
1211 maart 2015 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11
Spaar nu voor

Maya de Bij knuffels
Actie geldig t/m 31 maart

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie
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Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Misselijke babbeltruc
Castricum - Op donderdag-
avond 5 maart werd een in-
woonster van Castricum gebeld 
op haar vaste telefoon. Een gaf 
aan dat hij van de politie was en 
vroeg naar haar achternaam ter 
verificatie. Na het horen van haar 
naam, vroeg hij de vrouw er even 
bij te gaan zitten. 
Daarop vertelde hij dat haar 
moeder was overleden. De vrouw 
wist nu meteen dat het om een 
grap of truc ging, omdat haar 
moeder al geruime tijd dood is. 
Mevrouw bleef rustig en pro-
beerde meer informatie van de 
man te krijgen. Dat kreeg hij 
door en werd agressief, waar-
na hij vervolgens ophing. Waar-
schijnlijk ging het hier om een 
soort babbeltruc. De politie laat 
weten dergelijk nieuws nooit te-
lefonisch door te geven, maar al-

Raad stemt in met haalbaar-
heidsonderzoek DuynParc

Castricum – De gehele opposi-
tie stemde tegen, maar dat was 
niet genoeg om het aangepas-
te haalbaarheidsonderzoek naar 
bungalowpark DuynParc van 
Landal GreenParks op de Zan-
derij tegen te houden. De coali-

tiepartijen D66, VVD, CKenG en 
PvdA stemden voor en zij vor-
men een meerderheid. 
Van Wijnen Recreatiebouw en 
Landal GreenParks hebben bij 
de gemeente een initiatief inge-
diend voor een recreatiepark in 

het gebied De Zanderij. Het ini-
tiatief past bij het beleid van de 
gemeente om toerisme en recre-
atie te bevorderen. Aan de an-
dere kant geldt voor dit gebied 
een andere bestemming. Het 
gebied ligt deels in de Ecologi-
sche Hoofdstructuur en is Natu-
ra 2000-gebied. 
PWN overweegt ondertussen 
niet mee te werken aan het haal-
baarheidsonderzoek. Het onder-
zoek moet meer duidelijkheid 
verschaffen over de vraag of het 
initiatief op deze plek voldoen-
de kansrijk is om het verder uit 
te werken. Instemmen met het 
onderzoek betekent nog niet dat 
het plan doorgaat.

Ralph Tuijn week van 
wereldrecord verwijderd
Castricum - Het einde komt in 
zicht voor avonturier Ralph Tuijn 
en de vier Britten die hem verge-
zellen. ,,We zijn nog 780 mijl ver-
wijderd van de kust van Venezue-
la”, schrijft hij op 6 maart. Als al-
les meezit kan de groep over een 
week een wereldrecord op hun 
naam schrijven. Tuijn startte 24 
januari een wereldrecordpoging 
om de Atlantische Oceaan binnen 
65 dagen in een roeiboot over te 
steken. Samen met vier Engel-
sen wil de uit Castricum afkom-
stige Tuijn in recordtijd de 6.062 
kilometer van Portugal naar Zuid-
Amerika varen. ,,Fysiek merken 
we dat we nu al veertig dagen op 
zee zitten. We hebben veel zout-
waterzweren. Vooral op de billen 
en in de schaamstreek. Geluk-
kig is het weer momenteel droog 
en warm. Om de zweren te gene-

zen, lopen we naakt over de boot. 
Onze kleding zit vol zout, dus ie-
dere keer als we dat dragen ko-
men de zweren terug. M’n Engel-
se roeigenoten keken eerst wat 
vreemd op, maar nu doen ze vro-
lijk met me mee. Ja, ook de vrou-
welijke roeier.” Een week eerder is 
besloten niet naar Guyana te roei-
en, maar naar Venezuela. ,,Het is 
makkelijker om daar aan te ko-
men, de logistiek is eenvoudiger 
te regelen én de weersvoorspel-
lingen op die route zijn beter. Voor 
mij was 25 februari een hoogte-
punt. Dit was namelijk mijn vijf-
honderdste roeidag op zee. Dat 
kunnen slechts zes anderen op 
aarde mij nazeggen.” Met zijn op-
zienbarende expeditie wil Ralph 
onder andere aandacht vragen 
voor het Annelies Fonds van de 
Parnassia Groep.

tijd langskomt. Indien er nie-
mand thuis is probeert de politie 
eerst andere familie te achterha-
len. Alleen in uiterste noodzaak 
wordt gebeld, maar ook dan 
wordt eerst gewacht tot familie-
leden zijn gearriveerd.

KOM KIJKEN VAN
16 T/M 21 MAART 2015

www.infopuntzorg.nl 
Gevuld met passie banketbakkersroom, 

slagroom, frambozen en daarna 
afgewerkt met een hazelnoot-broyage

breugelslof

8.95
Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

Gebraden 
gehaktballen
50% korting 

Ananas hamkaas
worstjes

800gr broccoli
800gr geschilde 

aardappelen
samen  €7,99
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Tour de Lute 2.0 fietst 
voor Alpe d’HuZes

Regio - Oud-Bakkummers 
John en Cindy Beerse gaan 
op 4 juni de uitdaging aan om 
vier keer de Alpe d’huez te 
beklimmen met de fiets. Dit 
is een hele strijd, maar niet 
te vergelijken met de strijd 
die hun dierbaren moeten 
en hebben moeten leveren. 
,,Helaas maken wij van bei-
de kanten mee wat de ziek-
te kanker doet met iemand en 
de directie omgeving.”

In september 2013 is Cindy haar 
moeder verloren aan uitgezaai-
de borstkanker. Zij is slechts 57 
jaar geworden. Cindy: ,,Zij heeft 
een ontzettende dappere strijd 
geleverd, maar helaas was de 
ziekte niet te overwinnen. Zelf 
is zij daarna een traject inge-
gaan, waarbij werd onderzocht 
of er een erfelijke factor aanwe-
zig zou zijn.” De borstkanker was 
wel degelijk erfelijk, maar geluk-
kig heeft Cindy dit niet meege-
kregen. ,,Dat ze dit kunnen on-
derzoeken, vind ik echt mooi. Je 
kan hiermee zoveel risico¹s uit-
sluiten. En het belangrijkste vond 
ik nog voor mijn dochter. Om-
dat ik deze genmutatie niet heb, 
heeft zij dit ook niet. Het kan niet 
een persoon overslaan. Uiter-
aard blijven we altijd een risico 
houden net als iedereen. Daar-
om vind ik het belangrijk dat er 
meer onderzoek gedaan gaat 
worden naar kanker. Om dit risi-

co steeds meer te verkleinen en 
uiteindelijk ook uit te schakelen. 
Daarom doe ik mee aan de Al-
pe d’HuZes.”

In februari dit jaar kreeg John  te 
horen dat zijn vader ook de ziek-
te kanker heeft. Het begon met 
een knobbel in zijn hals. Het was 
niet pijnlijk en hij had er geen 
last van. Het waren uitzaaiingen. 
Verder onderzoek is noodzake-
lijk om uit te zoeken waar de pri-
maire tumor zit. John: ,,Door dit 
nieuws verdwijnt de grond on-
der je voeten vandaan. Nog geen 
twee jaar geleden heb ik mijn 
schoonmoeder moeten weg-
brengen en nu heeft mijn vader 
kanker? In 2013 heb ik voor mijn 
schoonmoeder meegedaan aan 
de Alpe d’HuZes. Nu ga ik vol 
overgave en zonder op te geven 
voor mijn eigen vader die berg 
op fietsen. We gaan nog een 
onzekere tijd tegemoet van on-
derzoeken en uitslagen. Ik hoop 
dat de technieken weer wat ver-
der zijn, en zijn kansen groter. 
Daarom doe ik mee met de Alpe 
d’HuZes. Geef aan het KWF en 
steun ons in deze strijd. Wij wil-
len dat onze kinderen later kun-
nen zeggen: ‘aan kanker ga je 
niet meer dood!’” Steun het team 
Tour de Lute 2.0, en doneer aan 
het KWF via hun actiepagina. Ga 
naar: http://deelnemers.opgeve-
nisgeenoptie.nl/teams/tour-de-
lute-2-0.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 25-02-2015: Joey 
Zoon, zoon van Jacobus J. 
Zoon en Monica Boer. Castri-
cum - 16-02-2015: Mick Fran-
ces van de Laarschot, zoon van 
Daniel D. van de Laarschot en 
Maria J. Kuil. 28-02-2015: Tobi-
as Chuk Hin Lee, zoon van Way-
ne M.Y. Lee en Inge F. van der 
Vaart. Limmen - 2-3-2015: Rein-
der Willem Eduard Schavema-
ker, zoon van Richard T.E. Scha-
vemaker en Jantine I. Schreuder.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum - 05-03-2015: Martijn 
P. Bolten en Anouk M. Admiraal. 
05-03-2015: Arne Kamsma en 
Nanda C. Pleging. 05-03-2015: 
Theodorus Kerssens en Pauli-
ne Roemer. 05-03-2015: Thomas 
O.M. de Veer en Mariska van der 
Zwet Slotenmaker
Limmen - 26-02-2015: Nico-
laas C.J. Winter en Helena E.M. 
Mooij.
 
Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Castricum - 4-3-2015: Johanna 
W.E. de Maar en Everardus J.P. 

Velzeboer.
 
Overleden
Akersloot - 25-02-2015: Basti-
aan Le Duc, gehuwd met Wilhel-
mina G.P. de Heer. 27-02-2015: 
Theodorus S.M. Wester, gehuwd 
met Johanna M. Steenvoorden. 
28-02-2015: Maria M. Vendel.
Castricum - 25-02-2015: Hafi-
zulla Rezai gehuwd met Zha-
ra Yosufi. 25-02-2015: Monique 
de Wagt gehuwd met Walter R. 
Blom.
25-02-2015: Rudolf T.L. Toepoel, 
gehuwd met Margaretha G.M. 
de Groot. 26-02-2015: Veronica 
A. Admiraal. 26-02-2015: Beits-
ke Zoetelief. 28-02-2015: Ca-
tharina G.M. Kuijs, gehuwd met 
Bernardus J.M. Kuilman. 01-
03-2015: Dirk Hooft, weduw-
naar van Regina S. Ros. 01-03-
2015: Maria W. de Groot. 02-03-
2015: Cornelis G.M. Louter, ge-
huwd met Johanna M. Vervoort. 
03-03-2015: Janny Zwaan. 04-
03-2015: Hermanna A. Snel, ge-
huwd met Simon Mooij.  
Limmen - 24-02-2015: Nijs de 
Ruiter. 26-02-2015: Adrianus A. 
Mooij, gehuwd met Afra M.J. 
van Baar.

Geen natuurbrand, 
maar boom in de fik

Castricum - De brandweer van 
Castricum en Limmen en de of-
ficier van dienst zijn dinsdag om 
18.00 uur massaal uitgerukt, om-
dat er een natuurbrand zou zijn 
op de Laan van Alberts Hoeve. 
Ter plaatse bleek een boom in 
brand gestoken te zijn door jon-
geren. Het vuur kon met behulp 
van een straal hogedruk worden 
geblust. 
Zondag om 8.45 uur werd de 
brandweer opgeroepen voor een 
dienstverlening aan de Sleutel-
bloem. De bewoonster was bezig 

met kip braden en was onder-
tussen naar boven gegaan. Toen 
zij weer beneden kwam en de 
tussendeur wilde openen, bleek 
de deurkruk afgebroken. Ze kon 
niet meer naar de woonkamer en 
keuken.
Omdat het eten nog op stond en 
alle buren nog lagen te slapen, 
heeft ze de hulp van de brand-
weer ingeroepen. De brand-
weer heeft met behulp van een 
schroevendraaier de deur ge-
opend. De kip was al flink ver-
brand. Foto:: H ans Peter Olivier.

Bakkum - Vrijdag omstreeks 
16.00 uur zag een agent op de 
Professor van der Scheerlaan 
een persoon rijden op een scoo-
ter zonder kappen of kenteken-

Heling scooter

Castricum - De afgelopen we-
ken zijn er diverse meldingen bij 
de politie binnengekomen van-
wege overlast door jongeren. 
Het advies van de politie luidt 
dat men eerst de jongeren kan 
benaderen en hen te vragen om 
het wat zachter aan te doen en 

Overlast jeugd hen uit leggen waarom. Indien 
hier niet of verkeerd op gerea-
geerd wordt door de jongeren, 
kan men contact opnemen met 
de politie. 

De gemeente overweegt de mo-
gelijkheid nog een JOP (jonge-
ren ontmoetings plaats) te rea-
liseren. Op dit moment is er een 
aan de Gerbrandsven.

plaat. Uit onderzoek bleek de 
scooter drie dagen eerder was 
gestolen in Alkmaar. De ver-
dachte, een 16-jarige Castricum-
mer, vertelde dat hij de scooter 
voor negentig euro had gekocht. 
De verdachte is aangehouden 
voor heling.

