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Taxi Castricum
Personenvervoer 
1 t/m 8 personen

Schiphol vanaf € 49,-

Pin betaling aanwezig

06-29 400 800
taxi-castricum.nl

T 0251 67 62 21
dealer
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DEEN Castricum en Akersloot

 
FEESTELIJKE 
HEROPENING 

Deen Castricum

KOM KIJKEN VAN
16 T/M 21 MAART 2015

DEZE WEEK 
IN DE KRANT:

Ralph Castricum van CKenG naar Forza!

Einde coalitiebesprekingen
Castricum - Gemeente-
raadslid Ralph Castricum van 
de lokale partij CKenG is op-
gestapt en verdergegaan 
als Forza! Castricum. CDA 
en GDB hebben daarop la-
ten weten niet meer deel te 
nemen aan de vergevorder-
de coalitiebesprekingen. Met 
deze ontwikkelingen ver-
valt de benodigde meerder-
heid om een nieuwe coalitie 
te vormen.
Op  11 februari was er, na een 
motie van wantrouwen,  spra-
ke van een bestuurscrisis in 
de gemeente Castricum. D66 
en VVD trokken hun steun 
voor de zittende coalitie in en 
trokken hun wethouders te-
rug. De fractievoorzitter van 
CKenG, Roel Beems, heeft 
daarna het voortouw geno-
men om een nieuwe coalitie 
te vormen. Daaraan namen 
acht partijen deel. 

,,Na het opstappen van 
raadslid Castricum zou een 
nieuwe coalitie medeafhan-
kelijk worden van de steun 
van diverse eenmansfracties”, 
aldus Gerrit Branderhorst van 
het CDA namens Wim Swart 
(CDA) en Rob Schijf (GDB). 
,,In de komende twee jaar 
staan belangrijke thema’s  
op de agenda. Een stabie-
le en evenwichtige coalitie is 
dan nodig en raakt naar onze 
mening door de onverwach-
te ontwikkelingen uit beeld.” 
Ron de Haan van De Vrij-
eLijst praat over achterka-
mertjespolitiek. ,,De Vrije-
Lijst betreurt het besluit van 
CDA en GDB om de raads-
leden Borsboom en De Haan 
uit te sluiten van een coalitie 
samen met CKenG, PvdA en 
GroenLinks. De onderteke-
ning door beiden, of één van 
hen, was al voldoende ge-

weest om voorstellen in de 
gemeenteraad aan een po-
litieke meerderheid te hel-
pen, ondanks het wegvallen 
van Ralph Castricum die dit 
weekend aangaf het akkoord 
te links te vinden en coulant 
voor vluchtelingen. Er is door 
CDA en GDB achter mijn rug 
om wel druk uitgeoefend om 
Divera Borsboom eerst weer 
lid te maken van CKenG. Par-
tijen in de raad van Castri-
cum hebben de mond vol van 
transparantie, maar in ach-
terkamertjes is het ook in de-
ze samenstelling niks anders 
dan vriendjespolitiek geble-
ken.” 
Ondertussen wordt druk ge-
speculeerd met welke partij-

en dan wel een coalitie ge-
vormd kan worden. VVD, 
D66, CDA, GDB vormen sa-
men een meerderheid. Als de 
PvdA, goed voor twee zetels, 
aansluit is er zelfs sprake van 
een ruime meerderheid, maar 
het is de vraag of VVD ver-
der wil met PvdA na de be-
stuurscrisis. 
Ralph Castricum gaat ver-
der als een eenmansfractie 
Forza! Castricum. Forza staat 
voor Fortuynistische Op-
roep tot Realistische Zake-
lijke Aanpak. Het was al be-
kend dat het raadslid Castri-
cum en voorman Paul Meijer 
van Forza! contact met elkaar 
hadden en dat de partij mee 
wilde doen aan de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Forza! staat, net zoals Ral-
ph Castricum, zeer kritisch 
tegenover de opvang van 

vluchtelingen en wordt be-
schreven als een rechts-po-
pulistische partij. 
Eerder stapt Divera Bors-
boom op bij CKenG. Zij be-
gon de eenmansfractie Cas-
tricum Lokaal. Linda Hes ver-
ruilde CKenG al eerder voor 
de VVD. 

Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

Lamsburgers
 50 % korting

400 gr. sperziebonen
400 gr. gesch. aardappelen

2 biefstuk tartaar
Samen €4,99

Alle vleeswaren huisgemaakt

Coppa
gebraden gehakt

kalfspaté
Samen €4,99
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 23-02-2016: 
Sophie Esmé Klein Over-
meen, dochter van Sjoerd 
J. Klein Overmeen en Yvet-
te D. Wigman. 25-02-2016: 
Ivy Magda Matta, dochter 
van Emir Matta en Kirsten 
S. Hoogkamer. 28-02-2016: 
Tess Isabel Krom, dochter 
van Bartholomeus G. Krom 
en Yvonnen A.T. Veldt. Lim-
men - 14-02-2016: Jet He-
lena Margaretha Zandber-
gen, dochter van Alexander 
J. Zandbergen en Kim Vlaar.

Overleden
Castricum - 23-02-2016: 
Johannes H.M. Vrijburg, 
gehuwd met Elisabeth M. 
Wijnkoop. 26-02-2016: Sa-
ke Rodenhuis, gehuwd met 
Elisabeth T.H. Janssen. Lim-
men - 24-02-2016: Johan-
nes J. Out, gehuwd met Jo-
hanna C. Bakker. 25-02-
2016: Jacobus B.M. Dirk-
son, gehuwd met Johan-
na C.M. van der Eng. 27-
02-2016: Johanna C. Vaal, 
weduwe van Johannes de 
Rooij.

Dame van 107 jaar oud
Limmen - Vorige week 
was Rie Duijkersloot ja-
rig en dat werd afgelopen 
zondag gevierd in de Ca-
meren met medebewo-
ners en familie. Niks bij-
zonders? 

Mevrouw Duijkersloot werd 
107 jaar oud! Wethouder Leo 
van Schoonhoven kwam na-
mens de gemeente langs om 
mevrouw Duijkersloot 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 samen-
gevoegd en later kwamen er 
nog twee kinderen bij. In het 
hechte gezin heerste veel ge-
zelligheid. Kinderen van al-
le broers en zusters komen 
nog regelmatig bij hun tan-
te op visite.
Mevrouw Duijkersloot is zelf 
nooit getrouwd, maar geniet 
zeer van de regelmatige visi-
tes van alle nichten en neven. 
Mevrouw Duijkersloot werd 
zondag dan flink in de bloe-
metjes gezet en genoot van 
alle aandacht.

Lente in aantocht!
Limmen - De eerste lamme-
tjes zijn weer geboren in de 
buurt. Fotograaf Peter van 
Reenen was er als de kippen 
bij. ,,De lammetjes zijn maan-
dagmorgen vroeg bij Co van 

der Steen aan de Achterweg 
ter wereld gekomenn. Daar-
na hoorde ik de vogeltjes 
fluiten en die beginnen wel-
dra aan hun nestje. Het wordt 
nu echt voorjaar!” 

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

Wat doet Rijkswaterstaat aan 
vrachtwagens die te hoog zijn?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden he-
lemaal dicht voor een flinke opknapbeurt. Wordt er bij de 
renovatie ook rekening gehouden met vrachtwagens die 
te hoog zijn? Die vraag krijgt Rijkswaterstaat regelmatig te 
horen. Op dit moment zorgen te hoge vrachtwagens name-
lijk vaak voor overlast bij de Velsertunnel: ze moeten vlak 
voor de tunnel worden weggeleid, komen klem te zitten in 
een tunnelbuis of veroorzaken schade zonder dat de chauf-
feur het door heeft.

Maximale hoogte
De Velsertunnel is op zijn laagste punt 4,17 meter en een 
vrachtwagen mag volgens de wet niet hoger zijn dan 4,00 
meter. In theorie zou er dus geen probleem zijn. Maar in 
de praktijk wisselt de hoogte van een vrachtwagen. Dat 
gebeurt lang niet altijd met opzet, maar kan bijvoorbeeld 
ook komen door een bijzondere lading, een opbollend zeil 
of te hoog afgestelde luchtvering. Rijkswaterstaat grijpt de 
renovatie aan om de tunnel 12 centimeter hoger te maken. 
Daarnaast komt het laagste punt direct aan het begin van 
de tunnel te liggen, zodat de kans dat een vrachtwagen in 
het midden vast komt te zitten veel kleiner wordt.

Hoogtedetectie
Op verschillende manieren houdt Rijkswaterstaat te hoge 
vrachtwagens weg uit de tunnel. We proberen vrachtwa-
genchauffeurs bewust te maken van de risico’s. Maar als 
chauffeurs toch met een te hoge vrachtwagen (of lading) 
de tunnel in wil rijden, geeft de hoogtedetectie een signaal, 
springt het verkeerslicht vóór de tunnel op rood en kan de 
vrachtwagen naar een dienstweg worden geleid.

Op de foto
Een recente toevoeging zijn de fotoborden die Rijkswater-
staat in januari 2015 bij de Velsertunnel heeft geplaatst. 
De chauffeur van een te hoge vrachtwagen ziet daarop zijn 
eigen voertuig groot afgebeeld, met de waarschuwing – in 
het Nederlands en Engels – dat hij te hoog is en de afslag 
moet nemen. Rijdt hij dit fotobord toch voorbij, dan springt 
het verkeerslicht voor de tunnel op rood. Naar verwachting 
leveren de extra centimeters en de extra waarschuwingen 
samen aanzienlijk minder stremmingen en plafondschade 
op.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: 
www.facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertun-
nelrws. 
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Met Elsa, Olaf en Anna 
van Frozen op de foto?
Castricum - De voorjaars-
vakantie is weer ten einde 
en de lente komt eraan. Toch 
blijft winkelcentrum Gees-
terduin nog even in winter-
se sferen. 

Zaterdag 12 maart is er van 
12.00 tot 16.00 uur een ‘meet 
and greet’ met  Elsa, Olaf en 
Anna, de hoofdpersonages 

uit de fi lm Frozen. Zij hopen 
dat er veel kinderen komen 
om hen te begroeten en sa-
men op de foto willen gaan. 
Daarnaast zijn er diverse kin-
deractiviteiten die georgani-
seerd worden door verschil-
lende winkeliers in winkel-
centrum Geesterduin. Bij het 
overdekte winkelcentrum 
kan iedereen gratis parkeren. 

Uitgeest - Op dinsdag 15 
maart opent de burge-
meester van Uitgeest Wen-
dy Verkley om 9.00 uur de 
nieuwe bakkerswinkel an-
nex koffi ehoek ‘In de Oude 
Bakkerij’ van Putter aan de 
Middelweg 113. 

Door het breken van de tus-
senmuren is een geheel 

nieuw ontwerp ontstaan, 
waarbij de prachtige houtge-
stookte oven het schitterende 
middelpunt is. 

