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Castricum - De motie van de 
VDD, CDA en Forza om een 
mobiele beveiligingscamera in 
te zetten in de dorpskom heeft 
steun gekregen van een meer-
derheid de raad. Tegenstan-
ders, waaronder burgemeester 
Mans, maken bezwaar voor-
al vanwege de schending van 
het recht op privacy. Het ko-
mende half jaar wordt de be-
veiligingscamera steekproefs-
gewijs ingezet. Sinds vorig jaar 
heeft de burgemeester de be-
voegdheid om camerabeveili-
ging toe te passen in de ge-
meente met een mobiele ca-
mera die in het bezit is van 
de BUCH-gemeenten. Na-

dat er in korte tijd twee hef-
tige gewelddadige inciden-
ten hebben plaatsgevonden 
in de dorpskern van Castri-
cum, kwam VVD met de mo-
tie. De politie van Castricum 
heeft al eerder aangegeven 
dat camera’s een hulpmid-
del zijn om daders van on-
der andere vandalisme be-
ter op te sporen. In de poli-
tiecijfers van 2016 is te zien 
dat er 54 officiële meldingen 
zijn geweest van diverse ver-
nielingen. 

Steun kwam uit de hoek van 
GDB, CKenG en een raads-
lid van SP.

Camera in het dorp

Geen onderzoek naar 
draagvlak vuurwerk

Castricum - Het idee van 
GroenLinks om het draag-
vlak te laten onderzoeken 
onder de inwoners voor ver-
schillende alternatieven voor 
het vuurwerkbeleid, heeft het 
niet gehaald in de gemeente-
raad. Alleen SP en een raads-
lid van D’66 gingen mee met 

de motie. Als alternatief werd 
onder andere voorgesteld 
een centraal professioneel 
vuurwerk te organiseren en 
speciale locaties aan te wij-
zen voor het afsteken van 
vuurwerk om zo andere lo-
caties in de gemeente vuur-
werkvrij te maken.

Regio - Onlangs heeft de 
PvdA Castricum aanbeve-
lingen opgesteld over het 
openbaar vervoer. Reizigers-
vereniging Rover afdeling 
Noord-Holland Noord heeft 
daarop gereageerd. Naar het 
gevoel van Rover klinkt in de 
brief van de PvdA de opvat-
ting door dat het beroerd is 
met het OV en dat het nog 
slechter wordt. Met een der-
gelijke opvatting is Rover het 
niet eens. 
Castricum is met een vier 
maal per uur verbinding naar 
Amsterdam en Utrecht op 

werkdagen en zaterdag een 
bevoorrecht NS-station, zo 
wordt gesteld. Waarschijn-
lijk zal deze frequentie van-
af december ook op zondag 
worden geboden. De verbin-
ding naar Haarlem en Den 
Haag zijn de laatste jaren 
wel slechter geworden. Ro-
ver heeft in overleg met NS 
gedaan gekregen dat er in 
de spits weer een intercity is 
gaan rijden tussen Castricum 
en Haarlem.
In de open brief stelt de PvdA 
zes maatregelen voor. Met 
twee daarvan is Rover het 

eens, de andere zijn inmid-
dels achterhaald, zijn onmo-
gelijk of onwenselijk. Met het 
voorstel van de PvdA om al-
le IC’s in Zaandam te laten 
stoppen is Rover het eens. 
Dat geldt ook voor het idee 
de IC Alkmaar-Haarlem in 
twee richtingen te laten rij-
den. Rover stelt de PvdA voor 
verder te praten over de ver-
beteringen van het openbaar 
vervoer.

Rover reageert op voorstellen PvdA

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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ZAKJE GESORTEERD, 200 GRAM
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Het HELE JAAR
in de aanbieding

Ariel 
wasmiddelen
Alle soorten 
3 verpakkingen              /                        /14,25 - 39,57
Nu 9,50 - 26,38

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten 
4 pakken             /                    /8,16 - 11,56 
Nu 6,12 - 8,67

Lay’s chips
Alle soorten 
2 zakken à 300 gram              /           3,36

Unox  
soepen
Alle soorten 
3 blikken à 800 ml              /                  /4,59 - 5,49 

 *  Alle combinaties mogelijk:  
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.  
• 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com 
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(Zie advertentie elders in deze krant)
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1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
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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
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®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924

Zonneboilers
Zonnepanelen
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
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Airconditioning
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Zaterdag 25 maart
10:00 - 12:00 uur

Locatie: Dorpshuis De Kern 
Overtoom 15, Castricum

aanmelding en nog meer 
informatiebijeenkomsten:

www.vrijschoolcastricum.nl

Vrijeschool Castricum 
start in september 2017

Meld je nu aan!

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Als slapen een 
probleem wordtBurgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

0251 - 652 430

RAAPSTEELTJES
GESCH. AARDAPPELEN

2 KALFSWORSTJES
Voor 2 personen €5,99

KALFSTARTAAR
ELKE 2e GRATIS

VITELLO TONNATO
MET GRATIS BAKJE SAUS

KALFSSCHNITZEL
25% KORTING
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Ingezonden brieven:
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gemeente. Uw ingezonden brief dient 
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Culturele Manifestatie komt terug
Castricum - Liefhebbers van 
kunst en cultuur kwam af-
gelopen weekend volop aan 
hun trekken tijdens de Cul-
turele Manifestatie die in 
Nieuw Geesterhage werd 
gehouden. Op het podium 
zang, dans en theater En er 
waren verschillende work-
shops  beeldende kunst. Het 
begon allemaal met een op-
treden van het grootste kin-
derkoor van Castricum die 
de opening verzorgden. Wet-
houder Steeman liet zien dat 
hij zijn klassiekers kent; hij 
zong mee met ‘Op een onbe-
woond eiland’. Over twee jaar 
is er weer een Culturele Ma-
nifestatie. Foto kinderkoor: 
Henk Hommes, foto dans van 
Fruns en fototentoonstelling 
van Fotoclub Castricum: Pe-
ter Savenije.

Prestigieuze prijs voor 
Rineke Dijkstra

Bakkum - Rineke Dijkstra, 
die opgroeide in Bakkum, 
heeft voor haar gehele oeu-
vre de Hasselblad Award ge-
wonnen, een van de belang-
rijkste onderscheidingen in 
de fotografi e. Zij is de eerste 
Nederlandse fotograaf die 

deze prijs krijgt. Ze ontvangt 
de prijs van 1 miljoen Zweed-
se kronen (105.000 euro) op 
9 oktober in Göteborg. 
Het bekendst is Rine-
ke geworden met haar se-
rie Strandportretten (1992-
1994).

De Oude Keuken
Dockside en lekker eten 

op Saint Patricks Day 
Bakkum - Op 17 maart vie-
ren de Ieren wereldwijd Saint 
Patrick¹s Day, hun nationa-
le feestdag. In het jubileum-
jaar van De Oude Keuken 
wordt dat speciaal gevierd 
met op vrijdagavond de band 
Dockside in de grote zaal. De 
Oude Keuken serveert de-
ze vrijdag een traditione-
le ‘fi sh & chips’ als dagspe-

cial en schenkt een ‘original’ 
stout beer. Voor de gelegen-
heid zijn twee arrangemen-
ten mogelijk: een combina-
tie van dagspecial, entree en 
twee drankjes of entree en 
een drankje. Het restaurant 
serveert vanaf 17.00 uur, de 
zaal is geopend vanaf 19.30 
uur en het concert begint om 
20.30 uur. 

Regio - Er zijn weer Engels-
sprekende klusjesmannen 
gesignaleerd. Dit zijn meest-
al zogenaamde travellers uit 

Ierse travellers Ierland. Zij bellen aan en bie-
den hun diensten voor (veel) 
geld aan. 
De politie adviseert niet op 
hun aanbod in te gaan en de 
politie te bellen.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 8-3-2017: Julian 
Machiel Punt, zoon van Jurri-
aan J. Punt en Eva Postma. 
Limmen - 23-2-2017: Marly 
Veldt, dochter van Arno Veldt 
en Jamie B. Hofsté. 7-3-2017: 
Yara Rose Bruins, dochter 
van Hendrikus G. Bruins en 

Kim R. Vogelzang. 

