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Bijkomen in het zonnetje...
Limmen - Nadat ze een tijdje samen rondgehuppeld hebben, is het de hoogste tijd voor een dutje in het 
zonnetje. Peter van Renen maakte er dit fraaie plaatje van. Bij Co van der Steen zijn twee vierlingen gebo-
ren, in Bakkum kwam bij de familie Twisk een vijfling ter wereld. Een foto van die lammetjes is te zien ver-
derop in deze krant. 

Aansluiting op A9 bij Heiloo
Woningbouw Zandzoom 
in afgeslankte vorm verder
Castricum - Een historisch mo-
ment noemde Marcel Steeman 
van D66 het, de bekendmaking 
van wethouder Christel Porte-
gies dat de aansluiting op de 
A9 er nu werkelijk komt. Minis-
ter Schultz van Haegen van In-
frastructuur en Milieu liet in een 
brief aan de provincie weten in 
te stemmen met de aansluiting 
op de A9. 
Het gaat om een aansluiting ter 
hoogte van de Lagelaan, met 
aantakking op de Kennemer-
straatweg en een verbinding 
naar de Kanaalweg via een oos-
telijke parallelweg naar bedrij-
venterrein Boekelermeer Hei-
loo. Daarmee is de weg vrijge-
maakt om het woningbouwpro-
ject Zandzoom in Heiloo en Lim-
men, dat de naam Wonen in het 
Groen meekreeg, te realiseren. 
Maar ondertussen hebben de 
economische omstandigheden 
een negatief effect gehad op de 
woningmarkt. Doorgaan op de-

zelfde weg of helemaal stop-
pen met het plan is geen op-
tie. Daarom heeft de gemeen-
teraad het college nu opdracht 
gegeven een aangepaste koers 
nader uit te werken. Uit onder-
zoek blijkt namelijk dat het mo-
gelijk is met een kleiner aantal 
woningen een financieel haal-
baar plan, met een aansluiting 
op de A9 en een beperkte inves-
tering in groen te realiseren. Het 
voortzetten van het aangepaste 
project waarbij ingespeeld wordt 
op de huidige marktsituatie, is 
de koers waarin de risico’s het 
meest kunnen worden gemini-
maliseerd. De komende periode 
zal op basis van een aangepast 
plan de strategie verder door 
het college worden uitgewerkt, 
waarna opnieuw terugkoppeling 
met de raad plaatsvindt. Dankzij 
de aansluiting zullen minder au-
to’s de Kennemerstraatweg en 
Rijksweg, die dwars door Heiloo 
en Limmen lopen, gebruiken. 

Raad praat verder over oplossing 
knelpunt bij spoorwegovergang 
Castricum - Zij zijn er nog niet 
uit; de leden van de gemeente-
raad over een oplossing voor het 
te verwachten knelpunt bij de 
spoorwegovergang Beverwijker-
straatweg, zo bleek donderdag-
avond tijdens de raadscarrou-
sel. De kadernota van het ge-
bied Zanderij-Zuid is wel met 
waardering ontvangen. Deze no-
ta gaat in op de ontwikkeling van 
het gebied achter het NS-station 
met het Archeologisch Informa-
tiecentrum, woningen en ruimtes 
met recreatieve, sociale, culture-
le en educatieve functies. Maar 

de ontwikkeling van dit gebied 
is sterk afhankelijk van de op-
lossing die gekozen wordt voor 
de problemen bij de spoorweg-
overgang. Verwacht wordt dat 
in 2018 de spoorwegovergang 
bij de Beverwijkerstraatweg tot 
drie kwartier per uur gesloten 
zal zijn. Op 22 maart wordt ver-
der gepraat. 
Er zou een oostelijke randweg 
kunnen komen vanaf de Bever-
wijkerstraatweg richting Pro-
vincialeweg tussen Uitgeest en 
Limmen of een westelijke rand-
weg richting Zeeweg. Alternatie-

ven zijn de verplaatsing van het 
NS-station of een viaduct over 
het spoor. Castricum lobbyt bij 
Provincie en Rijk voor een bij-
drage in de kosten van een op-
lossing. Voor het NS-Station be-
staan plannen om de parkeer-
gelegenheid uit te breiden, er 
komt een lift en de fietsenstal-
ling wordt aangepakt. 
Ondertussen zijn de eerste pro-
testgeluiden tegen een eventue-
le aanleg van een randweg al te 
horen. Lees meer over dit onder-
werp in deze editie van De Cas-
tricummer.

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

breugelslof

7.50
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gevuld met passie banketbakkersroom, 
slagroom, frambozen 
afgewerkt met een hazelnoot-broyage

Van 9,75 deze week
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Lezing over reis door Afrika
Limmen - Benno Graas uit Wor-
merveer  beleefde met zijn vrouw 
Thecla een bijzonder motoravon-
tuur dwars door Afrika. Die tocht 
van een jaar voerde hen door de 
meest afgelegen streken van het 
zwarte continent en confron-
teerde hen met de meest won-
derlijke, gevaarlijke, mysterieuze 
en bizarre gebeurtenissen. Terug 
in Nederland besloot Benno hun 
wetenswaardigheden aan het 
papier toe te vertrouwen, met als 
resultaat een vuistdik boek dat 

in 2010 werd uitgeroepen tot het 
beste reisverhaal van het jaar en 
waarvan de titel luidt: ‘Het aar-
den Beest’.
Het succes was van dien aard 
dat Benno alom gevraagd werd 
te komen vertellen over zijn 
43.000 kilometer lange tocht. Op  
vrijdag 23 maart komt hij (met 
zijn motorfiets) naar Vredeburg, 
om zijn avontuurlijk relaas bege-
leid door beelden te houden.
De lezing begint om 20.00 uur. 
Entree 5 euro inclusief koffie.

Ten bate van Alpe d’Huzes
Eenhoorn en NLP-koor 
verzorgen benefietavond
Limmen - Theatergroep Een-
hoorn en het NLP-koor uit Lim-
men verzorgen een benefiet-
avond ten bate van Alpe d’HuZes 
in de Vredeburg op de Dussel-
dorperweg 64. Alpe d’HuZes is 
een actie waarbij fietsers, alleen 
of in een team, geld bijeen fiet-
sen waarmee zij een bijdrage le-
veren aan de strijd tegen de ge-
volgen van kanker. En één van 
deze fietsers is Petra Metzelaar! 
Petra Metzelaar is acteurbege-
leidster bij Theatergroep Een-
hoorn. Deze groep steunt haar 
graag bij haar inspanning om zo-
veel mogelijk sponsorgelden in 
het kader van Alpe d’HuZes bij 
elkaar te krijgen. Daarom speelt 
Theatergroep Eenhoorn op de-
ze bijzondere avond de voorstel-
ling ‘Prijsje Geluk’. De opbrengst 
van deze avond komt geheel ten 
goede aan Petra’s missie.
Theatergroep Eenhoorn bestaat 
uit 16 acteurs met een (meer-
voudige) beperking en repeteert 
in theater Het Pakhuis in Hoorn. 
De theatergroep gaat graag de 
uitdaging aan om grenzen op te 
zoeken en haalt altijd onvermoe-
de kwaliteiten van alle acteurs 
naar boven in een spanningsveld 
tussen thematiek en maatschap-
pelijke moraal.
 Op 29 maart speelt Theater-
groep Eenhoorn haar nieuwste 
voorstelling: Prijsje Geluk. De-
ze voorstelling knipoogt naar de 

Driestuiveropera van Berthold 
Brecht, maar Eenhoorn geeft, 
zoals gebruikelijk, een geheel ei-
gen interpretatie. Speciaal voor 
Prijsje Geluk maakte de bekende 
rapper Steven Engel een tekst en 
studeerde die in met de acteurs. 
Zo krijgt een vooroorlogs crisis-
drama een eigentijdse twist. 
Centraal in Prijsje Geluk staat 
het plaatsen van mensen in hok-
jes en het plakken van etiketten. 
Op elkaar, op alles en iedereen. 
Wordt men daardoor gelukkiger? 
Rijker? Slimmer?
Na afloop van de voorstelling is 
er een korte pauze. Na de pau-
ze biedt het NLP-koor uit Lim-
men, bestaande uit 20 enthou-
siaste dames onder leiding van 
Lonneke Lute, een gevarieerd 
programma aan. Lonneke neemt 
wat leadzang op zich en wellicht 
dat de beide muzikanten, Dave 
van der Schaaf en Jean Hanck 
nog iets uit eigen repertoire ten 
gehore brengen. Afwisseling ge-
noeg voor een avond vol verras-
singen.
Aanvang 20.00 uur, entree 7,50 
euro inclusief kopje koffie of 
thee.

Kaarten voor deze benefietavond 
zijn verkrijgbaar bij Petra Metze-
laar. Reserveren kan door een e-
mail te sturen naar petranaarde-
top@gmail.com o.v.v. benefiet-
avond 29.

Live-optreden van Hartslag, 
cupcakes en film Conquista
Limmen - Vrijdagavond is er 
live-muziek in Conquista Café 
(16+), dat geopend  is van 22.00 
tot 1.00 uur. Er is een optreden 
van de band ‘Hartslag’. Janneke 
de avond vol met bekende lied-
jes. 
Zaterdagochtend 17 maart is er 
van 10.30 tot 12.00 uur voor  kin-
deren High Tea. Zij maken van 

geglazuurde cupcakes. Zater-
dag is er een vanaf 19.00 uur. 
Conquista is op zoek naar vrij-
willigers die in het weekend een 
paar handjes uitsteken voor de 
jeugd en graag meehelpen met 
het organiseren en uitvoeren van 
verschillende activiteiten. Aan-
melden kan bij Conquista of via 
nadine@conquista.nl. 

Stiltewandeling en begin lente
Castricum - Maandag 19 maart 
staat de stiltewandeling in het 
teken van het begin van de lente.  
Onder leiding van Marianne en 
Rob lopen de deelnemers ander-
half uur in de duinen. Rob: “We 

wandelen door de ontluiken-
de natuur het licht tegemoet.” 
Deelnemers verzamelen om 9.30 
uur  op het parkeerterrein bij De 
Hoep aan de Zeeweg. Deelname 
is gratis.



pagina 6 14 maart 2012

Castricum heeft Cultuurnota
Castricum - Donderdag heeft 
de raad ingestemd met de Cul-
tuurnota. Hierin is de gemeen-
telijke visie en missie op cultuur 
geformuleerd en zijn de doel-
stellingen omschreven. De no-
ta is mede tot stand gekomen 
dankzij brainstormsessies waar-
bij bewoners, kunstenaars, geïn-
teresseerden, amateurs en pro-
fessionals uit het culturele veld 
een aandeel hebben geleverd. 

Daarnaast zijn de cultuurhistori-
sche beleidsuitgangspunten van 
het archeologiebeleid verankerd 
in de nota. ‘Inwoners van de ge-
meente moeten actief mee kun-
nen doen aan kunst- en cultuur-
activiteiten’; dat is te lezen in het 
coalitieakkoord. Er is een heel 
divers cultuuraanbod in de ge-
meente, maar een meer samen-
hangend aanbod is volgens de 
gemeente noodzakelijk.  

Verzamelbeurs met gratis taxaties
Regio - Op zondag 18 maart or-
ganiseert de Munten- en Post-
zegelOrganisatie een verzamel-
beurs voor munten, postzegels 
en oude bankbiljetten, met gratis 
taxaties in Haarlem. Vele liefheb-
bers en geïnteresseerden zullen 
van 10.00 tot 16.00 uur hun weg 
vinden naar Van der Valk Haar-
lem-Zuid, Toekanweg 2. Hier 
worden die dag vele duizenden 
munten, postzegels en bank-
biljetten uit binnen– en buiten-
land aangeboden. Er zijn mun-
ten vanaf de Grieks/Romeinse 
periode tot en met de nieuwste 
euro’s, postzegels vanaf de al-

lereerste uit 1852 en bankbiljet-
ten in alle soorten en maten. Al 
eens een munt van 2000 jaar oud 
in handen gehad? Het bankbiljet 
‘Tientje van Lieftinck’ zien? Of er 
achter komen waarom misdruk-
ken van munten en postzegels 
veel geld waard kunnen zijn? 
Ook kan men op deze dag mun-
ten, postzegels, bankbiljetten en 
oude ansichtkaarten gratis laten 
taxeren. Het motto daarbij is ‘Er 
ligt teveel op zolder’. In elke keu-
kenla kan iets van behoorlijke 
waarde liggen. 
Voor informatie: Inlichtingen: 
030-6063944 / www.mpo.nl.

Vlooienmarkt in Haarlem 
Regio - Zondag 18 maart is er 
van 9.00 tot 16.30 uur een grote 
en gezellige vlooienmarkt in het 
Kennemer Sport Center bij de 
IJsbaan in Haarlem. 
Liefhebbers van snuffelen kun-
nen dan urenlang rondstruinen 
tussen ruim driehonderd kra-
men, bomvol met de meest uit-
eenlopende tweedehands spul-
len, zoals mooie curiosa uit 
grootmoeders tijd, speelgoed, 

poppen, boeken, strips, gram-
mofoonplaten, aardewerk, kle-
ding, leuke hebbedingetjes, ver-
zamelobjecten als Verkadeal-
bums, schoolplaten et cetera. 
Alle ingrediënten voor een dag-
je snuffelplezier zijn aanwezig. In 
de loop der tijd is deze Van Aer-
le’s Vlooienmarkt in Kennemer 
Sportcentre uitgegroeid tot een 
van de populairste vlooienmark-
ten in Noord-Holland. 

16-17 maart: (HaLF) nederLand doet
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Concert pianiste Regina 
Albrink in de Dorpskerk
Castricum - De serie Concert 
op Zondag van Toonbeeld wordt 
zondag 25 maart afgesloten met 
een optreden van de bekende 
pianiste Regina Albrink. Dit con-
cert vindt plaats in de Dorpskerk 
in Castricum  en begint om 14.30 
uur. Regina Albrink zal werken 

vertolken van Mozart, Schubert, 
Chopin en Saint-Saëns. 
Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar bij Muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan en de Read-
shop, aan de zaal, via toonbeeld.
concertopzondag@gmail.com of 
tel.: 0251659012. 