Castricum - Badminton Club 
Castricum en Multimate orga-
niseren in samenwerking met 
de Kennemer Invalide Sportclub 
een jeugdtoernooi voor jonge-
ren van tien tot en met zeven-
tien jaar. 
Het toernooi vindt plaats op zon-

Bijzonder badmintontoernooi
dag 22 maart van 10.00 tot 14.00 
in sportcentrum de Bloemen. 
In dit toernooi spelen valide en 
mindervalide kinderen samen in 
één toernooi, op hun eigen ba-
nen. 
Aanmelden kan tot 14 maart via 
www.bccastricum.nl.
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In voetsporen van Inca’s
Castricum - Machu Picchu, de 
heilige Incastad, en de Incat-
rails zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Op donderdag 
19 maart geeft Ammy Uijen van-
af 20.00 uur een lezing over een 
reis door Peru in de bibliotheek. 
De stad Machu Picchu lag in een 
uniek gebied en was alleen toe-
gankelijk voor de elite van het In-
carijk. De trail naar Macchu Pic-
chu was voor de Inca’s dan ook 
een soort pelgrimstocht voor de 
uitverkorenen. Deze uniek gele-
gen stad, door de hele wereld er-

kend als één van de zeven We-
reldwonderen, is één van de be-
langrijkste culturele beziens-
waardigheden van Zuid-Ame-
rika. Ammy Uijen, docent Toe-
risme en al veertig jaar wereld-
reiziger vertelt zijn verhaal; over 
een reis door Peru, met aandacht 
voor zowel culturele als sportie-
ve elementen, en als hoogtepunt 
Macchu Picchu. De lezing wordt 
ondersteund door prachtig 
beeldmateriaal. Aanmelden kan 
bij de Klantenservice, via 0251-
655678 of castricum@bknw.nl.

Zadar speelt bij Toonbeeld
Castricum - Op zondagmiddag 
22 maart vanaf 15.30 uur speelt 
het Balkanorkest Zadar bij Toon-
beeld hun nieuwe programma 
De Bruiloft der Zeven Zigeuners. 
Dit is een verhaal van A. den 
Doolaard dat zich afspeelt voor 
de Tweede Wereldoorlog in Joe-
goslavië. 
Het gaat over de fotograaf Bran-
ko Markovitsj en het meisje 
Doesjka. Op de vooravond van 

hun bruiloft wordt gegeten, ge-
dronken, gedanst en natuurlijk 
muziek gemaakt. 
Orkest Zadar vertelt het verhaal, 
speelt de liederen en brengt de 
bruiloft weer tot leven. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de zaal, via 
toonbeeld.concertopzondag@
gmail.com, bij Muziekhandel 
Borstlap, boekhandel Laan en de 
Readshop. Telefonisch reserve-
ren via 0251-659012.

Swingen langs de duinrand
Castricum - Op zaterdag 14 
maart vanaf 19.30 uur presen-
teert de Castricumse muziekver-
eniging De Molenwiek het twee-
jaarlijks muziekspektakel ‘Swin-
gen langs de duinrand’. Dat vindt 
plaats in de recreatieruimte van 
camping Geversduin. Er is een 
swingend programma samen-
gesteld waar blazers centraal 
staan in de zes deelnemende 
orkesten. 
Het spits wordt afgebeten door 
Joe Footsteps, een ensemble 
dat oude stijl jazz in zijn puur-
ste vorm brengt, dus zonder 
slagwerk. Whot¹s Up speelt een 

mengeling van pop en stuk-
ken uit het American Realbook, 
waarvan Caravan een van de 
bekendste nummers is. Dixie-
fun straalt het plezier van dixie-
land uit. Orkest de Toekomst is 
de hoofdgast van de avond. Met 
vijftien leden spelen ze bekende 
bigbandstukken. Swing! uit Cas-
tricum heeft als band de gave 
om binnen de kortste keren de 
dansvloer vol te krijgen. 
Als uitsmijter kan het publiek 
genieten van de klanken van 
boerenkapel de Kinkeluters. De 
zaal is open om 19.00 uur en de 
toegang is gratis.

Lezing over 
merklappen

Castricum - Trijnie van Span-
ning geeft op dinsdag 17 maart 
een lezing over het verzame-
len van merklappen. De periode 
waarover zij merklappen heeft 
verzameld bestrijkt ongeveer 100 
jaar. 
Naast het verzamelen heeft ze 
ook onderzoek gedaan naar de 
achtergronden van merk- en 
stoplappen en daarbij gepro-
beerd de familiegeschiedenis 
van de maaksters ervan te re-
construeren. Een merklap mee-
nemen kan. Zij raadt aan om de 
gegevens die bij een merklap 
horen te noteren. De lezing vindt 
van 14.00 tot 16.00 uur plaats in 
De Kern aan de Overtoom. De 
lezing wordt georganiseerd door 
het Vrouwen Contact Castricum 
en is voor iedereen toeganke-
lijk. Niet-leden betalen 4,00 eu-
ro entree.

Castricum - Vokaal Kabaal be-
staat een kwart eeuw. Het koor 
onder leiding van dirigente Rol-
ien Eikelenboom viert het jubile-
um met haar publiek tijdens het 
weekend van 13 en 14 maart. 
Veel oude nummers uit het 25 
jarige repertoire, maar ook nieu-
we nummers uit ‘The best of Vo-
kaal Kabaal’ zullen beide avon-
den de revue passeren. Het eer-
ste concert op vrijdag 13 maart 

Vokaal Kabaal bijna uitverkocht
in de Dorpskerk in Castricum is 
uitverkocht. Er zijn nog een aan-
tal kaarten voor zaterdag 14 
maart om 20.15 uur, een con-
cert in de Strandwalzaal van Wil-
librordus in Heiloo. Na het con-
cert op zaterdag is er gelegen-
heid voor een borrel en een hapje 
onder muzikale begeleiding. En-
treekaarten voor 14 maart kun-
nen besteld worden via sylviade-
bruijn@zonnet.nl.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur 

dinsdag 20.00 uur
Still Alice

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur   

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

Birdman
donderdag 20.00 uur

vrijdag 15.45 & 18.45 uur  
zaterdag 18.45 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Selma
zaterdag  18.45 uur 

Fifty Shades of Grey
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

woensdag 20.00 uur
Michiel de Ruyter 16

vrijdag 15.45 uur  zondag 16.00 uur 
Michiel de Ruyter 12

woensdag 13.30 uur   
Cinderella (NL)
zaterdag 16.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur   
Paddington

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur   

Big Hero 6 - 2D
zaterdag  13.30 uur   
zondag 11.00 uur   

Spongebob 2 (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur   
Jack bestelt een broertje

Programma 12 maart t/m 18 maart 2015

Hoofdrol fi lm Still Alice 
goed voor Oscar

Alice Howland, gelukkig ge-
trouwd en moeder van drie vol-
wassen kinderen, is een gere-
nommeerd hoogleraar taalkun-
de aan Harvard. Ze krijgt een 
enorme schok te verduren als 
de ziekte van Alzheimer bij haar 
wordt vastgesteld en ze zich be-

seft dat haar zorgvuldig opge-
bouwde leven drastisch zal ver-
anderen. Langzaam maar zeker 
begint ze de regie over haar ei-
gen wereld te verliezen, terwijl 
de onderlinge banden binnen de 
familie steeds meer onder druk 
komen te staan.

Intriges, samenzweringen, spec-
taculaire zeeslagen tegen de En-
gelsen met De Ruyter als bevel-
hebber van de Nederlandse vloot 
en de dubieuze rol van de Oran-
jes. 
Halverwege de 17e eeuw is Ne-
derland een van de grootste zee-
varende naties ter wereld. Na het 
overlijden van de legendarische 

Michiel de 
Ruyter

admiraal Maarten Tromp, is Mi-
chiel de Ruyter zijn gedoodverf-
de opvolger. Oranjeaanhangers 
en republikeinen vechten om de 
macht. De hyperintelligente re-
publikein Johan de Witt is als 
raadspensionaris de machtigste 
man van de Republiek der Ne-
derlanden, maar zijn tegenstan-
ders proberen de onzekere, maar 
zeer ambitieuze jonge prins Wil-
lem III stadhouder te maken. De 
republikeinen is er alles aan ge-
legen dat de oorlog met de En-
gelsen wordt gewonnen. 
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The Cast brengt Cabaret
Castricum - Musicalgroep The 
Cast repeteert voor de voorstel-
ling Cabaret. De indrukwekken-
de musical krijgt steeds meer 
vorm. Op 21 mei gaat Cabaret in 
première in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk. 

Het verhaal speelt zich af in een 
verlopen nachtclub in Berlijn. De 
dansgroep van The Cast moet 
schaars gekleed en met soms 
vulgaire dansen de wanhoop en 
armoede van de artiesten in de 
vooroorlogse Kit Kat Klub ver-

beelden. Ook de bezoekers in 
de club en andere personages 
gaan gebukt onder de dreiging 
en roerige tijden van het voor-
oorlogse Berlijn. Kaarten zijn te 
bestellen via de website van het 
Kennemer Theater: www.ken-
nemertheater.nl of via de thea-
terkassa: 0251-221453. Op don-
derdag 21 mei gaat Cabaret van 
start met een speciale feestelijke 
première, waarna drie voorstel-
lingen volgen op vrijdagavond 
22 mei en zaterdag 23 mei (mati-
nee en avond).

Waar blijft ons geld?
Dat is een vraag die onze gemeenteraad toch erg zou moeten in-
teresseren als controleur van ons dagelijks bestuur (het college van 
burgemeester en wethouders). Omdat de raadsleden ook niet alles 
weten is het een groot goed dat zij kunnen beschikken over de des-
kundigheid van de rekenkamer die tenminste één keer per jaar een 
onderzoek doet naar een bepaald onderwerp. Maar zijn alle raadsle-
den wel zo geïnteresseerd? Of spelen er toch nog andere belangen? 

Het laatst verschenen rekenkamerrapport betreft de strandexploi-
tatie van Castricum, een nogal beladen onderwerp de laatste jaren. 
Opmerkelijk was dat de coalitiepartijen CKenG en D66 het nut niet 
zo inzagen van een dergelijk onderzoek.  Hierbij maakt de fractie-
voorzitter van het CKenG het wel erg bont door tot op de dag van 
vandaag pogingen in het werk te stellen om dit rapport van de agen-
da te halen. Nu het rapport er ligt en het voor een ieder bereikbaar 
is op de gemeentesite wordt het duidelijk waarom het CKenG er 
zo bevreesd voor is. De bevindingen op het gebied van financiën 
en gevoerd beleid liegen er niet om en dat is niet zo prettig met 
een strandwethouder uit eigen gelederen. De meest opmerkelijke 
bevindingen: de financiële verantwoording is weinig inzichtelijk en 
niet erg consistent. De werkelijke jaarlijkse tekorten blijken hoger 
dan geraamd omdat de indirecte kosten niet worden meegenomen. 
Een toekomstgerichte visie op het strand ontbreekt. De contracten 
met de strandexploitanten zijn niet gebaseerd op objectieve criteria, 
maar voornamelijk ingestoken vanuit de behoeften van de onder-
nemers. 
Kom op CKenG en D66, voer de taak uit waarvoor u bent inge-
huurd. Gemeenteraadsleden moeten goed beargumenteerde kritiek 
koesteren teneinde daarmee het beleid in gunstige zin bij te kun-
nen sturen. Gelukkig staat het rapport donderdag op de agenda als 
raadsactiviteit en wordt het later besproken in een raadscarrousel.

Rob Glass, carrousellid GroenLinks. 

Castricum - De squashers He-
ren 2 van Reflex speelden vrij-
dagavond in Hoorn. Kans op de-
gradatie maakte het extra span-
nend. De eerste wedstrijd ein-
digde in een 3-2 voor Hoorn. De 
tweede wedstrijd werd door Re-
flex gewonnen met een 1-3. De 
derde wedstrijd was weer een 
winstpartij voor Hoorn met 3-1. 
De laatste wedstrijd was dus be-
palend voor de einduitslag. Ge-
lukkig wist Reflex H3 deze partij 
naar te winnen met 1-3. De eind-
uitslag was daardoor 8-12 en 
hierdoor verruilde Reflex H3 van 
plek met Hoorn. Reflex H3 staat 
nu op zeven in de competitie. 