Overleden
Castricum - 4-3-2017: Corne-
lia B.W. van der Wel, gehuwd 
met Henricus A.F. Michels. 
3-3-2017: Klazina Nauta, we-
duwe van Adrianus J. Onne-
weer. 
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Servicepunt audicien 
nu ook in Beverwijk

Beverwijk – Twijfels over 
het gehoor? Op zoek naar 
een erkende audicien/hoor-
specialist in de buurt? Bij 
Kloes Brillen en Lenzen aan 
de Zeestraat 18-20 in Bever-
wijk is een servicepunt van 

‘Uw Audicien aan huis’. Iede-
re woensdag tussen 13.00 en 
15.00 uur kan iedereen bin-
nenlopen voor service aan 
hoorapparaten of een gra-
tis hoortest. Voor de rest van 
de dag moet een afspraak 

Groots feestprogramma 7-jarig bestaan 

Parfumerie MOOI 
Castricum trakteert

Castricum - Castricum – 
Parfumerie MOOI in win-
kelcentrum Geesterduin be-
staat zeven jaar en dat wordt 
groots gevierd met aller-
lei feestelijke activiteiten 
van aanstaande donderdag 
tot en met zaterdag. Er wor-
den cadeautjes meegege-
ven aan klanten, het is mo-
gelijk luxe pakketten te win-
nen en kennis te maken met 
speciale verzorgingstechnie-
ken, er wordt getrakteerd op 
veel lekkers en als klap op de 
vuurpijl is de bekende visa-
gist Mari van de Ven vrijdag-
middag van de partij. 
Klanten van Mooi weten het 
natuurlijk wel; wie hier bin-
nenkomt merkt dat er niet 
alleen kwaliteitsproducten 
worden verkocht, maar dat 
ook het team super gepas-
sioneerd is. De dames advi-
seren de klanten op een per-
soonlijke manier en doen er 
alles aan om het iedereen 
naar ‘t zin te maken. Alle aan-
kopen worden altijd feestelijk 
verpakt.
Teunis van den Haak, bekend 
van de vroegere Etos van den 
Haak, liep al jarenlang rond 
met het idee een exclusieve 

winkel te openen in winkel-
centrum Geesterduin waar 
uitsluitend verzorgingspro-
ducten en parfums van top-
kwaliteit zouden worden ver-
kocht voor dames en heren. 
Zeven jaar geleden kwam die 
wens uit. Aan het begin van 
de week heeft de winkel een 
mooie verandering onder-
gaan en het team staat nu 
klaar om het feest met ieder-
een te vieren.

Tijdens deze drie dagen 
wordt er elke dag een super-
pakket verloot, zijn er mooie 
aanbiedingen, klanten ont-
vangen een luxe miniatuur 
bij een besteding vanaf vijftig 
euro, een rondleiding in de 
nieuwe wereld van Rituals, 
wenkbrauw touch ups, mini-
manicures, demonstratie na-
geldecoratie, Collistar scrub-
bar en verloting van prachti-
ge pakketten.
Mari van de Ven is aanwe-
zig op vrijdag tussen 14.00 en 
17.00 uur. Echt een mooie ac-
tie van parfumerie MOOI!
Kijk voor meer informatie op 
de site www.mooicastricum.
nl  en de advertentie elders in 
deze krant.

gemaakt worden. De gehe-
le week kan men er terecht 
voor klein onderhoud zo-
als een slangetje vervangen, 
voor batterijen, reinigings-
middelen et cetera. 

Wie slecht ter been is kan 
een huisbezoek aanvragen. 
‘Uw Audicien aan huis’ is een 
zelfstandig StAr- en CVC-ge-
certifi ceerd bedrijf en eige-
naar Aitze Bouma is een er-
kend triage-audicien met 
passie voor zijn vak, een ech-
te hoorspecialist dus. 
De hoofdvestiging is aan 
de Herenweg 102 in Hoog-
woud en op meerdere plaat-
sen zijn er servicepunten en 
inloopspreekuren. Bij twijfel 
over het gehoor, ga langs of 
maak een afspraak. Er is rui-
me keuze in vrijwel alle mer-
ken, zowel met zorgvergoe-
ding, als daar buiten en te-
gen concurrerende prijzen 
met een ruime vrijblijven-
de proeftijd. Ook voor leve-
ring van gehoorbescherming 
en zwemdoppen. Een advies: 
laat oren en hoorhulpmidde-
len regelmatig controleren. 
Informatie, afspraak maken? 
www.uwaudicienaanhuis.nl, 
tel. 0226-354713.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Gold

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Fences
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.45 uur
Hidden Figures

vrijdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur
Paterson

vrijdag 15.45 uur
zondag 16.00 uur

Manchester by the sea
dinsdag 14.00 uur

Het doet zo zeer
zaterdag 16.00 uur

Jackie
zaterdag 21.15 uur

woensdag 18.45 uur
Moonlight

zaterdag 18.45 uur
Demain tout Commence

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  woensdag 20.00 uur

Lion
zondag 11.00 uur

Down to Earth
zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur   woensdag 15.30 uur
Spokenjagers

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

De Lego Batman Film (NL) 3D

Programma 16 maart t/m 22 maart 2017

Uitgeest - Sporthal De Zien 
biedt op zondag 19 maart 
onderdak aan een gro-
te rommelmarkt van 11.00 
tot 15.00 uur. Er worden 
veel verschillende goede-
ren aangeboden voor mooie 
prijsjes. De kinderen mogen 

gratis mee, volwassenen be-
talen twee euro entree. 

Wie nog een kraam wil hu-
ren kan zich aanmelden 
via tel.: 06-40289163/06-
49147747 of annekezonn@
hotmail.com.

Rommelmarkt in De Zien

Gold; meeslepend verhaal 
In dit ongelofelijke, maar 
waargebeurde verhaal kruipt 
Oscarwinnaar Matthew Mc-
Conaughey in de huid van 
Kenny Wells, een zakenman 
die dringend een nieuw suc-
ces nodig heeft. Samen met 
avonturier Michael Acosta 
gaat hij op zoek naar goud in 
de jungle van Indonesië. 

Na maanden van tegenspoed 
stuiten de twee goudzoekers 
op iets wat niemand ooit voor 
mogelijk had gehouden: de 

grootste goudader ter we-
reld. Op slag worden Wells en 
Acosta de supersterren van 
Wall Street en kijkt de wereld 
toe hoe de twee zich wen-
telen in miljarden, vrouwen 
en feestjes. Het miraculeu-
ze succesverhaal wekt al snel 
de argwaan en de jaloezie op 
van de Wall Street-bonzen, 
die Wells maar al te graag 
ten gronde willen richten. 
Een meeslepende en soms 
zelfs hilarische fi lm over een 
onwaarschijnlijke held. 

Een Afro-Amerikaanse va-
der krijgt te maken met dis-
criminatie terwijl hij probeert 
zijn gezin op te voeden in het 
Amerika van de jaren vijftig. 
Tegelijkertijd probeert hij zijn 

Fences eigen leven op orde te krij-
gen. 
Het scenario is geschreven 
door August Wilson en geba-
seerd op zijn toneelstuk dat 
bekroond is met onder ande-
re een Pulitzer Prize en Tony 
Award.
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Stolpboerderijen staan 
centraal bij Verhalengroep

Castricum - De Verhalen-
groep heeft Piet Blom (foto) 
uitgenodigd te vertellen over 
stolpboerderijen in de omge-
ving. Piet Blom, al vele jaren 
actief bij de Werkgroep Oud-
Castricum, is Alkmaarder van 
geboorte. 
Hij leerde de stolpboerderij-
en kennen toen hij als jon-
gen in de jaren 44/45 melk 
haalde bij een aantal melk-
veehouders in de Egmonder-
meer. Bij de Werkgroep heeft 
hij twintig jaar geleden de in-
ventarisatie verzorgd van de 
nog aanwezige stolpboerde-
rijen in Castricum en Bakkum 
en deze afgestemd met de 
Boerderijenstichting Noord-
Holland, ‘de Vrienden van de 

Stolp’. De toen nog aanwezi-
ge 45 stolpen zijn in de afge-
lopen jaren beschreven in de 
jaarboeken van Oud-Castri-
cum. 
Middels een power-point 
presentatie geeft Blom een 
beeld van boerderijentypen 
in Nederland en van de ken-
merkende stolpboerderijen 
in Noord-Holland. Daarnaast 
aandacht voor de nog aan-
wezige stolpen in Castricum 
en Bakkum. Geïnteresseer-
den kunnen op dinsdag 21 
maart van 10.00-11.30 uur bij 
de groep aanschuiven in  het 
museum van de werkgroep 
Oud Castricum, de Duynkant, 
hoek Geversweg/Duinen-
boschweg. Entree 2,50 euro.

Open huis bij Primo
Castricum - Tijdens de lan-
delijke Week van Zorg en 
Welzijn houdt de SIG, organi-
satie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking, 
op diverse locaties in de re-
gio open huis. 
Zaterdag 18 maart tussen 
13.00 en 17.00 uur zijn buurt-
bewoners en andere  be-

langstellenden welkom bij de 
open middag van woonpro-
ject Primo aan de G. Kuijs-
Pieperstraat 16  in Castricum. 

Bezoekers kunnen kennis-
maken met de bewoners van 
het woonproject en een kijk-
je nemen in de huiskamer en 
enkele appartementen.

Open dag De Boogaert
Castricum - Op 18 maart 
doet ViVa! Zorggroep mee 
aan de week van Zorg en 
Welzijn.  Op deze dag kan 
men een kijkje nemen in van 
10.00 tot 13.00 uur in woon-
zorgcentrum De Boogaert. 
 
Woonzorgcentrum De Boog-

aert besteedt extra aandacht 
aan welzijnsactiviteiten voor 
ouderen, georganiseerd van-
uit het ViVa! la Vie Uitbu-
reau. Het ontmoetingscen-
trum in De Boogaert is open 
voor bezoekers en het is mo-
gelijk een appartement te be-
zoeken. 