Programma 15 maart t/m 21 maart 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

dinsdag 20.00 uur 
The Descendants

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur 

Hugo - 3D
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 

Carnage
woensdag 20.00 uur 

The Hunger Games
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur 
Extremely Loud & Incredibly Close

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 uur 
The Iron Lady

maandag 18.30 uur 
Süskind

woensdag 20.00 uur 
The Help

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 
Sprookjesboom

zaterdag, zondag & woensdag 15.45 uur 
Achtste groepers huilen niet

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 13.30 uur 

Tony 10
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 15.45 uur 
The Muppets

The Descendant met Clooney
Matt King (George Clooney), va-
der van twee dochters, wordt 
gedwongen zijn verleden en 
zijn toekomst met andere ogen 
te gaan bekijken wanneer zijn 
vrouw betrokken raakt bij een 
ernstig bootongeluk in Waikiki. 
Op zijn eigen onbeholpen wij-
ze tracht hij de relatie te her-
stellen met zijn dochters. Tege-
lijkertijd moet hij beslissen over 
de verkoop van een stuk grond 
dat in het bezit van zijn familie 
is, en dat zij geërfd hebben van 
hun adellijke voorouders. Wan-
neer Alexandra hem vertelt dat 

haar moeder ten tijde van het 
ongeluk een verhouding had, 
wordt Matt gedwongen om op 
een andere wijze naar zijn leven 
en zijn nalatenschap te kijken in 
een week waarin hij veel belang-
rijke beslissingen moet nemen. 
Samen met zijn dochters gaat hij 
op zoek naar de minnaar van zijn 
vrouw. 
Tijdens deze zoektocht krijgt hij 
te maken met een afwisselen-
de reeks van humoristische en 
soms pijnlijke situaties, en be-
seft hij dat hij zijn leven en gezin 
weer aan het opbouwen is.

Hugo vertelt het verhaal van een 
weesjongetje dat stiekem in een 
treinstation in Parijs woont. Hij 
ontdekt dat er een mysterieus 
verband bestaat tussen het over-

Hugo in 3D

Castricum - ‘Alles is lucht en 
leegte’. Deze uitspraak komt uit 

Vesper ‘Alles is lucht en leegte’

lijden van zijn vader, zijn humeu-
rige buurman, de eigenaar van 
de speelgoedwinkel en een hart-
vormig slot waarvoor geen sleu-
tel lijkt te bestaan. Samen met 
een excentriek meisje probeert 
hij het geheimzinnige raadsel op 
te lossen. 

de bijbel uit het boek Prediker.  
Op 17 maart vanaf 17.00 uur is er 

een vesper in de Dorpskerk, die 
gaat over dit Bijbelboek. Voor-
ganger is Wim Nieuwenhuis van 
de Evangeliegemeente. 
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Club Sunday viert fees-
telijk tweejarig bestaan
Castricum - Op zondag 18 
maart bestaat Club Sunday twee 
jaar. Dit heuglijke feit wordt 
feestelijk gevierd met een flit-
send muzikaal optreden met 
swingende hits van toen en nu 
door Louis Schuurman en Jan 
van der Schaaf. 
Allen die het afgelopen jaar deel 
hebben genomen aan de Club 
Sunday-activiteiten, maar ook 
nieuwe belangstellenden (met 
of zonder partner), zijn van har-
te uitgenodigd op 18 maart naar 
Club Sunday te komen in Grand-
Café Mezza Luna, Mient 1 in 
Castricum. De aanvangstijd is 
14.00 uur en deelname is koste-
loos, consumpties zijn voor eigen 
rekening. 

Club Sunday kan terugkijken op 
twee enthousiast verlopen ja-

ren waarbij de Club druk be-
zocht werd en er veel leuke re-
acties waren. Bezoekers stellen 
het op prijs dat er een laagdrem-
pelige ontmoetingsgelegenheid 
in Castricum is voor de leeftijds-
groep 45 tot 65 jaar. Men vindt 
het gezellig om er op een saaie 
zondag even lekker uit te zijn en 
bij te kletsen. Elke derde zondag 
van de maand is het weer een le-
vendige aangelegenheid in Mez-
za Luna. Het bezoekersaantal ligt 
steevast rond de 25 tot 30 men-
sen en er nemen zowel dames 
als heren deel aan Club Sunday. 
Belangstellenden zijn zonder op-
gave welkom. Voor meer infor-
matie kan contact op worden 
genomen met de Stichting Wel-
zijn Castricum, telefoon 0251-
656562. Het mailadres is: info@
welzijncastricum.nl.

Ouwe Hoeren op Bakkum Vertelt

Castricum - Bakkum Vertelt, dat 
plaatsvindt van 27 april tot 6 mei, 
bevestigt de komst van Louise en 
Martine Fokkens op Bevrijdings-
dag, zaterdag 5 mei, naar Cam-
ping Bakkum. Na 50 jaar werken 
op de Wallen doen de 70-jarige 

tweelingzussen uit IJmuiden een 
boekje open over hun wereld in 
en rond de Amsterdamse pees-
kamer en over hun vakanties in 
Bakkum in de jaren vlak na de 
oorlog. 
Andere grote namen op het eer-

ste vertelkunstfestival zijn Spin-
vis en Frank Groothof. De dames 
Fokkens geven een signeerses-
sie van hun boek ‘Ouwehoeren’, 
waarvan inmiddels meer dan 
35000 exemplaren zijn verkocht.  
Een tweede boek van de Ouwe 
Hoeren is in aantocht. 

Op Bakkum Vertelt exposeert 
de tweeling schilderijen waar-
in zij zelf hun belevenissen heb-
ben vastgelegd. Beide vrouwen 
zijn ook zelf op het witte doek te 
zien, verfilmd in de documentai-
re Ouwe Hoeren.

Zaterdag 17 maart begint de 
voorverkoop van passe-partouts 
voor Bakkum Vertelt bij de re-
ceptie van het kampeerterrein 
aan de Zeeweg. Een polsbandje 
dat gratis toegang geeft tot alle 
ruim 70 voorstellingen en vertel-
lingen gaat 25 euro kosten (kin-
deren tot 13 jaar 15 euro). Losse 
tickets voor het aanbod op Bak-
kum Vertelt kosten 2 euro.

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-03-2012: Fay, dochter van R.P. 
Bergfeld en M.C. Schuijt, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Wonende te Limmen:
21-02-2012: Thomas Simon Pe-
trus, zoon van C.S.P. Schilder en 
H.J.C. Min, geboren te Alkmaar. 
04-03-2012: Zulnar, dochter van 
A. Abdikerem en A. Ablikim, ge-
boren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
26-02-2012: Semmy, zoon van S. 

van Burgsteden, geboren te Am-
sterdam. 27-02-2012: Bram, zoon 
van R. van den Haak en F. van 
Amersfoort, geboren te Bever-
wijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
02-03-2012: Hulskamp, Pieter B. 
en de Wildt, Nina, beiden wo-
nende te Castricum. 
02-03-2012: den Uijl, Cornelis 
A., wonende te Amsterdam en 
Zandvliet, Theodora M., wonen-
de te Castricum. Workshop voor bestuurders

Castricum - Op woensdag 21 
maart verzorgt de Stichting Wel-
zijn Castricum van 20.00 tot 
22.00 uur de kosteloze workshop 
‘Aansprakelijkheid en verzeke-
ringen’ voor bestuurders en vrij-
willigers werkzaam bij verenigin-
gen en vrijwilligersorganisaties.
Bestuurslid zijn van een orga-
nisatie of vereniging of uitvoe-
rend vrijwilligerswerk doen geeft 
doorgaans veel voldoening. Er is 
echter een andere kant en dat is 
het gegeven dat bestuurslid zijn 
en ander vrijwilligerswerk doen 
aansprakelijkheidsrisico’s met 
zich meebrengen. Maar welke 
risico’s zijn dat precies voor be-
stuurders en welke zijn dat voor 
vrijwilligers? En hoe kan men 
zich als vrijwilliger, als bestuurs-
lid en als vereniging/organisatie 
tegen risico’s wapenen?
Aan de hand van praktijkvoor-

beelden wordt uiteengezet wel-
ke aspecten verbonden zijn, wat 
betreft aansprakelijkheid en ver-
zekeringen, aan bestuurswerk 
en/of vrijwilligerswerk.
Eric Ebben is universitair docent 
‘Notariële vakken’ en verbon-
den aan de Vrije Universiteit. Eric 
licht het onderdeel aansprake-
lijkheid toe en beantwoordt vra-
gen van de deelnemers. Trudy 
van der Weide, werkzaam voor 
de gemeente Castricum, beant-
woordt vragen over verzekerin-
gen voor vrijwilligers en organi-
saties in de gemeente. Voor in-
formatie en aanmelding kan men 
contact opnemen met de Stich-
ting Welzijn Castricum, Steun-
punt Vrijwilligerswerk, Geester-
duinweg 5. Telefonisch of per 
mail aanmelden kan eveneens:  
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
03-03-2012: van Dijk, Abraham 
en Lang, Myrthe K., beiden wo-
nende te Castricum. 06-03-
2012: de Zwart, Ronaldus F.J.P. 
en Videira Pereira, Maria G., bei-
den wonende te Limmen. 08-03-
2012: Koper, Petrus G.M. en Pau-
len, Evalina F.M., beiden wonen-
de te Heemskerk.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
01-03-2012: Breetveld, Nicolaas, 
oud 90 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met P.M. Neder-
pelt. 

Akersloot - Vrijdag overdag of 
in de avond is ingebroken bij 
een woning aan de Koningsweg. 
De daders kwamen binnen door 
het ingooien van een raam aan 
de achterzijde van het huis. Zij 
gingen er vandoor met nog on-
bekende buit.

Woninginbraak

Gevonden:
De Schoolweg Limmen: kleine, 
tengere witte poes, ca. 2 jaar.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504. 

Regio – Ontwikkelingsorgani-
satie Simavi houdt haar collec-
te in de week van 18 tot en met 
24 maart. Simavi zet zich in voor 
veilig drinkwater, goede hygiëne 
en veilige zwangerschappen in 
de armste gebieden van de we-
reld.

Collecte Simavi

Regio - Van 15 tot en met 21 
april is de collecteweek van de 
Hartstichting. De hulp van col-
lectanten is voor de Hartstich-
ting van levensbelang. Door ge-

De Hartstichting 
zoekt collectanten

brek aan collectanten worden er 
belangrijke donaties misgelopen 
om hart- en vaatziekten mee te 
bestrijden. Met slechts twee uur 
collecteren helpt men de Hart-
stichting. Inwoners van Noord-
Holland kunnen zich aanmelden 
via www.wordnucollectant.nl of 
bellen met 070-3155683.
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Psycholoog Paul de Bruijn brengt hulp dichtbij
Psychologen dichterbij arts en cliënt in 
Beverwijk, Heemskerk en Castricum
Regio - De vraag naar psycho-
logische hulp wordt steeds gro-
ter, maar in de praktijk blijkt dat 
de hulpverlening niet gemakke-
lijk van de grond komt. Veel cli-
enten vinden de stap om hulp te 
zoeken in een andere gemeen-
te te groot. Daarom brengen de 
psychologen van ProMind nu de 
hulp naar de cliënt toe. Een be-
langrijke stap hierin is de zoge-
naamde ‘inhuizing’ bij Rehab 
Centre. Op termijn zijn de psy-
chologen ook te vinden in ver-
schillende huisartsengroeps-
praktijken in de regio.

ProMind is in 1991 opgericht en 
is in de afgelopen twintig jaar 

uitgegroeid tot een organisa-
tie met vijf vestigingen, die zich 
vooral richt op psychologische 
behandeling in de eerste lijn, 
burn-out- en whiplashtrajecten, 
korte interventies en psychodi-
agnostiek.

Dichtbij huis
Vanuit de vestigingen in Alkmaar 
en Wijk aan Zee biedt psycho-
logenbedrijf ProMind al twintig 
jaar eerstelijns psychologische 
hulpverlening in de regio. Sinds 
deze week wordt ook gewerkt 
vanuit de vestigingen van Rehab 
Centre in Beverwijk, Heemskerk 
en Castricum. Zo realiseert men 
de hulpverlening zo dicht moge-

lijk bij huis en op een manier die 
zoveel mogelijk aansluit bij de 
wensen van de cliënt. 

Geen wachtlijst
De psychologen van ProMind 
hebben een snelle en efficiën-
te manier van werken. Er is geen 
wachtlijst, een cliënt kan vaak al 
op de dag van aanmelding te-
recht en de trajecten zijn kort 
en praktisch. Behandeling kan 
overdag of ’s avonds en binnen-
kort ook in het weekend.

Aanmelding
In de nieuwe vestigingen kan 
iedereen terecht, met of zon-
der verwijzing van de huisarts. 

De behandeling wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering. Aan-
melden kan telefonisch: 072-
5124883 of per e-mail: info@
promind.nl. Binnenkort wordt 

online aanmelden via de websi-
te geïntroduceerd. 
Voor meer informatie biedt de 
website www.promind.nl uit-
komst. 

Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland brengt 
de lezers iedere maand op de 
hoogte van interessante weetjes 
en bruikbare tips over verschil-
lende consumentenzaken. Deze 
maand behandelt hij ‘de brom-
fiets- of scooterverzekering’.

Op een middag loopt bij ons een 
vader met zijn jarige zoon binnen. 
Vrolijk vertelt de jongen dat hij 
net voor zijn verjaardag een  
scooter cadeau heeft gekregen.  
Samen komen zij nu de verzeke-
ring regelen, want dan kan hij 
meteen gaan rijden. 