Terwijl de gasten genie-
ten van versgebrande koffi e, 
een kopje thee of een kleine 
lunch, wordt hier op een am-
bachtelijke wijze onder ande-
re het desembrood gebak-

Feest met Royal Flush 
in De Vriendschap

Akersloot - Zaterdag 12 
maart zet coverband Royal 
Flush Café, met onder ande-
re de Uitgeester sologitarist 
Thomas Jak, De Vriendschap 
op zijn kop.
Na het succes van voorgaan-
de jaren, belooft het weer ge-
zellige avond te worden. Van-
af de eerste optredens in 
2005 zijn de eerste fans  nog 
altijd trouw aan de band. Op-
tredens in Castricum, Uit-
geest en Heemskerk worden 
drukbezocht door de fana-
tieke en hechte aanhang en 

heeft de coverband al op ve-
le bedrijfsfeesten doen be-
landen. Ook dit jaar haalt Ca-
fé De Vriendschap de band 
weer in huis. Inspiratie voor 
de band is het radiostati-
on 3FM. ,,Zij draaien altijd 
songs die je op andere sta-
tions nog niet hoort en vaak 
voordat deze artiesten door-
breken. Naar die mix zijn wij 
constant op zoek zodat bij ie-
der optreden verassende co-
vers de setlijst aanvoeren”, 
aldus drummer Daan Kuijs. 
Aanvang 21.00 uur.

ken. Dat ruikt lekker! De ope-
ning wordt op speciale wijze 
gevierd. 
Bakker Putter vertelt: ,,De 
opening wordt een feeste-
lijk spektakel. Er komt een 
paard met wagen en veel ba-
len meel en, néé, meer ver-
klappen we nog niet, kom 
zelf maar kijken, het wordt 
een groot feest!” 

Regio - De Provincialeweg 
(N203) tussen Castricum 
en Uitgeest is van maan-
dag 14 tot en met donderdag 
17 maart afgesloten tussen 
20.00 uur en 5.00 uur.  Dan-
rondt  de provincie de werk-
zaamheden af zodat de her-
inrichting op dit deel van de 
N203 gereed is. Tijdens de 
afsluiting wordt het verkeer 
met gele borden omgeleid 
via Alkmaar of Heemskerk. 
Het fi etspad blijft open. 

Afsluiting N203

Castricum - Tot 28 april ex-
poseert Roderick Taylor zijn 
werk in de ontmoetingsruim-
te van de Tuin van Kapitein 
Rommel. Taylor is een ama-
teurkunstenaar die zich be-
kwaamd heeft op verschille-
de manieren. Hij is nu actief 
binnen Perspectief. Zijn werk 
is op werkdagen van 9.30 tot 
16.30 uur te zien.

Uitgeest - Op dinsdag 15 nieuw ontwerp ontstaan, ken. Dat ruikt lekker! De ope-

Dinsdag ludieke opening van 
vernieuwde Bakkerij Putter

Expositie 
van Taylor

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.00 uur

zaterdag 21.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.45 uur

woensdag 20.00 uur 
Rokjesdag 

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Room

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 11.00 uur  
dinsdag 20.00 uur 

Knielen op een bed violen
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

The Revenant
vrijdag & zondag 16.00 uur

Publieke werken
zaterdag 16.00 uur  
zondag 13.30 uur  

Robinson Crusoe - 2D
zaterdag & zondag 16.00 uur  
Zootropolis (NL) 3D

woensdag 14.00 uur  
Zootropolis (NL) 2D

zaterdag & zondag 13.15 uur  
woensdag 14.00 uur  

Alvin en de Chipmunks: Road Trip
zaterdag 13.15 uur

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 10 maart  t/m  16 maart 2016

Echte liefde in Rokjesdag
Op Rokjesdag gaat een en-
semble aan singles op zoek 
naar de ware. Maar hoe vind 
je die nu daten topsport is? 
Work-a-holic Marijke en haar 
beste vriendin Danielle be-
sluiten zich in te schrijven 
voor Love Bites; een speciale 
kookworkshop voor singles. 
Ook de knappe student Rens 
heeft zich aangemeld. Hij wil 
zoveel mogelijk dates scoren, 
iets wat de onhandige die-

renverzorger Edwin nog nooit 
is gelukt. Iris is net verloofd 
maar bereid om haar huwe-
lijk op het spel te zetten voor 
één laatste fl irt. Wanneer de 
beste vriendinnen Marijke en 
Danielle tijdens de workshop 
ruzie krijgen om één man lijkt 
de avond te ontsporen. Maar 
er blijkt wel degelijk zoiets te 
bestaan als echte liefde, zelfs 
voor Rens. Je moet er alleen 
voor open staan...

Room vertelt het bijzondere 
verhaal van Jack, een ener-
giek jochie van vijf dat lief-
hebbend wordt opgevoed 
door zijn Ma. Maar hun leven 
is allesbehalve normaal: ze 
zitten opgesloten in een ka-
mer van 3 bij 3 meter, zonder 

Room ramen. Maar als Jack steeds 
nieuwsgieriger wordt naar 
zijn situatie en Ma eraan on-
derdoor dreigt te gaan, ver-
zinnen ze een plan om te ont-
snappen. 
Uiteindelijk krijgen ze te ma-
ken met wat misschien wel 
het meest beangstigende 
voor ze is: de echte wereld. 
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Blues Ofzo in Café Beams
Uitgeest - De bluesband 
Blues Ofzo moet liefhebbers 
alvast warm en enthousiast 
maken voor de derde ‘Lake 
Side Blues Zondag’ die tradi-
tioneel gepland is op de eer-
ste zondag van april. Dit jaar 
dus op 3 april in ‘t Portiertje, 
Buona Sera, Cafe Beams met 
in ieder café twee bandjes. 
Maar eerst zondagmiddag 13 
maart alvast een voorproefje.  
De bandnaam geeft aan dat 
naast blues ook andere rock-

georiënteerde muziek wordt 
gespeeld, met naast eigen 
composities, arrangementen 
van nummers van onder an-
deren ZZ Top, Cream, Jimi 
Hendrix en John Hiatt. 

Beams  aan de Middelweg 
13 in Uitgeest is open van-
af 15.00 uur en de band be-
gint rond 16.00 te spe-
len. De entree is gratis.                                                                              
Kijk voor meer informatie op 
www.grandcafebeams.nl.  

Informatiemiddag zonne-
panelen bij Zonbespaart

Castricum - Op zaterdag 12 
maart organiseert Zonbe-
spaart op de zaak informatie-
middagen voor wie op zoek 
is naar een eerlijk en helder 
advies over een zonnepane-
lensysteem. Want er bestaan 
nog veel vragen over rende-
menten, verschillen in pane-
len, welke manier van aan-
sluiten het beste is en over 
de btw-teruggaaf. Voor wie 
een een vrijblijvende offerte 
wenst te ontvangen of na de 
informatiemiddag geïnteres-
seerd is geraakt, kan een af-
spraak worden gemaakt om 
thuis de situatie te bekijken.
,,Het is bij zonnesystemen 
heel belangrijk dat er goed 

gekeken wordt naar de ver-
schillende aspecten die no-
dig zijn om een goed rende-
rend systeem te ontwerpen”, 
aldus Mark Meijne. En daar-
om komt er altijd een gekwa-
lifi ceerde adviseur van Zon-
bespaart thuis om door te 
nemen welk systeem het 
beste bij de situatie past. 
Zonbespaart verzekert dat 
het systeem met de daartoe 
opgeleide personen mooi en 
vooral veilig wordt geïnstal-
leerd. De informatiebijeen-
komst is op de Castricum-
merwerf 49 van 14.00 tot 
16.00 uur. Aanmelden kan via 
info@zonbespaartbv.nl of bel 
naar 0251-676221.

Boekenweek bij Laan 
begint met Maartje Fleur
Castricum - Zondag 13 
maart om 14.00 uur vertelt 
Maartje Fleur over ‘Chateau 
Zen’ en zij geeft tips over hoe 
je zelf een boek schrijft.  
Chateau Zen leest als een 
spannende roman. Journa-
liste Jules van Egmond is 
naar een chateau in de Fran-
se Dordogne afgereisd om 
Anouk te interviewen, een 
actrice die op het punt staat 
internationaal door te bre-
ken. Ook moet ze een repor-
tage schrijven over het cha-
teau, dat nu een spiritueel 
centrum is waar yoga en me-
ditatie worden beoefend. Ju-
les ontdekt algauw dat niet 
iedereen op zoek is naar rust 
en harmonie. Maartje Fleur is 
schrijver/journalist.  
De Boekenweek richt zich op 
grote buur Duitsland, onder 
het motto ‘Was ich noch zu 

sagen hätte’. Tijdens de Boe-
kenweek krijgen klanten het 
Boekenweekgeschenk Broer 
van Esther Gerritsen cadeau 
bij besteding van een bedrag 
van 12,50 euro aan Neder-
landstalige boeken. Op zon-
dag 20 maart kan men gratis 
met het boek reizen met NS. 

Het Boekenweekessay is tij-
dens de Boekenweek ver-
krijgbaar voor 2,50 euro. In 
het essay Zink traceert Da-
vid Van Reybrouck de merk-
waardige geschiedenis van 
een vergeten buurlandje van 
Nederland, België en Duits-
land. Een land dat een eeuw 
lang bestond en dat heden-
daags België, Duitsland en 
Nederland met elkaar ver-
bond. Het resultaat is een 
prachtige ode aan een verge-
ten buitenland.

Stekker uit V1 project
Castricum - Ondanks een 
positief advies van de korps-
chef van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland-Noord heeft 
de dienst Justis van het Mi-
nisterie van Veiligheid en 
Justitie het Strandvondsten-
museum geen ontheffi ng 
verleend op de Wet Wa-
pens en Munitie. Het Strand-
vondstenmuseum wilde een 
vliegende bom namaken. De 
replica uit de Tweede Wereld-
oorlog zou dicht bij de histo-
rische plek in de ‘Festung 
Zanderij’ geplaatst worden 
en onderdeel worden van 

de streekhistorische onder-
werpen waar aandacht aan 
wordt besteed. Menno Twisk 
van het Standvondstenmu-
seum vertelt: ,,Het betrof een 
educatief project waar inmid-
dels de afdeling techniek van 
het Kennemercollege, de Ta-
tasteel Academy en deskun-
digen van Fort Veldhuis bij 
betrokken waren. De V1 zou 
bovendien onderdeel wor-
den van de wandelroute Het 
Achtje van Castricum. Vol-
gens een ambtenaar van het 
ministerie dient het project 
geen redelijk doel.”

Castricum - De kans op een 
beet van een teek en daarmee 
het risico van besmetting met 
de ziekte van Lyme neemt ie-
der jaar toe. Welke preventie-
ve maatregelen kan men ne-
men en wat te doen na een 
beet van een teek? EHBO-
vereniging Castricum houdt 
op dinsdag 29 maart een le-
zing over de ziekte van Ly-
me. De lezing wordt verzorgd 
door Petra Poppen, voorlicht-
ster van de Nederlandse Ver-
eniging voor Lymepatiënten 
en vindt plaats in het lesge-
bouw aan de Koekoeksbloem 
55a. Aanvang 19.30 uur. De 
toegang is gratis, aanmel-
den via info@ehbocastricum.
nl of tel.: 0251-651060 tussen 
19.00 en 21.00 uur.

Lezing over 
ziekte van Lyme

Praten met de 
politie

Castricum - Op dinsdag 15 
maart houdt de politie een 
wijkavond in Akersloot en of 
dinsdag 22 maart in Limmen. 
Bewoners kunnen vertellen 
wat er speelt in de omge-
ving en welke onderwerpen 
aandacht verdienen. Wijk-
agent Pim van der Maas is er 
samen met Eric Groot - van 
Ederen, ambtenaar open-
bare orde en veiligheid van 
de gemeente.  De bijeen-
komsten worden gehouden 
‘Op Zolder’ bij recreatiebe-
drijf ‘t Hoorntje, Kerklaan 20 
in Akersloot en in de achter-
zaal van café De Lantaarn, 
Dusseldorperweg 56 in Lim-
men. Aanvang 19.30 uur. De-
ze wijkavond gaat alleen door 
bij voldoende aanmeldingen. 
Stuur een mail naar pim.van.
der.maas@politie.nl.