Oranje netten om ganzen te weren
Castricum - Wie in de buurt 
van de Oldeburghweg bij 
Castricum het duingebied 
doorkruist, moet misschien 
even knipperen met zijn ogen 
vanwege een oranje waas op 
het netvlies. Dit is geen op-
tisch bedrog.
De oranje gloed over de dui-
nen wordt veroorzaakt door 
oranje netten die PWN heeft 
geplaatst rondom een aan-
tal winputten. In deze put-
ten wordt het drinkwater, dat 
via de duinmeertjes in de bo-
dem is geïnfi ltreerd, weer op-
gepompt. Dit is een belang-
rijke stap in het drinkwater-
zuiveringsproces. Met be-
hulp van de netten wil PWN 
onderzoeken wat de invloed 
is van ganzen op het drink-
waterzuiveringsproces. Hier-
bij gaat het om uitwerpselen 
rondom de putten. Afgelopen 

zomer kozen meer dan 700 
ganzen het waterwingebied 
uit om van verenpak te wis-
selen. Dat is ineens wel een 
hele hoge concentratie gan-
zen.
De netten zijn om een deel 
van de winputten geplaatst, 
waar de grootste concentra-
tie ganzen zich ophoudt, en 
zo de ganzen verhinderen 
om bij deze putten te komen. 
Andere delen waar de putten 
liggen en geen grote gan-
zenaantallen lopen worden 
niet afgezet met netten. ‘De 
onderzoekers van Het Wa-
terlaboratorium nemen het 
hele jaar door monsters op 
verschillende plekken in het 
duingebied om de kwaliteit 
van het drinkwater te moni-
toren. Nu kunnen ze ook uit-
spraken doen over de invloed 
van ganzen op de drinkwa-

terkwaliteit. De netten, zo’n 
5500 meter in totaal, zijn deze 
winter geplaatst om het rui- 
en broedseizoen voor te zijn”, 
vertelt boswachter Paul van 
der Linden. ,,Half augustus 
worden ze weer weggehaald, 
want dan zijn de meeste gan-
zen geruid en naar voedsel-
rijke gebieden buiten het 
duin getrokken.” Van der Lin-
den en zijn collega’s nemen 
regelmatig een kijkje of er 
geen ganzen in de netten 
verstrikt zijn geraakt.

Het ganzenonderzoek is een 
goed voorbeeld van hoe wa-
terwinning en natuurbeheer 
binnen PWN met elkaar ver-
weven zijn. Drinkwaterspe-
cialisten en natuuradviseurs 
zorgen samen voor zuiver 
drinkwater en mooie, leven-
dige duinen.

Workshop klassiek 
schilderen Streetscape

Castricum - De magisch re-
alistische en surrealistische 
schilderijen van Patrick van 
der Linde worden gemaakt 
met veel aandacht voor de-
tail en vinden hun weg naar 
liefhebbers in binnen- en 
buitenland. Hij verzorgt een 
workshop bij Streetscape. 
Deze workshop zal in vogel-

vlucht diverse schildertech-
nieken uitleggen, die men 
vervolgens toepast bij het 
maken van een olieverfschil-
derij.

Aanmelden kan via work-
shops@streetscape.nl. Op 
zaterdag 6 mei van 10.15-
14.15 uur. 

Castricum - Dinsdagavond 
28 maart gaat Old Skool 
Sports van start met een gra-
tis evenement voor 25-plus 
in sportcentrum de Bloemen. 
Van 19.45 tot 20.45 uur kan 
iedereenmeedoen met een 
ouderwets potje apenkooien. 

Old Skool Sports is onder an-
dere opgezet door Gijs Pan-
nekeet. Zijn coachwerkzaam-
heden bij CasRC en zijn werk 
als gymdocent in het voort-
gezet onderwijs zorgen er-
voor dat hij weet hoe hij met 
groepen moet omgaan. Het 
doel van Old Skool Sports is 
om met een dikke knipoog 
naar het verleden het plezier 
van bewegen, sport en sa-
menspel weer onder de men-
sen te brengen. 

Door het aanbieden van di-
verse spelen en activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld: Trefbal, 
paaltjesvoetbal, slagbalspe-
len, trampolinespringen wil 
hij oude tijden laten herleven. 
Na afl oop is er tevens moge-
lijkheid om te blijven plakken 
aan de bar.

Old Skool Sports
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Lezing over ‘Stad van 
de Liefde’ bij Laan 

Castricum - Zondag 19 
maart vanaf 14.00 uur ver-
telt dichter, vertaler en filo-
soof Jabik Veenbaas over zijn 
nieuwe dichtbundel: ‘Stad 
van de Liefde’. Jabik treedt 
ook op als voorloper van de 
Boekenweek die duurt van 
25 april tot en met 2 april en 
als thema heeft: ‘Verborgen 
vruchten’. Jabik wordt  bege-
leid door fluitiste Martijn van 
Dongen. Zij speelt werk van 
Bach, Telemann en van Eyck. 
Entree is gratis en er is thee.
 
Jabik Veenbaas (1959) stu-
deerde Engels aan de Uni-

versiteit van Amsterdam en 
Wijsbegeerte en Fries aan de 
Vrije Universiteit. Hij woont 
tegenwoordig met vrouw en 
zoon in Bakkum en is werk-
zaam als dichter, schrijver, 
vertaler en publicist. In Stad 
van liefde, de zevende dicht-
bundel van Jabik Veenbaas, 
is de liefde in vele verschij-
ningsvormen aanwezig. 

Het boek bevat lyrische, 
beeldrijke liederen waarin 
een geliefde wordt aanbe-
den, maar ook verzen over de 
donkere uitwassen en de pijn 
van de liefde. 

Lezing over boek ‘Liefde 
in tijden van Oorlog’

Castricum - Tijdens de oor-
log met Indonesië werden 
135.000 Nederlandse mili-
tairen uitgezonden. Toen zij 
in 1949 terugkeerden, pak-
ten zij de draad in Nederland 
weer op en stichtten gezin-
nen. Maar velen hadden een 
brandend geheim: ze hadden 
al kinderen, verwekt in Indo-
nesië. 
Annegriet Wietsma (filmma-
ker en schrijver) nam samen 
met militairhistoricus Stef 
Scagliola het initiatief tot het 
oprichten van Oorlogsliefde-
kind.nl. Ook schreven zij het 
boek Liefde in tijden van Oor-
log. Tijdens een lezing in de 
bibliotheek zal Wietsma ver-

tellen over dit historische ta-
boe, dat dankzij Wietsma en 
Scagliola de aandacht krijgt 
die het verdient. Op donder-
dag 30 maart om 20.00 uur in 
de bibliotheek in Castricum.

Nachtvluchten 
beperken

Regio - Acht samenwer-
kende gemeenten in de re-
gio IJmond-Alkmaar stel-
len dat de vlieghinder door 
nachtvluchten verder kan en 
moet worden beperkt. Zij ko-
men hiervoor met een aantal 
aanbevelingen, na een ver-
kenning verricht door Om-
gevingsdienst IJmond, in sa-
menwerking met Platform 
Vlieghinder Regio Castricum.
Alkmaar, Bergen, Castricum 
en Uitgeest liggen voor wat 
betreft de nachtvluchten on-
der de vaste aanvliegroute 
van de Polderbaan op Schip-
hol. De inzet van de Polder-
baan voor landingen in de 
nacht leidt tot een stijging 
van het aantal meldingen in 
deze gemeente. Met de af-
sluiting van de oostelijke 
nachtelijke aanvliegroute is 
de overlast in deze regio ge-
groeid.

Elly de Waard poseert
Castricum - In de reeks van 
het portretteren van bekende 
Castricummers komt dichte-
res Elly de Waard op zater-
dag 25 maart tussen 14.00 
en 16.00 uur naar Perspectief 
om te poseren.
Elly woont al meer dan een 
kwart eeuw in het jachthuis 
Vogelwater in het Noord-
hollands Duinreservaat. Zij 
is dichteres, vertaalster, re-
censent en popcriticus. Vijf-
tien jaar lang verschenen 
van haar hand recensies over 
popmuziek in diverse kran-
ten. Halverwege de jaren 
zeventig begon ze met het 
schrijven van poëzie en in de 
jaren tachtig was ze actief in 
de vrouwenbeweging. Ook 
was ze mede-initiatiefneem-
ster van de Anna Bijns Stich-
ting die tweejaarlijks een prijs 
toekent aan een vrouwelijke 
auteur. Elly publiceerde meer 
dan vijftien dichtbundels.
Omdat er deze middag nog 
enkele plekken vrij zijn, is 
men welkom om in het atelier 

van Perspectief Elly de Waard 
te komen tekenen, schilderen 
of boetseren. 
De gemaakte kunstwerken 
zullen tijdens de Castricumse 
Kunstfietsroute bij Perspec-
tief tentoongesteld worden. 
Bij de opening, op zaterdag 
3 juni, mag Elly haar meest 
favoriete kunstwerk uitkie-
zen. De maker van dit werk 
verdient hiermee een ca-
deaubon. Aanmelden: 0251-
655183 of via perspectiefcas-
tricum.nl. Foto: Loek Ander-
son.

Kosten aansluiting A9 
zijn hoger dan verwacht

Regio - Alkmaar, Heiloo en 
Castricum moeten samen 
nog eens drie miljoen eu-
ro extra betalen voor de af-
slag Heiloo van de A9. Na 
het vaststellen van het voor-
ontwerp, begin januari 2017, 
heeft ingenieursbureau Arca-
dis de kostenraming opnieuw 
doorgerekend. De nieuwe ra-
ming laat een kostenverho-
ging zien van circa drie mil-
joen euro ten opzichte van 
het oorspronkelijke budget 

van 33 miljoen euro van fe-
bruari 2014. Deze verhoging 
heeft een aantal oorzaken. Zo 
zijn de kosten voor de grond-
verwerving hoger en zijn de 
grondprijzen gestegen. Ook 
de kosten voor het verleggen 
van kabels en leidingen zijn 
hoger dan geraamd en er zijn 
extra kosten gemaakt voor 
voorbereidings- en ontwerp-
kosten, onder andere vanwe-
ge vertraging in de uitvoering 
van 2017 naar 2020.