Reflex wint

Castricum - Vitesse’22 orga-
niseert voor de zesde keer op 
rij het mini-WK voor de jongste 
voetballers van Castricum. Alle 
kinderen die in groep 2, 3 of 4 
op de basisschool zitten worden 
uitgenodigd om mee te doen aan 
dit grootse voetbalfestijn.
Woensdagmiddag 22 april vanaf 
14.00 uur wordt het WK gehou-
den op sportpark de Puikman in 
Castricum. Alle kinderen kunnen 
zich tot en met 9 april inschrij-
ven via school of op www.vites-
se22.nl. Naast het voetballen zijn 
er ook tal van andere activiteiten 
om de kinderen een geweldige 
middag te bezorgen.

Mini-WK bij 
Vitesse ‘22 

Castricum - Nadat C2 in okto-
ber als Helios D1 kampioen werd 
op het veld, ging het team deze 
winter als Helios C2 in de zaal  
spelen.  Opeens moest dit team 
met een zwaardere bal op een 
hogere korf tegen veel grotere 
tegenstanders spelen. Maar wie 
niet sterk is moet slim zijn. Met 
nog één wedstrijd te spelen is de 
Helios C2 al kampioen. Ongesla-
gen nog wel! Twaalf gewonnen 
en slecht één gelijk.  Zaterdag 
werd naaste concurrent Purmer 
C1 met 13-8 verslagen.

Zaalkampioen

Neem de tunnel!
Zaterdag- op zondagnacht (1 maart) om 02.45 uur rijd ik naar huis 
met mijn gezin in de auto via de Uitgeesterweg naar Limmen. Het 
regent en natuurlijk is het donker. Zie ik opeens schimmen op de 
weg en blijken het aangeschoten jongeren te zijn die de weg wil-
len oversteken met de fiets richting Castricum zonder licht. Ik vol 
in de remmen. 
Net voor de auto vloog een fietser links weg en de andere fietsers 
rechts, ze sprongen van de bagagedrager af. Er stond zelfs een 
meisje te lachen aan de kant. Hebben jullie nou geen idee gehad 
wat er had kunnen gebeuren? Neem de tunnel! Deze voorkomt 
een hoop leed en is er niet voor niets. Ik ben me rot geschrokken, 
wat had er niet kunnen gebeuren met jullie of met ons...

Anita Zoon Heiloo.

Nog dommer dan ik?
Een kleine anekdote over een optreden van de politie in Akersloot 
op een avond in februari. Mijn zieke echtgenoot had mij verboden 
‘s avonds na donker de voordeur te openen.  Maar op die bewuste 
avond werd er zo hard en dringend aangebeld dat ik toch nieuws-
gierig om een hoekje keek. Er stonden enkele agenten met een 
grote hond. Ik deed dus toch maar open en vroeg wat er aan de 
hand was. ,,Nou mevrouw, er zijn er een paar ontsnapt en nu wil-
len wij even in uw achtertuin kijken. Zou u ons even door de ga-
rage naar de achtertuin willen laten gaan?” ,,Ja, natuurlijk”, zei ik, 
,,maar ik ben nu wel een beetje bang.”  ,,Nou mevrouwtje, dat hoeft 
niet, want wij zijn er toch,² was het antwoord. Dus daar ging ik dan, 
naar buiten, helemaal alleen in het donker naar de garage. Ik ben 
83 jaar oud. Vervolgens begeleidde ik de agenten en de hond naar 
de achtertuin, waar de hond werkelijk elk plantje besnuffelde en 
daarna heerlijk uit de vijver ging drinken. Dit was mijn verhaal. Heel 
aardig, maar misschien klopt er iets niet. Had ik in de achtertuin 
niet gegijzeld of gestoken kunnen worden, terwijl de sterke arm in 
de voortuin stond?
Achteraf bleek dat de dieven hier vlakbij zijn ingerekend. Waren 
die nòg dommer!

A.K. de Vries-de Haas.

Castricum - Op zaterdag 21 
maart kunnen maximaal 225 
kinderen van 9.30 tot 11.00 uur 
worden ingeschreven voor deel-
name aan Timmerdorp 2015 op 
maandag 10 tot en met vrijdag 
14 augustus. 
Inschrijvingen kunnen alleen 
door een volwassene worden 
gedaan. De voorbereidings-
dagen voor het verdienen van 
stempels start op 6 augustus. 
Kinderen die tijdens de Timmer-
dorpweek tussen de zes en vijf-
tien jaar oud zijn kunnen mee-
doen. Een volwassene kan maxi-
maal vier kinderen inschrijven. 
De inschrijving vindt plaats in 

de Visser ‘t Hooft school, Kemp-
haan 17. 
Meedoen kost 20,00 euro per 
persoon en per gezin dient een 
volwassene twee stempels te ha-
len. Een stempel kan verkregen 
worden door een aantal uur een 
bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van het Timmer-
dorp. 
Volwassenen kiezen de activi-
teiten voor het verkrijgen van 
de stempels tijdens het inschrij-
ven. Voor het inschrijven voor de 
stempelactiviteit EHBO is een 
EHBO-diploma vereist, dus een 
kopie van het diploma meene-
men.

Inschrijven Timmerdorp

Tourclub Limmen van start
Limmen - Iedere eerste zon-
dag van de maand om 8.00 uur 
start bij De Burgerij van april 
tot en met september een uit-
dagende fietsrit waarvan de af-
stand tussen de 100 en 150 ki-
lometer ligt, gevolgd door een 
slotrit op 4 oktober. De snelheid 
ligt rond de 30 kilometer per uur. 
Deze ritten worden uitsluitend 
voor leden van de TCL georga-
niseerd. In de maanden juli, au-
gustus en september zijn de-
ze ritten zelfs tussen de 150 en 
185 kilometer lang. Verder wordt 
er elke zondag gereden in ver-
schillende groepen over een af-
stand van circa 85 kilometer met 

een koffiestop. Meerijden is mo-
gelijk, zonder meteen lid te wor-
den. Kijk op www.tourclublim-
men.nl voor meer informatie en 
aanmelding.
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SP: Een stem telt dubbel

Een spaarzame, groene 
en sociale provincie

Castricum - Op 18 maart gaat 
Nederland naar de stem-
bus. Een stem telt dan dub-
bel, want niet alleen stemt 
men wie er in de nieuwe Pro-
vinciale Staten komen, maar 
ook hoe de Eerste Kamer er 
de komende vier jaar uit zul-
len zien. 

SP Castricum: ,,Met een stem op 
de SP maakt u een einde aan het 
kille afbraakbeleid van het ka-
binet VVD-PvdA die met steun 
van oppositiepartijen die nu in 
het openbaar het beleid van het 
kabinet afkraken, maar ditzelf-
de kabinet wel volop hebben ge-
steund! Zo steunden D’66, CU, 
SGP en het CDA meer dan 95% 
van de voorstellen van dit kabi-
net. Dit kabinet maakte een ein-
de aan ons mooie zorgstelsel. 
Steeds meer zien we dat ver-
zorgingsinstellingen voor men-
sen met veel geld als padden-
stoelen uit de grond schie-
ten. Vreemd… willen die oude-
ren dan ineens niet langer thuis 
blijven wonen? Natuurlijk wil-
len alle ouderen zolang mogelijk 
thuis blijven wonen, maar dan 
moet je wel een goede thuis-
zorg overeind houden. Sterker 
nog, die thuiszorg kan wel beter. 
Waar mensen vroeger een vaste 
thuiszorgmedewerk(st)er aan de 
deur kregen, kregen mensen nu 
bijna dagelijks een andere ver-
zorger. Heel verwarrend voor de 
mensen.”

Meldpunt zorg
,,De SP Castricum is een meld-
punt zorg gestart. U kunt mailen 
naar de SP: spzorgcastricum@

gmail.com of het contactformu-
lier invullen op de website van 
SP-Castricum maar u kunt ook 
een brief naar de afdeling stu-
ren per adres van de SP-fractie, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castri-
cum. Geeft u duidelijk aan waar 
en wanneer wij u kunnen berei-
ken. U kunt ook bellen: Jan van 
der Weiden, 0251-653180. Bij 
geen gehoor graag de voice mail 
inspreken. We nemen zeker con-
tact met u op.”
 
,,De huren stegen de pan uit. 
Terwijl de inflatie tot stilstand 
is gekomen stegen de huren in 
twee jaar met gemiddeld 10%. 
Huurders zagen hun koopkracht 
verdwijnen als sneeuw voor de 
zon. En dat was slecht nieuws 
voor de economie, want de win-
keliers merkten direct dat de da-
lende koopkracht zich vertaal-
de in minder aankopen. Boven-
dien zorgde de verhuurdershef-
fing ervoor dat de woningcorpo-
raties geen nieuwbouw meer lie-
ten uitvoeren en dat was alwéér 
slecht nieuws voor de economie 
want de bouw kwam hierdoor in 
het nauw en sleepte de toeleve-
ranciers mee in hun val. De ka-
binetsmaatregelen zorgde voor 
een ongekend hoge werkeloos-
heid in de zorg, de bouw en het 
MKB.”
 
Provinciale Staten
,,Uiteraard is uw stem op de SP 
belangrijk voor de Provinciale 
Staten. Goed te weten dat u ook 
op Castricummers kunt stem-
men. Op nummer acht vindt u 
Roel Sint en op nummer 25 Pe-
tra Gazendam. Lijsttrekker Remi-

ne Alberts en de nummer twee, 
Marnix Bruggeman, bezochten 
de gemeente Castricum al di-
verse malen, ook buiten verkie-
zingstijd! De SP hield zich inten-
sief bezig met items als het op-
stelterrein, op initiatief van SP 
Castricum werd er opnieuw ge-
keken naar de locaties en werd 
er een nieuw alternatief opge-
steld én zo goed als overgeno-
men, de bebouwing Zanderij. SP 
is tegen bebouwing in het Na-
tura 2000 gebied en de aantas-
ting van de Ecologische Hoofd-
structuur.” 
 
Openbaar vervoer
Belangrijk is dat de SP ook op-
komt voor het behoud van goed 
openbaar vervoer. In gesprekken 
met burgers in Akersloot bleek 
dat men in Akersloot vreest voor 
het opheffen van een belangrij-
ke busdienst. Onlangs voerden 
SP’ers van diverse SP-afdelin-
gen, alsmede Castricum, actie 
voor het behoud van een goe-
de busdienst op Texel, dus als de 
inwoners van Akersloot vrezen 
voor de teloorgang van de bus-
lijn, neem dan contact op met 
SP-Castricum!” 

Informatieavond
Vrijdag 13 maart is SP-Castricum 
te vinden op de markt. ’s Avonds 
om 20.00 uur komen Remine Al-
berts en Marnix Bruggeman 
naar Castricum om een infor-
matieve avond te verzorgen. Dit 
vindt plaats in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 3, Castricum. De toegang 
is vrij en alle bezoekers krijgen 
twee consumptiebonnen. 

Vragen rond sluiting 
politiebureau in dorp

Castricum - De SP-fractie heeft 
schriftelijke vragen gesteld bij de 
sluiting van het politiebureau in 
Castricum. De SP wil weten wat 
het vervangen van het politiebu-
reau door een steunpunt in het 
gemeentehuis betekent voor de 
burgers én de politieagenten die 
werkzaam zijn binnen onze ge-
meente. 
Fractievoorzitter Marjo Hussla-
ge: ,,Want wat betekent dit bij-

voorbeeld voor de toegankelijk-
heid? Ben je afhankelijk van de 
openingstijden van het gemeen-
tehuis om aangifte van een be-
roving te kunnen doen? Blijft 
de Castricumse politiemacht op 
sterkte? Wat betekent het voor 
de aanrijdtijden? Wat betekent 
het voor de arbeidsvoorwaar-
den van de mannen en vrou-
wen werkzaam bij de Castricum-
se politie?” 

Project en workshop 
voor koorzangers

Castricum - In november geeft 
Kleinkoor Castricum een jubi-
leumconcert ter ere van haar 
35-jarig bestaan. Ze verwelko-
men graag tenoren en bassen 
om als projectlid mee te doen. 
Zaterdag 14 maart organiseert 
het Kleinkoor Castricum boven-
dien een workshop voor zangers 
die geïnteresseerd zijn in klas-
sieke koormuziek. Het project 

wordt afgesloten met een con-
cert, waarin de Vespers van Mo-
zart worden uitgevoerd door het 
koor, solisten en een klein or-
kest. Enige kennis van het no-
tenschrift en thuis oefenen zijn 
voorwaarden om mee te doen. 
Informatie via 0251-679131. De 
repetities vinden plaats op de 
dinsdagavond. Aanmelden via 
meakoornwinder@euronet.nl.

