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Marieke’s tasontwerp wint 
Design Favoriteprijs 2016
Castricum - Veruit de mees-
te stemmen kreeg het ont-
werp van de Castricumse tas-
senkunstenares Marieke de 
Vree, als de ‘Online Design 
Favorite’ in de internationa-
le Design-A-Bag Competition 
Hong Kong 2016. 
Na aankondiging in diver-
se media stemden via Face-
book tassenliefhebbers Ma-
rieke’s tasontwerp ‘Perdi-
ta’ naar de eerste plaats in 
de categorie Evening Bag. 
Hiermee bleef ze de nummer 
twee met meer dan vierhon-
derd stemmen voor. Aanslui-
tend boog de vakjury van De-
sign-A-Bag, bestaande uit in-
ternationale tasproducenten 
en ontwerpers, zich over de 
vraag welk van de winnende 
ontwerpen uit de drie cate-
gorieën het meest geschikt is 

voor de Aziatische of de Euro-
pese markt. Afgelopen week 
kwam voor Marieke eindelijk 
het verlossende woord: haar 
‘Perdita’ zal eind mei worden 
gepresenteerd voor de Euro-
pese markt op de vakbeurs in 
Parijs. ,,Ik ben op dit moment 
met de voorbereidingen van 
de presentatie bezig. Daar-
naast verschijnt er een ‘fea-
ture editorial’-artikel over mijn 
tasontwerpen in Aziatische 
glossy-bladen en verschillen-
de modewebsites. Aziatische 
tassenliefhebbers zijn over 
het algemeen dol op tassen 
gemaakt van vacht, ze moe-
ten aaibaar zijn als een knuf-
felbeest. En het liefst met een 
grappige twist, daar moeten 
we elkaar toch op kunnen vin-
den. Mijn Perdita sluit naad-
loos aan bij Lolita, de mode-

subcultuur uit Japan die voor-
namelijk is beïnvloed door de 
Victoriaanse kinderkleding en 
kostuums uit de rococo.” On-
dertussen werkt Marieke aan 
haar nieuwe collectie sculptu-
rale handtassen gemaakt van 
vissenhuiden die begin juni al 
te zien is in Galerie Sopit.

Castricum - Op vrijdagavond 
werd een 17-jarige jongen uit 
Heiloo en een 15-jarige jon-
gen uit Castricum beroofd op 
de Puikman. Omstreeks 23.30 
uur liepen de slachtoffers ter 
hoogte van het voetbalterrein 
en Het huis van Hilde, toen er 
twee mannen aan kwamen 
lopen. 
De mannen waren donker 
gekleed en hadden gezichts-
bedekking. De slachtoffers 
werden bedreigd met wa-
pens en moesten hun spullen 
afgeven. De daders gingen er 
vandoor met een telefoon en 
de jassen van de slachtoffers. 
De politie verzoekt eventue-
le getuigen van de straatroof 
om zich te melden. De poli-
tie is bereikbaar op tel.: 0900-
8844.

Straatroof

Exposities 2016

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PAsen za 19-3 t/m zo 3-4 2016
HemelVAArT/PinksTeren 

do 5-5 t/m ma 16-5 2016
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

HAZELNOOTPROGRÉS VAN VERS GEBRANDE HAZELNOTEN, 
BOMVOL SLAGROOM.

HAZELNOOT SLAGROOMSLOF

8,95
10,95

DEZE WEEK IN DE KRANT

Aangezichtstrauma
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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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

Verse worst
 50 % korting

400 gr. prei
400 gr. aardappelen

2 ei + hamblokjes
Samen €4,99

Alle vleeswaren huisgemaakt

Jachtworst
Zult

Bacon
Samen €4,99
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Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
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Maandag voor 15.00 uur
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Advertentieverkoop:
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OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijk Stand Castricum
Geboren
Castricum - 22-2-2016: Lieke 
Pronk, dochter van Sven L.G. 
Pronk en Kelly M.H. Blanken-
daal. 28-2-2016: Tess Isabel 
Krom, dochter van Bartholo-
meus G. Krom en Yvonne A.T. 
Veldt. 1-3-2016: Cato Isabel-
le Eleanore van Loo, dochter 
van Alexander P.J. van Loo En 
Elsje M.E. de Jager. 

Limmen - 3-3-2016: Finn de 
Gier, zoon van Herman de 
Gier en  Corina Sant. 3-3-
2016: Noor Anna Catharina 
de Vet, dochter van Mark de 
Vet en Catharina T. Snel. 

Overleden
Akersloot - 1-3-2016: Johan-
nes J. Heddes, gehuwd met 
Erna Snueverink. 4-3-2016: 
Hendrik Frinking, weduwnaar 
van Wilhelmina F. Koelmans. 
Castricum - 2-3-2016: Beatrix 
Box, weduwe van Jan L. 
Scherpenzeel. 3-3-2016: Pie-
ternella van Eijk, weduwe van 
Waltherus de Wit. 4-3-2016 
Jacques Kleijn, gehuwd met 
Neeltje Brandenburg. 6-3-
2016: Geertruida M. Groen-
tjes, weduwe van Adria-
nus Zoontjes. Limmen - 2-3-
2016: Annie Koene, gehuwd 
met Hannes D. Stolk. 

JayJaybluesband bij
‘t Mirakel van Bakkum

Bakkum - Zondag 20 maart 
is er weer een editie van 
Blues in Bakkum. Renato 
Holshuijsen heeft opnieuw 
de  JayJaybluesband uitge-
nodigd. Deze vijfmansforma-
tie speelt al bijna twintig jaar 
met elkaar. Hun optreden be-
staat uit een mengeling van 
nummers van oude blues-
giganten, zoals Muddy Wa-
ters, Walter Jacob en Pinetop 
Perkins, gecombineerd met 
het repertoire van zange-
res Ingrid met Nina Simone, 
Bonnie Raitt, Etta James et 

cetera. Van het begin tot het 
eind weten deze muzikanten 
het publiek te boeien. 

Bezetting van de band: Jan 
Dorsman mondharmonica/
zang, Jos Snertring piano/
gitaar/zang, Ingrid Snertring 
zang, Rob Boomgaard drums 
en Keith Raper bas. De aan-
vang is 15.30 uur en na af-
loop is het mogelijk te genie-
ten van een ‘bluessateetje’ 
tegen een speciaal ‘blues-
prijsje’. Voor meer informatie: 
www.mirakelvanbakkum.nl.

Lezing en gesprek met 
Syrische vluchteling

Castricum - Waarom vluch-
ten mensen uit Syrië, wat is 
er precies aan de hand, wat 
zijn de toekomstverwachtin-
gen? Het debat over vluchte-
lingen in Nederland is de laat-
ste maanden hoog opgelo-
pen. Veel mensen hebben een 
mening en baseren deze me-
ning op berichten op tv of in 
de krant. Vluchtelingen zelf 
komen hoogst zelden aan het 
woord. Op uitnodiging van 
GroenLinks bezoekt al Katrib 
uit Syrië op dinsdag 22 maart  
Castricum. In een lezing met 
beelden vertelt hij over de oor-
log in Syrië, maar ook over zijn 

persoonlijke ervaringen over 
het vluchten. Meestal wordt 
er over vluchtelingen gespro-
ken en niet met hen. Op deze 
avond is het mogelijk om per-
soonlijk met hem van gedach-
ten te wisselen. De avond is op 
dinsdag 22 maart en start om 
20.00 uur. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Omdat spreker 
al Katrib nog maar kort in Ne-
derland is zal de lezing in het 
Engels gehouden worden. Om 
het verhaal goed tot zijn recht 
te laten komen is er beperkt 
plaats. Aanmelding is nood-
zakelijk via https://castricum.
groenlinks.nl.

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

Waarom zijn niet alle verbindings-
wegen klaar op 15 april?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. De Wijkertunnel is 
dan de belangrijkste omleidingsroute. Met speciale verbin-
dingswegen zorgen we ervoor dat u niet hoeft om te rijden 
via Rottepolderplein of Heemskerk. De omleidingsroute via 
de twee zogeheten calamiteitenbogen is tijdens de reno-
vatie permanent open. Dat maakt dat u snel van de A22 
naar de A9 rijdt en, na de Wijkertunnel, richting IJmuiden 
en Haarlem. Ook komen er twee keerlussen op de knoop-
punten Velsen en Beverwijk en twee keerlussen iets ten 
zuiden van de Velsertunnel. 3D-simulaties van de diverse 
omleidingsroutes zijn te zien op: bit.ly/omleidingsroutesvel-
sertunnel.