Castricum - Vrijdag 17 
maart treden Dogs Called 
Kitty en  Red Numbers op in 
De Bakkerij. 
Dogs Called Kitty speelt ei-
gen nummers waarbij de 
leadzang afwisselend wordt 
verzorgd door drummer 
GertJan en toetseniste Kitty. 
Red Numbers, is een blues-
rock band uit Castricum. Zaal 
open 21.00 uur. Entree gratis.
Zaterdag Bakherrie met Fuc-
king Virgins en BEP
Fucking Virginsontleent de 
naam aan platenlabel Virgin 
die veranderde van punkla-
bel in een buckslabel. BEP is 
een Amsterdamse band die 
punk en stoner speelt. Zaal 
open: 21.00 uur. Entree vier/
drie euro. 
Maandag 20 maart is er weer 
een breicafé. Voor alle lief-
hebbers van breien, haken 
en alles daaromtrent. Entree 
is gratis en er zijn wel spullen 
om aan de slag te gaan, maar 
eigen materiaal meenemen is 
ook handig.

Muziek en meer 
in De Bakkerij 

Castricum - Aanstaande 
zaterdag, 18 maart, organi-
seert Apotheek de Brink een 
open dag. Tijdens dit kijkje 
achter de schermen worden 
doorlopend rondleidingen 
en demonstraties gegeven 
en kunnen bezoekers gratis 
hun cholesterol of bloedsui-
ker laten meten. Ook kan de 
bloedsuikermeter gecontro-
leerd worden.
Susan Glaubitz, de apothe-
ker, organiseert deze dag sa-
men met haar team. ,,We ge-
ven uitgebreide rondleiding 
en laten zien wat er gebeurt 
van recept tot medicijn. On-

ze medicijnrobot wordt hier-
bij uitgebreid bekeken, maar 
ook de manier waarop wij 
het medicijngebruik bewa-
ken komt aan bod. Daarnaast 
presenteren we ons parade-
paardje: de ServiLocker. Met 
dit systeem voor automati-
sche uitgifte kunnen klan-
ten zeven dagen per week 
hun medicijnen afhalen, dus 
ook buiten openingstijden. 
Maar er is meer te vertellen. 
Ons voltallige team is daarom 
present zaterdag.²
Naast de rondleiding is het 
mogelijk om verschillende 
crèmes te proberen, advies 
te krijgen over voedingssup-
plementen of andere vragen 
te stellen. Er zijn tijdens de 
open dag kortingsacties op 
onder andere het Fagron as-
sortiment crèmes en zalven. 
Tot slot gaat iedere bezoeker 
met een goedgevulde goodie 
bag naar huis. De open dag 
vindt plaats op van 14.00 tot 
17.00 uur. Aanmelden wordt 
op prijs gesteld, maar is niet 
nodig.  Apotheek de Brink is 
gevestigd aan de Torenstraat 
64, hoek Balatonfüredplein in 
Castricum.
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Van links naar rechts Jaap Kroon, Andre Hermans, Marian Ro-
denburg

Uitgeest - Sinds 1980 zet 
de AVBU (Algemene Vereni-
ging van Bewoners/eigena-
ren te Uitgeest) zich in voor 
de belangen van Uitgeester 
inwoners met een eigen wo-
ning en voor hen die een ei-
gen woning in Uitgeest gaan 
kopen. Momenteel liggen de 
plannen klaar om op te gaan 
in een Dorpsraad. Dit bete-
kent dat niet alleen huiseige-
naren maar ook niet-huisei-
genaren lid kunnen worden. 
Met andere woorden de-
ze Dorpsraad is er voor alle 
Uitgeesters! Drie van de ze-
ven bestuursleden, te we-
ten Jaap Kroon (oud-burge-
meester van Uitgeest) An-
dré Hermans (oud-gezag-
voerder) en Marian Roden-
burg-Tiebie vertellen enthou-
siast over de verandering die 
op stapel staat. Marian: “Uit-
geest wordt een onderdeel 
van BUCH. Om de belangen 
van de Uitgeesters te kunnen 
behartigen moeten wij ervoor 
zorgen dat Uitgeest niet on-
dersneeuwt. Met een Dorps-
raad willen wij een serieu-
ze gespreksgroep creëeren 
waar belangrijke onderwer-
pen besproken worden. Te 
denken valt aan ontwikke-
lingen geluidsoverlast Schip-
hol en utra-fijnstofmeting, de 
woningplannen rondom het 
centrumgebied, recreatie en 
watersport/behouden groe-
ne karakter, veiligheid (inbra-
ken Uitgeest) en verkeers-
plannen. Maar natuurlijk zijn 
er nog veel meer onderwer-
pen te bedenken.”
Jaap Kroon: “Ik kom uit de 
Haarlemmermeer waar een 
Dorpsraad was en daar werd 
echt naar geluisterd. Ook 
voor bestuurders bleek dit 
handig. In verband met de 
gewenste burgerparticipatie 
kunnen wij met een Dorps-
raad iets betekenen voor 
het dorp en als groep heb je 
meer invloed dan individueel. 
Ik wil benadrukken dat wij 

geen actiegroep zijn. Neem 
bijvoorbeeld de centrum-
plannen. Wij respecteren de-
mocratische besluitvorming 
maar zullen er voor waken 
dat dit deel van ons dorp ste-
denbouwkundig en met res-
pect voor het dorpskarakter 
wordt vormgegeven.” André 
Hermans vult aan: “Met een 
Dorpsraad willen wij het bre-
der trekken en er zijn voor al-
le bewoners. Wij willen een 
positieve insteek en zoeken 
het overleg.” Dat overleg ziet 
de aankomende Dorpsraad 
het liefst, behalve onderling, 
ook twee keer per jaar met 
burgemeester en wethou-
ders. Jaap Kroon: “Er staat 
zoveel te gebeuren. Wij wil-
len bijvoorbeeld bedenken 
hoe het met Schiphol moet 
na 2030. Tevens liggen er 
plannen voor de ondertunne-
ling van de A9, hoe gaan we 
daar mee verder?” 
Deze drie van de zeven be-
stuursleden zijn ondanks hun 
pensioen drukker dan ooit en 
blijven graag betrokken bij 
en onderdeel van het dorp 
Uitgeest. Marian: “Het ver-
enigingsleven, De Zwaan, de 
verbindingen naar omliggen-
de steden maar vooral ook 
het feit dan men iets voor 
elkaar over heeft, geven dit 
dorp een karakter dat wij wil-
len behouden. Het zou mooi 
zijn als Uitgeesters zich bij 
ons aansluiten en we hopen 
op veel aanmeldingen maar 
ook een beetje op jong bloed 
met frisse ideeën. Voor 8 eu-
ro per jaar krijg je tijdens de 
ledenvergadering koffie met 
gebak en bier met bitterbal-
len, dus dat geld heb je er di-
rect uit.” 
De Dorpsraad in oprichting 
wordt officieel na de leden-
vergadering begin juni. Met 
een nieuwe website en nieuw 
logo in de maak kan Uitgeest 
hierover nog een aankondi-
ging verwachten.
Voor informatie: info@avbu.

AVBU wordt Dorpsraad 
voor alle Uitgeesters

De column van Monique.....

Schilderschool Rob de Reus in Uitgeest gaf een college over de opbouw van een portret. 
Voor alle duidelijkheid, ik kan niet schilderen. Wel heb ik eens een tekening van de kinde-
ren gemaakt die best een beetje leek. Ook volgde ik ooit een tekencursus waar ik mij twee 
uur lang vastbeet in het weergeven van een eenvoudige appel die uiteindelijk helemaal niet 
zo eenvoudig bleek te zijn. Zo’n tekencursus lijkt mij een uitstekende therapie want je bent 
een paar uur alleen maar bezig heel nauwkeurig te kijken naar hoe het steeltje precies vastzit 
en of de kleur wel klopt. Al die tijd dat je met de tong uit je mond details probeert te vangen, 
heb je totaal geen tijd om over alledaagse zaken na te denken. Je bént die appel, je bént dat 
stomme steeltje. Als het tekenuurtje voorbij is en je naar buiten stapt, moet je je weer afvra-
gen of je de was gaat ophangen of toch maar eerst boodschappen moet doen. Aardse zaken 
lagen even ver uit je gedachten, de appel was twee uur lang het belangrijkste. Ik weet niet 
veel van kunst maar vind het bijzonder interessant om naar te kijken. Het televisieprogramma 
van Jeroen Krabbé over Van Gogh of Picasso volg ik met plezier omdat je leert kijken naar 
kunst. En de privéverhalen maken het nog eens extra smeuïg. Die hele Picasso vind ik trou-
wens een vervelend sujet maar dat terzijde. Afijn, ik wilde naar dat college van Rob. Omdat ik 
er van overtuigd ben dat hij een soort Rembrandt van deze tijd is. Over 80 jaar gaat een Je-
roen Krabbé-soortig iemand over deze Rob de Reus een programma maken, let maar op. Hij 
maakt griezelig goed gelijkende portretten. En dat gebeurt hier allemaal op 100 meter van 
mijn huis. Ik schreef mij dus in en nam op zaterdagmiddag plaats in zijn atelier met nog een 
tiental nieuwsgierigen. Na een welkomstwoord zette hij zich aan een kinderportret. Ondertus-
sen mochten wij vragen stellen. Die had ik niet want ik word op dit gebied nou eenmaal niet 
gehinderd door enige kennis van zaken. De anderen stelden ingewikkelde vragen over bij-
voorbeeld het mengen van de kleuren waarbij termen voorbij kwamen waar ik nog nooit van 
had gehoord. Naast mij zat een jonge vrouw die ook schilderde en aan de vooravond van een 
groot project stond. Ter demonstratie liet ze een foto zien van honden die ze wat haar betreft 
in drieënhalve maand op het doek wilde hebben. De man aan mijn andere zijde had ook wat 
foto’s van zijn kunstwerken en gaandeweg voelde ik mij steeds meer een nitwit op dit gebied. 
Na afloop zei mijn jonge buurvrouw heel hartelijk: “Wie weet ga jij ook nog eens schilderen?” 
Wie weet. Maar Krabbé gaat over mij geen programma maken, that’s for sure.