Lentedag Hof 
van Kijk Uit

Castricum - Op zondag 13 
maart, tussen 10.30 en 16.00 
uur, wordt bij Hof van Kijk 
Uit een  Lentedag georgani-
seerd. De Lionsclub Castri-
cum-Heemskerk is aanwezig 
om pannenkoeken te bak-
ken op een open vuur. Ook is 
er voor kinderen, tegen een 
kleine vergoeding, de moge-
lijkheid om te knutselen met 
natuurlijke materialen zo-
als plakjes van een boom-
stam te zagen, jaarringen tel-
len en logo branden. Ze kun-
nen timmeren met schijfjes 
hout en ballonnen schieten. 
Hof van Kijk Uit is te berei-
ken vanaf het PWN parkeer-
terrein aan de Geversweg.

Informatiemiddag zonne-
panelen bij Zonbespaart

Castricum - Op zaterdag 12 
maart organiseert Zonbe-
spaart op de zaak informatie-
middagen voor wie op zoek 
is naar een eerlijk en helder 
advies over een zonnepane-
lensysteem. Want er bestaan 
nog veel vragen over rende-
menten, verschillen in pane-
len, welke manier van aan-
sluiten het beste is en over 
de btw-teruggaaf. Voor wie 
een een vrijblijvende offerte 
wenst te ontvangen of na de 
informatiemiddag geïnteres-
seerd is geraakt, kan een af-
spraak worden gemaakt om 
thuis de situatie te bekijken.
,,Het is bij zonnesystemen 
heel belangrijk dat er goed 

gekeken wordt naar de ver-
schillende aspecten die no-
dig zijn om een goed rende-
rend systeem te ontwerpen”, 
aldus Mark Meijne. En daar-
om komt er altijd een gekwa-
lifi ceerde adviseur van Zon-
bespaart thuis om door te 
nemen welk systeem het 
beste bij de situatie past. 
Zonbespaart verzekert dat 
het systeem met de daartoe 
opgeleide personen mooi en 
vooral veilig wordt geïnstal-
leerd. De informatiebijeen-
komst is op de Castricum-
merwerf 49 van 14.00 tot 
16.00 uur. Aanmelden kan via 
info@zonbespaartbv.nl of bel 
naar 0251-676221.

Kringloop Marichanti 
verloot mooie prijs

Heemskerk - Klanten van 
Kringloopwinkel Marichan-
ti aan de Rijksstraatweg kon-
den in de maand februari 
kans maken op een keuken-
machine. De prijs werd ver-
loot onder alle klanten die 
iets vanaf 2,50 euro bij de 
kringloopwinkel kochten. In-
middels is de prijswinnaar 
bekend: mevrouw Van Gu-
lik is de gelukkige. Op de fo-

to ontvangt zij de keuken-
machine uit handen van Ma-
ria en Chantal van Kringloop-
winkel Marichanti. 
De Kringloopwinkel is mo-
menteel op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers. Ge-
interesseerden kunnen zich 
melden bij de kringloopwin-
kel aan de Rijksstraatweg 
63a in Heemskerk of bel naar 
0251-829736. 
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Open dag TC Uitgeest
Uitgeest - Tennisclub Uit-
geest organiseert zaterdag 
12 maart een open dag voor 
kinderen vanaf vier jaar die 
willen gaan tennissen. Zij 
krijgen een kennismakings-
training onder leiding van 

de trainers. Wie al een rac-
ket heeft kan die meenemen, 
maar de trainers hebben ook 
rackets bij zich. 

Het tennispark van TC Uit-
geest ligt nabij het spoor, 

vlakbij nieuwbouwwijk Wal-
dijk. De open dag is zater-
dagmiddag van 16.00 tot 
17.15 uur. 
Aanmelden kan via trainers@
tcuitgeest.nl met vermelding 
van naam en leeftijd. 

Nepal centraal op 
avond Vrouwen van Nu
Uitgeest - Op de avond van 
de Uitgeestse afdeling van 
Vrouwen van Nu op 17 maart 
is Trees van Rijsewijk uitge-
nodigd.  Na dertien jaar on-
derwijs besloot ze een fi ets-
reis van 15.000 kilometer te 
maken door Nepal, Tibet en 
China. Ze heeft in een dorpje 
in Nepal gewoond en kwam 
in contact met de allerarm-
sten. Door deze ervaring 
werd ze in staat gesteld an-
dere normen en waarden te 
leren. 
Ze heeft een boek geschre-
ven, ‘Kumari, mijn dochter uit 
Nepal’. Daarin beschrijft ze 
haar fi etstocht en ontmoeting 
met Kumari waarvan ze moe-
der werd. Momenteel werkt 
ze voor een stichting die de 
kansarme vrouwen en kin-
deren in Nepal ondersteunt. 
Nepal is niet alleen arm maar 
ook rijk aan cultuur, tradities 
en natuurschoon. De aan-
wezigen deze avond krijgen 
mooie beelden en vertellin-
gen over dit prachtige land 
waar de spreekster samen 

met de bevolking onder an-
dere scholen, een moeder-
kind ziekenhuis, landbouw-
projecten en vroedvrouwop-
leidingen heeft opgezet. 

De bijeenkomst is in De 
Zwaan, Middelweg 5. Ieder-
een is welkom vanaf 19.30 
voor een interessante avond. 
Niet-leden betalen vijf euro 
entree. 

Que Horas Ela Volta in 
Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - De Braziliaan-
se fi lm Que Horas Ela Vol-
ta draait vrijdag 18 maart in 
Filmhuis De Zwaan.
Het is een hartverwarmend 
drama met voldoende ruimte 
voor spanning en humor. De 
fi lm belicht het sociale onge-
mak rond klassenverschillen 
in modern Brazilië. 
Val is een huishoudster die 
haar werk serieus neemt. 
Daarbij is ze de steun en toe-
verlaat van de 17-jarige Fa-
binho die ze van kleins af 
aan verzorgt. Haar leven ver-
andert wanneer haar doch-
ter Jessica onverwacht voor 
de deur staat, op zoek naar 
een tijdelijk verblijf. De zelf-
verzekerde Jessica weigert 
echter de huisregels te ac-

cepteren en zorgt voor span-
ning binnen het gezin. Val 
staat voor een moeilijke keu-
ze: blijft ze haar werkgevers 
trouw of kiest ze voor haar ei-
gen kind? 
De fi lm won de publieksprijs 
op het World Cinema Festival 
Amsterdam

De zaal is open vanaf 19:45, 
de fi lm begint om 20.15 uur. 
Toegang vijf euro (Vrienden 
van de Zwaan vier euro) in-
clusief een thee of koffi e 
voorafgaand aan de fi lm. 
Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Boek-
handel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest, of 
aan de zaal, indien nog be-
schikbaar.

Discofeest voor jongeren 
met een beperking

Uitgeest - Vrijdag 11 maart 
wordt er in het Jongerencen-
trum Zienhouse te Uitgeest, 
weer een disco voor jonge-
ren met een beperking ge-
houden. ,,Vind je het fi jn om 
te zingen? En wil je dat aan 
iedereen laten horen? Heb je 
goede dans moves? En durf 
je die te laten zien? Of wil 

je gewoon even lekker hele-
maal uit je dak gaan op de 
dansvloer! Dat kan allemaal 
op de disco! Ben je hier nog 
nooit geweest? Kom dan ze-
ker even kijken!”, aldus de or-
ganisatie. 
Vrijdag 11 maart, van 20.00 
tot 22.00 uur. De entreekos-
ten bedragen drie euro  in-

clusief twee consumpties. 
Deze disco is voor jonge-
ren met een beperking, maar 
ook jongeren zonder beper-
king zijn welkom. Het adres 
is: Jongerencentrum Zien-
house, Zienlaan 10 in Uit-
geest. Kijk voor meer infor-
matie op www.zienhouse.nl 
of op Facebook www.face-
book.com/Zienhouse.
De disco wordt mede moge-
lijk gemaakt door: Gemeen-
te Uitgeest, Stichting Welzijn 
Castricum, Jongerencentrum 
Zienhouse en dj Mytrem.

Kleipijpen determineren 
voor jong en oud

Uitgeest - De Vereniging 
Oud Uitgeest organiseert 
bij voldoende belangstel-
ling een korte cursus klei-
pijpen determineren.

De pijp en de tabak zijn af-
komstig uit Noord-Amerika. 

Columbus zag in 1492 op zijn 
ontdekkingsreis indianen ta-
bak in houten pijpen roken. 
De matrozen ontdekten snel 
de voordelen van het roken. 
Het nam het hongergevoel 
weg en ook de vieze smaak 
van het voedsel en drinken 

tijdens de lange zeereizen. 
Vanaf circa 1600 worden er 
in Nederland veel kleipijpen 
gemaakt. In de loop van de 
eeuwen zijn er miljoenen ge-
maakt. Bijna iedereen heeft 
ze daarom weleens gevon-
den, meestal alleen de kop, 
want de steel is erg kwets-
baar.

Om dit stukje vaderlandse 
geschiedenis eens extra on-
der de aandacht te brengen, 
organiseert de vereniging 
Oud Uitgeest bij voldoende 
belangstelling (minimaal 8 
personen)  een korte cursus 
kleipijpen determineren.

Na een korte introductie door 
Tom de Kleijn leert men aan 
de hand van de afmetingen 
en het model van de klei-
pijp de ouderdom te bepalen. 
Ook kan de maker van de pijp 
soms nog achterhaald wor-
den wanneer er een merkte-
ken in de kop is aangebracht.

Neem eventueel een eigen 
pijpenkopjes mee om te de-
termineren.Datum: zaterdag 
19 maart  van 14.00 tot  16.00 
uur. Plaats:  in het Regthuys – 
Kerkbuurt 3 achter de Neder-
lands hervormde kerk. Deel-
name is gratis. 
Aanmelden via despin55@
hotmail.com.

www. .nl

www. .nl
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Hulp nodig bij realiseren 
mooiste Bloemendag ooit
Limmen - Over ruim twee 
maanden staan de bollenvel-
den in volle bloei. En Stich-
ting Bloemendagen Limmen 
kondigt met trots aan dat ie-
dereen zich kan verheugen 
op de 64e kleurrijke editie 
van de Bloemendagen. 

Zaterdag 30 april is de eerste 
dag van de Bloemendagen in 
2016, dit jaar met een ver van 
tevoren vastgestelde datum, 
noodzakelijk omdat de orga-
nisatie dit jaar nóg grootser 
en feestelijker wil uitpakken. 
Jeroen Drenth: ,,De Bloe-
mendagen van vorig jaar wa-
ren dankzij het enthousias-
me van de vele deelnemers, 
de prachtige werkstukken en 
de reacties van de bezoekers 
een doorslaand succes. Wij 
verwachten dit jaar nóg meer 
kunstzinnig versierde objec-
ten, werkstukken, bloemsier-
kunst en mozaïeken in ons 
mooie Limmen te kunnen to-
nen.” Op 17 maart is een in-
formatie- en filmavond, op 
30 maart een workshop mo-
zaiek, van 16 tot en met 24 
april worden de hyacinten 
geritst op het land, waarna 
de nagels worden verdeeld, 
van 24 tot en met 29 april 
wordt er geprikt, van 30 april 
tot en met 5 mei zijn de Bloe-
mendagen Limmen. Alle hulp 
is welkom. Inschrijven is mo-
gelijk via: info@bloemenda-
genlimmen.nl.