Aanleg keerlussen
Rijkswaterstaat is in april vorig jaar begonnen met de aan-
leg van de keerlussen. De eerste twee – bij de knooppun-
ten Velsen en Beverwijk – zijn klaar voordat de Velsertunnel 
sluit in april. De andere twee – net ten zuiden van de Vel-
sertunnel – kunnen we pas maken in het eerste weekend 
dat de Velsertunnel dicht is omdat hiervoor de bestaande 
rijbanen van de A22 en N208 nodig zijn. Vanaf maandag-
ochtend 18 april (05.00 uur) kan het verkeer op de A22 ook 
op de laatste twee keerlussen rijden. Daarmee is de tijdelij-
ke verkeerssituatie een feit die tijdens de hele renovatie van 
kracht blijft. Na de renovatie van de Velsertunnel verwijdert 
Rijkswaterstaat de keerlussen weer, omdat deze dan niet 
meer nodig zijn.

Regio bereikbaar
De verbindingswegen zijn onderdeel van het plan om de 
IJmond bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de 
Velsertunnel. In het plan, dat Rijkswaterstaat samen met 
de omgeving heeft opgesteld, staan verschillende maatre-
gelen die de verwachte verkeershinder verminderen. Naast 
omleidingsroutes gaat het bijvoorbeeld om een tijdelijke 
extra rijstrook in de Wijkertunnel en een extra pont over 
het Noordzeekanaal. Alle maatregelen samen brengen de 
verkeerhinder in de spits terug tot ongeveer een half uur 
vertraging. Buiten de spits is de vertraging enkele minuten. 

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: 
www.facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertun-
nelrws. 
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Tandvleesontsteking verhoogt risico
Gezonde mond extra belangrijk 

bij hart- en vaatziekten

Castricum - Dat een ge-
zond en fris gebit prettig is, 
dat weet iedereen, maar een 
goede mondgezondheid kan 
ook het leven redden. Soms 
kan de kwaliteit van het gebit 
aandoeningen van het hart 
en van de bloedvaten ver-
oorzaken, of andersom. Meer 
weten over de relatie tussen 
mondgezondheid en hart- en 
vaatziekten? Maak voor De 

Week van de Mondhygiënist, 
van 14 tot en met 19 maart, 
een afspraak met mondhygi-
enist Annette Kivit voor een 
gratis tandvleescheck en 
tips en adviezen voor het be-
houd van een gezond gebit. 
De praktijk is gevestigd aan 
de Droogbloem 11a te Castri-
cum, tel.: 0251-657512.
Veel mensen denken dat het 
ontstaan van hart- en vaat-

ziekten alleen te maken heeft 
met een ongezonde leefstijl, 
maar niets is minder waar. 
Soms kan de kwaliteit van 
het gebit aandoeningen van 
het hart en van de bloedva-
ten veroorzaken, of anders-
om. Er is een relatie aange-
toond tussen tandvleesont-
steking en het risico op hart- 
en vaatziekten.
Tandvlees kan gaan ontste-
ken. De bacteriën gaan in de 
ruimte tussen tand en tand-
vlees zitten (pockets). Door 
de ophoping van de bacteri-
en, kan de ontsteking uitbrei-
den naar het onderliggen-
de weefsel en kaakbot (pa-
rodontitis). Een vervelend ge-
volg kan het verlies van tan-
den of kiezen zijn. Nog ver-
velender is het wanneer de 
schadelijke mondbacteriën 
in de bloedbaan terechtko-
men en zo processen kun-
nen veroorzaken die leiden 
tot bloedstolsels. Deze bloed-
stolsels kunnen een hartin-
farct of beroerte tot gevolg 
hebben. De meeste proble-
men met tandvlees en tan-
den zijn te voorkomen. Meer 
informatie over de mondhy-
giënist en de Week van de 
Mondhygiënist is te vinden 
op www.mondhygienisten.nl. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Assassin 

donderdag 20.00 uur
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Rokjesdag 
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.30 uur  zondag 11.00 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Room
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 16.00 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

Knielen op een bed violen
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur
The Revenant

vrijdag 16.00 uur
Publieke werken

zaterdag 16.00 uur  
zondag 11.00 uur  

Robinson Crusoe - 2D
zaterdag 16.00 uur  

Zootropolis (NL) 3D
zondag 13.30 uur  

woensdag 14.00 uur  
Zootropolis (NL) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur  
woensdag 14.00 uur  

Alvin en de Chipmunks: Road Trip
zaterdag 13.30 uur

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 17 maart  t/m  23 maart 2016

The Assassin
China, 9e eeuw, Tang Dy-
nastie. Generaalsdochter Nie 
Yinniang wordt op tienjarige 
leeftijd ontvoerd door een Ta-
oïstische non, die haar intro-
duceert in de oosterse vecht-
kunst en transformeert in een 
meedogenloze moordenaar, 
met als doel het elimineren 
van wrede en corrupte lo-
kale bestuurders. Na het fa-
len van een missie wordt Nie 
Yinniang door haar meeste-
res teruggestuurd naar het 

land van haar geboorte, met 
het bevel om haar eerste lief-
de, een neef die nu de groot-
ste militaire regio in Noord-
China leidt, te doden. 
Na dertien jaar ballingschap 
wordt de jonge vrouw gecon-
fronteerd met haar ouders, 
haar herinneringen en lang 
onderdrukte gevoelens. Nie 
Yinniang moet kiezen: blijft 
ze loyaal aan haar meesteres 
of redt ze de man van wie ze 
houdt?

The Revenant is een meesle-
pende en intrigerende filmer-
varing, geïnspireerd op een 
waargebeurd verhaal. 
Het is een episch avontuur 
van één man over overleven 
en de buitengewone kracht 

The Revenant van de menselijke geest. Tij-
dens een expeditie diep in de 
ruige Amerikaanse wilder-
nis wordt de legendarische 
avonturier Hugh Glass (Leo-
nardo DiCaprio) aangevallen 
door een beer en voor dood 
achtergelaten door zijn gezel-
schap. 

Bakker Putter laat 
Uitgeester puur genieten
Uitgeest - Dat Willem Put-
ter creatief is met brood en 
gebak dat wisten Uitgees-
ters wel, maar dat zijn creati-
viteit ook richting styling een 
aardig eindje komt, werd dui-
delijk toen dinsdag rond 9.00 
uur de nieuwe zaak werd 
geopend. Toen een aantal 
maanden geleden het pand 
van de buren leeg kwam te 
staan kreeg Putter het idee 
zijn eigen zaak uit te breiden.  
Het verkoopteam werkte ex-
tra uren om alles op tijd klaar 
te krijgen, maar stond dins-
dagochtend glunderend ach-
ter de toonbank toen burge-
meester Wendy Verkleij arri-
veerde om de prachtige Gie-
sen koffiebrander te onthul-
len die een prominente plek 
in de zaak heeft gekregen. 
Na de onthulling gaf Willem 
Putter een korte demonstra-
tie met Sumatrabonen die tij-

dens het proces in de ma-
chine eerst naar gras, dan 
naar hooi en vervolgens naar 
brood schijnen te ruiken. Er 
zijn een aantal tafels bijgeko-
men zodat winkelend publiek 
hier in alle rust van kan ge-
nieten. Vanaf de zitjes heeft 
men goed zicht op de hout-
gestookte oven en de brood-
jes die in de enorme rijskast 
liggen te rijsen. De geur van 
versgebakken brood die je 
vroeger op de Langebuurt 
deed snakken naar een fer-
me hap is nu alom aanwe-
zig aan de Middelweg. Na 
een demonstratie bij de oven, 
haalde Willem zelf de meel-
zakken van paard en wagen 
zoals dat vroeger ging.  Het 
ambachtelijke werk ligt hem 
na aan het hart. Knappe Uit-
geester die zonder koffiestop 
deze zaak voorbij loopt. (Fo-
to en tekst Monique Teeling.) 