SP opent Meldpunt Zorg
Castricum - SP Castricum 
opent een meldpunt waar de in-
woners van Castricum, Limmen, 
Akersloot en De Woude kwijt 
kunnen wat er goed en wat er 
fout gaat in de zorg. Is de huis-
houdelijke zorg ineens onbetaal-
baar geworden? Zorguren kwijt-
geraakt? Is de overheveling van 
de Jeugdzorg zonder proble-
men verlopen? Hoe goed loopt 
het met het PGB? Is er nog vol-
doende aanbod aan dagbeste-
ding? Hoe goed is het gehandi-
captenvervoer geregeld? Is het 
personeel voldoende opgeleid 
om aan die zwaardere zorgvraag 
te kunnen voldoen en krijgt het 

personeel ook een hogere be-
loning hiervoor? Krijgt het per-
soneel vaste contracten of wor-
den de personeelsleden afge-
scheept met tijdelijke contracten 
waar nooit een hypotheek mee 
te verkrijgen is? Mailen kan naar 
spzorgcastricum@gmail.com 
of het contactformulier invul-
len op de website van SP-Castri-
cum. Het is bovendien mogelijk 
een brief naar de afdeling stu-
ren: SP-fractie, Raadhuisplein 1, 
1902 CA Castricum. Geeft daar-
bij aan waar en wanneer de par-
tij contact op kan nemen. Bellen 
kan naar Jan van der Weiden: 
0251-653180.

Jazz Driepoot speelt
Bakkum   Van blues tot bossa en 
van bop tot ballad. Aanstaande 
zaterdag pittige jazz in De Ou-
de Keuken. Jazztrio Driepoot 
ontstond onlangs uit een dyna-
mische jamsessie ‘in de polder’. 
Die dynamiek wil het trio graag 
ten gehore brengen. Marco Mul-

der (bas) en Gerke de Boer (pia-
no) traden eerder op in Het Ou-
de Theehuys. Ze komen met Pa-
trick Leeman-Hoytink op tenor-
saxofoon. De band speelt op za-
terdag 14 maart vanaf 14.00 uur 
in de Oude Keuken op het terrein 
van Dijk en Duin.
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Castricum - ,,De klanken van 
muziek in een orkest zijn te ver-
gelijken met het schilderen van 
kleuren op canvas.” Zo werkt di-
rigent Erik van de Kolk graag met 
kleuren in het uitdrukken van de 
sfeer die hij op een bepaalt mo-
ment wilt laten uitdrukken door 
zijn muzikanten in het fanfareor-
kest. Het thema ‘muziek is schil-
deren met kleuren’ is hiervan 
dan ook een logisch gevolg.

Henk-Willem Klaassen is werk-
zaam in de sociale psychiatrie 

en schildert sinds 1991. Kenmer-
kend voor zijn stijl is het gebruik 
van frisse kleuren. De combina-
tie van kleurgebruik en klank-
kleuren zorgt voor een prach-
tige cross-over van muziek met 
beeldende kunst. Diverse wer-
ken van Henk-Willem worden 
geëxposeerd tijdens en vooraf 
aan het concert. Als gastorkest 
is Brassband Amersfoort uitge-
nodigd. Zaterdag 14 maart in het 
JP Thijsse College, De Bloemen 
65 in Castricum. Aanvang con-
cert 20.00 uur. 

Castricum - Elke woensdag-
middag - buiten de school-
vakanties om - wordt er tus-
sen 16.00 en 17.00 uur voor 
een diploma afgezwommen 
in zwembad De Witte Brug te 
Castricum. Op 11 februari be-
stond de groep voor het A-di-
ploma uit 25 jonge kandida-
ten en zijn allemaal geslaagd. 

Dat waren: Romy Ammeraal, 
Sem Bakker, Stan Bakker, Teun 
Banis, Beau de Boer, Keane de 
Boer, Julian van den Booren, Indy 
Caffi n, Mel Dekker, Nikita Duin-
maijer, Bart Glorie, Lucille Glorie, 
Thorgal de Graaf, Eline Heeres, 
Isabelle Heuberger, Sarie Hiem-
stra, Max Kaaijk, Alexander Kuij-
per, Lecaille Louie, Noeth Lief-
ting, Mees Vessius, Juliëtte van 
Zanten, Silke Zomerdijk, Fenna 
Zonneveld en Kay Zoon. 
Zij lieten onder veel belangstel-
ling van een grote groep fami-
lie en vrienden hun zwemkun-
sten zien.

En op 18 februari zijn dertien 
kandidaten voor het B-diplo-
ma opgegaan en ze zijn ook al-
lemaal geslaagd. Dat waren Lin-
de van den Bosch, Jack Dries-
sen, Bas Gischler, Kelvin Heijne, 
Alexander Hess, Bink Jager, Puk 
de Jong, Dora van Kampen, Jes-
se Kramer, Ties Kuilman, Eefje 
Lute, Finn Schumm en Melany 
Sprenkeling.

Afzwemmers A 
en B-diploma

De IJsselmeervogels 
komen naar De Puikman!
Castricum - Zaterdag 14 maart 
treedt Vitesse op eigen terrein 
aan tegen de ‘Rooien’ uit Spa-
kenburg. Dit betreft de 1/8-fi na-
le van het toernooi om de KNVB-
districtsbeker. Zaterdag topklas-
ser IJsselmeervogels is voor de 
volgende ronde van de KNVB-
beker namelijk gekoppeld aan 
Vitesse’22. Een prachtig affi che 
derhalve voor de ploeg van trai-
ner Patrick van der Fits. 
In de competitie laat de équi-
pe van trainer Frans Adelaar het 
vooralsnog een beetje afweten. 
In tegenstelling tot plaatsgenoot 
én concurrent Spakenburg staan 
IJsselmeervogels op de negende 
plaats met 28 punten uit 22 du-
els. Want met 32 doelpunten uit 

22 duels ligt het gemiddelde dui-
delijk onder dat van voorgaande 
seizoenen. In het bekertoernooi 
heeft de ploeg tot nu toe weinig 
tegenstand ondervonden, me-
de doordat voor de Rooien louter 
3e en 4e klassers uit het zater-
dag- of zondagvoetbal uit de ko-
ker zijn gekomen. Met een doel-
saldo van 21 voor en 0 tegen in 3 
duels is de uitdaging voor Vites-
se om de ‘Rooien”ditmaal (veel) 
meer tegenstand te bieden. Het 
kan dus best wel eens een inte-
ressante ontmoeting worden op 
de Puikman. 
Het duel staat onder leiding van 
ex betaaldvoetbalscheidsrechter 
Ruud Bossen en die gaat voor de 
aftrap fl uiten om 16.30 uur. 

Het gebeurt niet zo vaak, maar Assendelft nam afgelopen weekend 
uiteindelijk met dank aan hun grensrechter de punten mee naar huis 
bij Vitesse ‘22: 0-1. 

Castricum – Een meerderheid 
in de gemeenteraad ziet wel iets 
in de motie van de VVD voor 
de invoering van een burenak-

Raad voor 
burenakkoord

koord. Dat houdt in dat iemand 
met verbouwplannen eerst de 
omwonenden in gesprek gaat. 
Als de buren geen bezwaar heb-
ben, zou de procedure bij de ge-
meente versneld doorlopen kun-
nen worden. 
Er moet nog gestemd worden 
over de motie.

Hummel kozijnen een 
beslissing voor kwaliteit
Heemskerk - De eigen woning 
is een waardevolle investering 
en het liefst wil iedereen deze 
in een topconditie houden. Met 
de Kunststof HBI kozijnen krijgt 
een woning een blijvend mooie 
afwerking, geen afbladderende 
verfl agen, kleur- en glansverlies, 
maar een woning die er altijd 
verzorgd uitziet. Ook wat onder-
houd betreft zijn kunststof ko-
zijnen een verantwoorde keuze: 
schilderen is overbodig en dat 
spaart tijd en geld en, zeker niet 
onbelangrijk, er hoeven geen bo-
men voor gekapt te worden, een 
prettig idee voor wie hecht aan 
een groene wereld voor mens 
en dier. Zo nu en dan een sop-
je en enige aandacht voor het 
scharnierbeslag, meer onder-
houd komt er niet bij kijken. De 
marktwaarde van de woning is 
hiermee gegarandeerd en dit 
met liefst tien jaar leveranciers-
garantie. Daar komt nog bij dat 
kunststof kozijnen zeer inbraak-
bestendig zijn en indien men dit 
wenst voldoen aan het politie-
keurmerk SKG. 
Door een dakkapel te laten 
plaatsen aan de voor- of ach-
terzijde van een woning wordt 

veel extra ruimte gecreëerd en 
men vergroot daardoor het huis 
aanzienlijk. Het plaatsen van een 
dakkapel duurt bij Hummel Ko-
zijnen maar één dag. Naast het 
leveren van een dakkapel kan 
men natuurlijk ook bij Hummel 
terecht voor het nodige timmer-
werk, zoals de binnenbetimme-
ring van een dakkapel, het even-
tueel plaatsen van tussenwan-
den en indien gewenst schuifpa-
nelen onder het dakkapel. 
  
Wie overweegt het dakraam 
te vervangen of hinder onder-
vindt van het bestaande dak-
raam zoals lekkage, tocht, pro-
blemen met de scharnieren of zit 
er vocht tussen het isolatieglas, 
dan is er goed nieuws. De nieu-
we generatie dakramen van Ve-
lux zijn nu bij Hummel Kozijnen 
te verkrijgen, dit naast het toch 
al grote aanbod wat Hummel 
kan bieden. 

Wie rolluiken wil laten installeren 
heeft bij Hummel een uitgebreid 
assortiment dat aansluit op leef-
stijl of budget; er is keuze tus-
sen PVC of aluminium lamellen. 
Rolluiken zijn verduisterend, ge-

luiddempend en zijn inbraakver-
tragend en in de winter houden 
ze de warmte binnen en de kou 
buiten, zo bespaart men aan-
zienlijk op de energierekening
Ook kan Hummel hoogwaardige 
elektrische rolluiken aanbieden 
tegen zeer scherpe prijzen.
Hummel Kozijnen voor een goed 
en eerlijk advies en een eerlijke 
prijs en zeer hoogwaardige pro-
ducten. Al achttien jaar een be-
trouwbaar adres en bekend om 
de goede service. Montage door 
eigen vakbekwame monteurs. 
Een afspraak maken kan via 
0251-234484 of 06-10273172. 
De showroom is gevestigd aan 
de Lijnbaan 44a in Heemskerk 
en geopend op vrijdag van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
12.00 tot 15.00 uur. 
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Medisch Diagnostisch Centrum 
geopend in De Boogaert

Castricum - Hoewel al bijna 
twee maanden volledig in bedrijf, 
gaat op 12 maart in de nieuw-
bouw van het zorgcentrum De 
Boogaert het aldaar gevestig-
de Medisch Diagnostisch Cen-
trum (MDC) offi cieel open. Het 
centrum zat eerder in een klei-
ne locatie op het terrein van Dijk 
en Duin, maar door herbestem-
mingen op dit terrein moest het 
MDC, dat allerlei eerstelijns-di-
agnostiek ten behoeve van huis-
artsen verricht, uitzien naar een 
andere plek. Deze is in samen-
werking met de ViVa!Zorggroep 
gevonden in De Boogaert.
In het MDC kunnen röntgenfo-
to’s worden gemaakt van onder 
andere: botten, gewrichten, bij-
holten, buik en longen. Daar-
naast worden er echoscopische 
onderzoeken gedaan door mid-
del van hoogwaardige ultrage-
luidapparatuur. Verder is het 
mogelijk om met behulp van een 
funduscamera een oogfoto te 
maken van het netvlies. Hierdoor 
kunnen afwijkingen aan het net-
vlies, bijvoorbeeld ontstaan door 
suikerziekte, vroegtijdig worden 
opgespoord. 
Al deze onderzoeken worden 
uitgevoerd door medisch ge-
schoold personeel en beoor-

deeld door specialisten uit re-
gionale ziekenhuizen, waaron-
der radiologen, oogartsen en 
een gynaecoloog. Veelal zijn de-
ze specialisten afkomstig uit het 
Rode Kruis Ziekenhuis te Bever-
wijk. Zo kan een in De Boogaert 
gemaakte röntgenfoto bijvoor-
beeld direct worden bekeken en 
beoordeeld door een radioloog 
in Beverwijk.
Het MDC is een onderdeel van 
SALT, dat in de regio het meest 
bekend is vanwege de trombo-
sedienst en de laboratoriumacti-
viteiten. Hiervoor heeft SALT een 
heel dicht netwerk van ‘prikpun-
ten’ voor bloedafname in de re-
gio Kennemerland, Zaanstreek-
Waterland en Amsterdam. Wat 
de locatie in Castricum betreft, is 
SALT voornemens om de dienst-
verlening in de toekomst uit te 
breiden met spreekuren door 
een orthopeed, een cardioloog, 
een internist en een longarts. 
Reguliere hart- en longfunc-
tieonderzoeken worden nu al 
in Castricum uitgevoerd. In sa-
menwerking met bovengenoem-
de specialisten wordt gewerkt 
aan uitbreiding van deze onder-
zoeken. Daarnaast zal in overleg 
met de huisartsen sneldiagnos-
tiek worden ingevoerd. 

