrijver heeft 
van alle input iets leuks gemaakt 
en onder leiding van een regis-
seuse worden de ‘hoofdrolspe-
lers’ klaargestoomd voor het op-
treden.  
Het Aquariuskoor werd in 1990 
opgericht door oud-leden van 
het vroegere jongerenkoor van 
de RK Kerk. Was het eerst de be-
doeling om af en toe te zingen, al 
heel snel volgde een maandelijks 
optreden in de kerk, tijdens een 
dienst. Daarnaast heeft het koor 
talloze keren meegedaan aan 
korenfestivals en heeft zelfs in 
Paradiso gestaan tijdens de Ko-
rendagen. Het repertoire bestaat 
uit pop, rock en gospel. In de 
musical komt van alles aan bod. 
Kaarten zijn te koop bij No-
vy Velzeboer, Julianaweg 40 te 
Akersloot voor 5 euro per stuk, 
reserveren kan ook via mail naar: 
marian@meijne.nl.

HSV Limmen nieuws
Limmen - Hengelsportvereni-
ging Limmen start op zondag 8 
maart het wedstrijdseizoen met 
een witviswedstrijd in het eigen 
viswater het Stet.  Verzamelen is 
om 8:00 uur bij het parkeerter-
rein van Albert Heijn, na de ste-
kloting is het vertrek naar het 
viswater. De wedstrijd duurt 2 
1/2 uur. Er wordt gevist volgens 
het combiklassement. Hierbij telt 
elke gram voor 1 punt en wordt 
er per gevangen vis nog eens 25 
punten bij opgeteld. De vis wordt 
gedurende de wedstrijd bewaard 
in een ruim leefnet en pas na af-
loop gewogen en geteld. Opge-
ven vooraf is niet nodig. De kos-
ten voor deelname bedragen  3 
euro. Er worden acht witviswed-
strijden gevist, waarvan de vijf 
beste uitslagen tellen voor het 
klassement. De reglementen en 
het gehele jaarprogramma vindt 
u op www.hsvlimmen.nl.
De wedstrijd in het Stet zondag 
zal een moeilijke wedstrijd wor-
den. De resultaten van eerde-
re wedstrijden deze winter ga-
ven vangsten van soms wel 300 
vissen en gewichten tot 15 ki-
lo, maar de aalscholver-invasie 
heeft het water geen goed ge-
daan. De vis zal daardoor moei-
lijker te vinden zijn, maar er is 
altijd wel een visje te vangen. 
Voorzichtig starten en de stek 
opbouwen naar gelang de resul-
taten is het beste advies. Weinig 
lokvoer en bijvoeren met klei-
ne aasdeeltjes is in deze situatie 
vaak de beste tactiek.
Lid worden van HSV Limmen 

geeft u de mogelijkheid te vis-
sen in bijna heel Noord-Holland 
en in zo’n 70% van alle zoete vis-
wateren in Nederland. Tevens 
kunt u meedoen met de diver-
se activiteiten. Voor de jeugd is 
er een competitie, diverse spe-
cialistische cursussen en work-
shops en enkele vistrips met 
street fishing. Voor de 55+-ers 
wordt een complete woensdag-
ochtend-competitie gehouden 
en voor alle leden ouder dan 
12 jaar is er een witvis- en een 
baarscompetitie. Tevens zijn di-
verse workshops voor de jeugd 
ook voor senioren toegankelijk. 
Voor 2015 staan snoekvissen en 
de ‘method feeder’ op het pro-
gramma en zal er weer aandacht 
voor street fishing zijn.
Meer info: bel Rob Jak, 072-
5053858 na 19:00 uur. Dit is te-
vens het adres voor uw lidmaat-
schap of vergunning.

Castricum – Vanaf half april 
worden in de etalages van win-
kels in hartje Castricum kunst-
werken met het thema Vrijheid 
geplaatst. De organisatie is nog 
op zoek naar kunstenaars en 
dichters die met dit thema een 
kunstwerk willen maken en laten 
etaleren. De kunstwerken zijn ui-
teraard gericht op de 5 Mei vie-
ring. Tijdens Bevrijdingsdag wor-
den ze in de vorm van een ex-
positie bijeengebracht. De ma-
terialen, doek en papier en wat 
hiervoor verder nodig is worden 
gesponsord. Er kunnen circa 20 
deelnemers meedoen. Men kan 
zich opgeven bij Lijstenmakerij 
Ida Bakker, Dorpsstraat 102 Cas-
tricum, telefoonnummer 0251-
673977. Vraag wel even naar de 
voorwaarden en spelregels.