Castricum - Vanaf 9 maart 
gaat Huis van Hilde van start 
met een serie van vijf le-
zingen met de archeologie 
van Noord-Holland als rode 
draad. De eerste drie avon-
den in de serie zijn thema-
tisch gekoppeld aan de nieu-
we tijdelijke tentoonstelling 
‘Blik op de Bronstijd; West-
Friesland door de ogen van 
Drechtje’. De lezingen vin-
den plaats in Huis van Hilde 
in Castricum.
Woensdag 9 maart: Maja 
d¹Hollosy over de reconstruc-
tie van Drechtje. Drs. Maja 
d¹Hollosy is archeoloog/fy-
sisch antropoloog en gespe-
cialiseerd in gezichtsrecon-
structies. Woensdag 6 april: 
Wilko van Zijverden over de 
stormvloed van 1742 v.Chr. en 
het ontstaan van West-Fries-
land. 
Dr. Wilko van Zijverden is fy-
sisch geograaf en prehistori-
cus en betrokken bij het on-
derzoeksproject ‘Farmers of 
the Coast’ van de Universi-
teit van Leiden. Woensdag 11 
mei: Wouter Roessingh over 
de archeologische opgravin-

gen in het tracé van de N23-
Westfrisiaweg en de vondst 
van Drechtje. Drs. Wouter 
Roessingh studeerde Arche-
ologie en Prehistorie aan de 
Vrije Universiteit van Am-
sterdam en is als promoven-
dus betrokken bij het onder-
zoeksproject ‘Farmers of the 
Coast’. Woensdag 15 juni: 
Frans Diederik geeft een re-
constructie van de leefom-
standigheden in de tijd van 
Hilde in Noordwest Europa. 
Frans Diederik is archeoloog 
in Schagen. Hij houdt zich al 
veertig jaar bezig met de ar-
cheologie van Noord-Hol-
land en is gespecialiseerd in 
prehistorisch en Romeins-in-
heems aardewerk. Woens-
dag 13 juli: Jan de Koning 
houdt een lezing met als titel: 
‘En het begon met Aak’. Aak 
werd in 1981 totaal onver-
wacht teruggevonden tussen 
talrijke nederzettingssporen. 
Drs. Jan de Koning is arche-
oloog, specialist vroege mid-
deleeuwen en regiospecialist 
Kennemerland. 
Aanvang 20.15 uur. Aanmel-
ding: info@huisvanhilde.nl.

Duistere klanken en 
lichte muziek in Bakkerij 

Castricum - In De Bakke-
rij komend weekend rauw en 
donker industrieel muzikaal 
geweld op vrijdag en vrien-
delijk klinkende blues en jazz 
op zondag. De vrijdagavond 
is gereserveerd voor bezoe-
kers die hun muzikale maal-
tijd graag hard en compro-
misloos geserveerd zien. Het 
obscure  Obszön Geschöpf 
komt spelen. Ooit begon-
nen als éénmans EBM-pro-
ject  timmert het tot een vier-
tal uitgegroeide Franse ge-
zelschap inmiddels al vijftien 
jaar aan de weg. Daarna de 

progressieve breakbeat van 
Cold Metal Future metvVloei-
ende baslijnen en complexe, 
maar dansbare ritmes. 
Op zondagmiddag gaat het 
er heel wat gemoedelijker 
aan toe met de Donkeyland 
Band. Het repertoire bestaat 
uit jazz en enkele bluesnum-
mers. 
De Bakkerij is te vinden aan 
Dorpsstraat 30 te Castricum 
en is op vrijdag- en zaterdag-
avond geopend vanaf 21.00 
uur. Op zondagmiddag  is De 
Bakkerij geopend vanaf 14.00 
uur.

De bomen van Samen Sterk
Bakkum - Zo’n 25 kunste-
naars, al dan niet met een 
psychiatrische achtergrond, 
vormen met elkaar het Alk-
maarse kunstcollectief ‘Sa-
men Sterk’. Het collectief ex-
poseert tot 8 mei schilderijen 
van bomen in De Oude Keu-
ken in Bakkum. Samen Sterk 
wil laagdrempelig zijn en 
heeft als ambitie, dat er voor 
iedereen een gelijkwaardige 
plek kan en moet zijn. Omdat 
De Oude Keuken een verge-
lijkbaar uitgangspunt heeft, 
is deze expositie hier dan ook 
bijzonder op zijn plaats. De 
schilderijen variëren van rea-

listisch tot abstract en tonen 
een grote verscheidenheid 
aan schildertechnieken en 
kleuren. Op de foto een werk 
van Matthé Goedhart.

Castricum - Al enige jaren 
zijn in Castricum zo¹n der-
tig mensen actief in een 
ruilkring, genaamd: Let-
sa. Diensten en goederen 
kunnen worden geruild. 
Dit gaat door middel van 
betaling met de fictieve 
munteenheid; Zonnetjes. 
Er is geen winstoogmerk. 

Het kan van alles zijn: kle-
dingreparatie, taarten bak-
ken, gastvrouw zijn op een 
feest, computerhulp, massa-
ge, een etentje, een fotoboek 
maken of een muziekoptre-
den verzorgen. 
De groep maakt deel uit van 
een wereldwijd ruilsysteem 
dat Lets heet en dat staat 
voor Local Economy Trans-
action System. Op zondag 20 
maart is er een bijeenkomst 
in het  IBIS atelier, Jan van 
Goyenstraat 318 in Alkmaar 
vanaf 13.30 uur.

Ruilhandel

Regio - In Ontmoetingscen-
trum De Stut in Heemskerk 
wordt 14 april een regionale 
bijeenkomst georganiseerd 
in samenwerking met Stich-
ting Hoormij/NVVS afdeling 
IJmond-Noord. 
Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor slechthorenden en hun 
partners. Er is een ringleiding 
en een schrijftolk aanwezig. 
In deze bijeenkomst gaat het 
over de positie van de goed-
horende, de slechthorende 
en de omgeving. 

De middag wordt geleid door 
Francien Ellermeijer en Fri-
da de Koning, voorlichter 
en bestuursleden van Stich-
ting Hoormij/NVVS afdeling 
IJmond-Noord. Van 14.00 tot 
16.00 uur op de Maasstraat 
3. Aanmelden via contact@
destut.nl, of 0251-248648.

Samen 
slechthorend

Akersloot - Vorige week 
dinsdag hield de politie een 
snelheidscontrole op de 
Geesterweg. Tussen 16.50 
en 19.00 uur passeerden 
551 voertuigen de controle-
plaats. Hier geldt een maxi-
mum snelheid van 50 km per 
uur. In totaal reden 52 be-
stuurders te snel. De hoogst 
gemeten snelheid was 82 km 
per uur. De overtredingen 
werden fotografisch vastge-
legd. De betrokken bestuur-
ders krijgen een bekeuring 
thuisgestuurd.

52 auto’s te snel
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Chansonnier Edouard 
zingt bij Toonbeeld

Castricum - Zondagmiddag 
13 maart brengt zanger/gita-
rist Edouard samen met zijn 
begeleider Marco Hoogland 
(piano/accordeon) een geva-
rieerd programma aan Fran-
se chansons.

Zijn ouders kwamen uit Zee-
land en gingen boeren in de 
Bourgogne, waar meer Ne-
derlanders waren neerge-
streken. Hij is daar geboren 
en getogen als Fransman, 
die geen woord Nederlands 
sprak. Na zijn studie En-
gels ging hij werken bij een 
grote Franse conservenfa-
briek maar hij zocht wat an-
ders; aanvankelijk ook weer 
in de voedingsmiddelenin-
dustrie. Op zoek naar dat an-
dere kwam hij een oud-klas-
genoot tegen, die vertelde 
dat ze in Nederland woon-
de waar het haar goed be-
viel. Edouard: ,,Dat was voor 
mij de aanleiding naar Am-
sterdam te gaan, waar ik met 
mijn Engels en Frans zo werk 
vond in een callcenter. Via 
een collega kwam ik terecht 
als gitarist in een popband-
je. Maar ik kreeg genoeg van 
die popnummers. Mijn gro-
te voorliefde was altijd al het 
Franse chanson. Een chan-
son heeft altijd een verhaal, 

een bijzondere melodie en 
kent ook momenten van stil-
te.” Het was voor hem ook 
de reden aan zijn leven een 
nieuwe wending te geven 
en als chansonnier verder 
te gaan. Vooraf geeft hij tel-
kens een korte toelichting op 
de inhoud. Het optreden be-
gint om 15.30 uur in de aula 
van Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6 in Castricum.
Kaarten verkrijgbaar aan de 
zaal, bij de Readshop, mu-
ziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan, Vivant Rozing, 
via www.toonbeeld.tv of tel. 
0251659012.

Huiskamerconcert met 
Gerard Bouwhuis

Castricum - De try-out van 
speciaal gearrangeerde pop-
muziek door oud-plaatsge-
noot Gerard Bouwhuis, zijn 
partner Heleen Hulst en zan-
ger JanWillem Marchal is een 
bijzondere kans drie wereld-
muzikanten te beluisteren in 
het Huiskamertheater van 
Frank Boske. Door de vriend-
schap tussen de ouders ken-
nen de Bouwhuizen en de 
Boskes elkaar al een leven 
lang. Frank: ,,Gerard staat in 
mijn geheugen als een su-
perblije, pianospelende pu-
ber met een enorme bos haar 
terwijl wij met een groep om  
familie om de piano heen 

stonden.” Gerard is uitge-
groeid tot beroepspianist, 
trof al musicerend zijn part-
ner en beroepsvioliste Hel-
een. Zij delen het leven én de 
muziek. Samen met Jan Wil-
lem geven ze hun ziel en za-
ligheid in een nieuwe uitda-
ging. Onder de naam ‘In Lim-
bo’ vinden de klassiek ge-
schoolde artiesten plezier in 
het spelen van moderne pop-
muziek. 
,,De bescheiden bezetting 
brengt de muziek terug tot 
de essentie en laat het tóch 
opleven”, aldus Gerard. Aan-
melden via www.dorps-
straat23.nl.

Herdrukken van route-
boekjes bij Oud-Castricum
Castricum - In opdracht van 
het Landschap Noord-Hol-
land en de gemeente zijn in 
2012 en 2014 respectievelijk 
het wandelboekje ‘Tijdpad’ 
en het fi etsboekje ‘Fietsen 
door de Heerlykheden van 
Castricum, Akersloot, Lim-
men en Bakkum’ uitgegeven. 
De coördinatie en versprei-
ding van beide gidsjes is gro-
tendeels in handen van de 
Werkgroep Oud-Castricum. 
Omdat beide boekjes de af-
gelopen jaren goed zijn ver-
kocht en het nieuwe toeris-
tenseizoen weer voor de deur 
staat, zijn er nieuwe exem-

plaren gedrukt, waarin te-
vens enkele aanvullingen en 
verbeteringen zijn meegeno-
men. De boekjes zijn behal-
ve in De Duynkant van Oud-
Castricum en bij boekhandel 
Laan ook o.a. verkrijgbaar bij 
de historische verenigingen 
van Akersoot en Limmen, het 
Huis van Hilde, de Hoep en 
op de campings Bakkum en 
Geversduin. Op de foto Jo-
han Stuart van Landschap 
Noord-Holland (rechts) over-
handigt Rino Zonneveld van 
Oud-Castricum een nieuwe 
uitgave van het wandelboek-
je ‘Tijdpad’. Foto Hans Boot.

Castricum - Voor kinderen 
van zes tot twaalf jaar start 
op zaterdag 2 april de gra-
tis Tulpencursus. Kinderen 
van vier tot zes jaar kun-
nen op zondag 13 maart 
kennis maken met Fun-
key. De Tulpencursus geeft 
kinderen de mogelijkheid 
om drie achtereenvolgen-
de weken geheel vrijblij-
vend met een hockeytrai-
ning mee te doen. 

De Tulpencursus wordt ge-
houden op zaterdag 2, 9 en 
16 april, van 9.30 tot 10.30 
uur bij hockeyvereniging 
MHCC op sportpark Wouter-
land. Tijdens de cursus wordt 
een hockeystick beschikbaar 
gesteld. Inschrijven kan op 
www.mhcc.nl.