Monique Teeling

Portret

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Maart is de maand van het vroege voorjaar en van het snoeien, zo ook in Uitgeest. 
De plantsoenendienst van Uitgeest snoeide de leilinden op het Reghthuysplein en doen dit 
heel vakkundig. Het platte vlak van een leilinde moet je minimaal één keer per jaar snoeien.
Foto en tekst: Ger Bus
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Verrassend winkelen 
bij Muze Wonen

Castricum - ,,Naast het gro-
te aanbod in onze webshop 
www.muzewonen.nl, realise-
ren wij nu onze ambitie om 
naast de webshop nu ook te-
rug te gaan naar echte bele-
ving. Deze beleving  bieden 
wij aan in een mooi winkel-
pand in het centrum van Cas-
tricum.” Aan het woord is An-
genita Hoebe van Muze Wo-
nen.
Sinds 1 maart heeft het cen-
trum van Castricum er een 
leuke en verrassende winkel 
bij; Muze Wonen. Angenita: 
,,We hebben er een gezellige, 
stoere woonwinkel van ge-
maakt waar je een zeer breed 
assortiment woonaccessoi-
res en meubels vindt, maar 
ook lifestyle- en superleu-
ke cadeauartikelen voor hem 
en haar. Je vindt bij ons leu-
ke, charmante en stoere mer-
ken zoals PTMD, HKLiving, 
Artivue, Sjaal&Kraal en By-
Muze. Omdat wij een kleine 
voorraad aanhouden, wisselt 
ons assortiment regelmatig 
en blijft een bezoek aan on-
ze winkel verrassend. Boven-
dien hebben wij naast al deze 
merken ook een flink aanbod 
betaalbare vintage meubelen 

en accessoires uit onder an-
dere Oost-Europa en Enge-
land. Onze stijl? Je kunt het 
industrieel/landelijk noemen 
met een avontuurlijk randje!”
Muze Wonen is te vinden op 
de Burgemeester Mooijstraat 
32 in Castricum. Geopend 
woensdag, donderdag en 
vrijdag van 10.00 tot 17.30 
uur en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur.

Bouw casino gaat najaar 
van start in Akersloot

Akersloot - Bij het Van der 
Valk Hotel start dit najaar de 
bouw van een Jack’s Casino. 
Na een jarenlang proces 
heeft de gemeente Castri-
cum ingestemd met dit initi-
atief. Inmiddels heeft Jack’s 
Casino alle benodigde ver-
gunningen verkregen. 
Totaal zijn er 26 Jack’s Casi-

no’s in Nederland; vijf daar-
van werden in partnership 
met Van der Valk gereali-
seerd: in Sassenheim, Eind-
hoven, Gilze, Oostzaan-Am-
sterdam en in het brugres-
taurant A4 bij Hotel Schip-
hol. Op de foto entree Jack’s 
casino in Oostzaan-Amster-
dam.

Castricumse fotograaf 
in nieuwe Friese galerie

Castricum - Van 18 maart 
tot 13 mei exposeert de Cas-
tricumse fotograaf Marina 
Pronk foto’s uit een speciaal 
fotoproject ‘Vertakking’. Zij 
doet dat in een nieuwe gale-
rie van twee oud-Castricum-
mers in het Friese Koudum. 
Eind 2016 verhuisden Jel-
le van der Meulen en Brigit-
te Duin van Castricum naar 
Koudum om daar een gale-
rie te beginnen. Ervaring in 
het vak deden zij op door 
acht jaar lang de exposities 
in te richten van Het Ou-
de Theehuys, later De Oude 
Keuken, in Bakkum. Op 18 
maart gaat hun Galerie Lyt-
se Skientme, Fries voor ‘Klei-
ne Schoonheid’. open met 

de expositie van onder an-
dere Marina Pronk. Tijdens 
de openingsexpositie staat 
werk van drie verschillen-
de kunstenaars centraal. Al-
le drie nemen ze de natuur 
als uitgangspunt. De foto’s 
van Marina Pronk gaan over 
de krachtige vrouw dicht 
bij de natuur. Brigitte Duin 
toont een aantal schilderijen 
uit de serie ‘Deernis met de 
tuin’ en van Tanja van Ab-
bema uit Harlingen worden 
objecten geëxposeerd. 

Galerie Lytse Skientme is 
gevestigd in de Hoofdstraat 
26 in Koudum en is open van 
donderdag tot en met zater-
dag van 12.00-17.00 uur.

Getuigen van 
mishandeling?
Castricum - Zondag 12 
maart omstreeks 3.00 uur 
is op de CF Smeetlaan een 
vechtpartij geweest. Twee 
jongens uit Castricum zijn 
door in ieder geval twee jon-
gens in een wit T-shirt ge-
slagen. De groep van zeven 
personen is daarna wegge-
fiets. Eén jongen (24) is ge-
wond, maar hoefde niet naar 
het ziekenhuis. Beiden heb-
ben aangifte gedaan. Men-
sen met informatie of getui-
gen kunnen bellen met 0900-
8844.

Limmen - Bij de uitslag van 
de districtkeuring Noord-Hol-
land in Nieuwe Niedorp was 
er een eerste plaats en gou-
den diploma voor Wim Krom 
uit Limmen met zijn zeewa-
teraquarium. Een tweede en 
vijfde plek en zilveren diplo-
ma bij de gezelschapsaqua-
ria voor respectievelijk Cor 
Kerssens uit Akersloot en Ei-
ko Rozenga uit Heemskerk. 

Goud voor Wim 

Limmen - Donderdag 
9 maart om 16.45 uur 
vond een eenzijdig onge-
val plaats op de Dussel-
dorperweg. Een 68-jarige 
vrouw was met haar voer-
tuig in de voortuin van een 
woning aan de Dusseldor-
perweg tot stilstand geko-
men. 

De vrouw was wel aan-
spreekbaar, maar verward. 
Zij wist zich niets meer te 
herinneren van het ongeval. 
De bestuurster heeft het ge-
hele hekwerk over een leng-
te van zo’n acht meter aan de 
voorzijde van de tuin omver 
gereden. Haar voertuig stond 
stil bovenop een betonblok 
van het hekwerk. 
Als gevolg hiervan kon zij 
niet meer wegrijden. Haar rij-
bewijs is ingevorderd.

Hekwerk om

Castricum - Zondag om 
14.00 uur vond een kop-
staartaanrijding plaats op de 
Provinciale weg N203. Er wa-
ren hierbij vier voertuigen be-
trokken. Er was alleen mate-
riele schade. Twee voertuigen 
werden afgesleept. Oorzaak 
was het onvoldoende afstand 
houden.

