
1220 maart 2013 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Kinderen krijgen Lentekriebels 
Castricum - Het is de Week 
van de Lentekriebels en die ging 
maandag feestelijk van start op 
basisschool Visser ’t Hooft in bij-
zijn van wethouder Bert Meijer.  

Elke dag krijgen alle leerlingen 
deze week een les relationele en 
seksuele vorming, passend bij de 
leeftijd van de kinderen. Zij leren 

meer over vlinders in de buik, 
het verschil tussen vriendschap 
en verliefdheid, weerbaarheid, 
respect voor een ander, verliefd 
worden op iemand van hetzelfde 
geslacht, beelden in de media en 
waar de baby’s vandaan komen. 

Doel is dat kinderen gezonde 
keuzes maken, beter hun wen-

sen en grenzen aan kunnen ge-
ven en weerbaarder worden. 
Seksualiteit en seksuele diver-
siteit zijn begin december 2012 
toegevoegd aan de kerndoelen 
van het basisonderwijs. 

Verwaarloosde schapen 
niet meer te redden
Limmen - Ondervoed, wol-
schurft en problemen met de 
gewrichten; een man uit Lim-
men is door de Dierenpolitie 
bekeurd omdat hij zijn scha-
pen verwaarloosde. Dat meldt 
het NHD. 

Zes van de dertien schapen, die 
op een weiland op de Achterweg 
stonden, hebben inmiddels een 
dodelijke injectie gehad van de 
dierenarts. Zij waren niet meer te 
redden. De man was eerder door 

de Dierenpolitie opgedragen een 
behandelplan op te stellen met 
verbeterpunten en een dieren-
arts te raadplegen. De maxima-
le gevangenisstraf voor het mis-
handelen of verwaarlozen van 
een dier is drie jaar of een maxi-
male geldboete van 19.000 euro. 

Ook kan de rechter bij een voor-
waardelijke veroordeling als bij-
zondere voorwaarde het verbod 
op het houden van één of meer 
dieren stellen.

Castricum - In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart heeft 
er rond 3.00 uur een mishandeling plaatsgevonden op de Geelvinck-
straat. Twee Castricummers van 19 en 20 jaar oud hebben klappen 
gekregen van een paar jongens. Twee verdachten zijn vervolgens 
aangehouden, het betreft een 17-jarige jongen uit Heemskerk en 
een 16-jarige Castricummer. 

De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en wie daar bij be-
trokken is geweest.

Jongens opgepakt na 
mishandeling in centrum

Hazelnoot SlagroomSlof

7.95

Hazelnootprogrés van vers gebrande
hazelnoten, bomvol slagroom 
Van 9,95 voor

Een winkel vol!!
Luxe paasgeschenken. Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Hooglander
riblappen

500 gram € 6,95
Vleeswarentrio

Runderrollade
Katenspek

Kipgrillworst
samen € 4,99

Alle soepen
per ltr € 3,95

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

V&D Beverwijk, Breestraat 60

Extra KOOPZONDaG
24 maart VaN 12.00 tOt 17.00 uur

Kijk voor onze nieuwe kaart op www.deheervanbackum.nl
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
08-03-2013: Claire Marie, doch-
ter van L.F.V. Mulders en D. Nee-
len, geboren te Beverwijk. 08-03-
2013: Jaelyn Nikki, dochter van 
E.C. Baars en J.B. van der Gali-
en, geboren te Beverwijk. 08-03-
2013: Manou Evy, dochter van 
E.C. Baars en J.B. van der Gali-
en, geboren te Beverwijk. 14-02-
2013: Farwina, dochter van B. 
Feierdusi en Y. Maheba, gebo-
ren te Alkmaar. 11-03-2013: Pim 
Benjamin, zoon van T. Nijhof en 
M.F. Herrebrugh, geboren te Alk-
maar.
Wonende te Limmen:
14-03-2013: Vince, zoon van L.A. 
van Westerop en A.T. Krom, ge-
boren te Limmen.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
13-03-2013: van Bemmel, 
Karst, wonende te Bakkum en 
Hladíková, Alena, wonende te 
Naarden. 13-03-2013: van der 
Schaaf, Lennart wonende te 
Limmen en van Miert, Juliana 

C.L. wonende te Rucphen. 14-
03-2013: Apeldoorn, Wilhelmus 
J.M., wonende te Egmond-Bin-
nen en Koot, Willemina E.M., wo-
nende te Castricum
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
07-03-2013: Meijne, Cornelis W., 
oud 58 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met M.J.E. Hoy-
tink. 08-03-2013: van der Me-
ij, Johanna M., oud 86 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met E. Bossinade.
Wonende te Limmen:
06-03-2013: Gans, Ronald, oud 
45 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met M.G. Out. 11-03-
2013: Mizee, Nicolaas, oud 73 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met A.W.G. Meijer.
Wonende te Akersloot:
07-03-2013: Bakkum, Cathari-
na W., oud 89 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
C. Schut. 10-03-2013: Konijn, 
Maria C., oud 97 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd geweest 
met N.P. Kaptein. 

Castricum - Onder de gemo-
tiveerde vrijwilligers bevonden 
zich ook  burgemeester Mans. 
Hij maakte deel uit van de ruim 
150 paar extra  handen die bij 
17 organisaties klussen klaarden  
tijdens NL Doet, de grootste vrij-
willigersactie in Nederland.  De 
burgemeester was één van 
de vrijwilligers die aan de slag 
ging met het opknappen van de 
moestuin bij Koekoeksduin, een 
locatie van RIBW-K/AM op het 
terrein van Dijk en Duin.  Met 
groot enthousiasme verspreid-
den zij mest over de tuin en hiel-
pen zij bij het aanleggen van te-
gelpaden. Wie zich, geïnspireerd 
door dit goede voorbeeld, wil 
oriënteren op de vele mogelijk-
heden die het vrijwilligerswerk 

biedt, kan een kijkje nemen op 
www.vrijwilligerswerkcastricum.
nl. Ook is het mogelijk een af-
spraak te maken voor een ori-
enterend gesprek bij de Vrijwilli-
gers Vacaturebank van Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5, tel. 0251-656562, info@
welzijncastricum.nl. 

Leerlingen van het Bonhoef-
fer College hebben ondanks 
het slechte weer afgelopen vrij-
dag hard gewerkt in de Tuin van 
Kapitein Rommel. De paden zijn 
voorzien van nieuwe schelpen en 
houtsnippers, de rozen en ande-
re struiken zijn gesnoeid, de kas 
is weer helemaal schoon en het 
terras staat weer klaar om gas-
ten te ontvangen.
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Mysterie van de Koperen Knoop

Castricum - Deze week is het 
Mysterie van de Koperen Knoop 
van start gegaan, een historisch 
onderzoekavontuur voor de bo-
venbouw van het basisonderwijs, 
waar alle Castricumse scholen 
aan meedoen. De eerste werk-
dag vond plaats bij het Hof van 
Kijk Uit, waar de leerlingen his-
torisch deskundigen ontmoet-
ten.
De historische periode bestrijkt 
De Vergeten Oorlog van 1799 en 
de bijbehorende Franse Tijd. Met 
het verhaal van Koning Willem I 

sluit de periode mooi aan bij een 
nieuwe koning in april.
Wim van Bokhorst is educatief 
ontwerper en maakt deel uit van 
het projectteam.
Hij vertelt: ,,Het Huis van het Ver-
leden is een ontwerp van Stich-
ting Tijdgeest. Bij een erfgoed-
project worden kinderen meege-
sleept in een avontuurlijk onder-
zoek naar het verleden van hun 
eigen leefomgeving. De compu-
ter en de werkelijke wereld zijn 
slim en effectief met elkaar ver-
weven. Vanuit een virtuele om-
geving gaan de jongeren op 
zoek in de echte wereld.”

Naast lokale historici en arche-
ologen komen de leerlingen ook 
in contact met deskundigen die 
de geschiedenis tot leven bren-
gen. ,,De kinderen proberen sa-
men te reconstrueren wat er 
vroeger gebeurd zou kùnnen 
zijn. Net als in de archeologie 
moeten feiten en vermoedens 
in elkaar gepast worden tot het 
meest aannemelijke scenario. 
Met dat scenario als basis ma-
ken ze een korte speelfilm waar-
in alles samenkomt wat ze heb-
ben geleerd en ontdekt.”

Castricum – Vorige week 
woensdagmiddag hield de po-
litie tussen 14.30 en 17.00 uur 
een snelheidscontrole op de 
Soomerwegh. Van de 1080 pas-

Snelheidscontrole santen reden er 61 sneller dan 
de toegestane 50 km per uur. 
Hoogst gemeten snelheid: 73 km 
per uur. De overtredingen wer-
den fotografisch vastgelegd. Be-
trokken bestuurders krijgen een 
bekeuring thuisgestuurd.

Castricum - Op 18 april voert 
JPTeens On Stage, een groep 
van veertig enthousiaste en zeer 
getalenteerde jongens en mei-
den uit de eerste tot en met de 
vierde klas, een musical op. Het 
gaat hier om de officiële musical 
Fame Jr. De leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse College zijn al een 
aantal maanden druk bezig en 
repeteren dan ook iedere week 
onder leiding van onder andere 
Mirjam Spijker. Zij is naast wis-
kundedocent ook regisseur en 
choreograaf in deze musical met 

medewerking van assistenten 
Sevil, Arma en Markjan. Muziek- 
en theaterdocente Rolien Eike-
lenboom is de zangrepetitor van 
de groep. 

De eerste voorstelling begint 
om 18.45 uur en de tweede om 
21.00 uur. Beiden vinden plaats 
in de aula van het Jac. P. Thijs-
se College. Kaartjes zijn zowel in 
de voorverkoop als aan de deur 
te verkrijgen. De kosten hiervoor 
zijn 5,00 euro in de voorverkoop 
en 6,50 euro aan de deur.

Bodemwarmte
Castricum - Op dinsdag 26 maart 
organiseert energiecoöperatie 
CALorie een bijeenkomst om te 
ontdekken of er Castricummers 
zijn die samen hun huizen willen 
verwarmen met bodemwarmte. 

Met technische experts wordt in-
gegaan op de vraag of het aanleg-
gen van een bodemwarmtepomp 
goedkoper is als buren het samen 
doen. Iedereen is welkom. 

Aanvang 20.00 uur, Oude Haar-
lemmerweg 75, Castricum.

JPTeens On Stage 
voert de musical 

Fame op

Burgemeester Mans 
vrijwilliger bij 

NL Doet
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Turbo Reünie in Bobs

Dance Classics Party
Uitgeest - Zaterdag 23 maart 
organiseren dj’s Rob Roest en 
René Lust voor de achtste keer 
de Turbo Reünie, beter bekend 
als Turbo Toen. Dit jaar is het 
thema The Battle. Voor veel veer-
tigers is de Turbotijd onlosma-
kelijk met hun jeugd verbonden. 
Om maar niet te spreken over 
het aantal huwelijken dat is ont-
staan na de start van een prille 
liefde in de disco.
De twee voormalig dj’s van dis-
cotheek Turbo 2000 kunnen in-
middels van een traditie spre-

ken op de laatste zaterdag van 
maart. Net zoals de vorige afle-
veringen laten Rob en René de 
lekkerste dansbare muziek ho-
ren uit vooral de jaren ‘70, ‘80 en 
‘90. Turbo Toen is anders dan an-
dere jaren 70, 80 en 90 feesten. 
Kaarten kosten tien euro en zijn 
verkrijgbaar via één van de voor-
verkoopadressen, of via de web-
site www.turbotoen.nl. Aanvang 
21.00 uur. Het adres is Bobs Par-
ty & Events, Westerwerf 1, Uit-
geest. Meer informatie is te vin-
den op www.turbotoen.nl.

Joke schildert Bea bij Ida
Castricum - Vrijdag 22 maart is 
van 9.00 tot 12.00 uur kunstena-
res Joke Nuyens gast bij Lijsten-
makerij Ida Bakker op de Dorps-
straat 102. Zij werkt dan aan 
haar portret van Beatrix ter inspi-
ratie voor de overige 174 deelne-
mers die een schilderij of teke-
ning van Beatrix maken. 
De deelnemers hebben nog tot 
1 april de tijd. Simone Bakker 
kwam op het idee om 175 blan-
co doeken uit te delen aan inwo-

ners van Castricum met de op-
dracht een portret van Koningin 
Beatrix te schilderen of tekenen. 
Het resultaat is in april te zien 
in etalages en in winkels in het 
centrum van het dorp. 

Er wordt een kunstroute ont-
wikkeld die vanaf begin april af 
te halen is bij Lijstenmakerij Ida 
Bakker. Vervolgens worden de 
werken geveild bij Wieringa op 
het Bakkerpleintje op Koningin-
nedag aan het einde van de mid-
dag. De opbrengst gaat in zijn 
geheel naar het Oranje Fonds. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

Valentino
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 20.00 uur  
Oz the Great and Powerful - 3D

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
dinsdag 14.00 uur

Silver Linings Playbook
zondag 15.45 uur  
dinsdag 14.00 uur

Amour
zondag 15.45 uur  
Life of Pi - 3D

woensdag 14.00 uur 
De Croods - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur 
Zambezia - 3D
zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.30 uur 

Chimpanzee (NL)
zaterdag 15.45 uur 

Ted en de schat van de mummie - 3D
zaterdag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur 
Bobby en de Geestenjagers

Programma 21 maart t/m 27 maart 2013

Valentino met Najib
Dino Valentino is een Italiaan. En 
Dino heeft het voor mekaar: hij 
heeft een baan als verkoper in 
de Maserati dealer; een prach-
tige vriendin; de mooiste maat-
pakken en glimmende schoe-
nen. Dino is een succes, een le-
vensgenieter die met twee be-
nen in het moderne leven staat. 
Bij Dino gaat altijd alles ‘tutto 
liscio’: alles gladjes. Maar Dino 

heeft een geheim. Eens in de zo-
veel tijd pakt hij alles in, neemt 
een paar dagen vrij en vertrekt. 
Want Dino moet naar huis, zijn 
familie zien, even terug op honk. 
Alleen, die familie woont niet in 
Italië. Nee, die woont ergens in 
Rotterdam. Een leuke familieAl-
leen, niet voor Dino, want zijn fa-
milie is niet Italiaans, maar Ma-
rokkaans. 