FCC E1 verslaat Ajax 
Castricum - Na eerder thuis 
nipt verloren te hebben van 
Ajax E1 waren de jongens van 
FC Castricum  E1 erop ge-
brand om een en ander recht 
te zetten in Amsterdam. 

En het team steeg boven zich-
zelf uit. Na een 2-1 achterstand 

bij de rust werden de Ajacieden 
met 2-6 verslagen. In eigen huis 
nog wel. 

De tweede helft maakte duide-
lijk hoe goed de E1 is. Spelend 
op het hoogste niveau in Neder-
land en nu aan de leiding in de 
poule.  Foto: Anita Jansen.

Castricum - De Stille Omgang 
wordt gehouden in de nacht van 
21 op 22 maart. Uit het hele land 
worden tegen de tienduizend 
bedevaartgangers verwacht, die 
de traditie voortzetten, die in het 
jaar 1345 na het zogenaamde 
Mirakel van Amsterdam is ont-
staan. 
Deelnemers kunnen lopend 
heen en terug met de bus. Ver-
trek om 14.00 uur vanaf de Brink. 
Om 15.00 uur wordt in de rk kerk 
in Uitgeest de pelgrimszegen 
gegeven, waarna de voettocht 
naar Amsterdam begint.
Men kan heen en terug met de 
bus. Vertrek om 20.00 uur van-
af de Brink en om 20.30 uur is er 
in Uitgeest een korte dienst. Het 
is ook mogelijk om met de trein 
van Castricum (om 17.50 of 18.07 
uur) naar Zaandam te gaan en 
om 18.50 uur vanaf Inntel Hotel 
lopend verder en terug met de 
bus. Vanaf 21.30 uur is er gele-
genheid voor koffi e en broodjes 
in de Lutherse Kerk aan het Spui. 
Om 22.15 uur begint de eucha-
ristieviering in de Kruitberg aan 
het Singel. Aansluitend is er om 
23.45 de start van de Stille Om-
gang. Vertrek naar Castricum om 
circa 00.30 uur. Wie aan de Stille 
Omgang wil deelnemen, neemt 
contact via: jankamphuys@hot-
mail.com.

Stille Omgang

Castricum - De politie is op zoek 
naar getuigen van een mishande-
ling die zondagavond rond 20.30 
uur heeft plaatsgevonden op de 
Buitendijkspad. 

Het slachtoffer liep op het voetpad 
ter hoogte van de steiger toen hij 
een harde duw in zijn rug kreeg 
en voorover viel. Toen hij op de 

grond lag kreeg hij een trap in 
zijn zij en een klap in het ge-
zicht. Het slachtoffer heeft een 
pijnlijke zij, onderzocht wordt of 
hij letsel heeft opgelopen door 
de mishandeling. Vermoede-
lijk is het slachtoffer door twee 
mensen aangevallen. Iets ge-
zien? Bel 0900-8844 of anoniem 
0800-7000.

Getuige mishandeling?

Castricum - De afgelopen we-
ken heeft biljartvereniging ’t Ste-
tje het open kampioenschap van 
Castricum gehouden. De fi nale 
was op zaterdagmiddag 7 maart. 
Voor deze fi nale hadden zich 
16 deelnemers geplaatst. Na de 
eerste ronde waren er acht over. 
Deze moesten in twee wedstrijd-
ronde’s spelen voor de eerste 
vier plekken. De fi nale ging tus-
sen Siem Bakkum en Joop Mooij. 
De winst ging naar Siem die zich 
hiermee voor een jaar de biljart-
kampioen van Castricum kan 
noemen. In de strijd om de der-
de en vierde plaats wist Ton Res 
de winst naar zich toe te trekken. 
Cees Brouwer werd vierde..

Siem kampioen

De Week van Onderwijs
Castricum - De Week van het 
Openbaar Onderwijs staat in 
het teken van de kinderrech-
ten. De gezamenlijke campag-
neweek is van 16 tot en met 20 
maart. Alle ISOB-scholen hou-
den rond deze periode hun open 
dagen. In Castricum zijn dat de 

Juliana van Stolberg, de Klim-
op, de Montessori, de Sokkerwei 
en in Akersloot de Rembrandt. 
De keuze voor het thema heeft 
te maken met het feit dat op 20 
november het Internationaal Ver-
drag rond de Rechten van het 
Kind 25 jaar bestaat. 

Helios is oppermachtig
Castricum - Korfbalvereniging 
Helios startte in de wedstrijd te-
gen Leeuwarden in de vertrouw-
de opstelling die de opgaande 
lijn moest gaan bevestigen. Voor 
tegenstander Leeuwarden stond 
er niets meer op het spel, maar 
Helios had nog punten nodig 

voor de tweede plaats die recht 
geeft op een promotieduel. 
Helios liep gemakkelijk uit naar 
24-10 en dat was tevens de eind-
stand. Hiermee was de winst 
maar nog belangrijker een pro-
motiekans volgende  week zon-
dag behaald. 

Castricum - Er vond een aan-
rijding plaats op woensdag tus-
sen een fi etser en een personen-
auto op de Prinses Beatrixstraat. 
De fi etser liep hierbij een hoofd-
wond en is ter controle overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Aanrijding

Castricum – Dat wordt fl ink 
omrijden aan het einde van de 
zomer voor veel mensen. De Pro-
vinciale weg N203 tussen Castri-
cum en Uitgeest gaat drie weken 
dicht eind augustus, begin sep-

Provinciale weg gaat dicht 
tember vanwege werkzaamhe-
den. Naast groot onderhoud en 
een aanpassing aan de inritten, 
worden de duikerbruggen aan-
gepakt en het fi etspad wordt 
verbeterd.

www. .nl

www. .nl

Regio - Het team urologie van 
Medisch Centrum Alkmaar zet 
als eerste in de regio Noord-Hol-
land Noord Care Companion in 
bij patiënten met prostaatkan-
ker. Care Companion is een onli-
ne begeleidingsprogramma voor 
kankerpatiënten en hun naasten. 

Prostaatkanker

Uitgeest - Op zaterdag 14 
maart is het open dag op Ten-
nisclub Uitgeest aan de Waldijk. 
Alle jeugd van Uitgeest en om-
streken is welkom van 15.00 tot 
16.30 uur. De trainers hebben 
een heel leuk programma sa-
mengesteld om hen kennis te 
maken met tennis en voor de ou-
ders staat de koffi e klaar.

Open dag TC 
Uitgeest

Veel variatie op Open 
Podium Uitgeest

Uitgeest - Weer een grote vari-
atie aan muziek en zang op het  
befaamde Open Podium bij De 
Zwaan Cultureel. En ook nog 
eens gratis toegang. 

Zaterdag 14 maart belooft het 
weer een geweldige avond te 
worden. De Bikeshopband treedt 
op: oldtime music, bluegrass en 
andere Americana Folk. Out 
Loud speelt een thuiswedstrijd, 

want deze  zanggroep komt uit 
Uitgeest. De melancholische en 
opzwepende klanken van Freil-
ach klinken, klezmer uit Uitgeest 
en omstreken, zeemansliederen  
en ander leedvermaak door een 
shantyduo uit IJmuiden, singer/
songwriter Johan Keeman komt, 
Johan Kruizinga brengt onder 
andere muziek van James Taylor 
en fi ngerstyle gitarist Joey Vriend 
is van de partij.
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Amie Ouderenzorg 
www.amie.nl
Amstelring 
www.amstelring.nl
De Hartekamp Groep
www.hartekampgroep.nl
Hospice Bardo
www.hospicebardo.nl
De Zorgspecialist
www.dezorgspecialist.nl
Lijn5
www.ln5.nl
Ons Tweede Thuis
www.onstweedethuis.nl
Odion
www.odion.nl
Philadelphia
www.philadelphia.nl
Rode Kruis Ziekenhuis
www.rkz.nl
SEIN
www.sein.nl

Sint Jacob
www.sintjacob.nl
Stichting SIG
www.sig.nu
Visio Revalidatie & Advies
www.visio.org
ViVa! Zorggroep
www.vivazorggroep.nl
Zorgbalans
www.zorgbalans.nl
Zorgcentra Meerlanden
www.zorgcentra-meerlanden.nl
Zorggroep Reinalda
www.zorggroepreinalda.nl
Zorgresidentie Hildebrand
www.dsverzorgdwonen.nl
Lievegoed Borgstichting
www.lievegoed.nl

Voor openingstijden kijkt u op www.infopuntzorg.nl  
of op de site van de zorginstelling

 

‘ Kleinschalig wonen zoals thuis, is een 
huis in een huiselijke omgeving…’ 
Zoals iedereen hebben mensen met dementie 
ook de wens om zolang mogelijk in hun eigen 
huiselijke omgeving te willen blijven wonen. 
Pas als het echt niet meer kan is er geen keus 
meer en wordt men opgenomen in een 
verpleegtehuis. 
Dit betekent in ons zorgsysteem dat de cliënt 
meestal terecht komt in een grootschalige 
organisatie en daardoor soms ook nog met 
meerdere mensen op één kamer verblijven. 
Wij vinden dat iedereen de keus/kans moet 
hebben om zolang mogelijk in een 
kleinschalige, huiselijke omgeving te wonen 
waar 24 uur zorg, vertrouwdheid, veiligheid 
en structuur wordt geboden. Een omgeving 
waarin men zelf kan beslissen of men naar 
buiten wil. Dat men niet afhankelijk is van de 
goedwillendheid van een verzorgster of 
familie om de zon op hun neus te voelen. 
 
Bij kleinschalig wonen spreken we van 
bewoners, niet van patiënten of cliënten. De 
zorgverlening is deskundig en op maat, maar 
heeft geen hoofdrol bij kleinschalig wonen. Bij 
het kleinschalig wonen is alles zoveel mogelijk 
zoals thuis. De bewoners eten gezamenlijk, 
drinken samen een kopje koffie en zij doen 
samen huishoudelijke karwijtjes zoals stoffen 
en koken. Daarnaast is het voordeel van 
samenleven met huisgenoten dat er altijd 
iemand is om mee te praten, een spelletje 
mee te spelen en noem maar op. Om het 
kleinschalige wonen mogelijk te maken is het 
van groot belang dat de medewerksters 
belevingsgericht werken. Dat houdt in dat de 

zorgverlener zich inleeft en verdiept in de 
gevoelens en de behoeftes van de bewoner. 
Medewerksters bieden verpleegzorg indien 
dit nodig is maar voorop staat de 
huiselijkheid. Maar vooral is er ruimte voor 
gevoelens zoals humor en verdriet. De 
bewoner kan en mg hier zichzelf zijn. 
 
Zelf koken 
Door de huiselijke omgeving kan woensdag 
weer gehaktdag zijn en kan er vrijdag vis met 
worteltjes gekookt worden. Dit zorgt voor een 
vertrouwd gevoel bij de bewoners. Indien 
mogelijk worden de boodschappen samen 
met een bewoner gehaald. Daarnaast hebben 
de bewoners inspraak wat ze willen eten. 
Vervolgens wordt dit door de bewoners 
samen gekookt. ‘Wie schilt de aardappelen? 
Wordt dus een dagelijkse vraag. Een 
bijkomend effect is dat er heerlijke geuren 
vrijkomen bij het bereiden van de maaltijd, 
waardoor de eetlust bij de bewoners wordt 
opgewekt. De bewoners nemen de tijd om de 
maaltijd te gebruiken en eten hierdoor beter. 
Op deze manier geeft de maaltijd een stukje 
structuur en houvast in het dagritme. 
 
Locatie 
Het moderne herenhuis bevindt zich in een 
vriendelijke wijk, aan een park, vlakbij het 
winkelcentrum Citadel. Het gebouw is van 
veel (zorg-) gemakken voorzien zoals tilliften 
en badkamers met ligbaden. De ruimtes 
ademen dan ook een warme en geborgen 
sfeer uit.                                                                     

Zoals iedereen hebben mensen met 
dementie ook de wens om zolang 
mogelijk in hun eigen huiselijke 
omgeving te willen blijven wonen. 
Pas als het echt niet meer kan is 
er geen keus meer en wordt men 
opgenomen in een verpleegtehuis. 
Dit betekent in ons zorgsysteem 
dat de cliënt meestal terecht komt 
in een grootschalige organisatie 
en daardoor soms ook nog met 
meerdere mensen op één kamer 
verblijven. Wij vinden dat iedereen 
de keus/kans moet hebben om zo-
lang mogelijk in een kleinschalige, 
huiselijke omgeving te wonen waar 
24 uur zorg, vertrouwdheid, veilig-
heid en structuur wordt geboden. 
Een omgeving waarin men zelf kan 
beslissen of men naar buiten wil. 
Dat men niet afhankelijk is van de 
goedwillendheid van een verzorg-
ster of familie om de zon op hun 
neus te voelen.

