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Thijs zorgt voor kippenvel
Castricum - Thijs Overpelt 
(11) zong vrijdagavond het 
nummer ‘Wrecking Ball’ van 
Miley Cyrus bij The Blind Au-
ditions van The Voice Kids en 
het refrein was een echt kip-
penvelmoment tijdens het tv-
programma. Achter de gor-
dijnen zette hij de coaches 
Marco Borsato, Ilse DeLan-
ge en Ali B. op het verkeer-
de been; ze dachten dat het 
om een meisje ging. Toen het 
doek viel zagen zij het vrolijke 
joch dat Thijs is. Alle drie wil-
den ze hem graag begeleiden 
als coach op weg naar eeu-
wige roem, Thijs koos voor Il-

se DeLange. Foto: The Voice 
Kids.

Limmen - Mevrouw Rie Duijkersloot was donderdag 2 maart 
jarig en dat is al vaker voorgekomen. Deze bewoonster van 
De Cameren werd maar liefst 108 jaar oud. Hiermee is zij de 
oudste van de hele regio en hoort ze intussen bij de oudste 
inwoners van Nederland. Zij verkeert in relatief goede ge-
zondheid. Zondag is burgemeester Toon Mans haar persoon-
lijk komen feliciteren en hij nam namens de gehele gemeen-
te een prachtig bloemstuk voor haar mee. En natuurlijk was 
er taart bij de koffie en de ruimte gevuld met neven en nich-
ten die haar een warm hart toedragen.

Stemmen vanaf 0.00 uur
Castricum - Op woensdag 
15 maart zijn de Tweede Ka-
merverkiezingen. Stemmen 
kan bij één van de achttien 
stembureaus. Op het NS-sta-
tion kan men van  0.00 tot 
20.00 uur stemmen in de ki-
osk. Op alle andere locaties 

van 7.30 tot 21.00 uur. Het 
mobiele stembureau staat 
op meerdere locaties. Bij het 
NS-station kunt u in de nacht 
van dinsdag op woensdag 
vanaf 0.00 uur al stemmen. 
Op www.castricum.nl/verkie-
zingen staat meer informatie. 

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

8,95
12,95NOUGATINE TAART MET VERS GEBRANDE NOUGAT, 

HAZELNOTEN EN SLAGROOM

DYONAISE TAART
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Gezinnen stemmen SP omdat de SP…
  de koopkracht herstelt
  staat voor fatsoenlijk en betrouwbaar

KOM KIJKEN VAN
13 T/M 18 MAART 2017

DEZE WEEK 
IN DE KRANT:

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

2 pers. boerenkool + 
2 gehaktballen met jus

Kant en klaar €5,99
Vleeswarentrio

Gebraden casselerrib
Ham-prei salade
Gebraden gehakt 

Samen €4,99

Biefstukspiezen
4 stuks €5,95

Hooglander worst
25% korting
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Systeem politiek: 
ombuigen is nodig

Nog een week en de landelijke verkiezingen zijn daar. En een 
jaar later openen de stembureaus voor lokale en Provinciale 
verkiezingen. Maar nog nooit was het vertrouwen in het open-
baar bestuur en de politiek zo laag als thans. Deze neergaan-
de spiraal zal doorbroken moeten worden, want er is iets be-
hoorlijk mis met de wijze waarop ons democratisch stelsel nog 
functioneert. Wij staan in dit verband stil bij de kwaliteit van on-
ze woon- en leefomgeving en de rol en bedoeling van de ko-
mende Omgevingswet. Een topprioriteit voor de toekomst, zo-
als bewoners van Noord-Holland en onze BUCH-regio onlangs 
hebben aangegeven. We zijn helaas verzeild geraakt in een si-
tuatie waarbij de bedenkers van de ‘Schiphol Megametropool’ 
een wat zij noemen ‘governance model’ hebben doorgevoerd. 
Via opgedrongen samenwerking op zeer grote schaal, het voor 
hun karretje spannen van hele ministeries en beleidsafdelingen 
en, nog wel het allerergst, het met doortrapte methoden, zo-
als klankbordgroepen, bewerken van burgers en bewonersor-
ganisaties, hebben zij de politiek als het ware in hun systeem 
‘ingepakt’. Daarom is het ook zo moeilijk geworden om nog als 
kiezer een keuze te maken uit steeds meer, maar toch onvol-
doende aansprekende partijen. Er zal een grote inspanning no-
dig zijn om vanaf de lokale en regionale schaal weer een ba-
lans te bereiken waarbij de werkelijke bedoeling van de wet-
gever in praktijk wordt gebracht. Dat in een van de eerste ge-
meenten waar voluit en enthousiast aan een omgevingsvisie 
voor 2030 werd gewerkt, namelijk Uitgeest, dit traject abrupt 
werd afgebroken en al acht maanden stil ligt is in feite aan de-
ze systeem politiek te wijten.  Zoals door de belangrijke organi-
satie G23 duidelijk naar voren is gebracht zullen Raden, Colle-
ges van B&W en Provinciale en Gedeputeerde Staten een cul-
tuuromslag moeten maken wat betreft hun opstelling en om-
gaan met de burgerparticipatie.  Handelen naar letter en geest 
van de nieuwe Omgevingswet bij het realiseren van de omge-
vingsvisies is een eerste vereiste, al valt te verwachten dat ve-
le inmiddels verzelfstandigde bestuurs- en uitvoeringsorganisa-
ties en anderen hier grote moeite mee zullen hebben. Toch is 
dit de uitdaging waar alle betrokken spelers mee te maken krij-
gen en deze testcase komt in volle vaart op alle betrokkenen af. 
Het lijkt verstandig om de vinger dus, ook na deze roerige ver-
kiezingsperiode, stevig aan de pols te houden.
Bestuur St. Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH regio, 
Frank du Long, voorzitter. 

Waar zijn wij toch in 
hemelsnaam mee bezig?

Men klaagt dat er zo weinig vogels zijn! In Akersloot, Castri-
cum, Heillo en omgeving verdwijnen er veel bomen, doordat 
ze gekapt worden. Ze leveren gevaar op, omdat ze oud zijn, 
wordt er gezegd. Sommige zijn inderdaad ziek, maar niet al-
lemaal en die hadden dus gewoon gesnoeid kunnen worden. 
Daardoor verliezen de vogels hun slaap- en nestelplaatsen. Er 
worden wel bomen teruggeplant, maar die zijn nog klein en 
het duurt jaren voordat die weer veel vogels kunnen herber-
gen. Ook klaagt men dat de luchtkwaliteit achteruit gaat, maar 
men beseft misschien niet dat de bomen die aan ons geven. 
Besef dat een boom een huis is voor vogels, ons zuurstof geeft 
en de lucht zuivert. Verstik jezelf en de vogels niet door vernie-
ling van bomen.
Een ander punt is plastic. Fijn, dat de overheid heeft beslist, dat 
we tien cent moeten betalen voor een plastic zakje.
Ter compensatie zijn nu veel meer groenten, fruit en andere za-
ken in plastic verpakt. Kan dit anders? Volgens mij wel.
Gewoon alles weer los verkopen en plastic fl essen vervangen 
door glazen fl essen, waarop statiegeld staat.
Dat is niet alleen voor onze generatie, maar ook voor onze kin-
deren en kleinkinderen belangrijk.
 Nelly ‘Patchouli’ Munter.