Kunstenaars 
gezocht

Castricum - Wilt u zich inzetten 
voor de reumabestrijding in Cas-
tricum en heeft u daarvoor een 
paar uurtjes per jaar beschik-
baar? Word dan collectant voor 
de collecteweek van het Reuma-
fonds van 16 tot en met 21 maart.  
U kunt hiervoor contact opnemen 
met het organisatiecomité voor 
Castricum: Els van Soest, 657786 
of Mieke Kamphuys, 671308. Er 
worden dringend collectanten 
gezocht voor de Dorpsstraat, M.L. 
Kinglaan,  Nansenlaan, Villa Ro-
tonda, Pr. Margriet- en Pr. Marij-
kelaan, Pr. Irene- en Pr. Beatrix-
laan, flatgebouw De Ambassa-
deur, Mr. Nijssen- en Pieter Kieft-
straat, Leo Toepoelstraat, Jacob 
Rensdorp- en Van Hoockerken-
straat, Compaanhof en een deel 
van het Schoutenbosch. Het Reu-
mafonds strijdt voor een beter le-
ven met reuma nu en een leven 
zonder reuma in de toekomst. 

Collectanten 
gezocht

Castricum – Het Informatie-
SteunPunt in de eerste lijn GGZ 
-ISP- houdt in Heemskerk en Be-
verwijk op donderdag 5 maart een 
spreekuur voor mensen met psy-
chische en sociale en/of maat-
schappelijke vragen of problemen, 
locatie Wijkcentrum d’Evelaer van 
12.00 tot 13.30 uur en in Sport-
centrum Toradoshi in Beverwijk 
van 14.15 tot 15.45 uur. In Castri-
cum is het spreekuur woensdag 
25 maart van 15.00 tot 17.00 uur bij 
Stichting Welzijn Castricum, Gees-
terduinweg 5, Castricum. Heeft u 
vragen of problemen over wonen, 
zorg of inkomen? U bent met alle 
vragen van harte welkom om sa-
men te werken aan een oplossing. 
Voor informatie: Martien Luij-
cks,023-5402030 of 023-5402030 
(kantoor ISP), of bij geen gehoor: 
06-50486221 of 06-50486221. Zie 
ook:www.informatiesteunpunt.nl.

Spreekuur ISP

Schaaksprookje 
Blekemolen duurt voort
Limmen - Vrijdag 27 februa-
ri speelden de schakers van SV 
Vredeburg de achttiende ronde 
van de interne competitie. Met 
nog precies tien ronden te gaan, 
neemt de kans op een onver-
wachte afloop toe.
In de vierde ronde van dit 
schaakseizoen kwam Barry Ble-
kemolen, die in 2011 een keer 
als zesde eindigde en verder al-
tijd buiten de top tien viel, aan de 
leiding van de ranglijst. Sinds-
dien heeft hij op basis van ve-
le verrassende overwinningen 
de koppositie niet meer afge-
staan: een waar schaaksprookje. 
Dit maal was de doorgaans ster-
ke Robin Rommel het slachtof-
fer. Lang ging het gelijk op, maar 
in het eindspel wist Blekemolen 
met opportunistische zetten een 
pion te veroveren en als eerste 
het promotieveld te bereiken. De 
achtervolgers van Blekemolen 
kwamen niet verder dan remi-
se, waardoor de voorsprong van 
Blekemolen comfortabeler vor-
men aanneemt: Bob Stolp kwam 
in een koningsgambiet niet door 
de verdedigende opstelling van 
Hidde Ebels heen, terwijl Bert 
Hollander moeite had zich de 
geslepen Jos Admiraal van het 

lijf te houden. Na een gewaagde 
aanval van Hollander nam Ad-
miraal het initiatief over en won 
een pion, maar stelde vanwege 
de latente dreigingen toch remi-
se voor. Jan Borst had de ope-
ningstrucjes van Marlies Sturk 
goed in de smiezen en wist het 
ontstane verschil van twee pion-
nen tot winst uit te bouwen. 
Marc Voorwalt verzuimde te ro-
keren in de opening en die licht-
zinnigheid werd door Gertjan 
Hafkamp hardhandig afgestraft. 
Harold Ebels en Sandra Hol-
lander maakten in een klassie-
ke Spaanse partij geen fouten, 
waarna de remise een logisch 
resultaat was. Chiel Pepping en 
Jan Brantjes speelden een lan-
ge en enerverende partij: in het 
eindspel hadden beiden geen 
goed winstplan waarna tot remi-
se werd besloten. Hans de Goe-
de hervindt enigszins zijn vorm. 
Met zorgvuldige manoeuvres 
werd de winst tegen Adri Been-
tjes veilig gesteld. 
Op donderdag 5 maart speelt 
het viertal van Vredeburg 3 een 
bondswedstrijd in Heerhugo-
waard. Een dag later volgt ronde 
negentien van de interne com-
petitie.
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