The Croods gaat over de aller-
eerste familie uit de prehistorie. 
Ze wonen in een grot, maar wan-
neer deze verwoest wordt, kun-
nen ze niet anders dan op ont-

De Croods dekkingsreis gaan. Reizend door 
een spectaculair landschap, ma-
ken de Croods kennis met een 
heel nieuwe wereld, vol avon-
tuur en fantastische wezens. De 
film is in 3D en Nederlands ge-
sproken.

Portrettekenen
Castricum – Een workshop por-
tret tekenen onder leiding van 
docente Joke Vink wordt ge-
houden op woensdag 3 april 
van 13.30 tot 16.30 uur bij Per-
spectief aan de Van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Bakkum. Aanmel-
den bij Joanne Vetter, tel 0251-
655183 of via joanne_vetter@
hotmail.com. 

Expositie Dorpsstraat23

Dwars door de tuin 

Castricum - Alida, Conny, Kathy 
en Johanna van den Berg gin-
gen dwars door de tuin voor in-
spiratie. Het resultaat is beelden-
de kunst waarbij gebruik is ge-
maakt van verschillende tech-
nieken. Te zien zijn schilderijen, 
tekeningen, druktechnieken, ke-
ramiek, papier-maché, collages, 
mozaïek en quilt. Op zaterdag 30 

en zondag 31 maart van 12.00 tot 
17.00 uur is iedereen welkom in 
de studio op de Dorpsstraat23, 
de sfeervolle ruimte van Frank 
Boske. 
Dwars door de Tuin is een ex-
positie in het kader van Podium 
Ongekend Talent; een probeer-
podium voor kleinkunst. De toe-
gang is gratis. 

Ringsteken terug in Bakkum
Bakkum - Het ringsteken in 
Bakkum is terug van wegge-
weest. 
Het evenement vindt plaats op 
de laatste zondag van juni. Na de 

wedstrijden gaat het feest verder 
in Hotel Borst. 
Deelnemers kunnen zich opge-
ven via ringstekenbakkum@hot-
mail.com of bij Hotel Borst. 

Koningin niet aanwezig 
bij eerste slok bockbier
Limmen - Op zondag 24 maart 
presenteert Dampegheest lente-
bockbier die de naam ‘ut 1e Kief-
tai’ meekreeg. Omdat de traditie 
om het eerste kievitsei te pre-
senteren aan de koningin tegen-
woordig verboden is, wordt dit 

gezien als een goed alternatief. 
De koningin zal niet aanwezig 
zijn maar iedere bierliefhebber 
is welkom in de Burgerij, Dus-
seldorperweg 103 van 15.00 tot 
18.00 uur met een liveoptreden 
van Bad Name.
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Heemskerk - ‘1 april, nee dit 
is geen grap’, zo begon Trudy 
van Balen vijftien jaar geleden 
Sensationail ‘Het huis van de 
schoonheid’. Reden om dit jaar 
het jubileum te vieren met een 
fantastische aanbieding: Per-
manente make-up voor de helft 
van de prijs voor iedereen die 
op 1 april belt, de voice mail in-
spreekt, of op die datum mailt.
Buiten de specialiteiten van de 
klassieke schoonheidsverzor-

ging en huidverbetering biedt 
‘Het huis van de schoonheid’ kli-
niekbehandelingen aan, uitge-
voerd door HBO-opgeleide huid-
therapeuten en tevens is er een 
nauwe samenwerking met een 
dermatoloog. Cosmetisch arts 
Els verzorgt de injectables voor 
Botox en de fillers.
Trudy van Balen: ,,De fractionele 
CO2 laser heb ik exclusief voor 
Heemskerk en omstreken naar 
mijn salon gehaald. De CO2 la-

serbehandeling is wetenschap-
pelijk bewezen de meest effec-
tieve behandeling tegen rim-
pels en pigmentvlekken. Met de-
ze innovatieve medische behan-
delingen vult ‘Het huis van de 
schoonheid’ het gat op tussen 
de salon en kliniek. Met vijftien 
jaar ervaring in het pigmenteren  
van wenkbrauwen en eyeliners 
in iedere gewenste kleur is men 
bij ‘Het huis van de schoonheid’ 
aan het goede adres. Er wordt 
ruim de tijd genomen om wen-
sen en problemen te bespreken. 
Dit geldt ook voor het corrigeren 
van wenkbrauwen. Er wordt ge-
streefd naar zo natuurlijk moge-
lijke wenkbrauwen die in het ge-
zicht passen. Dat vraagt om spe-
cialisme, evenals de huidanaly-
se, waarbij structuur en onder-
toon van de huid van groot be-
lang zijn voor het perfecte eind-
resultaat. 
Jarenlange ervaring en het bij-
wonen van congressen maken 
het mogelijk deze gecompliceer-
de behandelingen mooi, verant-
woord en pijnloos uit te voeren. 
Bij het Huis van de schoonheid 
wordt gewerkt met de aller-
nieuwste hightech apparatuur 
voor het mooiste, pijnloze en 
meest optimale resultaat. 
Sensational, De Visserstaat 21B, 
Heemskerk, tel. 06-25090482, 
www.huisvandeschoonheid.nl. 
Er worden VVV-bonnen geac-
cepteerd. 

Hizi Hair steunt War Child
Castricum - Hizi Hair, de kap-
salons die gericht zijn op bele-
ving, heeft het businesspartner-
schap met War Child verlengd 
voor twee jaar. ,,Met Hizi Hair 
zijn we elke dag op onze eigen 
bescheiden manier bezig om de 
wereld een beetje prettiger te 
maken”, zegt algemeen directeur 
Saskia Lips. 

,,Onze kappers zetten zich gedu-
rende de actieweken van Radio 
538 voor War Child, van 17 tot en 
met 30 maart, keihard in voor het 
goede doel, zodat we zoveel mo-
gelijk oorlogskinderen een nieu-
we start kunnen geven.” In 2012 
haalde Hizi Hair 25.000 euro op 

voor War Child en ook dit jaar 
willen zij met de ‘Euro voor Eu-
ro actie’ in alle salons een bijdra-
ge leveren. Hizi Hair is een kap-
persketen met zestig vestigin-
gen en ruim vijfhonderd men-
sen in dienst. Zij steunen al ja-
ren de projecten van War Child. 
Deze stichting geeft kinderen in 
oorlogsgebieden de kans om ge-
woon kind te zijn en op te groei-
en tot evenwichtige volwasse-
nen, met begrip en respect voor 
elkaar. 

Feestweek bij 65-jarige 
Keurslagerij Hoogland 

Akersloot - Het is al de derde 
generatie die achter het hakblok 
en de toonbank van Keurslagerij 
Hoogland staat. Nu zijn het Guus 
en Jeanette die sinds vijftien jaar 
eensgezind aan het roer staan. 
Zij zorgen ervoor dat inwoners 
van Akersloot het dorp niet uit 
hoeven voor pure, ambachtelijke 
slagerskwaliteit.

,,Samen met het team staan wij 

iedere dag weer klaar om lekke-
re en gezonde maaltijden te be-
reiden”, vertelt Jeanette. ,,We be-
reiden verse salades en heerlijke 
soep, allemaal uit de eigen keu-
ken. Maar onze grootste trots 
is onze eigen worstmakerij. De 
grootste toppers zijn de rook-
worst, gekookte worst, cerve-
laatworst en runderrookvlees, zo 
lekker! We maken sowieso heel 
veel zelf, want zo heb je smaak 

en kwaliteit in eigen hand.” Mooi 
noemt Jeanette om elke dag be-
zig te zijn om de klanten het al-
lerbeste te bieden. ,,Wij verko-
pen nu eenmaal mooie produc-
ten en hebben daardoor een 
trouw klantenbestand. En omdat 
we nu een mijlpaal hebben be-
reikt, het 65-jarige bestaan, wil-
len we dat niet zomaar voorbij 
laten gaan en dat met iedereen 
vieren. We maken er een gezel-
lige week van met aantrekkelijke 
aanbiedingen, proeverijen en in 
het weekend en een leuke atten-
tie op vrijdag en zaterdag voor 
iedere klant.” Het adres is Julia-
naweg 31 in Akersloot.

Cursus Nordic Walking 
gaat op 12 april van start
Castricum - Nu de lente aanbreekt organiseert de Sport Wandel 
School in april cursussen en trainingen Nordic Walking waarvoor 
men zich nu kan inschrijven. De cursus van zes lessen start met 
een introductieles. Wandelpoles zijn aanwezig. 
Op vrijdag 12 april om 9.00 uur wordt verzameld bij Johanna’s 
Hof. Na de cursus wordt er een wekelijkse training Nordic Wal-
king gestart. 
Beweeg Mee is een training voor mensen met een lichamelijke 
beperking/chronische aandoening. Deze vindt plaats in het Hei-
looër bos, elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur. Verzamelen op 
de parkeerplaats voor het winkelcentrum het Loo. 
De Sport Wandel School organiseert bovendien een wandelrond-
je Waterland op 14 april, de Wandel4daagse in Haarlem van 9 
tot en met 12 mei en wandelrondjes op Texel op 14 september. 
Opgeven kan via tel.: 0229239447 of info@sportwandelschool.nl. 
Voor meer informatie: www.www.sportwandelschool.nl. 

Fotoshoot voor Cal d’HuZes
Castricum - Op zaterdag 23 
maart wordt een fotoactie voor 
Cal d’huZes gehouden. Vijf fo-
tografen en een visagiste gaan  
ten bate van de acties van Cal 
d’huZes - fietsen tegen kan-
ker op de Alpe d’Huez - portret-
ten fotograferen. Men betaalt 66 
euro voor een professionele fo-
toshoot en krijgt een cd met be-
werkte foto’s thuisgestuurd. De 
opbrengsten gaan voor 100% 
naar de actie van de fietsers van 
Team Cal (www.teamcal.nl). Het 
is mogelijk zelf een fietser uit te 

zoeken die wordt gesteund met 
de opbrengst. Wie voor de fo-
toshoot een professionele vi-
sagie wenst, betaalt vijftien eu-
ro extra. De fotoshoots zijn in 
principe voor maximaal vier per-
sonen. Er wordt gewerkt op af-
spraak. De foto’s worden geno-
men bij Tromp Medical op de 
Oude Haarlemmerweg in Castri-
cum. Aanmelden via http://www.
gmgfotografie.nl/actiepagina-
cal-d-huzes of via de mail cd6@
gmgfotografie.nl. Betalen kan op 
de dag zelf. 

Castricum - Op verzoek van 
Linda Hes, raadlid voor de loka-
le partij CKenG wordt de Neder-
landse Voedsel - en Warenauto-
riteit gevraagd om in december 
de kwaliteit van de oliebollen die 
in Castricum verkocht worden 

Oliebollen te controleren. Vervolgens kan 
de gemeente dan besluiten een 
vergunning in te trekken. Het AD 
meldde eind vorig jaar dat de 
oliebollen die vanuit een kraam 
op de parkeerplaats van winkel-
centrum Geesterduin verkocht 
werden, een gevaar waren voor 
de volksgezondheid.
 

Castricum - Zondag 24 maart 
brengt driemanformatie The 
Three Seasons muziek tijdens 

Muziek bij Zomaar een Zondagmiddag 
Zomaar een Zondagmiddag 
in De Bakkerij. De jonge band 
wordt gevormd door Robin Borst 

(gitaar), Tim Buursma (gitaar) 
en Ilse van Lieshout (zang). Om 
15.30 uur gaat het optreden van 
start voor jong én oud, de entree 
is gratis.

Het huis van de schoonheid
Sensational bestaat 15 jaar
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Uw specialist in de regio

Bij Hummel worden

de dakkapellen in een eigen

productiehal nauwkeurig

gemonteerd, exact op maat

gemaakt en voldoen aan alle

bouw eisen. Bovendien

worden ze zeer snel geplaatst.

In 1 dag geplaatst

Een voordeur kies je niet zomaar,

hij is het visitekaartje van uw huis.

Hij moet mooi zijn en dient u te

beveiligen tegen nieuwsgierigen

van buiten af. Mede daarom zijn

onze voordeuren voorzien

van het Politie keurmerk SKG.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave bij u thuis of bezoek onze showroom

Vrij 13.00 - 16.30 uur en Zat 12.00 - 15.00 uur.