Culturele Manifestatie 
wordt groots geopend

Castricum - Als het aan Ya-
smin Miedema en Maurice 
van den Berg ligt, zingen op 
zaterdag 11 maart minstens 
300 à 400 kinderen in thea-
ter  Koningsduyn de sterren 
van de hemel voor de ope-
ning van de Culturele Mani-
festatie in Geesterhage. 

Kern van de zanggroep vormt 
het Castricumse kinderkoor 
Mucicstar. Maurice assisteert 
het koor als geluidstechnicus 
en manusje van alles al zo-
lang als het bestaat, nu vijf-
tien jaar. Elke zaterdagmid-
dag is hij in de theaterzaal 
van Geesterhage te vinden. 
Yasmin zit al net zolang bij 
het koor. Eerst als koorlid en 
nu als dirigent. Bij Mucicstar 
niet alleen gezongen; ook 

dansen maakt onderdeel uit 
van het repertoire. De Castri-
cumse basisscholen zijn be-
naderd om hun leerlingen op 
de meezingmogelijkheid at-
tent te maken. 
De kinderen kunnen zich op 
zaterdag 11 maart om 12.30 
uur in Geesterhage verza-
melen om te oefenen en in 
te zingen, waarna om 13.45 
uur het optreden plaats-
vindt. Het repertoire bestaat 
uit drie liedjes van Kinderen 
voor Kinderen. Het optreden 
van Mucicstar is nog maar 
het begin van een hele reeks 
voorstellingen, workshops en 
optredens, die alle gratis toe-
gankelijk zijn. Voor het uitge-
breide programma: www.cul-
turelemanifestatiecastricum.
nl.

Castricum - ,,Het voorjaar is 
begonnen. Dat zegt Peter van 
Renen uit Limmen die deze 
foto van de ijsvogel maakte. 
,,De ijsvogels in Nederland 
hebben de vorstperiode goed 
doorstaan. Overal was nog 
open water zodat ze hun vis-
jes konden vangen, want 
zonder vis gaan ze dood. Ook 
in de ijsvogelbiotoop in Lim-

men gaat het weer begin-
nen, man en vrouw zijn aan-
wezig. Ze gaan waarschijn-
lijk geen nieuwe nestgang 
en nest graven, want ze vlie-
gen in en uit een oude nest-
gang van 2016. De meerkoe-
ten zijn met hun nest begon-
nen. De groene specht hoor 
je de hele dag roepen, ook bij 
hen begint het te kriebelen.”  

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot- 17-02-2017: Moos 
René Simon Berkhout, zoon 
van Vyvyan Berkhout en 
Christie G. de Vries. Cas-
tricum - 21-02-2017: Vera 
Hurkmans, dochter van Emiel 
Hurkmans en Rianne van den 
Brink. Limmen - 17-02-2017: 
Stef van Egmond, zoon van 
Vincent I.D. van Egmond en 
Nikita Veenhof. 

Overleden
Akersloot - 28-02-2017: 

Sjoerd de Vries gehuwd met 
Amelia K. de Haas. Castri-
cum - 16-02-2017: Johannes 
H.M. Onderwater, weduw-
naar van Alida M. Sparwer. 
27-02-2017: Agatha M. Le-
vering gehuwd met Cornelis 
J. van der Meij. 28-02-2017: 
Johanna F. Rotteveel gehuwd 
met Hendrikus M. Veldt. 28-
02-2017: Johannes P. Dijk-
man gehuwd met Anna C. 
Baltus. 1-03-2017: Joannes 
G.P. Zaal gehuwd met Maria 
C. Kaandorp. 





8 maart 20174

Help Meggie naar Expeditie Robinson

Castricum - Meggie Limmen 
wil graag meedoen aan de vol-

gende serie van Expeditie Ro-
binson. Er is een open inschrij-

ving en iedereen kan op haar 
stemmen. De Top 50 wordt uit-
genodigd voor een selectiepro-
cedure. ,,Sinds ik mij kan heu-
gen roep ik al dat ik BN’er wil 
worden, alleen om mee te kun-
nen doen aan Expeditie Ro-
binson. Dat hoeft nu dus niet 
meer! Ik vind survivals echt on-
wijs gaaf, ik hou van sporten 
en ik kampeer al sinds mijn lui-
ertijd. Er bestaat voor mij dan 
ook geen toffere uitdaging dan 
Expeditie Robinson; fysiek en 
mentaal tot het uiterste gaan. 
Of ik net zo’n koning als Hos-
ternokke Bertie ben betwijfel 
ik, maar ik ga zeker mijn stin-
kende best doen. Stem op mij 
en help mij naar Robinson.” 
Ga naar www.expeditierobin-
son.nl/profi le/376 om te stem-
men.

Castricum - Zondag 12 
maart om 15.00 uur start in 
De Bakkerij onder leiding van 
Peter van Raalter de laatste 
editie van Face II Face van dit 

De verkiezingen bij Face II Face

Kunststof kozijnen 
winnen aan populariteit
Regio - Hummel Kozijnen 
& Wooncomfort is al 21 jaar 
een begrip in Heemskerk 
en omgeving voor het leve-
ren en monteren van kunst-
stof kozijnen van hoge kwa-
liteit. De aanschaf van kunst-
stof kozijnen is een investe-
ring voor jarenlang plezier 
zonder tijd en geld te verspil-
len aan verf en het schilderen 
van kozijnen, het verhoogt de 
marktwaarde van het huis en 
is zeer inbraakbestendig. De 
kunststof kozijnen worden 
geleverd met veiligheidsbe-
slag volgens het politie keur-
merk. Kunststof kozijnen zijn 
een goede keuze voor wie 
waarde hecht aan een groe-
ne wereld; er worden immers 
geen bomen voor gekapt en 
dat is wel zo prettig voor de 
mens en dier. 

Kies voor extra ruimte en 
wooncomfort. Dakkapellen 
worden ook snel en netjes 
geregeld door Hummel Kozij-
nen. Door een dakkapel te la-
ten plaatsen aan de voor of 
achterzijde van de woning 
creëert men extra veel ruim-
te, en vergroot daardoor het 
huis aanzienlijk. Zolderver-
diepingen of andere ruim-

tes onder een schuin dak zijn 
vaak klein en donker en on-
overzichtelijk en worden vaak 
daardoor onbedoeld gebruikt 
als opslag. Het plaatsen van 
een dakkapel duurt maar een 
dag. 

