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Moordwapen in kanaal?
Akersloot - In het onderzoek 
naar het overlijden van Rolf Lan-
genberg in Beets heeft de poli-
tie vorige week woensdag voor 
de tweede maal in het Noord-
hollands Kanaal gezocht naar 
een vuurwapen. Een duikploeg 
van defensie heeft de recherche 
nu geassisteerd en aan het ein-

de van de middag werd een wa-
pen gevonden. 
Onderzoek bij het Nederlands 
Forensisch Instituut kan moge-
lijk antwoord geven op de vraag 
of dit wapen een rol gespeeld 
heeft bij de dood van Langen-
berg. Het slachtoffer werd in ok-
tober als vermist opgegeven. Tij-

Verrassing voor Rolien
Castricum - Volledig overval-
len en verrast ontving Rolien 
Eikelenboom vrijdag uit han-
den van burgemeester Mans 
een Koninklijke Onderschei-
ding. De dirigente had zojuist 
het slotakkoord van het jubi-
leumconcert van Vokaal Ka-
baal laten klinken, toen in-
eens de eerste burger het po-
dium betrad. 

Na mooie woorden speldde hij 
namens de Koning de mooie ver-
sierselen behorende tot de on-

derscheiding bij Rolien. Zij is nu 
lid in de orde van Oranje Nassau. 
De muziekdocente stond aan de 
wieg van Vokaal Kabaal en is er 
al een kwart eeuw lang de drij-
vende kracht. Niet zelden heb-
ben de optredens een maat-
schappelijk karakter, ook daar 
is de dirigente een voorvechter 
van. En dus treedt het koor op 
bij Heliomare, in verzorgingste-
huizen en bij het ziekenhuis in 
Alkmaar. Naast Vokaal Kabaal is 
zij muzikaal leider van het koor 
Connection. 

dens een onderzoek werden 
menselijke resten gevonden, die 
van Langeberg bleken te zijn. 
Bron: 112-Akersloot. Foto: Ru-
ben Noom.

www.deroset.nl
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Castricum - Merel Koning, 
twaalf jaar oud, woont in Cas-
tricum en zit op de Toermalijn in 
groep 8. Maar plotseling was zij 
inwoner van Amersfoort waar zij 
op de ski’s stond, het hockeyveld 
betrad en op bezoek ging bij se-
nioren. Merel deed mee met het 
programma Puberruil dat  gister-
avond te zien was op tv. 

Merel is een donorkind, net zoals 
haar zusje Jade van negen jaar 
oud. Zij wonen samen met hun 
moeder Saskia. Nu kwam zij te-
recht in een standaardgezin met 
vader, moeder en drie kinderen. 

,,Mijn hobby’s zijn dansen, mu-
ziek maken, ik speel keyboard, 
en scouting. Babette, het meis-
je met wie ik geruild heb, moest 
een lied naspelen, dat ik met drie 
vriendinnen heb geschreven, ze 
moest opdrachten bij scouting 
uitvoeren en in Limmen bij Kart-
world heeft ze aan sumoworste-
len gedaan.” 
Het was een hele belevenis voor 
de meisjes , maar eigenlijk wa-
ren ze beiden stiekem blij dat 
ze weer thuis waren. De uitzen-
ding is terug te zien via Uitzen-
ding Gemist. Op de foto Merel en 
haar zusje Jade. 

Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer opnieuw bezien

Eén van de thema’s bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 
Noord-Holland is mobiliteit. Veel kleinere dorpen dreigen verstoken te 
raken van openbaar  vervoer. Ook op het spoor dreigen veranderingen. 
Het voortbestaan van de Kennemer spoorlijn, de rechtstreekse tussen 
Alkmaar-Haarlem, staat al geruime tijd ter discussie. De mobiliteit op 
het traject Amsterdam-Alkmaar zal daarentegen toenemen. Met het 
programma Hoogfrequent Spoorvervoer zullen er in de spits iedere tien 
minuten intercity-treinen en sprinters vertrekken. Hiervoor zijn extra 
aanpassingen nodig in het spoorwegennet, zoals een opstelterrein voor 
sprinters in de buurt van Uitgeest, een opstelterrein voor intercity’s in 
Alkmaar en een groot aantal viaducten. Over de locatie van een opstel-
terrein in de buurt van Uitgeest wordt al enige tijd gediscussieerd. Na 
uitvoerig onderzoek van ProRail hebben Rijk en gemeenten zich uit-
gesproken voor een opstelterrein voor sprinters langs de N203, aan de 
oostkant van de A9. Het opstelterrein zou tussen Fort bij Veldhuis en 
Fort aan den Ham (onderdeel van de Stelling van Amsterdam) in komen 
te liggen. Voor de provincie wil instemmen met deze locatie wil ze eerst 
onderzoeken welke effecten een opstelterrein heeft op de status van 
de Stelling van Amsterdam als Unesco Werelderfgoed. Als de Stelling 
van Amsterdam (bestaande uit 46 forten en batterijen) door de komst 
van een opstelterrein de status van Unesco Werelderfgoed zou verlie-
zen, dan kiest de provincie er voor om het opstelterrein in de driehoek 
Castricum-Uitgeest-Heemskerk aan te leggen. De provincie zou echter 
ook het gesprek kunnen aangaan met het Rijk over de noodzaak van 
het programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Het programma vraagt 
om grote infrastructurele aanpassingen. Voor de viaducten is geen geld, 
waardoor delen van Zaandijk, Castricum en Heiloo in de spits vrijwel 
onbereikbaar worden. Een opstelterrein leidt tot schade aan natuur, cul-
tureel erfgoed en tot veel geluids- en lichtoverlast voor de burgers. Een 
hernieuwde afweging  van kosten en baten is dan ook gerechtvaardigd. 
Laat de provincie zich daar hard voor maken.
Bert Roodhof, Raymond Wijker. Initiatiefnemers actiegroep Opstelter-
rein Nee.

Meezingen met de COV, 
De Messiah van Händel
Castricum - Om te ervaren hoe 
plezierig het is om te zingen no-
digt de Castricumse Oratorium 
Vereniging liefhebbers uit de 
Messiah van Händel mee in te 
studeren en uit te voeren via een 
tijdelijk lidmaatschap. Het tijde-
lijk lidmaatschap van dit project 
loopt van 23 april tot en met 11 
december. 
De repetities worden gehouden 
op donderdag in de Dorpskerk 
van 20.00 tot 22.00 uur. Het con-
cert vindt plaats op 11 december 

in de Pancratiuskerk. Belangstel-
lenden kunnen eerst vrijblijvend 
een repetitie bijwonen of naar 
de uitvoering van de Matthäus-
Passion komen luisteren op vrij-
dag 20 maart in de Pancratius-
kerk, aanvang 19.30 uur. Kaar-
ten hiervoor zijn te verkrijgen 
bij Paul Ferdinandusse 0251-
656673 en www.oratoriumcastri-
cum.nl. Aanmelden kan op 9 en 
23 april voor de repetitie of te-
lefonisch: Lous van Luijken, tel.: 
0251-651877. 

Jubileumfeest 
Visser ‘t Hooft
Castricum - Basisschool Vis-
ser ¹t Hooft bestaat veertig jaar 
dit jaar en dit wordt gevierd met 
een feestweek en feestavond. 
De feestavond vindt plaats op 
dinsdag 28 april van 20.00-
22.00 uur op het terrein van de 
school. Oud-leerlingen, oud-le-
raren, huidige leraren, buurt-
bewoners en andere belang-
stellenden zijn welkom om een 
toost uit te brengen op deze 
mijlpaal.

‘Origineel, theoretisch goed 
onderbouwd én opgezet’

Limmen - Een onderzoek van 
Daphne Korsman, zeventien jaar 
oud en afkomstig uit Limmen en 
Thomas van Huisteden (17) uit 
Bergen draagt de titel ‘Van Heut-
sz, held of schurk?’ Het gaat over 
de rol die de Nederlander Jo-
hannes Benedictus van Heutsz 
speelde in Nederlands-Indië, ten 
tijde van de Atjeh-oorlog om-
streeks 1900. 
Het Rijksmuseum Junior Fellow-
ship is een jaarlijkse profi elwerk-
stukprijs voor talentvolle vwo-

leerlingen. De jury heeft tien pro-
fi elwerkstukken uit het hele land 
genomineerd voor de hoofdprijs. 
De komende weken nemen alle 
genomineerden   en ook Daphne 
en Thomas - in het Rijksmuse-
um van Amsterdam deel aan een 
zeer interessant vijfdaags onder-
zoeksprogramma.
Een ver familielid van Thomas 
vocht in het leger van deze lui-
tenant-generaal, die later onder 
meer gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië (1904-1909) 

