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VOOR MEER INFO & AC TIES ZIE OOK ELDERS DEZE KRANT &
We zien je 24 of 25 maart @Breestraat 39a in Beverwijk!

MAX 1 GOODIE BAG PER BETALENDE KLANT DUS OP IS OP

100

Breestraat 39a Beverwijk

SPRING CAMPAGNE
zaterdag/zondag 24 & 25 maart

Naast deze Jack & Jones aktie geeft Blanco//Milano bij
besteding van €75,- een goodie bag cadeau t.w.v. €50,- !! 

O U T F I T  1

O U T F I T  2

SHORT+HEMD+t’SHIRT
(zie afbeelding)

59€ 95

JEANS+HEMD+t’SHIRT

69€ 95
139,€ 95

109,€ 95

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

4.95

Van 22 t/m 28 maart 2012

Traditioneel paasbrood in jasje van amandelbeslag!

500 gram van 6,50 deze week

Een winkel vol!!
Luxe paasgeschenken.

Dagelijks Vers gebakken

paasbrooD

1.-violen*
Meer dan 25 kleuren. 
Groot- of kleinbloemig. 
Per draagtray à 10 stuks

*aanbieding geldt t/m 25 maart

Beverwijk

praxis beverwijk mega & tuin
Spoorsingel 7, Beverwijk
praxis velserbroek 
Meubelmakerstraat 7, Velserbroek

Hertenkamp moet blijven!
Bakkum - Kinderen uit groep 
zes van basisschool Cunera heb-
ben burgemeester Toon Mans 
308 handtekeningen overhan-
digd van medestanders die ook 
vinden dat het hertenkamp op 
het terrein van Dijk en Duin moet 
blijven. Zij vrezen dat door de 
geplande nieuwbouw van villa’s 
op het terrein het hertenkamp de 
dupe wordt. 

De gemeenteraad heeft echter 
ook bezwaren tegen het verdwij-
nen van het hertenkamp. Daar-
om is besloten het te verplaatsen 
in westelijke richting, alleen als 
dit echt noodzakelijk is. Dit stel-
de de kinderen niet helemaal ge-
rust, want verder achter op het 
terrein betekent dat jongere kin-
deren er niet alleen kunnen gaan 
spelen. De burgemeester beloof-
de de handtekeningen aan de 
directie van Dijk en Duin. 

Mode
Special
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En nu ik!
“Mijn zoon van vijf zegt: mama, 
je móet Nederlands praten!”

Castricum - Het is nog volop 
winter: Habibo Maalin-Abdul-
lah  (39) is vanochtend door de 
sneeuw naar het huis gekomen 
van Sarienske Geerke, van wie 
ze elke woensdagochtend Ne-
derlandse les krijgt. Habibo ver-
ontschuldigt zich voor haar ge-
brekkig Nederlands. “Het zijn 
de zinnen, die zijn moeilijk. De 
woorden gaan goed”, zegt ze 
met een brede lach. Sarienske 
bevestigt dit, Habibo leert snel. 
“Toen ik drie jaar geleden de 
eerste les bij haar thuis gaf, heb 
ik overal gele stickers op geplakt 
met de woorden: lamp, deur, ta-
fel, et cetra. De week daarop 
had Habibo alle plakkertjes tus-
sen de band van haar rok ge-
daan. Met een stel kinderen in 
huis verdwenen die stickertjes 
namelijk al snel, maar zo kon 
ze toch af en toe naar de woor-
den kijken. Ze is echt leergierig.” 
Habibo is nooit naar school ge-

Habibo Maalin-Abdullah woont 
met haar gezin en haar moeder 
sinds 2009 in Castricum.

weest, daar was geen geld voor. 
Zoals de meeste kinderen in So-
malië moest ze thuis blijven waar 
ze haar familie hielp op de boer-
derij. Zes jaar geleden vluchtte 
haar man Mohammed voor het 
oorlogsgeweld in hun geboorte-
land Somalië. Hij vroeg asiel aan 
in Nederland, Habibo bleef in 
grote onzekerheid achter met vijf 
kinderen. Gelukkig werd het ge-
zin in 2008 herenigd, ze weet het 
nog precies: 26 februari 2008. 
Ook die winter lag er sneeuw. 
Dat had ze nog nooit gezien. 
“Als het in Somalië 23 graden is, 
zeggen we, het is koud.” Habibo 
kwam met haar man en kinde-
ren in het asielzoekerscentrum 
in Ter Apel en daarna volgden 
de AZC’s in Middelburg en Alk-
maar. In Alkmaar gingen de oud-
ste vier kinderen voor het eerst 
van hun leven naar school. Sinds 
april 2009 heeft Habibo met haar 
gezin een woning in Castricum. 
Ook haar moeder heeft zich in-
middels bij hen gevoegd en in 
2010 is zoon Ajuub geboren.

Habibo straalt als ze over hem 
vertelt. “Hij is nu drie, over een 
paar maanden gaat hij naar de 
peuterspeelzaal.” De twee oud-
ste dochters zitten op het Ken-
nemer Praktijk College in 
Heemskerk, de andere drie kin-
deren op de Montessorischool 
in Castricum. “Morgen gaan ze 
schaatsen. Ik durf dat niet, maar 
de kinderen kunnen het wel.” Ze 
schatert: “Een heel gedoe, die 
sneeuw. Jassen, dassen, hand-
schoenen, sjaals, wanten, mut-
sen.” Zelf gaat ze ook drie och-
tenden per week naar school. 
Op het ROC in Alkmaar leert ze 
Nederlands lezen en schrijven 

en als alles goed gaat begint na 
de zomervakantie de inburge-
ringcursus op het NOVA-colle-
ge. Als zij thuis van school komt, 
gaat Mohammed als postbe-
steller aan het werk. “Straks wil 
ik zelf ook werken. Het liefst in 
een bejaardenhuis, ik wil contact 
hebben met mensen”. Thuis pro-
beert ze zo veel mogelijk Neder-
lands te praten. Voor de kinderen 
is dat geen probleem. Soms sky-
pen ze met hun nichtjes in So-
malië, dan moeten ze hun moe-
der zelfs vragen naar bepaal-
de Somalische woorden. Zoon 
Adan van vijf weigerde aanvan-
kelijk Nederlands te spreken. Nu 
zegt hij soms streng tegen haar: 
“Mama, je móet Nederlands pra-
ten”. Elke avond wordt er huis-
werk gemaakt aan de grote ta-
fel. En wie geen huiswerk heeft 
moet lezen. “Ik moet wel de he-
le tijd ssstt roepen, want stil zijn 
is lastig voor ze.” Habibo heeft 
een goede vriendin in Castri-
cum. Fatima komt ook uit So-
malië, de gezinnen hebben el-
kaar hier leren kennen. Met haar 
kan ze vertrouwelijk praten. Ha-
bibo is belijdend moslima, haar 
jongste dochter van tien draagt 
inmiddels ook een hoofddoek. 
“Dat wilde ze zelf.” Ze gaat twee 
keer per jaar naar de moskee 
in Haarlem, geloof is belang-
rijk voor haar. “Maar”, benadrukt 
ze, “het gaat om respect, respect 
voor iedereen.” Op mijn vraag 
of ze zich wel eens gediscrimi-
neerd voelt, kijkt ze me verbaasd 
aan. Ze steekt haar hand op en 
lacht vriendelijk. “Kijk, zo doe ik 
dat. Ik zeg hai of goedemorgen 
buurvrouw. Dan doet de ander 
dat ook.”
Tekst en foto: Marie Kiebert.

T-Trio met blues, country én 
rock & roll in De Lantaarn
Limmen - Het wordt gezellig 
zaterdag in café De Lantaarn 
als drie mannen met twee gita-
ren en een contrabas het podi-
um beklimmen. Het T-Trio brengt 
rock & roll, country en blues naar 
Limmen. Het optreden start rond 
21.00 uur en de toegang is gratis 
voor jong en oud. 
Het T-Trio bestaat uit Fred van 
Willigen, sologitaar, Lejo van der 

Ven, slaggitaar en René Rühland, 
contrabas. Om beurten nemen 
zij de zang voor hun rekening. 

Het repertoire bestaat uit favo-
riete nummers van de drie mu-
zikanten. Denk dan aan bekend 
en onbekend werk van groot-
heden als Johnny Cash, Elvis 
Presley, Bob Dylan, maar ook 
Amy Winehouse.  

In de nacht van zondag 11 op 
maandag 12 maart is diesel ge-
stolen uit een touringcar die ge-
parkeerd stond op de Geester-
weg in Akersloot. Collega’s van 
Kennemerland troffen later in 
Haarlem een voertuig aan waar-
in een aantal vaten stonden met 
daarin diesel. De twee inzitten-
den van het voertuig zijn aange-
houden. 

Dinsdag kwam er weer een mel-
ding van diefstal van diesel, 
maar dan van De Boekel. Daar 
zou tussen maandag 12 maart 
16.30 uur en dinsdag 13 maart 
5.45 uur uit een vrachtwagen iets 
van 300 liter diesel zijn gestolen. 
Naar beide zaken wordt onder-
zoek verricht. 

Auto’s opengebroken
Zaterdag zijn tussen 18.30-20.00 
uur twee personenauto openge-
broken op een parkeerplaats aan 
de Geesterweg. Diverse goede-
ren worden vermist. Ook werden 
er twee mountainbikes wegge-
nomen van een van de auto’s. 
De mountainbikes zaten vast 
met een kettingslot op een fiet-
sendrager.

Inbraak woning Limmen
In Limmen vond zaterdag om-
streeks 20.00 uur een inbraak 
plaats in een woning aan de 
Rijksweg. Daders zijn binnen-
gekomen door het forceren van 
een raam op de eerste verdie-
ping aan de achterzijde van de 
woning Het alarm is afgegaan 
en zo op het eerste gezicht mist 
men niets.
 
Inbraak Castricum en Bakkum

Dinsdag 12 maart is tussen 
17.00-20.00 uur een inbraak in 
ene woning op de Laanacker in 
Castricum. De begane grond en 
eerste verdieping zijn doorzocht. 
Diezelfde dag was er ook een in-
braak in een woning op de Van 
der Mijleweg in Bakkum. 

Verkeersongeval
Omstreek 15.15 uur vond een 
verkeersongeval met letsel 
plaats op de rotonde Prinses 
Beatrixstraat, Dorpsstraat, CF 
Smeetslaan. De bestuurder van 
een personenauto zag bij het af-
slaan van die rotonde een fiets-
ster over het hoofd. De fietser 
kwam via de motorkap op het 
wegdek terecht. Vanwege het 
gebruik van bloedverdunners 
in combinatie met de hoofdpijn 
heeft men de vrouw meegeno-
men naar het ziekenhuis voor 
verder onderzoek.

Insluiping
Donderdag was er een inslui-
ping in een woning aan de Van 
Uytrechtlaan. Terwijl de 80-ja-
rige bewoonster aan de praat 
werd gehouden door een vrouw 
die ineens bij haar in de gang 
van de woning stond, heeft een 
ander persoon kans gezien om 
de gehele bovenverdieping de 
doorzoeken. Alle kasten en la-
den werden overhoop gehaald 
en er zijn sieraden weggenomen.

Bedreiging
Donderdag omstreeks 17.30 uur 
is er in het Willem de Rijkepark 
een groepje jongens bedreigd 
door een negroïde man met een 
mes. Desbetreffende man zou 
tussen de 18-20 jaar oud zijn, hij 
droeg een zwart gewatteerde jas 
en joggingbroek en een groe-
ne Nike cap. Mocht iemand wat 
gezien hebben dan graag bellen 

naar 0900-8844.

Bedreiging en belediging
Zaterdagochtend omstreeks 1.00 
uur is er op de Dorpsstraat een 
jongen aangehouden in verband 
met bedreiging en belediging 
van een portier. 

De jongen had een horecaver-
bod, maar was toch een horeca-
gelegenheid ingegaan. Nadat hij 
was verwijderd, werd de jonge-
man opstandig en ging vervol-
gens helemaal uit zijn dak. 

Ramen auto’s ingeslagen
Zondagmorgen werd ontdekt 
dat er op het parkeerterrein bij 
het NS-station aan de achter-
zijde bij twee personenauto’s 
de ramen waren ingeslagen. De 
dashboardkastjes waren door-
zocht. Het is nog onbekend of er 
iets wordt vermist.

Jubileum voor Zonnebloem
Castricum – Het wordt een fees-
telijk jaar voor de Zonnebloem af-
deling Castricum-Bakkum. De or-
ganisatie bestaat dertig jaar en dat 
wordt gevierd met een feestelijke 
dag voor gasten en een extra fees-
telijke dag speciaal voor de vele 
onmisbare vrijwilligers.
Op donderdag 26 april is er een 
feestelijke dag met een boottocht 
en daarna een lunch en een pro-
gramma met een optreden van 
een shantykoor voor gasten. Bur-
gemeester Toon Mans is ook van 
de partij. Met de vrijwilligers wordt 
op donderdag 6 september een 
uitstapje gemaakt. De invulling 
van deze dag is nog geheim.

Op woensdag 18 april start een lo-
tenverkoop. Een deel van de op-
brengst gaat rechtstreeks naar de 
afdelingskas, waarna er leuke din-
gen mee gedaan worden. De loten 

kosten twee euro per stuk en wor-
den op verschillende locaties ver-
kocht, bijvoorbeeld op de markt. 

Er is bij de afdeling dringend be-
hoefte aan chauffeurs om de gas-
ten naar de activiteiten te kunnen 
vervoeren. Daar staat een kleine 
vergoeding tegenover. Men kan 
zich als chauffeur opgeven bij Ri-
na Jansen, tel.: 0251-651463 of 
bezoekwerk@zonnebloem-castri-
cumbakkum.nl.
De Zonnebloem levert een posi-
tieve bijdrage aan het leven van 
mensen met een fysieke beper-
king door ziekte, handicap of ge-
vorderde leeftijd. De afdeling Cas-
tricum-Bakkum organiseert huis-
bezoeken en het organiseert acti-
viteiten. Vrijwilligers en donateurs 
zijn welkom. Kijk voor meer infor-
matie op www.zonnebloem-castri-
cumbakkum.nl.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

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

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
21-02-2012: Wouter Anne Mark, 
zoon van M.B. de Vries en L. de 
Wilde, geboren te Alkmaar. 05-
03-2012: Tirza Sarah, dochter 
van B. Zaadnoordijk en S. Zar-
ghami, geboren te Alkmaar. 08-
03-2012: Fenne, dochter van W.F. 
Lammers en D.M. Heijne, ge-
boren te Alkmaar. 08-03-2012: 
Senna Yara, dochter van L.I. 
Schipperus en K. Regts, geboren 
te Castricum. 08-03-2012: Las-
se Petrus, zoon van S. Schoen en 
E.C. Husson, geboren te Castri-
cum. 08-03-2012: Yannick Wil-
lem Henk, zoon van R.S. Jager 
en A. van Zutphen, geboren te 
Beverwijk.

Overleden:
Wonende te Castricum:
09-03-2012: van Krieken, Cor-
nelis, oud 63 jaar, overleden te 
Castricum. 09-03-2012: Letzel, 
Arna J., oud 76 jaar, overleden 
te Castricum. 14-03-2012: Oos-
terhof, Dirk, oud 92 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
A. van der Zwaag. 14-03-2012: 
Zentveld, Catharina M. oud 71 
jaar, overleden te Castricum, we-
duwe van J.G. de Gier. Wonende 
te Limmen: 08-03-2012: Maan 
Voogd Bergwerf, Johanna, oud 
71 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met P. Honing. Wonen-
de te Akersloot: 10-03-2012: 
van Oost, Jakob M., oud 63 jaar, 
overleden te Akersloot.

Lijstenmakerij Ida Bakker
houdt weer gratis demodag
Castricum - De demodagen bij 
Ida Bakker zijn al een aardig be-
grip aan het worden in Castri-
cum en omgeving. Een paar keer 
per jaar wordt een gezellige in-
loopdag georganiseerd met de-
monstraties die de bezoekers in-
spireren ook zelf creatief aan de 
gang te gaan. Aanstaande zater-
dag is er ook weer van alles te 
zien. 
Marjanne Eugster laat met di-
verse materialen verschillen-
de structuren en technieken 
zien. De demomonstratie is van 
10.30 tot 15.300 uur en is gra-

tis toegankelijk. De koffie met 
wat lekkers staat klaar. Lijsten-
makerij Ida Bakker is te vinden 
op de Dorpsstraat 102, tel.:0251-
673977.