Ook kinderen van vier tot zes 
jaar kunnen bij MHCC ken-
nis te maken met de hockey-
sport. Dit kan met Funkey, 
het plezier maken staat voor-
op, De kinderen maken tij-
dens de lessen gebruik van 
knotshockeysticks. Verder 
doen ze ook andere balspel-

letjes. Funkey is een goede 
basis om je verder te ontwik-
kelen in hockey of ieder an-
dere balsport. Funkey vindt 
plaats op zondagochtend van 
9.30 tot 10.30 uur. 
Op zondag 13 maart geeft 
MHCC een vrijblijvende en 
gratis kennismakingstrai-
ning. De reguliere Funkey 
trainingen beginnen zondag 
20 maart en duren in totaal 
tien weken. Voor meer infor-
matie en aanmeldingen: fun-
key@mhcc.nl.

Cees blijft 
stunten bij Wik
Castricum - Als drieban-
denspecialist, laat Cees 
Burgmeijer weer zien dat hij 
het bandstoten ook prima in 
de vingers heeft. Vorige week 
demonstreerde hij zijn klas-
se bij biljartvereniging Wik, 
door met een partijmoyen-
ne van 2.03 zijn partij tegen 
Ferry van Gennip winnend af 
te sluiten. Een andere spe-
ler die zich verbeterde was 
Jan Kamp, die in zijn tweede 
partij, tegen Kees Baars, tot 
een goede prestatie kwam. 
Na de dertig beurten was de 
winst van de partij voor Jan. 
De laatste wedstrijd van de 
avond was voor Cor Stroet 
en Hans Kooiman, die door 
Hans werd gewonnen. Door-
dat Cor maar acht winstpun-
ten behaalde tegen de veer-
tien van Cees Burgmeijer, 
komt de koppositie duidelijk 
in zicht voor Cees, die maar 
vier punten achterstaat met 
twee wedstrijden minder ge-
speeld. 

Akersloot - Wilfred Knegt 
heeft na lange tijd weer eens 
de wekelijkse donderdag-
avondwedstrijd om de KPB-
mountainbikecup gewonnen. 
Het was aanvankelijk Henk 
Louwe die de dans leidde 
op sportcomplex de Clop-
penburgh, maar even later 
moest hij van de fi ets vanwe-
ge een afgelopen ketting. Dat 
was het moment voor Wilfred 
Knegt om de leiding over te 
nemen met in zijn wiel de ta-
nige Dennis Phalfenier. Een 
mechanische storing bracht 
Phalfenier tot een valpartij en 
weg was Knegt. Door dit inci-
dent kon Henk Louwe door-
stoten naar de tweede plek 
voor de jonge Jacco Kemp.

Knegt sterkste

Heiloo - Tuinen in Norman-
dië is een lezing die verzorgd 
wordt door Jolanda Mooij op 
9 maart voor Groen & Bloei 
en andere belangstellenden. 
Zij vertelt: ,,Vorig jaar heb ik 
met een groep tuinvriendin-
nen een prachtige reis ge-
maakt naar enkele tuinen in 
Normandië. Nu wil ik jullie 
graag meenemen voor een 
virtuele wandeling door de 
tuinen die we bezocht heb-
ben.” Ook Nico Brantjes ver-
zorgt die avond een lezing 
over hoe het enten van een 
fruitboom tot stand komt. 
In de Ter Coulsterkerk, Hol-
le weg 111 in Heiloo vanaf 
20.00 uur.

Groei & Bloei
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VEILING  
CAS R.C.

Bied mee voor Cas R.C. 
Be there! Want er zijn in totaal meer dan 100 mooie kavels. Van een ge-

signeerde All-Blacks jersey tot surflessen, van diner bonnen tot verzorgde 
team-uitjes, alles aangeboden door de lokale middenstand en vrienden van 

de rugbyclub. De inloop is vanaf 19.30 en de veiling start om 20:00.  
Bekijk de kavels en schrijf je vooraf gratis in (i.p.v. €2,-) op: 

WWW.CASRCVEILING.NL

Help Cas RC, ga naar de veiling!
Castricum - Rugby is in 
toenemende mate popu-
lair. Heel veel mensen vol-
gen nauwgezet de pres-
taties van de Castricums 
rugbyclub en zijn trots op 
de spelers. Nu is de tijd 
aangebroken voor een te-
genprestatie en dat kan 
heel eenvoudig. 

Cas RC organiseert een vei-
ling waarvoor nog gezocht 
wordt naar kavels. Bovendien 
roept de club op om op za-
terdag 2 april naar het club-
huis op Wouterland te ko-
men, waar alle kavels geveild 
worden.  De opbrengst gaat 
naar de club. Iedere bijdrage 
wordt zeer gewaardeerd door 
de leden.
Debby Winterberg is actief 
binnen de organisatie van 
de veiling: ,,Om de sport voor 
jong en oud nog aantrekke-

lijker te maken, hebben we 
geld nodig voor extra attribu-
ten zoals een outdoor track 
voor de jeugd en uitbreiding 
van de krachtruimte. CasRC 
is een gezonde club, in alle 
opzichten, maar heeft niet al-
le fi nanciële middelen om dit 
zelf te bekostigen. Vandaar 
dat we hulp inroepen om ge-
zamenlijk onze doelen te be-
reiken.” Er zijn al zo’n hon-
derd kavels; van gesigneer-
de All Blacks shirts en ballen 
tot surfl essen voor acht per-
sonen, een vlucht met een 
stuntvliegtuig, wellness-ar-
rangementen, dinerbonnen,  
hotelovernachtingen en last 
but not least: een doek naar 
keuze van de spraakmaken-
de fototentoonstelling Be In-
spired van Jimmy Nelson die 
georganiseerd werd door 
Bart Wierenga. 
Rugby is een van de snelst 

groeiende sporten van Ne-
derland. Debby: ,,Het mag 
dan een harde sport lijken, 
en soms ook zijn, maar rugby 
wordt altijd met wederzijds 
respect gespeeld, zoals dit op 
het WK van 2015 maar weer 
eens bewezen is. Het is mooi 
om de mogelijkheden bin-
nen onze club voor kinderen 
en jongeren uit te breiden.” 
Kijk voor de reeds aangebo-
den kavels, voor het aanbie-
den van kavels of inschrijven 
op www.casrcveilig.nl.

Koploper KFC steelt 
punt bij Vitesse: 0-0

Castricum - Het was een 
heus zespuntenduel op de 
Puikman. KFC kwam als 
fi ere koploper naar Cas-
tricum, maar had zonder 
punten huiswaarts moeten 
gaan. Maar vrouwe For-
tuna was dit keer niet op 
de hand van Vitesse, want 
ondanks maar liefst zes 
100% kansen vergat Vi-
tesse te scoren. Zodoen-
de ging KFC uiteindelijk 
dolgelukkig met een 0-0 
gelijkspel terug richting 
Koog aan de Zaan. 

Voor alle toeschouwers was 
het wel duidelijk: er was 
slechts één ploeg die recht 
had op de drie punten en 
dat Vitesse. Op alle fronten 
heerste de thuisploeg maar 
het geluk ontbrak om het 
gat van vier punten kleiner te 
maken.

Als team werd de beste pres-
tatie van dit seizoen neer-
gezet. In de 25e tot 35e mi-
nuut kreeg Vitesse vier riante 
mogelijkheden op een rij om 
de score te openen, maar de 
dikverdiende openingsgoal 
uit. Aan de andere kant was 
koploper KFC slechts één 
keer gevaarlijk, maar de inzet 
werd een prooi van keeper 
Tom Laan. Zodoende ging de 
rust in met een 0-0 stand op 
het scorebord.

De druk op KFC werd na de 
rust opgevoerd en dat leid-
de tot diverse grote kansen. 
Met kunst en vliegwerk wist 
de Zaanse goalie zijn doel 
schoon te houden. Maar Vi-
tesse in deze vorm zal het de 
Zaankanters best nog wel 
eens héél lastig kunnen ma-
ken in het resterende deel 
van deze competitie. 

Cosmo beauty Skinzone 
op het Bakkerspleintje

Castricum - Sinds 1 maart is 
Castricum een schoonheids-
salon rijker; Cosmo beau-
ty Skinzone heeft de deuren 
geopend in kapsalon Cos-
mo Hairstyling op het Bak-
kerspleintje. Skincare the-
rapist Sahrona, een erva-
ren schoonheidsspecialis-
te, werkt sinds april 2015 
als zelfstandige. Zij is ge-
specialiseerd in huidverjon-
ging door sterke peelings en 
bindweefselmassages. Cos-
mo beauty Skinzone werkt 
met de nieuwste technie-
ken op het gebied van huid-
verzorging en met de kwali-
teitsproducten van Dermalo-

gica. Deze producten zorgen 
voor een gezonde en mooie 
huid voor iedereen. Iedereen 
kan bij Cosmo beauty Skin-
zone terecht voor veel ver-
schillende schoonheidsbe-
handelingen zoals: gezichts-
behandelingen, lichaams-
massages, waxing, (cosme-
tisch) pedicure en ‘special 
treatments’, verwenbehan-
delingen met een totale ont-
spanning. Sahrona: ,,Ik streef 
ernaar om iedereen tevreden 
en met een lach de salon te 
laten verlaten!” De behande-
lingen zijn ook online te boe-
ken via www.treatwell.nl/cos-
mo-beauty-skinzone.

Cosmo beauty Skinzone Cosmo beauty Skinzone 

Castricum - Afgelopen 
maand hebben 55 kandida-
ten een zwemdiploma be-
haald. Woensdag 3 februa-
ri hebben voor Zwemvaar-
digheid 2 Caroline Broekhui-
zen en Jamie Hinchcliffe af-
gezwommen. 
Op 10 februari is het A-diplo-
ma behaald door Serah Al-
stein, Barbara Breetveld, Sa-
muel Dijkhuis, Sam Glorie, 
Maximilián Goossen, Jada 
de Graaf, Fleur Hufkens, Lisa 
de Jonge, Jur Kool, Brett Le-
caille, Merlijn Marechal, So-
fi e Meijne, Ninthe van Oort, 
Mette Oudejans, Dasha Sie-
wersten, Lieke Sprenkeling, 
Lotte Weber, Fiep Wijnholds, 
Faya Zoon en Stef Zoontjes. 

Op 17 februari zijn 23 kan-
didaten voor het B-diploma 
geslaagd: Vyan Bakker, Stef 
Buur, Stan Dekker, Nick Den-
neman, Isa van Duin, Maartje 
Fessi, Floor Groen, Kyra Hart-
man, Pim Houtenbos, Roos-
marijn Huitenga, Fiene Jacet, 
Zoë Karsten, Isis Koopman, 
Donique Krom, Melle Lame-
ijer, Nina Leijen, Mila Linde-
man, Julia Lowie, Bram Over-
pelt, Alysha Schulkes, Yari 
Schut, Minne van Straalen en 
Noor ten Zeldam. 

Op 24 februari werd het 
C-diploma behaald door: 
Reginald Bakker, Stef Bak-
ker, Keane de Boer, Jonatan 
Boonstra, Yfke Dekker, Maud 
Kerklaan, Dylan Klene, Jesse
Nooy, Lars Schramp en 
Melrose van der Spek.

Afzwemmers 
in februari

Dans bij de tandartsen
Bakkum - De exposi-
tie ‘Dans’ van Mia Wijten 
uit Bakkum  is te zien bij de 
Tandartsen Groepspraktijk, 
hoek Schulpstet/Vinkenbaan. 
De expositie laat onder ande-
re schilderijtjes met papieren 
jurken zien, draadfi guren die 
dansen, dansers in contékrijt, 
kleurige geschilderde fi gu-
ren, er hangt een vierluik met 
dansers op hout met blad-
goud en het beeld ‘Sur Pla-
ce’ is te zien. 
Mia maakte voor kleuren-
composities met verf, maar 
verwerkte ook oude door-
leefde materialen in haar col-
lages en beelden. 