Net als vroeger, is op dinsdag in alle vroegte het meel voor 
Bakker Putter met paard en wagen afgeleverd. De aflevering 
met paard en wagen was een ludieke actie van Molen De Oude 
Knegt uit Akersloot, een van de vaste leveranciers van Bakker 
Putter. In de korenmolen in Akersloot wordt door vrijwilligers 
nog elke week graan gemalen. In een winkeltje op het molenerf 
worden op woensdag en zaterdag meelproducten aan particu-
lieren verkocht. De afzet aan echte bakkerijen is belangrijk om 
de molen te kunnen laten voortbestaan; zonder die professio-
nele klanten kan de Oude Knegt niet draaien. Foto: Ger Bus. 
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Castricum - Zondag 20 
maart om 14.00 uur sluit 
Chris Bernhart de Boeken-
week af bij boekhandel Laan 
met zijn Literaturfest. Diege-
ne die snel aanmelden krij-
gen voor 7,50 euro bier, brad-
wurst und der Herr van Puf-
felen. 
Er zijn maximaal vijftig plaat-
sen. Dit jaar is het boeken-
weekthema Duitsland en 
daarom loopt het personeel 
van boekhandel Laan tijdens 
de Boekenweek boven in kle-
derdracht. 
Chris Bernhart, alias Meneer 

Van Puffelen zingt en speelt 
liedjes. Hij is niet zomaar sin-
ger-songwriter. Zijn lied-
jes zijn gebaseerd op litera-
tuur. Een ballad geïnspireerd 
op Geert Maks ‘Hoe God 
verdween uit Jorwerd’; ‘Joe 
Speedboot’ levert een onstui-
mig nummer op; ‘De Helaas-
heid der Dingen’ wordt hila-
risch bezongen. En natuur-
lijk komt ‘Gute Nacht Freun-
de’ voorbij. Van Puffelen komt 
met contrabas, en video-
scherm. Kantoorboekhandel 
Laan is te bereiken via 0251-
655511.

BlokfluitXplosie is twintig jaar
Castricum - Regionaal blok-
fluitorkest BlokfluitXplosie 
bestaat dit jaar twintig jaar. 
Op 19 maart vanaf 20.00 uur 
vindt in de Maranathakerk 
een jubileumconcert plaats, 
waar favoriete stukken uit 
de afgelopen twintig jaar ge-
speeld worden, maar ook 
nieuwe stukken. 
Het is een afwisselend pro-
gramma, met muziek van on-
der andere Grieg, Vivaldi en 

Scarlatti. Bij aria’s van Hän-
del wordt het orkest voor de-
ze feestelijke gelegenheid 
versterkt door zangeres Ma-
rieke Steenhoek. 
Het orkest bestaat uit onge-
veer dertig blokfluitisten. De 
lage baspartijen werden aan-
vankelijk gespeeld op de cel-
lo, maar in de loop der ja-
ren zijn er diverse lage fluiten 
aangeschaft, waardoor het 
orkest nu naast alt-, tenor- 

en basblokfluiten ook stan-
daard beschikt over groot-
bas- en contrabasblokfluiten. 

Als het stuk daarom vraagt, 
spelen de orkestleden ook 
op sopraan- of sopranino-
blokfluiten. Deze grote vari-
atie aan fluiten kan een flin-
ke uitbarsting van muziekge-
weld opleveren, wat de naam 
van het orkest verklaart: een 
explosie van blokfluitgeweld.

Akersloot - Woensdag 23 
maart komt presentator en 
entertainer Jack van Gel-
der naar voetbalvereniging 
Meervogels`31 om de jaar-
lijkse sponsoravond op te 
luisteren. Ook oud-Meer-
vogels jeugdspelers Ben en 
Daan Rienstra zijn uitgeno-
digd om door Jack te wor-
den geïnterviewd. Deze bij-
zondere avond is mede te 
danken aan een bod op een 
spreekbeurt van Jack van 
Gelder door de M-Side sup-
portersvereniging tijdens 

het 3FM Serious Request 
2014 in Haarlem. Jack van 
Gelder is vooral bekend 
als sportverslaggever, voor 
het eerst bij de Olympische 
Spelen van Montreal en ge-
roemd om zijn enthousiaste 
commentaar. Ben Rienstra 
is na een aantal mooie jaren 
bij Heracles en PEC Zwolle 
sinds deze zomer een vas-
te kracht binnen de hoofd-
macht van AZ. En ook op de 
carrière van Daan Rienstra 
zal nader ingegaan wor-
den. Hoe is het nu hij, na 

zijn opleiding bij onder an-
dere de jeugd van Ajax en 
Feyenoord zijn professione-
le plek heeft gevonden bij 
eerst Heracles en nu RKC.

Reflex Heren 1 kampioen
Castricum - Nadat Heren 1 
van Squashclub Reflex in de-
cember 2015 al winterkampi-
oen was, liet het team er in 
de tweede helft van het sei-
zoen geen gras over groei-
en. In de eerste twee wed-
strijden van de tweede helft 
tegen de Wadden uit Koog 
Bloemwijk en Squash Alk-
maar, werden de volle vijf-
tien punten gepakt. Er werd 
slechts drie keer verloren tij-
dens het gehele seizoen. Uit-
eindelijk is het verschil tus-
sen Sports World uit Amster-
dam, de nummer twee, en 
Reflex twintig punten gewor-
den. Afgelopen vrijdag stond 

de laatste wedstrijd van het 
seizoen op het program-
ma. Uit tegen Hillegom. Re-
flex deed zijn sportieve plicht 
en won de wedstijd met 13-7. 
Waar het herenteam niet op 
had gerekend was dat zij on-
verwacht in het zonnetje wer-
den gezet door het dames-
team van Reflex. Zij speelden 
een wedstrijd in Den Haag en 
kwamen langs om het feest-
je mee te vieren. Volgend sei-
zoen wordt er door de he-
ren in de promotieklasse ge-
speeld. Heren 2 behaalde de 
vierde plaats in de poule, net 
zoals Dames 2 in de tweede 
divisie.

Jack praat met Ben en Daan

Voorzitter Jan Schipper van D66:

,,Oprispingen in media doen 
naam van partij geen goed”

Castricum - Op 14 februa-
ri schreef Jan Schipper, voor-
zitter D66 afdeling Castricum, 
over de breuk in de Castri-
cumse coalitie. Hij koos voor 
de titel ‘Niettemin Vooruit’, 
om uit te dragen, dat D66, te-
gen vele stromen in, er naar 
streeft om maatschappelijk 
belang boven partijbelang te 
stellen en partijbelang boven 
persoonlijke glorie.
,,De afgelopen vier weken is 
de goede naam van de lo-
kale politiek door oprispin-
gen in openbare en particu-
liere media niet bevorderd. 
Hoewel het de ex-wethou-
der, de fractie en het bestuur 
van D66 Castricum veelvul-
dig moeite kostte op de tong 
te blijven bijten, hebben we 
geen olie op het vuur willen 
werpen. Met name hoe het 
toch mogelijk is dat de ene 
betrokkene er prat op gaat 
de gemeentelijke schuld met 
bijna 40 miljoen te hebben 
kunnen verlagen en een an-
der die stellig beweert dat 
dat gepronk van een pauw is, 
het zou namelijk slechts 1,4 
mln. bedragen.” 
Hilbrand Klijnstra heeft vol-

gens Schipper in de kalen-
derjaren 2012 tot en met 
2015 de totale schuld met 
38 miljoen teruggebracht: 
van 92 naar 54 miljoen. ,,Wel 
is het zo, dat een gedeel-
te van die schulddelging op 
conto komt van de woning-
bouwverenigingen. Vanouds 
loopt hun schuld namelijk via 
de gemeenten. Maar ook de 
kernschuld van de gemeen-
te is in het college met daar-
in Klijnstra in die vier jaar fors 
teruggedrongen: van 67 naar 
46 miljoen. Dus is in de jaren 
2012 tot en met 2015 per sal-
do 21 miljoen kernschuld af-
gelost. Dan de benadering op 
de website van CK&G. Daar 
neemt men niet 2012, maar 
kennelijk 2010 als basisjaar. 
Toen bedroeg de kernschuld 
47,5 miljoen, thans 46,1; afge-
lost per saldo 1,4 miljoen.”