Club Zand bijna weer open
Bakkum - Nog even en het 
staat weer; het populaire strand-
paviljoen Club Zand van Bart en 
Joost. Terwijl de andere restau-
rants op het strand de gehe-
le winter konden blijven staan, 
werd Club Zand vorig jaar herfst 

afgebroken. Momenteel wordt 
met man en macht gewerkt om 
alles op tijd af te hebben voor de 
eerste gasten. Vrijdagavond is er 
feest voor iedereen vanaf acht-
tien jaar, zaterdag is het strand-
paviljoen voor iedereen open.   

Vinylavond in zaal Borst
Bakkum - Het belooft een ou-
derwets gezellig feestje te wor-
den op zaterdag 7 april in de zaal 
van hotel Borst. Dan wordt weer 
vinyl geraaid op de pick-up en 
dat gaat gepaard met gekraak 
en gekras zoals het vroeger uit 

de boxen kwam. Het feest is van 
20.30 tot 00.30 uur en biedt een 
gevarieerd aanbod op 45 en 33 
toeren. De 3DJ’s, Jan, Jert en Jo-
seph, draaien ook verzoekjes die 
kunnen worden ingediend via in-
fo@zonsat.nl. Entree vijf euro. 

Castricum - Nabij de F. C. 
Smeetsweg wordt een grijs cy-

Kater vermist perse ongecastreerde kater ver-
mist die twee jaar oud is en Pie-
tertje heet. Inlichtingen bij Ria 
Dol, tel. 0251- 658504.

Drum ‘n Bass met No Repair en 
Cold Metal Future in Bakkerij 
Castricum - Zaterdag 24 maart 
is er drum ‘n bass in De Bakke-
rij met twee acts die gitaarwerk 
in hun performance integreren. 

No Repair is een driemansfor-
matie die electro combineert 

met rockende gitaren en drie 
muzikanten van Cold Metal Fu-
ture die drum ‘n bass en break-
beat mixen. De deuren openen 
om 21.00 uur, entree drie eu-
ro. De Bakkerij is te vinden aan 
Dorpsstraat 30. 

Castricum - Het Reumafonds 
bedankt alle collectanten, comi-
téleden en bewoners in Bakkum 
en Castricum voor de grote inzet 

Dank Reumafonds  en bijdrage aan het prachtige re-
sultaat van de collecte. In de lan-
delijke collecteweek van 12 tot 
en met 17 maart 2012 is in ons 
dorp in totaal 8.591,71 euro op-
gehaald.
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Mondharmonica en jazz; Jan 
Verwey bij Jazz in Bakkum
Bakkum - In Hotel Borst begint 
zondagmiddag rond vier uur een 
nieuwe editie van Jazz in Bak-
kum. Jan Verwey is gast en hij is 
er in geslaagd om op De mond-
harmonica een volstrekt eigen 
geluid te ontwikkelen. Op jazz-
gebied is hij de enige die ook in 
zijn improvisaties octaven speelt.

Dankzij zijn goed ontwikkelde 
technische vaardigheden is hij in 
staat om zijn eigenzinnige, har-
monische en melodische opvat-
tingen in gedurfde solo’s naar 
voren te laten komen. Hoe bij-
zonder zijn kwaliteiten zijn, bleek 

ook toen hij tijdens zijn eerste 
bezoek aan de Verenigde Staten 
(najaar 1990) door producer Bill 
Goodwin, de slagwerker van al-
tist Phil Woods, onmiddellijk de 
studio werd ingewerkt om de cd 
The Dutch Connection op te ne-
men, wat hem, terug in Neder-
land, een optreden opleverde op 
het North Sea Jazz Festival. Zon-
dagmiddag 25 maart is Jan Ver-
wey te gast bij het trio van pia-
nist en gastheer Jos van Beest 
en wordt deze virtuoos op mond-
harmonica verder begeleid door 
Erik Schoonderwoerd op contra-
bas en drummer Ben Schröder. 

Programma 22 maart t/m 28 maart 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 20.00 uur  maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

The Best Exotic Marigold Hotel
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 21.00 uur 
zaterdag 15.45 & 21.00 uur 
zondag 15.45 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag 20.00 uur 

woensdag 15.45 & 20.00 uur 
The Hunger Games

zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 uur 

The Descendants
maandag 21.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Carnage
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

Extremely Loud & Incredibly Close
vrijdag 18.30 uur 
The Iron Lady

zaterdag 13.00 uur 
Sprookjesboom

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 15.45 uur 

Achtste groepers huilen niet
zondag 13.00 uur woensdag 13.30 uur 

Tony 10
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
The Muppets

crisisbestrijding : werk creëren
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Castricum - Altijd al keer met 
een zelfgemaakt liedje op de ra-

Talent op radio dio willen komen?  Het kan, in-
clusief een interview. Jordan van 
Radio Castricum105 geeft ieder-
een deze kans in zijn programma 

JorRadio op vrijdagtussen 18.00 
en 20.00 uur. Mail dan naar jor-
danvanandel@hotmail.com of 
twitter hem via @jordanava. 

Huphter in De Balken
Geen feest voor watjes 
Uitgeest - Haal zaterdag 24 
maart de Iron Maiden T-shirts, 
de leren armbanden en de ge-
scheurde spijkerbroeken weer 
uit de mottenballen. Het podi-
um van live-café de Balken word 
dan omgetoverd tot rocktempel. 

De band Huphter zorgt ervoor 
dat het publiek kan genieten van 
de zwaardere rockcovers. Oude 
klassiekers van oa. AC/DC, Led 
Zeppelin, Rage against the Ma-
chine en the Cult worden afge-

wisseld door het recentere werk 
van Foo Fighters, System of a 
Down, Muse en Creed. Geen 
feest voor watjes dus. Het spek-
takel start om 22.30 uur. 

Keramiste Ada Baars 
exposeert in Streetscape
Castricum - Kunstenares Ada 
Baars (61) uit Limmen exposeert 
keramiek tot en met 19 april in 
Streetscape op de Burgemees-
ter Mooijstraat 13. Naast bijzon-
dere urnen staan er ook vrou-
wenfiguren, zowel serieus als 
grappig en Afrikaanse koppen 
in de etalages van Streetscape. 
Ada is al ruim twintig jaar kera-
miste verzorgt ook workshops 
urnen maken. Meer informatie 
072-5051261. Kunstenaars uit 
Castricum en omgeving die wil-
len exposeren kunnen contact 
opnemen met Saskia Steenbak-
kers 06-49994244, mailen naar 
info@streetscape.nl of binnen-
lopen in galerie Streetscape op 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur 

om de kunstenaar(s) persoonlijk 
te spreken. 

Castricum – Zaterdag 17 
maart is Backum Brass gepro-
moveerd naar de tweede divi-
sie. Backum Brass is het jong-
ste onderdeel van de Muziek-
vereniging Emergo en timmert 
sinds 2008 hard aan de weg. 
Deze promotie werd behaald 
tijdens een bondsconcours in 
het Friese Surhuisterveen. De 
twee uitgevoerde werken wer-
den door de jury beoordeeld 
met 90.08 punten. Een opmer-

Backum Brass gepromoveerd
kelijk goed resultaat en het 
hoogste aantal punten van het 
gehele concour. 

Backum Brass die onder lei-
ding stond van Anno Appelo 
ging met een bijzonder tevre-
den gevoel huiswaarts rich-
ting Castricum. Deze opsteker 
zal een bron van inspiratie zijn 
voor het Eurobrass in juni waar 
de Castricumse band zich nu 
op gaat richten.

The Hunger Games
Het voormalige Noord-Amerika 
staat bekend als het land Panem, 
waar het regerende Capitol van 
haar twaalf districten eist dat 
zij jaarlijks één jongen en één 
meisje leveren voor The Hunger 
Games. De 24 door loting gese-
lecteerde jongeren worden ge-
zamenlijk in een gigantische are-
na gezet, waar er slechts één le-
vend uit kan komen. De rest van 

Panem wordt gedwongen het 
mediaspektakel live op televisie 
te volgen. De zestienjarige Kat-
niss Everdeen komt uit district 
12, een van de armste districten. 
Ze weet zichzelf, haar moeder 
en zusje Prim in leven te houden 
door illegaal in de bossen te ja-
gen met haar beste vriend Gale. 
Maar dan wordt Prim geselec-
teerd voor The Hunger Games. 

The Best Exotic Marigold Hotel 
gaat over een groep Britse ge-
pensioneerden die hun oude dag 
willen doorbrengen in het exoti-
sche en goedkope India. Ze laten 
zich verleiden door de flitsende 

The Best Exotic Marigold Hotel
en gelikte advertentie van het 
gerestaureerde Marigold Ho-
tel. Maar eenmaal daar, blijkt het 
voormalige paleis een stuk min-
der luxe te zijn. De senioren ma-
ken er het beste van. 
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Vrijdag en zaterdag feestelijke activiteiten 

Opening Tuin & Parkwinkel 
van Kraakman Reyneveld 
Castricum - Op vrijdag 23 
maart opent om 9.00 uur aan de 
Stetweg in Bakkum de nieuwe 
Tuin & Parkwinkel van Kraakman 
Reyneveld B.V. Met de opening 
van de nieuwe vestiging in Bak-
kum willen de initiatiefnemers 
zowel voorzien in de behoefte 
van de professionele en veelei-
sende eindgebruiker, als de par-
ticuliere consument. 

Dus hier worden niet alleen John 
Deere tractoren en tuinmaaiers 
verkocht, maar ook diverse tuin-
machines van toonaangevende 
merken zoals Husqvarna, Kär-
cher en Bosch Professional. Ook 
merken als Gardena, Bayer en 
Pokon zullen niet in het assorti-
ment ontbreken. 
De winkel is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 9.00 tot 
en met 18.00 uur en op zaterdag 
van 9.00 tot en met 17.00 uur. De 
werkplaats is geopend op maan-
dag tot en met vrijdag van 8.00 

tot en met 17.00 uur en op za-
terdag van 8.00 tot en met 13.00 
uur. 

Openingsweekend
Op vrijdag 23 maart en zater-
dag 24 maart vinden er diver-
se feestelijke activiteiten plaats. 
Op vrijdag om 14.00 uur begint 
de houthakkersroadshow, waar-
bij stoere mannen met hun ket-
tingzagen de mooiste sculpturen 
van hout zullen maken.  Onder 
het publiek wordt een ketting-
zaag verloot van Husqvarna. 
Op zaterdag 24 maart is er om 
13.00 uur een ballonnenwed-
strijd voor kinderen van 0-12 
jaar. De drie kinderen van wie 
de ballon het verste is gekomen 
krijgen een prijs. Zaterdag is er 
ook een springkussen voor de 
kinderen. 

Openingsaanbiedingen
Gedurende het openingsweek-
end zullen er verschillende aan-

trekkelijke aanbiedingen zijn. Dit 
varieert van een hogedrukreini-
ger van Kärcher, een grasmaai-
er van John Deere tot potgrond 
en hortensia’s voor een scher-
pe prijs. Bovendien krijgen klan-
ten bij aankoop van tien euro of 
meer een kleine attentie. 

Kraakman Reyneveld B.V. 
Kraakman Reyneveld B.V. is een 
succesvol en dynamisch land-
bouwmechanisatiebedrijf met 
zeven vestigingen in Noord- en 
Zuid-Holland. De hoofdactivi-
teit is het verkopen en onder-
houden van John Deere tracto-
ren en -gerelateerde producten. 
Vanuit goed uitgeruste werk-
plaatsen, magazijnen, shops en 
showrooms wordt service ver-
leend van topniveau. Bovendien 
is dit bedrijf zich gespecialiseerd 
in tuin- en parkproducten van 
toonaangevende merken. Pro-
fessionaliteit en klanttevreden-
heid staan hoog in het vaandel! 

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Beverwijk - Op zondag 1 april 
houdt Van Eerden Uitvaartver-
zorging voor de tweede keer een 
Troostconcert in haar Afscheids-
centrum. Dit Troostconcert wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Close2U. Tijdens het concert 
zijn er momenten van geden-
ken, herdenken en woorden van 
troost of bemoediging. De over-
gang van het seizoen van de 

donkere naar de lichtere dagen 
wil het afscheidscentrum ge-
bruiken om nabestaanden een 
steuntje in de rug te geven. 
Met dit gegeven wordt het con-
cert gestart en men hoopt dat 
de bezoekers naar buiten zullen 
gaan met een verlicht gevoel van 
steun, begrip maar ook met een 
gevoel van herinnering aan hun 
dierbaren.

Uitgeest - Op zondag 25 maart   
is er een grote overdekte rom-
melmarkt in sporthal De Zien in 
Uitgeest. Het is een grote markt 
met meer dan 65 kramen. Kra-
men van 4x1.20 m. kunnen nog 
worden gereserveerd om zelf 
spullen te verkopen. De rommel-
markt duurt van  11.30 tot 15.30 
uur. Er is volop parkeergelegen-
heid. Een toegangskaartje kost 
1,50 euro en kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis mee naar binnen. 
Meer informatie: tel. 0251–
254067 of tel: 0251–240557. 
E.mail: annekezonn@hotmail.
com of joke.jurriens@xs4all.nl.

Overdekte 
rommelmarkt

Castricum leeft met water
Limmen - Lia Vriend geeft op 
vrijdag 30 maart een lezing over 
de veranderingen in de gemeen-
te Castricum met betrekking 
tot het thema ‘water’. De lezing 
vindt om 20.00 uur plaats in Cul-
tureel Centrum Vredeburg en 
wordt ondersteund door dia’s. 
Deze LIA-presentatie laat voor-
al zien hoe men zich binnen de 
gemeente Castricum voorbereidt 
op een veranderende waterhuis-
houding, rekening houdend met 
de grote variatie in landschap-
pen. LIA staat voor: Landschap-

pen ontdekken In een Aantrek-
kelijke vorm. Lia is de geograaf 
die zich gespecialiseerd heeft 
in de veranderende Noord-Hol-
landse Landschappen. Entree 
6,00 euro. Kaarten zijn te koop 
bij de klantenservice in de bibli-
otheek of voor aanvang van de 
lezing in Vredeburg. Reserveren 
kan op tel.:  072 – 505 2135 of 
per e-mail via limmen@biblio-
theekkennemerwaard.nl. De or-
ganisatie van deze lezing is in 
handen van Limmen Cultuur en 
Bibliotheek Kennemerwaard.

Troostconcert op 1 april Dit Troostconcert is bedoeld voor 
een ieder die een dierbare heeft 
verloren. 
Het concert begint om 14.00 uur 
Men dient zich hier wel voor aan 
te melden op info@uitvaartver-
zorgingvaneerden.nl of telefo-
nisch 0251-254135. 

In en uit het scherm in de 
nieuwe show Music-Train
Castricum - Zang- en show-
groep Music-Train geeft op vrij-
dag 30 maart en zaterdag 31 
maart de vrolijke show ‘Projec-
tie’ in Theater La Brèche in Wor-
merveer. 

In Projectie is het witte doek niet 
afgesloten, maar lopen personen 
in en uit het scherm en vallen 
spotlichten naar beneden. Wan-

neer het vriest in de film, loopt de 
temperatuur in de bioscoopzaal 
ernstig terug. Via spel, dans en 
zo’n twintig bekende Nederland-
se liedjes onthult Music-Train de 
uitkomst van het stuk. Een live-
band ondersteunt het geheel 
met aan de leiding Peter Cam-
mermans als repetitor, regisseur 
en maker van de arrangemen-
ten. Het verhaal is geschreven 

door Music-Train lid Anita Breet-
veld. De kaartverkoop is gestart 
via www.music-train.nl, bij boek-
handel Laan en Nice to Have in 
Geesterduin. Een kaartje voor 
Projectie kost 17,50 euro inclu-
sief garderobe en consumptie. 
Music-Train heeft weer beslo-
ten een deel van de opbrengst te 
doneren aan Stichting Terre ten 
behoeve van kinderen met het 
syndroom van Rett, een ernsti-
ge neurologische ontwikkelings-
stoornis. Van elk verkocht kaart-
je gaat 2,50 euro naar Stichting 
Terre. 

Schulpvaart houden 
de gemoederen bezig
Castricum – Aanpak van de 
Schulpvaart is noodzakelijk. Dat 
stelde beleidsmedewerker Neel-
tje Annink van Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK), bijgestaan door wa-
terschapsbestuurder Rob Veen-
man. 