Wie sluit de verzekering? 
Een kennis van de vader had hem 
verteld dat hij de scooter op zijn 
naam moest verzekeren, zodat 
zijn zoon niet zoveel premie hoeft 
te betalen. In principe heeft de 
kennis gelijk: jongeren betalen 
inderdaad een hogere premie 
dan hun ouders. Doordat zij in het 
verleden vaker betrokken zijn ge-
weest bij ongelukken, is de pre-
mie voor jongeren sneller geste-
gen en zijn de voorwaarden 
aangepast. 

Gelukkig voor deze twee heren 
zijn ze bij ons langsgekomen en 
hebben wij het advies kunnen 
geven om het anders te doen.

Welke keuze maakt u?
De keuze om de ouders een ver-
zekering af te laten sluiten terwijl 
de zoon of dochter de brommer 
of scooter regelmatig bestuurt, is 
echt onverstandig. Zo geldt er 
een verhoogd eigen risico als de 
bestuurder van de scooter jonger 
blijkt te zijn dan degene die op de 
polis is vermeld. En kan het zelfs 
voorkomen dat er bij een schade 
niets wordt vergoed. Een ander 
nadeel is dat de zoon of dochter 
zelf geen schadevrije jaren op-
bouwt.

Ons advies is…
U kunt de brommer dus het beste 
verzekeren op naam van de regel-
matige bestuurder. In boven-
staand geval dus op naam van de 
zoon. Hij betaalt nu wel wat meer 
premie, maar loopt niet het risico 
van een verhoogd eigen risico of 
een afwijzing van een uitkering. 
Daarnaast bouwt de zoon ook zelf 
zijn schadevrije jaren op. Het gro-
te voordeel hiervan is dat wan-
neer hij zijn autorijbewijs haalt en 
een auto gaat verzekeren, hij de 
opgebouwde schadevrije jaren 
van zijn scooter mag overdragen 
naar de autoverzekering. Op deze 
manier heeft de zoon al behoorlijk 
wat korting opgebouwd en be-
taalt hij voor zijn autoverzekering 
niet meer de hoofdprijs. 

Meer weten?
Wilt u weten of uw verzekering op 
de juiste manier is afgesloten? 
Kom dan eens bij ons langs.  
Wij helpen u vrijblijvend met het 
nakijken van uw verzekeringen. 
Univé Noord-Kennemerland is te 
vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie Linden 
1, tel. (072) 505 35 81

Wie is de regel- 
matige bestuurder?

Alternatieve kadernota 
van Platform Ons Strand
Castricum - “Sinds de oprich-
ting in het voorjaar 2011 kregen 
we vaak de vraag: we horen wel 
waar jullie tégen zijn, maar waar 
zijn jullie eigenlijk vóór? Klaar-
blijkelijk was dat niet voldoen-
de duidelijk. Vandaar dat we dit 
nu geformuleerd hebben in een 
alternatieve kadernota.” Aan het 
woord is Adrie Lute van de actie-
groep Platform Ons Strand. 

“De kracht zit in de eenvoud”, 
vervolgt hij. “Achter elk punt op 
het wensenlijstje zit een uitge-
breide visie en concrete invul-
lingen. Maar we willen vooral ie-
dereen in de gelegenheid stellen 
om er de eigen gedachten over 
te laten gaan. Ik hoop dat men-
sen de discussie met ons aan 
willen gaan. We kunnen onge-
twijfeld iets van elkaar opsteken, 

en daar kan ons  strand alleen 
maar sterker van worden.” 

Platform Ons Strand is opge-
richt in reactie op de Kaderno-
ta Strandgebied van de gemeen-
te Castricum. Deze gemeentelij-
ke kadernota is een beleidsnoti-
tie voor ontwikkeling op en om 
strand Castricum, en een voor-
bereiding op het dit jaar te ont-
wikkelen nieuwe Bestemmings-
plan Strand en Strandomgeving. 

Lute: “Het Platform heeft stel-
ling genomen tegen die plan-
nen. Stop het nóg verder com-
mercieel exploiteren van strand 
en strandplateau als horeca- en 
overnachtingslocatie en laat ons 
strand met rust!” Kijk voor meer 
informatie op www.onsstrand.in-
fo. 

Doorgereden na ongeval
Castricum - De politie is op 
zoek naar getuigen van een on-
geval aan het Raadhuisplein 
op donderdag rond 21.00 uur. 
Een 51-jarige automobiliste uit 
Akersloot kwam uit de parkeer-
garage onder het gemeente-
huis en wilde rechtsaf de Soo-
merwegh op rijden. Vanaf links 
kwam een andere automobilist 

die rechtsaf het Raadhuisplein 
op wilde, maar die reed hard. Hij 
ramde de auto van de Akersloot-
se en reed daarna weg de Soo-
merwegh op richting tanksta-
tion. De bestuurder is vermoe-
delijk een jongeman. De politie 
zoekt getuigen van dit voorval, 
men kan contact opnemen via 
0900-8844. 

Vragen over starterslening
Castricum - Vorig jaar zomer is 
de gemeenteraad akkoord ge-
gaan met het instellen van star-
tersleningen; een initiatief van 
de PvdA. CKenG vraagt zich nu 
af hoe een en ander is verlopen 
en heeft het college vragen ge-
steld. “Wij hebben begrepen dat 
er nu zeventien starters op de 
woningmarkt geholpen zijn”, ver-
telt Linda Hes namens de fractie 

van CKenG. “Er is nog 9.000 eu-
ro over aan financiële middelen 
voor startersleningen. Wij willen 
weten of er meer aanvragen zijn 
dan dat er budget is en zo ja, of 
er een wachtlijst is voor een star-
terslening. Wij zien graag dat er 
budget toegevoegd wordt aan 
de huidige financiële middelen.” 
Ook de PvdA is voorstander van 
een aanvulling op het budget.

Lezing over armoede en 
Vierde Wereld Beweging 
Castricum - Ingrid Hutter, die 
opgroeide in Castricum, woonde 
en werkte acht jaar in éen van 
de armste wijken in New Orle-
ans. Zij heeft  gewerkt voor de 
Vierde Wereld Beweging. Me-
dewerkers zijn wereldwijd actief 

en zetten zich in om extreme ar-
moede de wereld uit te helpen. 
De Raad van Kerken heeft Ingrid  
gevraagd te vertellen over haar 
werk. Belangstellenden zijn wel-
kom op woensdag 21 maart om 
20.00 uur in de Maranathakerk.
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Marie-Jose Custers van Custerscoaching:

“Laat zien wat je kan en 
wie je bent, zeker nu!”
“Regelmatig stel ik de vraag aan 
mijn cliënten; laat je wel zien wie 
je bent en wat je kan ? Dat blijkt 
nog niet zo gemakkelijk. Zeker 
op dit moment, tijdens een crisis, 
is dat van groot belang.” 

Aan het woord is Marie-Jose 
Custers van Custerscoaching: 
“Werk kan ontzettend veel vol-
doening geven”, vervolgt zij. 
“Veel mensen hebben echter het 
gevoel dat hun talenten onvol-
doende worden benut en ont-
wikkeld en dat ze met weinig 
passie werken. Als loopbaanad-
viseur ben ik voortdurend bezig 
met de vraag; wat zijn de drijf-
veren van deze persoon? Als 
je mensen vraagt wat ze graag 
doen of wat ze graag deden toen 
ze klein waren dan krijg je daar 
soms een beetje zicht op. Soms 
is het niet meer duidelijk waar-
om iemand een bepaalde rich-
ting heeft gekozen. Door dat 
gestructureerd te onderzoeken 
kunnen er nieuwe mogelijkhe-
den ontstaan.” 

Marie-Jose is vier jaar geleden in 
deze regio gestart met haar be-
drijf, na veertien jaar werkzaam 
te zijn geweest in het begeleiden 
van werknemers in bedrijven bij 
terugkeer na ziekte. De eerste 
tijd heeft zij zich vooral geprofi-
leerd als therapeut. Marie-Jose 
is registertherapeut (RBNG) en 
helpt mensen om zichzelf weer 
te hervinden. Na verloop van tijd 
heeft zij ook haar oude beroep 
aan haar praktijk toegevoegd;  zij 
is (NOLOC) loopbaanadviseur.

“De combinatie is vrij uniek en 
zorgt ervoor dat er snel gewerkt 
kan worden aan nieuwe moge-
lijkheden voor de cliënt. Zo’n 60 
% van mijn cliënten zijn vrouwen. 
Mensen willen graag investeren 
in hun toekomst, merk ik. Ze-
ker nu de arbeidsmarkt onrus-

tig is. Maar soms weten ze niet 
meer hoe. Ook bedrijven zetten 
me in om ervoor te zorgen dat 
hun medewerkers flexibel blijven 
en mee kunnen groeien met het 
bedrijf. Uit wetenschappelijk on-
derzoek is gebleken dat inves-
teren in loopbaanbegeleiding 
mobielere medewerkers ople-
vert, die zelfstandiger werken. Ik 
help mensen om in een korte tijd 
een plan te hebben voor de toe-
komst. Dat kan zowel professi-
oneel als privé zijn. Mijn missie 
is helder: ‘Zet jezelf op de kaart’. 
Ik heb een speciale training ont-
wikkeld voor mensen die een 
boost willen geven aan hun car-
rière of bedrijf. Ik geef trainingen 
‘Authentiek Presenteren’ waar-
in men in een halve dag leert 
stressvrij, authentiek en overtui-
gend zichzelf te laten zien. Echt 
een goede investering voor je-
zelf. Ik ben nu op zoek naar men-
sen die zichzelf zo’n boost gun-
nen en, als ze zich opgeven naar 
aanleiding van dit artikel, ont-
vangen zij het boek ‘Presenteren 
in 90 minuten’ cadeau. 

Kijk voor meer informatie op 
www.custerscoaching.nl of 
www.authentiekpresenteren.eu.

Timmer- en onderhoudsbedrijf Duin voor 
kleine klussen tot complete verbouwingen

Castricum - Op het moment 
bouwt Gerard Duin, van het ge-
lijknamige timmer- en onder-
houdsbedrijf, drie garages ach-
ter het huis van een buurman. 
Het is wel handig dat het zo 
dichtbij huis is, want daar heeft 
hij de beschikking over een rui-
me werkplaats en opslagruim-
te die naast het vrijstaande huis 
staat waar Gerard en zijn vrouw 
Anja wonen. De rode bus van het 

bedrijf kan deze dagen even in 
de garage blijven staan.
Het metselwerk wordt uitbe-
steed, maar verder kan men ei-
genlijk alles aan deze vakman 
overlaten. Timmer- en onder-
houdsbedrijf Gerard Duin ver-
zorgt van het kleinste werk tot 
een complete verbouwing van 
de woning, inclusief tekenwerk 
en de bouwvergunning. Het con-
tact is altijd persoonlijk en men 

kan vrijblijvend inlichten inwin-
nen.
De ene keer zit Gerard op een 
dak om daar een kozijn te ver-
vangen of een dakkapel te plaat-
sen, een andere keer is hij be-
zig met de fundering van een 
schuur. Of hij zorgt voor een me-
tamorfose in een keuken of bad-
kamer. Ook voor onderhoud en 
verbouwingen kan men bij de-
ze alleskunner terecht. Voor de 
bouw van een veranda bijvoor-
beeld, een erker, de renova-
tie van een gevel, het herstellen 
van de trap en andere bouwkun-
dige werkzaamheden. “Ik lever 
en plaats ook binnen- en bui-
tendeuren”, vertelt Gerard. “Ver-
schillende kozijnen eventueel 
voorzien van geluidsreduceren-
de ramen met sonarbeglazing en 
ventilatie. Voor inbraakpreven-
tie is er speciaal gelaagd glas en 
meerpuntsluitingen voor ramen 
en deuren. Ik kan een beveili-
gingscheck maken van een huis 
om te zien wat inbraakgevoelige 
punten in de woning zijn.” Ge-
rard Duin is te bereiken via 06-
53302440 of mail naar info@tim-
merbedrijfduin.nl. Voor meer in-
formatie biedt de website www.
timmerbedrijfduin.nl uitkomst. 

Allemaal betrokken bij 
productie Circus BonZ

Castricum - Theatergroep Bon-
hoeffer komt in april met de me-
gaproductie ‘Circus BonZ’. Een 
productie waarvoor, ter ere van 
het veertigjarig bestaan, alles uit 

de kast is gehaald en waarbij zo 
ongeveer de hele school betrok-
ken is. De sectie lichamelijke oe-
fening leidt leerlingen op tot wa-
re circusartiesten en coacht ook 

dansers die tussen de bedrijven 
door optreden. De techniekvak-
ken helpen bij het maken van het 
decor en rekwisieten en tijdens 
de lessen in kunst en cultuur 
krijgen leerlingen de opdracht 
om het circus letterlijk en figuur-
lijk aan te kleden. Het script is 
vorig jaar tijdens de zomerva-
kantie naast een aantal docen-
ten ook geschreven door leerlin-
gen die daarvoor een workshop 
volgden onder leiding van sce-
narioschrijfster Frouke Fokkema.
Regisseur Ellen Philips, als wis-
kundedocent aan de school ver-
bonden, is sinds september el-
ke donderdagmiddag bezig het 
beste te halen uit de groep ac-
teurs die bestaat uit leerlingen 
en docenten. Zij wordt geassi-
steerd door oud-leerling en stu-
dent drama Remi Walsari. De 
verschillende scènes worden op 
muzikale wijze van commentaar 
voorzien. Voor dit deel is dirigent 
en muziekdocent Klaas Sabel 
verantwoordelijk. 
De zes voorstellingen zijn te zien 
in een circustent op het parkeer-
terrein naast de school op 16, 17, 
18 en 19 april. Meer informatie is 
te vinden op de site van het Bon-
hoeffercollege en op www.cir-
cusbonz.wordpress.com. 