Lijnbaan 44a Heemskerk

Tel. 0251 - 234 484   06 - 102 73 172

WWW.HUMMEL-KOZIJNEN.NL

DAKKAPELLEN

VOORDEUREN - ACHTERDEUREN

ZONWERINGKOZIJNEN

DAKKAPELLEN - (KUNSTSTOF) KOZIJNEN - VOOR EN ACHTERDEUREN

SCHUIFPUIEN - VOORDEUR LUIFELS - VERANDA’S - ZONWERING

MARKIEZEN - ROLLUIKEN - SCREENS - ISOLATIEGLAS

KUNSTSTOF GEVELBEKLEDING

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij:
Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 Castricum 
of opsturen naar: De Castricummer / Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden

Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website: 
www.castricummer.nl of www.uitgeestercourant.nl

12/13

Gratis kabaaltJEs wOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrwaarDEn:

- Eén bOn PEr wEEk
- Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, wOOnrUimtE Of aUtO's.
- Géén GOEDErEn En DErGEliJkE mEt EEn waarDE bOVEn DE € 500,- 
- Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
- Géén wErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
- briEVEn mEt tE wEiniG POrtO wOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOmEn.
- altiJD PriJs VErmElDEn

wiJ kUnnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr sCHaDE 
Van wElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJUist 
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kUnnEn OP GrOnD Van HUn inHOUD, 
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, wOrDEn GEwEiGErD.

T 0251 650 650    www.pro� letyrecenter.nl
Castricum, Oude Haarlemmerweg 77a

MARTIJN KOOIJMAN
WINTERBANDEN ZOMERBANDEN VELGEN APK ONDERHOUD • OOK VOOR LEASERIJDERS

VANAF

ONDERHOUDSBEURT INCL. APK
99.-

B A N D E N ,  V E L G E N  E N  A U T O S E R V I C E

YOGA
In Castricum en Limmen

Sinds september 2012 ook yoga 
voor (ex-)kankerpatiënten.

Tel.: 0251 - 658 736
etiers@ziggo.nl

www.hatha-yogacastricum.nl

Vermist:
Verloren Samsung Galaxy Note 
bus-route Castricum-Haarlem 
etc. Hopelijk heeft iemand hem 
gevonden. Tel. 023-5374744
Te koop:
Fasto badgeiser  25 euro, 4 
overgord. d.br. met goud-
motief 1.30/1.25 hg. 
Samen  50 euro z.g.a.n. 
Tel. 06-16851494

Te koop:
Lederen relaxfauteuil 
, gebroken wit  75 eu-
ro. Tel. 0251-670501
Te koop:
Friese staartklok, moet na-
gekeken 50 euro, roteren-
de rvs schoorsteenkap, kan-
telbaar, doorsnede 20 cm 
75 euro, op te halen in Cas-
tricum. Tel. 06-13817265

Vermist:
Vermist sinds 6 maart, rode ka-
ter, wit befje en witte pootjes. 
4 jaar oud.  Tel. 0251-651260
Te koop:
4 -zitsbank, bekleding: stof 
wit , losse kussenhoezen  100 
euro . Tel. 0251-670501
Te koop:
Sterke mdf eettafel formica blad 
metalen poten 140x80x80 cm, 
prijs 100,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Swarovski wandkastje met 
verlichting 45 x 36 cm. 75,- 
euro. Tel. 0251-241379
Te koop:
Maandblad white dwarf (games 
workshop) oktober 2000 t/m 
januari 2009 nr. 250 t/m 349 
prijs 50,-. Tel. 06-41430414
Te koop:
Vals gouden 10 gulden munt-
stuk, Wilhelmina met lang 
haar,  jaartal 1897, prijs 25 
euro. Tel. 06-10825488
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Heemskerk - Famke van der 
Poll is begin dit jaar gestart 
met haar eigen hondentrim-
salon. De uit het bedrijfsleven 
komende Famke, volgde de 
vakopleiding Hondentoilette-
ren aan het Huisdier Kennis 
Instituut te Bunnik en maakte 
op die manier van haar hobby 
haar beroep. 

Famke: ,,Mijn passie voor die-
ren heeft mij er uiteindelijk toe 
gebracht de overstap te maken 
naar het trimmersvak. Als kind 
groeide ik op met Duitse her-
ders, maar met veel plezier leer-
de ik tijdens mijn stage van-
af begin 2010 vele andere ras-
sen kennen en de bijbehoren-
de vachtverzorging en trimbe-
handeling. Om mij te verdiepen 

Nieuw in Heemskerk

Trimsalon Time to Trim
in het knippen van kroesvach-
ten, heb ik een jaar lang weke-
lijks een fokster van grote, zwar-
te poedels geholpen met het 
trimmen van haar honden’’. Be-
gin 2013 heeft Famke van der 
Poll haar trimsalon Time to Trim 
aan de Jan van Kuikweg 116 in 
Heemskerk geopend. Famke be-
steedt tijd en aandacht aan hond 
en baasje. Zij gaat in op de wen-
sen van de klant, bespreekt het 
behandelschema en geeft ad-
vies. 
Ze oefent haar vak met veel lief-
de en geduld uit. Een oude hond 
krijgt indien nodig rustpauzes 
tussendoor. Ook grote honden 
en goed hanteerbare katten en 
konijnen zijn welkom. De salon 
is er op ingericht. Bij een volle-
dige trimbehandeling wordt de 

hond gewassen, geföhnd, in mo-
del gebracht en worden de na-
gels en oren verzorgd. Het is ook 
mogelijk om de  hond alleen te 
laten wassen of de nagels te la-
ten knippen. In maart en april 
geldt er een korting van 10% op 
de eerste behandeling. Trimsa-
lon Time to Trim, Jan van Kuik-
weg 116, Heemskerk, tel. 06-
36211393, www.timetotrim.nl, 

Donker, Waal en Hilbers
Nieuwe fysiotherapie-

praktijk geopend

Limmen - Veel belangstellenden 
vonden vrijdag 15 maart de weg 

naar de feestelijke opening van 
de nieuwe Fysiotherapiepraktijk 

Donker, Waal en Hilbers in het 
Gezondheidscentrum Limmen. 

Tijdens de drukbezochte recep-
tie spraken de bezoekers hun 
bewondering uit voor de ruime 
en lichte  praktijk en zijn grote 
oefenfaciliteiten. Men kon zich 
ter plekke inschrijven voor de 
Medische Fitness onder begelei-
ding van een fysiotherapeut met 
de mogelijkheid om drie maan-
den gratis trainen te winnen. Na 
een toespraak van Ruud Donker 
werd de opening verricht door 
A. Noom, een van de oudste pa-
tiënten in de praktijk. Het resul-
taat van de vier maanden duren-
de verbouwing van de voormali-
ge bibliotheek is zeer geslaagd. 
Met deze moderne praktijk in 
Limmen is Fysiotherapie Don-
ker, Waal en Hilbers klaar voor 
de toekomst.

Klaar voor de toekomst 
met Hummel kozijnen 

Heemskerk - Voor wie over-
weegt kunststof kozijnen aan 
te schaffen omdat de bestaan-
de houten kozijnen aan vervan-
ging toe zijn of overweegt om 
een kunststof dakkapel te laten 
plaatsen en nog twijfelt een aan-
tal directe voordelen op een rij-
tje. Kunststof HBI kozijnen en 
dakkapellen zijn onderhouds-
arm, milieuvriendelijk, inbraak-
bestending, hoogwaardig isole-
rend en mooi van kleur en vorm.

De mogelijkheden van de Hum-
mel kunststof kozijnen zijn de af-
gelopen jaren sterk uitgebreid. 
Door gebruikmaking van de 
nieuwste technieken zijn uiterlij-
ke verschillen met houten kozij-
nen niet meer op het eerste ge-
zicht te zien. In een tijd waarin 
voor veel mensen steeds meer 
verschillende activiteiten hun 

aandacht opeisen, speelt onder-
houdsgevoeligheid daarom een 
grote rol.
Maar er zijn meer voordelen, zo 
is de milieuvriendelijkheid van 
de kunststof kozijnen en dakka-
pellen niet minder dan die van 
houten kozijnen. Dat heeft niet 
alleen te maken met het zorgvul-
dige productieproces en het feit 
dat kunststof kozijnen en dak-
kapellen niet meer geschilderd 
hoeven te worden, maar ook met 
de lange levensduur. Daarnaast 
zijn kunststof kozijnen zeer in-
braakbestendig
Hummel kunststof kozijnen kun-
nen worden geleverd met vei-
ligheidbeslag volgens het poli-
tiekeurmerk. Aangetoond is dat 
de inbraakgevoeligheid van de 
woning met ruim 90% afneemt. 
Nu een goede beslissing nemen, 
geeft achteraf niet het nakijken

Door een dakkapel te laten 
plaatsen aan de voor of ach-
terzijde van uw woning creëert 
men extra veel ruimte. Zolder-
verdiepingen of andere ruimten 
onder een schuin dak zijn vaak 
klein en donker en onoverzichte-
lijk en worden vaak daardoor on-
bedoeld gebruikt als opslag. Het 
plaatsen van een dakkapel duurt 
bij Hummel maar een dag, dus in 
zeer korte tijd beschikt men over 
geweldig veel ruimte die tevens 
goed overzichtelijk is. Naast het 
leveren van een dakkapel kan 
men natuurlijk ook bij Hummel 
terecht voor de nodige binnen-
betimmering. 
Wie geïnteresseerd is kan een 
afspraak maken thuis, zodat een 
en ander vrijblijvend kan worden 
toegelicht.
 
Hummel is telefonisch te be-
reiken op 0251-234484/06-
10273172. De showroom is ge-
vestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk. De openingstijden 
zijn vrijdag van 13.00 tot 16.30 
uur, zaterdag van 12.00 tot 15.00 
uur  

‘Select Windows zet 
de deuren alvast open’
Haarlem - Select Windows/
Van der Vlugt houdt open huis 
op vrijdag 22 en zaterdag 23 
maart.  Met de unieke Hollandse 
Hoek kunststof kozijnen van Se-
lect Windows kan de woning op 
meerdere fronten worden verbe-
terd. 
Door de constructie en de ge-
bruikte materialen wordt de iso-
latiewaarde verhoogd, met als 
grootste voordeel de besparing 
op energiekosten. De kozijnen 
zijn zeer duurzaam en onder-
houdsarm en men heeft er ja-
ren enorm veel plezier van. Bo-
vendien blijft het uiterlijk van het 
huis in stijl behouden. Voor elk 
type woning is namelijk een bij-
passende kunststof kozijn mo-
gelijk. Of het nu gaat om een 
boerderij, jaren dertig woning 
of tussenwoning. Bovendien is 
er bij Select Windows een keu-

ze uit maar liefst 125 kleuren fo-
lie waarmee de kozijnen wor-
den voorzien. Daarbij is te kie-
zen uit glans of mat, met of zon-
der houtnerf en zelfs metallic. 
Nieuw is de zogenaamde Hol-
landse dorpel. Deze nieuwe 
kunststof dorpel is net zo mooi 
als de bekende dorpels van na-
tuursteen, maar heeft een lan-
gere levensduur en een ho-
gere isolatiewaarde. Uiteraard 
wordt dit systeem volledig ge-
integreerd in de Hollandse Hoek 
deurkozijnen. Bezoek op vrij-
dag 22 en zaterdag 23 maart 
het open huis van Select Win-
dows/Van der Vlugt en raak ook 
overtuigd van de voordelen en 
mogelijkheden. Een huis is het 
waard. Select Windows/Van der 
Vlugt, Vondelweg 540 in Haar-
lem, tel.: 023-5382277. Zie ook 
haarlem.selectwindows.nl.

Bezwaar WOZ-waarde 
in veel gevallen lonend
Velsen-Noord - Aan het begin 
van elk jaar krijgen huizenbezit-
ters een brief van de gemeente 
waarin de WOZ-waarde opnieuw 
wordt vastgesteld. Dit is een zeer 
belangrijke waardebepaling die 
directe gevolgen heeft voor di-
verse andere financiële gebieden.
Hoe hoger deze waarde wordt 
vastgesteld, hoe hoger het be-
lastbaar inkomen namelijk wordt. 
Hierdoor is veelal meer belasting 
verschuldigd en kunnen aanspra-
ken op toeslagen afnemen. Zo is 
de WOZ-waarde gekoppeld aan 
de volgende belastingen en te-
gemoetkomingen: de onroerende 
zaakbelasting van de gemeen-
te, de vaststelling van het eigen 
woningforfait voor de inkomsten-
belasting, de vermogensrende-
mentsheffing voor de inkomsten-
belasting voor woningen die niet 
tot hoofdverblijf dienen, de wa-
tersysteemheffing voor het wa-

terschap, de hoogte van de tege-
moetkoming van zorgtoeslag, de 
hoogte van de tegemoetkoming 
kindgebonden budget, de hoog-
te van de tegemoetkoming kin-
deropvangtoeslag en de bepa-
ling van de erfbelasting indien de 
woning in een nalatenschap valt. 
Bezwaar maken tegen de WOZ-
beschikking is dan ook in veel 
gevallen lonend. Bij twijfels over 
de vastgestelde WOZ-waarde, 
kan binnen zes weken bezwaar 
worden aangetekend bij de ge-
meente. Vijftig procent van de in-
gediende klachten wordt toege-
kend. Flynth IJmond heeft erva-
ren experts in dienst die ieder-
een graag adviseren en bijstaan 
bij het opstellen en indienen van 
het bezwaarschrift. Meer we-
ten of van gedachten wisselen? 
Neem contact op met Adri Sprok-
holt of André Tempelaar op 0251-
246064 of via ijmond@flynth.nl.