Zij spraken tijdens een bijeen-
komst van de Overleggroep Bui-
tengebied Castricum (OBC) op 
13 maart in De Burgerij. 
“Wettelijke regelgeving maakt 
de aanpak van de Schulpvaart 
noodzakelijk”, aldus Neeltje An-
nink. “Volgens de Europese nor-
men zitten er nu te weinig ver-
schillende soorten flora en fau-
na in het water. Met natuurrijke 
oevers kan daarin verandering 
worden aangebracht. Tegelijker-
tijd zou HHNK daarmee ook een 

deel van de waterbergingsopga-
ve kunnen verwezenlijken.” An-
nink wilde van de OBC weten of 
ze nog ecologische, landschap-
pelijke of cultuurhistorische sug-
gesties hadden voor de inrich-
ting. “Leg die oevers aan in smal-
lere sloten, want door de stro-
ming in de Schulpvaart spoelt al-
les op termijn weg”, opperde een 
veehouder. 

HHNK wil dat voorkomen door 
in de flauw aflopende binnen-
bochten natuur te ontwikke-
len en in steilere buitenbochten, 
waar de stroming sterker is, ste-
vige natuurlijke beschoeiing aan 
te brengen. Die oplossing over-
tuigde een groot deel van de 
aanwezigen niet. Annink stelde 
open te staan voor suggesties.  
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Tentoonstelling Bijzondere werknemers

“We hebben het wel over 
mensen en niet over getallen”
Castricum - “Onbegrijpelijk”, 
noemt Ans Pelzer het uitblijven 
van massale protesten van bur-
gers en gemeenten tegen de ka-
binetsplannen voor de Wet Wer-
ken naar Vermogen (WWNV). 
“Tienduizenden mensen worden 
straks veroordeeld tot thuiszitten 
in armoede”, zegt zij. De Castri-
cumse  is beleidsadviseur bij de 
FNV. Zij werd gevraagd mensen 
een gezicht te geven die werken 
in een sociale werkvoorziening. 
Samen met plaatsgenoot Ma-
rie Kiebert maakte zij het boek 
‘Bijzondere werknemers’. Foto-
graaf Chris de Bode maakte in-
dringende portretten van de 21 
geïnterviewden. Dinsdag werd 
de gelijknamige rondreizende 
tentoonstelling geopend in het 
gemeentehuis door wethouder 
Marianne Zonjee-Zonneveld. In 
haar speech uitte de wethouder 
haar zorg over de WWNV-plan-
nen van het kabinet.  
Pelzer en Kiebert reisden door 
het hele land om jonge en ou-
dere werknemers bij een soci-
ale werkvoorziening te intervie-
wen. “Dat gebeurde op de werk-
vloer of bij mensen thuis”, vertelt 

Marie Kiebert die scenarioschrij-
ver is en freelance journalist. Zij 
haalt haar inspiratie uit gewone 
mensen die op de een of ande-
re manier knel zitten en  daar uit 
proberen te komen waarbij hu-
mor een belangrijk wapen is. 
“Natuurlijk is er veel gelachen, 
maar ook zaken als schaamte en 
niet geaccepteerd worden kwa-
men voorbij. Het was onthutsend 
te ontdekken dat mensen met 
een beperking gepest worden. 
Opvallend was hun moed en 
doorzettingsvermogen. Zij ver-
telden openhartig over de strijd 
om te leven met een handicap 
en de weg die zij hebben afge-
legd om als werknemer een be-
staan op te bouwen in de socia-
le werkvoorziening als iedere an-
dere werkende.”
Als de kabinetsplannen door-
gaan betekent dat er 70.000 
werkplaatsen verdwijnen in de-
ze sector. Ans vervolgt: “Het ka-
binet is bovendien van plan flink 
te snoeien in het aantal Wa-
jong uitkeringen. Daar komt in 
het meest gunstige scenario 
een bijstandsuitkering voor in de 
plaats. Verwacht wordt dat een 

op de drie helemaal geen uitke-
ring meer krijgt. En dan het plan 
om werknemers met een be-
perking of ziekte die niet volle-
dig functioneren minder te beta-
len. Zij moeten onder het wette-
lijk minimumloon gaan werken. 
Gemeenten worden opgezadeld 
met de taak om gekorte inko-
mens aan te vullen tot minimaal 
bijstandsniveau. Daar hebben zij 
de middelen niet voor. Het Mi-
nisterie van Sociale Zaken raadt 
gemeenten nu aan te zorgen dat 
alleen de hoogst functionerende 
groep werk vindt, zodat de finan-
ciële bijdrage van de gemeente 
niet de pan uitrijst.” En dan fel: 
“Maar we hebben het wel over 
mensen en niet over getallen. 
Toen Mark Rutte nog staatsse-
cretaris was, noemde hij de so-
ciale werkvoorziening nog de 
parel van de beschaving. Nu is 
hij architect van de afbraak. De 
bezuinigingen worden neerge-
legd bij de onderkant van de sa-
menleving, bij de groepen met 
de minste draagkracht.” De ten-
toonstelling is te zien in de hal 
van het gemeentehuis tot en met 
6 april.

Praktijk Yvonne Jansen 
In balans en fit met mesologie, 

dans en beweging’
‘Veel mensen komen in mijn 
praktijk met aanhoudende 
klachten, zoals moeheid, migrai-
ne  of buikklachten. Vaak na of 
in een periode van stress, maar 
het kan ook gaan om onbegre-
pen klachten. Een uitgebreid on-
derzoek naar voeding en leefwij-
zen kan hier vaak helderheid in 
geven. Als mesoloog kijk ik zeer 
breed naar de hele persoon, niet 
alleen naar die ene klacht.’ Aan 
het woord is Yvonne Jansen. Na 
de reguliere opleiding genees-
kunde is zij jarenlang werkzaam 
geweest als docent aan de op-
leiding verpleegkunde. Vanuit 
de overtuiging dat de reguliere 
Westerse en de alternatieve ge-
neeskunde kunnen samenwer-
ken ging Yvonne op zoek naar 
een opleiding die deze twee vor-
men van geneeskunde met el-
kaar verbindt.  Dat heeft ertoe 
geleid dat zij de vijfjarige HBO-
opleiding mesologie, en later de 
opleiding dans- en bewegings-
therapie heeft gevolgd. Sinds 
maart 2010 werkt zij als meso-
loog en dans- en bewegings-
therapeut in Assendelft. ‘Klach-
ten zijn een uiting van disba-
lans, maar de oorzaak ligt vaak 
ergens anders. Daarom stel ik 
uitgebreid vragen en combineer 
ik dit met onderzoeksmethoden 
vanuit de Chinese geneeskunde 
en Ayur Veda. Daarnaast doe ik 
een uitgebreid, regulier en oste-
opathisch, lichamelijk onderzoek 
en een meting van ongeveer 
honderd acupunctuurpunten op 
handen en voeten. Dit geeft mij 
een beeld van het totale functi-
oneren van iemand. Mensen be-
zoeken mijn praktijk ook preven-
tief, om gezond te blijven. Daar-
voor is de mesologie zeer ge-
schikt.' 
‘Steeds vaker combineer ik de 
mesologie met dans- en be-

wegingstherapie voor een op-
timaal resultaat. Hierbij werk ik 
lichaamsgericht aan de meer 
emotionele klachten en inge-
sleten gedrag. Gaandeweg ben 
ik erachter gekomen dat dit een 
prachtige aanvulling is op mijn 
werk als mesoloog. Mensen er-
varen dit als krachtig en helend, 
en ik zie dat het sneller effect 
heeft. Wat ik wil voorkomen is 
dweilen met de kraan open; als 
je niet anders om leert gaan met 
bijvoorbeeld stress, zul je heel 
snel weer klachten krijgen.’ 
‘In Krommenie en Zaandam start 
ik volgende week met proefles-
sen en nieuwe cursussen Soul-
Dance. Deze groepslessen zijn 
heerlijke avonden waar mensen 
in beweging kunnen komen en 
zich kunnen laten raken  door de 
muziek en de stilte en opnieuw 
het contact met zichzelf en hun 
lichaam kunnen voelen. Als er 
vraag naar is, kan ik ook cursus-
sen in andere plaatsen starten.’
Voor vragen: info@SoulLife.nl,  
06-43264888 of kijk voor meer 
informatie op www.SoulLife.nl. 

Gratis compost afhalen 
dankzij eigen gft-afval
Castricum - Vanaf 24 maart 
kunnen inwoners van Castri-
cum gratis compost ophalen 
op het afvalbrengdepot aan het 
Schulpstet. De gemeente orga-
niseert deze actie samen met 
HVCcompostering, die de com-
post uit groente-, fruit- en tuin-
afval beschikbaar stelt. Met de-
ze compostactie wil de gemeen-
te haar inwoners belonen voor 
hun inspanningen om gft-afval 

te scheiden. Iedere volle groene 
minicontainer van 140 liter die 
men aan de weg zet, staat name-
lijk gelijk aan zo’n 15 tot 20 kilo 
compost. Het verwerken van gft 
ts goedkoper dan verbranden, 
zorgt voor minder luchtvervui-
ling en bespaart grondstoffen. 
De compostactie is van 24 tot en 
met 31 maart, zolang de voor-
raad strekt. Zelf een schep mee-
nemen, zakken of aanhanger.

Techniek Toernooi basis-
school in teken van water
Regio - Op de basisscholen  
wordt nog druk geëxperimen-
teerd. Welk aluminiumbootje kan 
de meeste knikkers dragen tot 
het zinkt? Op dinsdag 27 maart 
vindt bij de Hogeschool IPABO 
in Alkmaar het Techniek Toer-
nooi Noord-Holland plaats. 
De grootste en leukste tech-
niekwedstrijd voor alle Noord-
Hollandse basisscholen staat 
dit jaar in het teken van ‘water’. 
Leerlingen van de Paulusschool 
uit Castricum doen ook mee. 
Welke Noord-Hollandse basis-

scholieren maken van zand een 
ringdijk die het meeste water te-
genhoudt? Welk aluminiumboo-
tje kan de meeste knikkers dra-
gen tot het zinkt? Hoeveel bak-
stenen moeten blijven drijven om 
in de prijzen te vallen? En welke 
teams bouwen het beste of crea-
tiefste waterrad?

Er zijn prijzen voor objectief 
meetbare prestaties. Daarnaast 
reikt Klokhuis-presentator Mau-
rice Lede bij elke uitdaging een 
creativiteitsprijs uit. 
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Castricum - De elfjarige Bram 
Kortekaas heeft een brief ge-
schreven aan wethouder Bert 
Meijer van Verkeer en Vervoer. 
Hij vraagt daarin aandacht voor 
het hardrijdende verkeer op de 
Beverwijkerstraatweg waar hij 
woont. 
De wethouder heeft Bram uitge-
nodigd om op het gemeentehuis 
te komen om zijn verhaal te ver-
tellen.

Bram en Bert 
voeren gesprek

Versterking Tandartsenpraktijkhuis 
Uitgeest met een nieuwe tandarts
Uitgeest - Waar veel tandart-
sen met de komst van de vrije 
tarieven, vooral denken aan hoe 
ze zich het beste kunnen profi-
leren door het aangaan van een 
prijzenstrijd, ontwikkelen van de 
mooiste sites en adverteren met 
een uitgebreid profiel van hun 
‘specialismen’, heerst er in Tand-
artsenpraktijkhuis Uitgeest meer 
een ‘no-nonsense’ sfeer. 

In de praktijk waar tandart-
sen Heintzberger, Bötticher en 
Messing al jaren zorg verlenen 
aan vele inwoners van Uitgeest, 
draait het niet om deze zaken. 

Het gaat hier om zorgverlening, 
kwaliteit en een patiëntvriende-
lijke omgeving waar deze zich 
om zijn gemak voelt. Logisch 
vinden de tandartsen aldaar dat 
zaken als angstbegeleiding, het 
behandelen van kinderen en een 
stukje esthetiek, onder de nor-
male zorg vallen die een tand-
arts verleent. Prijs kwaliteit blijft 
natuurlijk altijd van groot belang. 
Daarom heeft de praktijk beslo-
ten de tarieven van 2011 (plus 
2%) te handhaven. 

Nieuwe tandarts
Per 1 april (geen grap), krijgt 

de praktijk versterking van een 
nieuwe jonge tandarts, A. Swart. 
De bedoeling is dat ze de werk-
druk op de andere tandartsen 
gaat verlichten.  Dat neemt niet 
weg dat de andere tandartsen 
stoppen met hun praktijk. Ze 
willen nog vele jaren,  enthousi-
ast als ze zijn voor hun vak, hun 
praktijk blijven uitoefenen. 

De nieuwe praktijk gaat ook on-
line met als doel de patiënt te in-
formeren en transparantie over 
de tandartsenzorg en de daar-
bij behorende tarieven te ge-
ven. Mw. A. Swart gaat onder 

de vleugels van het Tandartsen-
praktijkhuis, zorg verlenen onder 
de naam Tandartspraktijk Uit-
geest en neemt nieuwe patiën-
ten aan! Neem contact op met 
0251-313879. Het adres is Be-
nesserlaan 266 in Uitgeest.
De praktijk is te vinden op www.
tandartspraktijkuitgeest.nl Bin-
nenkort is het ook mogelijk via 
deze weg zich aan te melden als 
nieuwe patiënt.

‘Moeders’ Kaandorp 
van bloemenkiosk stopt
Castricum - Vrijdagmiddag 
neemt ze afscheid van de vele 
klanten die in de loop der jaren 
bloemen bij haar hebben ge-
kocht; Carla Kaandorp, die door 
sommige klanten moeders werd 
genoemd, stopt met werken. 
Tenminste, in de bloemenkraam 
die haar man Aad zo’n veertig 
jaar geleden begon. Want thuis 
past ze regelmatig op haar ze-
ven kleinkinderen. Carla is 38 
jaar actief geweest in de bloe-
menkiosk waar dochter Belin-
da sinds tien jaar de hoofdrol 
speelt.
“Voordat winkelcentrum Gees-
terduin werd geopend stond 
Aad er al met een noodstal”, ver-
telt Carla. “De bloemen komen 
van de veiling, maar we verko-
pen ook veel eigen kweek. Dah-
lia’s bijvoorbeeld, zonnebloemen 
en tulpen die Aad zelf kweekt. 
Zelf houd ik vooral van voor-
jaarsbloemen zoals tulpen en 
narcissen. De lisianthus, een 

kelkvormige bloem, vind ik ook 
erg mooi. Er staan altijd wel een 
of twee bossen bloemen in de 
woonkamer.” Na de opening van 
Geesterduin verhuisde de bloe-
menstal naar binnen, “Je ziet hier 
echt van alles, de gekste dingen. 
Zo heb ik bijvoorbeeld eens een 
dief betrapt die bij de sportwin-
kel een stapel skikleding van 
het rek haalde. Ik ben toen met-
een naar de eigenaar gerend om 
hem te waarschuwen.” 
Al jaren staat de kiosk nu weer 
buiten, aan de oostzijde van 
het winkelcentrum, nabij Al-
bert Heijn. “Voor wat oudere 
vaste klanten had ik altijd een 
stoel klaarstaan, zodat ze even 
op adem konden komen. En be-
woners van De Weid, een woon-
voorziening voor mensen met 
een verstandelijke beperking, 
wilden steevast door mij gehol-
pen worden en door niemand 
anders. Moeders noemden ze 
mij altijd”, besluit Carla lachend.

“Dag voorleesoma Liesbeth!”
Castricum - Op 29 maart neemt 
peuterspeelzaal De Springplank 
afscheid van voorleesoma Lies-
beth. Zeventien jaar lang heeft 
zij geholpen en er elke week 
voorgelezen. De Springplank 
gaatj deze trouwe kracht mis-

sen. Nieuwe voorleesmoeders of 
-oma’s zijn van daarom welkom. 
De Springplank is een peuter-
speelzaal die geheel op ouder-
participatie draait. Neem contact 
op via info@sprinkplank-castri-
cum.nl of 0251-654687.

Castricum - Op zondag 25 
maart organiseren 6|SURF 
magazine en surfclub Freak-
wave in samenwerking met 
de strandpaviljoens weer de 
Beach Clean Up op het strand 
van Castricum. Deze dag heeft 
als doel om mensen bewust te 
maken van plastic in het milieu 
en een bijdrage te leveren aan 
een schonere zee en strand. 
Op zondag 25 mei vanaf 13.00 
uur wordt iedereen bij strand-
paviljoen Zoomers ontvangen 
met een kopje koffie of thee. 
Daarna gaat men met vuilnis-
zakken het strand op om al het 
afval op te ruimen. Als afslui-
ter is er voor de deelnemers 
een gratis barbecue bij strand-
paviljoen Club Zand. Inschrij-
ven voor deze dag kan op Fa-
cebook: www.facebook.com/
events/190716874366759. 