Bij kleinschalig wonen spreken we 
van bewoners, niet van patiënten 
of cliënten. De zorgverlening is 
deskundig en op maat, maar heeft 
geen hoofdrol bij kleinschalig wo-
nen. Bij het kleinschalig wonen is 
alles zoveel mogelijk zoals thuis. De 
bewoners eten gezamenlijk, drinken 
samen een kopje koffi e en zij doen 
samen huishoudelijke karwijtjes zo-

als stoffen en koken. Daarnaast is 
het voordeel van samenleven met 
huisgenoten dat er altijd iemand is 
om mee te praten, een spelletje mee 
te spelen en noem maar op. Om het 
kleinschalige wonen mogelijk te 
maken is het van groot belang dat 
de medewerksters belevingsgericht 
werken. Dat houdt in dat de zorg-
verlener zich inleeft en verdiept in 
de gevoelens en de behoeftes van 
de bewoner. Medewerksters bie-
den verpleegzorg indien dit nodig is 
maar voorop staat de huiselijkheid. 
Maar vooral is er ruimte voor gevoe-
lens zoals humor en verdriet. De be-
woner kan en mg hier zichzelf zijn.

Zelf koken
Door de huiselijke omgeving kan 
woensdag weer gehaktdag zijn en 
kan er vrijdag vis met worteltjes 
gekookt worden. Dit zorgt voor een 
vertrouwd gevoel bij de bewoners. 
Indien mogelijk worden de bood-
schappen samen met een bewoner 
gehaald. Daarnaast hebben de be-
woners inspraak wat ze willen eten. 
Vervolgens wordt dit door de bewo-
ners samen gekookt. ‘Wie schilt de 
aardappelen? Wordt dus een dage-
lijkse vraag. Een bijkomend effect is 
dat er heerlijke geuren vrijkomen 
bij het bereiden van de maaltijd, 
Swaardoor de eetlust bij de bewo-

ners wordt opgewekt. De bewoners 
nemen de tijd om de maaltijd te ge-
bruiken en eten hierdoor beter. Op 
deze manier geeft de maaltijd een 
stukje structuur en houvast in het 
dagritme.

Locatie
Het moderne herenhuis bevindt 
zich in een vriendelijke wijk, aan 
een park, vlakbij het winkelcentrum 
Citadel. Het gebouw is van  veel 
(zorg-) gemakken voorzien zoals 
tilliften en badkamers met ligbaden. 
De ruimtes ademen dan ook een 
warme en geborgen sfeer uit. Het 
huis heeft een woonoppervlakte 
van ongeveer 440 m2 en staat op 
een ruime kavel van 550 m2 met 
een externe bergruimte van 90 m2. 
De benedenverdieping heeft een 
ruime keuken, zes slaap/woonver-
trekken en een grote huiskamer. 
Deze heeft verschillende zitjes en 
heeft een uitgang naar de besloten 
Tuin. Iedereen heeft de keuze om de 
zon op zijn/haar neus te voelen. Via 
de trap of de lift zijn de eerste en 
tweede verdieping bereikbaar. Hier 
zijn twee badkamers en 8 slaap/
woonvertrekken.
“Ons Thuis” heeft plaats voor in het 
totaal 14 bewoners en heeft de mo-
gelijkheid voor drie echtparen, die 
beiden zorg nodig hebben, om hier 

samen komen te wonen. Het geheel 
beschikt over een alarminstallatie, 
een lift, mechanische ventilatie, 
buitenzonwering en glasvezelkabel. 
Het huis voldoet op het gebied van 
beveiliging aan alle eisen van het 
politiekeurmerk.
Uiteraard voldoet het gebouw aan 
de laatste eisen op het gebied van 
brandveiligheid. 

Wonen, welzijn en zorg 
Verspreid over drie woonlagen heeft 
elke bewoner een eigen zit/slaapka-
mer ingericht met eigen meubilair. 
De zit/slaapkamer is een plek om je 
thuis te voelen. Er is bewust geko-
zen voor privacy en zelfstandigheid 
in plaats van zes bedden op een 
zaal met een nachtkastje en een 
gedeelde kledingkast. De zit/slaap-
kamers liggen vlakbij de woonka-
mer, een huiskamer waar je met zijn 
zevenen samen kunt zitten, praten 
en eten. De huiskamer is gezellig 
ingericht met loungestoelen, een 
eettafel, een televisie en echte plan-
ten. Bij “Ons Thuis” is geen instel-
ling materiaal aanwezig, maar mooi 
servies, schilderijen en foto's. Gezel-
ligheid en huiselijkheid is waar het 
allemaal om draait. Ons herenhuis 
telt drie verdiepingen waar twee 
kleinschalige woongroepen wor-
den gerealiseerd. Er zijn twee geza-

menlijke huiskamers/keukens waar 
door de medewerkers zelf gekookt, 
gewassen en gestreken wordt. De 
medewerkers zijn verantwoorde-
lijk voor het welbevinden van de 
bewoners en het huishouden. Bij 
alle activiteiten en zorg vormen de 
gewoontes en belevingswereld van 
de bewoner het uitgangspunt. Wat 
wij vooral mee willen geven is dat 
kleinschalig wonen een huis is met 
een gevoel van thuis. Wanneer het 
leven al zo onzeker is geworden is 
het gevoel van thuis en geborgen-
heid behouden heel belangrijk. 

Samen zijn
Bij kleinschalig wonen ligt de na-
druk op gezellig samen zijn. Samen 
met huisgenoten een wandeling 
maken, bij de plaatselijke activi-
teiten kijken, of meedoen met de 
activiteiten die in “Ons Thuis” geor-
ganiseerd worden. Voorbeelden van 
die activiteiten zijn: de gezamenlijke 
maaltijd, high tea, bingo en MBVO 
(meer bewegen voor ouderen). Of 
gewoon gezellig een bakje koffi e 
doen voor de televisie met bijvoor-
beeld prinsjesdag. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Zorg Allerlei: 06-34007130 of 
mailen naar info@zorgallerlei.nl

‘ Kleinschalig wonen zoals thuis, is een
huis in een huiselijke omgeving…’

De rust, aandacht en privacy; dat zijn enkele kenmerken die Heleen van Essen Borst-
prothese & Lingerie Advies geliefd maken bij vrouwen die te maken hebben met borst-
kanker of borstkanker hebben gehad. Maar ook de eigentijdse collectie lingerie en 
badkleding maken de praktijk graag gezien. Wie ongedwongen en vrijblijvend kennis 
wil maken met Heleen en de collectie, is welkom op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 
van 10.00 tot 17.00 uur tijdens de open dagen. 
De nieuwe collectie badkleding is compleet en wordt, net zoals de nieuwe collectie 
prothesebeha’s, op aantrekkelijke wijze gepresenteerd. Er is veel keuze in mooie bi-
kini’s, tankini’s en badpakken van kwalitatief hoogwaardige merken. ,,Ik vind het be-
langrijk dat er een ruime keuze is, waardoor er voor elke vrouw badkleding is in haar 
smaak en met de juiste pasvorm”, zegt Heleen. ,,Ik hoor bovendien ieder keer weer van 
klanten dat zij zich heel erg op hun gemak voelen in mijn praktijk en door mijn manier 
van aanmeten.” Omdat iedere vrouw anders is, biedt de praktijk een groot assortiment 
borstprotheses. 
Over pasvorm en functie-eigenschappen van protheses, prothesebeha’s en badkleding 

heeft Heleen in januari weer een nieuwe 
training bijgewoond. ,,Ik vind het belangrijk 
om te weten of een beha bijvoorbeeld po-
wertule heeft in de zijpanden, zoals de voor-
gevormde prothese beha Malia. En aange-
zien ik deze beha ook zelf draag, weet ik 
uit eigen ervaring hoe comfortabel deze zit. 
Ook de badkleding heeft belangrijke eigen-
schappen, die er toe bijdragen dat je in pro-
these bikini, tankini of badpak vol zelfver-
trouwen naar het strand of zwembad kunt. 
Ik ben begin dit jaar bovendien benoemd tot 
Anita TriProVita Dealer en daar ben ik echt 
trots op.” Een declaratie van een borstpro-
these doet Heleen rechtstreeks bij de des-
betreffende zorgverzekeraar. De praktijk is 
te vinden achter het huis aan de Willem de 
Rijkelaan 22 in Castricum. Een afspraak ma-
ken kan via tel.: 0251-679162/ 06-47582430 
of praktijk@heleenvanessen.nl 
Op de informatieve website 
www.heleenvanessen.nl wordt een deel van 
de aantrekkelijke collectie getoond. 
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Buitengewone expositie
Bakkum - De Oude Keuken 
presenteert een bijzondere ex-
positie van schilderijen die ge-
maakt zijn door cursisten van 
Zorgboerderij De Buitenkans. 
Negen jonge ‘kunstenaars’ zijn 
aan het werk geweest rond het 
thema vakantiereizen en verliefd 
zijn. De Oude Keuken is een so-
ciale onderneming met als doel 
mensen met een psychiatrische 
achtergrond en mensen met een 

verstandelijke beperking kans 
bieden op zinvol werk en dagbe-
steding. Eén keer per jaar wordt 
ook een expositie ingericht met 
kunstwerken van mensen met 
een soortgelijke achtergrond. 
Het schilderen voor deze expo-
sitie gebeurde onder begeleiding 
van kunstschilder Meinard Klop-
penburg. n. De expositie is tot 10 
mei te zien in De Oude Keuken 
op landgoed Duin en Bosch.

Van 16 tot en met 21 maart
Nationale week van 

Zorg en Welzijn
Regio - Van 16 tot en met 21 
maart vindt voor de derde 
keer de Nationale Week van 
Zorg en Welzijn plaats. Ruim 
tweeduizend zorg- en wel-
zijnsorganisaties in het hele 
land openen deze week hun 
deuren voor het grote publiek. 

Zo kan iedereen met eigen ogen 
zien wat voor fantastisch werk 
er in de zorg- en welzijnssector 
wordt gedaan.
Het is de gelegenheid om te zien 
hoe het er in een verzorgings-
huis precies aan toe gaat, welke 
geavanceerde technieken er in 
een ziekenhuis worden gebruikt 
en hoe leuk, uitdagend en vooral 
belangrijk het werk in de zorg en 
welzijn is. Het kan allemaal tij-
dens deze week, die dit jaar als 
thema heeft ‘Zo werkt zorg’.
Vorig jaar brachten maar liefst 
750.000 mensen een bezoek aan 
zo’n 2.000 locaties. De verwach-
ting voor dit jaar is dat er meer 
bezoekers zullen zijn. Het Ne-
derlandse publiek is van har-
te welkom tijdens deze week bij 
alle aangemelde zorg- en wel-
zijnslocaties. Op maandagoch-
tend 16 maart zullen vele be-

kende Nederlanders samen met 
scholieren de week starten door 
een bezoek te brengen aan een 
zorg- of welzijnsorganisatie in 
hun buurt. Tijdens de Week van 
Zorg en Welzijn zendt SBS6 van 
maandag tot en met vrijdag het 
televisieprogramma ‘Heel Hol-
land Zorgt’ uit, rond 16.00 uur. 
In dit televisieprogramma wordt 
getoond hoe Nederlandse ster-
ren hun handen uit de mouwen 
steken in de zorg. Samen met 
de zorgverleners laten zij de kij-
ker kennis maken met het werk 
in deze sector en alles wat daar-
bij komt kijken. De zorg is volop 
in beweging en heeft in de toe-
komst goede, gemotiveerde me-
dewerkers nodig om op een mo-
derne, eigentijdse manier kwali-
teit te leveren aan steeds meer 
klanten. Het blijft daarom be-
langrijk jongeren te motiveren 
om een opleiding of baan in de 
in de zorg te kiezen. Infopunt 
Zorg geeft informatie over wer-
ken en leren in de zorg in de-
ze regio. Ga voor een overzicht 
van alle deelnemende regiona-
le organisaties aan de Week van 
Zorg en Welzijn naar www.inf-
opuntzorg.nl.

Limmen pakt koppositie 
na winst op buur HSV

Limmen - Limmen deed zon-
dag goede zaken, ze wisten 
via een doelpunt van Emi-
le Veldt in de 18e minuut met 
1-0 van HSV te winnen. Het 
voetbalteam zag de beide 
concurrenten voor de eerste 
plaats; Zaanlandia en Kolping 
Boijs, verliezen. 