Leeghwaterweg 1   1951 NA Velsen-Noord 
Tel.: (0251) 24 60 64          Fax: (0251) 24 57 80 
e-mail: ijmond@flynth.nl     www.flynth.nl



Gemeente laat zich misleiden
Ook getuige geweest van de in-
formatiebijeenkomst georgani-
seerd door de gemeente over 
het knelpunt spoor? Wat een far-
ce! De gemeente laat zich infor-
meren door allemaal gewichtige 
mannetjes die allemaal met de 
ene na de andere flutpresentatie 
komen waar de grootst mogelijk 
onzin in staat. Al snel blijkt dat 
de inwoners van Castricum, die 
moeite hebben genomen om de-
ze avond bij te wonen, door een 
paar simpele vragen te stellen de 
ene na de andere stelling omver-
werpen.
Deze zogenaamde (duurbetaal-
de) deskundigen proberen met 
hun inconsequente en onvolle-
dige informatie de bevolking en 
de raadsleden in slaap te sus-
sen of te paaien en zetten hen 
hiermee bewust op het verkeer-
de been om zodoende een hoger 
plan te verwezenlijken, namelijk 
het aanleggen van een randweg 
om Castricum. Een randweg die 

Castricum niet nodig heeft en 
ons kapitalen gaat kosten.

Milieudeskundige plaatjes die 
onvolledig zijn door huizen langs 
de randweg bewust niet mee te 
nemen in het onderzoek. Pro-
rail die alleen uit eigenbelang al-
le spoorwegovergangen wil ver-
wijderen (uiteindelijk op kos-
ten van gemeentes) om zodoen-
de meer geld te verdienen (het 
onderhoud van de overweg ver-
dwijnt immers). De stelling dat 
het autogebruik met 60% zal stij-
gen in een paar jaar tijd. Waar 
haalt men het vandaan? Nie-
mand kon uitleggen hoe de cij-
fers waren opgebouwd. Bah. Ik 
heb een zeer vieze smaak aan 
deze bijeenkomst overgehou-
den. Het wordt tijd dat Castricum 
doorgaat en de kwestie van een 
niet bestaand probleem achter 
zich laat.
Arie Temmes. (Ingekort door de 
redactie). 

Randweg leidt tot niets
Vorige week was ik bij de voort-
gangspresentatie knelpunt Be-
verwijkstraatweg. De randweg 
lijkt voor een paar fracties bin-
nen de gemeente een serieu-
ze variant.  Echter: gebaseerd op 
modellen die een leek niet kan 
controleren en op basis van veel 
aannames ten gunste van een 
randweg. Ga eens op de brug 
bij het Hendriksveld staan. Kijk 
om u heen; voor u komt een as-
faltweg en waar u staat de aan-
sluiting op de Smeetslaan, wel-
licht met rotonde of stoplichten. 
Denk vervolgens aan de honder-
den scholieren die voorheen vei-
lig over de fietspaden naar de 
Bonhoeffer en J.P. Thijsse fiets-
ten nu deze weg moeten passe-
ren. Zo ook de Toermalijn-kinde-
ren die de drukke Smeetslaan en 
Laan van Albert’s Hoeve moeten 
oversteken.   Belangrijk aspect 
bij een randweg is dat de spoor-
wegovergang bij de Beverwijker-
straatweg wordt gesloten! Dat 
betekent voor de ondernemers 

in het centrum die onlangs nog 
een petitie de gemeente aan-
boden, dat hun vrees voor een 
dorpsinfarct, waarheid wordt. De 
voordeur gaat dicht en de be-
woners van omliggende dorpen 
zullen Castricum niet meer aan-
doen. Maar ook dat bewoners 
van midden en west Castricum 
die richting Heemskerk willen 
of naar Multimate de z.o. rand-
weg op moeten om hun bestem-
ming te bereiken. En zo zijn er 
nog tal van bezwaren, maar be-
langrijk is dat een randweg geen 
oplossing biedt. De vraag rijst: 
is er wel een knelpuntprobleem 
gezien de huidige ontwikkelin-
gen? En zitten we straks niet met 
een randweg die niemand wilde, 
maar vanwege de financiële toe-
zegging van het rijk toch maar 
hebben aangelegd? Ik hoop dat 
er in april een wijs raadsbesluit 
wordt genomen. Er zijn betere 
oplossingen voor ons dorp. J. C. 
M. Castricum. (Ingekort door de 
redactie). 

Facebook, monument 
en fietsen naar China 
Castricum - In de nieuwe af-
levering van Couleur LoCALe 
schuiven er drie gasten aan bij 
presentator Peter van Raalte: 
Chiel de Bood, Ton de Groot en 
Wycher van Vliet. Chiel de Bood 
richtte, samen met een aan-
tal anderen, de Facebookgroep 
‘Je bent Castrcummer als…’ op. 
Wycher van Vliet fietste voor het 
goede doel van Bakkum naar 

Shanghai. Ton de Groot ijvert al 
enkele jaren voor een gedenk-
teken voor de in Castricum in-
geschreven joden tijdens WO II. 
Dat gedenkteken gaat er nu ko-
men. Op 16 april wordt het mo-
nument onthuld, de plaats is nog 
onbekend. De uitzending wordt 
in maart uitgezonden op C-
TV, om 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 en 23.00 uur. 

Benefietmiddag voor weeshuis

Op de foto met alpaca
Bakkum - Op de foto met een 
alpaca in Peruaanse kleding, een 
veiling met onder andere een ge-
signeerde cd van Anouk en een 
canvasdoek met album artwork 
van Di-Rect, een rommelmarkt, 
Zuid-Amerikaanse snacks en 
een loterij; op zaterdag 13 april is 
er van 14.00 tot 17.00 uur een be-
nefietmiddag in De Eenhoorn in 
Bakkum. Remco Phillipson gaat 
in september naar Peru om 1,5 
maand vrijwilligerswerk te ver-
richten. ,,Hogar Jesus mi Luz is 
een weeshuis voor jongens van 
zes tot vijftien jaar in Cuzco, Pe-

ru”, vertelt hij. ,,Het weeshuis zet 
zich in om de kwaliteit van het 
leven van deze jongens te verbe-
teren. Voor die tijd wil ik een zo 
hoog mogelijk bedrag bij elkaar 
krijgen voor de jongens. Zo heb 
ik bijvoorbeeld de Halve Mara-
thon en Dam tot Dam-loop ge-
sponsord uitgelopen. Ik hoop dat 
de benefietmiddag een succes 
wordt. Samen kunnen we een 
hoop bereiken!” 

Voor meer informatie zie www.
sportforperu.com of bel Remco 
Phillipson: tel. 06-81894600. 

Uitgeest - In Sporthal de Zien 
aan de Zienlaan in Uitgeest 
wordt zondag 24 maart een rom-
melmarkt gehouden van 11.30 
tot 15.30 uur. 

De toegang bedraagt 1,50 euro. 
Kinderen tot 12 jaar hebben on-
der begeleiding gratis toegang. 
Bel voor het reserveren van een 
marktkraam (20 euro) 0251-
240557 of 254067. 

Rommelmarkt 
in de sporthal

‘Koffer’band houdt op te bestaan
Laatste optreden van The 

Zemsonites bij Borst
Castricum - De vrolijke familieband The Zemsonites, met Helma, 
Lonneke, Joke en Martin Lute, houdt op te bestaan. Maar eerst 
geven ze nog een feestje in Hotel Borst. Op 6 april kan iedereen 
nog een keer genieten van de nummers die door The Zemsoni-
tes worden ‘gekofferd’, zoals zij dat zelf omschrijven. Naast broer 
en zussen Lute bestaat de band uit zwager Gerard Kotten die 
drumt, bassist Simon Boersen, gitarist Menno de Wit en toetse-
nist Gert-Jan Dekker.
,,De band is opgericht in 1999 toen we aan de koffie zaten bij 
mijn moeder”, vertelt Lonneke. ,,Ik had zo’n zin om weer een band 
te beginnen en toen mijn nieuwbakken zwager en broer zeiden 
dat hun bandje ermee stopte, opperde ik om een familieband te 
beginnen. Ideaal, want wij voelen elkaar feilloos aan en delen de-
zelfde humor. De sfeer is altijd goed geweest, geen onvertogen 
woord en gezelligheid troef.” De kinderen Lute lazen in hun jeugd 
veel stripboeken. ,,Vermoedelijk hebben wij daar een behoorlijke 
dosis humoristische verbeelding aan overgehouden. Als iemand 
een vreemde move maakt, zien wij alle vier hetzelfde stripplaatje 
voor ons, fantaseren daar op voort en hebben dikke lol. En daar 
nemen we de rest in mee.” De band speelde op besloten feesten 
met als uitzondering Het Oranjebal in Heiloo waar ze drie keer 
afsluiter waren. ,,Geweldig! Je loopt van backstage het podium 
op en kijkt recht in de ogen van zeshonderd feestende mensen 
die allemaal zin hebben om lekker te dansen. Dan ga je als muzi-
kant helemaal uit je dak, echt top! Bij Borst spelen we vanaf 21.30 
uur en na middernacht dragen wij het muziekstokje over aan de 
nieuwe band van Martin en Gerard: Supercharger. Zij sluiten de 
avond af met hun allereerste optreden.”

High Tea voor 
beter onderwijs 

Castricum - Janneke Heij-
mans uit Castricum gaat in 
mei samen met dertig ande-
re PABO-studenten met Edu-
kans naar Malawi. Om geld 
in te zamelen organiseert zij 
op zondag 24 maart een High 
Tea bij Dorpsstraat23.

,,Samen met een lokale PABO-
student ga ik lessen voorberei-
den, evalueren en bespreken zo-
dat we van elkaar kunnen leren”, 
vertelt Janneke. ,,Edukans zet 
zich in voor goed en zinvol on-
derwijs. Iedere student die mee-
gaat verzamelt 1.000 euro voor 
de projecten die we bezichtigen. 

Op zondag 24 maart organiseer 
ik daarom een High Tea. Frank 
Boske stelt zijn locatie op de 
Dorpsstraat 23 beschikbaar en 
de producten worden gespon-
sord door  Albert Heijn.” Ieder-
een is welkom tussen 13.00 tot 
16.00 uur. De vrijwillige bijdra-
ge is in zijn geheel voor het goe-
de doel. 

Castricum -Castricum - Sinds 
een paar weken is in de Burg. 
Lommenstraat eenrichtings-
verkeer ingesteld in verband 
met de verkeersveiligheid. 

Vanaf de Ruiterweg mag niet 
meer de Lommenstraat ingere-
den worden. In de eerste week 
werd de éénrichting groten-
deels genegeerd dus heeft de 
gemeente extra gele borden ge-
plaatst met ‘verkeerssituatie ge-
wijzigd’. 

Nu wordt het nog steeds door 
veel automobilisten genegeerd. 
De gemeente probeert met de 
extra bebording en berichtge-
ving het zo bekend mogelijk te 
maken, voordat er bekeurd gaat 
worden.

Eenrichting Burg. 
Lommenstraat

Akersloot - Van der Valk Hotel 
Akersloot is één van de twaalf 
hotels die een groep van ‘538 
voor War Child’ onderbrengt. Op 

In actie voor 538 voor War Child
zondag 24 maart is de 538 truck 
in Alkmaar en vinden er diverse 
stunts plaats. Het gehele week-
end organiseert Hotel Akersloot 

verschillende acties om een bij-
drage te kunnen leveren aan dit 
goede doel; een kookworkshop 
voor kinderen, speciale menu’s 
en ook de fooi gaat naar het 
goede doel. 
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Veilingkoorts bij de 
hockeyclub loopt op!

Castricum - Zaterdag is de 
eerste veiling van hockeyclub 
MHCC. Vele Castricummers 

worden verwacht om te bie-
den op de unieke kavels die bij-
een gebracht zijn. Veilingmees-

ters Kees Kroone (links) en 
Ben-Kees Eeltink (rechts) be-
reiden zich al voor op het vei-
len van de 234 veilingstukken. 
Op 23 maart wordt om 19.00 uur 
gestart met het trekken van de 
drie hoofdprijzen van de loterij. 
Ook de overige 80 loterijprijzen 
worden die avond getrokken 
onder toeziend oog van notaris 
Vincent Bos (midden). Burge-
meester Mans opent de veiling 
en brengt een kavel in waarbij 
hij met de hoogste bieder gaat 
golfen. De kavellijst is aantrek-
kelijk en zeer gevarieerd. Een 
kleine greep uit het aanbod: 
sportieve kavels zoals eredivisie 
voetbalkaarten, zeilen, motorrij-
den, vliegen, schaatsen, huisge-
maakte taarten, handgemaak-
te tuinset van steigerhout, op-
passen door Meisjes A2, cham-
pagneontbijt, luxe vakanties in 
Spanje en Bali, workshop sushi 
maken, tuinontwerp, kunstwer-
ken, een voetbaltraining door 
Vitesse. Kijk voor een overzicht 
van álle kavels en loterijprijzen 
op www.mhcc-veiling.nl.

TDR Running Talents Project

Acht weken trainen als een topatleet
Castricum – De kop is eraf; af-
gelopen week is het TDR Run-
ning Talents project van start ge-
gaan. Projectleider Peter Wolters 
en atleet Edwin de Vries brach-
ten een bezoek aan de drie deel-
nemende middelbare scholen 
om de leerlingen tekst en uitleg 
te geven. De zoektocht naar ta-
lentvolle hardlopers onder Cas-
tricumse middelbare scholieren 
is begonnen!