Beach Clean 
Up Castricum

Limmen - Op 29 maart is in de 
Vredeburg bijeenkomst die in te-
ken staat van bloembollen. De 
lezing wordt verzorgd door Han 
Ellermeijer uit Den Helder. De le-
zing begint met een korte ge-
schiedenisles over de polder An-
na Paulowna en gaat dan verder 
met het ontstaan en het maken 
van de mozaïeken in de dorpen 
Breezand en Anna Paulowna. 
Een werk dat in vier dagen moet 
gebeuren en waar veel vrijwilli-
gers voor nodig zijn. Dat hebben 
inwoners van Limmen vast al 
eens eerder gehoord! Sinds het 
wegvallen van de bloembollen-
teelt in Limmen komen de beno-
digde kopnagels voor het vast-
zetten van het bloemmotief uit 
Anna Paulowna en omgeving. 
Senioren uit Limmen en omge-
ving zijn welkom op deze mid-
dag die om 14.00 uur begint.

Naar de bollen…

Castricum – Het draait allemaal 
om vrouwen tijdens de expositie 
van Tineke Kramer-Pijnappel en 
Marion de Jonge bij herenkap-
per Jeunesse op het Kooiplein. 
Tineke maakte de beelden van 
vrouwen, Marion de foto’s. De 
exposities is tot 9 juni. 

Dubbelexpositie

Paasworkshop bij Rinus 
de Ruyter Bloemisten
Heemskerk - Rinus de Ruy-
ter bestaat voornamelijk uit ge-
talenteerde bloembindsters die 
helemaal opgaan in hun vak en 
al jaren met heel veel liefde voor 
bloemen de mooiste creaties we-
ten te maken. Vooral zijn ze ge-
specialiseerd in gelegenheids-
bloemwerk zoals bruidsboeket-
ten en rouwbloemen maar ook 
voor een boeket groot of klein of 
zoals nu: een workshop!
 
Regelmatig vragen de klanten 
van Rinus de Ruyter of de da-
mes ook workshops geven. Om 
iedereen te laten weten dat het 
nu echt gaat gebeuren staat het 
in de krant! Wie meedoet krijgt 
instructies van één van de bes-

te bindsters uit de regio en leert  
hoe een eigentijdse paasdeco-
ratie gemaakt wordt, die beslist 
in ieder huis past. Voor koffie en 
thee met wat lekkers wordt na-
tuurlijk gezorgd want het moet 
vooral ook heel leuk zijn.

De dagen waarop de cursus zal 
plaatsvinden zijn:
woensdag, 28, donderdag 29 en 
vrijdag 30 maart, elke dag van 
13.30 tot 15.30 uur en ‘s avonds 
van 19.00 tot 22.00 uur. De kos-
ten zijn 55 euro. 
 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar, 
Reserveren kan elke werkdag 
tussen 08.30 en 16.00 uur. Graag 
een eigen lijmtang meenemen.
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Appartementen Baseline Living gewild

Uitgeest - Zaterdag 17 maart  
startte onder grote belangstel-
ling het verkooptraject voor de 
vijftig appartementen van het 
appartementenproject Base-
line Living in Uitgeest. Om 11.00 
uur stonden de eerste belang-
stellenden al voor de deur. Star-
ters, maar ook senioren, lieten 

zich gewillig voorlichten aan de 
hand van fraaie impressies en 
plattegronden.  

Loting door notaris
Door de grote belangstel-
ling zal er op 2 april ’s mid-
dags door de notaris een lo-
ting worden verricht uit de bin-

nengekomen inschrijfformulie-
ren. Belangstellenden die meer 
informatie wensen of zich als-
nog willen inschrijven kun-
nen dat doen tot maandag 2 
april (12.00 uur) via De Ruij-
ter Makelaardij in Uitgeest  
of via de projectwebsite www.
baseline-living.nl.

Grote variatie
Het project, aan de toekomsti-
ge Smallekamplaan in de wijk  
Waldijk, is gelegen naast ten-
nisclub Uitgeest en nabij het  
centrum en NS-station Uitgeest. 
In Baseline Living kan men  
kiezen uit appartementen  
variërend van twee tot vier  

kamers en met woonoppervlak-
ten van circa 49 tot circa 88 
vierkante meter GBO. 

Vrij-op-naam prijzen starten  
bij e 139.500 en lopen op tot 
e 199.800.
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Dolorosa bij de K.V.B.
Uitgeest - Op 27 maart zingt 
het Heemskerkse meerstemmige 
koor Dolorosa in de Zwaan bij de 
Katholieke Vrouwenbeweging. 
Het koor telt 27 enthousiaste 
vrouwen en mannen. Onder de 
inspirerende leiding van dirigent 
en accordeonist Piet de Groot 
en met begeleiding van drum-
mer Jan van de Kommer en ac-
cordeonisten Adry Hulst en Joke 
Klingeler zingt Dolorosa met veel 
plezier smartlappen, maar ook 

levensliedjes, zeemansliedjes 
etc. en; dat is het leukste ......Do-
lorosa laat u altijd, van het begin 
tot het eind meezingen. U wordt, 
of u wilt of niet, meegetrokken in 
hun enthousiasme! Er wordt re-
gelmatig opgetreden op straat-
festivals, op particuliere feesten 
of gezellig in een café. Dus het 
belooft een muzikale avond te 
worden! 
Het optreden in de Zwaan begint 
om 20.00 uur.

Motorspektakel in 
dorpshuis de Zwaan
Uitgeest - Zondagmiddag 25 
maart zal dorpshuis de Zwaan 
in het teken van motoren staan. 
Edwin Ott motoren zal aanwe-
zig zijn met racemotoren, om te 
laten zien waar de coureurs in 
2012 mee in de competitie gaan 
rijden. De coureurs kunnen u 
vertellen wat zij gaan doen dit 
seizoen. Ze zullen met veel  ple-
zier hun motoren laten zien. Inte-
ressant om te weten wat er aan 
de motoren is veranderd voor het 
nieuwe seizoen. Vragen staat vrij 
aan Alex en Eric Ott.
Motorclub Bacchus uit Akersloot 
zal aanwezig zijn, met informatie 
over hun club en motortreffen. 
Fred Feller zal u kunnen vertellen 
over de motorreizen die hij orga-
niseert, vooral richting Scandi-
navië. Aan de hand van de vele 
mooie beelden en verhalen.
Er zal ook een vijftal classic 
Yamaha motoren te bezichtigen 
zijn. Mooi om te zien, interessant 
om de technieken te vergelijken 
met de nieuw race motoren.
Karin Ott zal ook een voorraad 
Yamaha Paddock team kleding 
bij zich hebben, deze mooie kle-

ding is deze middag te koop te-
gen een korting van 10 procent. 
Eric Ott zal dit jaar uitkomen in 
de Dutch Supersport en de Su-
percup 600 met de Yamaha YZF-
R6. Alex Ott gaat rijden in de 
Dutch Superbikes met de Yama-
ha YZF-R1 nu met traction con-
trol.
Zondag 25 maart zullen de mo-
toren klaar staan voor het nieu-
we seizoen. Beide coureurs zul-
len ook dit jaar weer met num-
mer 99 uitkomen in hun beide 
race-klasse.
Ook kunt u het raceteam weer 
sponsoren, voor 50 euro bent 
u al sponsor en krijgt u na elke 
wedstrijd een verslag via de mail 
van de prestaties van de cou-
reurs. Graag laten de coureurs 
u hun motoren zien en kunnen 
ze u vertellen over de wedstrij-
den. Tevens zal er ook mooi fo-
to’s en film materiaal op deze 
dag te zien zijn. 
Onder de deelnemers die deze 
middag 50 euro sponsoren, wor-
den twee mooie Edwin Ott mo-
toren team polo’s verloot, uit de 
Yamaha classic lijn. 

Overdekte rommelmarkt
Uitgeest - Zondag 25 maart 
wordt er een grote overdekte 
rommelmarkt gehouden in de 
sporthal de Zien in Uitgeest. Het 
is een markt met meer dan 65 
kramen. U kunt nog een kraam 
reserveren.U krijgt de gelegen-
heid om uw overtollige spulletjes 

te verkopen, en natuurlijk  bij an-
deren te struinen. 
De rommelmarkt is van 11.30 tot 
15.30 uur. Entree: 1,50. Kinderen 
tot 12 jaar gratis. Meer informa-
tie: 0251-254067 of 0251-240557.  
E-mail: annekezonn@hotmail.
com of joke.jurriens@xs4all.nl.

Onderlinge wedstrijden 
bij Unitas Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag 24 maart 
vinden in sportzaal de Meet de 
onderlinge wedstrijden plaats 
voor alle jeugdleden van gym-
nastiekvereniging Unitas Uit-
geest.
Om 9.30 uur starten de jeugd-
selectieturnsters en Jong talent 
met hun wedstrijd. Er wordt ge-
turnd op niveau 6 tot en met 12 
op de onderdelen brug, balk, 
vloer en sprong. Het belooft een 

spannende strijd te worden met 
een hoog turnniveau.
In de pauze vindt een specta-
culaire demonstratie plaats. Om 
13.00 uur zijn de recreatie-meis-
jes aan de beurt om aan hun ou-
ders, grootouders en andere lief-
hebbers hun turnprestaties met 
veel plezier te tonen.
Iedereen is van harte welkom, de 
koffie staat klaar en de toegang 
is gratis!

Open huis De Wissel
Uitgeest - Komende week is 
het Schoolweek! Een landelij-
ke week vol aandacht voor het 
openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs. De openbare 
school staat open voor alle kin-
deren, ongeacht hun levens-
overtuiging, godsdienst of cul-

turele achtergrond. Iedereen is 
dus welkom. Ook basisschool  
De Wissel in Uitgeest, waar  
Daltononderwijs wordt gegeven, 
houdt zijn deuren open op don-
derdag 22 maart van 9.00 uur tot 
12.00 uur en van 13.30 uur tot 
15.00 uur. 

Vijftig wilgen moeten 
worden gesnoeid
Uitgeest - In de week vanaf 26 
maart laat de gemeente langs 
de Ziendervaart 42 treurwilgen 
snoeien. Ook bij de ijsbaan wor-
den wilgen gesnoeid, daar gaat 
het om acht exemplaren.
De ongeveer 40 jaar oude bo-
men vertonen allerlei gebreken. 
Bij iedere storm waait er hout 
uit. De bomen worden zoda-
nig teruggesnoeid dat het volu-
me afneemt en de kans op scha-
de door harde wind of storm af-
neemt. Ook wordt eventueel ge-

broken en gescheurd hout ver-
wijderd. Voorafgaand aan het 
snoeien wordt gecontroleerd of 
er vogels nestelen. De bomen 
waar dat het geval is, worden ui-
teraard met rust gelaten.   

Bij de snoei van de bomen  
langs de ijsbaan ontstaat over-
last voor fietsers omdat de  
aannemer vanaf het fietspad  
zijn snoeiwerk doet. De gemeen-
te vraagt om begrip voor deze  
tijdelijke situatie.

Speelschema 
MHCU

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis	
09:00 ME2 - Bloemendaal 
ME6
09:00 JE2 - Alliance JE6
09:00 JE3 - Alkmaar JE5
09:00 MF1 - Magnus MF2
10:00 M8D1 - Hisalis M8D3
10:00 J8D2 - Hurley J8D1
11:15 JC1 - Haarlem JC1
12:45 MD1 - AthenA MD2
14:15 MC1 - Kraaien MC2
15:45 MB1 - Hurley MB4
17:15 MB2 - Reigers MB3		

Uit 
09:00 MixF1 - Alkmaar JF3
09:30 J8D1 - Alkmaar J8D1
09:30 ME1 - Overbos ME2
10:15 ME3 - Alkmaar ME6
10:15 JE1 - Hurley JE7
11:30 MF2 - WFHC Hoorn 
MF3  
11:45 MD2 - Pinoké MD6
12:00 JB1 - Rood-Wit JB3
12:30 MC2 - Kikkers MC6
13:00 MA1 - Alliance MA5

Zondag	25	maart
Thuis
11:00 HA-Hurley HF 

Oud papier actie
Uitgeest - Zaterdag 24 maart is 
er weer een oude krantenactie 
bij de Binnemeerschool aan de 
Langebuurt in Uitgeest. Men kan 
kranten, liefst gewogen en goed 
gebundeld, inleveren tussen 9.00 
en 11.00 uur. Voor iedere 10 kilo 
krijgt men weer een stempel op 
de stempelkaart.

Poppenkast
Uitgeest - Voor de laatste keer 
dit activiteitenseizoen brengen 
Jan en Katrein een bezoek aan 
de poppenkast van speeltuinver-
eniging “Kindervreugd” in Uit-
geest. Zij beleven samen met de 
kinderen een spannend en leuk 
avontuur op zaterdag 24 maart. 

De voorstelling begint om 14.00 
uur. Voor kinderen van leden is 
het gratis en als je nog niet lid 
bent vraagt men een kleine bij-
drage van 1 euro.

Voor informatie kunt u terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl of 
stuur een mail naar info@speel-
tuinuitgeest.nl.

Klaverjassen
Uitgeest - Zaterdag 24 maart 
worden er weer vijf rondes kla-
verjas gespeeld in de kantine 
van Stormvogels. De aanvang is 
19.00 uur.
De kantine is gelegen aan de 
Niesvenstraat 14 in Uitgeest.
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Spoortunnel: geld ver-
slinden of politieke durf?
Het is weer begonnen: de discussie over de ontsluiting van Castricum. 
25 jaar na de herinrichting van de Dorpsstraat lijkt alles weer van voor af 
aan te worden bediscussieerd. De gemeenteraad staat voor een moei-
lijke keuze. Wordt het een dure spoortunnel bij het station of is een oos-
telijke ontsluiting toch beter? Als voormalig voorzitter van de toenmalige 
Vereniging Castricum Veilig vind ik het een “no-brainer”. Een spoortunnel 
bij het station lost helemaal niets op. Het jaagt auto’s uit de oostelijke 
woongebieden door de Ruiterweg, de Beatrixstraat en de Oranjelaan. 
Straten die daar niet geschikt voor zijn. Het veroorzaakt meer overlast en 
onveiligheid door concentratie van verkeer op minder wegen.
Elk doortastend gemeentebestuur zou de ontsluiting van nieuwe woon-
wijken regelen bij de aanleg ervan. Helaas had Castricum de afgelopen 
veertig jaar niet zo’n gemeentebestuur. Niemand maakte trouwens veel 
bezwaar tegen de aanleg van die woonwijken. Grote stukken landelijk 
gebied met cultuurhistorische waarden zijn zonder veel slag en stoot 
prijsgegeven voor woningbouw. Alleen als de discussie over een weg-
getje opkomt staan alle zelfverklaarde cultuur historici vooraan om de 
noodklok te luiden! Een simpele blik op de kaart van Castricum leert 
waarom het een “no-brainer” is. Het oostelijke woongebied moet fat-
soenlijk en optimaal ontsloten worden. Daar is nu een kans voor. Een 
keuze voor een spoortunnel bij het station is planologisch en verkeers-
kundig gezien volstrekt nutteloos en is zelfs een achteruitgang. Na een 
blik op de kaart van Castricum kan zelfs een kind (bovenbouw basis-
school en ouder) dat constateren. Er is een kans om de planologische 
missers uit het verleden te herstellen. Nu dwingt de NS de gemeente 
tot een nieuwe afweging. En die vindt het erg moeilijk. Maar zo moeilijk 
hoeft het niet te zijn. Rond 1995 werd de oostelijke ontsluitingsweg door 
het gemeentebestuur al uitgewerkt. Geen randweg, maar een simpele 
ontsluitingsweg. Ambtenaren die er “geen zin an” hadden tekenden 
op elk lullig kruispuntje met een bestaande weg een dure rotonde. En 
er moest een dure spoortunnel komen. Voorspelbaar resultaat: veel te 
duur. Uit mijn hoofd was het 13 miljoen gulden. Dat kwam goed uit, want 
daardoor verdween het plan diep in een lade. Natuurlijk is het eenvoudig 
om het daar weer uit te halen. Inmiddels zal dezelfde weg hetzelfde 
of zelf meer gaan kosten… in euro. Zo gaat dat, zeventien jaar later! 
Maar gelukkig is er een subsidiemogelijkheid. Laat de gemeenteraad nu 
eindelijk eens doortastend optreden in dit al veel te lang slepende dos-
sier. Doorbreek het decennialange pappen en nat houden doorbreken 
en grijp de nieuwe kans om een kloeke daad te stellen! Kijk vooruit en 
kies voor een verkeerveilige oplossing. Overwin het geneuzel over de 
unieke landschappelijke waarden van een gebied dat al lang ontsloten 
had moeten worden. Durf de mensen die het verkeer in de buurt van 
hun huis vrezen te vertellen dat zij zelf met hun auto’s al 25 jaar onge-
geneerd bij anderen door de woonstraat rijden. De gemeenteraad heeft 
de unieke mogelijkheid schoon schip te maken met het verleden. Zij kan 
iets groots doen voor de samenleving. Durft zij dat of gaat zij liever de 
geschiedkundige e-books in als bestuurlijke klungelaars die veel geld 
staken in de verkeerde oplossing voor een structureel probleem?
Fons Lute,