Opening verbouwde Wissel
Castricum - Reakt opent op 
woensdag 21 maart de geheel 
verbouwde Wissel op de Gas-
straat 3. Na een intensieve ver-
bouwing gaat spreekwoordelijk 
de vlag uit. Na een korte speech 
van Harry van Strien, bestuurder 
Reakt Groep, opent wethouder 
Bert Meijer op een ludieke ma-
nier het verbouwde pand. Hier-
na wordt een toast uitgebracht 
op de nieuwe ontwikkelingsge-
richte locatie.
De Wissel heeft een frisse uit-

straling gekregen. In het pand 
zijn diverse arbeidsmatige pro-
jecten gevestigd, waaronder een 
productie- en een fietsenwerk-
plaats, het kunstproject Anders 
Bekeken, restaurant KookKunst 
en een repro. 

Deze projecten zorgen ervoor 
dat cliënten (weer) een werkrit-
me en arbeidservaring op kun-
nen doen. Hierbij kunnen ook re-
levante cursussen en trainingen 
worden gevolgd. 

Limmen - Gezien het geringe 
aantal bezoeken aan het Cliën-
teninformatiepunt in de biblio-
theek in Limmen, is besloten de 
Clip niet mee te verhuizen naar 
de nieuwe locatie.Het blijft wel 
mogelijk om dicht bij huis, kort of 
uitgebreid, geïnformeerd te wor-

Cliënteninformatie in Limmen
den over de vele voorzieningen 
die worden geboden in het ka-
der van welzijn, wonen en zorg. 
Dit kan telefonisch, per mail of 
op afspraak bij de mensen thuis 
of op de Clips in Akersloot of 
Castricum.
De Clips zijn per mail bereikbaar 

via info@welzijncastricum.nl of 
telefonisch 0251-656562.
De vrijwilligers van de Cliënte-
ninformatiepunten geven gra-
tis advies en informatie over het 
aanbod van de vele organisaties. 
Zij helpen mensen op weg, bren-
gen hen in contact met de juiste 
instellingen of schakelen direct 
ondersteunende hulp in. 
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En nu ik!

Joline Butter is 16 jaar, zit in vijf Havo van het Jac.P.Thijsse en ze woont 
met haar ouders in Castricum.

“Zeventien meter over de golven haal ik 
niet, maar kitesurf vind ik wel heerlijk!” 

Castricum - Haar huis is wat 
ondergestoft. Vader is aan het 
verbouwen. Joline zit tijdens de 
verbouwing meestal op haar ka-
mer. Ze moet wel een beetje la-
chen om het tempo waarin haar 
vader de boel op zijn kop zet. 
Maar: ”het wordt heel mooi.”

Dit jaar moet Joline eindexa-
men doen. “Ik sta er goed voor 
en heb er wel vertrouwen in. Ik 
moet vooral werken aan wis-
kunde en scheikunde. Ik doe 
het profiel natuur en gezond-
heid, want daar kun je veel kan-
ten mee op. Ik heb totaal geen 
idee wat ik na de Havo wil gaan 
doen. Ik ben wel heel erg op 
zoek en hoop maar dat ik ergens 
iets tegenkom, op een open dag 
ofzo, waarvan ik meteen denk: 
‘dat is het’. Biologie spreekt me 
aan, maar ook creatieve dingen 
en dat is dan weer moeilijk com-
bineren want het ligt ver uit el-
kaar.” Ze maakt haar profiel-
werkstuk voor muziek. Samen 
met twee klasgenootje maken ze 
een dansshow. “Ik doe het gra-
fische deel, het verslag en het 

onderzoek. Dat onderzoek gaat 
over de invloeden van volksdan-
sen op de hedendaagse dans. Ik 
werk samen met iemand die mu-
ziek en dans helemaal ziet zitten 
en die maakt vooral de dans. Ie-
mand doet het decor, film en fo-
tografie. Maar in de toekomst ga 
ik niet verder met muziek. Het 
vak Culturele Kunstzinnige Vor-
ming vind ik ook leuk. Dat vak 
heb ik nu afgesloten. Je moet 
dan verslagen over kunstwerken 
maken enzo. Ook over voorstel-
lingen waar je geweest bent. Het 
laatste was ik in het fotomuseum 
FOAM in Amsterdam.”
Naast haar school heeft Joli-
ne een bijbaantje. Ze werkt bij 
Shoeby in Castricum. Meest-
al in vakanties en soms door de 
week. ”Heel leuk! Je staat lange 
dagen in de winkel, maar ik heb 
leuke collega’s dus dan merk je 
dat niet zo. Sporten doe ik niet 
meer, maar ik heb wel negen 
jaar gedanst en op een gegeven 
moment was het klaar. Ik heb 
ook nog zang- en gitaarles ge-
had. Soms speelde ik samen met 
mijn vader. Dan leerde ik mijn 

vader weer wat ik geleerd had. 
Daar ben ik nu ook mee opge-
houden, ik werk nu alleen maar 
voor school. Ik ga elk weekend 
uit in het dorp in Castricum. Ik 
kom eigenlijk vooral in de Ci-
ty en bij de Boes. Met een feest 
of zomaar en dan kom ik aller-
lei mensen tegen en dat is heel 
gezellig. In de zomer ga ik kite-
surfen maar dat kan jammer ge-
noeg alleen in de zomervakan-
tie. Heel erg gaaf. Met een vlie-
ger en een surfboard en water. 
Het ziet er indrukwekkend uit. 
Het lijkt heel makkelijk, maar zo 
makkelijk is het niet hoor. Som-
migen gaan wel zeventien me-
ter de lucht in. Dat haal ik niet. 
Ik zou wel heel erg graag de ba-
sis leren en er dan verder mee 
doorgaan. Ik ga ook graag met 
vriendinnen naar de stad en zin-
gen vind ik nog steeds heel leuk. 
Of mijn ouders dat ook vinden? 
Mm weet ik eigenlijk niet.” Jolien 
woont samen met haar ouders. 
Een broer woont heel dichtbij 
en een zus woont in Amsterdam. 
Die zus reist momenteel door 
Thailand. “Ik logeerde ook wel 
eens bij mijn zus in Amsterdam. 
Maar die zit nu dus in Thailand. 
We hebben haar uitgezwaaid. Ze 
blijft een half jaar weg. Ik moest 
wel huilen, maar mijn moeder 
hield het droog. Reizen lijkt me 
tof. Ik wil heel graag naar Au-
stralië. Dat is zo’n droom die 
ik al heel lang heb. Maar ik ga 
eerst sparen en een opleiding 
doen. Je krijgt ook pas een vi-
sum als je achttien bent. Au-
stralië lijkt me zo mooi en groot 
en indrukwekkend. Ik heb er 
ook al zoveel verhalen over ge-
hoord. Dat moet ik een keer ge-
zien hebben, maar eerst een vak 
leren. Wat lijkt het me heerlijk 
als je gewoon weet wat je wilt 
worden. Ik twijfel steeds en dat 
is wel lastig. Sommigen willen 
brandweerman worden en we-
ten dat al heel lang. Dat lijkt me 
wel makkelijk. Maar ja, ik zie ook 
wel veel mensen switchen. Cas-
tricum is gewoon een leuk dorp. 
Al mijn vriendinnen wonen hier 
en ik weet niet beter. Ik ben hier 
geboren. Het is niet zo druk en 
het is toch meer dan een dorp. 
Lekker dicht bij het strand. Mis-
schien ga ik in mijn studietijd wel 
in Amsterdam wonen. Als ik die 
verhalen van mijn zus hoor is dat 
ook top.”
Ans Pelzer

Uitgeest - Zaterdag 17 maart 
wordt een ‘Spring Break Party’ 
gehouden in discotheek Bob-
by’s. 
Het feest met dj Clubbin’Jack is 
bedoeld voor iedereen die zin 
heeft volledig los te gaan. Zaal 
open 23.00 uur, entree zes euro, 
maar wie een membercard heeft 
kan voor 24.00 uur gratis naar 
binnen. De minimum leeftijd is 
zestien jaar. 

Lentefeestje

Deelname aan Burgernet
Castricum - In 2011 heeft de 
gemeente Castricum besloten 
om de burgerpanels op te hef-
fen. Petra Nordholt van de PvdA: 
“Maar tegelijk lijkt bevordering 
van burgerparticipatie bijna on-
ontkoombaar. Politie kan im-
mers niet overal aanwezig zijn. 
Onze partij heeft B. en W. ge-
vraagd of zij ook van mening is 
dat Castricum zich bij Burgernet 
dient aan te sluiten.” Burgernet is 
een samenwerkingsverband tus-
sen burgers, gemeente en poli-
tie dat als één van de (hulp)mid-
delen kan dienen om de veilig-
heid in de woon- en werkom-
geving te bevorderen. Burger-
net kan ook gebruikt worden in 
geval van rampen- en crisisbe-
heersing. De Burgernetdeelne-

mers ontvangen tijdens een ca-
lamiteit op een snelle wijze ade-
quate informatie over te treffen 
maatregelen. Op landelijk ni-
veau worden goede resultaten 
bereikt met deze vorm van actie-
ve participatie van inwoners bij 
de uitvoering van de opsporing- 
en handhavingstaken. Inmiddels 
zijn er 336 gemeente bij Burger-
net aangesloten, waaronder on-
ze buurgemeente Bergen, Uit-
geest en Heemskerk.
Petra Nordholt: “Voor Castricum 
geldt dat zij goede ervaringen 
heeft opgedaan met private sa-
menwerkingsverbanden binnen 
het horecagebied. Deze ervarin-
gen pleiten juist voor het aan-
gaan van een dergelijk samen-
werkingsverband.” 

Lentekermis bij Borst! 
Bakkum - Vrijdag 16 maart om 
21.00 uur opent Fabian Borst de 
zaaldeuren voor de achtste edi-
tie van de Bakkumse Lenteker-
mis. Volendam Alive bestaat 
uit is zes talentvolle Volendam-
se musici. die de palingsound 
van The Cats,  BZN en Canyon 
brengen en actuele hits van Jan 
Smit, Nick en Simon, 3JS en Mo-
niek Smit. Ook hits van vroeger 
en nu die geen oorsprong heb-
ben in Volendam passeren de 
reveDe band bestaat uit profes-
sioneel geschoolde muzikanten 
die als doel hebben om er een 
groot feest van te maken. Zater-
dagavond 17 maart om 21.00 uur 
begint deel twee van de Bak-
kumse lentekermis met de co-
verband Goet-Foud. Sanne, Ad, 
Died, Peter en Richard nemen 
het publiek mee op hun muzika-

le reis. Hun enorme brede frisse 
repertoire van top 40/100, dance, 
Hollandse hits, diverse med-
leys en hits van nu komen voor-
bij. Een optreden van feestband 
Goet-Foud is echt feest, stilstaan 
is er niet bij en meebrullen bij-
na verplicht. 

Castricum - Forte Kinderop-
vang organiseert op woensdag 
28 maart om 20.00 uur de gratis 
lezing “Gezinsmanagement: hoe 
hou je alle ballen in de lucht?”. 

Gratis lezing over gezinsmanagement
De lezing wordt gegeven door 
Stefanie Hoogland, deskundi-
ge op het gebied van gezinsma-
nagement en moeder van drie 
kinderen. De lezing vindt plaats 

bij BSO de Boomhut –Sokkerwei 
6- te Castricum. Geïnteresseer-
den voor de lezing kunnen zich 
opgeven via info@fortebv.nl of 
via tel.: 0251-658058. 
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Hoogste punt nieuwe 
Paulus feestelijk gevierd
Castricum - Terwijl de vlag-
gen van basisschool Paulus en 
Bouwbedrijf Tervoort vrolijk op 
het hoogste punt wapperden, 
sloegen alle leerlingen en leer-
krachten een feestelijk ritme op 
hun meegebrachte pannen. Na 
een woordje van directeur Con-
ny Goedel kregen alle bouwers 
en metselaars een pannenbier-
pakket aangereikt door de jong-
ste kleuters.
Ook het nieuwe schoolthema: 

“Wie bouwt er met ons mee?” 
werd geopend verklaard. 

Afgelopen week hebben de 
kleuters samen met metselaar 
Jos Pronk helpen metselen in de 
nieuwe school. Andere kinderen 
komen de komende weken aan 
de beurt. De nieuwe vaardig-
heid wordt gecombineerd met 
techniek. Over een aantal weken 
vindt de afsluiting plaats waarbij 
iedereen welkom is.

Informatie-avond 
over Parkinson
Castricum - De Parkinson pa-
tiëntenvereniging houdt een bij-
eenkomst. Als spreker is fysio-
therapeut Piet Hein van Segge-
len uitgenodigd, die al ruim 40 

jaar mensen met Parkinson helpt 
bij hun dagelijkse problemen. 

Ook niet-leden zijn van harte 
welkom op dinsdag 27 maart in 
Sans Souci op de Nansenlaan 
van 19.30-21.00 uur. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Graag 
aanmelden via tel. 0251-230632.

Fielkerbrug afgesloten 
voor het vrachtverkeer
Akersloot - De Fielkerbrug is vanaf afgelopen maandag afgesloten 
voor vrachtverkeer. Het hoogheemraadschap gaat onderzoek doen 
naar de conditie en de draagkracht van de brug om vast te stellen of er 
groot onderhoud moet plaatsvinden. Langzaam verkeer, voetgangers 
en auto’s kunnen gewoon over de brug aan de Fielkerweg, die het dorp 
Akersloot met de polder verbindt.

Opa’s en oma’s terug naar school
Castricum - In het kader van de 
week van het openbaar onder-
wijs organiseert obs De Klimop 
een opa- en omamiddag.
Om aan iedereen te laten zien 
hoe waardevol het openbaar 
en algemeen toegankelijk on-
derwijs is, wordt van 19 tot en 
met 23 maart de week van het 
openbaar onderwijs georgani-
seerd. Het motto voor deze cam-
pagne week is ‘Ik ben welkom’. 
Daar horen ook opa’s en oma’s 

bij: tenslotte is er heel wat veran-
derd op school de afgelopen de-
cennia. Alle opa’s en oma’s die 
nieuwsgierig zijn hoe er in het 
digitale tijdperk les wordt gege-
ven zijn daarom welkom om in 
de groepen van De Klimop een 
kijkje te komen nemen.