Op het Jac P. Thijsse en Clusi-
us College werd een presentatie 
in de aula gegeven. Op het Bon-
hoeffer College werd voor een 
kleinere setting gekozen: tijdens 
de gymles werden de leerlingen 

in kleine groepjes ingelicht. De 
officiële kick-off van het project 
vond op donderdag 28 februa-
ri plaats op het Clusius College. 
Coördinator Wolters: ,,Met het 
project zijn we op zoek naar at-
leten op afstanden variërend van 
200m tot 3000m. Zowel de snel-
ste jongens en meisjes als dege-
nen met de langste adem komen 
in aanmerking.” Tijdens de Zand-
voort Circuit Run op zondag 24 
maart zullen scholieren in teams 
van vijf strijden om de titel van 
snelste schoolklas. Inmiddels zijn 
zo’n vijftig teams van verschillen-
de Noord-Hollandse scholen in-
geschreven. Na het scholen-
kampioenschap staat de maand 

april in het teken van de testda-
gen. ,,Daarvoor hebben we me-
dewerking gekregen van de fa-
culteit bewegingswetenschap-
pen van de Vrije Universiteit Am-
sterdam”, aldus Wolters. ,,Zij zul-
len zich richten op mentale as-
pecten, zoals doorzettingsver-
mogen en plezier in het lopen.” 
Na de testdagen worden de uit-
nodigingen verstuurd waar-
in acht weken topatletiek wordt 
aangeboden door Team Distan-
ce Runners. 
Meer informatie is te vinden op 
www.facebook.com/TDRrun-
ningtalents13. Daar is ook een 
filmpje over het project te bekij-
ken.

Burgemeester verricht aftrap
Castricum - Woensdag 3 april 
wordt er afgetrapt voor het jaar-
lijks terugkerende schoolvoet-
baltoernooi door niemand min-
der dan burgemeester Mans. Dit 
evenement, waaraan alle basis-
scholen meedoen, vindt alweer 
voor de tiende keer plaats op 
sportpark Noord End in Castri-
cum. De meisjes uit groep 7 en 8 

bijten woensdag 3 april om 13.00 
uur het spits af.  De jongens uit 
groep 7 en 8 hebben nog een 
extra week om te trainen, want 
zij mogen op woensdag 10 april 
vanaf 13.00 uur hun voetbal-
talenten laten zien. Het toer-
nooi voor de groepen 5 en 6 is 
op woensdag 24 april ook vanaf 
13.00 uur. (Foto: Han de Swart). 

Mila en Bente naar regiofinale
Limmen - Afgelopen zater-
dag turnden zeven meisjes van 
sportvereniging TIOS mee met 
de finale Zuid in Amsterdam.
Bente Knijnenberg (rechts), Su-
zanne de Jong en Mei-lin Bak-
ker streden met 33 turnsters om 
achttien plaatsen in de regiofina-
le. Alleen Bente wist een plaats 

in de finale te veroveren door als 
vijftiende te eindigen, mede door 
een sierlijke vloeroefening. 

In de laatste wedstrijd lukte het 
Mila Dekker om zich te plaatsen. 
Door te eindigen met een sterke 
balkoefening gaat zij als vijftien-
de door naar de finale. 

Rugbyclub blijft 
nummer vijf

Castricum - Ook bij return in 
Hilversum bleek de Castricum-
se rugbyclub niet de spelvorm te 
hebben om de Hilversumse trein 
te stoppen. Op sportpark Beren-
stein werd de uitslag bepaald op 
30-14, waarmee de bonus voor 
de thuisploeg was. De selec-
tie was op zijn kop gezet door 
het ontbreken van James Ma-
kea, Rob van der Velden en cap-
tain Pieter Bob Wierenga, maar 
deze wedstrijd betekende te-
vens de rentree van Andretti van 
Riet. Ondanks het verlies kan het 
jonge team van de Castricum-
se Rugby Club met opgeheven 
hoofd het veld verlaten. Ze heb-
ben laten zien wat ze waard zijn. 

Volgende week gaat de strijd om 
de finale gewoon door. De Cas-
tricumse rugbyclub gaat op be-
zoek bij de huidige nummer drie 
van de rangschikking, de Haag-
sche RC. Kick off om 15.00 uur.

Geslaagd In Memoriam Chantal 
v.d. Brink badmintontoernooi

Limmen - Zondagmiddag was het gezellig druk in sporthal 
d’Enterij. Deelnemers kwamen zich melden voor het badmin-
tontoernooi wat werd gespeeld ter nagedachtenis van Chantal 
van den Brink en als goed doel Alpe d’HuZes had. Lex Burge-
ring die weer gaat fietsen, had samen met zijn moeder dit toer-
nooi georganiseerd en kreeg heel veel medewerking. Er had-
den zich 40 teams ingeschreven dus het werd een drukke spor-
tieve en gezellige middag . Na het openingswoordje van Lex en 
zijn moeder sprak ook Ed, de vader van Chantal, de deelnemers 
toe namens de familie . Zij vinden het geweldig dat ze met de 
sport van Chantal haar in gedachten houden en dat Lex weer 
op 6 juni de Alpe d’Huez opfietst voor haar. Als verrassing was 
er een schoenendoos met geldelijke inhoud van vier jonge kin-
deren die allerlei klusjes hadden gedaan om geld op te halen. 
Zij gaven dit nu aan Ed en Claudia om er een goede bestem-
ming aan te geven. Ook werd er verteld dat alle deelnemers van 
team CAL d’HuZes met een foto van Chantal op het shirt rijden 
op 6 juni. Zij zal die dag vele malen over de finish worden ge-
bracht, iets welke ze zelf helaas niet mocht halen. Hierna de-
den de deelnemers onder leiding van Ellen Dirkson een geza-
menlijke warming-up en kon het toernooi beginnen. Het was 
een mooi gezicht al die ouder-kind combinaties die er het beste 
van maakten. Nadat iedereen van het eerste blok vier wedstrijd-
jes had gespeeld werd er een demonstratie gegeven door Chris 
Bruil en Lotte Jonathans. Hierna was het de beurt aan de teams 
van het tweede blok. Ook zij speelden vier wedstrijden waarna 
ook bij hen een aantal winnaars werden gehuldigd. Lex en zijn 
moeder kijken terug op een zeer geslaagde middag die voor ve-
len een bijzondere betekenis had. Voor Alpe d’HuZes haalde Lex 
600,00 euro op, een geweldig bedrag waarvoor hij iedereen die 
hier aan heeft meegewerkt wil bedanken.

Zondag 24 maart 14.00 uur:

Limmen  - Velsenoord

balsponsor:	 Aluminium lAsbedrijf vAn der velden b.v.

pupil v.d. week:	isA hollenberg (speelster limmen d2)



2-1 voor Julia
Castricum - Julia Boogh (10) uit 
de D2 van korfbalvereniging He-
lios schakelde vorige week de 
hulp in van niemand minder dan 
Henny Huisman om haar mees-
ter van groep 7 van de Juliana 
van Stolbergschool eens goed 
op zijn nummer te zetten.
Meester Stefan zaagde eind vo-
rig schooljaar tot ongenoegen 
van Julia een korfbalpaal om op 
het schoolplein en plantte daar 

vervolgens een grote basket-
balpaal. Daarom schreef ze be-
gin van dit schooljaar een anti-
basketballied voor haar meester, 
die hij vervolgens beantwoordde 
met een wraaklied.
Vorige week dinsdag zag Julia 
haar kans schoon om een vol-
gende ludieke wraakactie te lan-
ceren. Groep 7 had op dat mo-
ment filmopnames met Henny 
Huisman in de studio van Moun-
tains Factory op de Castricum-
merwerf. Julia nam voor die tijd 
contact op met Huisman, die 
haar meester tijdens de opna-
mes op een leuke en enthousi-
aste manier eens flink de les las. 
,,Wacht maar, mijn wraak zal zoet 
zijn’’, aldus meester Stefan na af-
loop van Julia’s actie. Waarom 
de filmopnames van groep 7 van 
de Juliana van Stolbergschool 
met Henny Huisman precies ge-
maakt zijn blijft nog even geheim

Stiltewandeling
Castricum - Maandag 25 maart 
vindt weer een stiltewandeling 
plaats die dit keer in teken staat 
van de lente. Onder leiding van 
Marianne Duijn en Rob de Wit 
wandelen de deelnemers onge-
veer vijf à zes km in het duinge-

Castricum – Onder het mot-
to ‘met kunst de markt op’ orga-
niseert Toonbeeld een regionale 
kunstmarkt, die bedoeld is voor 
kunstenaars en amateurkunste-
naars uit Castricum en omstre-
ken. 
De kunstmarkt  vindt plaats op 
zondag 2 juni op het terrein van 

Kunstmarkt

Zaterdag 23 maart 
inschrijving Timmerdorp

Castricum - Op zaterdag 23 
maart kunnen maximaal 225 kin-
deren van 9.30 tot 11.00 uur wor-
den ingeschreven voor deelna-
me aan Timmerdorp 2013. Tim-
merdorp vindt plaats van maan-
dag 12 tot en met vrijdag 16 au-
gustus. Inschrijvingen kunnen 
alleen door een volwassene wor-
den gedaan. De voorbereidings-
dagen voor het verdienen van 
stempels start al op 8 augustus.
Naast eigen kind/kinderen kan 
men maximaal één ander kind 

inschrijven. De inschrijving is in 
de Visser ’t Hooft aan de Kemp-
haan 17. Deelname kost 20 euro 
per persoon en per gezin dient 
een volwassene twee stempels 
te halen. Een stempel kan ver-
kregen worden door een aantal 
uur een bijdrage te leveren aan 
de totstandkoming van het Tim-
merdorp. Denk hierbij aan het 
helpen uitdelen van spijkers, het 
boren van gaten met een mo-
torboor, het uit elkaar halen van 
pallets en dergelijke. 

Regio - Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo (SZWH) is een ouderini-
tiatief. Doel van de stichting is het realiseren van twaalf appartemen-
ten (sociale huurwoningen) voor jongvolwassenen tussen de 20 en 
30 jaar met een lichte verstandelijke beperking die, met enige hulp, 
zelfstandig kunnen wonen. Een dertiende appartement wordt als ge-
meenschappelijke ruimte voor groepsactiviteiten ingericht.
De gemeenteraad van Heiloo heeft het stedenbouwkundig master-
plan van de wijk Nieuw Varne in Heiloo goedgekeurd, de wijk waar-
in het wooninitiatief gerealiseerd moet gaan worden.
De wijk Nieuw Varne wordt een woonzorgwijk, centraal gelegen wat 
betreft openbaar vervoer, winkels en overige openbare voorzienin-
gen. SZWH wil wonen en zorg gescheiden houden. De stichting be-
paalt wie er in de appartementen komen te wonen en kopen zorg 
in via de persoonsgebonden budgets van de bewoners. De groep 
toekomstige bewoners zien elkaar nu al regelmatig tijdens activitei-
ten. Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo is nog op zoek naar nieuwe 
medebewoners. Jong volwassenen vanuit Heiloo en omliggende ge-
meenten, behorend bij de regio Noord-Kennemerland, zijn van wel-
kom. Meer informatie over dit kleinschalige wooninitiatief is te vin-
den op www.zelfwonenheiloo.nl.

Clusiusleerlingen bezoeken 
locaties Slag om Castricum, 1799

Castricum - Onlangs hebben 
vier 2e jaarklassen van het Clu-
sius College Castricum een fiets-
tocht ondernomen langs histo-
rische plaatsen in en rond Cas-
tricum die een rol hebben ge-
speeld bij de Slag om Castricum 
in 1799. Dit in het kader van een 
gezamenlijk project over de Slag 
bij Castricum waaraan het Clusi-
us College Castricum deelneemt 
samen met het Bonhoeffercolle-
ge en het Jac. P. Thijsse College.
Over de, bij veel mensen onbe-
kende, Slag bij Castricum wordt 
een documentaire gemaakt door 
Pauline van Vliet die 6 oktober 
in de Corso Bioscoop in pre-
mière gaat. De leerlingen van de 
deelnemende scholen leveren 
hieraan een bijdrage. Op de fo-

menten uit de Slag bij Castri-
cum. Deze Slag bij Castricum in 
1799, ook wel de ‘vergeten oor-
log’ genoemd, was een bloedi-
ge slag. In drie maanden tijd vie-
len er 20.000 doden. Zelfs in de 
Tweede Wereldoorlog zijn er op 
Nederlandse bodem niet zoveel 
slachtoffers gevallen.  De ve-
le anonieme Franse, Engelse en 
Russische soldaten liggen nog 
altijd onder het duinzand. Er viel 
in Castricum één burgerslachtof-
fer: Neeltje Groentjes. Naar haar 
is een straat vernoemd. De leer-
lingen hebben met een metaal-
detector die ter beschikking ge-
steld werd door de werkgroep 
Oud-Castricum, gezocht naar  
restanten van de Slag bij Cas-
tricum.

Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6, Castricum. De markt is onder-
deel van de jaarlijkse Kunstfiets-
route, georganiseerd door Toon-
beeld en Perspectief.
De markt is voor publiek ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur.
Deelnemers kunnen zich aan-
melden voor woensdag 29 mei. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding: www.toonbeeld.tv.

bied. Verzamelen rond 9.30 uur 
op de parkeerplaats bij De Hoep 
aan de Zeeweg in Bakkum. Deel-
name is gratis, een geldige duin-
kaart is wel noodzakelijk. Na af-
loop is er gelegenheid om geza-
menlijk, voor eigen rekening, een 
kop koffie of thee te drinken bij 
Johanna’s Hof.  