Hans Liefting rijdt gecertifi ceerde 
Dacia stationwagen op groen gas
Castricum - Hans Liefting van 
garage Liefting-Schermer op de 
Castricummerwerf heeft voor 
een ruime Dacia stationwagen 
het Groen Gas Certifi caat ont-
vangen. Op deze wijze wil hij een 
steentje bijdragen aan duurzaam 
rijden. “Rijden op groen gas 
heeft de toekomst”, vertelt Hans. 
“Wie slim is, rijdt groen gas. 
Want rijden op groen gas is slim 
voor je portemonnee én voor het 
milieu.” Hans hoopt dat meer on-
dernemers in Castricum en om-
geving de overstap maken naar 
deze ecologisch verantwoorde 
brandstof.
“Want groen gas is de schoonste 
brandstof die er is. Het wordt ge-
maakt uit afval als groente, fruit 
en tuinafval. Het gas is boven-
dien door de lage accijns goed-
koop. En de prijs van groen gas 
is stabieler dan die van fossiele 
brandstoffen. Het laat bovendien 
weinig schadelijke uitlaatgas-
sen vrijkomen, de CO2-uitstoot 
bij het gebruik van dit gas is ver-
waarloosbaar.” Het dichtstbijzijn-
de tankstation met groen gas is 
Texaco op de Rijksstraatweg in 
Heemskerk.
Voordat Hans besloot over te 

stappen op groen gas, heeft hij 
advies ingewonnen bij deskun-
dige Fred Sanders, die onder 
andere verbonden is aan de TU 
Delft. Sanders steunt duurza-
me, maatschappelijke projecten. 
“Momenteel zijn er nog niet veel 
tankstations met groen gas. Dat 
is natuurlijk geen probleem voor 
bedrijfsauto’s die dienst doen in 
een gemeente waar wel een vul-
punt is. Bij een toename van rij-
den op groen gas door bedrij-
ven en de overheid, zal het aan-
tal tankstations stijgen. Hierdoor 
wordt rijden op groen gas voor 

particulieren ook steeds aan-
trekkelijker.” 
Om deze ecologisch verantwoor-
de wijze van mobiliteit te promo-
ten zijn wethouders van Castri-
cum en Zaanstad uitgenodigd 
een proefrit te maken. Ook de 
directeur van de Milieufedera-
tie, Ernest Briët, heeft een uit-
nodiging ontvangen. In 2020 
kan groen gas bijdragen aan 
het behalen van de doelstelling 
van veertien procent duurzame 
energie. Bel voor meer informa-
tie naar Liefting-Schermer, tel.: 
0251-656334. 

Rabobank sponsor van Uit Je Bak
Castricum - De datum is ge-
prikt: op zondag 29 juli vindt de 
zesde editie van het Uit Je Bak 
Festival plaats in het Willem de 
Rijkepark. Afgelopen vrijdag 
heeft de organisatie om de tafel 
gezeten met Rabobank Noord-
Kennemerland, die het festival 
net als vorig jaar gaat sponsoren. 

Ook zijn de eerste twee namen 
bekendgemaakt, het electropop-
duo Kids With Guns en Cirque 
Valentin. Naast hoofdsponsor 
Rabobank is de organisatie van 
Uit Je Bak Festival op zoek naar 
meer sponsors. Mail naar info@
uitjebak.nl. 

Valentijn Brouwer (voorzitter van de Vereniging Vrienden Van De Bak-
kerij) en Isabelle van Loon (directeur Retail van de Rabobank). 

Castricum - Zaterdag heeft 
burgemeester Mans een bezoek 
gebracht aan Speel-o-theek. 

Het bezoek vond niet alleen 
plaats in het kader van kennis-
making met de gemeente, maar 
ook omdat de burgemeester een 
dochter heeft in de leeftijd van 
de doelgroep, kinderen van een 
tot en met zes jaar. 
Ook volwassenen kunnen puz-
zels en spelletjes lenen. De 
Speel-o-theek is gevestigd bo-
ven de bibliotheek aan de Gees-
terduinweg 1 en is elke zaterdag 
geopend van 11.00 tot 13.00 uur. 
Verdere informatie is te vinden 
op www.sotcastricum.nl. 

Burgemeester 
in Speel-o-theek

Praktijkaccreditering voor 
huisartsenpraktijk Coppoolse
Castricum - Aan huisartsen-
praktijk Coppoolse is de NHG-
Praktijkaccreditering toegekend. 
Dit kwaliteitskeurmerk laat zien 
dat de praktijk actief werkt aan 
het verbeteren van haar kwali-
teit. 
In het accrediteringstraject is 
de praktijk getoetst op kwali-
teit. Het medisch handelen en 
de praktijkvoering en -organisa-
tie is doorgelicht. Ook is er een 
enquête onder een aantal pa-
tiënten van deze praktijk gehou-
den, waarin zij hun oordeel over 

de kwaliteit van de praktijk en 
het werk van de huisarts hebben 
gegeven. De praktijk heeft met al 
deze informatie een aantal ver-
beteringsplannen opgesteld, 
waarmee de kwaliteit wordt ver-
hoogd. 
Met alle inspanningen vol-
doet de praktijk nu aan de cri-
teria voor NHG-Praktijkaccre-
ditering. De huisartsenprak-
tijk heeft meer inzicht gekregen 
in haar kracht en verbeterpun-
ten en het team blijft doorlopend 
werken aan kwaliteit. Huisarts 

Coppoolse vertelt: “De patiënten 
hebben vanzelfsprekend baat bij 
deze optimale zorg. Betere zorg, 
tevreden patiënten en effectie-
ve praktijkvoering; daar gaat het 
om bij keurmerken en kwaliteits-
systemen in de zorg. De accredi-
tering is ontwikkeld door de be-
roepsgroepen zelf, met veel aan-
dacht voor de ervaringen van 
patiënten en cliënten en worden 
beheerd door een onafhankelij-
ke organisatie, NPA. Het resultaa 
is gerechtvaardigd vertrouwen in 
verantwoorde zorg.” 
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Hockey tulpencurcus
Castricum - Voor alle kinderen 
die graag eens willen ervaren wat 
het is om te hockeyen zijn er van-
af zaterdag 24 maart weer de Tul-
pencursuszaterdagen.
De Tulpencursus bestaat uit vier 
losse zaterdagen waarop er trai-
ningen worden gegeven door en-
thousiaste jeugdleden. Jongens 
en meisjes worden ingedeeld in 
groepjes met leeftijdgenootjes. 
Een uur lang wordt de basistech-
niek van de hockey uitgelegd. Er 

wordt  vooral in praktijk geoefend, 
met aan het einde vaak een par-
tijtje. De afsluiting is met een glas 
limonade drinken in de kantine.
De Tulpencursus wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 24 en 31 
maart en 14 en 21 april van 10.00 
tot 11.15 uur en is bestemd voor 
jongens en meisjes van zes tot 
twaalf jaar. Inschrijven kan via een 
link op de site: www.mhcc.nl. Voor 
meer informatie kan men mailen 
naar tulpencursus@mhcc.nl.

Medewerker van het jaar 
Castricum - Han de Swart is 
gekozen tot medewerker van 
het jaar. Op de drukbezochte 
feestavond werd de huisfoto-
graaf van voetbalclub FC Castri-
cum tot zijn opperste verbazing 
gehuldigd. Sindsdien ziet de we-
reld er voor Han de Swart heel 
anders uit.
Sinds drie jaar is de geboren Be-
verwijker een vertrouwde ver-
schijning op sportpark Noord-
End. In zijn archief bevinden zich 
inmiddels zo’n 20.000 foto’s. “Jij 
brengt FC Castricum dagelijks 
in beeld,” sprak voorzitter Mar-

tin Vaalburg. “Op de website 
en in de media; geen berg is te 
hoog. Daarom heeft het bestuur 
jou gekozen tot medewerker van 
het jaar.”
Samen met zijn Doortje stond 
Han de Swart op het podium 
te stralen. “Ik ben huisfotograaf 
geworden omdat mijn kleinzoon 
Bastiaan bij FC Castricum voet-
balt. 
Al snel werd ik benaderd door 
Hans Hof, die mij verzocht wat 
meer foto’s van zijn zoon Per te 
maken. Maar ik ben geen hoffo-
tograaf!” (Foto: Gijs Schreuder).

Naar de voetbalschool
Castricum – Iedereen is het met 
elkaar eens; de voetbalschool is 
vooral heel leuk. Op het sport-
park van FC Castricum werd de 
tweede editie opnieuw een groot 
succes. Niet minder dan 44 jon-
gens en meisjes tussen de ze-
ven en tien jaar van FC Castri-
cum, Vitesse en Limmen deden 
mee. Trainers waren Fadil Alija-

gic en Rob Kramer, geassisteerd 
door vier selectiespelers. Na vijf 
kwartier lieten de selectiespe-
lers Duco en Sven hun niet ge-
ringe voetbalkunststukjes zien. 
De Voetbalschool bij FC Castri-
cum wordt elke zondagochtend 
gehouden vanaf 10.30 uur. Ie-
dereen is welkom. (Foto: Han de 
Swart).

Regio- Jonge voetballers die 
hun talenten willen tonen aan 
de trainers en scouts van de AZ 
Jeugdopleiding en De Foresters, 
kunnen op 3 mei terecht op De 
Vennewatersweg 23 te Heiloo. 
De Foresters en de AZ Jeugdop-
leiding organiseren op die dag 
een AZ Selectiedag. Tijdens de 
AZ Selectiedagen krijgen jonge 
voetballers een training aange-
boden met verschillende oefen-
vormen en ervaren zij hoe het is 
om te trainen bij de AZ Jeugd-
opleiding. 
Tijdens de dagen wordt door 
de scouts van AZ actief ge-
speurd naar talent. De voetbal-
lers die tijdens deze dagen op-
vallen, maken misschien kans op 
een plaatsje bij de AZ Jeugdop-
leiding. Alle E- en D-Pupillen en 
C-Junioren (voetballers gebo-
ren tussen 1997 en 2002) kun-
nen zich inschrijven voor de AZ 
Selectiedagen. Het evenement 
wordt georganiseerd voor zowel 
veldspelers als keepers.

Aanmelden voor één van de da-
gen kan via www.az.nl/jeugd. 
Onder het kopje evenementen 
vindt de geïnteresseerde het in-
schrijfformulier. De inschrijving 
loopt tot en met zondag 15 april. 
De kosten voor deelname aan 
de AZ Selectiedagen bedragen 
vijf euro. 

AZ selectiedagen

Vitesse opnieuw afgetroefd 
door Zilvermeeuwen
Castricum - Iets meer dan een 
jaar geleden stonden beide 
ploegen ook tegenover elkaar 
in Zaandam. Maar de uitgangs-
situatie was toen wezenlijk an-
ders: Vitesse stond op de der-
de plaats van boven en Zilver-
meeuwen derde van onderen. 
Dit keer startte de Zaanse for-
matie echter als gedeelde kop-
loper, terwijl Vitesse in de on-
derste regionen is beland. Niet 
alleen werd het opnieuw een 
doelpuntrijke confrontatie met 
acht doelpunten, ook de ver-
deling van die goals over bei-
de ploegen was exact hetzelfde. 
Want weer zegevierde de Zaan-
kanters verdiend met 5-3.
Toen spits Mark Kokkelkoren in 
de zevende minuut al scoorde 
uit een corner van Robin Bakker 
leek de koploper aangeslagen. 
Maar dat duurde niet lang. Na 
een minuut of tien lag de gelijk-
maker achter keeper Hans Veldt 
toen de bal uit een corner van 
rechts werd ingekopt. Daar-

na was het duidelijk de thuis-
ploeg dat de lakens uitdeelde. 
Niet alleen werden vrijwel alle 
duels gewonnen, ook de afval-
lende ballen waren steeds een 
prooi voor de ook fysiek ster-
ke Zilvermeeuwen-spelers. Na 
zo’n kwartier spelen viel op-
nieuw een doelpunt uit een cor-
ner, ditmaal vanaf de linkerkant: 
2-1, na een half uur uitgebreid 
naar 3-1. Dat werd ook de rust-
stand.
Rond de 60e minuut werd het 
zelfs 4-1, toen de sterk spelen-
de linkerspits zijn tegenstan-
der weer eens te vlug af was. 
Maar dan Mark Kokkelkoren, 
die na een goede combinatie 
door het centrum hard uithaal-
de en de 4-2 liet aantekenen. En 
tien minuten voor tijd werd het 
zelfs 4-3 toen Robin Bakker uit 
een vrije trap zowel de Zaanse 
muur als de Zaanse keeper wist 
te passeren. 
Uiteindelijk verscheen de be-
slissende 5-3 op het scorebord.

Winst heren 1 club Reflex
Castricum - In de voorlaatste 
competitiewedstrijd heeft het 
eerste herenteam van squash-
club Reflex e-Power in de thuis-
wedstrijd van zijn naaste concur-
rent Bussum gewonnen. Tenmin-
ste, concurrent om niet te de-
graderen uit de promotieklasse. 
De uitslag kwam op 13-7 inclu-
sief drie bonuspunten voor het 

teamresultaat. Er werd uiteinde-
lijk maar zes punten ingelopen  
op het team van Bussum. Reflex 
heeft nog één wedstrijd in te ha-
len en kan theoretisch Bussum 
nog op de ranglijst voorbij gaan. 
Dan moet er gewonnen worden 
van de nummer één van de pro-
motieklasse, Squash World uit 
Amsterdam.

Castricum - In namiddag op 11 
maart begon in De Witte Brug de 
vierde competitiewedstrijd van 
Aquafit. Hoe waren de resulta-
ten? 

Sharon Diamant, Martin Hoge-
ma en Anna Konijn doen het 
woord. “De wedstrijd begon met 
een estafette van 4 x 100 m. wis-
selslag voor de dames. Namens 
Aquafit begon Marlotte Wes-
ter met een flitsende start op de 
rugslag. Hierdoor moesten So-
raya Tak en Linda Stoevelaar de-
ze voorsprong verdedigen. Dit 
deden zij en hierdoor kon Ja-
cintha van Riel als derde aantik-
ken. Daarna dook Jens Thaler op 
de 50 m. vrije slag het water in 
en behaalde hiermee de eerste 
plaats en daarnaast ook nog een 
persoonlijk record (43.96).”

Martin Hogema: vervolgt “Op 
de 50 m. schoolslag behaalde ik 
een persoonlijk record (40.52) en 
werd ook nog tweede!” 

Aan het einde van de dag zwom-
men de junioren 3 en later een 
estafette. Daar zwommen Deni-
se Laan, Myrthe Raven, Sharon 
Diamant en Sascha Rozeme-
ijer in. Voordat Sascha het water 
in ging, lagen de dames derde. 
Maar door de zeer snelle sprint 
van Sascha kwamen de dames 
als tweede aan. Wie ook mee wil 
zwemmen, kijkt op www.aquafit-
castricum.nl.

Aquafit spat 
er weer uit!
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In goede handen bij 
Mondzorg Uitgeest
Uitgeest - Steeds meer mensen 
vinden hun weg naar de tandart-
senpraktijk van Nour Al-Hakim 
aan de Vrijburglaan 59, op het-
zelfde adres waar mondhygië-
niste H.M. van den Kommer haar 
werk doet. Nieuwe patiënten zijn 
nog welkom.
Al-Hakim studeerde in 2010 af 
aan het Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam (AC-
TA). Sindsdien heeft ze ervaring 
opgedaan als zelfstandig prac-
ticus in algemene praktijken. 
Al-Hakim is onder andere ge-
specialiseerd in het begeleiden 
van angstige patiënten. Kinde-
ren, maar ook volwassenen zijn 
vaak bang om tanden te verlie-
zen of ze zijn onzeker over wat 
er gaat gebeuren. Deze tandarts 
is daarom ook gespecialiseerd in 
het behandelen van kinderen en 

weet wel raad met deze proble-
men. 