Zo is de nostalgische geur van 
krijt op schoolbord grotendeels 
vervangen door handige digi-
tale borden. Ook worden er te-

genwoordig presentaties gege-
ven met behulp van computer-
programma’s als PowerPoint, en 
zijn de lesmethodes behoorlijk 
veranderd ten opzichte van de 
tijd waarin de opa’s en oma’s op 
school zaten. 

Nieuwsgierige opa’s en oma’s 
zijn op donderdag 22 maart tus-
sen 13.15 uur en 15.15 uur wel-
kom om te komen kijken bij obs 
De Klimop, Rooseveltlaan 1.

Castricum op de culturele toer
Castricum  - De Culturele Ma-
nifestatie  viert op zaterdag 17 
en zondag 18 maart haar twee-
de lustrum tijdens een weekend 
vol optredens door jong en oud 
in sportcentrum De Bloemen.
Tijdens dit tweejaarlijkse evene-
ment, dat in 1994 voor het eerst 
werd georganiseerd, presente-
ren zich een weekend lang op 
twee podia heel veel verschillen-
de verenigingen en groepen uit 
Castricum, Limmen en Akersloot.
Er wordt gezongen: kleine 
groepjes, grote koren; gedanst: 
klassiek, maar ook jazzballet en 
internationale dansen, gemusi-
ceerd van combo tot bigband, 
slagwerk, klassieke pianomu-
ziek en accordeon. Ook  toneel is 
een onderdeel van het program-
ma. Bij het onderdeel beeldende 
vormgeving wordt een grote ten-
toonstelling ingericht, waar di-
verse workshops op dat gebied 
zijn. Verder geeft een zevental 
Castricumse schrijvers acte de 
presence; zij lezen voor uit hun 

werk en presenteren en promo-
ten hun boeken.
Op zaterdagavond verandert het 
grote podium in een RABO-pop-
podium, dat verzorgd wordt door 
De Vrienden van De Bakkerij. 
Deze keer worden de middelba-
re scholen en hun bandjes erbij 
betrokken in een ‘battle’ die op 
Koninginnedag haar finale heeft. 
In het muziekcafé De Vriend-
schap en de bar van de sporthal 
is het jazz wat de klok slaat op 
zaterdagavond.

Op zondag gaat het program-
ma om 10.15 uur van start  en de 
slotact om 16.30 uur wordt  een 
vrolijk en gezellig meezingge-
beuren met ondersteuning van 
Mucicstar.
Voor kinderen van de basisscho-
len is een wedstrijd uitgeschre-
ven om het thema vriendschap 
uit te beelden. Zij moeten daar-
van een foto opsturen, waarmee 
aantrekkelijke prijzen te winnen 
zijn.

De toegang is gratis, dankzij een 
subsidie van de gemeente Cas-
tricum en de Rabobank Noord-
Kennemerland als hoofdsponsor.
Samen met de Vrijwilligers Cen-
trale Castricum worden in het 
kader van Nederland DOET vrij-
willigers gevraagd voor de diver-
se werkzaamheden die moeten 
gebeuren om deze manifestatie 
zo goed mogelijk te laten verlo-
pen. Zie hiervoor www.NLdoet.
nl/castricum.

De opening op zaterdagmiddag 
om 14.00 uur staat in het teken 
van vriendschap, dat als thema 
aan het evenement is meegege-
ven.  DOS verzorgt de openings-
act en burgemeester Mans reikt 
prijzen uit aan kinderen van de 
basisscholen in de gemeente, 
die het thema vriendschap het 
best in beeld hebben gebracht.
Het complete programma en in-
formatie over de deelnemers is 
te vinden op: www.culturelema-
nifestatiecastricum.nl.

Speelhuis Sint Maarten-
school feestelijk onthuld

Limmen – Op 5 maart was er 
feest op de Sint Maartenschool, 
waar het nieuwe speelhuis op 
het schoolplein feestelijk werd 
onthuld. 
De school heeft een beroep ge-
daan op het coöperatiefonds van 

de Rabobank en daarmee een 
cheque ontvangen ter waarde 
van 4000 euro. Samen met ge-
spaard geld en een bijdrage 
van de ouderraad kon het ou-
de speelhuisje vervangen wor-
den. De kleuters mochten zelf 

een keuze maken uit twee speel-
huisjes. De keuze is gevallen op 
dit speelhuisje met een wokkel-
glijbaan.

Ook gaf de school de aftrap voor 
het project ‘De Groene School’. 
De kinderen leren op allerlei ma-
nieren hoe ze energiezuinig kun-
nen omgaan met stroom en gas. 
Elke dag bedenkt een klas een 
bespaartip. Er worden excursies 
gedaan en er komen gasten op 
school. 
Daarnaast werkt de school sa-
men met het bedrijf Qlict, dat een 
systeem heeft ontworpen zodat 
alle computers in de school om 
16.00 uur uitgaan. De kinderen 
mogen meten hoeveel geld dat 
alles gaat besparen. Twee en een 
halve week wordt er aan het pro-
ject gewerkt. 

Op 22 maart is de afsluiting en 
kunnen belangstellenden ko-
men kijken naar de tentoonstel-
ling, die plaatsvindt van 18.30 tot 
20.00 uur.

Allemaal naar fancy fair
Castricum - Op 17 maart hou-
den bewoners en medewerkers 
van Het Klaverland samen met 
Rotary Uitgeest-Kennemerland 
een fancy fair van 11.00 tot 15.00 
uur. 
Met de opbrengst kan het 25-ja-
rige jubileum gevierd worden. Er 

worden allerlei activiteiten geor-
ganiseerd, ook voor kinderen. 

Het adres van de woonvoorzie-
ning waar vooral mensen met 
een lichamelijke beperking wo-
nen is Alkmaarderstraatweg 1, 
tegenover het gemeentehuis.
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Bewonderaars welkom!
Vijfling bij familie Twisk
Bakkum - Vrijdagmiddag zijn bij 
de familie Twisk op de Bleumer-
weg 12 vijf lammetjes geboren. 
De vijfling verkeert in goede ge-
zondheid, net zoals hun moe-
der. Maar de komende periode 

wordt het wel druk voor de fa-
milie, want moeder kan de ver-
zorging van haar kroost nog niet 
helemaal goed aan. Iedereen is 
welkom om de lammetjes te ko-
men bewonderen. 

Castricum - Leerlingen van ba-
sisschool de Klimop steken op 
21 maart hun groene handen uit 
de mouwen. 
Ter gelegenheid van Nationa-
le Boomfeestdag gaan zij die 
ochtend zelf bomen planten. 
De gemeentewerkers van afde-

De Klimop plant bomen
ling Wijkbeheer helpen hen een 
handje. 
Dit jaar wordt de Cornus Mas, 
in de volksmond Gele kornoel-
je, geplant aan de hofjes van de 
Dag Hammarskjöldlaan. Wet-
houder M. Zonjee-Zonneveld 
geeft het startsein.

Ernst Mooij gruwt van de 
optie oostelijke randweg 
Castricum - In verband met het 
toekomstige intensiever treinver-
keer moet er voor het verkeers-
knelpunt Beverwijkerstaatweg 
een oplossing komen. Daarvoor 
is afgelopen donderdag een ze-
vental varianten aan de gemeen-
teraad voorgelegd. Een daar-
van houdt de aanleg in van een 
oostelijke randweg naar de Pro-
vincialeweg, die de Oosterbuurt 
doorsnijdt. Ernst Mooij, auteur 
van het boek ‘Een groene oa-
se tussen Kaasstad en Staal-
stad”, gruwt daarvan. “De raad 
heeft nog geen voorkeur voor 
een bepaalde variant of varian-
ten uitgesproken, omdat de tijd 
die voor de raadsdiscussie was 
uitgetrokken te kort was. Onder 
voorbehoud zal de verdere be-
spreking van de tunnelvarian-
ten plaatsvinden op donderdag 
22 maart.”
De Oosterbuurt ligt tussen het 
gebied Cronenburg en de Kerk-
buurt waar de oude dorpskerk 
van Castricum zich bevindt. De 
twee belangrijkste wegen zijn 
de Breedeweg en de Doodweg 
en in het verlengde daarvan het 
Cronenburgerlaantje. Het ge-
bied ligt hoger dan de aanlig-
gende Castricummerpolder en 
heeft duidelijk kenmerken van 
een geest. 
Ernst Mooij: “Een geest is een 
hoger gelegen zandplaat dat 
voor tuin- of akkerbouw wordt 
gebruikt en veelal wordt be-
grensd door wegen aan weers-
zijden. Door de hogere ligging 
bestonden de kavelscheidin-
gen oorspronkelijk uit heggen in 
plaats van sloten. Van die heg-
gen zijn in de Oosterbuurt nog 
verwaarloosde restanten over-
gebleven. Kenmerkend voor dit 

‘Bijzondere werknemers’ 

Castricum - In de hal van het 
gemeentehuis opent wethou-
der Marianne Zonjee-Zonne-
veld dinsdagmiddag rond 16.30 
uur een opmerkelijke tentoon-
stelling. Bijzondere werknemers, 

De voormalige boerderij van Brandjes wordt momenteel gerenoveerd. 
Als de plannen doorgaan komt de oostelijke randweg voor de voorma-
lige boerderij te liggen en zal er bij het Cronenburgerlaantje een uit-
valsweg komen. (foto Ernst Mooij). verhalen uit de sociale werk-

voorziening is een rondreizen-
de expositie en een initiatief van 
de FNV. De tentoonstelling is ge-
baseerd op het boek Bijzonder 
werknemers. De Castricummers 
Ans Pelzer en Marie Kiebert la-
ten daarin 21 werknemers aan 
het woord, Chris de Bode maak-
te er portretten bij. Uit de verha-
len klinkt hoe belangrijk het is 
voor mensen met een beperking 
om werk te hebben en te hou-
den. Tijdens de opening verzorgt 
actrice Els Holtzer een monoloog 
gebaseerd op een verhaal uit het 
boek. De expositie is te zien tot 
7 april. 

gebied is de strokenverkaveling 
die grotendeels schuin op de 
Breedeweg en de Doodweg is 
gericht. Tussen de Breedeweg en 
de Doodweg liggen de verharde 
weg Oosterbuurt en de onver-
harde veldpaden het Kerklaantje 
en het Melklaantje. De kern van 
het gebied wordt gevormd door 
de Breedeweg, met aan beide 
zijden lintbebouwing met enke-
le boerderijen en doorzichten. 
Tijdens een wandeling of een 
fietstochtje door de Oosterbuurt 
is het niet moeilijk een voorstel-
ling te maken van het landelijke 
en agrarische karakter van het 
vroegere Castricum. In het kader 
van een nieuw bestemmingsplan 
buitengebied heeft de gemeen-
teraad vorig jaar nog uitgespro-

ken dat er voor de Oosterbuurt 
een conserverend beleid moet 
komen. Nu ligt er een tunnelva-
riant met een oostelijke randweg 
naar de Provincialeweg. Als de-
ze variant door de gemeenteraad 
als een optie wordt aanvaard 
dreigt de Oosterbuurt doorsne-
den te worden. Twee uit- of in-
valswegen moeten het verkeer 
uit of naar het dorp leiden. Een 
van die uitvalswegen doorsnijdt 
de parkzoom Hendriksveld. Met 
deze doorsnijding en de ooste-
lijke randweg in de nabijheid zal 
behalve het onbelemmerde uit-
zicht op het buitengebied ook de 
rust verdwijnen. Daarom is deze 
variant onwenselijk en ik hoop 
dat vele dorpsgenoten mijn me-
ning zullen delen.”

Camping Geversduin beloond voor aandacht vlinders
ping Geversduin gehonoreerd 
voor de promotie van Noord-
Holland. Samen met vier ande-
re projecten is het initiatief van 
de camping om meer aandacht 
te besteden aan kwetsbare vlin-
ders nabij de kust beloond. 
Onder de noemer ‘Vlinders aan 
de Noord-Hollandse Kust’ wordt 
de aandacht gevestigd op de 
kwetsbare vlinders in het cam-
pinggebied van Kennemer Duin-
camping Geversduin. Zo wordt 
er onder andere een vlinderroute 
door het Noord-Hollandse Duin-

reservaat ontwikkeld, excursies 
opgezet en zal de Vlinderstich-
ting deze duurzame campagne 
aanbevelen bij de bezoekers. 
ATCB heeft in het kader van de 
uitvoering van de promotieop-
dracht voor Provincie Noord-
Holland een speciaal budget van 
in totaal 30.000 euro beschik-
baar gesteld om promotieinitia-
tieven vanuit de toeristische sec-
tor te stimuleren. Twintig initia-
tieven zijn beoordeeld door een 
jury. Vijf hiervan zijn gehono-
reerd.

Regio - Op 17 maart wordt de 
open dag van zorg en welzijn 
gehouden. In deze regio doen 
onder andere De Hartekamp 

Open huis zorg Groep mee, Dialysecentrum Be-
verwijk, Heliomare, het Rode 
Kruis ziekenhuis, Triversum, de 
Viva!Zorggroep, waaronder De 
Cameren in Limmen. Meer infor-
matie op www.infopuntzorg.nl.

Castricum - Het Amsterdam 
Toerisme & Congres Bureau (AT-
CB) heeft Kennemer Duincam 

Overleven op de camping
Castricum - Bushkraft, dat is 
overleven op camping Gevers-
duin. Mensen die van avontuur 
houden en van een uitdaging 
kunnen meedoen met Bushkraft. 
Deelnemers gaan twee dagen de 
natuur in, moeten zelf eten zoe-
ken en slapen in een zelf ge-

maakte onderkomen. Er moet 
een vuur gemaakt worden om 
warm te blijven en eten te be-
reiden, het water moet gezuiverd 
worden en de weg moet worden 
gevonden met een kompas. 
De minimale leeftijd van de deel-
nemer is achttien jaar en ouder 

of met begeleiding die ouder is 
dan 21 jaar vanaf acht jaar. De 
start is op zaterdag 21 april om 
10.00 uur en de groep is weer te-
rug op zondag 22 april om 16.00 
uur. 
Men kan zich aanmelden via de 
receptie, tel. 0251-661095 of ge-
versduin@kennemerduincam-
pings.nl. Bij minder dan tien 
deelnemers gaat het niet door.