In de showroom staan ver-
schillende modellen kunst-
stof kozijnen en kan het team 
uitgebreid adviseren over de 
mogelijkheden van de aan-
schaf van kunststof kozijnen 
en een op maat offerte bere-
kenen. De koffi e staat klaar.
Men kan rekenen op een 
goed advies en een eerlij-
ke prijs voor hoogwaardige 
producten en montage door 
de eigen vakbekwame mon-
teurs. Nu een goede beslis-
sing nemen, geeft achteraf 
niet het nakijken. Kies voor 
kwaliteit en veiligheid. Voor 
een vrijblijvende prijsopga-
ve thuis kan men bellen op 
0251-234484. De showroom 
is gevestigd op de Lijnbaan 
44a in Heemskerk, industrie-
terrein De Houtwegen. De 
openingstijden zijn maan-
dag tot en met vrijdag van  
10.00 tot 16.30 uur, zaterdag 
van 11.00 tot 15.00 uur www.
hummelkozijnen.nl.

politiek seizoen. Burgers en 
politici wisselen met elkaar 
van gedachten over diver-
se thema’s. De onderwerpen 
worden bepaald door de be-

zoekers. Woensdag 15 maart 
tijdens de verkiezingen kun-
nen geïnteresseerden vanaf 
21.00 uur in De Bakkerij sa-
men de uitslagen volgen. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur

dinsdag 20.45 uur  woensdag 20.00 uur
Hidden Figures
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  woensdag 20.45 uur
Paterson

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Manchester by the sea
zondag 11.00 uur

Het doet zo zeer
vrijdag 16.00 uur

Jackie
vrijdag 18.45 uur  

zaterdag 21.15 uur
Moonlight

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

Demain tout Commence
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag & zondag 16.00 uur
dinsdag 20.45 uur

Lion
dinsdag 18.30 uur

La La Land
woensdag 18.45 uur
Down to Earth

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 16.00 uur
Spokenjagers

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 16.00 uur

De Lego Batman Film (NL) 3D

Programma 9 maart t/m 15 maart 2017

Hidden Figures
Ze waren het brein achter 
een van de grootste opera-
ties in de geschiedenis: de 
lancering van astronaut John 
Glenn in de ruimte. Een in-
drukwekkende prestatie die 
het land weer moed gaf, de 
verhoudingen in de ‘Space 
Race’ volledig op zijn kop 
zette en de wereld in bewe-

ging bracht. Het visionai-
re trio oversteeg geslacht en 
ras, en inspireerde genera-
ties om groots te dromen. 

De fi lm is genomineerd voor 
drie Oscars, in de categorie-
en: Beste fi lm, Beste vrouwe-
lijke bijrol en Beste aange-
paste scenario.

Paterson leidt een eenvou-
dig, geregeld, maar gelukkig 
leven als buschauffeur in de 
stad Paterson, New Jersey. 
De indrukken die hij tijdens 
zijn dagelijkse route opdoet, 
vormen de inspiratie voor ge-
dichten die hij opschrijft in 
een notitieboekje. Ondanks 
het enthousiasme en de aan-

Paterson moediging van zijn vrouw wil 
hij de gedichten niet publice-
ren. Laura’s wereld verandert 
juist voortdurend. Dagelijks 
heeft ze nieuwe dromen en 
ambities die ze met de steun 
van Paterson probeert te re-
aliseren. 
De fi lm observeert de triom-
fen en tegenslagen in het da-
gelijks leven, en de poëzie in 
de kleinste details.

Energie bespaardag
Castricum - Op zoek naar 
een  manier om te besparen 
op de energierekening zon-
der dat het veel energie kost?
Ga dan zaterdag 11 maart 
naar de Energie bespaardag  
bij Aldor Verlichting. Hier kan 
men zich laten informeren 
over de mogelijkheden voor 
een energiezuinig huis; zo-
als het plaatsen van zonne-
panelen of het vervangen van 
de  huidige verlichting door 
led-lampen. Aldor verlich-
ting brengt iedereen graag 
op de hoogte van de moge-
lijkheden en misstanden wat 
betreft led-verlichting. Zo 
is het inmiddels al lang niet 

meer zo dat ledlicht sfeerloos 
is. Ook krijgt men advies op 
maat over de dimmogelijkhe-
den van ledlampen in de ar-
maturen thuis. Zonbespaart 
biedt veel informatie over 
de aanschaf van een zonne-
panelensysteem. Er zijn veel 
vragen zoals, hoeveel pane-
len heb ik nodig, hoe gaat de 
btw teruggave in zijn werking 
en hoe zit het met terug le-
veren van energie. Ook is er 
de mogelijkheid om een of-
ferte op maat afgestemd op 
uw huis en leefsituatie te ont-
vangen. Van 9.00 tot 17.00 uur 
op de Dorpstraat 94a in Cas-
tricum.
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Vitesse stijgt naar derde 
plaats door 2-0 zege 

Castricum - Drie maanden 
moesten de supporters er op 
wachten; eindelijk kon Vites-
se weer een overwinning vie-
ren. Door de verdiende 2-0 
zege op Beemster passeerde 
Vitesse de periodekampioen 
op de ranglijst en klom daar-
door op naar de derde plek 
met een punt achterstand op 
nummer 2 SVW. 
Vooral in de verdediging was 
Beemster bepaald niet over-
tuigend en wist Vitesse op 
snelheid diverse goede kan-
sen te creëren. In de achtste 
minuut leek Vitesse op winst 
te komen toen Robin Bakker 
alleen voor de keeper de bal 
feilloos wist binnen te schie-
ten, maar die goal werd te-
recht afgekeurd wegens bui-
tenspel. Daarna had de snelle 
en goed spelende Rik Been-
tjes het duel al kunnen én 
moeten beslissen, maar tot 
driemaal toe oog in oog met 
de keeper lukte het hem niet 
om die te verschalken. De 
eerste helft eindigde zoals 
die begonnen was: 0-0.
Gezien de wind in de rug re-

kenden velen vanaf de aftrap 
op een sterk aanvallend Vi-
tesse. Dat gebeurde echter 
niet omdat Beemster de bal 
in de eerste fase na rust goed 
in de ploeg wist te houden. 
Uit het niets kwam Vitesse op 
voorsprong. Uit een corner 
vanaf links was het alsnog de 
kleine Rik Beentjes die tus-
sen allemaal lange mannen 
de bal in de touwen wist te 
koppen. Daarna vergat Vites-
se door te drukken en bood 
Beemster daardoor de kans 
om zich terug in de wed-
strijd te knokken. Maar zon-
der al teveel problemen wist 
de defensie met keeper Tom 
Laan de nul ook weer eens te 
houden. Toen invaller Shaba-
ri Visser in de 83e minuut een 
prima opgezette aanval doel-
treffend wist af te maken, 
was het duel dan ook beslist. 
Door deze belangrijke zege 
blijft Vitesse meedoen in de 
top van de derde klasse en 
dat doet de supporters goed 
met het oog op de onbetwis-
te streekderby tegen Limmen 
volgende week. 