Zondag 13 maart 14.00 uur:

Limmen  -  WSV’30

balsponsor:  Aluminium lAsbedrijf 
 vAn der velden b.v.

pupil v.d. week: milAn Peemen (speler Limmen D1)
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Bioscooppaleis op Brink?
Met verbazing heb ik, en met 
mij vele anderen, onder ande-
re de bewoners van De Brink, 
een artikel gelezen waarin Eric 
Weel woeste plannen heeft 
voor een nieuw te bouwen 
‘Bioscooppaleis’ aan De Brink 
met zo lekker veel parkeer-
plaatsen. Nu zijn er al heel wat 
andere onzinnige ideeën ge-
lanceerd en deze kan daar ze-
ker bij. Ik doel hierbij op het 
vakantiepark op De Zanderij, 
het afstoten van ons zwembad 
en de ideeën voor de spoor-
wegovergang. Wanneer de-
ze meneer Weel iets wil dan 
moet hij maar wat beters be-
denken. Tijdens de kermis 
staan de exploitanten met hun 
families gezellig op deze loca-
tie op een tijdelijke dorpscam-
ping, heerlijk in de schaduw 
van die verschillende prachti-

ge bomen. Als er een circus 
komt dan kunnen de drome-
darissen en andere dieren er 
gewoon gestald worden. La-
ten we de mogelijkheden al-
stublieft niet weg doen.
Dan is er ook nog het aan-
zicht, een prachtig stuk-
je groen en bomen. En waar 
gaan we dan tegen aankijken?
Er is genoeg alternatief in het 
dorp. Wat te denken van de 
Maranathakerk die over niet al 
te lange termijn weggaat, het 
oude postkantoor, de Augus-
tinusschool. Denk nog maar 
even verder. Laat het ge-
meentebestuur dit plan alstu-
blieft niet serieus nemen. Dit 
kan echt niet. Een heel slecht 
plan!
 
W.C.M. Bijman-de Groot, Cas-
tricum.

Hoog tijd voor VVV
Castricum Wandelgemeen-
te 2016: goed idee, laten we 
vooral allemaal stemmen. Zelf 
ben ik een fervente wande-
laar en maak ik optimaal ge-
bruik van onze prachtige om-
geving. Maar wordt het dan 
niet hoog tijd dat we een goed 
bereikbare VVV hebben, die 
zo ongeveer elke dag open is 
en waar de toeristen hun in-

formatie kunnen halen? We 
leven wel in een digitaal tijd-
perk, maar er zijn nog genoeg 
mensen die liever zelf bij de 
VVV binnenlopen en persoon-
lijk contact op prijs stellen. Het 
lijkt me een logisch gevolg van 
het promoten van de ‘Heerlijk-
heid Castricum’.
 
Marian Punte, Castricum.

Met verbazing heb ik gelezen 
dat er geen ringleiding komt in 
de theaterzaal van het Nieuw 
Geesterhage, omdat er geen 
budget voor is. Waarom wordt 
er geen rekening geopend 
bij de Gemeente Castricum, 
waarop iedere
Castricumer een euro do-
neert. Dan is er voldoende 

geld om een ringleiding aan te 
leggen. Wie neemt dit idee op 
om verder uit te werken, zo-
dat de mensen met hoorbe-
perkingen ook kunnen genie-
ten van toneel en muziekuit-
voeringen.

Henk Wenning, henkwen-
ning@tele2.nl.

Allemaal één euro!

Fabio Filippi van Cas 
RC naar EK Portugal 

Castricum - CasRC jeugd-
speler Fabio Filippi geselec-
teerd voor het EK in Portu-
gal. Fabio was zes jaar toen 
hij begon met rugby bij de 
mini’s van Cas RC. Door veel 
trainen en wedstrijden spe-
len werd hij steeds beter en 
ging hij enkele jaren geleden 
ook trainen bij het Regionaal 
Training Centrum. In okto-
ber 2014 werd Fabio gese-
lecteerd voor het Nederlands 
team onder zeventien jaar en 
stroomde vervolgens door 
naar het Nederlands team 
onder de achttien.
In september 2015 is Fabio 
geselecteerd om te gaan trai-
nen bij het Nationaal Trai-
nings Centrum (NTC). Trai-
nen bij het NTC houdt in dat 
de focus ligt op hard en ge-
disciplineerd werken. Twee 
maal per dag wordt er ge-
traind en tussen de trainin-
gen door dienen de spelers 
een studie te volgen of te 
werken. Alle spelers beschik-
ken door hun deelname aan 

het programma over een In-
ternationaal Talent (IT) sta-
tus. Met deze topsportstatus 
kunnen ze terugvallen op het 
topsportregelement van hun 
opleiding. Daarmee wordt er 
meer flexibiliteit gegenereerd 
in het onderwijsprogramma. 
Het conceptprogramma be-
staat uit vier tot zeven trai-
ningsmomenten per week, 
waarnaast spelers ook nog 
een clubtraining volgen en 
de clubwedstrijd spelen. In 
het gehele programma wat 
de speler doorloopt staat de 
individuele ontwikkeling van 
de speler centraal. Het ‘Per-
soonlijk Ontwikkeling Plan’ 
is leidend. Fabio vertrekt met 
zijn team naar Portugal om 
daar deel te nemen aan de 
Europese Kampioenschap-
pen voor teams onder acht-
tien jaar. Hun eerste wed-
strijd spelen zij op 19 maart 
tegen Luxemburg. Op zater-
dag 27 maart wordt de fina-
le gespeeld. Foto: Theo Been-
tjes.

Reminiscing treedt op 
in De Oude Keuken

Bakkum - Komende zon-
dag speelt in De Oude Keu-
ken de band Reminiscing uit 
Bergen. De muzikanten spe-
len een fijne mix van groovy, 
poppy tunes met een vleugje 
jazz. De band neemt het pu-
bliek mee terug naar de se-
venties om vervolgens weer 
snel vooruit te gaan met lied-
jes als Happy en Lucky. Bij 
de zangeres, saxofonist, bas-
sist, drummer en toetsenist 
staat het ‘feel good’-gevoel 
centraal. Van 14.00 tot 16.00 
uur in De Oude Keuken op 
het terrein van Dijk en Duin/
landgoed Duin en Bosch in 
Bakkum, ingang Zeeweg.

Heliand, Jezus 
in 9e eeuw

Castricum - De Heliand is 
een Christusgedicht uit de 
negende eeuw dat een ver-
rassende kijk op de leef- 
en gedachtewereld van de 
vroeg-middeleeuwse voor-
ouders in de noordelijke Ne-
derlanden geeft. In 2006 ver-
scheen deze Heliand op-
nieuw in eigentijds Neder-
lands. De ‘vertaler’, Jaap van 
Vredendaal maakte het ver-
haal bijzonder geschikt om 
voor te lezen. Dat gaat Pas-
tor Bill van Schie samen met 
Bert Glorie dan ook doen. 
De muziek is van Cappel-
la Sancti Adelberti onder lei-
ding van Bram Verheijen. Op 
dinsdag 15 maart vanaf 20.00 
uur in de Dorpskerk.

Werken met 
paletmes

Castricum - Voor iedereen 
die het spannend vindt om 
met behulp van paletmes-
sen een schilderij te maken, 
komt Karin van Bodegom 
naar Perspectief om een hel-
pende hand te bieden. Tij-
dens het eerste deel van de-
ze workshop wordt geoefend 
om uiteindelijk na het tweede 
deel met een volledig werk/
schilderij naar huis te gaan. 
De workshop is geschikt voor 
zowel beginners als gevor-
derden.
Op zaterdag 2 en 9 april van 
13.30 tot 16.30 uur. Aanmel-
den via tel.: 0251-655183 of 
mail naar joanne_vetter@
hotmail.com.

Castricum - Het dameskoor 
van de Pancratiuskerk zoekt 
vrouwen. 
Het Dameskoor Pancratius 
bestaat uit veertien vrouwen  
en zingt voornamelijk bij uit-
vaarten en zo’n zes keer per 
jaar in een gewone weekend-
viering. Af en toe zingt het 
koor buitenshuis in een ver-
zorgingstehuis. 
Gemiddeld is het koor zo’n 
twee tot drie maal per maand 
actief. Het repertoire is zeer 
afwisselend. Naast Latijn en 

Nederlands worden ook lie-
deren in andere talen gezon-
gen. 
Vorig jaar heeft het koor zijn 
55-jarige jubileum gevierd. 
Hoogtepunt elk jaar is verder 
de jaarlijkse Ziekendag in de 
Pancratiuskerk. Zangervaring 
is niet vereist. 
De repetities vinden plaats 
op donderdag van 13.30 uur 
tot 15.30 uur in het Parochie-
huis naast de Pancratiuskerk. 
Belangstellen kunnen langs-
komen of bellen naar 650744.

Gebrek aan vrouwen
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Kritisch over vertraging 
herstel oude aanvliegroute

Castricum - De colleges van 
de gemeenten Castricum en 
Bergen zijn kritisch over het 
aangekondigde uitstel van de 
heropening van de oostelijke 
aanvliegroute tijdens de nacht. 
Zolang de sluiting duurt gaan 
er dubbel zoveel nachtvlieg-
tuigen over het grondgebied 
van Castricum. Ook inwoners 
van Schoorl worden sinds de 
sluiting van de oostelijke aan-
vliegroute meer in hun nacht-
rust gestoord.
Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL) sloot vorig jaar de 
oostelijke aanvliegroute om-
dat zijn planningsysteem niet 
nauwkeurig genoeg is om 
vluchten uit het oosten en het 
westen veilig op elkaar te la-
ten aansluiten voor een lan-
ding op de Polderbaan. Het 
gevolg is dat vliegtuigen van-
uit het oosten de kuststrook 
naar zee en weer terug krui-
sen en dat alle vliegtuigen 
die nu landen op de Polder-
baan over Castricum en Lim-

men komen. Het gaat om ruim 
om een verdubbeling naar cir-
ca 69 nachtvluchten.
LVNL maakte tijdens het Re-
gioforum van de Omgevings-
raad Schiphol op 26 februa-
ri bekend dat het realiseren 
van een definitieve oplossing 
van dit probleem langer duurt 
dan verwacht. Het streven was 
om medio 2016 een definitie-
ve oplossing gereed te heb-
ben. Vanwege de complexiteit 
van de technische aanpassin-
gen die daarvoor nodig zijn, 
verwacht LVNL een vertra-
ging van twee jaar. Hiernaast 
stuit men ook op operationele 
problemen. In april informeert 
LVNL de Omgevingsraad 
Schiphol nader over de uit-
gevoerde analyse en de plan-
ning, inhoud en effecten van 
de beoogde oplossing. Wet-
houder Leo van Schoonhoven: 
³De toename van nachtvluch-
ten is een belangrijk punt van 
toenemende zorg in beide ge-
meenten. Castricum zal via de 

Omgevingsraad invloed uitoe-
fenen om de oostelijke aan-
vliegroute zo snel als moge-
lijk weer ingevoerd te krijgen. 
Ook zullen we ijveren voor het 
alsnog terugbrengen van het 
totaal aantal jaarlijkse nacht-
vluchten van 32.000 naar 
29.000.²
In samenwerking met ande-
re gemeenten in de regio en 
daarbuiten wil de gemeente 
ook het nut en de noodzaak 
van de nachtvluchten aan de 
orde stellen. Nachtvluchten 
veroorzaken onevenredig veel 
hinder en kunnen slecht uit-
pakken voor de nachtrust. Zo 
blijkt uit de geluidsmeetpost 
van Schiphol in Castricum dat 
vliegtuigen ‘s nachts veel ge-
luid produceren tot wel bijna 
80 decibel toe. Daarbij teke-
nen de samenwerkende ge-
meenten aan dat lang niet alle 
nachtvluchten van belang zijn 
voor de mainportfunctie van 
Schiphol en dus van geringe 
economische betekenis zijn.