Ook knutselen?
Uitgeest - In speeltuin Kinder-
vreugd wordt op 17 maart een 
workshop gegeven waarin foto-

lijstjes worden ‘opgepimpt’. Kin-
deren van acht tot twaalf jaar 
zijn welkom vanaf 14.00 uur. Wie 
geen lid is betaalt twee euro om 
mee te doen.  

Feest met dj’s Nager en Tubbie
Castricum - Zaterdag 17 maart 
gaat het weer ouderwets los in 
de Bakkerij met dj’s Nager en 

Tubbie. Zij laten verschillende 
stijlen muziek horen. De entree 
is gratis. 



14 maart 2012 pagina 21

Viosturnsters in finale Zuid
Castricum - Op zondag 11 
maart is in Amsterdam de fina-
le Zuid turnen van de Konink-
lijke Nederlandse Gymnastiek 
Unie gehouden. In de vierde di-
visie behaalde Vios-turnster Ni-
cole v.d. Toorn een tweede plaats 
met een gemiddelde boven de 

13.15 punten. Voor haar bete-
kende dat zilver bij de pupillen. 
Clubgenoot Stijne de Winter be-
reikte de  zesde plaats. Patrice 
Brakenhoff  scoorde het hoogste 
cijfer van de wedstrijd op sprong. 
Bij de senioren was Marlous de 
Bruijne goed op dreef. 

Identiteit terug in landschap 
met streekeigen beplanting
Regio - Het karakter van het 
Noord-Hollandse landschap 
wordt bepaald door elemen-
ten als knotwilgen, boomgaar-
den, rietkragen, hooiland, duin-
rellen, hakhoutbosjes en wind-
singels. Deze en andere eeu-
wenoude landschapselementen 
vormen het landschap en geven 
haar een eigen en unieke iden-
titeit. Landschap Noord-Holland 
zet zich in om deze landschap-
selementen samen met eigena-
ren te versterken. De organisa-
tie biedt ondersteuning met ken-
nis over en financiële bijdragen 
voor aanleg en herstel van land-
schapselementen. Voor aanleg, 
herstel en achterstallig onder-
houd van streekeigen landscha-
pelementen kunnen particuliere 
grondeigenaren een financiële 
bijdrage aanvragen. 
De bijdrage moet betrekking 
hebben op aanleg, herstel of 
achterstallig onderhoud van 
Noord-Hollandse landschaps-

elementen. Een landschapsele-
ment moet karakteristiek zijn 
voor het gebied. Voor het over-
zicht van welk element in welke 
regio (landschapstype) kenmer-
kend is kan men een overzicht 
vinden dat op de website staat. 
Voorwaarde is dat het element 
in het buitengebied ligt. Men 
kan als particulier individueel of 
in groepsverband een financi-

ele bijdrage aanvragen. Mede-
werkers van Landschap Noord-
Holland kunnen ter plekke ad-
viseren welke werkzaamhe-
den men kan uitvoeren en wel-

ke in aanmerking komen voor 
de regeling. De bijdrage is mini-
maal 40% en maximaal 75% van 
de totale kosten. Op www.land-
schapnoordholland.nl/zakelijke-
diensten kan men alle informatie 
over de bijdrageregeling vinden. 
Er is een brochure beschikbaar 
en een link naar de aanvraagfor-
mulieren. Voor meer informatie 
tel.: 088-0064400.
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Cool kids middagen en 
een nieuw jeugdteam

Castricum – Wie een middag-
je wil handballen komt naar de 
cool kids middagen van CSV. Al-
le kinderen tussen zes en twaalf 
zijn welkom op 21 maart van 
15.30 tot 17.00 uur in sporthal De 
Bloemen. Daarnaast zijn er nog 
twee cool kids middagen op de 
buitenvelden van CSV op Wou-
terland, naast de hockeyvelden, 
op 25 april en 23 mei, ook van 
15.30 tot 17.00 uur. De midda-
gen geven ook een mooie gele-
genheid om te oefenen voor het 

schoolhandbaltoernooi buiten, 
dat op 10  juni wordt gehouden.
Door het succes van het toer-
nooi en de cool kids middagen 
groeit het team van CSV. Daar-
om komt er komend buitensei-
zoen in april en mei een team bij. 
Dat betekent dat er plek is voor 
een paar nieuwe jeugdleden van 
zes tot en met tien jaar. Die kun-
nen dus twee maanden lang 
meedoen met echte wedstrijdjes. 
En nog gratis ook, want bij CSV 
kunnen kinderen twee maan-
den de sport gratis uitproberen. 
De training van de D-jeugd is 
op woensdag van 17.00 tot 18.00 
uur. Er zijn evenveel jongens als 
meisjes, van alle leeftijden. Vraag 
meer informatie via onderstaand 
e-mail adres en wacht niet te 
lang, anders zitten de teams mis-
schien vol.
Wie op de hoogte wil blijven van 
deze en andere jeugdactiviteiten 
van CSV kan zich opgeven voor 
de jeugd nieuwsbrief via csv.
jeugdcommissie@gmail.com. Dit 
e-mailadres is ook bestemd voor 
meer informatie.

Benck en Bente door naar finale turnen

Limmen - Afgelopen zondag 
deden elf turnsters van sport-
vereniging TIOS uit Limmen mee 
met de finale Zuid in Amster-
dam. De meisjes hadden zich 
hiervoor geplaatst tijdens de ray-
oncompetitie. De strijd ging tus-
sen rayon Kennemerland, ray-
on ’t Gooi en rayon Amsterdam. 
Van elke wedstrijd gaan de bes-
te 18 turnsters door naar de re-
giofinale.
De instappertjes mochten ’s 
morgens vroeg het spits afbijten. 
Shen-en Bakker, Benck de Win-
ter, Pien Pepping en Anouk van 

Dijk waren ontzettend zenuw-
achtig en moesten met alle ze-
nuwen ook nog eens op balk be-
ginnen. De jury was streng en al-
leen Anouk wist op de balk te 
blijven staan.
Op de vloer liet Benck een 
prachtige overslag in haar oe-
fening zien en ook op sprong 
werd haar overslag goed ge-
waardeerd. Het beste cijfer voor 
Pien was op de brug en Shen-
en scoorde daar ook het hoogst. 
Alleen Benck wist zich te plaat-
sen voor de finale door op de 17e 
plaats te eindigen.

In de andere baan turnden Li-
sa Hoeben, Suzanne de Jong en 
Bente Knijnenberg bij de jeugd-
meisjes. Suzanne sprong goed 
over de pegasus en turnde een 
mooie brugoefening. Helaas 
kwam ze net 0.05 punt tekort 
voor een finaleplaats. Ze eindig-
de als 19e. Bente scoorde iets 
hoger en belandde mede door 
een goede vloeroefening op de 
16e plaats. Zij, maar ook Benck 
gaat men dus terug zien in de fi-
nale op 14 april in Hoorn.
Mila Dekker en Meike Groot 
turnden in de tweede wedstrijd 
hun oefeningen. Vooral de brug 
en sprong waren bij Meike heel 
goed. Helaas ging de balk wat 
minder waardoor zij op de 26e 
plaats belandde. Mila behaalde 
voor alle onderdelen mooie cij-
fers en kwam maar net 0.10 punt 
tekort voor een finaleplaats. Zij 
werd 19e.

Mei-lin Bakker en Irene Mole-
naar turnden in de laatste wed-
strijd. Vloer, sprong en brug wa-
ren geen probleem. Helaas lukte 
de balk niet zo goed waardoor ze 
zich niet voor de finale plaatsten.
De volgende wedstrijd is de on-
derlinge wedstrijd op 31 maart in 
Limmen.

Jeugdveiling VV Limmen
Limmen - Vrijdag 16 maart 
wordt de traditionele veiling ten 
bate van de jeugd van de VV 
Limmen vanaf 20.00 uur gehou-
den in de kantine aan de Dam-

pegheestlaan. Dit jaar zijn er 
weer 300 kavels. Er is bijvoor-
beeld een boottocht door de Jor-
daan, een Solextocht, culinaire 
avond door Limmen, een filma-

vond met films uit de oude doos, 
happen en stappen op diverse 
sfeervolle plekken in de buurt, 
taarten, bloemen en nog vele an-
dere kavels. 
Via lootjes, die verkocht wor-
den door een deel van de jeugd 
van de VV Limmen, zorgt de 
club voor extra publiciteit. Met 
die lootjes kunnen ook nog een 
honderdtal prijzen gewonnen 
worden, waaronder een wed-
strijd van Newcastle United, een 
fiets of een televisie.  

Vele leden en sympathisanten 
van VV Limmen zijn actief op al-
lerlei gebieden rond de veiling: 
sponsoren, regelaars van kavels, 
veilingmeester, kantineperso-
neel, de veilingcommissie. En het 
belangrijkste zijn uiteindelijk de 
kopers op de veilingavond zelf. 
Mede door de inkomsten uit de 
veiling ziet het complex Dam-
pegheest er pico bello uit, met 
pas weer zeven nieuwe kleedka-
mers en zijn de contributies niet 
al te hoog.

Michel Butter op koers voor 
het Olympisch startbewijs
Castricum - Bij de City-Pier-Ci-
tyloop in Den Haag heeft Michel 
Butter op de halve marathon een 
nieuw persoonlijk record gelo-
pen. De atleet van AV Castricum 
passeerde in het sterke interna-
tionale deelnemersveld als 13e 
de meet na 1.02.33. Met deze 
prestatie toonde de Castricum-
mer aan goed op weg te zijn naar 
de Marathon van Boston, waar 
hij een Olympisch ticket hoopt 

te verdienen. Butter had er voor 
gekozen de allersnelste lopers te 
laten gaan en zich te richten op 
zijn streeftijd van onder de 1.03 
uur. Na vijf kilometer noteerde 
hij een tijd van 14.38. Zijn door-
komsttijd van 44.50 op de 15 ki-
lometer was voor de AVC’er een 
signaal dat het tempo toch ver-
der omhoog moest. De versnel-
ling kwam er ook en bracht de 
26-jarige Castricummer zijn ge-

wenste eindtijd van onder de 63 
minuten. Met deze tijd scherpte 
hij ook het clubrecord op deze 
afstand van AV Castricum verder 
aan. Winnaar in Den Haag werd 
de Keniaan Stephen Kibet die de 
21,1 kilometer aflegde in 58.54 
minuten. Alle aandacht van But-
ter is nu gericht op de marathon 
van Boston op maandag 16 april, 
waar hij zich definitief hoopt te 
kwalificeren voor deelname aan 
de Olympische marathon in Lon-
den. In ieder geval moet de at-
leet van AV Castricum daarvoor 
in Boston een tijd van onder de 
2.12 op de klokken zetten. 

Limmen ontvangt Meervogels
Limmen - Zondag 18 maart is 
het zover. De gezworen ‘aartsri-
valen’  strijden om de trots en eer 
van de gemeente. Limmen ont-
vangt Meervogels uit het naast-
gelegen dorp Akersloot. Deze 
wedstrijden zijn op zich staande 
wedstrijden. Al zou het nergens 
meer om gaan in de competitie, 
van deze tegenstander wil nie-
mand verliezen. Niet alleen in 
het veld zal het er om spannen, 
ook buiten het veld zal er menig 
weddenschapje worden afgeslo-
ten op de uitslag. Meerdere fa-
milies hebben leden die of in 
Limmen wonen danwel het na-
bijgelegen dorpje bewonen.
De ‘Meerkoeten’ komen in gro-
ten getale met hun geel/zwar-
te hart (en kleding) in colonne 
naar Limmen. De oranje/witten 
proberen de grote invasie tegen 
te houden door een overkill aan 
oranje/wit te laten zien. 
De eerste wedstrijd in Akersloot 
eindigde in een 1-1 gelijkspel. 
Dit was zeer tegen de verhou-
ding in. Limmen was heer en 
meester, maar wist de bal niet 

vaker in het doel te krijgen. 
Meervogels probeerde met die-
pe ballen chaos te creëren in de 
hechte defensie, hetgeen uit-
eindelijk in de 90e minuut lukte. 
Limmen scoorde de winnende 
nog, maar de goal werd ’vakkun-
dig’ afgevlagd door de scheids-
rechter van Meervogels, die zijn 
onafhankelijkheid even opzij zet-
te en door een geel/zwarte bril 
de buitenspel aanwezig achtte. 
Limmen staat op dit moment 
in de middenmoot en doet en-
kel nog mee voor de derde pe-
riode. Meervogels daarentegen 
staat op de vierde plaats. De 
achterstand op koploper OFC is 
11 punten. Dit lijkt een te groot 
gat en de strijd om het kampi-
oenschap zal gaan tussen OFC 
en Purmerend. Afgelopen week 
won Limmen uit bij WSV’30 met 
3-1 en Meervogels verloor met 
5-2 uit bij Purmerend.
Limmen vraagt een ieder die 
Limmen steunt zich in het oran-
je/wit te kleden om zo duidelijk 
te laten zien waar je vandaan 
komt. De aftrap is om 14.00 uur.

Zondag 18 maart 14.00 uur:

Limmen - Meervogels
balsponsor:	 autoschadespecialist p. Zonneveld b.v.
 Machinaal tiMMerbedrijf Molenaar b.v.
 jan en piet hollander supporters
pupil v.d. week:	sven Kerssens (speler liMMen d3)
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Afzwemmers februari
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. Deze maand 
hebben 75 kandidaten hun di-
ploma behaald. 