Paulien Verhaar vierde 
tijdens VikingRace

Castricum - Afgelopen 
weekend werd de Viking-
race gehouden in ijsstadion 
Thialf te Heerenveen. Deze 
wedstrijd wordt ook wel het 
Jeugd EK genoemd bij het 
wedstrijdschaatsen. 
Castricummer Paulien Ver-
haar, Dames Junioren B2, 
schaatsend voor de Vereni-
ging Kennemer IJsbaan en 
de Baanselectie Alkmaar-
Hoorn presteerde tijdens de-
ze wedstrijd  uitstekend. Wat 
ze zelf niet verwachte, maar 
wel deed, schaatste ze op alle 
vier de afstanden een nieuw 

persoonlijk record, een nette 
derde plaats tijdens de 3000 
meter en een zeer knappe 
vierde plaats in het eindklas-
sement van dit Jeugd EK.
De tijden die Paulien neer-
zette op de klok waren 40.89 
(500 meter), 1:21.24 (1000 
meter), 2:05.19 (1500 meter) 
en 4:28.07 (3000 meter).

Het gehele seizoen presteert 
Paulien al bijzonder goed. Ze 
plaatste zich al voor alle NK’s 
en eindigde bovendien tij-
dens deze NK’s ook allen in 
een top acht klassering. 

Castricum - In het Amster-
damse bos zorgden water-
plassen en modder ervoor 
dat het parcours er uitste-
kend bij lag voor een ech-
te zware crosswedstrijd. De 
atleten van Team Distan-
ce Runners behaalden twee 
keer goud, drie keer zilver en 
tweemaal brons. Een totaal 
van zeven medailles.

De nationaal kampioene van 
2015 en 2016, Manon Krui-
ver, moest deze keer genoe-
gen nemen met het brons. 
Teamgenote Bo Ummels pak-
te het goud in 9’55”, één se-
conde voor Britt Ummels, 
die het zilver mee naar huis 
mocht nemen. Weer goud 

voor Anderiessen
Bram Anderiessen heeft na 
zijn nationale indoortitels bij 
de senioren en junioren op 
de 1500m nu ook goud be-
haald op de cross bij de ju-
nioren A. Jill Holterman heeft 
bij de lange cross voor vrou-
wen het zilver gepakt ach-
ter de ongenaakbare Andrea 
Deelstra. Ook Edwin de Vries 
eindigt als tweede bij de lan-
ge cross. Waar Noah Baltus 
bij de Warandeloop in no-
vember al liet zien vooraan 
mee te kunnen doen door 
destijds derde te finishen, 
herhaalde de atleet zaterdag 
dit kunstje opnieuw. In 9’24” 
liep Baltus naar het brons bij 
de junioren C.

Castricum - Leren hardlo-
pen kan al in zeven weken. 
Start to Run is de manier die 
AV Castricum aanbiedt. Pro-
fessionele trainers begelei-
den en coachen hierbij. Sa-
men wordt gewerkt naar het-
zelfde doel: 25 minuten hard-
lopen in week zeven tijdens 
de Start to Finish loop. Start 
to Run is er voor iedereen!
De trainingen starten op za-
terdag 1 april om 9.30 uur 
vanaf het clubhuis van AV 
Castricum. Aanmelden kan  
via www.yakultstarttorun.nl. 

‘Start to Run!’

Castricum - Yanne Doren-
bos heeft zondag zijn eer-
ste wegwedstrijd bij de ju-
nioren gereden in Schijn-
del. Met een elfde plek 
kwam hij tot  een mooi resul-
taat in een zware koers met 
veel wind. Na een snoeihar-
de start zag Yanne het pelo-
ton voor zich in stukken bre-
ken op een weg met de wind 
op de zijkant. Vanuit het mid-
den van het deelnemersveld 
van 88 renners reed hij langs 
het peloton om zich als laat-
ste aan te sluiten bij de kop-
groep. Dat leverde hem een 
tweede snelste rondetijd op 
(gemiddeld ruim 43 km/h). 
De kopgroep van negen man 
nam al snel afstand van bij-
na een minuut. Een paar ron-
des verder moest Yanne sa-
men met een ploeggenoot 
lossen, omdat ze op dezelfde 
plek met de harde wind even 
niet goed de aansluiting in de 
groep kregen. Yanne en zijn 
maat kwamen al snel in het 
in stukken uit elkaar geval-
len peloton terecht. Uiteinde-
lijk hebben maar 31 renners 
de omloop van 78 km uitge-
reden omdat het met een ge-
middelde snelheid van bijna 
42 km/h een zware koers is 
geweest. Volgend weekend 
de eerste wedstrijd in België.

Zware koers 
voor Yanne

FCC gelijk tegen Andijk
Castricum - De verdiende 
gelijkmaker in de 94e minuut 
vertelde het verhaal van An-
dijk tegen FC Castricum. Met 
een beheerste vrije trap werd 
doelman Danny Burger ge-
passeerd en droop de kop-
loper uit 3A met slechts een 
punt af. 
Andijk bleek al snel een ma-
tig team te zijn met een uit-
blinker: spits Luc Waarden-
burg. Aan de andere kant 
scoorde eerst Stefan Zijl-
stra en daarna Bob van der 

Waal. De raket van de vier-
kante Van der Waal vloog di-
agonaal in de kruising. Oog-
verblindend mooi.
Met de 2-1 voorsprong op 
zak werd de tweede helft een 
invuloefening. Op papier. On-
danks een reeks riante kan-
sen, werd er door FC Castri-
cum niet meer gescoord. Dat 
leverde allerlei onvolwassen 
reacties op en de gelijkmaker 
als triest dieptepunt. Komen-
de zaterdag staat de Kadoe-
len thuis op het programma.
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Open repetitie Music-Train
Castricum - Voor nieuwe 
leden is op donderdag 16 
maart in Fase Fier een open 
repetitieavond voor nieuwe 
leden van het koor Music-
Train. Er wordt gezocht naar 
mannen en vrouwen met ver-
schillende stemmen. 
Vanaf januari is gestart met 

een nieuw repertoire on-
der leiding van onze dirigent 
Wilma Ploegaert. 
Het koor is ook aanwezig op 
de Culturele Manifestatie van 
11 maart.  De repetitie is van 
20.00 tot 22.00 uur elke don-
derdag in Fase Fier. Foto: Ton 
Reurts

Meedoen met Stratenplan
Bakkum - Tien straatcon-
tactpersonen gaan in Bak-
kum aan de slag voor het zo-
geheten ‘Stratenplan’ in sa-
menwerking met Welzijn 
Castricum. De groep kan nog 
uitbreiding gebruiken met in-
woners uit Bakkum die iets 
voor hun straat of buurt wil-
len betekenen. 