Collectanten gezocht
Castricum - Maar liefst een 
op de acht kinderen in Ne-
derland groeit op in armoe-
de. Nationaal fonds Kinder-
hulp helpt deze kinderen met 
praktische en kindgerichte 
manieren. 
De collecteweek maakt dat 
mede mogelijk. Voor dit jaar 
zijn er, vanwege meivakantie 

twee collecteweken, van 24 
tot en met 30 april en 8 tot en 
met 14 mei. Er wordt hulp ge-
zocht voor de collecte in de 
omgeving Dorpsstraat, Cie-
weg, Oosterweide en in Bak-
kum. Bel Cindy Liefting  tel.: 
821692 of Natalie van der 
Kolk tel.: 825832. Meer infor-
matie op www.kinderhulp.nl. 

‘Blik op de Strandwal’
Akersloot - Een zeer ge-
varieerde open dag van  de 
brandweer Akersloot, boer-
derij het Vertrouwen en Scou-
ting Akersloot op zondag 10 
april, waar weer grootst word 
uitgepakt op hun strandwal. 

Vanaf 11.00 uur is iedereen-
welkom, voor brandweerde-
monstraties en veiligheids-
voorlichting. Bij de boerderij 
kan men alle landbouwvoer-
tuigen, stallen, het vee en 
jongvee bezichtigen en is te 
zien hoe een moderne boer-

derij tegenwoordig functio-
neert.  Bij Scouting Akersloot 
is het moderne gebouw te 
bewonderen en staan vrijwil-
ligers klaar om van alles te 
vertellen over scouting. 
Daarnaast is het voor de kin-
deren mogelijk om met een 
strippenkaart deel te nemen 
aan diverse uitgezette spelle-
tjes. De open dag begint om 
11.00 uur en duurt tot 16.00 
uur. 
Voor meer informatie: rob.
dekker@planet.nl of via 06-
16294024 

Tuinliefhebbers gezocht
Castricum - Kleine klus-
jes in huis en tuin? Het kan 
een groot probleem zijn. Het 
Klussenbankteam heeft in 
2015 weer veel ouderen en 
mensen met een beperking 
een steuntje in de rug kun-
nen geven. De Klussenbank 
zoekt weer vrijwilligers, geen 

hoveniers, in Akersloot, Cas-
tricum en Limmen die men-
sen willen helpen bij het ver-
richten van tuinklussen. Er 
staat een vrijwilligersvergoe-
ding tegenover. 
Omdat de Klussenbank ook 
insteekt op het zelfredzaam 
maken van mensen, zijn niet 

Regio - Rob Keet vertelt op 
zondag 13 maart vanaf 16.00 
uur over zijn jarenlange er-
varing binnen de recherche 
in Noord-Holland. Dat doet 
hij  in de Witte Kerk, Heeren-
weg 32 te Heiloo in het ka-
der van ‘Preek van de Leek’. 
Wat betekent het om te wer-
ken in een wereld die gedo-
mineerd wordt door georga-
niseerde criminaliteit? Rob 
Keet uit Heiloo werkt ruim 35 
jaar bij de politie; het meren-
deel hiervan bij de recherche. 
Nu geeft hij leiding aan ge-
specialiseerde recherche-
teams, die onderzoek doen 
naar ernstige delicten. Tij-
dens zijn preek zal Rob zich 
muzikaal laten vergezellen 
door het trio Carp, waar hij 
zélf deel van uitmaakt. Zijn 
muzikale vrienden hierbij zijn 
Dick Groot en Ger-Jan Apel-
doorn.

Castricum - ‘Verkiezingen’, 
dat zullen veel mensen ge-
dacht hebben toen ze men-
sen in SP-jasjes en D66-jas-
jes broederlijk naast elkaar 
zagen staan flyeren in win-
kelcentrum Geesterduin. 
Beide partijen organiseren 
echter een debat over het re-
ferendum Oekraïne met Den-
nis de Jong, Europarlemen-
tariër van de SP en Marietje 
Schaake, Europarlementariër 
D66 in Castricum op vrijdag-

avond 11 maart. Burgers krij-
gen de kans om de voor- en 
de tegenstanders van het te-
kenen van het Associatieak-
koord Oekraïne te horen én 
er met deze politici over te 
discussiëren. SP en D66 roe-
pen mensen op om te stem-
men op 6 april. ,,Al was het 
maar om de democratie te la-
ten werken.” De bijeenkomst 
is in Geesterhage, aanvang 
20.00 uur.  De toegang is gra-
tis..

Samen flyeren voor debat

Castricum - Marion van der 
Moolen schildert portret-
ten in opdracht. In Galerie 
Streetscape, Dorpsstraat 7  
zijn haar schilderijen te zien. 
Naast voorbeelden van por-
tretopdrachten toont Mari-
on haar vrije werk. Donder-
dag 24 maart om 19.30 uur 
start ‘Fotografie in drie be-
drijven’ van docent Jaap Bijs-

Expositie en workshop
terbosch. De bijeenkomsten 
vinden tweewekelijks plaats. 

Bij Streetscape is ook de mo-
gelijkheid om een basiscur-
sus fotografie te volgen. Do-
cent Hans Balk geeft deze 
op de maandagochtend. In-
schrijven via workshops@
streetscape.nl. Foto: Saskia 
Steenbakkers. 

alleen mensen met groe-
ne vingers welkom, maar 
ook mensen die advies kun-
nen geven. Nieuwe vrijwil-
ligers kunnen desgewenst 
eerst met een ervaren klus-
ser meewerken om ervaring 
op te doen. 
Aanmelden of meer informa-
tie verkrijgen, kan bij Welzijn 
Castricum, tel. 0251-656562, 
vcc@welzijncastricum.nl. 

Meer over de 
recherche



Familiefeestje 
bij Falkland

Heiloo - De voorstelling Prul-
laria gaat over Prullenland. 
Ze lijken op mensen, maar 
niet helemaal. In Prullenland 
hebben ze een koning en een 
tijdtikker (klok). Deze tijdtik-
ker is heel belangrijk, want in 
Prullenland moet alles pre-
cies op tijd gebeuren.  En 
dan hebben de bewoners van 
Prullenland hulp hard nodig 
van het publiek. 
Te zien op 12 en 13 maart in 
Theater De Beun in Heiloo.  
Reserveringen en informa-
tie: www.falklandtoneel.nl of 
072-5332163. Foto: Edo Post-
ma.

Mooie tafeltennispartijen
Castricum - Afgelopen vrij-
dag deden de meeste teams 
van tafeltennisvereniging 
Castricum goede zaken in 
het clubgebouw in de Gobat-
straat. 
Team 1 trad aan tegen de 
koploper TSTZ Haarlem. Na-
dat Yuri Hazelzet, Hans Nieu-
wenhuis en Sandra Staring 
ieder een punt binnenhaal-
den en ook de dubbel ge-
wonnen hadden, was de 
stand 4-5 in het voordeel van 
de Haarlemmers. De laat-
ste partij betekende verlies 
of gelijkspel. Sandra sleep-
te het laatste punt binnen 
waardoor het maximaal haal-
bare binnen was gehaald.                                     
Team 2  stond voor de opga-
ve om hun leidende positie 
te behouden. De tegenstan-
der Victory’55, bestaande 
uit jonge jongens, maakten 
het team van Castricum be-
staande uit Renny Hup, Kay 
Tan en Kees van der Meu-
len knap lastig. Kees die de 

geblesseerde Frank Walrave 
verving was met twee winst-
partijen op dreef. Ook hier 
maakte de laatste wedstrijd 
het verschil in dit geval tus-
sen winst en gelijkspel. Ren-
ny probeerde met zijn flitsen-
de backhand de tegenstan-
der te ontregelen, wat rede-
lijk lukte, maar net niet ge-
noeg om na een spannende 
vijfsetter de winst op te eisen. 
Uitslag 5-5. Team 3 speelde 
gedegen en is met een 7-3 
winst op jacht naar de kop-
positie in de poule. Het team 
staat slechts  op vier punten 
achterstand van nummer 1.                                        
Ondanks jarenlange routi-
ne en mooi spel kon team 4 
slechts een paar punten ver-
garen. Aangezien het team 
ingedeeld is in een zeer zwa-
re poule zat er helaas niet 
meer in dan de winstpartijen 
van Cees Pennings en Rinse 
de Römph.  Op de foto v.l.n.r.: 
Kay Tan, Kees van der Meu-
len en Renny Hup.

Akersloot - De lang ver-
wachte return tegen West-
friezen pakte uit in een winst-
partij voor de handbaldames 
van Meervogels’60 in Zwaag. 
Met nog twee wedstrijden te 
gaan werd de tweede plek 
in deze competitie veiligge-
steld. Er werd gewonnen met 
21-31.
Het team Westfriezen schoot 
letterlijk uit de startblokken 
wat de Akerslootse vrou-

Meervogels gaat 
voor winst

wen enigszins overrompel-
de. Het tij werd snel gekeerd, 
waarbij Meervogels de rust 
wist te bewaren en de onrust 
wist om te zetten naar effi-
ciënt uitgespeelde aanval-
len. Meervogels pakte hierin 
voor de rust een respectabe-
le voorsprong van 12 - 16. 
De tweede helft van het du-
el wist de Akerslootse ploeg 
deze lijn voort te zetten en 
de voorsprong uit te bouwen 
naar een verschil van tien.
Meervogels speelt zaterdag 
12 maart de laatste uitwed-
strijd tegen Vido. 

Trainingsstage in Spanje
Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus heeft onlangs een 
goede trainingsstage afge-
werkt in Spanje. De eerste 
twee dagen lag op het cir-
cuit van Aragon sneeuw. 
Hierdoor kon er niet gereden 
worden zodat het team be-
sloot om naar Valencia te rij-
den om daar twee dagen te 
gaan testen.
Het circuit van Valencia was 
nieuw voor Jaimie, maar hij 

wist hier goede trainingsron-
den te maken. Dit was voor 
iedereen verrassend, ook 
voor Jaimie zelf. Ook de sa-
menwerking met zijn team-
maat Ricardo Brink verloopt 
voorspoedig en samen wis-
ten ze hun tijden iedere ses-
sie te verbeteren.
Jaimie is blij met zijn spon-
soren en Start Racing voor 
het mogelijk maken van de-
ze trainingsstage. 

CSV/Meervogels laat 
zien hoe het het moet 

Castricum - Met een volle 
sporthal de Bloemen stond er 
een mooie wedstrijd op het 
programma voor de handbal 
mannen van CSV/Meervo-
gels. De nog steeds op num-
mer twee staande ploeg in 
de Tweede Divisie kreeg be-
zoek van het op nummer vijf 
staande team Donar uit Hen-
gelo. 
De eerste helft begon voor-
zichtig. CSV/Meervogels 
kwam op voorsprong met 
1-0, maar vervolgens ging de 
eerste helft gelijk op. Met nog 
maar negen minuten op de 
klok in de eerste helft stond 
het 9-8 voor CSV/Meervo-
gels. Daarna stond het in zes 
minuten tijd 13-10 voor de 
thuisploeg en werd er gerust 
met een stand van 14-11.
In de eerste minuut na de 
rust kon Donar nog de 14-12 
maken maar daarna was het 
gezien met de mannen uit 
Hengelo. Er volgde een heer-
lijke periode voor de man-

nen met vloeiend, goed lo-
pend handbal en een achter-
hoede dat niks meer door liet. 
In een kwartier tijd wist CSV/
Meervogels de voorsprong te 
vergroten naar een stand van 
20-12. 
Donar liet weinig meer van 
zich zien en geloofde het 
voor de rest wel. De thuis-
ploeg heeft deze wedstrijd 
slim gespeeld en handbal la-
ten zien hoe het hoort te zijn. 
De eindstand van deze mooie 
wedstrijd werd 28-20 voor 
CSV/Meervogels. Een wel-
verdiende overwinning.