Op 1 februari is er door vijf kan-
didaten afgezwommen voor het 
C-diploma. Carisia Botero, Paul 
Groen, Jaimy van den Hooren, 
Demi Knaapen en Laura Stee-
man kregen alle aandacht van 
hun fans voor hun goede pres-
taties.
Tegelijkertijd werd er voor de 
drie verschillende Snorkeldiplo-
ma’s door negen kandidaten af-
gezwommen en hebben Milan 
Beentjes, Lieke Jacobs, Quinsey 
van der Kleij, Amber Nonnekes, 
Sverre Tijsen en Marit Visser alle 
basisvaardigheden, die beheerst 
moeten worden voor Snorkelen 
1 aan hun supporters laten zien. 
Deze belangstellenden konden 

ook de moeilijkere vaardigheden 
bij de andere snorkelaars zien, 
want voor Snorkelen 2 hebben 
Anouk Boots en Boy van ’t Loo 
en heeft Larissa Boon voor Snor-
kelen 3 afgezwommen.
Op 8 februari werd er door tien 
kandidaten voor de drie ver-
schillende Zwemvaardigheids-
diploma’s afgezwommen. Voor 
Zwemvaardigheid 1 hebben 
Anouk Boots en Lynn Borst 
aan alle eisen voldaan. Robin 
Boots, Sanne Könst, Lara Mi-
chels, Marijn Vergunst, Tess de 
Vries en Bas Weerman bezitten 
nu de zwemvaardigheid van het 
Zwemvaardigheidsdiploma 2 en 
Anouk Weerman en Luna van 
Wonderen hebben deze middag 
hun derde Zwemvaardigheidsdi-
ploma gehaald.
Op 15 februari bestond de groep 
voor het A-diploma uit 27 jonge 
kandidaten. Dit waren: Dionne 
van Aalsum, Nadine Baltus, Veer-
le Beijering, Quinn Bonne, Maya 
Castricum, Kareem Colleye, An-

FC Castricum boekt een 
klinkende zege op BOL
Castricum - De jonge forma-
tie van Radjin de Haan liet een 
week na de teleurstellende ne-
derlaag tegen Monnickendam 
weer haar ware gezicht zien. 
Binnen vijf minuten al had Duco 
de Koning kunnen scoren, maar 
de inzet van de middenvelder 
werd op de lijn gekeerd door 
BOL doelman Boon. De Castri-
cumse aanvalsdrang bleef on-
verminderd groot en voor BOL 
was het alle hens aan dek. Na-

dat Maarten van Duivenvoorde 
opnieuw ontsnapte en verdedi-
ger Maarten Kamp aan de nood-
rem trok, kopte Stephan Zeil-
stra bij de tweede paal raak uit 
de vrije trap, 1-0. Deed BOL dan 
niets terug? Zeker wel. Lars van 
der Zee kwam plotseling vrij voor 
de goal van FC Castricum, maar 
Marius Jansen redde sterk met 
de voeten. FC Castricum was ge-
waarschuwd en ging op jacht na 
een tweede treffer. Die kreeg de 

Sebastiaan Weber in duel met BOL verdediger Maarten Kamp. Op de 
achtergrond kijkt Kaspar Melis geconcentreerd toe. (foto’s  Han de 
Swart).

thuisploeg na een fraaie com-
binatie tussen Tobias de Koning 
en Sebastiaan Weber. Mattijs 
Papendorp van BOL raakte de 
voorzet verkeerd en de bal be-
landde voor de voeten van Niels 
Popping. De Castricum spits en 
topscorer haalde met links ver-
nietigend uit, 2-0. 
In het begin van de tweede helft 
kwam BOL vanuit het niets op 
2- 1. Middenvelder Lars van der 
Zee zette voor, raakte de bal 
met z’n wreef in plaats van met 
de binnenkant en de bal sloeg 
tot ieders verbazing in de ver-
re hoek achter doelman Marius 
Jansen. Kort na de tegentreffer 
zette Maarten van Duivenvoor-
de - opnieuw één van de uitblin-
kers bij Castricum – Niels Pop-
ping aan het werk en de spits 
lobte de bal fraai over doelman 
Boon. De bal leek naast te gaan, 
maar de attente Sebastiaan We-
ber kopte de bal binnen, 3-1. 
Niels Popping scoorde zijn twee-
de van de middag na opnieuw 
voortreffelijk werk van Maarten 
van Duivenvoorde, 4-1. Toen was 
het de beurt aan Sebastiaan We-
ber voor het slotakkoord. Aan-
gespeeld aan de zijlijn klonk het 
opeens ‘zoek hem op Sebasti-
aan!’ De jonge buitenspeler van 
Castricum deed wat trainer Ra-
djin de Haan hem op vaderlij-
ke toon vroeg, maakte zijn actie 
en schoot de bal laag in de verre 
hoek, 5-1. Een daverend applaus 
was zijn deel. FC Castricum had 
een fraaie zege binnen. 

Gert Lute is opnieuw 
clubkampioen van BVO
Castricum - Op 20 en 27 febru-
ari is in het biljart- en bridge-
centrum aan de Stetweg gestre-
den om het clubkampioenschap 
2011/2012 van biljartvereniging 
BVO. Van de 32 leden die op 20 
februari de voorronden speel-
den, bleven op 27 februari 16 
deelnemers over, waaruit de la-
tere winnaar zou komen.
Van  die 16 gingen er uiteinde-
lijk vier spelers over naar de fi-
naleronde. Peter Grandiek moest 
het opnemen tegen Cees Groen-
land en op de andere tafel kwam 
Gert Lute uit tegen Hans Mole-
naar. Gert stak in grootse vorm. 
Hij had in  de voortgaande ron-
den in 25 beurten respectievelijk 
120 en 112 caramboles bijeen-
gespeeld. In de finale kwam hij 
uit op 95 punten. De andere fi-
nalisten moesten genoegen ne-
men met lagere uitslagen. Cees 

Groenland bleef steken op 69 
caramboles en werd daarmee 
tweede, Hans Molenaar scoor-
de 28 punten en werd derde, ter-
wijl Peter Grandiek  als gevaarlij-
ke outsider in de finaleronde op 
27 caramboles bleef steken en 
met de vierde plaats genoegen 
moest nemen. Ger prolongeer-
de hiermee zijn clubkampioen-
schap want ook vorig jaar was 
hij de sterkste.

BVO kan terugkijken op een 
sportief en spannend clubkam-
pioenschapstoernooi, dat elke 
keer weer verrassende en span-
nende partijen oplevert in een 
fijne en sportieve sfeer.
Overigens kan BVO nog enkele 
nieuwe leden plaatsen. Belang-
stellenden kunnen zich wenden 
tot de secretaris van de BVO, 
Joop Mooij, tel. 0251-656339.

ne Dijkman Dulkes, Emma Dijk-
man Dulkes, Yaniek van Hall, Li-
ly Hoetjes, Bonno de Hoogh, Di-
nand de Koning, Femke Kop-
pe, Jeffrey Korver, Gavin Krom, 
Myrthe Lammens, Bo Lute, Tes-
sa Metselaar, Ilse Molleman, Ro-
salie Musquetier, Duncan Over-
beek, Awesta Rahimie, Darani 
Said, Fleur Schelvis, Mike Twisk, 
Quirijn van der Velden en Anna 
Waagemans.  
Op 22 februari hebben 23 kan-
didaten hun B-diploma gehaald. 
Dat waren Bodine Baltus, Bi-
bi Beliën, Luuk Belleman, Mats 
Boerebach, Roos Graafland, So-
fie Kramer, Devin Lammers, Lena 
Lute, Joyce Maat, Jill Marsé, Mi-
lan Meester, Isabeau Meijer, Ar-
thur Schillemans, Victor Schille-
mans, Glenn Schulenberg, Rob-
bie Smit, Milou Strauss, Didier 
van Tienen, Max Vromans, Aaron 
Wesselius, Boaz Wesselius, Isa-
bel van der Woude en Indy van 
der Zee.
Op 23 februari heeft Ramla Mo-
hamed Sheekh tijdens haar ei-
gen zwemles haar A-diploma 
gehaald.

Lisanne Schoonebeek 
sterkste bij crossfinale
Castricum - Bij de finale van 
het atletiekcross-seizoen van 
de regio’s Noord-West en Mid-
den-Nederland won Lisan-
ne Schoonebeek afgelopen za-
terdag het goud. Ze verdiende 
de titel in haar leeftijdscatego-
rie meisjes junioren D1. De bes-
te atleten uit deze regio’s had-
den zich in eerdere crosswed-
strijden in de regio’s gekwalifi-

ceerd voor deelname aan de fi-
nale in Woerden. In het club-
klassement kwam ze samen met 
haar teamgenoten van AV Lycur-
gus uit Krommenie tot een fraaie 
tweede plaats. 

Haar broer Sven kwam uit op de 
3500 meter bij de jongens juni-
oren C. Daar finishte hij in het 
sterke deelnemersveld als 13e.

Het zilveren team: Lieve Butter, Didi Wals, coach Ruud Stam, Isabelle 
Klap en Lisanne Schoonebeek.

Cas RC viert St. Patricks Day
Castricum - De Castricumse 
rugbyclub viert zaterdag St. Pa-
tricks Day in het clubhuis op het 
sportpark Wouterland aan de 
Van Haerlemlaan. 
St. Patricks Day is van oorsprong 
een Ierse feestdag die in steeds 
meer landen wordt gevierd en 

omdat het rugbyspel een Iers/
Engelse sport is en de Cas RC 
ook Ierse spelers heeft, wordt dit 
feest ook hier gevierd. Om 17.30 
uur is het clubhuis geopend en is 
iedereen welkom om op het gro-
te scherm om 18.00 uur live de 
Six Nations kraker Engeland te-

gen Ierland te komen kijken. Tij-
dens deze wedstrijd kan men 
van een typische Ierse maaltijd 
‘Irish Stew’ genieten.

Vanaf 20.00 uur begeleidt de 
band ‘Wat Anders’ het feest met 
Ierse, Schotse en Nederland-
se folkmuziek. Op het feest wor-
den specifieke Ierse hapjes ge-
serveerd. 
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Wal keert het schip
Castricum - In de 24e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum heeft Ro-
bert van der Wal wederom een 
aanval op zijn koppositie weer-
staan. 
Omdat directe concurrenten 
door afwezigheid schitterden, 
kon Robert zijn voorsprong ver-
groten en lijkt de clubtitel met 
nog acht ronden te gaan binnen 
bereik te komen.
Kees Lute speelde met zwart te-
gen Robert en deed het verre 
van handig in een Engelse ope-
ning. Met loper e6 kwam Kees 
al krampachtig te staan en hij 
verloor een pion. Toen er daar-
na door een batterij van dame en 
toren een loper op e6 of e7 ver-
loren ging, gaf Kees al na 15 zet-
ten op.

Mark Min revancheerde zich na 
de nederlaag van vorige week 
met een overwinning tegen Ge-
rard Kuijs. Mark speelde met 
zwart en kon een aanval op zijn 
koningsstelling simpel pareren. 
Daarna bleken de stukken op 
de damevleugel van zwart beter 
te staan en was de tegenaanval 
beslissend. Met deze overwin-
ning consolideert Mark zijn uit-
stekende vierde plaats.
Hans Schagen smaakte het ge-
noegen door uit een gedrongen 
positie zijn tegenstander Piet van 
Wonderen te verbluffen met een 
mat in twee via de onderste rij. 
De kracht van de lange diago-
naal was door Piet even onder-
schat en Hans haalde bliksem-
snel uit en liet zijn dame met een 
droog houtgeluid neerploffen op 

Topprestaties bij ‘t Stetje!
Castricum - Afgelopen vrijdag 
hebben Joop v.d. Wijst en Jeroen 
v.d. Kerkhof de sterren van de 
hemel gespeeld bij biljartvereni-
ging ‘t Stetje. Joop v.d. Wijst ver-
sloeg in de eerste partij Jan El-
ting in achttien beurten en een 
hoogste serie van tien carambo-
les. De tweede partij van Joop 
was ook goed voor een zege, 
nu tegen koploper Siem Groen-
tjes die hij in dertien beurten en 

eveneens met een serie van tien 
caramboles van het laken veeg-
de. Het leverde Joop een totaal 
van 32 wedstrijdpunten op. Je-
roen van de Kerkhof wist in de 
eerste partij Rien Emmerik met 
25 caramboles in 25 beurten 
te verslaan. In de tweede par-
tij streek hij in dertien beurten 
de zege op tegen Hans Mole-
naar met 25 caramboles en een 
hoogste serie van negen caram-

Vitesse overtuigend naar 
winst tegen Uitgeest: 2-1

Castricum - FC Uitgeest stond 
op de tweede plaats voor het du-
el op de Puikman. Om die hoge 
notering te continueren moest 
gewonnen worden op de Puik-
man. Bij de eerste wedstrijd trok 
Vitesse op gelukkige wijze aan 
het langste eind door in Uitgeest 
met 0-1 te winnen. Ook in de re-
turn waren de drie punten voor 
Vitesse, maar ditmaal was er op 
dat resultaat weinig aan te mer-
ken. Vooral voor rust speelde de 
ploeg van trainer Jan Oldenho-
ve een gedegen pot, en dat bleek 
voldoende voor de broodnodige 
punten. Vitesse trad aan zon-
der topscoorder Lennert Been-

tjes. Mark Kokkelkoren nam zijn 
plaats in in de punt van de aan-
val. Al na vijf minuten werd het 
verschil gemaakt. Robert Poel gaf 
een splijtende dieptepass waar-
door Jort Kaandorp alleen voor 
keeper Erik Alders verscheen. 
Op overtuigende wijze wist hij 
de oud-keeper van Vitesse kans-
loos te passeren. Zo’n tien mi-
nuten later had de goed spelen-
de keeper Hans Veldt het geluk 
aan zijn zijde toen een inzet van 
een van de spitsen via de boven-
kant van de lat achter ging. Geen 
minuut later was het Vitesse dat 
aan de andere kant wel wist te 
scoren en opnieuw was het Jort 

Kaandorp die het doelpunt voor 
zijn rekening nam. Daarna was 
er wel meer balbezit voor het 
hooggeplaatste Uitgeest, maar 
echt overtuigend was het alles-
behalve, mede omdat de ploeg 
in een veel te laag tempo acteer-
de. Vlak voor rust nam de druk 
op het doel van Hans Veldt nog 
wel wat toe, maar echt gevaarlijk 
werd het niet of nauwelijks.