Barbershop Rockets en Neef 
Steef op Dreef in De Bakkerij
Castricum - Op vrijdag 22 maart 
zetten De Barbershop Rockets 
en Neef Steef Op Dreef vanaf 
21.00 uur De Bakkerij op z’n kop. 
De Barbershop Rockets zijn een 
lokaal trio uit Heemskerk en om-
geving. Ze zijn niet lang samen, 
maar putten uit een lange ban-
dervaring met leden van on-
der andere JJ And The Fatcats. 
Ze spelen rockabilly waarin een 

vleugje nostalgie en een moder-
ne vibe elkaar afwisselen. 
Neef Steef Op Dreef is de solo 
act van Het Brein dat Kwam Uit 
De Ruimte-bassist Steven van 
Egmond. Hij maakt er een kunst 
van met zo weinig mogelijk gi-
taarervaring een zo uitgebreid 
mogelijk repertoire neer te zet-
ten. Entree 3 euro. De Bakkerij is 
te vinden aan de Dorpsstraat 30. 

to is te zien dat de Clusiusleer-
lingen locaties bezocht hebben 
welke een rol hebben gespeeld 
of die vernoemd zijn naar ele-

Vermist:
Joh. Vermeerstraat Akersloot: ro-
de kater, klein wit befje, wit aan 
voorpootjes, 3 witte ringen om 
staart, gecastreerd, gechipt, 4 
jaar, Storm. 

Bloemgaarde/Soomerwegh Cas-
tricum: poes, zwart, grijs, rood, 
witte kop, bef, poten en buik, 
lijkt op lapjespoes, gechipt, ziet 

slecht, 16 jaar, Frummel.

Gevonden:
Heereweg Bakkum: Rode kater, 
witte kraag en bef, wat wit bij 
de neus, voor witte sokjes, ach-
ter kniekousen, ongecastreerd, 
jong. 
Het Gorsland Castricum: witte 
langharige kat, rode plek op kop, 
pluimstaart.

Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251- 658504.

Inzameling voor 
de voedselbank

Limmen - Op donderdag 28 
maart houdt de PCI een inzame-
ling voor de voedselbank in de 
viering van 19.30 uur in de Cor-
neliuskerk. Welkom zijn produc-
ten die lang houdbaar zijn. Alles 
wat binnengehaald wordt, gaat 
naar de voedselbank in Bever-
wijk, die samenwerkt met Castri-
cum en Limmen. 

Castricum - Donderdag 21 
maart iets na zevenen is Just 
Jazz op Radio Castricum105. In 
Just Jazz maken de presenta-
toren Jan van Weelden en Fred 
Timmer een muzikale reis door 
de traditionele jazz.

Jazz op radio

Castricum - In de week voor 
Pasen, de Stille Week, wordt in 
de kerken het lijden en sterven 
van Jezus herdacht. In de Mara-
nathakerk gebeurt dit op de 
woensdagavond met dans, tekst, 
muziek en symboliek. Iedereen 
kan meedoen op 27 maart vanaf 
19.45 uur. De kerk is te vinden op 
de hoek Beatrixstraat/Kleibroek, 
kosten vijf euro. Aanmelden kan 
via tel.: 652729 of 651035.
 

Meditatief dansen

Medebewoners 
gezocht
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Arnout Terluin 
geeft lezing

Castricum - Voor alle leden van 
de Hengelsport Vereniging Cas-
tricum (HVC) geeft Arnout Ter-
louw een lezing over vissen. Hij 
behandelt diverse soorten zoet-
watersoorten. 

Arnout Terlouw is bekend als 
eindredacteur van het visblad 
Karper en hij schrijft voor de vis-
bladen Beet en Blinker. Daar-
naast werkt hij voor de tv-zen-
ders RTL en Discovery. De lezing 
wordt gegeven op donderdag 21 
maart in het clubhuis van zee-
visvereniging De Salamander op 
sportpark Wouterland. Aanvang 
20.00 uur. 
Deelname is gratis en uitsluitend 
voor HVC leden. Aanmelden via 
voorzitter@hsvcastricum.nl.

SportFair 
Castricum

Castricum - De bewoners van 
Castricum, Akersloot en Limmen 
kunnen op 1 september op een 
prettige manier kennis maken 
met het sport- en beweegaan-
bod. Dat gebeurt op sportpark 
Puikman en het healthcenter Full 
of Life in Castricum.

Ook een sport promoten op de 
SportFair? Alle sportverenigin-
gen en beweegorganisaties zijn 
welkom op de informatieavond 
op 18 maart om 20.00 uur in de 
kantine van voetbalvereniging 
Vitesse, Puikman 2, Castricum. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar sanne@sportfair.nl. 
Voor meer informatie zie www.
sportfair.nl.

Heren 2 Croonenburg kampioen
Castricum - Heren 2 is een vol-
leybalteam met geroutineer-
de aanvallers en een zware be-
zetting op de spelverdelersposi-
tie. Deze combinatie maakt het 
team succesvol. Heren 2 is dan 
ook een van de eerste kampi-
oenen van de NEVOBO-com-
petitie dit jaar. De mannen heb-
ben een unieke prestatie gele-
verd. In het afgelopen seizoen 
hebben ze maar zes sets verlo-
ren. De vreugde bij het team was 
dan ook groot toen ze maan-
dagavond in Haarlem kampioen 
werden. De mannen spelen ko-
mend jaar promotieklasse. De 
huldiging vanuit de club vindt 
de eerstvolgende thuiswedstrijd 
plaats. 

Drie spelers Castricumse RC 
in Oranje U17 selectie!

Castricum - Een grote groep 
jonge talenten uit het hele land 
hebben de afgelopen maanden 
met en tegen elkaar gestreden 
voor een plekje in de Oranje XV 
U17 selectie. Namens de Castri-
cumse Rugby Club waren Jeffrey 
Battermann, Tony Hoogenboom, 
Emar Pronk, Douwe IJntema en 
Rik Hogewerf in de race. Het is 
een hele eer om je land te mo-
gen vertegenwoordigen en dat is 
niet onopgemerkt gebleven. Met 
trainingsprogramma’s bij de Ne-
derlandse Marine en oefenduels 
in Luxemburg en Duitsland zet-
te het U17 team zich op de kaart. 
Een 100% score werd behaald, 
immers alle wedstrijden wer-
den gewonnen. Zondag 3 maart 
werd de definitieve selectie voor 
het prestigieuze Wellington Col-

lege International Tournament 
bekend gemaakt. Tot de geluk-
kigen behoorden Jeffrey, Tony 
en Rik, helaas viel het doek voor 
Douwe en Emar. Zij zullen onder 
begeleiding van de Castricumse 
Rugby Club werken aan hun ver-
beterpunten, zodat ze in de toe-
komst opnieuw kunnen strijden 
om het felbegeerde plaatsje in 
een Oranje selectie. 
De selectie van Oranje XV U17 
speelt in de paasvakantie mee 
in het Wellington toernooi. En-
geland en Frankrijk worden hun 
tegenstanders, een geweldi-
ge kans om internationale erva-
ring op te doen. 24 april speelt 
het team in Den Haag mee in het 
Cross Border toernooi, waar we-
derom internationale wedstrij-
den worden gespeeld. 

Toon Gerbrands gast- 
spreker bij FC Castricum

Castricum - Op vrijdag 5 april 
komt de algemeen directeur van 
AZ naar FC Castricum vanwege 
het tienjarig bestaan. 

Gerbrands: ,,Wat komt er kijken 
voor een topprestatie? Wat is de 
link met FC Castricum qua spon-
soring en waarom AZ het niet 
met geld van de top kan winnen? 
Deze en nog veel meer vragen ga 
ik beantwoorden. De meest ori-
ginele vraag beloon ik met een 
VIP-arrangement voor twee per-
sonen bij één van de thuiswed-
strijden van AZ, inclusief een be-
zoek aan de bestuurskamer.” 
Namens FC Castricum trapte 
Bram Vijzelaar (foto links) alvast 
af met de vraag wie de favorie-
te speler van Toon Gerbrands is. 
,,Dat is een hele goede. Alle spe-
lers van AZ zijn heel goed na-

Limmen Dames 1 pakt opnieuw 
drie punten tegen KGB

Castricum - Zondagmiddag 
stond de thuiswedstrijd tegen 
KGB op het programma voor 
het vlaggeschip van de dames-
afdeling van VV Limmen. Op het 
A veld verliep het begin van de 
wedstrijd zeer rommelig. De du-
els werden te slap ingegaan en 
er werden veel passes bij de te-
genstander ingeleverd. Waar 
Limmen de kansen in eerste in-
stantie niet benutte was het KGB 
dat tegen de verhouding in op 
voorsprong kwam. Uit een cor-
ner wist de linksbenige speel-
ster de bal prachtig in het doel 
te draaien.
Het leek er op alsof deze tegen-
goal Limmen pas echt wakker 
maakte. Want hierna ging Lim-
men direct beter spelen. Uitein-
delijk was er een vrije trap no-
dig om de gelijkmaker aan te te-
kenen. Op de rand van de zes-
tienmeter was het Nathalie die 
de bal over de muur in de hoek 
schoot en daarmee de keepster 
van KGB kansloos liet. Al snel na 
deze gelijkmaker was het Leah 
die voor de tweede Limmer goal 
zorgde. Na een snel genomen 
vrije trap van Yvonne verscheen 
Leah één op één voor de keep-
ster. Met deze buitenkans wist 

de topscoorster wel raad: 2-1.
Na de rust werd er geprobeerd 
snel afstand te nemen van KGB, 
echter de ploeg uit Bovenkarspel 
bood nog flink wat weerstand. 
Het spel speelde zich wel voor-
namelijk af op hun helft, maar 
tot Limmer doelpunten leidde dit 
niet direct.
Uiteindelijk was het Esther die 
met een afstandsschot na een 
afgeslagen corner de 3-1 liet 
aantekenen. En al snel hier-
na was het Nathalie die na een 
mooie voorzet van Sanne de 4-1 
onberispelijk binnenschoot. Het 
verzet van KGB was gebroken 
en de wedstrijd hoefde nu alleen 
nog maar uitgespeeld te worden. 

Met nog zes wedstrijden te gaan 
staat Dames 1 nu gelijk in pun-
ten op de eerste plaats in de 
competitie met Always Forward. 
Zij hebben echter twee wedstrij-
den meer gespeeld. Als de in-
haalwedstrijden dus gewonnen 
worden, kan men op zes pun-
ten voorsprong komen. Voorlo-
pig dus elke zondag de koppies 
koel houden en steeds de volle 
winst pakken, dan kan er over 
een paar weken een mooi feest 
gevierd worden.

Cyrille de Lange dringt door 
tot finale freestyle skiën

Castricum - Bij een internati-
onaal event op het gebied van 
freestyle skiën is de Castricum-
mer Cyrille de Lange doorge-
drongen tot de finale in Hinter-
tux in Oostenrijk.
Als achtjarige deed hij mee in de 
categorie jongens tot twaalf jaar. 
Cyrille is pas vorig jaar begonnen 
en moet concurreren met bijna 

alleen Oostenrijkers die dagelijks 
na school de berg op kunnen.
Afgelopen twee wedstrijden ein-
digde hij op de derde plaats. In-
middels bezet hij de vierde plaats 
en misschien kan hij de finale in-
gaan als derde aangezien de 
laatste wedstrijd voor de finale in 
een indoorhal is en daar zijn Ne-
derlanders vaak in het voordeel.

tuurlijk. Ik heb veel bewondering 
voor Adam Maher. Hij is pas ne-
gentien en stond in de belang-
stelling van PSV. Toch merkte je 
op de trainingen en in de wed-
strijden niets aan hem. Dat vind 
ik heel knap.” 
De lezing begint om 19.30 uur in 
de kantine. (Foto: Marjoke van 
der Ham).





Lekker snuffelen in 
nieuwe collectie Shoeby!
Castricum - Blote armen, open schoentjes: zodra de eerste zonnestralen zich laten 
zien, verandert het modebeeld compleet. Het is meteen te zien wanneer men Shoeby 
binnenloopt: de nieuwe voorjaarscollecties zijn binnen. Frissere kleuren, lichtere stof-
fen: een nieuw fashion-seizoen hangt in de lucht! 
De dames voorjaarscollectie heeft een etnisch thema. Dit is vertaald naar veel dieren-
prints, soms bijna fotografisch, soms meer abstract. Ze geven een outfit een stoer tint-
je, lekker opvallend. Er is met bijzondere materiaalmixen gewerkt zoals bijvoorbeeld 
een combinatie van chiffon en viscose. Ook zijn er mooie kralen en zilveren studs ver-
werkt in de producten.
Voor de mannen heeft de collectie een vrolijk en kleurrijk beeld. T-shirts met fotoprints 
in kleuren als aquagroen, helderpaars en felroze zijn belangrijke elementen in de col-
lectie. De basis bestaat uit stoere jeans en non-denim pants en overhemden in uitge-
sproken ruiten. Er wordt gebruik gemaakt van vernieuwende kwaliteiten. 
Shoeby’s nieuwe kidscollectie voor dit voorjaar is helemaal op het thema reizen geba-
seerd. Het resultaat: de leukste nieuwe mode voor kleine wereldreizigers! Het kleur-
thema is geïnspireerd op kleuren uit verre landen en geeft de kleding een wereldwijs 
tintje. Natuurlijk zit alles lekker comfortabel en kan het tegen een stootje. De voor-
jaarscollectie hangt nu in de winkel in de Torenstraat in Castricum.

Ook voor grote maten
Vrolijke, betaalbare 
collectie bij Loliyo
Uitgeest - Het is Helma Lute van Loliyo weer gelukt om een vrolijke en afwisselende 
voorjaarscollectie samen te stellen voor meisjes en vrouwen. Die collectie wordt nu 
gepresenteerd in het gezellige winkeltje op de Koningin Wilhelmanastraat 1, hoek 
Middelweg.