Zo is Limmen na de winterstop 
langzaam naar plaats een ge-
klommen. Limmen tegen de goe-
de buur uit Heiloo, dit was voor 
veel toeschouwers een goede 
reden om richting Damphegeest 
te gaan. Maar het was van bei-

de kanten niet goed. De eerste 
helft ging nog, maar wat beide 
elftallen in de tweede helft het 
publiek voorschotelden was van 
een bedenkelijk niveau. Limmen 
had aan een goede actie van 
Paul Zeeman in de 18e minuut 
genoeg om op een 1-0 voor-
sprong te komen. 

Zijn voorzet viel precies bij de 
tweede paal waar Emile Veldt 
de bal maar over de lijn hoefde 
te koppen. HSV wist daar hele-
maal niets tegenover te zetten, 
ze hebben wel geteld geen en-
kele goede kans gecreëerd.  

Castricum - ,,Goed besluit en 
sympathiek van de burgemees-
ter”, dat vindt gemeenteraads-
lid Ron de Haan het gebaar van 
burgemeester T. Mans, om po-
litieke partijen die met verkie-
zingsborden aandacht willen 
vragen voor de Provinciale
Statenverkiezingen op 18 maart, 
hiervoor alsnog gelegenheid te 
geven. Door een raadsbesluit uit 
2012 dreigde Castricum als eni-
ge gemeente in Noord-Holland 
geheel bordenloos te blijven. De 
partijen mogen nu alsnog zelf 
borden plaatsen. Kostenloos.
Het Castricumse gemeente-
raadslid staat zelf achter voor-
malig tv-presentatrice Leoni Sa-
zias op nummer twee van de 
nieuwe partij Hart voor Holland.  
De VrijeLijst, heeft bij zijn borde-
nactie de helpende hand gekre-
gen van Hendrik Ploegaert, die 
hoopt zijn ideeën voor een ‘Pan-
na Knock-Out’ sportveld in Cas-
tricum te verzilveren.

Toch borden
verkiezingen

GL: Duurzaam Toerisme 
en Lokale Economie

Castricum - Om de lokale eco-
nomie te versterken heeft de ge-
meente gekozen voor het ont-
wikkelen van toerisme. Groen-
Links vindt het drukken van het 
stempeltje Heerlykhyd op de ge-
meente niet voldoende. 

Hannie Lutke Schipholt, fractie-
voorzitter GroenLinks Castricum: 
,,Het is belangrijk dat er een vi-
sie op toerisme komt, zodat we 
als gemeente zelf kunnen be-
palen welk soort toerisme we 
hier willen en kunnen ontwik-
kelen. Een visie die moet gaan 
over duurzaamheid, respect voor 
de draagkracht van de natuur, 
draagvlak bij de bevolking en het 

versterken van de veerkracht van 
de lokale economie. GroenLinks 
heeft daarom onderzoek gedaan 
naar duurzame mogelijkheden 
voor onze gemeente. We orga-
niseren een ondernemersbijeen-
komst op 23 maart en de pre-
sentatie van onze ontwikkelvisie 
komt in de gemeenteraad op 26 
maart om 19.30 uur.”

De Heerlykhyd is gekozen als 
merknaam. GroenLinks wil dat 
dit een duurzaam merk wordt. 
,,Het is voor GroenLinks logisch 
dat de natuur en lokale samen-
werkingskracht als ons kapitaal 
worden gezien. We kiezen daar-
om voor een vorm van toerisme 

waarbij kwaliteit, duurzaamheid 
en de lokale gemeenschap voor-
op staan. Beter dan weer een-
zelfde soort aanbod voor toeris-
ten te creëren zoals je al zoveel 
ziet, is het om de eigen identiteit 
van onze gemeente te gebruiken 
en verder te ontwikkelen. Het 
doel van de ondernemersavond 
op 23 maart is om samen te zien 
wat ervoor nodig  om door sa-
menwerking een duurzaam en 
innovatief toerisme te kunnen 
ontwikkelen. We willen graag 
horen wat ondernemers hierbij 
aan mogelijkheden zien en waar 
men tegen aan loopt. Bruikbare 
ideeën zullen in onze visie wor-
den opgenomen. De onderne-
mersbijeenkomst is op 23 maart 
om 19.30 uur in Bakkum’s Hoe-
ve op camping Bakkum. Alle on-
dernemers zijn welkom. Aanmel-
den via hannie.lutkeschipholt@
casema.nl. 

FCC laat kansen liggen  
Castricum - FC Castricum ver-
geet dit wel eens te scoren. Zo 
ook tegen Monnickendam. De 
vele kansen werden gemist of 
gestopt door de keeper terwijl 
er bij Monnickendam een spits 
rondloopt (Robin Schaaf) die 
maar een paar kansen nodig 
heeft en ook nog benut. De wed-
strijd begon met een fanatiek 
Monnickendam, maar na tien 
minuten waren zij uitgeraasd. FC 
Castricum kreeg toen een paar 
kansen die niet werden benut. 
Na rust werd de thuisspelen-

de ploeg een paar keer gevaar-
lijk. Dat leverde een discutabe-
le strafschop op. Deze kans liet 
Schaaf zich niet ontnemen en 
schoot de bal keihard in de be-
nedenhoek. Even later kreeg 
Schaaf weer iets teveel ruimte en 
schoot vlak voor de tijd de 2-0 in 
de touwen. Laat in de blessure-
tijd kreeg FC Castricum nog een 
vrije trap net buiten het straf-
schopgebied, die Tobias de Ko-
ning in de uiterste hoek plaatste. 
Daarna werd er meteen afgefl o-
ten. Foto: Hans de Koning.

Lezing over WO1 en de 
gevolgen voor Nederland

Akersloot - Hans Andriessen 
geeft op donderdag 19 maart 
in de bibliotheek in Akersloot 
een lezing over Nederland tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. 

In zijn lezing die start om 20.00 
uur, gaat Hans Andriessen in op 
de oorzaken van het ontstaan 
van de Eerste Wereldoorlog en 
geeft zijn visie over de schuld-
vraag. Naast de oorzaken van 
het ontstaan en de schuldvraag 

gaat Hans Andriessen in zijn le-
zing ook in op de gevolgen van 
de Duitse inval in België voor 
Nederland. 

Deze lezing is georganiseerd in 
samenwerking met de Histori-
sche Vereniging Oud-Akersloot. 
Aanmelden kan tijdens ope-
ningstijden bij de klantenser-
vice in de bibliotheek. Reserve-
ren kan via tel.: 0251  312948 of 
akersloot@bknw.nl. 
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Toch weer belangstelling 
voor de Bloemendagen 
Limmen - Op donderdag 5 
maart werd in café De Lantaarn 
de informatieavond van de Lim-
mer Bloemendagen gehouden. 
Er was een bijzonder goede op-
komst met vele nieuwe gezich-
ten en inschrijvingen. De GGZ 
gaat meedoen, zij pakken met-
een groots uit met meerdere 
werkstukken. 
Het bestuur nodigt geïnteres-
seerden van buiten Limmen op 
zich te melden bij de Stichting, 
zij kunnen als gastprikker bij 
een van de bestaande prikpoe-
gen aanschuiven om zelf te er-
varen hoe gezellig het is samen 
een kunstwerk van bloemen te 
maken. Inschrijven kan nog tot 
7 april, inschrijvingen na die da-

tum zijn natuurlijk ook welkom 
maar kunnen niet meer in het 
routeboekje worden opgeno-
men. De winnaar van de enquête 
werd bekendgemaakt. Chris Ad-
miraal won de iPad die hij ont-
ving uit handen van voorzitter 
Frank Mous. 

Akersloot - Afgelopen zondag 
organiseerde ARZV roeiwedstrij-
den voor de jeugd in het kader 
van de jeugdcompetitie roeien 
van het district Noord-Holland. 
Ruim tweehonderd jonge roeiers 
van tien verenigingen gingen in 
Alkmaar met elkaar de strijd aan, 
zowel op het water als op de er-
gometer. Wedstrijdleider van de 
ARZV Bart Udo is trots op de ve-
le vrijwilligers van de ARZV die 
hebben meegeholpen: “We had-

den zo’n zestig vrijwilligers op de 
been om de wedstrijden goed te 
laten verlopen en alle roeiers te 
begeleiden. Het liep gesmeerd. 
Bij de twee juniorwedstrijden op 
het water over 400 en 750 meter, 
en een ergometerwedstrijd over 
500 meter viel ARZV twee keer 
in de prijzen.  
Op zaterdag 11 april organiseert 
de ARZV een open dag van 
11.00 tot 13.00 uur. Foto: Wim de 
Jong.

Twee kampioenen Cas RC
Castricum - De Castricum-
se Rugby Club is het afgelopen 
weekend twee kampioenen rij-
ker geworden. Het derde team 
van CasRC was tot nu toe nog 
steeds ongeslagen en wisten de 
meeste wedstrijden met groot 
verschil te winnen. Zondag 8 
maart moest er van Rugby Club 
Waterland uit Purmerend ge-
wonnen worden om er zeker van 
te zijn dat het kampioenschap 
niet meer uit handen genomen 
kon worden. Al snel bleek dat 

CasRC ook voor Purmerend een 
maatje te groot was. Met een 
klinkende overwinning van 106-
0 was het kampioenschap in de 
vierde klasse een feit. 
Terwijl de senioren in Castricum 
hun titel aan het vieren waren, 
moesten de Colts nog beginnen 
aan hun fi nale om het Neder-
lands Kampioenschap. 
De Colts van Castricum spe-
len in een combinatieteam met 
de Colts uit Purmerend.  Omdat 
het hier ging om een Nederlands 

Kampioenschap werd deze fi -
nale gespeeld in Amsterdam. 
De andere fi nalisten waren de 
Amstelveense Colts van Rugby 
Club ARC. De strijd ging gelijk-
waardig op. ARC moest toezien 
dat met een try in de verre hoek 
en met een wellicht onmogelijke 
conversie het Nederlands Kam-
pioenschap ging naar het com-
binatieteam uit Purmerend en 
Castricum.  Eindscore van deze 
spannende fi nale kwam hiermee 
op 10-17. Foto: Theo Beentjes. 

Eerste paal voor Walstro
Castricum - Vrijdag 13 maart 
om 14.30 uur wordt de eerste 
paal van nieuwbouwproject De 
Walstro aan de Walstro 3  gesla-
gen. De nieuwbouw bevat veer-
tien particuliere koopapparte-
menten en een vleugel met 23 
studio’s voor cliënten van de SIG, 
organisatie voor ondersteuning 
van mensen met een verstan-
delijke beperking in Midden- en 
Zuid-Kennemerland.
Het nieuwe appartementencom-
plex ‘De Walstro’, gerealiseerd 
door bouwbedrijf Vastbouw, ver-

rijst op de plek waar jarenlang 
woonproject De Weid van de SIG 
stond. Begin februari dit jaar is 
dat pand gesloopt. 
De 22 bewoners van De Weid 
zijn tijdelijk gehuisvest, onder 
andere in voormalig kinderhuis 
Antonius in Bakkum. Straks krij-
gen de meeste van hen in woon-
project De Walstro ieder een ei-
gen studio, met meer leefruim-
te en privacy. Eén studio wordt 
ingericht als ontmoetingsruimte 
annex kantoor voor het begelei-
dend team.

Limmen - Vrijdag 13 maart is er 
keezen in de kantine van voet-
balvereniging Limmen. Kee-
zen is gemakkelijk te leren, dat 
kan zelfs ter plekke die avond. 
Het wordt een geheel verzorg-
de avond. De koffi e, drankjes, 
hapjes en prijzen zitten bij de in-
schrijfprijs inbegrepen; twintig 
euro per persoon. De aanvang 
is 20.00 uur en opgeven kan per 
koppel via info@vvlimmen.nl of 
aan de bar in de kantine. Het 
adres is Dampegheestlaan 2.

Keezen compleet

Iona en Kelten
Castricum - Op zondag 15 
maart om 10.00 uur begint in 
de Dorpskerk een Iona-bijeen-
komst. Iona is een klein eiland 
voor de Schotse westkust en 
maakt deel uit van de Hybriden. 
Men gaat er van uit dat rond 
3800 v.Chr. Kelten zich vestigden 
op deze eilanden. 

Er is ook tijd voor muziek, gebed 
en lied. In de viering spelen En-
gelse hymnen een rol.