Daarnaast is zij bedreven in cos-
metische tandheelkunde. Veel 
gebruikte behandelingen zijn het 
plaatsen van metaalvrije kronen 
of het gebruik van facings. Hier-
bij worden plaatjes van porse-
lein of composiet aan de voor-
kant van de tand geslepen waar-
door er een mooie witte rij tan-
den ontstaat. Bij elke behande-
ling staan preventieve mondhy-
giënische mondzorg en het stre-
ven naar een zo optimaal moge-
lijk goed en gezond gebit hoog 
in het vaandel.
Behandeling volgens afspraak.
Bel 0251-316645 of 06-51178384
Mail. info@mondzorguitgeest.
nl  of kijk op www.mondzorguit-
geest.nl voor meer informatie. 

Getuige poging straatroof?
Heemskerk - De politie Kenne-
merland is een onderzoek ge-
start naar aanleiding van een po-
ging straatroof waarbij ook ge-
dreigd is met een wapen. Twee 
broers uit Castricum fietsten za-
terdagnacht omstreeks 3.15 uur 
met een vriend op de Rijks-
straatweg richting de Beverwij-

kerstraatweg toen een van hen 
plotseling werd bedreigd door 
een onbekend persoon met een 
wapen. De onbekende eiste geld 
en dreigde de jongen wat aan te 
doen. Uiteindelijk is de straatroof 
bij een poging gebleven omdat 
de broer van de jongen kans zag 
het wapen uit de hand te slaan. 

Veel animo voor rustpunten
Castricum - De stichting Rust-
punt heeft 28 aanmeldingen bin-
nengekregen op een oproep om 
rustpunten te creëren in de ge-
meente Castricum. Doel is om 
fietsers en wandelaars gastvrij te 
ontvangen op het erf, waar ze te-
gen een geringe vergoeding een 
kop koffie kunnen drinken, van 
een toilet gebruik mogen maken 
en eventueel een band kunnen 
oppompen of een elektrische 
fiets opladen. De rustpunten lig-
gen verspreid aan fiets- en wan-

delroutes en liggen niet te dicht-
bij bestaande horecagelegenhe-
den. Initiatiefnemer Fred Heems-
kerk toonde zich dinsdagavond 
13 maart tijdens de bijeenkomst 
van de Overleggroep Buitenge-
bied Castricum (OBC) in de Bur-
gerij in Limmen verheugd over 
de overweldigende belangstel-
ling voor de nieuwe recreatie-
ve voorziening, die zich volgens 
hem kenmerkt als ‘laagdrempe-
lig, eenvoudig en gastvrij’. Uitein-
delijk verwacht Heemskerk dat 

Fred Heemskerk vertelt het ver-
haal over rustpunten.

tussen de tien en twintig aanvra-
gers voldoen aan de eisen en dit 
jaar een officiële status kunnen 
krijgen.

Libris Boekhandel Laan 
omarmt Ereader Kobo
Castricum - Eindelijk is daar de 
Ereader die recht doet aan het 
elektronisch lezen: Uit Canada, 
de Kobo. Het is de eerste inter-
nationale ereader met toegang 
tot 2,5 miljoen ebooks wereld-
wijd. In boekhandel Laan staat 
een markante display waar de 
klanten kennis kunnen maken 
met dit nieuwe fenomeen.De ko-
bo is draadloos, heeft touchs-
creen en is klantvriendelijk. Maar 
vooral staan er veel ebooks klaar. 
Via de gratis akobo app kan men 
trouwens ook op een smartpho-
ne, pc of tablet gelezen worden.
Via Facebook kan men in con-

tact staan met zeven miljoen an-
dere kobo lezers. Het heet Rea-
ding life en is een nieuwe manier 
van lezen, namelijk je menin-
gen meteen delen met anderen. 

Ter gelegenheid van de nieuwe 
ereading service biedt boekhan-
del Laan een speciale kortings-
actie aan met drie Nederlandse 
toptitels. Tot en met 24 maart zijn 
Bonita Avenue van Peter Buwal-
da, De held van Jessica Durla-
cher en De overgave van Arthur 
Japin met zes euro korting te 
downloaden op www.boekhan-
dellaan.nl. 

De berover kreeg daarnaast een 
aantal klappen. 

De politie wil graag in contact 
komen met de bestuurder en/
of inzittende(n) van een auto die 
nabij was tijdens de poging tot 
straatroof. Ook andere getuigen 
die nog niet met de politie ge-
sproken hebben, kunnen con-
tact opnemen met de politie in 
Heemskerk via 0900-8844.

Winnaars bekend van 
actie Primera en Hema
Castricum - Bij aankoop van 
een heel Staatslot met Jackpot 
bij Primera Geesterduin kregen 
klanten een kortingsbon van vijf 
procent voor producten bij de 
Hema in Geesterduin. Daarnaast 
kregen zij een stempel. Een vol-
le stempelkaart kon zomaar een 
straatje Staatsloten opleveren, 
inclusief Jackpot, of een cadeau-
kaart ter waarde van maar liefst 

150 euro. Mevrouw Buur was de 
gelukkige die de cadeaukaart 
won. Het straatje Staatsloten met 
Jackpot werd gewonnen door 
mevrouw Van Kessel die niet bij 
de uitreiking aanwezig kon zijn. 
V.l.n.r.: Renate Kreuk (Hema) 
Jos de Boer (Primera) mevrouw 
Buur en Dominique Pruijn van de 
Staatsloterij. De uitreiking vond 
plaats voor Primera Geesterduin.

Tuincentrum-Tuinaanleg Frits 
Janssen bestaat dertig jaar!

Akersloot - Tuincentrum Frits 
Janssen start deze lente met ac-
ties vanwege hun dertigjarig be-
staan. Het tuincentrum op Klein 
Dorregeest heeft in die tijd een 
kwaliteitsnaam opgebouwd. 
Niet alleen op het gebied van 

bestrating, hardhouten schuttin-
gen en tuinverlichting.  Binnen 
een uitgebreide verzameling aan 
potterie, rieten manden en ori-
ginele woonaccessoires. Naast 
het tuincentrum, staat ook het 
bijbehorende hoveniersbedrijf 
goed aangeschreven in de re-
gio. Voordeel van zo’n alles on-
der één dak tuincentrum is dat 
men vooraf kan bekijken welke 
materialen en welke beplanting 
het meest geschikt zijn. Het be-
gon allemaal in maart 1982; Frits 
Janssen opende samen met Ri-
nus van Bohemen hun tuincen-
trum op Dorregeest. Na tien jaar 
stopte Rinus van Bohemen er-
mee. Het is nu zes jaar geleden 
dat Frits Janssen een stapje te-
rugdeed en het bedrijf overdroeg 
aan zijn zoon Dennis. Zie ook 
www.tuincentrumfritsjanssen.nl. 

bomen, struiken en planten, 
maar ook op het terrein van 
tuin- en vijveraanleg. Hier vindt 
men alles voor de tuin onder één 
dak. Van prachtige eerste kwali-
teit bloeiende planten, heesters, 
coniferen en olijfbomen tot sier-



Bootcamp & Friends 
bij Bodystyle

Castricum - Nieuw in Castricum. Bodystyle biedt 
Bootcamp trainingen aan. Bootcamp is begin de-
ze eeuw ontstaan in de Verenigde Staten, een 
sportmethodiek gebaseerd op de trainingsroutine 
van het Amerikaanse leger. Op basis van een mi-
litaire discipline en ijzeren doorzettingsvermogen 
onderwerpen de trainers hun sporters in groeps-
verband aan een intensief cardiovasculaire en 
spierversterkende full body workout. 

Deze training vindt plaats in de buitenlucht waar-
bij gebruik wordt gemaakt van attributen die in 
de omgeving aanwezig zijn. Deze cardiovasculai-
re en spierversterkende full body workout is ge-
schikt voor mannen en vrouwen van alle niveaus. 
Niets geen luxe sportscholen, maar hardlopen, in-
tervaltraining en fitnessoefeningen in de natuur. 
Opbouwen van conditie, kracht, souplesse en ex-
plosiviteit. Lekker in de buitenlucht, back to basics. 
Wie van fitness en sport houdt en graag buiten is, 
is bij Bodystyle voor Bootcamp & Friends aan het 
juiste adres. Bodystyle Healthcenter werkt al enige 
tijd succesvol samen met Bootcamp & Friends. De 
afgelopen maanden heeft Bodystyle Healthcen-
ter sowieso verschillende activiteiten gelanceerd, 
zoals yoga, een internationaal erkende ‘personal 
training’ en de Gladiator workout. Het is mogelijk 

verschillende activiteiten gratis uit te proberen. Bo-
dystyle Healthcenter is te vinden op De Bloemen 
71, Castricum, bel 0251-658325 of kijk op www.
bodystylefitness.nl.
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De sieradentrends bij Beading
Castricum - Het komende zomerseizoen staat bol 
van vrolijke kleuren zoals geel, groen, blauw, roze 
en koraal. Deze vrolijkheid is ook terug te vinden 
in de sieraden. Naast  fleurige drukkere kettingen 
is het ook het seizoen van simpele kettingen met 
daaraan een hanger of een trosje met verschil-
lende bedeltjes. 
Net als vorig jaar is ook deze zomer de armband 
weer goed vertegenwoordigd in het modebeeld. 
Heel trendy is de wraparmband van Chan Luu en 
het dragen van meerdere armbanden. Dit soort 
sieraden is volop te koop in het atelier van Bea-
ding. Het is bovendien mogelijk sieraden naar 
wens te laten maken. In het atelier is een rui-
me keuze aan kralen en diverse benodigdheden 
voorhanden voor wie liever de sieraden zelf wil 

maken. Samen met vriendinnen een sieraad ma-
ken? Dat kan  bij Beading tijdens een workshop 
sieraden maken. Deze workshop is ook geschikt 
als vrijgezellenfeestje. Bij Beading kan men ook 
terecht voor de workshop glaskralen branden. Tij-
dens deze workshop leren de deelnemers de ba-
sistechnieken van het glaskralen branden. Meer 
informatie over Beading en de workshops is te 
vinden op www.beading.nl. Kijk ook in het online 
sieraden winkeltje www.beezies-beads.nl.
Het atelier van Beading is op afspraak te bezoe-
ken en is gevestigd aan de Anna van Saksen-
straat 21 in Castricum.

Beading is te bereiken via  06-15250054 of  info@
beading.nl.

Vijfde nieuwe 
lente bij Twice
Castricum - De modebijlage biedt altijd een mooie gelegenheid om 
Twice voor het voetlicht te brengen. Dat is nu extra leuk, omdat de da-
mesboetiek niet alleen de lente van 2012, maar ook een lustrum te 
vieren heeft!  

Al vijf jaar lang lopen tevreden klanten bij Wendy Tromp in en uit, en 
verreweg de meesten komen steeds terug. Zelfs de knijpende eco-
nomie heeft daar geen vat op. Sterker nog, Wendy schatte in dat de 
aanval de beste verdediging was en breidde de collectie in korte tijd 
uit. Wendy: “Stilstand is achteruitgang. De standvastigheid in mer-
ken die ik in het begin nodig had om op te starten, heb ik wat losge-
laten. Ik heb meer durf, dat heeft ervaring me geleerd.” Wat de klan-
ten van Twice hebben geleerd is dat er in iedere nieuwe collectie wel 
een verrassing of twee steekt. Zoals nu de regenjassen van Happy 
Rainy Day’s, die bejubeld werden in Libelle en Margriet. De (Neder-
landse) merknaam zegt het: draag deze top-jas en haal het leukste 
uit hemelwater! Je kunt kiezen voor gekke prints of voor rustig zwart, 
beige, taupe of blauw. Er zijn van dit label ook modieuze trenchcoats 
in dezelfde kleuren en prints. Alle jassen zijn wind- en waterdicht en 
gevoerd met katoen, dus ook geschikt voor de zomer. Wendy heeft 
nóg twee nieuwe binnenkomers: Fancy Friday’s, ook van Hollandse 
bodem, en Vila Joy uit België. Bij de eerste ligt de nadruk op comfort 
en vrouwelijkheid, met vooral blauwtinten en bloemenprints. Vila Joy 
brengt luchtige jurkjes die zo zijn gemaakt dat een ‘buikje’ er onop-
vallend in past. Verder zijn er van hetzelfde label rokjes, shirts en top-
jes in blije prints, en frisse kleuren zoals appelgroen, tomaatrood en 
fuchsia. Het merk Yaya heeft sinds een jaar een eigen hoek bij Twi-
ce. Het zijn basics met klasse. Wat deze basics anders maakt dan 
de rest, zijn de Yaya-speciaaltjes die hier en daar in de kleding zijn 
verwerkt, zoals een knoop van gedraaide stof onderaan een shirt, 
of een reep van voile langs de voorkant. Soya  (36 t/m 46) en Fran-
sa zijn de twee vertrouwde labels waarmee Twice zichzelf vijf jaar te-
rug lanceerde. Dit standvastige koppel bij Twice bereikt nog steeds 
een breed publiek; Soya met haar lieflijkheid en zwier en Fransa met 
haar sportieve elegantie. Fransa heeft zich deze keer uitgeleefd met 
aquablauw en met het praktische bruin, grijs en zwart. Een leuke tip 
zijn de jeans van dit merk. Ze sluiten hoger in de taille, hebben wij-
de pijpen en zijn verkrijgbaar in lengtemaat 34. In zo’n broek voel je 
je happy en hip, want je benen lijken langer en je buik en heupen zit-
ten lekker ingepakt. 

Hekkensluiters bij Twice zijn Zizzi en Zay (42 t/m 56). Deze twee 
Deense topmerken richten zich op de vrouw met een beetje lef, die 
haar kleding aanpast aan haar rondingen in plaats van andersom. 
Nieuw zijn ook de shawlhanger en de sierbloem. De shawlhanger is 
een sieraad dat je aan je shawl hangt, met als resultaat een shawl-
ketting. Je kunt het van shawl naar shawl verplaatsen voor de beste 
match met je kleding. De bloem spelt je op je bovenkleding voor een 
feestje. En niet vergeten de tassen in allerlei kleuren en alle maten. 

Het adres is Torenstraat 36 Castricum, tel.: 0251654221 Website: 
www.twice-clothes.nl.
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Castricum - De zomercollectie is gearriveerd bij 
Shoes van den Broek, die tot 2013 te vinden is in 
een tijdelijke ruimte bij Multimate op de Castricum-
merwerf. Evelien van den Broek is er samen met 
de vorige eigenaar, haar broer Jan, in geslaagd 
een mooi assortiment schoenen in te kopen waar-
bij prijs en kwaliteit evenwichtig balanceert. Want 
bij de inkoop wordt niet alleen gelet op een uitste-
kende materiaalkeuze, vakkundige werkwijze en 
hoogstaand comfort; het prijskaartje dat er aan-
hangt moet ook binnen de grenzen van het rede-
lijke blijven.
Evelien vertelt: “Heel populair is de collectie zo-
merschoenen van het merk Caprice uitgevoerd in 
neutrale kleuren, maar bijvoorbeeld ook in grap-
pig rood. Er zijn sandalen, dichte schoentjes met 
een open neus en grappige ballerina’s.” De korte 
laarsjes vallen op door hun mooie vormgeving. De 
keuze sneakers is groot en ook ’s zomerse dichte 
schoenen zijn op voorraad. Voor als het echt warm 
is zijn de vele modellen slippers. Wie graag schoe-
nen bij de deur heeft staan om gemakkelijk naar 
buiten te lopen, kan kiezen voor de vrolijke zwarte 
klompen met witte stippen. Er zijn ook mooie rub-
ber laarzen voor een onstuimige wandeling aan 
het strand.
Wie sowieso graag wandelt, kan hier ook terecht 
voor uitstekende waterdichte wandelschoenen. 
“We hebben verschillende modellen. Er is ook een 
laag model van Grisport dat veel gebruikt wordt 
door mensen die veel staan en lopen. Ze hebben 

een stevige zool, zijn bestand tegen een fikse re-
genbui en zijn toch licht wat betreft het gewicht. De-
ze schoenen zijn ook uitermate geschikt voor bij-
voorbeeld een stadswandeling.”
Uiteraard is er weer een mooie collectie heren-
schoenen binnengekomen met een knipoog naar 
de zomer. Er zijn dichte klassieke modellen, sport-
schoenen, sandalen en slippers. Shoes van den 
Broek is in de gehele regio bekend om de doel-
matige werk- en veiligheidsschoenen die hier wor-
den verkocht en kan klanten ook helpen aan ruiter-
sportartikelen. Bel voor meer informatie tel.: 0251-
650190.