Doel van het Stratenplan is 
ondersteuning dichtbij inwo-
ners te brengen zodat, waar 
gewenst, een bijdrage gele-
verd kan worden aan prettig 

en zelfstandig kunnen wo-
nen. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om buurtgenoten die 
meer informatie over voor-
zieningen willen ontvangen 
of om de hulp aan inwoners 
die in een isolement terecht 
zijn gekomen. Op 22 maart 
om 13.30 uur komt de groep 
straatcontactpersonen bij el-
kaar en zijn nieuwe deel-
nemers ook welkom. Neem 
contact op voor meer infor-
matie via 0251 656562 of per 
mail: info@welzijncastricum.
nl. 

Huurders stemmen SP omdat de SP…
 de huren verlaagt
 de lonen verhoogt en hiermee de 

 koopkracht herstelt
 er meer huurwoningen worden gebouwd 

 (en niet meer worden verkocht)

Castricum - Zondag om 
17.15 uur is de brandweer 
uitgerukt voor een schoor-
steenbrand aan de Eerste 
Groenelaan. Hierbij is ook 
de ladderwagen van brand-
weer Heemskerk ingezet. De 
brandweer heeft de schoor-
steen geveegd en de bewo-
ners een stookverbod opge-
legd totdat die is nagekeken 
door een erkend bedrijf.

Zondag om 18.55 moesten 
de brandweerlieden een me-
ting verrichten in een wo-
ning boven een winkel aan 
de Overtoom, omdat er een 
gaslucht werd geroken in de 
woning. De brandweer heeft 
geen vreemde concentra-
ties kunnen meten en heb-
ben het klusje overgedragen 
aan het gasbedrijf. Foto: Eve-
lien Olivier.

Castricum - Op zondag 12 
maart speelt Poppenthea-
ter Belletje Sterk de voorstel-
ling Lammetjespap; een vro-
lijke voorjaarsvoorstelling vol 
boerderijdieren. De voorstel-
ling vindt plaats in de Spring-
plank, Dorpsstraat 109. De 
voorstelling duurt van 10.00 
tot 10.45 uur en is geschikt 
voor kinderen vanaf onge-
veer 2,5 jaar. Reserveren 
via vrijeschoolcastricumuit-
geest@gmail.com.

Lammetjespap

Akersloot - In de kerk aan 
het Dielofslaantje verzorgt 
Judith Bosman-Draai een 
lezing op zondag 12 maart 
vanaf 14.30 uur over hoog-
gevoeligheid. In deze inter-
actieve presentatie besteedt 
zij aandacht aan wat hoog-
gevoeligheid is en welke in-
vloed het in het dagelijks le-
ven kan hebben. Wat van de-
ze eigenschap de voordelen 
en valkuilen zijn en hoe men 
daar mee om kan gaan. Re-
serveren tel. 0251-319171 of 
koosje.wiegman@hetnet.nl.

Lezing hoog-
gevoeligheid

Castricum - Op woensdag 
1 maart omstreeks 20.20 uur 
vond een eenzijdig ongeval 
plaats met een snorfiets op 
de Heereweg. De bestuur-
ster was ten val gekomen en 
raakte gewond. De bestuur-
ster is door de ambulan-
ce meegenomen het MCA. 
Na controle bleek dat de be-
stuurster niet in het bezit was 
van een geldig rijbewijs en 
hiervoor heeft zij een bekeu-
ring gekregen.

Ongeval en 
geen rijbewijs

Expositie Angela Delsasso
Castricum - Vanaf 14 maart 
tot en met 14 mei is in De Ou-
de Keuken de overzichtsten-
toonstelling van Angela Dels-
asso te zien. In deze exposi-
tie is vooral de ontwikkeling 
zichtbaar die deze veelzijdi-
ge Beverwijkse kunstenares 
in de afgelopen jaren heeft 
doorgemaakt.
Voor Angela heeft deze ex-
positie een bijzonder per-
soonlijk aspect. Omdat fami-
lieleden van haar vroeger in 
en bij deze locatie werkten 
en elkaar ook voor het eerst 

ontmoetten, heeft Angela het 
gevoel dat deze tentoonstel-
ling heel speciaal is.

Beverwijk - Op 11 maart vindt 
het concert ‘Fluitend door het 
leven’ plaats. Alice Ploeg, 
dwarsfluitdocente in Bever-
wijk, Heemskerk en Bergen, 
organiseert dit concert in sa-
menwerking met de soloflui-
tiste van het Koninklijk Con-
certgebouworkest Emily Bey-
non en het Neflac ensemble. 
Dit ensemble bestaat uit ne-
gen getalenteerde fluitisten en 
staat onder leiding van Jeroen 
Bron. Het Neflac ensemble, de 
soliste Emily en de fluitleer-
lingen van Alice Ploeg, heb-

ben een gevarieerd program-
ma ingestudeerd met werken 
van onder andere Bach, Grieg, 
Händel, McLearnon, Piazzolla 
en Rodgers. Het concert vindt 
plaats van 17.00   18.00 uur in 
de Grote Kerk, Kerkstraat 37 
in Beverwijk. Kaartverkoop bij 
ingang van de kerk of bij Alice 
Ploeg.
Voor vragen over het con-
cert of over dwarsfluitlessen 
kan men contact opnemen 
met Alice Ploeg. aliceploeg4@
gmail.com. Kijk ook op www.
muzieklessenaliceploeg.nl.
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Buurtproject Oud-Castricum nu 
in Oosterbuurt en Molendijk-Zuid

Castricum - In het kader 
van haar vijftigjarig jubileum 
zet de Werkgroep Oud-Cas-
tricum middels het buurtpro-
ject ‘Castricum in 1967’ iede-
re maand een buurt uit Cas-
tricum/Bakkum in de schijn-
werpers. In maart is het de 
beurt aan de Oosterbuurt, in 
combinatie met Molendijk-
Zuid. De kinderen van ba-
sisschool Helmgras zullen 
zich in de klas met hun buurt 
gaan bezighouden. In 1967 

bestond de Oosterbuurt nog 
grotendeels uit weilanden. 
Op dinsdag 14 maart een 
vertelbijeenkomst georgani-
seerd bij basisschool Helm-
gras. Alle buurtbewoners en 
andere geïnteresseerden zijn 
welkom om deze avond bij te 
wonen. Iedereen wordt ook 
uitgenodigd om zelf een fo-
to uit 1967 mee te brengen. 
De foto hoeft niet per se in 
de Oosterbuurt genomen te 
zijn en hoeft zelfs niet nood-

zakelijk Castricum te tonen, 
zolang de foto de tijd maar 
weergeeft. Alle foto’s zullen 
in de aula van de Helmgras-
school opgehangen worden. 
Op vrijdag 31 maart kan ie-
dereen deze tussen 15.00 en 
17.00 uur komen bekijken. Te-
vens kan men dan een stem 
uitbrengen op ‘DE foto uit 
1967’ van de Oosterbuurt en 
Molendijk-Zuid. De vertelbij-
eenkomst op ‘t Korte Land 3 
begint om 20.00 uur. Bijzondere vrijwilliger zijn?