Met deze overwinning blijft 
CSV/Meervogels op plaats 
twee staan en dat is natuur-
lijk al een prachtig resultaat.  
Op een punt volgend in de 
competitie staat het team van 
Nieuwegein op plaats drie 
en laat dat nu net de tegen-
stander zijn voor aankomend 
weekend om 21.00 uur in 
sporthal Galecop.

Regio - Op zaterdag 12 
maart wordt de ‘Fakkel van 
St. Benedictus van Nurcia’ 
overgebracht naar Egmond. 
Deze fakkel is op donderdag 
3 maart door paus Franciscus 
in Rome gezegend. Samen 
met een delegatie van bur-
gemeesters, wethouders en 
monniken uit Italië wordt met 
ongeveer 120 gasten, waar-
onder Burgemeester H. Haf-
kamp van Bergen, de fakkel 
met gepast ceremonieel ont-
vangen.

Fakkel komt 
naar Egmond

Heiloo - Tuinen in Norman-
dië is een lezing die verzorgd 
wordt door Jolanda Mooij op 
9 maart voor Groen & Bloei 
en andere belangstellenden. 
Zij vertelt: ,,Vorig jaar heb ik 
met een groep tuinvriendin-
nen een prachtige reis ge-
maakt naar enkele tuinen in 
Normandië. Nu wil ik jullie 
graag meenemen voor een 
virtuele wandeling door de 
tuinen die we bezocht heb-
ben.” Ook Nico Brantjes ver-
zorgt die avond een lezing 
over hoe het enten van een 
fruitboom tot stand komt. 
In de Ter Coulsterkerk, Hol-
le weg 111 in Heiloo vanaf 
20.00 uur.

Groei & Bloei

Helios E2 is kampioen
Castricum - De eerste zaal-
kampioen van dit seizoen bij 
Helios is de E2. In een span-
nende uitwedstrijd werd bij 
KZ het kampioenschap in 
de wacht gesleept. Trainer/
coach Wim Schoorl was op-
gelucht en samen met zijn 
pupillen heel trots na de 
winst. De eerste tien minuten 
kwam Helios niet echt los van 
de tegenstander en stond er 
1-1 op het scorebord. Met 
rust was het verschil al op-
gelopen naar een 1-5 voor-

sprong. In de tweede helft 
kwamen de spelers met goed 
spel tot een einduitslag van 
5-11. Het team bestaat uit 
Isabel, Flynn, Dana, Tessa, Isa 
en Amy. De laatste twee wa-
ren op vakantie bij de kampi-
oenswedstrijd. Invaller Luca 
speelde een goede wedstrijd. 
Ook meetrainen met deze 
kanjers? Dat kan op woens-
dag tussen 17.00 uur en 18.00 
uur op Sportpark Noord-
End. Voor verdere informatie 
www.kvhelios.nl.
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Fietsers controleren fietsnetwerk

Castricum - De provin-
cie Noord-Holland vraagt de 
Fietsersbond om een over-
zicht van knelpunten in het 
fietsnetwerk. Want de provin-
cie  wil samen met gemeen-

ten en waterschappen on-
veilige punten oplossen. Een 
plan om te zorgen voor goe-
de en snelle fietsverbindin-
gen naar bijvoorbeeld OV-
knooppunten en scholen. 
Daarom gaan vrijwilligers 
van de Fietsersbond in alle 
delen van de provincie, be-
halve Amsterdam, het fiets-
netwerk controleren. Ook in 
Castricum.

Het  vernieuwde bestuur kijkt 
met een frisse blik naar het 
fietsparcours in Castricum. 
Met name het parcours van 
en naar het station, de VO-
scholen en het nieuwe Gees-
terhage. Om welke routes 
gaat het? Hoe vanzelfspre-
kend, overzichtelijk en veilig 
is het?  Wat kan er beter?
De afgelopen jaren realiseer-
de Castricum veel verbeterin-

gen voor het verkeer en daar-
bij ook voor de fiets. Toch zag 
het bestuur onlangs op haar 
inspectietochten veel narig-
heid voor fietsers. Reden ge-
noeg om binnenkort een op-
gefriste lijst met knelpunten 
te publiceren, zodat men er-
op kan reageren en de lijst 
kan worden gecompleteerd. 

Vrijwilligers kunnen helpen 
bij deze Fietsersbond-inven-
tarisatie van het fietsnetwerk 
met het beschrijven, analyse-
ren en fotograferen van één 
of meer knelpunten. Men kan 
ook routeproblemen bespre-
ken of melden bij de afde-
ling via castricum@fietsers-
bond.nl of via www.fietsers-
bond.nl/meldpunt. Na de zo-
mer presenteert de Fietsers-
bond de resultaten aan de 
provincie.

De klok wordt ingeluid
Bakkum - Er gaat iets bijzon-
ders gebeuren op de Zande-
rij bij Boshutten St. Wilfried 
op het Scoutingpad 1. Op 12 
maart wordt de NL Doet ge-
organiseerd door het Oran-
jefonds. Stichting Boshutten 
St. Wilfried Castricum doet 
hier aan mee. Maar om 16.00 
uur wordt die dag een speci-
ale klok ingeluid. Pastoor Ka-
leab en de dochter van bur-
gemeester Toon Mans, Su-
ze Slag, zijn uitgenodigd voor 
deze handeling. De burge-
meester is zelf ook aanwezig.
De kerk Maria ten Hemelop-
neming is in 2015 gesloten. 
In de kerktoren hingen drie 
kleine klokken. Eén klok is 
geschonken aan het  Liobak-
looster in Egmond, de tweede 
is de Brandsenklok en komt 

in de parochietuin van de 
Pancratiuskerk te hangen ter 
nagedachtenis aan pastoor 
Brandsen en de derde klok 
is geschonken aan Stichting 
Boshutten St. Wilfried  met 
als doel deze in Bakkum te 
houden. De vrijwilligers van 
de stichting zijn een klokken-
torentje aan het maken op 
één van de boshutten. De-
ze klok zal elektrisch bediend 
worden en gaat alleen luiden 
bij speciale gelegenheden of 
op verzoek van  buurtbewo-
ners. Deze middag wordt ook 
de naam Christiaan veran-
derd in Wilfried. Belangstel-
lenden zijn welkom. Inschrij-
ven voor het vrijwilligerswerk 
kan via www.nldoet.nl onder 
de klus: ‘Ga mee naar buiten 
allemaal’.

Gratis workshop: agenda 
van de vrouw van nu

Castricum -  In de workshop 
‘De agenda van de vrouw van 
nu’ wordt gezocht naar mo-
gelijkheden om de agenda zo 
in te richten dat iedereen er 
blij van wordt. Zodat er naast 
alle taken voor dierbaren, ook 
tijd en ruimte is voor jezelf. 
Trainer Jacqueline Haver-
man: ,,Is je agenda te vol of 
juist te leeg? Heb je nog tijd 
om wat leuks voor jezelf te 
doen? Zijn de verplichtingen 
in je agenda echt nodig? Zit 
je soms doelloos op de bank 
en zou je dolgraag in bewe-
ging komen om een stap te 
maken naar wat je diep in je 
hart werkelijk wilt? In beide 
gevallen is het belangrijk om 
waardevolle momenten voor 
jezelf in de agenda te creë-
ren.  Dan is deze avond een 
mooi begin naar een nieuwe, 
andere indeling van je agen-
da en daarmee van een be-

wuster leven.” Naast Jacque-
line verzorgt Ellen Alphe-
naar de trainingen van ViSi-
Vé. Op maandag 21 maart 
van 19.30-21.00 uur. Instituut 
Yama, Castricummerwerf 
108 in Castricum. Deelname 
is gratis, aanmelden via in-
schrijving naar ellen@alphe-
naar.net.

Croonenburg eerste met 
Nijntje Beweegdiploma

Castricum - Croonenburg is 
vorige week als eerste volley-
balvereniging van Nederland 
gecertificeerd om het nijntje 
Beweegdiploma aan te bie-
den. De Nevobo is een sa-
menwerking aangegaan met 
de KNGU (Koninklijke Ne-
derlandse Gymnastiek Unie), 
die het Beweegdiploma heeft 
ontwikkeld. De ambassadri-

ce van nijntje, voorzitter Jos 
Geukers van de KNGU en 
Leo van Schoonhoven, wet-
houder van sport in Castri-
cum waren aanwezig toen 
algemeen directeur Joël-
le Staps het officiële certifi-
caat uitreikte aan Croonen-
burg. ,,We zijn enorm trots 
om te mogen participeren in 
het nijntje Beweegdiploma², 

vertelt Joëlle Staps na afloop. 
,,Het is erg belangrijk dat kin-
deren in deze leeftijdsfase 
motorisch goed worden ge-
schoold. En mochten ze op 
deze manier doorstromen 
naar volleybal dan is dat na-
tuurlijk mooi.” Het program-
ma voor het nijntje Beweeg-
diploma is door bewegings-
wetenschappers in samen-
werking met de KNGU ont-
wikkeld en helpt kinderen bij 
hun motorische, sociale  en 
cognitieve ontwikkeling. Het 
Beweegdiploma mag alleen 
door een gecertificeerde op-
leider gegeven worden en al-
leen bij een vereniging met 
een geregistreerd keurmerk. 
Volleybalvereniging Croo-
nenburg voldoet aan die ei-
sen en heeft dit beweegpro-
gramma opgenomen in het 
concept Funvolley. Fysiothe-
rapeut en volleybaltrainer 
Tinka Janissen geeft iedere 
zaterdagochtend de lessen 
en trainingen. 

Op foto van Frans Hoek 
v.l.n.r.: Leo van Schoonhoven, 
Jos Geukers en Joëlle Staps.

Rennen met een tiener
Castricum   Het is moge-
lijk om als ouder of begelei-
der van een tiener, van twaalf 
tot en met vijftien jaar, te 
gaan hardlopen. Start to Run 
is al jaren het hardlooppro-
gramma van de Atletieku-
nie voor beginnende lopers. 
Het laagdrempelige karak-
ter van hardlopen maakt de 
sport ideaal voor mensen die 
graag iets meer willen gaan 
bewegen. 
Professionele trainers van 

AV Castricum begeleiden en 
coachen hierbij. Deelnemers 
leren de juiste loophouding- 
en techniek. Er wordt ge-
traind in een groep in de dui-
nen met hetzelfde doel: 25 
minuten hardlopen in week 
zeven tijdens de Start to Fi-
nish loop. 
De trainingen starten op za-
terdag 12 maart om 9.30 uur 
vanaf het clubhuis van AV 
Castricum. Aanmelden kan 
via www.yakultstarttorun.nl.

Wandelen IVN
Regio - Op zondag 13 maart 
organiseert IVN een wande-
ling rond kasteel Marquet-
te in Heemskerk. De excursie 
start bij Boerderij Heemshof 
aan de Oosterweg 2c. On-
derweg wordt er vertelt over 

de bomen, de voorjaarsbloei 
en bloesems, en over de ve-
le bollen- en stinsenplanten. 
Er zal ook aandacht zijn voor 
de rijke historie van het land-
goed dat al dateert uit de 13e 
eeuw. Aanmelden bij excur-
sieivnmk@gmail.com. Aan-
vang 10.00 uur.
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