Wandelschoenen voor in de stad

Zomercollectie van Shoes van 
den Broek is vooral heel fleurig

Advies van Hizi Hair:

“Kies voor een 
natuurlijk gestylde look!”
Castricum - Bij Hizi Hair staan de professionele haarstylisten zes da-
gen per week klaar om de klanten te laten ervaren hoe goed het haar 
kan zitten en hoeveel aandacht ze hebben voor alle wensen, gecom-
bineerd met de haarmode van dit voorjaar. Anne-Christien van Hi-
zi Hair in winkelcentrum Geesterduin vertelt: “Kapsels die natuurlijk 
ogen, maar waar wel degelijk aandacht aan is besteed, zijn dit voor-
jaar de trend. Een perfecte paardenstaart of lang haar met veel volu-
me zie je zowel terug op de catwalks als in het straatbeeld. Vlechten 
zijn al langere tijd een belangrijk onderdeel van de huidige haarmo-
de en die kun in je verschillende stijlen dragen; van strak ingevloch-
ten over het gehele hoofd tot nonchalant en rommelig aan de zijkant.” 
De nette herenkapsels uit de jaren ‘30 en ‘50 komen dit voorjaar weer 
helemaal terug in een moderne versie. Anne-Christien: “De gestylde 
retro look wordt gecombineerd met superkorte zijkanten. De comb-
over, stoer gedragen in combinatie met een wet-look effect, zie je niet 
alleen terug bij heren, maar ook bij dames, zowel in lang als kort haar. 
Een korte jongensachtige look voor dames, passend bij je stijl en ge-
zichtsvorm, kan helemaal dit voorjaar. Wat kleur betreft kunnen we 
twee duidelijk trends onderscheiden. Waar bij de ene persoonlijkheid 
aardekleuren als basis subtiel worden verweven met een harde kleur 
als oranje, paars of rood, sluit bij anderen het gebruik van pasteltinten 
als highlights of als volledige kleuring in verschillende tinten beter aan. 
Met de persoonlijke kleuranalyse van Hizi Hair weet je precies welke 
kleuren perfect passen bij jouw huidtint, haartype en niet te vergeten, 
je lifestyle.” Bij Hizi Hair is men altijd welkom zonder afspraak voor in-
spiratie en advies. 

Leuk en comfort gaan 
bij Riesch Mode samen
Regio - Riesch Mode in Alkmaar 
heeft weer een nieuwe collectie 
betaalbare damesmode in de 
maten 38 tot en met 56 in huis 
gehaald. Dit seizoen is er weer 
volop keuze en de collectie laat 
veel frisse kleuren zien. Waar het 
hier voornamelijk om gaat, is dat 
de kleding niet alleen leuk staat, 
maar vooral ook lekker zit! 
In de collectie zijn makkelijke 
pantalons en rokken met een 
elastische tailleband opgeno-
men. Met een mooie blouse of 
shirt erover wordt heel eenvou-
dig een comfortabele outfit ge-
creëerd die er leuk uitziet.
Bij Riesch Mode kan men zelf 
combineren in maten; alles 
wordt los verkocht. Omdat veel 
dames qua rok of pantalon een 
grotere maat nodig hebben is 

dat ideaal. Natuurlijk staat het 
team van Riesch Mode klaar om 
de klanten te adviseren en te 
helpen. De collectie van Riesch 
Mode bestaat uit een uitgebrei-
de collectie pantalons, rokken, 
blouses, shirts, vesten, tops, jas-
jes. De collectie jassen/jacks zijn 
verkrijgbaar van sportief tot klas-
siek. Tot 31 maart geldt een kor-
ting van 20% en op de jassen/
jacks zelfs 25% korting. De ac-
tie is alleen geldig met de bon uit 
deze krant.
Als extra service is het mogelijk 
kleding op zicht mee te nemen. 
Het adres is Schoutenstraat 26 in 
Alkmaar, tel.: 072 5116000, ge-
opend maandag 13.00 tot 17.00 
uur, dinsdag tot en met zaterdag 
9.00 tot 17.00 uur. 

Uitgeest - De nieuwe voorjaarscollectie loopt binnen 
bij Loliyo, de winkel met kleding voor meisjes en vrou-
wen in hartje Uitgeest. Dit seizoen veel vrolijke kleu-
ren, bloemetjes, effen, streepjes en natuurlijk zwart 
en wit. De collectie loopt door tot en met maat 52, 
dus ook vrouwen met een maatje meer kunnen hier 
goed terecht. Momenteel heeft Loliyo leuke aanbie-
dingen van het merk X-Two, voor een maatje meer, 
waarbij een ketting of riem cadeau gedaan wordt.
Helma ging 3,5 jaar geleden van start met de win-
kel met de grappige naam en gezellige uitstraling. 
Steeds meer jonge meiden en dames vielen voor de 
collectie die hier te koop is en dat is niet in de laat-
ste plaats omdat trendy mode hier heel betaalbaar 
is. Helma: “We hebben ook grote maten tot en met 
maat 52. Er zijn allerlei soorten spijkerbroeken, skin-
ny, recht, een hoog of laag model, licht- of donkerge-
kleurd, vanaf maat 34 tot damesmaat 52, ook met 

elastiek. Onze spijkerbroeken hebben een uitsteken-
de pasvorm en zijn verkrijgbaar vanaf 29,95 euro. 
We korten broeken op professionele wijze in voor vijf 
euro, eigenlijk kan alles ter plekke worden vermaakt 
op maat. Jurkjes en tops zijn er al vanaf 15,00 euro 
en de meeste sieraden zijn niet duurder dan dat laat-
ste bedrag. Ons assortiment wisselt regelmatig en 
de keuze is groot. Naast kleding verkopen we tas-
sen, riemen, schoenen, sieraden en shawls. Ieder-
een is welkom om even binnen te lopen en te zien 
wat voor moois we nu weer in huis hebben gehaald. 
We hebben nu bovendien een leuke aanbieding: el-
ke klant die voor vijftig euro of meer koopt, krijgt een 
leuke stoffen tas cadeau zolang de voorraad strekt.” 

Loliyo is te vinden op de Koningin Wilhelminastraat 1, 
hoek Middelweg in Uitgeest. Kijk voor een indruk op-
www.loliyo.nl.

De kleurrijke en vrolijke 
voorjaarscollectie van Loliyo
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Al twintig jaar actief

De Kapsalon; 
creatief en 
betaalbare kwaliteit
Castricum - De Kapsalon van Ron en Carola staat garant voor cre-
ativiteit, betaalbare kwaliteit en gezelligheid. De medewerksters vol-
gen regelmatig trainingen en cursussen, zodat er altijd volgens de 
laatste trends en actuele technieken geknipt en geadviseerd wordt. 
Dames, heren en kinderen zijn welkom. Op woensdagmiddag wor-
den kinderen tegen een gereduceerd bedrag geknipt en zij krijgen 
een verrassing.
Service staat bij De Kapsalon hoog in het vaandel. Zo is het moge-
lijk om binnen drie weken terug te komen om contouren of de pony 
bij te laten knippen en dat is helemaal gratis. De Kapsalon bestaat 
dit jaar twintig jaar en dit wordt gevierd met diverse acties vanaf vol-
gende maand.

Al twintig jaar wordt hier gewerkt met het kwaliteitsmerk  Sebas-
tian Professional. “Dit merk is van een zeer hoge kwaliteit”, aldus 
Carola. “De luxe lijnen van Sebastian Professional staat garant voor 
pure verwennerij.” Sinds een jaar wordt ook gewerkt met Mediceu-
ticals®; een vooraanstaand merk dat FDA goedgekeurde hoofd-
huid- en haarbehandelingen voor professionals aanbiedt. Ron ver-
telt: “Als extra service wordt in de salon een hoofdhuid-haaranalyse 
gemaakt met een scope. Die vergroot maar liefst driehonderd keer, 
zodat goed bekeken ken kan worden wat er met de hoofdhuid/haar 
aan de hand is.” 

Nieuw is het merk Farouk Royal Treatment, een complete haarver-
zorgingslijn, verrijkt met witte truffel en parel. Carola: “Dit haarver-
zorgingssysteem geeft balans en creëert gezond en mooi haar. Dit 
merk is sulfaat- en parabenenvrij.” 
Nioxin producten zijn ontwikkeld om de hoofdhuid te herstellen, te 
verzorgen en het haar er dikker en voller uit te laten zien. De produc-
ten zijn gemaakt op een natuurlijke basis, zijn niet op dieren getest, 
bevatten geen PVP’s en schadelijke alcohol en zijn hypoallergeen. 

Bij de Kapsalon worden ook kinderfeestjes gevierd. De kinderen 
mogen elkaars haar wassen en zij krijgen een gekleurde extensi-
on. Daarna wordt het haar gekapt en worden ze opgemaakt. Tot 
slot krijgen de kinderen een kleinigheidje mee naar huis. Er worden 
ook föhncursussen gegeven. Binnenkort wordt een nieuwe websi-
te gelanceerd, compleet met een webshop! Het adres is www.de-
kapsalon.nl. Het adres van de salon is Torenstraat 32 in Castricum, 
tel.: 671290.

“Past alles nog?”

Afvallen met Biamed® 
vanuit huisartsenpraktijk
Castricum - Na een lange winter met zware kost 
is het natuurlijk weer spannend; passen die heerlij-
ke zomerkleren nog wel? Veel kledingkasten wor-
den in deze tijd van het jaar weer eens goed be-
keken, staat het nog? Knelt het niet? Moet er mis-
schien een jasje of een sjaaltje bij? Nieuwe kleding-
stukken of accessoires worden volop aangeschaft. 
Het is dan wel zo prettig om het gewicht onder con-
trole hebben of zelfs een beetje af te vallen.
In Nederland begeleiden tientallen artsen, diëtis-
ten en verpleegkundigen mensen met overge-
wicht volgens het Biamed® concept. Al enige ja-

ren wordt dit programma ook vanuit de huisart-
senpraktijk aan de Dorcamp 1 aangeboden. Een 
vakkundige kracht waarborgt de begeleiding van 
deelnemers en dankzij de vaste meetmomenten, 
is motivatie vaak geen enkel probleem. De con-
troles kunnen overdag, maar in overleg ook in de 
avonduren plaatsvinden. De afvalmethode is ge-
schikt voor iedereen met overgewicht dus ook voor 
mensen met suikerziekte of hoge bloeddruk. Meer 
informatie over de Biamed-afvalmethode kunnen 
belangstellenden verkrijgen via 0251-654540 en op 
www.biamed.com.

Stralende kleuren en mooie materialen 
spelen de hoofdrol bij Britt Mode!
Castricum - Stralende kleuren verwelkomen de 
vrouwen bij Britt Mode op de Dorpsstraat 89. Li-
moen bijvoorbeeld of koraal en helder blauw. En 
voor wie dat niet mooi vindt is er zwart, wit of ver-
schillende grijstinten. “Vlinders zijn het thema dit 
voorjaar”, zegt eigenaresse Carolien Bleijendaal 
die een beeldschoon vestje draagt met een print 
van kleurrijke vlinders.
Britt Mode verkoopt een evenwichtige collec-
tie kleding voor vrouwen die houden van kwali-
teit, stijlvolle en niet al te chique mode en er graag 
representatief uit zien. Carolien: “Het merk Zilch 
komt deze zomer met een vrolijke collectie vrou-

welijke jurkjes veelal met een bloemenprint. Wax 
heeft soepel vallende jurkjes waarbij vooral de 
kleur opvalt.” Carolien heeft ook merk Repeat en 
Backstage in haar collectie. Er zijn blouses, hemd-
jes, jasjes, vestjes en pantalons die goed te com-
bineren zijn en verkrijgbaar in verschillende prijs-
klassen. “Ik verkoop mode voor vrouwen die er 
van houden mooi gekleed te gaan. En dan maakt 
het niet uit of zij nu twintig of tachtig jaar oud zijn.” 
Britt is geopend op maandag van 13.00 tot 18.00 
uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Wie 
meer wil weten kan Carolien bellen: 0251-679884.

Modeshows bij Kemp
Regio - De nieuwe collectie is binnen bij Kemp Spe-
ciaalzaken in damesmode en dat moet geshowd 
worden! Op dinsdag 27 maart zijn er in Beverwijk 
vier modeshows. Professionele mannequins tonen 
de nieuwste outfits. Opgeven is niet nodig, men kan 
gewoon binnenlopen en met een lekker kopje kof-
fie plaatsnemen naast de catwalk. Een ladyspeaker 
verzorgt het commentaar. De modeshows zijn om 
10.00, 11.30, 13.30 en 15.30 uur. 
In Castricum showen twee verkoopsters op donder-
dag 29 maart de nieuwste mode. Het is een doorlo-
pende modeshow vanaf 10.00 uur. 
Deze lente is er veel kleur, zoals fuchsia, groen en 
geel, maar natuurlijk blijven de klassieke kleuren als 

wit, zwart, marine en beige altijd draagbaar. Alles 
in de ruime collectie is jong en klassiek sportief. De 
klantenkring van Kemp bestaat vooral uit rijpere da-
mes met een klassieke smaak in jonge mode. Voor 
elk kledingstuk is er een leuk bijpassende accessoi-
re te vinden. Er zijn kettingen, riemen, sjaals, baret-
jes en hoedjes. 
Het familiebedrijf Kemp werd in 1958 opgericht. In-
middels runt de kleinzoon van de stichter het bedrijf 
dat uniek is in dit genre.

Kemp, Breestraat 28, Beverwijk, tel. 0251-228978. 
Kemp, Burgmeeester Mooystraat 12, Castricum, tel. 
0251-652916.
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Castricum - Nice 2 Have is een eigentijdse winkel 
met heel veel keuze in trendy tassen, sieraden, rie-
men, sjaals en andere modeaccessoires voor ei-
gentijdse vrouwen. Het assortiment bestaat uit 
een zorgvuldige selectie volgens de laatste trends. 
Nieuw in de collectie  zijn de designsieraden van 
Zinzi en TOV Essentials. Nice 2 Have trots en blij met 
deze nieuwe collectie.  
De schitterende Zinzi collectie wordt in samenwer-
king met topontwerpers uit de sieradenbranche ge-
maakt. De collectie wordt om de zes maanden ver-
nieuwd. 
Het gebruik van de nieuwste technologieën staat 
garant voor de hoge kwaliteit, maar Zizi is vooral 
heel erg mooi.
TOV Essentials is in 2002 opgestart als sieraden-
merk door designer Sahrissa Lingg. De tijdloze ele-

gante accessoires zijn op elkaar afgestemd en on-
derscheiden zich door geraffineerde details. TOV Es-
sentials brengt de kwaliteit en stijl van de beken-
de luxe merken en slaat qua prijs een brug tus-
sen het massale aanbod in het middensegment en 
het vaak onbereikbare luxe segment. De laatste tijd 
worden de TOV sierraden regelmatig gespot bij be-
kende Nederlanders. Vooral de armbanden en ket-
tingen met munten doen het goed. 
De TOV sieraden worden volledig met de hand ge-
maakt in het TOV-atelier in Florence Italië.
En er is meer. Josh armbanden Sari en Biba. Nice 2 
Have verkoopt tassen van Paul Frank, Sticks and Sto-
nes, S’Oliver en horloges van Oozoo en ikki. Het is de 
hoogste tijd om weer eens binnen te wippen bij Nice 
2 Have in winkelcentrum Geesterduin. Neem alvast 
een voorproefje op www.nice-2-have.nl. 

Designsieraden Zinzi en TOV 
Essentials bij Nice 2 Have!

Brouwer Naaimachine-
 & Hobbycentrum

Alle grote merken 
onder één dak 

Regio – Bij Brouwer Naaimachine & Hobbycentrum stappen creatie-
ve en moderne mensen graag naar binnen want de keuze aan hob-
byartikelen is enorm.