Kop-staart- 
botsing N203

Veranda’s van Hummel
Regio - Het hele jaar genie-
ten van het terras, altijd droog 
en uit de wind? Dat wil toch ie-
dereen en dat kan nu voor een 
laagste prijskwaliteitgarantie 
bij Hummel Kozijnen & Woon-
comfort. Bij Hummel Kozijnen 
kan men nu al een comple-
te terrasoverkapping bestellen 
van circa 400 cm breed en 250 
diep voor de ongekende prijs 
vanaf 1.295 euro inclusief BTW 
(Hummel Deluxe) in de kleu-
ren crème/wit RAL 9001 of an-
traciet RAL 7024 en voorzien 
van polycarbonaat beplating. 
De terrasoverkappingen zijn te 
voorzien van vele luxe opties 
zoals led-verlichting, infrarood 
terrasverwarmer, spiekozijnen 
voor de zijwanden, grillo schut-
ting delen en uiteraard Fia-
no schuifglaswanden, gelaagd 
veiligheidsglas, en schuifpuien 
zodat men de overkapping ge-
heel kunt afsluiten. 
Ook in het assortiment heeft 
Hummel terraszonwering voor 
onder de overkapping door 
middel van geplisseerde stof 
in een aluminium frame. Deze 
wordt geplaatst tussen de pa-

nelen/liggers in waardoor er 
een vlak geheel ontstaat. Zon-
wering voor op het dak van de  
terrasoverkapping in de vorm 
van een elektrische ZIPX wind-
vaste screen bestaat ook tot de 
mogelijkheden. Hummel Kozij-
nen heeft diverse terrasover-
kappingen zeer realistisch op-
gesteld in haar ruime show-
room zodat iedereen een fraai 
beeld kan krijgen hoe het er 
thuis uit zou komen te zien. De 
terrasoverkappingen zijn ver-
rassend laag geprijsd en zeer 
eenvoudig zelf te plaatsen door 
de zeer uitgebreide digita-
le montagehandleiding. Uiter-
aard kan de overkapping ook 
geplaatst worden tegen een 
vriendelijke montageprijs. Nu 
bestellen is snel genieten. Be-
zoek de showroom op de Lijn-
baan 44a in Heemskerk. Voor 
een vrijblijvende prijsopgave 
thuis, bel naar 0251-234484. 
De showroom is van maandag 
tot en met vrijdag geopend van 
10.00 tot 16.30 uur. Zaterdags 
geopend van 11.00 tot 15.00 
uur. Kijk ook op www.hummel-
kozijnen.nl.
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Dvd van de film ‘Zicht 
op water’ is uitgebracht
Castricum   De film ‘Zicht 
op water’ is nu op dvd ver-
krijgbaar. Deze film is ge-
maakt door Pauline van Vliet 
en Marieke Rodenburg in op-
dracht van Stichting Kist. De-
ze stichting stimuleert cul-
turele projecten met betrek-
king tot omgevingsgeschie-
denis. De film ‘Zicht op water’ 
toont de geschiedenis van de 
IJmond vanaf het moment 
dat het Noordzeekanaal ge-
graven werd in 1865. Dit ka-
naal naar Amsterdam ver-
anderde een verlaten duin-
gebied in een van de dichtst 

bevolkte gebieden  van Ne-
derland. Hoe ging dit in zijn 
werk en is het niet bijzonder 
dat de plaats IJmuiden 150 
jaar geleden nog niet eens 
bestond? De dvd is te krijgen 
bij Boekhandel Laan in Cas-
tricum, Boekwinkel Brede-
rode in Santpoort Noord, bij 
het Zee- en havenmuseum in 
IJmuiden, Hoogovensmuse-
um en Museum Kennemer-
land in Beverwijk.
Op de foto spelers en makers 
van de film ‘Zicht op water’ 
ontvangen de eerste exem-
plaren van de dvd.

‘Gelukkig zijn we familie’
Castricum - De van oor-
sprong Castricumse Mar-
ja West heeft de eerste Ne-
derlandse audio-soap ge-
schreven in de vorm van 
een Storytel original: ‘Geluk-
kig zijn we familie’. Storytel, 
een spotify voor luisterboe-
ken uit Zweden dat inmid-
dels actief is in zeven Euro-
pese landen, ontwikkelt ei-
gen audio-series. De eerste 
tien afleveringen zijn van-
af 10 april te beluisteren. 
‘Gelukkig zijn we familie’ 
is een echte soap vol dra-

ma, romantiek, spanning en 
veel (zwarte) humor. Eerder 
schreef zij ‘Uitgeteld’, uitge-
geven door Ambo|Anthos 
uitgevers en in 2015 geno-
mineerd voor De Diamanten 
Kogel, en ‘Echte barkeepers 
heten Henk’. 
Naast Storytel luisterse-
ries schrijft zij aan haar der-
de papieren boek getiteld 
‘De laatste zomer van Wou-
ter Bolhuis’. Het boek wordt 
voorgelezen stemacteurs Ine 
Kuhr, Willemijn de Vries, Jan 
Nonhof en Louis van Beek.

Lola Garcia Band speelt
Limmen - Zondag 19 maart de Lola Garcia Band bij de Jazz 
Session Club Vredeburg. Op het repertoire staan nummers 
van Dave Brubeck, Freddy Hubbard, Wayne Shorter en ande-
re jazzgrootheden. Aanvang 16.00 uur.

Muzikale 
bloemlezing
Limmen   In de Cornelius-
kerk vindt een bijzonder con-
cert plaats met uitleg over lie-
deren. Peter Rijs verzorgt de-
ze bijeenkomst samen met 
het Liturgisch koor en gast-
musici. 
Op maandag 20 maart om 
20.00 uur en met medewer-
king van sopraan Lianne Pi-
rovano, Lotte van Zelst op 
klarinet, Peter Suring speelt 
cello, pianist Claudia Rijs en 
Marja Kraakman op het orgel.

Limmen - Vrijdag 10 maart 
om 8.30 uur vond een aan-
rijding plaats tussen een 
fietsster en een auto op de 
kruising Kerkweg-Vuur-
baak. 

De fietsster fietste over de 
Vuurbaak en wilde bij de krui-
sing met de Kerkweg linksaf 
slaan. De personenauto reed 
met lage snelheid in oostelij-
ke richting over de Kerkweg 
en ter hoogte van de kruising 
met de Vuurbaak zag hij de 
voor hem van rechts komen-
de fietsster niet aankomen en 
tikte haar zachtjes aan. Hier-
door kwam de fietsster ten 
val en raakte met haar hoofd 
het wegdek. Zij is met de am-
bulance naar het ziekenhuis 
gebracht en is daar opgeno-
men. De automobilist heeft 
de fietser vermoedelijk als 
gevolg van de laagstaande 
zon niet gezien.

Aanrijding door 
laagstaande zon 

Bijeenkomst Stichting 
Alkmaardermeeromgeving

Castricum - De Stichting tot 
behoud van natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden 
in de Alkmaardermeerom-
geving heeft behoefte aan 
nieuwe medewerkers. De 
stichting, kortweg Stichting 
Alkmaardermeeromgeving 
genoemd, zet zich in voor het 
behoud van de natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden, 
het open karakter van de 
polders, de herkenbaarheid 
van de dorpen Castricum, 
Uitgeest, Limmen, Akersloot 
en het eiland de Woude. Vrij-
willige medewerkers volgen 
de ruimtelijke plannen, be-
nutten inspraakmogelijkhe-
den en ondernemen actie 
door zo nodig gevraagd en 
ongevraagd met argumenten 
plannen te beïnvloeden. Dat 
betekent niet dat alles moet 
blijven zoals het is, want door 
verandering kunnen natuur-
lijke en cultuurhistorische 
waarden ook worden ver-
sterkt en landschappelijke 
kwaliteit opleveren. ‘Wakker, 

Waakzaam en Vasthoudend’ 
is het motto. De Stichting 
heeft ook behoefte aan men-
sen met vaardigheden op het 
gebied moderne communi-
catievormen.
Belangstellenden worden 
uitgenodigd voor de infor-
matiebijeenkomst op dins-
dag 21 maart, aanvang 20.00 
uur. De bijeenkomst vindt 
plaats in De Duynkant, Ge-
versweg 1b, in Castricum. 
De bijeenkomst wordt inge-
leid met een beeldpresenta-
tie over het ontstaan en de 
doelstelling van de Stich-
ting, het werkgebied, de ac-
ties, de organisatiestructuur 
en de functies. Daarna is er 
gelegenheid voor het stel-
len van vragen en mede-
werkers te spreken. Aanmel-
den is mogelijk via secreta-
riaat@alkmaardermeerom-
geving.nl. Op de foto mede-
werkers van de Stichting aan 
het begin van een excursie 
rond en over landgoed Duin 
te Bosch.

Regio - Regio   Op donder-
dag 16 maart is er een infor-
matiebijeenkomst die wordt 
verzorgd door Stichting Hos-
pice groep Midden Kenne-
merland. Irene Alderliefste 
als coördinator verbonden 
aan de stichting zal uitleg ge-
ven over allerlei aspecten die 
aan de orde komen bij on-
dersteuning in de thuissitua-
tie of  bij opname in het Hos-
picehuis te Beverwijk. 

Ook zal één van de vrijwil-
ligers  vertellen over haar 
werkzaam heden en ervarin-
gen in de ondersteuning  van 
terminale medemensen. De-
ze bijeenkomst begint om 
14.00 uur en wordt gehouden 
in de Jansheeren, Maltezer-
plein 1, Heemskerk.

Over het 
Hospicehuis

Pubquiz bij Mezza Luna

Castricum - Na de succes-
volle introductie wordt op  
vrijdag 24 maart vanaf 20.00 
uur weer een pubquiz ge-
houden bij Mezza Luna. 