EHBO-cursus in drie dagen
Limmen - Voor belangstellen-
den die geen acht avonden vrij 
kunnen maken voor de uitge-
breide EHBO-cursus, geeft het 
Rode Kruis deze cursus op drie 
hele zaterdagen: op 28 maart, 11 
april en 25 april. Dezelfde lesstof 
wordt dan in drie maal 7,5 uur 
behandeld. De lestijden zijn van 
9.00  tot 16.30 uur en de leslo-
catie is de brandweerkazerne 
in Limmen, Rijksweg 51. Verder 
kan nog worden ingeschreven 
worden voor de drie uur duren-
de EHBO-les voor ouders met 
jonge kinderen op  donderdag 

19 maart of maandag 20 april. 
Deze cursussen zijn in het Ro-
de Kruiskantoor in Castricum, 
Kooiplein 24 a. Deze cursussen 
zijn te boeken via www.rode-
kruis.nl/ehbo/cursusoverzichtof, 
tel.: 072-5053045 of ehbo@ro-
dekruiscastricum.nl. Rode Kruis-
partner Stichting Reanimatie en 
AED Castricum geeft reanima-
tiecursussen van drie uur in De 
Kern in Castricum, inclusief AED, 
op 26 maart, 16 april, 21 mei en 
18 juni van 19.00 tot 22.00 uur. 
Voor deze cursussen aanmelden 
via www.reanimatiecastricum.nl.

Einde samenwerking 
Sanne Verstegen en TDR

Castricum - Na een samen-
werking van ruim twee jaar 
hebben Guido Hartensveld en 
Sanne Verstegen besloten de 
samenwerking te stoppen. 

Verstegen kiest ervoor om de be-
geleiding volledig in handen te 
geven van haar echtgenoot Peter 
Wolters. Ondanks dat de afgelo-
pen twee seizoenen zeer succes-
vol waren voor de 29-jarige at-
lete, besloot Verstegen aan het 
einde van het zomerseizoen het 
avontuur op te zoeken en in de 
Verenigde Staten te gaan trai-
nen.
Coaching op afstand afgelopen 
winter bracht echter niet het ge-
wenste resultaat. Guido Har-
tensveld: ,,Als coach heb ik niet 

het gevoel dat ik op deze manier 
de begeleiding kan geven waar 
ik toe in staat ben en die Sanne 
in mijn ogen nodig heeft.” 

,,We voelden ons allebei niet 
goed bij het verloop van de af-
gelopen maanden en bovendien 
hadden we vooraf duidelijk af-
gesproken om vooral de resulta-
ten van het indoorseizoen te ge-
bruiken als norm”, aldus Verste-
gen. In 2014 naderde de Castri-
cumse een aantal keer de ma-
gische 2’00” grens op de 800m, 
met 2’00”55 als snelste tijd. 

Het is de grote droom van Ver-
stegen om zich in 2016 te kwali-
fi ceren voor de Olympische Spe-
len in Rio.
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Castricum - Twintig jaar oud en 
dat werd gevierd met een dag 
live uitzenden vanuit hotel Het 
Oude Raadhuis. 
Zaterdag kwamen vele gasten 
langs om hun verhaal te vertel-
len over hun ervaringen bij de 
Omroep Castricum 105 en er 
werd stilgestaan bij het nieuws 
van de afgelopen twintig jaar. 

Het werd een feest van herken-
ning; oud-medewerkers kwa-
men langs, collega¹s uit naburi-
ge gemeenten brachten hun fe-
licitaties over en ook nieuwsgie-
rige inwoners liepen even bin-
nen om te zien hoe zo’n uitzen-
ding nu tot stand komt. Al met al 
werd het een dag met een gou-
den randje.

Nu ook raamdecoratie 
en zonwering bij Sama
Heemskerk - Het team van 
SAMA heeft het aanbod flink uit-
gebreid en biedt nu naast kunst-
stof kozijnen van eigen fabricaat 
ook een totaalconcept in raam-
decoratie, zonwering en rollui-
ken. Het gehele traject van plaat-
sing tot nazorg wordt door SAMA 
aangeboden.
Van oorsprong is SAMA een aan-
nemersbedrijf, maar geleidelijk 
werd de focus verlegd naar de 
fabricage en plaatsing van hoog-
waardige kunststof kozijnen. Di-
recteur Marc van Kaam: ,,Wan-
neer we voor een nieuwe order 
terugkwamen bij een klant, za-
gen we dat men voor de door 
ons geplaatste kozijnen inmid-
dels screens of raamdecoraties 
had laten plaatsen. We kregen 
wel eens de vraag om dergelijke 
producten te leveren, maar voor-
heen hadden we naast de kozij-
nen eigenlijk alleen rolluiken in 
de collectie.’’ De afgelopen jaren 
werd tijd vrijgemaakt om het aan-
bod uit te breiden. Daardoor is 
een voor de regio tamelijk unie-

ke situatie ontstaan. ,,We leve-
ren in feite nu alles voor de ge-
vel’’, vervolgt Marc. Het bedrijf is 
bovendien Velux montagepart-
ner geworden. De samenwer-
kingspartners van dit toonaan-
gevende merk van onder meer 
dakramen worden zeer zorgvul-
dig geselecteerd en moeten aan 
strenge kwaliteitseisen voldoen. 
Bij SAMA staan kwaliteit en be-
trouwbaarheid voorop. De show-
room aan de Lijnbaan 75 ver-
schaft een goed beeld van de ve-
le mogelijkheden op het gebied 
van kozijnen, zonwering, rollui-
ken en raamdecoratie. Van alumi-
nium jaloezie tot vouwgordijn en 
van buitenzonnescherm tot ver-
duisterend rolluik, het is er alle-
maal. Tot eind mei geldt een aan-
trekkelijke korting op zonwering 
en raamdecoratie. Maar liefst 
30% korting bij zelf opmeten en 
afhalen en 15% korting bij opme-
ten en montage door SAMA.
Kijk op www.sama.nl voor uit-
gebreide informatie of bel: 0251 
236846.

Bluesrock en folk in De Bak
Castricum - Vrijdag 13 maart 
bluesrock in De Bakkerij met 
The Atlantic (foto). Onder strak-
ke begeleiding van Koen van der 
Wel (drums), Jeroen Kiewiet (bas 
en trompet), Nicholas van Hilten 
(keys), Martijn Bodeman (gitaar) 
en Remco de Vries (gitaar). Aan-
vang 22.30 uur, entree vijf euro. 

Zaterdag 14 maart is het St. Pa-

tricks Day in De Bakkerij met  
Bunch Of Bastards. Te horen zijn 
accordeon, banjo en mandoline. 

Maar Bunch of Bastards is ook 
gewapend met elektrische gi-
taren, drums en handbediend 
luchtalarm. Zij gaan er met hun 
‘full force folk’ juist stevig tegen 
aan. Aanvang 22.30 uur, Entree 
vier euro.

Inbrekers actief in de 
gehele gemeente

Castricum - Maandag 2 maart 
was er sprake van een poging 
tot inbraak in een woning aan 
de Hogeweg in Limmen via de 
zogenaamde Bulgaarse metho-
de; hierbij word de slotplaat ver-
wijderd en het slot eruit getrok-
ken of geboord. Dinsdag 3 maart 
werd ingebroken in een perso-
nenauto aan de Ruiterweg in 
Castricum tussen 17.30 en 7.45 
uur. Diezelfde dag is ingebroken 
in een woning aan de Beatrix-
laan in Akersloot. Hierbij is de 
gehele woning doorzocht tussen 
18.00 en 20.30 uur.
Een dag later is een personen-
auto opengebroken op de Outer-
lant in Akersloot tussen 0.30 en 
8.00 uur. Het achterraam werd 
ingeslagen. In Castricum werden 
die dag twee personenauto aan 
de Fien de la Marstraat openge-
broken en hierbij is het stuur met 
airbag en een navigatiesysteem 
weggenomen. Opvallend was 
dat het hier in beide gevallen om 
een Audi A3 uit 2013 ging. Van-

uit zorgcentrum De Boogaert is 
geld weggenomen. Er was een 
poging tot inbraak in de Perné-
straat op woensdag rond 21.25 
uur. De bewoner zag mannen 
buiten zijn woning staan die aan 
het raam aan het rommelen wa-
ren. Het zou gaan om twee man-
nen met lichte broeken, don-
kere bovenkleding en donke-
re mutsen op. De bewoner riep 
dat hij een foto ging maken van 
de verdachten, waarop de man-
nen hard wegliepen in de rich-
ting van de Brakenburgstraat.
Vrijdag 6 maart werd ingebroken 
bij een woning aan de P.C Hooft-
straat. De dader was via het bad-
kamerraampje op de eerste ver-
dieping naar binnengegaan. Bij 
de andere woning in die straat 
was men niet binnengekomen. 
Er was wel sprake van braak-
schade aan de achterdeur. Dit 
zou gebeurd zijn tussen 10.00 en 
11.00 uur. Wie meer informatie 
heeft kan contact opnemen met 
de politie via tel.: 0900-8844.

Biodiversiteit 
verbeteren

Regio - Het Natuur Netwerk vol-
tooien en de biodiversiteit ver-
beteren; die toezegging deed 
lijsttrekker CDA Jaap Bond tij-
dens het verkiezingsdebat van 
4 maart over natuur en recreatie 
in Noord-Holland. Alle aanwezi-
ge politieke partijen ondersteun-
den deze belofte en willen vóór 
2027 het Natuur Netwerk vol-
tooid hebben. Ook waren de po-
litici eensgezind om biodiversi-
teit hoog op de provinciale agen-
da te zetten. Lijsttrekker Tjeerd 
Talsma PvdA pleitte voor een in-
tegrale aanpak om binnen vier 
jaar de teruggang van de biodi-
versiteit in Noord-Holland om te 
buigen naar een stijging. Van de 
grote partijen was alleen de VVD 
afwezig. Voor hen is natuur geen 
thema, zo gaf men in de voorbe-
reiding aan.
Andere maatregelen die par-
tijen unaniem voorstellen zijn: 
het veilig stellen van de onder-
steuning van natuurvrijwilligers-
werk. En financiering van het 
werk van maatschappelijke or-
ganisaties, zoals IVN, Milieufe-
deratie Noord-Holland en Land-
schap Noord-Holland. Deze zal 
niet meer door subsidies wor-
den verstrekt, maar bijvoorbeeld 
op contractbasis. Het werk van 
deze organisaties behoort tot de 
kerntaak van de provincie en zij 
stelt daar in principe een finan-
ciële vergoeding tegenover. Foto: 
Henk van Bruggen.Piet is kampioen libre

Castricum - Op de laatste 
speelavond, van de wintercom-
petitie pakte Piet Zonneveld met 
zijn achttiende overwinning de 
welverdiende titel ‘Winterkam-
pioen Libre 2014-2015’. Door zijn 
partij tegen Harm Regts in ze-
ventien beurten winnend af te 
sluiten, bevestigde Piet zijn con-
stante vorm.
Jan Kamp had weer geloof in 
zijn eigen kunnen tegen Gert Lu-
te.Jan Kamp had na acht beur-
ten al 33 caramboles op het bord 
staan. In de gelijkmakende acht-
ste beurt produceerde Gert Lu-
te 34 caramboles. Jan sloot de 
partij af in de zeventiende beurt 
met een serie van zeven caram-

boles. Stylist Kees Baars toon-
de zijn klasse tegen Jaap Frans. 
De vier winstpunten waren voor 
Kees met een partijmoyenne van 
5.57 en een stijgingspercentage 
van 58%. 
Geïnspireerd door deze goede 
prestaties wilde Frans Lute dit 
evenaren in zijn laatste hoop op 
een podiumplaats. Frans pak-
te wel de overwinning met vier 
winstpunten op Jaap Frans in 
twintig beurten, maar dit was 
niet genoeg om de derde plaats 
te pakken. Voorlopige eindstand 
is Piet Zonneveld 70 punten, Pe-
ter Ent 64 punten en Jörgen Bol-
ten 62 punten met nog een in-
haalwedstrijd tegoed.

Castricum - Welke kinderziek-
ten zijn er, hoe kan je ze herken-
nen en wanneer ga je naar de 
huisarts? Die vragen komen aan 
de orde tijdens een lezing van 
de EHBO Vereniging Castricum 
op woensdag 18 maart. De le-
zing wordt gehouden in het les-
gebouw op de Koekoeksbloem 
55a. Aanvang 19.30 uur. De toe-
gang is gratis, aanmelden kan 
via info@ehbocastricum.nl of 
tel.: 0251-651060 tussen 19.00 
en 21.00 uur.

Ziektebeelden 
bij kinderen




	11_ed12_pag03
	11_ed12_pag04
	11_ed12_pag05
	11_ed12_pag07
	11_ed12_pag08
	11_ed12_pag09
	11_ed12_pag11
	11_ed12_pag13
	11_ed12_pag14
	11_ed12_pag15
	11_ed12_pag17
	11_ed12_pag21
	11_ed12_pag24