In de loop van de jaren 2010 
en 2011 is de kernschuld van 
de gemeente opgelopen: met 
zo’n 20 miljoen: van 47,5 naar 
67 miljoen. ,,Maar toen deed 
Klijnstra toch ook al financi-
en, hoe kan dat nou? Inder-
daad, het college met Klijn-

stra op financiën ging in mei 
2010 aan het werk. Hij werd 
toen geconfronteerd met fi-
nanciële beslissingen van 
college en raad in de tijd-
geest van de jaren van vóór 
de economische crisis. Toen 
werden majeure financië-
le verplichtingen aangegaan 
voor allerlei langlopende pro-
jecten, bijvoorbeeld de ver-
bouw van het gemeentehuis. 
Het gebouw werd in 2011 
heropend en de financiering 
daarvan verscheen in dat jaar 
ten volle op de schuldenlijst 
van de gemeente. Ondanks 
dat het college 2010-2014, 
met Klijnstra daarin, in 2010 
terstond onze gemeentefi-
nanciën aanpakte, kon zo-
doende de schuld aanvan-
kelijk nog verder oplopen. 
Als dat college toen niet was 
begonnen gas terug te ne-
men, zou de schuld op 1 ja-
nuari 2012 onhoudbaar bo-
ven de 67 miljoen zijn uitge-
stegen. Onze partij was in die 
overmoedige periode 2006-
2010 niet in de raad gekozen 
en had dus ook geen verant-
woordelijke wethouder gele-
verd.” 
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Uitgeest - Dat open dagen 
goed zijn voor de besluitvor-
ming betreffende een studie, 
is in het verhaal van Julian 
duidelijk. Hij bezocht er een 
aantal, liep ook nog mee en 
kwam er achter dat Techni-
sche Bedrijfskunde wat hem 
betreft te algemeen was. 
Maar bij Civiele Techniek had 
hij een ‘dit kon het wel eens 
wordengevoel’. De leerroute 
Civiele Techniek  richt zich op 
het ontwerpen, bouwen, on-
derhouden en beheren van 
infrastructurele bouwwerken 
zoals bruggen, waterkerin-
gen, auto-, spoor- en water-
wegen, havens, vliegvelden 
en tunnels. Julian: “Ik was 
vroeger veel bezig met lego 
maar ook met bouwspelletjes 
op de computer, dus het zat 
er al een beetje in.”
Op de middelbare school 
bleek dat Julian de vakken 
wiskunde en natuurkun-
de vrij gemakkelijk oppak-
te, wat hem bij deze studie 
goed van pas komt. Julian: 
“Ik heb nu ook nieuwe vak-
ken als Toegepaste Mechani-
ca, Vloestofmechanica, Con-

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

Naam: Julian Zoon
Leeftijd: 17 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer 
College Castricum, Havo
Nu: Hogeschool van Amster-
dam, Civiele Techniek  Built 
Environment
Duur: 4 jaar

structief Ontwerpen en Mi-
lieutechniek. Gelukkig geen 
talen meer want daar was 
ik niet zo goed in. Wel le-
ren wij verslagen en presen-
taties schrijven. We krijgen 
met acht studenten project-
les en momenteel ben ik met 
nog iemand bezig een huis 
te ontwerpen voor een kun-
stenaar. Het moet architecto-
nisch mooi zijn en het moet 
allemaal kloppen. Wij modu-
leren met de computer maar 
maken ook een maquette. 
Ik zit rond de twaalf uur per 
week op school en studeer 
veel thuis.” De school leek in 
het begin vrij groot maar nu 
is hij er aan gewend en valt 
het mee. Hij vervolgt: “De le-
raren kennen ons bij naam 

en bij vragen wordt er niet di-
rect een antwoord gegeven 
maar worden wij gestimu-
leerd zelf oplossingen te zoe-
ken.” Onlangs ging de groep 
op studiereis naar Maastricht 
om daar de architectuur te 
bekijken. Naast de docenten 
gingen ook tweede- en der-
dejaars studenten mee. Ju-
lian: “Daardoor leer je meer 
studenten kennen, er is bij-
voorbeeld ook op onze civiele 
techniek verdieping een spe-
ciale tafel waar je vragen aan 
ouderejaars kunt stellen.” Dat 
de groep circa 40% uit meis-
jes bestaat, valt hem reuze 
mee. De bereikbaarheid van 
de Hogeschool is prima. Van-
af Uitgeest reist hij met de 
trein in 45 minuten naar sta-
tion Amsterdam Amstel. Dan 
hoeft hij alleen nog over te 
steken om de school binnen 
te wandelen. Julian lacht: “Ik 
kijk nu wel anders naar ge-
bouwen, je herkent bepaalde 
dingen. Ook vanuit de trein 
zie ik natuurlijk veel.” Stages 
komen pas in het derde jaar 
aan de orde. De keuze hier-
voor kan zowel vanuit school 
als vanuit de student zelf ko-
men maar op dit moment 
weet Julian nog niet waar zijn 
voorkeur naar uit gaat. Ook 
de toekomst ligt wat hem be-
treft nog volledig open maar 
het beroep van Constructeur 
lijkt hem interessant. (Moni-
que Teeling)

Vonkenregen bij 
schoorsteenbrand
Uitgeest - De vrijwillige 
brandweer van Uitgeest en 
de brandweer van Heems-
kerk werden vorige week 
woensdagavond rond kwart 
over acht gealarmeerd voor 
een schoorsteenbrand aan 
de Geesterweg in Uitgeest.
Ter plaatse bleek er inderdaad 
brand te zijn in de schoor-
steen. Uit de schoorsteen 
was een vonkenregen te zien. 
De brandweer heeft met be-
hulp van de hoogwerker van 

brandweer Heemskerk met 
een ramoneur de brandende 
delen uit de schoorsteen ver-
wijderd. Door de ramoneur 
in de schoorsteen tot bene-
den te laten zakken en deze 
met rukken weer omhoog te 
halen, slaat men de in brand 
staande roet-en kool res-
ten van de schoorsteenwand. 
Deze deeltjes worden door 
brandweer beneden opge-
vangen en afgeblust. (Bron: 
www.112-uitgeest.nl)

GroenLinks verder met 
vernieuwd bestuur
Heemskerk/Uitgeest - 
Steffie Hobby neemt afscheid 
als secretaris van Groen-
Links Heemskerk/Uitgeest. 
Ze wordt in haar functie op-
gevolgd door bestuurslid Mi-
chel Lugas. Het bestuur van 
de politieke partij heeft ook 
een nieuw bestuurslid aan-
getrokken: Jeroen Olsthoorn.
Afgelopen maandag vond 
de jaarlijkse algemene le-
denvergadering van Groen-
Links Heemskerk/Uitgeest 
plaats. Tijdens deze verga-
dering is het vernieuwde be-
stuur officieel in functie ge-
kozen. Jacqueline Brethou-
wer is de nieuwe voorzitter, 
zij volgt waarnemend voor-
zitter Jos Burger op. Hij is op 
zijn beurt wederom herkozen 
als penningmeester. Michel 
Lugas, de nieuwe secretaris, 
trad vorig jaar al toe tot het 
bestuur. Het vernieuwde be-

stuur heeft er zin en zit boor-
devol plannen en ambities. 
Zo wordt op 23 mei een the-
ma-avond over economisme 
(de mens en natuur als uit-
gangspunt en niet het geld) 
georganiseerd. Hieraan zal 
medewerking worden ver-
leend door Tweede Kamer-
lid Rik Grashoff. Begin ju-
ni staat ook de jaarlijkse uit-
reiking van de Groene Lint-
jes weer op het programma. 
In het najaar ligt het in de 
planning om een soort ori-
entatiebijeenkomst voor be-
langstellenden in linkse poli-
tiek en met name GroenLinks 
te organiseren. Naast dit al-
les staat ook de nauwere sa-
menwerking met GroenLinks 
Beverwijk en Velsen hoog op 
de agenda. Intussen bereidt 
de partij zich ook geleide-
lijk al voor op de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018.