Het is sowieso de moeite waard om hier regelmatig binnen te lopen, want de vele ac-
cessoires die hier worden verkocht zijn origineel en toch heel betaalbaar. Leuk om ca-
deau te doen of lekker zelf te houden! ,,Natuurlijk ontbreken de zachte pasteltinten niet 
in de nieuwe collectie, maar ook de kleuren rood, wit en groen heb ik huis gehaald”, 
vertelt Helma. ,,Loliyo heeft een groot assortiment met maten van 36 tot en met 54. Ik 
heb veel van het merk Blue Seven ingekocht; degelijk, maar erg leuk en heel betaal-
baar. Dit merk loopt tot maat 48. Er is ook weer mooie kleding voor de grotere ma-
ten van het merk Zhenzi verkrijgbaar.” Bij Loliyo wordt het assortiment wekelijks aan-
gevuld met nieuwe items. Opvallend is dat de kleding, de laarsjes, tassen, sjaals, rie-
men en sieraden heel betaalbaar zijn en dat is goed nieuws voor iedereen die zich in 
het nieuw wil steken, maar tegelijk op de kleintjes moet letten. ,,We hebben veel broe-
ken voor 29,95 en tops al vanaf 15,00 euro. Er zijn natuurlijk weer veel spijkerbroeken, 
skinny, recht, hoog en laag model, licht, donker gekleurd voor meisjes en vrouwen in de 
maten 34 tot en met 52. Ze hebben een uitstekende pasvorm. Van beroep ben ik cou-
peuse, dus daar let ik goed op bij de inkoop. Voor maar vijf euro kort ik broeken in.” De 
winkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur. Kijk alvast voor een 
eerste impressie op www.loliyo.nl.

Anne-Moon
tweedehands dameskleding

Wij bestaan deze week 2 jaar!
Daarom t/m zaterdag 23 maart

20% KORTING
op alle nieuwe tassen

www.anne-moon.net
Van Egmondstraat 9 Castricum - 0251-670184
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De WaxSalon Castricum
Allemaal zomerklaar?

Castricum - ,,Wie nu begint met waxen heeft tegen de tijd dat het 
mooi weer is de helft minder ongewenste beharing. En bovendien ko-
men de verwijderde haartjes zachter terug.” Aan het woord is Nan-
cy Duikersloot van de WaxSalon die gevestigd is op de Burgemees-
ter Mooijstraat 20. 
De WaxSalon is een ontharingssalon voor vrouwen en mannen, heeft 
een moderne behandelruimte en een prettige ontvangstruimte. ,,Pri-
vacy, hygiëne en gezelligheid staan hier voorop staan, aldus Nancy. 
Men kan vrijblijvend binnenlopen om bij Nancy informatie in te win-
nen. ,,Waxen is een tijdelijke ontharingsmethode die het haar met 
wortel en al verwijdert”, vervolgt zij. ,,Scheren en het gebruik van ont-
haringscrèmes laten de wortels intact, zodat je haar met stoppels te-
rugkomt. Bij waxing blijft je haar gemiddeld drie tot vijf weken lan-
ger weg. Het komt zachter en in steeds mindere mate terug. Boven-
dien verdwijnen de dode huidcellen, wat je huid heerlijk zacht en glad 
maakt.”
Nancy verwijdert de haren meestal met behulp van de stripmetho-
de. ,,Hierbij wordt warme vloeibare hars op de huid aangebracht. 
Met strips worden de vloeibare hars én de haren verwijderd. Ook bie-
den wij behandelingen met filmhars aan. Deze methode wordt door 
de meeste mensen als comfortabeler ervaren. Filmhars wordt zon-
der strips verwijderd. In tegenstelling tot vloeibare hars hecht filmhars 
zich aan de haren en niet aan de huid. Ter indicatie kan deze metho-
de worden ingezet voor het waxen van oksels, gezicht, bikinilijn en 
Brazilian. Je kunt je laten waxen als haren ongeveer vijf mm lengte 
hebben. Onze meeste klanten komen gemiddeld vier tot vijf weken 
na hun laatste afspraak terug.”  
Natuurlijk zijn er een paar min-
dere momenten als de wax 
wordt weggetrokken. ,,Vooral 
de eerste behandeling is even 
wennen. Toch blijkt dat bijna ie-
dereen roept dat het enorm is 
meegevallen!” 
De Wax Salon is geopend op 
dinsdag van 10.00 tot 21.00 uur 
en woensdag tot en met za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
meer informatie via tel.: 06-
30496261 of info@dewaxsalon.
com. Kijk ook op www.dewax-
salon.com.

Nieuwe collectie bij Twice
‘It’s a woman ’s world!’

Castricum - Bij Twice is het lentefeest in vol-
le gang; bloemen en strepen in poederige pas-
tels en accenten van frisse neontinten die leven-
dig contrasteren met legergroen, donkerblauw 
en zwart. De randjes, ribbels, knoopjes en ritsjes 
waar vooral Soya en YaYa zo goed mee kunnen 
toveren, zetten andermaal een lief en vrolijk punt-
je op de i. Wendy, de eigenaresse van Twice, is 
in haar nopjes met deze collectie en met de mix 
van labels.
De absolute hit van het seizoen komt van YaYa. 
Het is een stijlvolle, aansluitende jeans met 
bloemmotief in pastelkleuren, en vanwege de ve-
le kleuren in de broek kun je er van alles en nog 
wat op dragen. Ook van Yaya is het stoere biker-
jack met schuine rits. Het is van ijsblauw PU-leer 
met stonewash effect, en heeft iets zachts en wol-
kerigs. Soya treft vooral doel met de blouses, tu-
nieken en tops van soepele, lichte stoffen zoals In-
diakatoen en zijde. Fancy  Fridays springt als eni-
ge naar voren met juist wèl scherpe contrasten 
en duidelijke kleuren. Verschillende items heb-
ben een witte basiskleur met daarop een bloe-
menprint in blauw, rood en geel met zwarte ac-
centen. De collectie is qua belijning supervrou-
welijk, op een aantrekkelijke no-nonsense ma-
nier. Zizzi en Zay, in de maten 42 tot en met 56, 
doen wel mee met de bloemen- en strepenpara-
de, maar hebben het over het algemeen rustiger 
gehouden. Wat altijd opvalt bij deze labels is dat 
er met een paar outfits een meervoud aan combi-
naties mogelijk is. En ook dat tegengestelde stijlen 
- stoer en lieflijk, flamboyant en basic - geweldig 
samengaan. Van Vila Joy krijgt Wendy binnenkort 

bijzondere jurkjes binnen. Ze zijn rood en groen 
van kleur met verschillende bloemenprints, zowel 
op de hele jurk als in de vorm van een fotoprint 
op de voorkant. ,,Een aanrader”, zegt Wendy. De 
collectie accessoires bij Twice is altijd divers. De 
sieraden komen van Versteegh en voor de tassen 
heeft Wendy een fantastisch nieuw adres gevon-
den. Het beste advies met betrekking tot alles wat 
Twice te bieden heeft is: ga zelf kijken op de To-
renstraat 36 in Castricum.  Een voorproefje is te 
vinden op www.twice-clothes.nl en op Facebook.

Stijl en comfort gaan samen 
bij Shoes van den Broek

Castricum - Shoes van den Broek weet hoe belangrijk het is om 
goed passend schoeisel te dragen. Zacht, soepel en comfortabel is 
de nieuwe zomercollectie van Caprice. 
De onAIR-technologie zorgt voor een voetbed van circa driehonderd 
luchtbubbels waardoor het loopcomfort verbetert, vermoeide voeten 
tot het verleden behoren en de bloedcirculatie wordt gestimuleerd. 
Stijl en comfort gaan dus zeker samen!

Ook zwarte pumps speciaal voor de stewardess zijn weer in voor-
raad. En een nieuw merk voor de zomer zijn de Menorkinas; de ori-
ginele leren handgemaakte sandalen uit de Balearen eilanden. Hier-
onder een greep uit de collectie. Het adres is Gasstraat 17, Castri-
cum, tel.: 0251-650190.

Alkmaar - Bij Riesch Mode kunnen vrouwen terecht 
voor kleding in de maten 36 tot en met 56, van 
sportief tot klassiek. Dus ook dames met een ma-
tje meer hebben hier een uitgebreide keuze. Bij de 
inkoop let eigenaresse Juut op het draagcomfort 
van de kleding en daarnaast moet de kleding goed 
te combineren zijn. Zij gaat uitsluitend voor kwaliteit 
die toch betaalbaar is!
,,De voorjaars- en zomercollectie laat veel fris-
se kleuren zien die onderling goed gecombineerd 
kunnen worden”, vertelt Juut.. ,,Een zeer geliefd ar-
tikel is de pantalon met elastische taille in de maten 
38 tot en met 54 in vele kleuren

en ook in korte lengtematen. Natuurlijk helpen wij 
iedereen graag met een eerlijk advies. Als extra 
service geven wij kleding op zicht mee of komen 
we op afspraak bij onze klanten thuis.” Bij Riesch 
Mode wordt ook alle kleding vermaakt tegen een 
kleine vergoeding. Wie nieuwsgierig is geworden 
naar de nieuwe collectie loopt gewoon eens binnen 
om rond te snuffelen. Riesch Mode is te vinden op 
de Schoutenstraat 26 in het centrum van Alkmaar. 
De openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. Tijdens koopavond of koop-
zondag is Riesch Mode gesloten. Wie meer wil we-
ten belt naar 072-5116000 tijdens de openingsuren.

Het is lente bij Riesch Mode!
Voor de modieuze en 
sportieve vrouw van nu
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Mooie nieuwe merken 
bij damesmode Klaver 5

Uitgeest - Met twee nieuwe verfrissende merken in het assortiment 
zijn ze bij Klaver 5 helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Het toch 
al prachtige assortiment in de damesmodewinkel van Uitgeest is uit-
gebreid met de merken Geisha en Soyaconcept. Allereerst het Ne-
derlandse merk Geisha. Vrouwen die houden van opvallende kleding 
kunnen niet om Geisha heen. Het merk heeft dit seizoen veel items in 
met zowel grafische als natuurlijke prints in mooie combinaties van 
kleuren. Vooral shirts met portretfoto’s komen vaak terug in de collec-
tie. En dat is nou juist een van de belangrijkste trends voor dit seizoen. 
Combineer zo’n shirt met stoere baggy jeans of een gekleurde skin-
ny en een colbert. Het tweede nieuwe merk bij Klaver 5 is het Deense 
merk Soyaconcept. Het merk Soyaconcept brengt vrouwenmode op 
de markt met een pasbereik van maat 36 t/m 46. Ook de wat grote-
re dames zitten vanaf nu dus goed bij Klaver 5. Het merk voert een 
complete verfijnde modische damescollectie met gevoel voor detail, 
subtiel en niet ‘overdone’.  De artikelen zijn kwalitatief goed met een 
bijzonder interessante prijsstelling. Soyaconcept komt iedere maand 
met nieuwe artikelen in de winkel in de allerlaatste modekleuren. De 
nieuwste collecties zijn doorlopend te bekijken op www.soya.nl. 

Bovenstaande merken zijn uitermate goed te combineren met de rui-
me collectie broeken van MAC die ook in diverse modische kleuren 
en designs verkrijgbaar zijn bij Klaver 5. Daarnaast zijn er nog de kle-
dingmerken Sandwich en Jackpot, de lederen tassen van Sticksands-
tones, en de prachtige handgemaakte sierraden van Pimps&Pearls.
Een professioneel team staat klaar om iedereen vrijblijvend te advi-
seren. Volg Klaver 5 is te volgen op Facebook en bezokers maken 
kans op een modieuze shawl. Klaver 5, Middelweg 81-A, Uitgeest, 
tel.: 0251-315596.

Binnen twee weken 
bikiniklaar bij Hypoxi

Castricum - Hypoxi en Ladies Fitness is al ruim zeven jaar een begrip in 
Castricum en omstreken. Elk voorjaar zijn er weer veel klanten die snel 
een maatje minder willen. Het is voor de medewerkers erg leuk om te 
zien hoeveel mensen na één of meerdere jaren terugkeren. 
Het resultaat met Hypoxi is langdurig. Toch kan het gebeuren dat er 
jaarlijks een paar kilo’s bijkomen door verkeerde eetgewoonten of te 
weinig bewegen. Deze mensen kiezen dan weer voor Hypoxi om die 
kilo’s er in korte tijd en op de juiste plaatsen af te krijgen. Dat zegt veel 
over de werking en resultaten, maar natuurlijk ook over de medewer-
kers en de sfeer. Vanaf dit 
voorjaar zal afvallen  nog 
sneller en voordeliger kun-
nen dan voorheen. Hypo-
xi Castricum heeft namelijk 
een nieuwe kuur. Binnen 
twee weken verliest men 
meer dan twintig centime-
ter op buik, billen en benen. 
Binnen twee weken bikini-
klaar is de nieuwe slogan. 

Neem bij interesse contact 
op met Hypoxi Castricum, 
0251-676 516 of via info@
hypoxistudiocastricum.nl. 
Het adres is Burgemees-
ter Mooijstraat 24C, Castri-
cum.