Er zullen diverse rondes wor-
den gespeeld en vragen wor-
den gesteld op allerlei ge-
bied: politiek, sport, geschie-
denis, muziek, wetenschap, 
film, actualiteit, algemeen et 
cetera. 
De antwoorden worden met-
een vastgelegd zodat na af-
loop meteen duidelijk is 
welk team heeft gewonnen. 
Er wordt gestreden om een 
fraaie bokaal. Tijdens de pau-
ze is er een Rad van Fortuin 
waarbij de teams een prijs-
je kan winnen. Een team be-
staat minimaal uit twee en 
maximaal uit zes personen. 
Gratis entree. 
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Bacteriën de kleinste 
vrienden van mensen

Regio - Bacteriën zijn al mil-
joenen jaren op aarde, heb-
ben verschillende functies 
en zitten overal. Ieder mens 
heeft er meer dan honderd-
duizendmiljard bij zich. De 
meesten zitten in onze dar-
men. Minimaal duizend ver-
schillende soorten. Ze we-
gen bij elkaar zo’n anderhal-
ve kilo en worden de darm-
microbiota genoemd. Bacte-
riën zijn belangrijk voor men-
sen, sommigen zelfs onmis-
baar. Zonder hen zou leven 
niet eens mogelijk zijn. 
Bacteriën spelen ook al eeu-
wenlang een belangrijk rol in 
de voeding. Melkzuurbacte-
riën zijn bijvoorbeeld verant-
woordelijk voor  ‘fermentatie’.   
Er wordt gebruik gemaakt 
van fermentatie om levens-
middelen te conserveren of 
er een bepaalde smaak aan 
te geven. Denk aan zuurkool, 
bier, wijn, brood, salami en 
sojasaus. Ook Yakult is een 

gefermenteerde zuiveldrank. 
In de vorige eeuw ontdek-
te de Russische microbio-
loog en Nobelprijswinnaar 
dr. Elie Metchnikoff dat som-
mige nomadenstammen, die 
opvallend oud werden voor 
die tijd,  veel gefermenteerde 
melkproducten dronken. Hij 
zag een verband tussen hun 
hoge leeftijd en de melkzuur-
bacteriën die ze via de melk-
producten binnenkregen. 
De Japanse wetenschap-
per dr. Minoru Shirota was 
een groot aanhanger van de-
ze theorie. In 1930 selecteer-
de en cultiveerde hij na een 
langdurig en gecompliceerd 
proces een melkzuurbacterie 
die sterk genoeg was om le-
vend aan te komen in de dar-
men, de Lactobacillus casei 
Shirota. In 1935 produceert 
hij het eerste fl esje Yakult. 
Zien hoe Yakult wordt gepro-
duceerd? Ga naar www.ya-
kult.nl/factorytour.  

Open dag bij de huidarts
Regio - Zaterdag 18 maart 
is de landelijke open dag 
van de zorg. De samenwer-
kende huidartsen van Cen-
trum Oosterwal en Noord-
west Ziekenhuisgroep ope-
nen op verschillende locaties 
hun deuren. 
Bij Centrum Oosterwal in Alk-
maar en Heerhugowaard zijn 
belangstellenden welkom 
van 10.00 tot 13.00 uur. In 
Noordwest Ziekenhuisgroep 
locatie Alkmaar en Den Hel-
der kan men van 11.00 tot 
15.00 uur terecht. Een mooie 
gelegenheid om eens een 
kijkje achter de schermen te 
nemen.
Artsen en verpleegkundigen 
geven verschillende demon-
straties en presentaties en 
beantwoorden alle vragen. 
Zo horen en zien de bezoe-
kers onder andere alles over 

huidaandoeningen, huidkan-
ker en spataderen. Er worden 
hechttechnieken getoond en 
het is mogelijk bloeddruk, 
bloedsuiker en cholesterol te 
laten meten. De huidthera-
peuten laten zien welke huid-
problemen zij kunnen behan-
delen en het is mogelijk live 
mee te kijken bij een CoolS-
culpting-behandeling, waar-
bij vetcellen worden gekoeld 
en afgebroken. Of laat een 
gezichtsscan maken waar-
op UV-zonschade zichtbaar 
is. De laatstgenoemde activi-
teiten zijn alleen in Centrum 
Oosterwal Alkmaar. Het pro-
gramma is niet op alle loca-
ties hetzelfde. 
Kijk voor het programma-
overzicht en de juiste tijden 
op de site van de betreffende 
locatie: www.nwz.nl of www.
centrum-oosterwal.nl.

Informatieavond bij BodySwitch:

‘Met gezonde darmen 
een goede gezondheid’
Regio - Prikkelbare darm 
(PDS), ziekte van Crohn, Co-
litis Ulcerosa, ADD, ADHD, 
hart- en vaatziekten, aller-
gieën, astma, eczeem, reu-
ma, angst en depressie, mi-
graine, fi bromyalgie en chro-
nische vermoeidheid; men-
sen denken vaak met deze 
klachten te moeten leren le-
ven. Maar Frank Jonkers, van 
praktijk BodySwitch Heems-
kerk denkt daar heel anders 
over: ,,Veel van deze klachten 
worden veroorzaakt of mede 
veroorzaakt en onderhouden 
door darmproblemen die uit-
stekend te behandelen zijn.”
Frank Jonkers van de praktijk 
voor integrale geneeskunde 
vertelt tijdens een informa-
tieavond over de relatie tus-
sen de meeste westerse ziek-
tes en de darm(fl ora). Hij legt 
uit waarom problemen in de 
darm zoveel invloed hebben 
op zowel de fysieke als men-

tale gezondheid van volwas-
senen én kinderen. ,,Het is 
vaak lastig om de oorzaken te 
vinden. Maar door onze spe-
cialisatie en ervaring kunnen 
we bijna altijd een passen-
de behandeling bieden die 
ervoor zorgt dat de klachten 
verdwijnen.” 
De lezing is bedoeld voor 
mensen met aanhoudende 
klachten om inzicht te geven 
over de invloed van westerse 
leefstijl op de gezondheid in 
het algemeen, de darmen in 
het bijzonder en om te laten 
zien hoe een integrale aan-
pak uitkomst kan bieden.

Op dinsdag 28 maart van 
19.30 tot 21.30 uur bij BodyS-
witch, praktijk voor integrale 
geneeskunde. Rijksstraatweg 
55 in Heemskerk. De toe-
gang is gratis. Aanmelden via 
heemskerk@bodyswitch.nl of 
tel.: 0251-234000.

Zorgkosten terug via belasting
Regio - Leven met een ziek-
te of beperking brengt ex-
tra kosten met zich mee. Bij-
voorbeeld voor zorg, vervoer, 
hulpmiddelen of extra gezins-
hulp. Die kosten zijn voor een 
deel nog steeds aftrekbaar 
via de belasting. De website 
Meerkosten.nl legt heel pre-
cies uit hoe dat moet. Daar-
naast geeft de website ook 
informatie over andere rege-
lingen die het inkomen extra 
ondersteunen.  In begrijpelij-
ke taal geeft Meerkosten.nl 
uitleg over het invullen van 
de belastingaangifte 2016. 
Rekenvoorbeelden verdui-
delijken hoe men gemaakte 
kosten terug kan verdienen. 
Dat kan soms oplopen tot 
honderden euro¹s. Hoe hoog 
het bedrag is, hangt af van de 
zorgkosten, het inkomen en 
het inkomen van een even-
tuele fi scale partner. Door 
de aftrek wordt het inkomen 
voor de berekening van ei-
gen bijdragen voor zorg, hulp 

of voorzieningen lager. Daar-
door gaan ook die eigen bij-
dragen naar beneden. Moge-
lijk krijgt men ook meer zorg- 
of huurtoeslag. Meerkosten.
nl geeft ook informatie over 
andere belastingvoordelen 
zoals de jonggehandicapten-
korting, de extra startersaf-
trek voor ondernemers met 
een arbeidshandicap, de af-
trek van premies voor lijf-
rentes voor een gehandicapt 
(klein)kind en nog veel meer. 
Naast de belastingaftrek zijn 
er ook nog andere mogelijk-
heden voor mensen met een 
handicap of chronische ziek-
te om hun inkomen extra te 
ondersteunen. Bijvoorbeeld 
fi nanciële hulp van de ge-
meente, ruimere huurtoeslag, 
lagere autobelasting, dubbe-
le kinderbijslag. Meerkosten.
nl geeft ook over deze rege-
lingen heldere informatie. De 
informatie van Meerkosten.nl 
is ook te raadplegen in een 
brochure.

www. .nl

www. .nl

Beurs Toekomst-
bestendig wonen
Akerlsoot - Stichting Welzijn 
Ouderen Akersloot (SWOA) 
organiseert de beurs ‘Toe-
komstbestendig wonen   een 
slimme senior is op zijn toe-
komst voorbereid.’ Deze vindt 
plaats op zaterdag 25 maart 
van 10.00 tot 15.30 uur in ¹t 
Kruispunt. De toegang is gra-
tis. 
Het is een beurs om seni-
oren bewust te maken van 
toepassingen en organisaties 
die kunnen ondersteunen om 
langer comfortabel en veilig 
zelfstandig te blijven wonen. 

Deelnemers zijn: Beuken-
noot, Dorpsraad, Politie, 
Brandweer, Palliatieve Zorg, 
Alzheimer Stichting, RaHaa, 
SWOA Tafeltje Dekje, Sa-
men eten, pc-tabletcursus-
sen, Verhoef woningaanpas-
sing, rolstoel et cetera, Ra-
bobank, Buddy 4 U, Evean, 
Strammerzoom, Hospice Be-
verwijk, Buurtzorg Uitgeest, 
Zonnebloem/Rode Kruis.

Castricum - Forte Kinder-
opvang houdt op woensdag 
29 maart om 19.30 uur in ba-
sisschool de Sokkerwei voor 
eïnteresseerden de gratis 
toegankelijke thema-avond 
‘Opvoeden in de digitale we-
reld’. 
Mediacoach Evelyn Verburgh 
neemt ouders mee in de digi-
tale belevingswereld van kin-
deren: van de allerkleinsten 
tot (bijna) pubers. Opgeven 
via info@fortekinderopvang.
nl of via tel.: 0251-658058.