Het nieuwe bestuur van GroenLinks Heemskerk/Uitgeest met 
van links naar rechts Jeroen Olsthoorn, Michel Lugas, Jacque-
line Brethouwer en Jos Burger

Teampresentatie Edwin 
Ott motoren succes
Uitgeest - Racingteam 
Edwin Ott motoren heeft 
zich zondag gepresenteerd 
op geheel eigen wijze. Op 
het terrein van Camping de 
Swaenebloem stond de trai-
ler van Edwin Ott motoren 
met de motoren uitgestald, 
zodat iedereen deze kon be-
wonderen. 
Ondanks dat het nog fris-
jes was, was de belangstel-
ling groot, zeker voor de mo-

toren, de Yamaha YZF-R6’n 
van de broers Alex en Eric 
Ott en de Yamaha YZF-R1 
van coureur Rob Juwett. De 
broers Ott gaan uitkomen in 
het NK Supercup 600 en Ju-
wett gaat rijden in de NK Su-
percup 1000.
Alex zal pas later in het sei-
zoen zijn opwachting maken, 
terwijl Eric en Rob hun eer-
ste meters gaan rijden op 25 
en 26 maart op het circuit van 

Assen. Ook kon er zondag 
een kijkje genomen worden 
in de Race trailer. De trailer 
is voorzien van 6 bedden, een 
kleine keuken met een zit-
ruimte en een grote werk-
plaats, waar ook de banden 
en onderdelen voor de cir-
cuitservice liggen. Edwin 
Ott levert op het circuit na-
melijk de Metzeler race-
banden,  Yamaha YEC ra-
cingparts, Yamalube raceolie, 
CRC racekuipen voor Yama-
ha Honda Suzuki en Kawasa-
ki, en nog veel meer wat een 
coureur nodig heeft tijdens 
de trainingen en wedstrijden. 
Tevens is Edwin adviseur en 
keurmeester bij de OWcup 
wedstrijden voor alle andere 
coureurs. 
Na deze presentatie kan het 
seizoen beginnen, het mooie 
weer is aangebroken en het 
team heeft er weer zin in. Ie-
dereen is welkom op zater-
dag 26 maart bij de eerste 
wedstrijden op het circuit van 
Assen. De toegang is uiter-
aard gratis. (Karin Ott)
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SP maakt zich zorgen

Castricum - ,,De SP is de af-
gelopen weken nauw betrok-
ken  geweest in het overleg 
om tot een breed werkpro-
gramma te komen voor het 
bestuur van Castricum en 
heeft duidelijk haar stand-
punten naar voren gebracht. 
Belangrijke thema’s waren 
jeugdzorg, participatiestelsel 
volgens Amsterdams model, 
thuiszorg en sociale woning-
bouw boven prestigeprojec-
ten.” 
Aan het woord is SP-frac-
tievoorzitter Marjo Hussla-
ge. ,,Deze punten kwamen al 
zwaar verdund terug in het 
werkprogramma, toch was 
dit blijkbaar te progressief 
voor CDA en GDB. Om de-
ze reden leek het ons ver-
standiger deels goede plan-
nen proberen aan te passen, 

waardoor we ze alsnog zou-
den kunnen steunen. Plan-
nen die lijnrecht tegen onze 
standpunten ingaan zouden 
we natuurlijk niet steunen. 
Dat het CDA en de GDB eruit 
zijn gestapt, geeft aan dat zij 
het sociale gezicht van Cas-
tricum niet willen dienen. We 
vrezen dan ook dat in sociaal 
opzicht weinig gaat verande-
ren in het beleid van onze ge-
meente.” 
Voor de SP heeft het belang 
van een socialer gezicht voor 
Castricum voorop gestaan, 
belangrijker dan het per se 
zelf deelnemen aan de coa-
litie, aldus Husslage. ,,Je kan 
nog zulke mooie plannen en 
afspraken maken, als dit on-
mogelijk wordt gemaakt door 
enorme financiële lasten, dan 
voer je toch een heel ander 
gesprek. Om die reden wil-
de de SP eerst meer inzicht 
in die situatie, omdat pas dan 
op een goede manier afspra-
ken te maken zijn.” De SP is 
benieuwd op welke wijze het 
nieuw te vormen college de 
financiële problemen gaat 
oplossen. 
,,We zouden het als gunstig 
kunnen opvatten dat de ver-
oorzakers van het financië-
le debacle, de partijen die de 
scepter zwaaiden toen deze 
financiële situatie ontstond,  
nu ook voor de gevolgen van 
de kaalslag van de afgelo-
pen jaren moeten opdraai-
en. Maar we maken ons gro-
te zorgen over de wijze waar-
op, en ten koste van wie, dit 
zal gaan gebeuren.” 

Ruime belangstelling 
voor debat Oekraïne

Castricum - Journalist Chris 
Aalberts van The Post Onli-
ne kwam er voor naar Castri-
cum en schreef er een stuk 
over dat te lezen is op de si-
te. De belangstelling voor het 
debat vrijdagavond in Gees-
terhage was niet gering. Eu-
roparlementariërs Dr. Den-
nis de Jong (SP) en Marietje 
Schaake MA (D66) spraken 
over assioatieverdrag met 
Oekraïne.
,,Een aangename ervaring, 
zo betitelden veel bezoe-
kers het debat”, aldus Petra 
Gazendam, woordvoerder 
van de SP. ,,De opkomst was 

met rond de honderd men-
sen bijzonder goed te noe-
men. De SP organiseerde 
deze avond en koos voor een 
respectvolle insteek voor zo-
wel de voor- als de tegen-
standers van het Associatie-
akkoord OekraÏne, zodat het 
publiek die avond naar huis 
kon gaan met het idee ook 
echt geïnformeerd te zijn. 
Ron de Haan vervulde zijn 
taak als gespreksleider uit-
stekend en liet het publiek 
een hoofdrol spelen. Zowel 
Marietje Schaake als Dennis 
de Jong kregen ruim te tijd 
voor hun antwoord.”

Bekers voor Cas RC
Castricum - In Almere werd
een Bondsdagtoernooi ge-
speeld voor de jonge rug-
byers van Cas RC. De afge-
lopen maanden hebben de 
rugbyspelers hard gewerkt 
aan hun skills, waaronder 
hun schijnbewegingen, dum-
my passes en positiespel om 
de tegenstander op het ver-
keerde been te zetten, zodat 
de spelers door de gaten van 

de verdediging heen konden
breken om een try te druk-
ken. De Benjamins van Cas 
hebben laten zien dat ze een 
groot doorzettingsvermogen 
hebben en vooral plezier be-
leven in het spel. De Turven 
werden derde van het toer-
nooi. Zowel de Benjamins als 
de Mini’s van Cas RC namen 
overtuigend de beker van de
eerste plaats mee naar huis.

Lenteconcert Excelsior
Limmen - Zaterdag 2 april 
verzorgt muziekvereniging 
Excelsior een lenteconcert 
Vredeburg met het oplei-
dingsorkest en harmonieor-
kest onder leiding van Lies-
beth Zonneveld en de slag-
werkgroep onder leiding van 
Floris van Tol. Het concert 

wordt geopend door de slag-
werkgroep. Slagwerkgroep 
Excelsior werd opgericht in 
1957 en bestaat dus in 2017 
60 jaar. Bij de start bestond 
de bezetting uit trommels 
aangevuld met een grote 
trom en twee dieptrommen. 
Tegenwoordig wordt er ook 

Slecht horen

Castricum - Onder coördi-
natie van Welzijn Castricum 
hebben de ouderenbonden 
en Hoormij/NVVS de krach-
ten gebundeld. Op 18 maart 
verzorgen zij een themamid-
dag over ‘hoe om te gaan met 
slechthorendheid’. De pre-
sentatie ‘Wat zegt u?’ wordt 
verzorgd door Francien Eller-
meijer, ervaringsdeskundige 
en voorlichter voor de ‘Ne-
derlandse Vereniging Voor 
Slechthorenden’. De lezing is 
bedoeld voor slechthorenden 
en andere belangstellenden. 
Een schrijftolk, deze maakt 
de gesproken teksten lees-
baar, en ringleiding zijn aan-
wezig. 
Vanaf 14,00 uur in De Kern. 
De lezing is kosteloos.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft na een verzuim 
van een week, de draad weer 
opgepakt door de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd 
om de KPB-cup op de Clop-
penburgh met overmacht op 
zijn naam te schrijven. De 
strijd om de resterende po-
diumplekken was lange tijd 
spannend. Het verschil tus-
sen Wilfred Knegt en Henk 
Louwe schommelde steeds 
tussen de dertig en vijftig 
meter. Ook Henk Jan Ver-
donk senior leek zich lange 
tijd te gaan mengen in die 
podiumstrijd. Wilfred werd 
tweede gevolgd door Henk 
Louwe.

Henk slaat toe

E-teams lekker verwend
Castricum - Vanwege het 
verlengen van het sponsor-
contract met drie jaar van het 
Johanna’s Hof E-Top Tourna-
ment van FC Castricum mo-
gen alle twaalf E-teams van 
FC Castricum de komende 
weken pannenkoeken eten 
bij Johanna’s Hof. Zaterdag 
12 maart waren de E3, E4, E8 
en ME1 aan de beurt. Drie 
teams hadden hun wedstrijd 
gewonnen en eentje had ge-
lijkgespeeld (ME1). Dik ver-
diend dus, die traktatie!

gebruik gemaakt van me-
lodisch slagwerk, wat zorgt 
voor een vergroting van het 
muziekrepertoire. Hierdoor 
wordt er wel steeds meer na-
druk gelegd op de stilstaan-
de- en optredens binnen. 
Daarna is het de beurt aan 
het opleidingsorkest. Het or-
kest bestaat uit leerlingen die 
minimaal een jaar les heb-
ben bij de vereniging. Hier-

bij krijgen zij ondersteuning 
van enkele leden uit het har-
monieorkest. De avond wordt 
afgesloten met het harmo-
nieorkest. Allereerst wordt 
het harmonieorkest in twee-
en gesplitst; in een houtsec-
tie en in een koper- en slag-
werksectie. Daarna zullen zij 
ook gezamenlijk als harmo-
nieorkest optreden. Entree is 
gratis, aanvang 20.00 uur.