Akersloot - Stichting Sa-
men Spelen organiseert elk 
jaar een griezeltocht voor het 
goede doel in de duinen bij 
camping Geversduin. Met 
de opbrengst worden kin-
deren en volwassenen met 
een (meervoudige) handi-
cap een middag in het zon-
netje gezet. Ze worden be-
zocht door verklede vrijwilli-
gers en krijgen een cadeau-
tje. Om het goede werk voort 
te zetten zijn nieuwe vrijwil-
ligers nodig. Daarom is de 
stichting op zoek naar men-
sen van achttien jaar en ou-
der die zich een paar uurtjes 
in de maand  in willen zet-
ten. Zij bezoeken verkleed en 
in groepsverband de gehan-
dicapten om ze een mooie 

middag te bezorgen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.samenspelen.nl of bel 
0251-317432.

JPTeens in het theater
Castricum - Op 11 en 12 
april brengt JPTeens een 
nieuwe musical: Tarzon Sta-
ge. En nu grootser dan ooit, 
want dit jaar staat JPTeens 
in het Kennemer Theater in 
Beverwijk. Het Jac. P. Thijs-
se College heeft sinds zes 
jaar een musicalgroep die elk 
jaar een productie in de au-
la neerzet. Fame, Beauty and 
the Beast, The Wiz en Shrek 
zijn een paar voorbeelden 
van musicals die al eerder 
zijn neergezet door de musi-
caltalenten onder leiding van 
de docenten Mirjam Spij-

ker en Rolien Eikelenboom. 
De groep bestaat uit leerlin-
gen van de brugklas tot en 
met de zesde klas. Voor deze 
productie moest elke leerling 
auditie doen. De repetities 
zijn in volle gang en er wordt 
hard gewerkt aan zang, dans 
en spel. Voor wie vorig jaar 
te laat was om een kaartje 
te bemachtigen: de kaartver-
koop is van start gegaan via 
www.kennemertheater.nl. De 
voorstellingen vinden plaats 
op dinsdag 11 april om 20.00 
uur en woensdag 12 april om 
19.30 uur.

Voorstelling Loet Broedt 
Castricum - Toonbeeld 
houdt een kindervoorstel-
ling op zondag 19 maart om 
15.00 uur. Kinderen van drie 
tot zeven jaar kunnen onder 
begeleiding genieten van de 
sfeervolle, eigentijdse voor-
stelling Loet Broedt in de 
theaterzaal Koningsduyn in 
Geesterhage. Loet Broedt is 
de opvolger van de bekroon-
de familietheatervoorstelling 
Loet Moet door Ruth Bakker. 
Het is een interactieve en 
muzikale voorstelling met 
poppen- en schimmenspel.

Ruth Bakker is een artistie-
ke duizendpoot. Ze is Ne-
derlands zangeres, actrice, 
auteur, poppenspeelster en 
theatermaakster. Zij is gees-
telijk moeder van het stoere, 
eigenwijze meisje Loet, waar-
mee ze al vele harten van zo-
wel kinderen als volwasse-
nen heeft veroverd. 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal, bij de Readshop, mu-
ziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan en Vivant Ro-
zing.

Igram 45 jaar
Castricum - Op 18 septem-
ber 1971 besloten de dans-
verenigingen Kongingsbosch 
en Tarantella samen verder te 
gaan als één vereniging. Op 
die dag is Igram geboren. Ig-
ram betekent ‘ik dans’. Nu, 
45 jaar verder, is Igram gro-
ter dan ooit en dansen ruim 
117 leden, verdeeld over vijf 
groepen, op hun wekelijk-
se dansavond/ochtend, de 
sterren van de hemel. In sep-
tember was er voor de le-
den een feestelijke ope-
ningsinstuif in de Juliana van 
Stolbergschool. Zaterdag 18 
maart is er feest van 11.00-
23.00 uur in Geesterhage. 
Met ‘s ochtends een oude-
renbal Easy Dancing, ‘s mid-
dags twee workshops van 
de choreografen Jan Knop-
pers en Dominike Karantzou-
nis, een folkcafé, een maaltijd 
en ¹s avonds bal met Balkan 
Swingband Sultan.

Vokaal Kabaal en The Van-
couver Welsh Men’s Choir

Castricum - Op dinsdag 
2 mei vindt er een concert 
plaats in het Jac. P. Thijs-
se College met popkoor Vo-
kaal Kabaal en het Canadees 
mannenkoor The Vancouver 
Welsh Men’s Choir; een van 
de grootste mannenkoren 
van Canada. Het koor zingt 
traditionele Welsh liederen 
en wereldmuziek. Dirigente 

Rolien Eikelenboom verheugt 
zich om het publiek 2 mei te 
entertainen met meer dan 
150 gemengde stemmen. 
Voor meer informatie over 
dit bijzondere mannenkoor 
zie www.vwmc.ca. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via sylviade-
bruijn@zonnet.nl of bij mu-
ziekhandel Borstlap in Bak-
kum vanaf 11 maart.

Ouderen stemmen SP omdat de SP…
 de AOW weer op 65 zet én zorgt voor 

 hogere AOW-uitkering
 al jaren strijdt voor meer personeel in verzor-

 gings- en verpleeghuizen en betere thuiszorg
 de boete op ziek zijn afschaft d.m.v. 

 invoering Nationaal Zorgfonds
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PvdA: veel geld voor sociale 
minima blijft op de plank liggen
Castricum - Het gebruik 
van verschillende fi nanci-
ele regelingen om inwo-
ners te ondersteunen, die 
rond moeten komen van 
het wettelijk sociaal mini-
mum, is verre van optimaal. 
Dat zegt Dave van Ooijen 
van de PvdA. Te veel huis-
houdens die gebruik kun-
nen maken van deze re-
gelingen zouden daarvan 
onvoldoende van op de 
hoogte zijn. ,,Zo zijn er nog 
steeds honderddertig huis-
houdens in Castricum die 
geen gebruik maken van 
de regeling kwijtschelding 
gemeentelijke heffi ngen. 
Verder maakt slechts zes-
tien procent van de ruim 
zeshonderd huishoudens 
die daarvoor in aanmer-
king komen gebruik maakt 
van het Participatiefonds. 
Vanuit het Participatie-
fonds kunnen onder meer 
vergoedingen worden ge-
geven voor schoolreisjes, 

leermiddelen, contributie 
voor sportverenigingen en 
bibliotheek, sportkleding 
of de opvang van kinde-
ren op de peuterspeelzaal. 
Het college zal via het So-
ciaal Team en de keuken-
tafelgesprekken veel actie-
ver de verschillende rege-
lingen onder de aandacht 
moeten brengen.”
Van de ruim driehonderd 
kinderen die in aanmer-
king komen voor een bij-
drage uit de schoolkos-
tenregeling maakt slechts 
zeventien procent ge-
bruik. Bij andere regelin-
gen is het gebruikt iets ho-
ger, maar ook daarbij lig-
gen ook deze in de mees-
te gevallen onder het lan-
delijk gemiddelde. Zo is 
het bereik van de compu-
terregeling 25 procent en 
het bereik van de collec-
tieve zorgverzekering 38 
procent. Castricum meer 
dan zeshonderd huishou-