Opvoeden in 
digitale wereld

Dichter bij 
dementie

Akersloot - De expositie van 
gedichten en foto’s over de-
mentie die sinds enige maan-
den door Castricum reist is 
op 25 maart te zien tijdens de 
55+markt in ‘t Kruispunt.
In het kader van de We-
reld Alzheimer Dag hebben 
veertien dichters uit de re-
gio Midden-Kennemerland 
een gedicht over dementie 
geschreven. Doel is het ziek-
tebeeld dementie onder de 
aandacht te brengen en het 
gesprek hierover te openen. 
Fotograaf Michel Mulder 
heeft samen met de deelne-
mers passende en indruk-
wekkende foto’s gemaakt bij 
alle gedichten.
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Topprestatie Niels Velzeboer
Akersloot - Zaterdag 25 fe-
bruari vond de eerste edi-
tie van crossfitevenement the 
Dutch Throwdown plaats in 
Almelo.  Van de 1800 aan-
melding mochten er 180 at-
leten daadwerkelijk hun fit-
heid laten zien. Vier atleten 
van crossfit Castricum on-
der leiding van Pieter en Re-
my van der Meulen wisten 
zich hiervoor te plaatsen in 
de categorieën scaled, ad-
vanced en master (40+). Tij-

dens de groots opgezette fi-
nale stond de atleten twee-
maal een ‘workout of the day’ 
te wachten. De top zes uit el-
ke categorie streed uiteinde-
lijk nog in één laatste wor-
kout tegen elkaar. In deze fi-
nale werd de tweede plaats 
in categorie scaled  behaald 
door Niels Velzeboer uit 
Akersloot. Op de foto v.l.n.r.: 
Paul Bruggeling, Niels Velze-
boer, Tamara van der Plank, 
Jeffrey van Schie.

AZ selecteert Justin
Limmen - Ruim een jaar ge-
leden mocht hij samen met 
meer dan honderd andere 
talenten uit Noord-Holland 
deelnemen aan de AZ Voet-
balschool in de regio.
Drie weken geleden kreeg 
Justin Schlaman (10) uit Lim-
men te horen dat hij volgend 
seizoen mag voetballen met 
zijn nieuwe team AZ onder 

12. Op zijn vijfde is hij be-
gonnen bij Voetbalvereniging 
Limmen, nu speelt hij bij De 
Foresters waar hij dit seizoen 
afmaakt. Hij zal straks zijn 
huidige team en trainer Di-
co Blei wel missen maar gaat 
ervoor zijn jongensdroom in 
vervulling te laten komen; 
voetballen voor FC Barcelona 
of Real Madrid.

Castricum - Elke woens-
dag wordt er tussen 16.00 
en 17.00 uur voor een diplo-
ma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug. Afgelo-
pen maand hebben veertig 
kandidaten een diploma be-
haald. 

Woensdag 1 februari zijn 29 
kandidaten voor het B-diplo-
ma opgegaan en ze zijn alle-
maal geslaagd: Riyaan Abdi, 
Djaleesh Amwar-Ali, Thomas 
van Beek, Ivar Blik, Dante 
Brakenhoff, Cato Göbel, Pim 
Groen, Jildou Heideman, Mia 
Heimens, May Jakobus, Ju-
lie Kire, Julie Knippen, Bodhi 
Kok, Lennart Kramer, Djuri 
Laan, Valentin Le Grand, Ja-
lou Leek, Sven Meintjes, Ca-
rolien Nanne, Jalou van Nug-
teren, Carmen Pineda, Daya 
Raghosing, Forest Renkema, 
Sara Rijkers, Hannah Snel, 
Kyra Snijder, Olle de Wit, Ti-
ka de Wit en Isabel Zum Vör-
de Sive Vörding. 
Een week later werd er door 
een groep van tien kandi-
daten afgezwommen voor 
het C-diploma: Tijn Bang-
ma, Casper van Dommelen, 
Sarah van den Ham, Dami-
an Jansen, Alexander Kuijper, 
Benthe Kuilman, Valentijn 
Maréchal, Noa Popot, Lotte 
Weber en Noor ten Zeldam. 

Woensdag 15 februari heeft 
voor Zwemvaardigheid 1 
Steijn van Egmond afge-
zwommen.

Afzwemmers 
in februari

Vitesse winnaar in derby
Castricum - Eindelijk wa-
ren de omstandigheden een 
keer zo goed als ideaal voor 
de zoveelste derby tussen Vi-
tesse en Limmen. Omdat de 
thuisploeg voor de rust na-
liet grote kansen te verzilve-
ren, duurde het een uur voor-
dat het duel eindelijk losging. 
Limmen scoorde als eerste 
maar kort daarna zette Vites-
se orde op zaken en won uit-
eindelijk met 4-1.
Qua veldspel deed Limmen 
niet veel onder voor Vites-
se maar de meeste kansrijke 
situaties vielen voor het doel 
van Limmen te noteren. De 
rust ging dus in met een 0-0 
stand op het scorebord.

Direct na rust zocht Limmen 
de aanval en Vitesse moest 
achteruit. Na zo’n kwartier 
spelen kwamen zij plotseling 
op een 0-1 voorsprong, daar-
bij geholpen door een grote 
fout van een van de verde-
digers van Vitesse. Maar de 

vreugde van die voorsprong 
duurde niet lang. Want drie 
minuten later brak Robin 
Bakker door op links en zijn 
scherpe voorzet vanaf de ach-
terlijn werd binnengeschoten 
door een van de eigen verde-
digers: 1-1. Nog geen vijf mi-
nuten later was het opnieuw 
Robin Bakker die in kansrij-
ke positie werd gemanoeu-
vreerd. Zijn eerste inzet be-
landde nog op de paal, maar 
in de rebound scoorde hij 
alsnog. Zo’n kwartier voor 
tijd viel het doek eigenlijk al 
voor Limmen. Vlak voordat 
hij werd gewisseld was Rik 
Beentjes de verdedigers op-
nieuw te snel af en zijn per-
fecte voorzet werd door spits 
Jort Kaandorp binnengekopt: 
3-1. En vlak voor tijd werd 
een verre inworp van Ru-
ben Jakobs doorgekopt door 
Robin Bakker waarna de in-
gevallen Mats Laan de bal op 
zijn slof naam en kiezelhard 
binnenschoot: 4-1.

Vitesse viert 95-jarig bestaan!
Castricum - Op 11 mei 1922 
was het zover; kapelaan Star-
renburg kwam in een roke-
rig zaaltje bijeen met een 
groepje mannen. Ze hadden 
het goed voor met de jonge-
ren en besluiten om de le-
ge saaie zondagmiddagen te 
vullen met het oprichten van 
de eerste voetbalclub van 
Castricum: Vitesse ’22.

Inmiddels is het bijna 95 jaar 
verder en is Vitesse nog altijd 
een groeiende en bloeiende 
vereniging. 

Om het jubileum luister bij te 
zetten en alvast de opmaat te 
geven voor het 100-jarig be-
staan over vijf jaar, worden er 
in het weekend van 12, 13 en 
14 mei tal van activiteiten ge-

organiseerd op sportpark De 
Puikman. Vanaf vrijdagavond 
12 mei is het terrein volledig 
omgedoopt tot een feestter-
rein. Voor jong en oud staan 
er gezellige, sportieve en 
vooral feestelijke activiteiten 
in de planning. 
In de komende weken wor-
den de details bekendge-
maakt. 

 Streekderbys bij tafeltennis
Castricum   Afgelopen vrij-
dag werden bij tafeltennis-
vereniging Castricum twee 
streekderby’s uitgevochten, 
tegen Beverwijk en Uitgeest. 
En het eerste team moest 
winnen om aansluiting te 
houden in de derde klasse. 
Dit lukte goed. 
De einduitslag voor het eer-
ste team tegen Haarlem was 
7-3; Kay Tan en Kees Hou-
baer waren allebei goed voor 

twee punten en Hans Nieu-
wenhuis won al zijn enkels. 
Hans vocht als een leeuw en 
wist een onmogelijke ach-
terstand van 1-9 om te bui-
gen in  11-9. Ook het tweede 
team deed goede zaken door 
te winnen met 7-3 van Uit-
geest. De Beverwijkers van 
Rapidity maakten het team 
drie erg moeilijk en alleen 
Philip Hogema wist een punt 
te veroveren. 

Akersloot - Op zaterdag 18 
maart staat vanaf 21.00 uur 
de tweede editie van het VS 
Koppel Darttoernooi op het 
programma. Deelname is 
voor iedereen die graag wil 
darten. Er wordt gespeeld 
in koppels. Het inschrijfgeld 
wordt gebruikt voor prijzen 
en bekers voor de winnaars. 
Opgeven via info@vriend-
schapakersloot.nl, tel.: 06-
19947333.

Darttoernooi

balsponsor:  AUTOBEDRIJF DIRK VAN DER STEEN
 SPORTHUIS JOHAN JANSEN
 KEURSLAGERIJ SNEL 

pupil v.d. week:  LINO VALKERING (speler Limmen JO13-1)

Zondag 19 maart 14.00 uur:

Limmen  -  H.S.V.
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