Geluidmeetpost 
vliegtuigen

Regio - Veel inwoners er-
varen in toenemende mate 
overlast van het vliegverkeer 
boven de gemeente. De ge-
meente Heiloo zet zich al ja-
ren in voor een geluidmeet-
post in het dorp als hulp-
middel om de ondervonden 
overlast te onderbouwen. 
Dit jaar is het verzoek ge-
honoreerd en stelt Schiphol 
kosteloos een geluidmeet-
post beschikbaar. De meet-
gegevens zijn door ieder-
een direct in te zien via de 
website http://nomos.schip-
hol.nl. De mast komt uitein-
delijk eind 2016 te staan op 
het dak van een gemeente-
gebouw. 
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Voorjaarsshow Jan Makkes

,,Zijn leven was wonderlijk, 
zijn werk nog meer”

Regio   Rond Pasen en Pink-
steren kan men in de Muse-
umboerderij Jan Makkes te 
Velserbroek weer genieten 
van een wereld vol kleur op 
een unieke locatie. De Paas-
expositie is van zaterdag 19 
maart tot en met zondag 3 
april. De Pinksterexpositie is 
vanaf Hemelvaartsdag 5 mei 
tot en met maandag 16 mei, 
dagelijks tussen 11.00 en 
18.00 uur. 
Aan de hand van veel eer-
der niet getoond werk krijgt 
de bezoeker een goede in-
druk van het talent, het unie-
ke kleurgebruik en de mens 
Jan Makkes. Ongeveer hon-
derd schilderijen,  pastels, te-
keningen en gouaches wor-
den vertoond in verschillende 
ruimtes in de Museumboer-
derij die speciaal hiervoor in 

sfeer is gebracht. De toegang 
is gratis.
 
Jan Makkes (1935-1999) was 
als schilder bekend door zijn 
bijzondere kleurgebruik. Op 
de tentoonstelling is te zien 
dat hij in alle schilder- en te-
kentechnieken een meester 
was. Geen onderwerp was 
hem vreemd. Als er ergens 
werd gebouwd was Makkes 
er vaak bij om er tekeningen 
of schilderijen van te maken. 
Zowel lokale, Nederlandse 
als internationale onderwer-
pen zijn te zien op zijn schil-
derijen. 
Jan Makkes was meer dan 
een kunstenaar; door zijn 
contacten met wereldleiders 
die hem om zijn werk bewon-
derden wist hij veel te berei-
ken op het gebied van vre-

de. ,,Zijn leven was won-
derlijk, maar zijn werk nog 
meer¹¹, vertelt zijn weduwe 
Elly Makkes. In de eeuwen-
oude museumboerderij waar 
Jan Makkes jaren woonde 
en werkte zijn veel foto¹s van 
deze bijzondere kunstenaar 
te zien, zowel werkend als tij-
dens zijn ontmoetingen met 
de groten der aarde. Elly ver-
telt graag over Jan en geeft 
samen met anderen rondlei-
dingen door de boerderij, die 
zowel binnen als buiten een 
plaatje is. 

Uiteraard is het aanwezi-
ge werk van Jan Makkes te 
koop, net als het prachtige 
fotoboek over zijn leven. Lo-
catie: Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Buiten genoem-
de tijden is men na telefoni-

Regio Adviseurs Heemskerk heeft 
veel aandacht voor particulieren

Heemskerk - Wacht niet te 
lang met het indienen van 
de aangifte inkomstenbelas-
ting. Wie voor 1 april aangif-
te doet, krijgt voor 1 juli be-
richt van de Belastingdienst. 
Regio Adviseurs in Heems-
kerk staat klaar om particu-
lieren en bedrijven te bege-
leiden met het invullen van 
de aangifte.

In oktober 2014 heeft Regio 
Adviseurs zich in Heemskerk 
gevestigd. Dit administratie-
kantoor staat onder leiding 
van Erik Leeuw, die al sinds 

1986 een eigen administra-
tie- en advieskantoor heeft 
en voor Regio Adviseurs te-
vens het hoofdkantoor voor 
Noord-Holland vormt. Leeuw 
heeft de afgelopen jaren ge-
investeerd in de nieuwste 
software en beschikt uiter-
aard over een vergunning om 
de diverse aangiftes digitaal 
naar de Belastingdienst te 
mogen verzenden. De klant 
heeft daarvoor dus zelf geen 
DigiD nodig. Regio Adviseurs 
is een samenwerkingsver-
band tussen meerdere admi-
nistratie-, advies- en accoun-

sche afspraak welkom, bel 
hiervoor met 023-5376227. 
Parkeren kan op 100 meter 
afstand van de boerderij bij 

voetbalvereniging VSV aan 
de Hofgeesterweg. Zie ook 
www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

tantskantoren. De betrok-
ken kantoren hebben jaren-
lange ervaring en eigen spe-
cialisaties in het vakgebied. 
Dankzij deze samenwerking 
zijn opdrachtgevers verze-
kerd van de juiste experti-
se, korte communicatielij-
nen en continuïteit in dienst-
verlening. Door deze samen-
werking is Erik Leeuw nu nog 
beter in staat de klanten te 
voorzien van de juiste cijfers 
en adviezen op het juiste mo-
ment. Tijdelijk kan men ook 
op woensdagavond en za-
terdag (10.00 - 15.00 uur) te-
recht voor het laten verzor-
gen van de aangifte. De ove-
rige openingstijden zijn dins-
dag, woensdag en vrijdag 
van 08.30 tot 17.30 uur. Het 
is verstandig om eerst een 
afspraak te maken via 0251 
296965 of 06 20599238. Het 
motto van Erik Leeuw: ‘Tax is 
Fun!’

Regio Adviseurs is gevestigd 
aan de Rijksstraatweg 41 in 
Heemskerk (tegenover Al-
bert Heijn).

Heemskerk - Zondag 20 
maart wordt een spirituele 
beurs gehouden in de sport-
hal op de Kerkweg 221 van 
11.00 tot 17.00 uur. Astro-
logen, mediums, kaarleg-

Spirituele beurs sters en paragosten zijn van 
de partij, er is aandacht voor 
massage, reiki, kunst, boe-
ken, aurafotografi e, psycho-
metrie, er zijn sieraden, edel-
stenen en welnessproducten. 
Elke 25e bezoeker krijgt een 
gratis consult. Tussen 11.00 

en 11.45 uur geldt 50% kor-
ting op de toegangsprijs van 
vijf euro en bij de Kringloop-
winkel op de Rijksstraat-
weg 63a in Heemskerk wordt 
een kortingsbon aan klan-
ten weggegeven die geldt na 
13.00 uur. 

Regio - Design, moderne 
én klassieke kunst; dat is te 
zien op de kunstbeurs Eldo-
rade die van 18 tot en met 
20 maart gehouden wordt 
in château Duinlust in Over-
veen. Redelijk geprijsde ou-
de en hedendaagse kunst-
objecten van goede kwali-
teit worden gepresenteerd 
in het neorenaissance châ-
teau uit 1881, gelegen op het 
landgoed Duinlust. Liefheb-
bers van zowel eigentijdse 
als klassieke kunst, maar ook 
van antiek kunnen hun hart 
ophalen om iets unieks en 
interessants te vinden tussen 
de vele verrassende werken 
die worden gepresenteerd. 
Zowel verleden als heden 
zijn aan te treffen in allerlei 
stijlen, vormen en expressies. 

Denk aan schilderijen, aqua-
rellen, prenten en etsen. Dit 
geldt ook voor het  glaswerk, 
beelden, keramische objec-
ten en handgemaakte siera-
den. Verder zilver, kristal, fi jn 
porselein en unieke kunstob-
jecten. Iedere bezoeker ont-
vangt in de kunstboeken-
stand van Uitgeverij Arti het 
Palet en Atelier kunstmagazi-
ne gratis, zolang de voorraad 
strekt. Verschillende deelne-
mers zullen meegebrachte 
objecten taxeren voor inkoop 
of inruil. Adres: Duinlustweg 
16 in Overveen, parkeren is 
gratis. Vrijdag 18 maart van 
19.00 tot 22.00 uur met gratis 
entree voor de tweede per-
soon. Zaterdag 19 en zondag 
20 maart van 11.00 tot 17.00 
uur.