Wie na rust een stormachti-
ge start van Uitgeest verwacht-
te kwam bedrogen uit. Maar ook 
het veldspel van Vitesse zak-
te naarmate het duel vorder-
de. De thuisploeg kreeg welis-
waar voorin de nodige ruimte 
maar door slechte passing lever-
de dat niet of nauwelijks kansen 
op. Maar hetzelfde gold voor Uit-
geest, dat geen moment de hoge 
positie op de ranglijst kon waar 
maken. Toch scoorde Uitgeest 
zo’n 10 minuten voor tijd de aan-
sluitingstreffer, toen de verdedi-
ging van Vitesse zwak ingreep 
bij een voorzet van links, waar-
door de bal knap ingekopt kon 
worden: 2-1. Dat bracht wel de 
spanning terug in het duel, maar 
daarna was Uitgeest niet meer 
bij machte om het Vitesse echt 
moeilijk te maken.

e-Power shirtsponsor 
voor Squashclub Reflex
Castricum - Squashclub Reflex 
heeft voor de komende drie sei-
zoenen een nieuwe shirtspon-
sor gevonden. De eigenaar van 
e-Power, Jan Willem de Kwaads-
teniet uit Limmen, is sinds vorig 
jaar lid van Reflex en heeft het 
erg 
De competitie voor dit seizoen zit 
er bijna op. De Heren 2 hebben 
hun laatste wedstrijd al gespeeld 
en zijn voorlaatste geworden. Zij 
hebben de mogelijkheid om zich 
te handhaven in de tweede klas-
se. Zij moeten daarvoor promo-
tie/degradatie wedstrijden spe-
len tegen teams die tweede zijn 
geworden in de derde klasse.
Heren 1 heeft nog twee wedstrij-
den voor de boeg in de promo-
tieklasse, maar staat voor een 
haast onmogelijke klus. Vrij-
dag staat de ontmoeting op het 
programma tegen de mede de-
gradatiekandidaat uit Bussum. 
Weliswaar een thuiswedstrijd 

(uit werd gewonnen) maar het 
puntenverschil in de ranglijst is 
erg groot, maar liefst 18 pun-
ten. Het maximaal aantal pun-
ten dat per wedstrijd is te verdie-
nen bedraagt 15 punten. Na de-
ze wedstrijd is Bussum klaar en 
heeft Reflex nog één wedstrijd te 
gaan. Maar wel tegen de koplo-
per. Wie een spannende squash-
wedstrijd wil zien moet vrijdag 
komen kijken op sportcentrum 
Berg&Bal. De wedstrijd begint 
rond 20.00 uur. 

Dames 1 doen het een stuk be-
ter dan de heren. Zij staan na de 
wedstrijd van afgelopen vrijdag 
vier aan kop met maar liefst 22 
punten voorsprong in de tweede 
divisie (landelijk), mede door een 
afgetekende overwinning op de 
nummer twee van de ranglijst. 
Vrijdag zijn de dames vrij, maar 
volgende week spelen zij thuis 
hun kampioenswedstrijd.

Helios E1 kampioen
Castricum - Helios heeft er 
sinds afgelopen zaterdag weer 
een kampioen bij. 
De E-pupillen van trainers Mar-
tijn Veen en Ilse Glorie wisten 
van de twaalf gespeelde wed-
strijden maarliefst elf keer te 
winnen. Met een gemiddelde 
van negen doelpunten per wed-
strijd waren de E-tjes veruit de 
beste in de derde klasse.
Dat Helios over talenten be-
schikt, is wel duidelijk. Vier van 
de vijf spelertjes zitten nog geen 

jaar op korfbal en zijn nu al twee 
keer kampioen geworden.
De ploeg, bestaande uit Ju-
lia Boogh, Arthur Wiggers, Jel-
le Ubachs, Nils Lute en Mitchell 
van Ewyk lieten ook afgelopen 
zaterdag ondanks de zenuwen 
geen spaan heel van hun tegen-
stander KIOS, het werd 8-2. 

Komend veldseizoen, dat over 
drie weken van start gaat, zal de 
E1 uitkomen in de tweede klas-
se.

boles. Het leverde hem een to-
taal van dertig wedstrijdpunten 
op. Huib Moot liet zien dat hij 
bij de top van ‘t Stetje behoort; 
zijn eerste partij tegen Harm 
Regts won hij met 77 carambo-
les in tien beurten en een hoog-
ste serie van achttien carambo-
les. De tweede partij verloor hij 
van Siem Groentjes in zeventien 
beurten, maar met een hoogste 
serie van zeventien caramboles 
brengt het Huib op een totaal 
van 35 wedstrijdpunten en een 
tweede plaats op de ranglijst.

h1. Een beteuterde Piet kon niet 
anders dan opgeven. 
Jo Clarijs verpletterde zijn tegen-
stander Hollanders met groot 
machtsvertoon. Het leek wel of 
een simpel mat niet genoeg was 
voor de ‘old crack’. Clarijs slok-
te bijna alle stukken van de te-
genstander op en het enige wat 
ontbrak was het slurpende ‘Fritz’ 
geluid waarmee het zwarte hout 
verorberd werd.

Hidde Brugman is weer terug 
man en zijn overwinning op Jan 
van Riel geeft aan dat ook de 
schaakvorm er weer zit aan te 
komen.
Eric van Benschop demonstreer-
de weer eens zijn aanvalstech-
niek tegen Frank Sluiter. Frank 
moest lijdzaam toezien hoe het 
paard en de dame van Eric zijn 
koning in een matnet lieten lo-
pen. 
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Jeugd FC Castricum 
bedankt donateurs
Castricum - De facelift van de tribune van FC Castricum is nu hele-
maal afgerond. Met dank aan de Accommodatiecommissie schitteren 
de namen van de donateurs op twee fraaie, opvallende wandborden. 
Sommige namen staan er één keer op, andere maar liefst vijf keer. Ru-
ben van Amersfoort (links) en Ruben Bakker konden hun nieuwsgie-
righeid niet bedwingen en gingen even kijken. (Foto: Han de Swart).

Afsluitingsfeest zaalseizoen 
voor allerkleinsten van Helios
Castricum - Afgelopen zaterdag was de laatste speeldag in de zaal-
competitie van de korfbal voor de jongste jeugd van korfbalvereni-
ging Helios. De ploegen hadden allemaal weer hun best gedaan. Het 
E-team werd zelfs kampioen. Vanaf nu gaan de ploegen weer op het 
veld trainen en spelen. Voor de jongsten was een leuk thema-uurtje 
georganiseerd in de kantine. De kangoeroeschat moest gezocht wor-
den. Het weer was prachtig en de kinderen hebben enorm genoten, en 
gaan vol goede moed het veldseizoen in.

Judoka’s naar NH kampioenschappen

Limmen - Afgelopen zondag 
waren de voorrondes voor de 
Noord-Hollandse kampioen-
schappen -12 jaar. Voor Judo-
club Groefsema kwamen ’s och-

tends Mees Burgering en Ka-
ne van Raalte in actie. Mees ju-
doot in de gewichtklasse -27 kg, 
hij zat in een sterke poule en 
wist met goed judo zich net niet 
te plaatsen voor de kruisfinales. 
Kane -30 kg wist in de poule al 
zijn partijen overtuigend te win-
nen met verschillende technie-
ken. In de kruisfinales verloor hij 
een partij van de latere kampi-
oen. De partij om de derde plek 
wist Kane vervolgens winnend af 
te sluiten en wist zo een derde 
plaats te behalen. 
’s Middags kwamen Xander 
Schoemaker en Martijn van 
Bruinessen beiden in actie in de 
klasse -38 kg. Voor Martijn pak-
te de loting niet goed uit. Mar-
tijn plaatste zich vervolgens niet 
voor de kruisfinales. Xander was 
goed op dreef en won zijn eerste 

drie partijen overtuigend. Daar-
na was er een verliespartij door-
dat Xander werd overgenomen. 

In de kruisfinales kwam Xander 
tegen de latere kampioen. De 
partij ging verloren. Om de der-
de plek herstelde Xander zich 
goed en won de partij op beslis-
sing. Zo was er voor Xander een 
knappe derde plaats. Als laat-
ste kwam Bram Brantjes in de 
klasse -46 kg in actie. Zoals al-
tijd gaat Bram er met de volle 
100% voor. De eerste twee par-
tijen werden alle aanvallen van 
Bram overgenomen. De partij-
en daarna herstelde hij zich door 
knap vierde te worden en net 
als Xander en Kane plaatsing af 
te dwingen voor de NH kampi-
oenschappen -12 jaar volgende 
week in Beverwijk.

Baarzen in maart bij Hengel- 
sportvereniging Limmen 
Limmen - Waarom niet eens af-
stappen van een oude traditie? 
Met dit idee wordt de baarswed-
strijd om de Nico Krom bokaal 
dit jaar niet in het najaar, maar in 
het voorjaar gevist.
De vis zwemt immers toch het 
hele jaar in de polders. Zondag 
18 maart wordt deze jaarlijkse 

wedstrijd gevist aan het Stet. Om 
9.00 uur dient men aanwezig te 
zijn aan de Vuurbaak nabij AH, 
alwaar de steknummers wor-
den uitgereikt. De organisatie, 
prijzentafel en gezellig samen-
zijn met traktaties wordt geheel 
verzorgd door Nico Krom. Voor-
af opgave is niet nodig.

Ent winterkampioen libre bij W.I.K.
Castricum - In de laatste speel-
ronde voor de vier koplopers ver-
dedigde Peter Ent met bravoure 
zijn eerste plaats op de ranglijst 
en kon hij na afloop gefeliciteerd 
worden als de nieuwe kampioen. 
Door het onverwachte verlies 
van Jan Kamp tegen Cor Stroet 
zakte Jan van de tweede naar de 
vierde plaats. Jan speelde meer 
tegen zichzelf dan tegen zijn te-
genstander, waardoor hij in 29 
beurten de winst aan Cor moest 
laten. Door dit verlies kon Pe-
ter, later op de avond, relaxt aan 
zijn partij beginnen want op dat 
moment was hij al zeker van de 
eerste plaats. Ontspannen maar 

toch regelmatig scorend, had 
hij maar 24 beurten nodig om 
zijn tegenstander Frans Lute als 
verliezer van de tafel te sturen. 
Frans speelde toch een prima 
partij want zijn 63 gemaakte ca-
ramboles waren goed voor een 
punt. Cees Burgmeijer was ook 
weer op dreef en speelde in 22 
beurten Peter Groenendal van de 
tafel met als positieve uitschieter 
een serie van 15 caramboles in 
de negende beurt. Aangezien la-
dy Cynthia helaas te geblesseerd 
was om te kunnen spelen traden 
er een drietal vervangers voor 
haar in het strijdperk. Ferry van 
Gennip en Wim van Duin won-

nen hun partij voor haar en pak-
ten elk de volle vier punten. Al-
leen Piet van Leur kon het net 
niet bolwerken tegen Kees Baars 
want Kees sloot zijn partij in 26 
beurten af met weer een hoog-
ste serie van de avond van 27 ca-
ramboles. Gerard de Zeeuw her-
stelde zich van een matige peri-
ode en wist in precies 30 beur-
ten zijn partij tegen Gert Lute te 
winnen. Zijn verdiende vier pun-
ten waren voldoende om Piet 
van Leur en Jan Kamp te passe-
ren op de ranglijst. Eindstand top 
3: 1. Peter Ent 68 punten, 2. Ge-
rard de Zeeuw met 63 punten en 
3. Piet van Leur met 62 punten.

Eerste baarswedstrijd van het seizoen
Castricum - Zondag 25 maart 
organiseert hengelsportver-
eniging Castricum haar eer-
ste baarswedstrijd van het sei-
zoen. 
De deelnemers vertrekken om 

7.15 uur vanaf de Geesterduin-
weg. Er wordt gevist op het Stet 
in Limmen, vijf keer 25 minuten. 
Elk baarsje is een punt. 

Het inleggeld voor deze wed-

strijd is drie euro en geldige vis-
documenten zijn noodzakelijk. 
Tot vrijdag 23 maart is het moge-
lijk op te geven bij Piet Veldt, tel.: 
0655736861 of via pietveldt@
ziggo.nl.

CSV Dames B-jeugd zaalkampioen

Castricum - Meteoor -  die dit-
maal de tegenstander van CSV 
dames was – zette alles op al-
les om de winst mee naar huis te 
nemen. En bij de aanvang van de 
wedstrijd leek dit aardig te luk-
ken. Binnen een aantal minuten 
stonden ze voor met een aantal 

punten. In tegenstelling tot wat 
iedereen dacht, hielden de CSV 
meiden het hoofd koel. Soms 
wel iets te koel, waardoor de te-
genstander bijna weer doelpun-
ten kon meepakken. Langzaam 
aan werden de meiden wak-
ker. Om en om werd er gescoord 

wat in een gelijke ruststand re-
sulteerde. Na de rust ging Tes-
sa op doel. Cheyenne, die de 
eerst helft gekeept had, zat ook 
nog niet helemaal lekker in d’r 
vel op doel, maar Tessa maak-
te dat ruim goed in de tweede 
helft. Om en om werd er weer 
gescoord en naar de tijd verliep 
werd het spannender en span-
nender. Zelfs het publiek zat op 
het puntje van de bank.

Tegen het einde van het spel was 
er nog steeds een gelijke stand 
op de borden, maar wat Chey-
enne niet op doel lukte, lukte als 
opbouwer wel. Zij schoot zonder 
problemen het winnende doel-
punt er in. De laatste paar mi-
nuten wist CSV de rust te bewa-
ren wat resulteerde in een mooie 
eindstand van 11-10 voor CSV.