dens die rond moeten ko-
men van een inkomen tot 
120 procent van het wette-
lijk sociaal minimum. Vijf-
tien huishoudens in Castri-
cum maken gebruik van de 
voedselbank.
Om de aandacht voor ver-
schillende regelingen te 
vergroten organiseert de 
PvdA op zondag 12 maart 
vanaf 19.30 uur in de ont-
moetingsruimte van de 
Tuin van Kapitein Rommel 
een avond over het armoe-
de. Naast de gemeentelij-
ke regelingen heeft de ge-
meente Castricum vanaf 1 
januari structureel 80.000 
euro extra van het kabi-
net gekregen om kinde-
ren in armoede fi nanci-
eel te steunen. Een van de 
spreeksters in de Tuin van 
Kapitein Rommel is het 
PvdA Tweede Kamerlid Ke-
klik Yücel en Cees Rootjes, 
budgetcoach. Iedereen is 
welkom.

In gesprek met 
Kamerleden van D66?

Castricum - Vrijdag 10 maart 
kan iedereen in gesprek met 
Tweede Kamerleden gaan. 
Dan komen de D66-fractie-
leden Pia Dijkstra en Stefen 
van Weyenberg naar Castri-
cum samen met Tjeerd de 
Groot en Europarlementariër 
Sophie in ‘t Veld. 
Om 12.00 uur zijn ze op de 
weekmarkt/Bakkerspleintje 
en om 12.30 uur in winkel-
centrum Geesterduin.

Zaterdag 11 maart zijn de ge-
zamenlijke afdelingen en en-

kele fractieleden van D66 in 
de BUCH te ontmoeten: op 
de zaterdagochtendmarkt in 
Bergen om 10.00 uur en in 
het centrum van Schoorl om 
11.00 uur, aan het einde van 
de ochtend in Egmond aan 
den Hoef in het winkelcen-
trum en om 13.00 uur op het 
Stationsplein Heiloo; ‘s mid-
dags in Castricum/Limmen 
om 14.00 uur en Uitgeest bij/
op het station om 15.30 uur.
Op de foto de D66 campag-
nebus met Piet Geerke voor 
D66 Castricum.

Ervaar het zelf in een gratis consult

Blijvend beter voelen, 
denken en handelen

Castricum - Hans Luijendijk 
MC is een creatieve coach-
trainer en betrokken spar-
ringpartner op niveau. Hij 
vertelt: ,,Mijn verhaal brengt 
slechts deels het effect over 
van de versterkende blijven-
de impact die mensen erva-
ren bij het realiseren van am-
bities in hun professie, als 
leider in hun organisatie en 
in de privésfeer.” 
In een persoonlijk maatwerk-
programma worden de eigen 
grenzen doorbroken waar-
door ongedachte  mogelijk-
heden ontstaan, alldus Hans.

,,Waarom een programma 
van tien weken? Om het bes-
te uit de wetenschap in jouw  
praktijk toe te kunnen pas-
sen, vervangen we patronen 
door beter passende. Dit pro-
ces vergt creativiteit, ervaren, 
verbeteren, en ga zo door. 
Tussen de sessies zijn wij, 
daar waar gewenst, in con-
tact via email, Whatsapp of 
telefoon. Door die intensiteit 
is het rendement groter. Suc-
ces gegarandeerd! Gerich-
te referenties zijn op verzoek 
verkrijgbaar.”
Sinds begin dit jaar is De 
Droombaanclub actief: een 
besloten club waar klein-
schalig 100% resultaat wordt 
geboekt bij het optimaal mat-
chen van mensen aan (an-
der) werk. De deelnemers 
werken hier tegelijk aan zich-
zelf. Dit jaar vindt ook de eer-
ste ‘Puur (Jouw) Natuur reis’ 
plaats, naar de Dolomieten. 
Om sfeer te proeven kan men 
meedoen aan een excursie in 
het duingebied.
,,Mijn persoonlijke missie  is 
om iemand optimaal te la-
ten fl oreren in de dagelijk-
se praktijk.” Belangstelling? 
Boek dan nu een eenmalig 
gratis consult via www.han-
sluijendijk.nl. 

Trip ‘van afval naar grondstof’ naar verwerker in Rotterdam

Gemeente biedt inwoners 
afvalexcursie aan

Castricum - Speciaal voor 
inwoners organiseert de 
gemeente Castricum op 
maandag 27 maart een ex-
cursie naar afvalverwer-
kingsbedrijf SUEZ in Rot-
terdam. Op deze trip ’Van 
afval naar grondstof’ ne-
men de inwoners samen 
met wethouder Rob Schijf 
en een aantal raadsleden 
een kijkje in de keuken. In-
middels is de excursie vol-
geboekt. 

Pmd staat voor plastic, meta-
len verpakkingen en drank-
kartons. Ze kunnen tegen-
woordig bij elkaar in één zak. 
Wat er daarna mee gebeurt, is 
te zien bij SUEZ. Daar kunnen 
bezoekers de sorteerinstalla-
tie aan het werk zien die de 
drie afvalstromen weer van el-
kaar scheidt. 
Zo vormen ze een belangrijke 
grondstof voor nieuwe pro-
ducten. Sinds er zulke ma-
chines zijn, is het afval schei-
den voor inwoners een stuk 
gemakkelijker geworden: het 
overgrote deel van de verpak-
kingen kan nu bij elkaar. Zo 

hoeft er maar weinig restafval 
over te blijven. 
Thuis scheiden levert de bes-
te kwaliteit grondstof op voor 
hergebruik. De ervaring leert 
ook dat wie pmd scheidt, 
het andere afval óók beter 
scheidt. Dat levert dus extra 
milieuwinst op. Voor produc-
ten als kleding, fi etsen of tis-
sues worden grondstoffen uit 
het pmd gehaald. 

Op deze trip van afval naar 
grondstof is plaats voor twin-
tig inwoners van Castricum. 
De bus vertrekt op 27 maart 
om 11.30 uur en is om 16.45 
uur weer terug in Castricum. 
Deelname is gratis. Aanmel-
den kan via gemeentebe-
stuur@castricum.nl, onder-
werp bedrijfsbezoek SUEZ. 
Vermeld naam, adres en tele-
foonnummer. 