Eldorade; kunst in kasteel
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Dat kan niet waar zijn 2
De gemeentepolitiek is een steeds spannender wordende soap en de 
bestuurbaarheid van de gemeente daalt steeds sterker. Oproep aan po-
litiekleiders om over hun eigen schaduw heen te stappen. In een eerder 
ingezonden brief heb ik mijn verbazing uitgesproken voor het gedoe 
in de gemeenteraad van Castricum:  veel discussie over de fi nanciële 
en organisatorische problemen, maar geen oplossingsgerichte maatre-
gelen. Een coalitiecrisis verder wordt het, je houdt het bijna niet voor 
mogelijk, alleen nog maar erger. Het gaat in de gemeenteraad alleen nog 
maar over poppetjes en ego’s, aan haar eigenlijke taak: het richting ge-
ven aan het bestuur van de gemeente, lijkt de gemeenteraad helemaal 
niet meer toe te komen. Deze crisissituatie is te ernstig en zal, ook voor 
de burgers van Castricum, te grote (ook fi nanciële) gevolgen hebben, 
om nu over schuldvraag en ragdunne coalities te spreken. Elke smalle 
coalitie zal leiden tot het gooien van modder en poppetjesgedoe, wat 
ten koste zal gaan van het oplossen van de grote fi nanciële en orga-
nisatorische problemen van de gemeente. Bij nieuwe gemeenteraads-
verkiezingen over twee jaar zal de opkomst dalen en de ruimte voor 
nieuwe politieke groeperingen toenemen. Kortom de bestuurbaarheid 
van Castricum komt nog verder onder druk.
Het is tijd voor crisismanagement! In dat kader zou ik de politiekleiders 
van de gekozen partijen in de gemeenteraad willen oproepen om een 
raad breed draagvlak te creëren voor een pragmatisch werkprogramma 
voor de komende twee jaar. Centraal hierin dienen de oplossing van de 
fi nanciële en organisatorische problemen van de gemeente te staan. Op 
basis hiervan kan dan een nieuw college gevormd worden, waarbij ook 
continuïteit en beperking van onnodig wachtgeld  een rol zou moeten 
spelen. Het ligt voor de hand dat de onafhankelijk voorzitter van de ge-
meenteraad, die ook deel uitmaakt van het te vormen college van B&W, 
burgemeester Mans, te verzoeken het voortouw te nemen voor de ge-
sprekken in dit kader.  Alleen op deze manier stoppen we de soap en 
schuiven we de grote organisatorische en fi nanciële problemen van de 
gemeente niet door naar de toekomst. We beperken ook dat de burger 
van Castricum nog verder de dupe wordt van het gekrakeel in de ge-
meenteraad, want de rekening van het wanbeleid zal ongetwijfeld bij de 
burger gelegd worden. Gekozenen door het volk van Castricum: neemt 
uw verantwoordelijkheid. 
Jan Postma 

Vitesse ‘22 laat zich 
opnieuw aftroeven: 1-0

Castricum - Medio oktober 
vorig jaar ging Vitesse in de 
eerste onderlinge confronta-
tie thuis met 0-2 ten onder 
tegen Wijk aan Zee. Vitesse 
stond toen op een gedeelde 
eerste plaats en dacht ken-
nelijk de laag geklasseerde 
tegenstander wel even te ver-
slaan. Maar dat liep dus heel 
anders. Na een 0-2 ruststand 
bleek Vitesse niet bij mach-
te om ook maar één keer te-
gen te scoren. Wie dacht dat 
Vitesse dit keer wel revanche 
zou nemen voor die smade-
lijke nederlaag kwam bedro-
gen uit. 
Alleen in het begin van de 
eerste helft wist Vitesse Wijk 
aan Zee onder druk te zet-
ten, en zelfs nog een kans-

je te creëren. Het ging mis, 
toen Rick Poel een onmoge-
lijke bal kreeg te verwerken 
en een overtreding moest 
maken midden voor doel, net 
buiten het strafschopgebied. 
Dat leverde hem ook een ge-
le kaart op en 1-0. Vlak voor 
tijd was Rik Beentjes nog het 
dichtst bij de gelijkmaker, 
maar zijn afstandsschot ging 
net naast de verkeerde kant 
van de paal. In de blessure-
tijd wist Wijk aan Zee uit een 
counter nog een tweede keer 
te scoren, maar dat doelpunt 
werd afgekeurd. Niet veel la-
ter gingen de handen echter 
alsnog de lucht in en zo pak-
ten ze alle zes punten af van 
een ogenschijnlijke kampi-
oenskandidaat. 

Castricum - Badmintonclub 
Castricum heeft op 11 maart 
een bedrag van 1.995 euro 
ontvangen voor een shuttle-
machine van het Schiphol-

Cadeau Schiphol fonds. Het Schipholfonds is 
in 1994 opgericht, op initia-
tief van Amsterdam Airport 
Schiphol, met als doel de 
maatschappelijke betrokken-
heid met de omgeving tot ui-
ting te brengen. 

Speel-o-theek doet ook 
mee aan Paasactie

Castricum - Op zaterdag 
26 maart worden er weer 
paaseieren verstopt in 
Castricum met 120 prij-
zen. Via de Facebook-
pagina Paasactie kan de 
speurtocht beginnen. 

,,Wat onwijs leuk om op deze 
manier kinderen blij te ma-
ken, dacht ik toen ik de paas-
actie vorig jaar in de krant 

las”, vertelt Natalie van der 
Kolk, voorzitter van Speel-o-
theek Castricum. ,,We heb-
ben dezelfde doelgroep, dus 
hier moeten we aan mee-
doen.” 
Organisatrice Simone Bakker 
vindt dat een goed idee. Na-
talie: ,,We geven graag vier 
bonnen voor een lidmaat-
schap cadeau voor de paas-
actie. 

Demonstratie
Castricum - Zaterdag 19 
maart geeft Mieke Rozing 
een demonstratie bij Lijsten-
makerij Bij Bakker. Ze maakt 
structuren met gesso en 
glas beads medium, daarna 
werkt ze verder met olieverf 
van Rembrandt, van Gogh en 
Scheveningen. Ze laat zich 
inspireren de Duits-Zwitser-
se kunstschilder Paul Klee. 
Mieke is aan het werk te zien 
van 10.00 tot 15.00 uur. Tij-
dens de demonstratie geldt 
10% korting op alle olieverf. 
Lijstenmakerij Bij Bakker is 
te vinden op de Dorpsstraat 
102, Castricum.

Castricum - In de week voor 
Pasen wordt in de Mara-
nathakerk een meditatieve 
dansavond gehouden, waar-
bij dansen, tekst, muziek en 
symboliek elkaar afwisse-
len. De dansen zijn eenvou-
dige kringdansen, die duide-
lijk worden uitgelegd. Dans-
ervaring is niet nodig; ieder-
een kan meedoen op woens-
dag 23 maart vanaf 20.00 uur. 
Aanmelden via 0251-652729 
of jennyappers@casema.nl.

Meditatief 
dansen

Toelichting componist 
op Armeense Rhapsody

Castricum - Op zondag 20 
maart vindt er in het Jac. P. 
Thijsse College een con-
cert plaats van het Fanfa-
re Orkest Emergo. Dit con-
cert is ter voorbereiding 
op het Open Nederlands 
Fanfare Kampioenschap, 
waarbij de Armeense 
Rhapsody centraal staat. 

De componist van dit beel-
dend werk, Eduard de Boer, 
geeft op zondagmiddag een 
toelichting en uitleg geven 
op zijn eigen compositie. Het 
concert begint om 15.00 uur, 
de entree bedraagt vijf euro.
Eduard de Boer is een Ne-

derlands componist, muziek-
pedagoog, dirigent en pia-
nist. Hij is ook bekend onder 
zijn pseudoniem Alexander 
Comitas. Tijdens de viering 
van het 100-jarig bestaan van 
Emergo in 2008 heeft hij een 
werk voor Emergo gecompo-
neerd met de titel ‘Brass’. 