Zelf mode maken is een trend die in opkomst is, getuige het aan-
tal nieuwe tijdschriften en boeken. Mode beperkt zich niet alleen tot 
kleding, ook woonaccessoires zijn onderhevig aan mode. Die maak 
je bijvoorbeeld met het populaire Zpagetti van Hoooked. Het is een 
heel nieuw, materiaal, gemaakt van restanten van stoffen, waarmee 
men kan haken en breien op pennen 12. Er is een enorme variatie in 
trendy uni kleuren en bonte stoffen. Je kunt er van alles mee maken, 
zoals tassen, kussens, lampenkappen en andere woonaccessoires. 
Er liggen inspiratieboekjes in de winkel. Of kies één van de gratis 
patronen die je krijgt bij aankoop van een bol Zpagetti. Ook voor 
het fijnere werk moet je bij Brouwer zijn. Breiwol in moderne kleu-
ren, handwerkpakketten van bekende merken, DMC borduurzijde en 
Madeira borduurgaren is er in een goed assortiment. Wie graag zelf 
sieraden maakt, kan ook kiezen uit een ruim aanbod. Voor mensen 
die zelf mode maken zijn alle fournituren als knoopjes, band en vlie-
seline hier te vinden.

Grote merken onder één dak
Naaimachines en lockmachines vormen de basis van Brouwer Naai-
machine & Hobbycentrum. Alle grote merken zijn onder één dak ver-
krijgbaar. Brouwer is namelijk officieel dealer van Pfaff, Janome, Sin-
ger, Brother en Husqvarna. Stuk voor stuk kwaliteitsmerken met ma-
chines voor elke beurs en elke soort gebruiker. Pfaff heeft bijvoor-
beeld een bijzonder boventransport, waarmee men zowel leer als 
heel gladde, dunne stoffen moeiteloos kan verwerken. En Janome 
maakt zulke goede machines dat zij een garantie van vijf jaar dur-
ven bieden. 

Eigen werkplaats
Brouwer Naaimachine & Hobbycentrum heeft ook een werkplaats 
voor naai- en lockmachines. Met 45 jaar ervaring op dit gebied, is 
er geen klus die zij niet aankunnen, of geen onderdeel dat zij niet 
kennen. 

Brouwer Naaimachine & Hobbycentrum is zes dagen in de week ge-
opend en op donderdagavond.Het adres is Begijnenstraat 17-19, Be-
verwijk, telefoonnummer 0251-223669 of kijk eens bij de webwinkel 
op www.brouwernaaimachines.nl.

Weg met ongewenste haargroei dankzij iPulse!
Castricum - Met de zomer in het vooruitzicht is de 
ideale tijd aangebroken om te starten met ont-
haringsreductie met de iPulse. Dit kan men la-
ten doen in Schoonheidssalon Mystique van Tru-
dy Veldt. iPulse is de nieuwste in-
novatie op het gebied van de be-
kende lichtflitstechnologie. Man-
nen en vrouwen die voorgoed af 
willen van ongewenste haargroei, 
kunnen bij Salon Mystique terecht. 
Elektrisch ontharen behoort ook tot 
de mogelijkheden. Bij het behan-
delen van overbeharing in het ge-
zicht, is een vergoeding van de 
zorgverzekering mogelijk. 

Ook de zomer in zonder zorgen 
over de steeds terugkerende on-
gewenste haargroei? iPulse maakt 
de traditionele manieren van ont-
haren overbodig. Scheren, harsen, 
epileren en ontharingscrèmes be-
horen sinds de introductie van de 
iPulse voorgoed tot het verleden. 
Bij IPL ontharen worden de haar-
wortels vernietigd door middel van 
lichtflitsen. De lichtflits komt via het 
pigment in de haarwortel en wordt 

omgezet in warmte. De haarwortel wordt door de 
warmte vernietigd en op die plaats zal de haar niet 
meer terugkomen.
Trudy: “Haren groeien constant, in verschillende fa-

ses. Alleen haren in de groeifase 
kunnen vernietigd worden, want 
dan staat het haar in direct contact 
met de haarwortel. De behande-
ling is eens per vier of zes weken, 
een aantal maanden lang. Hoe-
veel behandelingen er nodig zijn 
is bij iedereen anders en ligt aan 
een aantal factoren, zoals huids-
kleur, leeftijd en hormonen. Afhan-
kelijk van kleur, structuur en plaats 
van het haar, blijft de beharing 
weg. De iPulse werkt vriendelijk 
en veilig doordat precies het juis-
te warmteprofiel in de huid wordt 
afgegeven.” 

Maak een afspraak voor een in-
takegesprek. “Permanent ontha-
ren met iPulse is snel, betrouw-
baar én voordelig”, besluit Trudy. 
Nieuwsgierig? Salon Mystique is 
gevestigd op de Geelvinckstraat 
54 te Castricum, tel.: 0251-650240. 

Glanda Mode tijdelijk naar winkel om de hoek
Regio - Glanda Mode verhuist van de Beethovenstraat 
naar een tijdelijke winkel aan de Maerelaan. Dit heeft 
te maken met de ontwikkeling van het Haydnplein. Een 
gloednieuw plein in Heemskerk met een winkelcentrum 
van 3.800 m2 en erboven 80 koop- en huurappartemen-
ten. 
Om dit alles te realiseren moeten de winkels van de Beet-

hovenstraat tijdelijk wijken. Glanda Mode verhuist naar 
een (nood)winkel net om de hoek. Het is een mooie rui-
me winkel waar de schitterende voorjaarscollectie goed 
tot zijn recht komt. Dames- en babymode in prachtige 
kleuren en modellen. 

Op maandag 26 en dinsdag 27 maart is Glanda Mode 

gesloten vanwege de verhuizing naar het tijdelijke on-
derkomen. Op woensdag 28 maart is de opening en kan 
iedereen de nieuwe collectie bewonderen. Mariska en 
haar team verwelkomen de klanten graag. 

Glanda Mode tijdelijk aan de Maerelaan in Heemskerk, 
dichtbij de rotonde. 
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FC Castricum blijft steken 
Castricum - De eerste finale 
van het seizoen heeft FC Cas-
tricum geen goed resultaat op-
geleverd. Tegen het laaggeklas-
seerde Amstelveen kwam de 
ploeg van Radjin de Haan niet 
verder dan 1-1. Het positieve 
nieuws voor FC Castricum kwam 
van de andere velden, waar op-
vallende uitslagen werden geno-
teerd. Radjin de Haan: “Al onze 
concurrenten verliezen ook pun-
ten. We lopen zelfs een punt in 
op AFC en stijgen van plaats 3 
naar plaats 2.”
 
Wie nog twijfelt aan een span-
nend competitieslot in de 2e 
Klasse A moet inmiddels wel 
overtuigd zijn. Zowel in de on-
derste regionen als in de top is 
de strijd nog helemaal open. Het 
kampioenschap lijkt te gaan tus-
sen Aalsmeer, AFC en FC Cas-
tricum, maar AMVJ ligt nog op 
de loer. Wie na de laatste speel-
dag als winnaar uit de bus komt 
moet niet alleen voetballend 
goed zijn. Het zal vooral aanko-
men op mentale kracht. FC Cas-
tricum trainer Radjin de Haan: 
“We hebben nog zeven finales 
te gaan. Daarin moeten wij alles 
geven en dat vraagt veel. Niet al-
leen van ons, maar ook van de 
andere ploegen.” Het maakt het  
competitieverloop alleen maar 
mooier en het geeft verrassen-
de uitslagen. Van alle ploegen 
in het linkerrijtje won alleen WV-
HEDW (8-1 tegen BOL), dat ove-
rigens geen kans meer maakt op 

de titel.
Amstelveen Heemraad trainer 
Rene Rooth: “In de eerste helft 
voetbalde FC Castricum beter 
dan wij, maar het hield op bij ons 
strafschopgebied. Ik vond dat 
niet zo erg.”.
In de tweede helft kwamen er 
meer kansen en werd de wed-
strijd levendiger. Robert Les-
meister van Amstelveen ontdeed 
zich met een licht duwtje van 
Louis Jansen en prikte de bal 
over Marius Jansen, 1-0. Even 
later had Amstelveen weer alle 
geluk. Niels Popping brak door 
en werd onreglementair gestuit 
door Nick Waterman. De verde-
diger van de thuisploeg kreeg 
geel en mocht daarover niet kla-
gen. Nadat Thijs Draper bij een 
vrije kans over schoot, bracht Jo-
ris Schekkerman FC Castricum 
op gelijke hoogte. De 22-jarige 
verdediger kopte een corner van 
Thijs Draper onhoudbaar achter 
doelman De Looze. In de slotfa-
se gebeurde nog van alles. Cas-
tricum spits Niels Popping kwam 
een aantal keren centimeters te-
kort bij voorzetten van de flan-
ken en Joris Schekkerman trok 
aan de noodrem, wat hem te-
recht zijn tweede gele kaart op-
leverde. Ook Tobias de Koning 
kreeg in de slotfase nog een ro-
de kaart wegens praten tegen de 
scheidsrechter. Komende zater-
dag wacht de thuiswedstrijd te-
gen Hellas Sport, dat nog wacht 
op de eerste zege in 2012. (Foto 
Han de Swart).

Kane van Raalte vijfde op 
NH kampioenschappen
Castricum - Kane van Raalte 
van judoclub Groefsema is vijf-
de geworden op de NH kampi-
oenschappen pupillen B. De eer-
ste twee partijen werden over-
tuigend gewonnen. In de hal-
ve finale, tegen de latere kampi-
oen, begon Kane de partij goed 
en was de betere in de wed-
strijd. Door een pakkingsfout 
werd Kane jammer genoeg op ze 
rug geworpen. De volgende par-
tij om het brons werd verloren. 

Voor Kane uiteindelijk een vijfde 
plaats. Bram Brantjes en Xander 
Schoemaker wisten een partij te 
winnen en zij verloren twee par-
tijen. Voor deze jongens was het 
toernooi toen over. Maar beiden 
kunnen toch zeggen dat ze bij de 
beste zestien judoka’s van hun 
leeftijdscategorie horen. Voor de 
judoka’s van was het een leerza-
me dag en proefde de deelname 
aan de NH kampioenschappen 
-12 jaar zeker naar meer!

Castricum - Op de één na laat-
ste speelavond van de wintercom-
petitie libre zorgde Siem voor een 
mooie uitsmijter door in zijn par-
tij tegen Peter Ent de hoogste se-
rie van de avond van 27 carambo-
les bij elkaar te spelen. De partij 
werd beslist in 23 beurten met vier 
punten voor Siem die daardoor op 
de vijfde plaats eindigde, na een 
mooie eindspurt. Ook Klaas Jon-
geneel deed weer goede zaken 
door Kees Baars in 25 beurten met 
gedegen en solide spel als verlie-
zer van de wedstrijdtafel te sturen. 
De avond stond in het teken van 
‘inhaal partijen’. 

Diverse spelers speelden partijen 
voor anderen, zodat de competi-
tie volgende week afgesloten kan 
worden. Gerard de Zeeuw speelde 
als stand-in weer een prima par-
tij tegen Jan van de Zon. Gerard 
had maar 22 beurten nodig om zijn 
partij winnend af te sluiten. Peter 
Vos pakte op de valreep nog net 
zijn vier winstpunten door Wil-
lem Baltus in precies 30 beurten 
te verslaan, terwijl Willem net zes 
caramboles tekort kwam. Het was 
duidelijk te merken dat er voor de 
meeste spelers niets meer te ha-
len was, want veel partijen werden 
pas beslist in 30 of meer beurten. 
Eindstand: 1. Peter Ent, 2. Gerard 
de Zeeuw, 3.Piet van Leur, 4. Jan 
Kamp en 5.Siem Bakkum. Dinsdag 
10 april starten de zomercompeti-
ties driebanden en libre.

Hoge serie 
voor Bakkum 

Castricum - Vanaf vrijdag 23 maart 
start zwembad De Witte Brug met 
‘Kid Mixs’. Dit is een nieuwe sport- 
en spelbelevenis voor kinderen van 
zes tot twaalf jaar. Het aanbod be-
staat uit activiteiten als balspelen, 
waterspelen, snorkelen en zwem-
sporten. De deelnemende kinde-
ren moeten wel in het bezit zijn van 
een B- zwemdiploma. De kosten 
van deze activiteit is als starttarief 
veertig euro voor acht lessen van 
een uur. De sportieve activiteiten 
staan onder leiding van deskun-
dige instructrices. Maar er is nog 
meer nieuws. Manager Herman 
Rijswijk vertelt: “De uitkomst van 

Online volg-systeem zwemles

TV Castricum laat kinderen 
kennismaken met tennis
Castricum - Komende tijd kan 
de jongste jeugd uit Castricum 
op diverse manieren kennis-
maken met de tennissport. Al-
le kinderen van de basisscho-
len in Castricum worden hier-
bij door TV Castricum uitgeno-
digd voor twee evenementen die 
op sportpark Berg en Bal plaats-
vinden. Allereerst ‘Maak kennis 
met tennis’ op zaterdag 31 maart 
tussen 14.00 en 16.00 uur. Dit is 
een gratis kennismaking waar-

na de kinderen, als ze hierdoor 
de smaak te pakken hebben ge-
kregen, vijf lessen kunnen gaan 
volgen voor 25 euro. Het twee-
de gebeuren heet ‘Balvaardig-
heid’ en start op donderdag 12 
april om 16.00 uur. Hierbij gaat 
het om 10 lessen voor 50 euro. 
Ouders mogen hierbij de eerste 
les zelfs meedoen.
Voor meer informatie en aanmel-
ding: jeugdcommissie@tvcastri-
cum.nl.

een gehouden enquête leerde ons 
dat de ouders van de zwemlesleer-
lingen meer informatie willen over 
de vorderingen van hun kind. Daar-
om zijn wij gestart met een online 
leerlingvolgsysteem. Iedereen kan 
nu thuis op de computer meekij-
ken naar de vorderingen van hun 
zoon en dochter. Voor meer infor-
matie kan men zich richten tot in-
fo@dewittebrug.com. Zwembad de 
Witte Brug is te vinden aan de Ja-
cob Rensdorpstraat 1 in Castricum. 
Kijk voor meer informatie over al-
le mogelijkheden die het zwembad 
biedt op www.dewittebrug.com of 
bel 0251-653144.

Red Stars Vitesse start 
oefenserie met verlies
Castricum - Red Stars Vitesse 
heeft zondag de eerste oefen-
wedstrijd tegen DSS met 6-17 
verloren. Bij Red Stars speelden 
Gary en Jason Evenden en Beer 
de Visser, vorig jaar nog junioren, 
voor het eerst mee. Beide teams 
scoorden er lustig op los, al na 
één inning was het 3-4. Hierna 
toonde DSS zich, in de wedstrijd 
die zes innings kende, zich effi-
ciënter aan slag. In de laatste in-
ning zorgde Niek Kuijs met een 
verre homerun nog wel voor een 
hoogtepuntje.
Coach Jasper van Schoor had 

geen moeite met het verlies te-
gen DSS, ook tegenstander in 
de competitie. ‘We hebben nog 
maar één buitentraining gehad 
en waren verre van compleet. Er 
volgen nog drie oefenwedstrij-
den, prima om de nieuwe aan-
winsten 
in het team te passen. Pas bij 
de eerste competitiewedstrijd 
moeten we er echt staan.’ Red 
Stars oefent nog tegen Rooswijk 
(twee keer) en Quick Amster-
dam. De eerste competitiewed-
strijd is zondag 15 april, thuis te-
gen Double Stars.

Martijn Zondervan op de werpheuvel, Sander van Lubeck op het der-
de honk. (Foto: Paul Evenden).

Castricum  - Zaterdag 17 maart 
werden de Districtkampioen-
schappen MidWest 2012 ge-
houden. Alle trampolinevereni-
gingen uit Noord-Holland en 
Utrecht kwamen in deze wed-
strijden uit, dus ook DOS uit 
Castricum. Het is een wedstrijd 
voor zowel recreatiespringers 
als wedstrijdspringers. De wed-
strijd begon met synchroon-
springen. Dat betekent dat twee 
springers zo gelijk mogelijk de-
zelfde oefening moeten sprin-
gen. Lian Maalman en Lotte Ta-
bak haalden zilver in de klasse C 
junior meisjes. Daarna de indivi-
duele wedstrijden in de diverse 
categorieën. Philip Elders werd 
eerste bij de D Junior Gemengd. 
En inde categorie E Pupillen Ge-
mengd behaalde Milo v.d. Wete-
ring goud. Bij D Senior Gemengd 
behaalde Laura van Tilborg een 
derde plaats. 

Winnaars op 
de trampoline