Stichting Boshutten St. 
Wilfried bestaat tien jaar
Castricum - Op 11 maart, de 
nationale NL-Doet dag, wordt 
gevierd dat het tien jaar gele-
den is dat Stichting Boshut-
ten Sint Wilfried in het le-
ven is geroepen. Deze stich-
ting is ontstaan uit Scouting 
St. Wilfried. Deze Scouting 
groep is na een bijna zestig-
jarig bestaan in 2004 opge-
heven. 
Aan de rand van het duinter-
rein worden de hutten nu be-
heerd en onderhouden door 
St. Wilfried. Vele kinderen 
en jongeren, afkomstig van 
scholen of sportclubs uit heel 
Nederland, genieten van de-
ze locatie. Vorig jaar zijn er 
tv-opnames gemaakt door 
Telekids. Ook zijn de boshut-
ten te gebruiken voor activi-
teiten met een spiritueel en 

natuur educatief karakter. 
Er zijn acht vrijwilligers ac-
tief die de boshutten onder-
houden een aanpassen. Vo-
rig jaar is er tijdens de NL-
Doet dag een klokkento-
ren in gebruik genomen, af-
komstig van de gesloten Ma-
ria ten Hemelopneming kerk. 
Deze klok wordt  elektrisch 
bediend en gaat alleen lui-
den bij speciale gelegenhe-
den of op verzoek van buurt-
bewoners. 
De Zanderijklok heet Wilfried. 
Op 11 maart is er om 16.00 
uur een officieel moment en 
dan zal de klok luiden vanwe-
ge het tienjarig bestaan. Be-
langstellenden zijn van 16.00 
uur tot 18.00 uur welkom op 
Scoutingpad 1. Kijk ook eens 
op www.boshutten.nl.

Slagzij in Oude Keuken
Castricum - Het kwar-
tet Slagzij treedt zondag 12 
maart op in De Oude Keu-
ken. Muziek van 1900 tot nu 
in een eigentijdse jas met 
zang, contrabas en slagwerk 
en de saxofoon. Een veelzij-
dig repertoire van bluesy jazz 
en jazzy blues tot Zuid-Ame-
rikaanse passie, chansons en 

tango¹s. Luistermuziek waar-
op gedanst kan worden. Met 
Annemarieke Bechtold zang, 
Lucien Louwerse sax, Nils 
van Dijk slagwerk/percus-
sie en Thomas Wilbrink Con-
trabas. Zondag 12 maart van 
14.00 tot 16.00 uur op het ter-
rein van Dijk en Duin te Bak-
kum, ingang aan de Zeeweg.

Akersloot - Bij motel van 
der Valk is ingebroken in een 
voertuig. De diefstal is ge-
pleegd tussen dinsdag 28 fe-
bruari te 21.30 uur en woens-
dag 1 maart 10.30 uur. Het 
ingebouwde navigatiesy-
steem en twee zonnebrillen 
zijn weggenomen. Er is in-
gebroken op de Konings-
weg tussen dinsdag 28 fe-
bruari 14.30 uur en woens-
dag 1 maart 14.30 uur. Vanuit 
de woning zijn in ieder geval 
sieraden weggenomen. Door 
de collega¹s van Forensische 
Opsporing is een onder-
zoek ingesteld en er is een 
schoenafdruk veiliggesteld. 
Op donderdag 2 maart werd 
er melding gemaakt van een 
poging tot inbraak bij een be-
drijf op de Molenlei. Er was 
geprobeerd de overheaddeur 
open te breken. Camerabeel-
den worden onderzocht om 
te kijken of de daders hierop 
te zien zijn.

Dieven actief

Oer-IJ Expeditie; een  
verrassende  wandeltocht

Castricum - Op Hemel-
vaartsdag, dit jaar op don-
derdag 25 mei, vindt voor de 
eerste keer de Oer-IJ Expedi-
tie plaats. Dit nieuwe wande-
levenement van Le Champion 
leidt dwars door het groene 
buitengebied van Castricum. 
Wandelaars kunnen kiezen 
uit vier verschillende routes 
van 9, 15, 20 en 25 km. Stich-
ting Oer-IJ, partner van het 
evenement, zorgt onderweg 
voor een optimale beleving 
van het landschap. De Oer-
IJ Expeditie is een echte ont-
dekkingswandeltocht door 
een ‘bijna’ vergeten gebied. 
Er wordt gestart bij het Huis 
van Hilde en van daaruit trek-
ken de wandelaars door het 
land van Hilde het Oer-IJ ge-
bied in. Door dit weidse groe-
ne landschap stroomde tot 
het begin van de jaartelling 
een zijarm van de Rijn. Via 
verschillende routes wordt 

kennis gemaakt met het ver-
leden door op een leuke, ver-
assende en soms ludieke ma-
nier aan dat verleden te wor-
den herinnerd. Ook zijn er op 
de routes sfeervolle verzor-
gingsposten waar de wande-
laars tussendoor kunnen uit-
rusten. Er is onderweg niet 
alleen aandacht voor de na-
tuur. Het verleden heeft bij-
zondere sporen nagelaten. 
De wandelaars van de Oer-IJ 
Expeditie worden hier op ge-
wezen en zullen voortaan met 
andere ogen naar dit verras-
sende landschap kijken. Het 
goede doel van het evene-
ment is Stichting Oer-IJ. Zij 
zetten zich in voor het be-
houd en verantwoord beheer 
van dit bijzondere en kwets-
bare gebied. Bij de inschrij-
ving kunnen deelnemers dit 
gebied steunen door een bij-
drage te doen. Inschrijven op 
www.oerijexpeditie.nl.

Castricum - Hoe kom je tot 
een persoonlijke uitdruk-
kingskracht van je foto’s? 
Jaap Bijsterbosch geeft een  
workshop in Galerie Street-
scape op donderdag van 
19.30-21.30 uur. Startdatum: 
23 maart, de workshops vin-
den tweewekelijks plaats. in-
schrijven is nog mogelijk: 
workshops@streetscape.nl. 
In deze workshop werken de 
deelnmers aan het eigen fo-

tografische handschrift. Op-
drachten worden in eigen tijd 
uitgevoerd en de uitgewerk-
te resultaten worden naar de 
bijeenkomst meegenomen 
en besproken. Een uitgebrei-
de fotografiekennis is niet 
noodzakelijk, wel enthousi-
asme en bereidheid tot kriti-
sche reflectie. JDocent: Jaap 
Bijsterbosch geeft als hoofd-
docent les op de Fotoacade-
mie Amsterdam. 

Limmen - In het weekend 
van zaterdag 11 en zondag 
12 maart wordt Limmen Ar-
tistiek & Creatief gehouden 
in Vredeburg met een breed 
scala aan kunstenaars. 

De expositie is op zowel za-
terdag als zondag geopend 
van 11.00 uur tot 17.00 uur en 
de toegang is gratis.

Artistiek & 
Creatief

Jongeren stemmen SP omdat de SP…
 de studiefinanciering weer invoert
 de klassen verkleint
 het jeugdloon eerlijker maakt
 van flexbanen weer vaste banen 

 wil maken

Limmen - Er is een bronzen 
beeld vanaf een graf op het 
kerkhof aan de Zuidkerken-
laan gestolen. De diefstal is 
gepleegd tussen vrijdag 17 
februari en vrijdag 3 maart. 

Beeld gestolen 
van graf
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