Kampioenschap
Op 9 april vindt het Open 
Nederlands Fanfare Kampi-
oenschap plaats in Drach-
ten. Voor de eerste divisie is 
de Armeense Rhapsody ge-
kozen. Tijdens dit kampioen-
schap wordt één compositie 
gespeeld door elk orkest. Er 

zullen negen orkesten deel-
nemen in de eerste divisie, de 
hoogste divisie op dit kampi-
oenschap. 

Voor de Castricumse muzi-
kanten is het een grote eer 
dat de componist zelf een 
toelichting komt geven op dit 
prachtige werk. 



Na diner bij Zoomers gratis 
naar huis met Taxi Castricum

Castricum - Taxi Castricum 
heeft samen met strandpa-
viljoen Zoomers een mooie 
actie bedacht. Wie de ko-
mende drie maanden gaat 
dineren bij Zoomers en er-
voor kiest met de taxi heen 
en terug te gaan, hoeft al-

leen de heenreis te beta-
len. Comfortabel, geen par-
keerkosten en het is op de-
ze wijze mogelijk te genieten 
van een goed glas wijn tij-
dens de maaltijd. Een reser-
vering gemaakt tussen don-
derdag en zondagavond en 

Voetbalquiz en keezen 
bij voetballers Limmen
Limmen - Vrijdag 18 maart 
is er keezen in de kantine 
van voetbalvereniging Lim-
men. Keezen is gemakkelijk 
te leren, dat kan ter plekke 
die avond. Het is een geheel 
verzorgde avond. De kof-
fi e, drankjes, hapjes en prij-

zen zitten bij de entree van 
twintig euro in. De aanvang 
is 20.00 uur en opgeven kan 
per koppel via info@vvlim-
men.nl of aan de bar in de 
kantine.
Het is geen grapje, op 1 april 
is er de derde editie van de 

gebruikmaken van deze ac-
tie? Bel dan de reservering 
met Taxi Castricum op 06-
29400800. Een andere ser-
vice die Taxi Castricum is het 
vervoer naar of vanaf Schip-
hol. Dat is al mogelijk van-
af 49,00 euro. Een en ander 
is afhankelijk van het aan-
tal personen en het aantal 
adressen waar naartoe ge-
reden moet worden om de 
passagiers op te halen of 
weg te brengen. Kijk voor de 
voorwaarden op taxi-castri-
cum.nl. Ook voor groepsver-
voer naar en van festivals en 
evenementen geldt een spe-
ciaal tarief.
Taxi Castricum rijdt met een 
fi jne, nieuwe Mercedes-bus 
waar maximaal acht perso-
nen in passen. Betalen met 
pinpas en creditcard is mo-
gelijk en voor de kinderen 
zijn er speciale zitverhogers. 
Het is mogelijk Taxi Castri-
cum 24 uur per dag en 7 da-
gen per week te bellen voor 
reserveringen en verdere in-
formatie: tel.: 06-29400800.

voetbalquiz bij voetbalvereni-
ging Limmen. Het wordt weer 
een avondvullend program-
ma met uitdagende voetbal-
vragen. Geef een team zo 
spoedig mogelijk door via 
info@footballkings.nl of in-
fo@vvlimmen.nl. Er is plaats 
voor 25 teams, elk team be-
staat uit vier personen. Kos-
ten per team tien euro. Aan-
vang van de quizavond is om 
19.15 uur in de kantine. Het 
adres is Dampegheestlaan 2.

www. .nl

www. .nl
Castricum - Amnesty Inter-
national houdt voor de veer-
tiende keer een landelijke 
collecte. Van 13 tot en met 
19 maart gaan in heel Ne-
derland vrijwilligers de straat 
op. Vorig jaar werd tijdens 
de collecte in de gemeen-
te 5.163 euro opgehaald. In 
2015 gingen in heel Neder-
land 25.000 vrijwilligers langs 
de deuren en werd 1,59 mil-
joen euro opgehaald voor 
het mensenrechtenwerk van 
Amnesty. Met het geld kan 
Amnesty haar werk blijven 
doen. Amnesty Internatio-
nal is een onafhankelijke we-
reldwijde beweging van ze-
ven miljoen mensen in meer 
dan 150 landen, die zich inzet 
voor slachtoffers van schen-
dingen van mensenrechten. 
Hiervan steunen twee mil-
joen mensen Amnesty fi nan-
cieel als lid, donateur of  vas-
te begunstiger. Amnesty Ne-
derland is met 255.000 leden 
één van de grootste afdelin-
gen.

Collecte voor 
Amnesty

Voorkom losse eindjes 
in relaties
De toename van het aantal zelfstan-
dige ondernemers zonder personeel is 
kenmerkend voor deze tijd; de zoge-
naamde zzp¹ers. Velen sluiten zich aan 
bij de Ondernemers Vereniging Castri-
cum. Ondernemers die hun talent inzet-
ten voor het verkrijgen van inkomsten. 
Michaëla Wierdsma, zzp’er bij Verander 
Gedrag Nu stelt ze voor en vraagt door.

In de kleurrijke woonkamer doet Colette Pastoor haar verhaal. Ze 
onderneemt al ruim dertig jaar en eigenlijk is ze er nog niet hele-
maal uit. Wat doet ze nu eigenlijk? ,,Ja, laat ik het maar relatietech-
neut noemen.” Zo combineert ze haar vroegere werk met haar hui-
dige passie: relaties.
Als globetrotter was ze internationaal secretaresse, echter voor haar 
honden zocht ze meer rust.  Werken in Nederland. Met een gevoel 
voor techniek werd ze Microsoft service engineer.  Na het ontmoe-
ten van haar soulmate en tegenpool Eric Ebben met zijn werk als 
adviseur en docent huwelijksrecht, kwam haar oude pijn naar bo-
ven bij de trieste verhalen over vechtscheidingen en boedelverde-
lingen.
 
Knel zitten
Als kind heeft ze knel gezeten. ,,Was er maar iemand die tegen mijn 
ouders had gezegd dat het ook anders kon”, verzucht Colette. En 
daar direct fel op volgend: ,,Een kind is de dupe van het onvermo-
gen van ouders om te communiceren. Het botsen tegen onmacht 
heeft zo¹n negatief effect op je, zowel mentaal als fysiek.” Als kind-
behartiger heeft Colette dat continue voor ogen. Waarom ze doet 
wat ze doet, is duidelijk. 
Die felheid typeert Colette. Ze is uitgesproken, luisterend, meeden-
kend en oplossingsgericht. Ze is geen meehuiler met haar klanten 
en ze loopt geen groep achterna. Haar man Eric schuift even aan en 
beaamt: ,,Colette is een intuïtief mediator, ze weet exact wat mensen 
in een bepaalde fase nodig hebben. Het is bijzonder om te zien hoe 
een persoon in een gesprek letterlijk uit zijn of haar schulp kruipt.”
Colette vult dat aan. Het is het bewustwordingsproces tijdens de 
gesprekken als family mediator dat zorgt dat er een draai naar de 
toekomst gemaakt wordt. ,,Als er weer respect voor elkaar is, gaan 
mijn klanten weer de goede kant op”, vervolgt Colette. ,,Het is het 
afsluiten van een periode en daarna verder gaan, als echtpaar of als 
ex-echtpaar met oog voor de relaties om hen heen.” 
 
Talent in verbinden
Het ondernemerschap bevalt Colette prima. Het talent om te ver-
binden maakt ze waar in haar werk. Zo verbindt ze ook privéont-
moetingen met werkontmoetingen. Ze netwerkt bij voorkeur in 
bekende omgeving. Ze vindt het moeilijk om iets over zichzelf te 
vertellen en door de vertrouwde omgeving wordt ze ‘geforceerd’ 
dat te doen. Er zijn dan meer overeenkomsten dan alleen werk.
Haar ondernemerstip is om voor een goede boekhouder te zorgen. 
Die is geld waard met zijn/haar ideeën en voorkomt onverwachte 
rekeningen van de belastingdienst.
Dat Colette blij wordt van haar drie honden is duidelijk met overal 
hondenkussens in huis. Haar 21-jarige tweelingzonen geven haar 
ook plezier. Echt blij wordt ze van haar man. ,,Hij maakt dat ik minder 
op mezelf gericht ben.”  Colette mag graag breien en haken. ,,Vooral 

mutsjes, die zijn in een avondeen avond 
af”, glimlacht ze. Is er toch weer die ver-
binding; van een losse draad een een-
heid maken.

Michaëla spreekt OVC talent:

Colette Pastoor
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