Weg met ongewenste haargroei dankzij iPulse!
Castricum - Met de zomer in het vooruitzicht is de 
ideale tijd aangebroken om te starten met ont-
haren met de iPulse. Dit kan men laten doen in 
Schoonheidssalon Mystique van Trudy Veldt. iPulse 
is de nieuwste innovatie op het gebied van de be-
kende lichtflitstechnologie. Elektrisch ontharen be-
hoort ook tot de mogelijkheden. Bij het behande-
len van overbeharing in het gezicht, is een vergoe-
ding van de zorgverzekering mogelijk. Ook de zo-
mer in zonder zorgen over de steeds terugkeren-
de ongewenste haargroei? iPulse maakt de tradi-
tionele manieren van ontharen overbodig. Sche-
ren, harsen, epileren en ontharingscrèmes beho-
ren 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 groei-
en constant, in verschillende fases. Alleen haren in 
de groeifase kunnen vernietigd worden, want dan 
staat het haar in direct contact met de haarwortel. 
De behandeling is eens per vier of zes weken, een 
aantal maanden lang. Hoeveel behandelingen er 
nodig zijn is bij iedereen anders en ligt aan een 
aantal factoren, zoals huidskleur, leeftijd en hor-
monen. Afhankelijk van kleur, structuur en plaats 
van het haar, blijft de beharing weg. De iPulse 
werkt vriendelijk en veilig doordat precies het juiste 
warmteprofiel in de huid wordt afgegeven.” Maak 
een afspraak voor een intakegesprek. Nieuwsgie-
rig? Salon Mystique is gevestigd op de Geelvinck-
straat 54 in Castricum, tel.: 0251-650240.

Glanda Mode 
bestaat bijna 50 jaar!

Heemskerk - Glanda Mode bestaat al meer dan 49 
jaar. Toen werd de gloednieuwe winkelgalerij aan 
de Beethovenstraat feestelijk geopend. ‘Mejuffrouw’ 
zoals dat destijds heette, An Glandorf kwam van-
uit Zaandam naar Heemskerk om hier haar textiel-
winkel te openen. Na zo’n 25 jaar kwam mevrouw 
Nel Dam-Koper erbij. De naam van de winkel Glan-
Da, was een samenvoeging van het begin van  bei-
de achternamen. Samen zetten de dames de win-
kel voort. Inmiddels voert de dochter van Nel Dam, 
Mariska Dam, al 10 jaar de scepter bij Glanda Mo-
de. Het is nog bijna exact hetzelfde in de winkel als 
het een halve eeuw geleden was. Uniek in zijn soort 
en dat weet een zeer grote klantenkring. Mensen ko-
men uit de wijde regio, als Alkmaar en Zaanstad, 
naar de winkel die sinds voorjaar 2012 in het tijdelijke 
onderkomen aan de Maerelaan dichtbij de rotonde 
is gevestigd. Eind 2013 wordt de verhuizing naar het 
prachtige nieuwe winkelcentrum verwacht waar mo-
menteel aan wordt gewerkt. Glanda verkoopt mer-
ken die je bijna nergens meer kunt krijgen. Hollandia 

ondergoed en Robson herenpyjama’s bijvoorbeeld. 
Er is dames- en babymode (t/m maat 86) in prachti-
ge kleuren en modellen. In ondermode en nachtmo-
de voor dames, heren en kinderen is Glanda gespe-
cialiseerd. Er is een zeer uitgebreide collectie onder-
goed voor dames en heren en nu ook van het merk 
Mey voor dames. Voorts kan men voor babykleertjes 
leuk terecht bij Glanda Mode. 
Behalve onder- en bovenmode zijn de kleinvakartike-
len erg populair. Garen, ritsen, noem het maar op en 
het is verkrijgbaar. 

Al bijna 50 jaar is de service van Glanda Mode be-
kend. Men kan bijvoorbeeld kleding op zicht mee 
krijgen en indien gewenst is er persoonlijk advies en 
hulp bij het passen. 
Parkeren is nog steeds geen probleem. Ga binnen-
kort eens een kijkje nemen in deze winkel, zoals je 
die niet vaak meer tegenkomt. Glanda Mode tijde-
lijk aan de Maerelaan in Heemskerk, dichtbij de ro-
tonde.

Verschillende workshops in aantocht

De Kapsalon is volop in beweging
Castricum - Ron en Carola Kuster van De Kap-
salon, al twintig jaar gevestigd op de Torenstraat 
32, zitten niet bepaald stil. De komende tijd wor-
den aantrekkelijke workshops aangeboden die 
voor iedereen toegankelijk zijn. Allereerst vindt 
zaterdag 23 maart de workshop ‘Hoe fohn ik 
mijn eigen haar?’ plaats van 14.30 tot 16.30 uur
.                                                                Carola: ,,Als 
je bij de kapper vandaan komt, zit je haar zo mooi, 
maar hoe doe je dat nu zelf? Op deze middag ge-
ven wij handige, persoonlijke tips en tricks over de 
producten die geschikt zijn om te gebruiken. Het 
wordt gezellig met een hapje en een drankje en 
de deelnemers krijgen een leuke goodie bag mee 
naar huis. Meedoen kost 25 euro.” Geheel gratis is 
de workshop die ingaat op hoofdhuidproblemen 
zoals haaruitval, psoriasis, eczeem en roos. Deze 
vindt plaats op woensdagavond 3 april. 
,,Peter van Mediceuticals geeft tijdens deze work-
shop uitleg wat zijn producten kunnen doen bij 
haar- en hoofdhuidproblemen”, vervolgt Caro-
la. ,,Zelf heb ik onlangs de opleiding dermatolo-
gie succesvol voltooid bij U-Consultancy, dus men-
sen met hoofdhuidproblemen kunnen bij ons re-
kenen op een gedegen analyse en een vakkun-
dig advies.” 
Binnenkort volgt bovendien een workshop haar 

invlechten voor moeders en dochters. De datum 
wordt binnenkort op de website www.dekapsalon.
nl bekendgemaakt. Tot het einde van de maand 
geldt een actie op de heerlijke Sebastian verzor-
gingsproducten. Bij aankoop van een product krijgt 
men tien procent korting, bij twee twintig en bij drie 
dertig procent korting. Bij De Kapsalon kan men 
met of zonder afspraak terecht. Opgeven voor de 
workshops of het maken van een afspraak: tel.: 
0251-671290 of via info@dekapsalon.nl. 
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Akersloot - Zondag 24 maart 
organiseert Keezbord.nl om 
13.00 uur het tweede Keeztoer-
nooi in de Vriendschap aan de 
Kerklaan 18. De winnaar van dit 
toernooi plaatst zich automa-
tisch voor de finale van het Ne-
derlandse kampioenschap van 

Akersloter Keeztoernooi

Kidstennis op Akerslootse scholen!
Akersloot - Niks winterslaap 
voor de trainers en jeugdcom-
missie van TV Akersloot in de af-
gelopen maanden. 
Met maar liefst drie toernooitjes 
in de herfst-, kerst- en voorjaars-
vakantie, tennisles en schoolten-
nis voor basisschoolleerlingen 
was het weer een drukke en su-
pergezellige tijd. Met als afslui-
ter de tennislessen die op 4 en 
7 maart aan de groepen 3, 4 en 
5 van de Johannesschool en de 
Jacobusschool gegeven werden. 
Het buitenseizoen kan weer be-
ginnen.

Hockey-Tulpencursus
Castricum - Voor kinderen 
die op zoek zijn naar een leuke 
sport of voor kinderen die ge-
woon graag eens willen erva-
ren wat het is om te hockeyen 
start zaterdag 6 april de Tulpen-
cursus bij MHCC. De Tulpencur-

sus geeft kinderen de mogelijk-
heid om drie achtereenvolgende 
weken met een hockeytraining 
mee te doen. Een uur lang wor-
den hockeyoefeningen en spel-
letjes gedaan, vaak afgesloten 
met een wedstrijdje. Na de trai-

ning staat er een glas limonade 
klaar in het clubhuis.
De Tulpencursus wordt gehou-
den op zaterdag 6, 13 en 20 april 
van 10.00 tot 11.00 uur en is be-
doeld voor jongens en meisjes 
van vijf tot twaalf jaar. De kin-
deren worden naar leeftijd inge-
deeld. De begeleiding wordt ver-
zorgd door enthousiaste jeugd-
trainers van de club onder lei-
ding van hoofdtrainer Thomas 
Prinsen. Tijdens de cursus wordt 
een hockeystick beschikbaar 
gesteld. De trainingen worden 
gegeven bij MHCC op sportpark 
Wouterland. Inschrijven voor de 
Tulpencursus kan op de site: 
mhcc-ec.nl/tulpencursus/
Voor meer informatie kan men 
mailen naar: tulpencursus@
mhcc.nl of bellen naar Sandra 
Bongers, tel. 06-57821262 of An-
nemiek Rijk, tel. 06-40813436. 
Deelname aan de cursus is gra-
tis en schept geen verplichtin-
gen. 

2013. Er worden vijf ronden ge-
speeld en er zijn prijzen te win-
nen.

Het inschrijven kan via keezbord.
nl of ‘s middags aan de zaal. Het 
inschrijfgeld is 7,50 euro inclusief 
koffie en borrelhapjes. 

Kampioenen bij Helios
Castricum - Het tweede team 
van korfbalvereniging Helios is 
op zondag 10 maart zaalkampi-
oen geworden in de reserve 4e 
klasse van het KNKV. Zij promo-
veren hiermee naar de reserve 
3e klasse.
Nooit eerder speelde het twee-
de team zo hoog. In een poule 
met voornamelijk gelijkwaardi-
ge teams wist Helios op de juis-
te momenten te pieken. Hoe-
wel Helios tot tweemaal toe een 
wedstrijd verloor, stonden de 
Castricummers nooit lager dan 
de bovenste plaats. De laatste 
wedstrijd was de meest cruciale. 
Uit tegen Purmer uit Purmerend 

moest één punt worden gehaald 
om niet meer ingehaald te kun-
nen worden. Het resultaat was 
een welverdiende 6-15 overwin-
ning. Ook in het veldseizoen gaat 
het Helios 2 goed af. Halverwege 
het seizoen staat het team twee-
de en maakt het nog alle kans 
om ook dit seizoen als kampioen 
af te kunnen sluiten.

De jongste telgen mochten bo-
vendien met de kampioensbeker 
pronken. Zij werden dit weekend 
kampioen in de 2e klasse! Een 
punt was voldoende, maar de F1 
wist met 7-2 te winnen bij Swift 
in Amsterdam.

Tweehonderd voetballertjes 
naar Mini-EK Vitesse’22

Castricum - Op 17 april vindt op 
het complex van Vitesse’22 de 
vierde editie plaats van het Mini-
EK voor kinderen van de groe-
pen twee, drie en vier. Ieder jaar 
komen er rond de tweehonderd 
deelnemers naar de Puikman.
Voor de allerjongsten is er een 
Mini-EK Clinic. De andere kin-

deren strijden om het Mini-EK 
waarbij iedereen de uiteindelij-
ke winnaar is. Na afloop staat 
er voor iedere deelnemer een 
prijs klaar. Tot 29 maart hebben 
de kinderen de tijd om zich via 
hun school in te schrijven voor 
dit voetbalfeestje of via www.vi-
tesse22.nl. 

Vitesse haakt aan bij 
subtop na 1-2 winst
Castricum - Vitesse pakte in 
Zaandam de punten, al duur-
de het tot de allerlaatste minuut 
voordat de handen van de vele 
Castricummers de lucht in kon-
den.
De eerste helft bood een heel 
ander spelbeeld in vergelijking 
met een week eerder toen Fores-
ters met name op felheid werd 
afgetroefd. Daar was tegen Zil-
vermeeuwen niet veel meer van 
over, mede door het ontbreken 

van enkele geblesseerde en ge-
schorste spelers. Maar ook Zil-
vermeeuwen, dat wel enkele bal-
vaardige spelers in de gelederen 
had, slaagde er niet in om met 
het lichte veldoverwicht uitge-
speelde kansen te creëren. Ver-
der dan een geblokt schot, dat 
bovenop de kruising belandde, 
kwam de thuisploeg niet. 
Datzelfde spelbeeld was ook te 
zien gedurende de eerste tien 
minuten na rust. Maar vanuit het 

niets wist Vitesse toe te slaan. 
Na een aanval over rechts volg-
de een prima voorzet die per-
fect werd ingekopt door de in 
de rust ingevallen Rowdy Baltus: 
0-1. Een minuut of vijf later was 
het opnieuw raak, weer na een 
snelle counter over rechts. Die 
leidde er toe dat Robin Bakker 
vanaf de zijkant vrij op het doel 
af kon gaan, waarna hij de vrij 
voor doel staande Kevin Klaver 
op maat bediende. Die kon ver-
volgens simpel de 0-2 binnen-
schieten. Even was Zilvermeeu-
wen van de kaart, maar halver-
wege de tweede helft wist de 
thuisploeg zich te herpakken. 
Dat zorgde voor meer en meer 
druk op de verdediging van Vi-
tesse. Een minuut of tien voor tijd 
leidde dat tot een verdiende aan-
sluitingstreffer. Via de gevaarlij-
ke linkerkant werd een aanval 
opgezet, waarna uit een kluwen 
van spelers toch een hoge voor-
zet volgde over alle verdedigers 
heen. De midden voor het doel 
vrijstaande rechterspits hoefde 
slechts zijn hoofd tegen de bal 
te knikken: 1-2. Daarna volgden 
er aan beiden kanten nog enkele 
hachelijke situaties. Na een lan-
ge blessuretijd kon alles wat Vi-
tesse was opgelucht adem ha-
len, want nu was het hun beurt 
om als winnaar van het veld te 
gaan!
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