en militair en civiel gouverneur 
van Atjeh werd. De persoonlijke 
correspondentie met de soldaat 
ligt ten grondslag aan het on-
derzoek van de beide vwo-leer-
lingen. Zij deden daarnaast ook 
onderzoek naar beeldvorming in 
zijn algemeenheid op basis van 
de manier waarop musea ge-
schiedkundige fi guren presen-
teren. 
Lisa Oskamp, geschiedenis-
lerares van het genomineer-
de tweetal op PCC Het Lyceum, 
hoopt natuurlijk op de hoofd-
prijs voor haar leerlingen, maar 
is al bijzonder trots op de nomi-
natie: ,,Daphne en Thomas zijn 
de gedroomde kandidaten voor 
deelname aan deze wedstrijd. 
Ze vonden het geen bezwaar 
dat hun werkstuk al in decem-
ber 2014 klaar moest zijn, terwijl 
voor hun studiegenoten op PCC 
Het Lyceum begin februari de 
deadline geldt. Ze hebben lang 
gezocht naar een goed onder-
werp en startten in de zomerva-
kantie met hun werkzaamheden. 
De jury heeft hun werkstuk be-
oordeeld als bijzonder origineel, 
theoretisch goed onderbouwd 
en opgezet. Al met al schat ik in 
dat ze goede kanshebbers zijn 
voor de hoofdprijs en dat zou ik 
natuurlijk geweldig vinden!” Op 
21 maart vindt de bekendma-
king van het winnende werkstuk 
plaats.

Regio - Rode Kruis Noord-
Holland Noord zoekt vrijwilli-
gers voor het nieuw op te zet-
ten ‘Noodhulpteam’. Dit team 
komt in actie bij calamiteiten in 
de omgeving, en ondersteunt  
ambulancepersoneel en andere 
medische professionals. Vrijwilli-
gers helpen bij het inrichten van 
de opvanglocatie voor de slacht-
offers en verlenen eerste hulp. Er 
is een speciale opleiding van het 
Rode Kruis. 
Naast directe hulpverleners 
zoekt het Rode Kruis ook leiding-
gevenden en chauffeurs voor 
het Noodhulpteam. Er is een in-
formatieavond op dinsdag 24 
maart om 19.30 in Wijkcentrum 
Mare Nostrum,  Arubastraat 2, 
Alkmaar. Aanmelden uiterlijk 
18 maart bij Astrid Quak-Kooij  
noordhollandnoord@redcross.nl 
of 06-13673887.

Noodhulpteam

Akersloot - Zaterdag 21 maart 
wordt een keezdrive georgani-
seerd in café De Vriendschap. 
De winnaars van dit toernooi 

Keezdrive kunnen kiezen uit allerlei prijzen 
en er wordt een verloting gehou-
den. 
Het inschrijven kan via keezbord.
nl of ‘s avonds aan de zaal. Aan-
vang 19.00 uur.  Bewoners Oranjelaan gerust- 

gesteld, actie gaat door
Castricum - De opkomst van 
de informatieavond donderdag-
avond over de herinrichting van 
de Oranjelaan werd druk be-
zocht. Bewoners kwamen in ac-
tie omdat de laan wordt herin-
gericht waarbij er onder ande-
re sprake zou zijn van de afslui-
ting van zijwegen en het kappen 
van bomen. Wethouder Leo van 
Schoonhoven gaf helder uitleg 
over hoe de gemeente een ge-
biedsontsluitingsweg het liefst 
ziet. Daarna was er tijd voor de 
bewoners. 
Marjorie Janse, een van de ver-

ontruste bewoners: ,,Er waren 
genoeg vragen, opmerkingen 
en ideeën en de gemeente  gaat 
er opnieuw mee aan de slag. De 
datum voor het sluiten van de 
procedure wordt uitgesteld. Veel 
medebewoners zijn nu gerust-
gesteld. Toch vraagt het buurt-
comité of de bewoners de gele 
brief met de petitie alsnog willen 
ondertekenen en in willen leve-
ren. Ook met andere vragen of 
opmerkingen kunnen zij bij het 
buurtcomité terecht. Alles word 
genoteerd en overhandigd aan 
de gemeente.”
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 04-03-2015: Yuna 
Melinda Zoon, dochter van Petrus 
E.J. Zoon en Astrid Noordeloos. 
06-03-2015: Luana Caylin Fayen-
ne Snel dochter van Martinus H. 
Snel en Mirjam Gruter.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum - 11-03-2015: Djengis 
Ahmetie en Sabina Mislimi.
 
Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Limmen - 11-03-2015: Klaziena C. 
Roukema en Patrick J.J. de Winter. 

Elders - 07-03-2015: Laura Schrier 
en Andreas F. Kemmeren.
 
Overleden
Akersloot - 06-03-2015: Jossy E. 
Davelaar. Castricum - 04-03-2015: 
Fernanda C. Hooft. 05-03-2015: 
Susanna M. de Jager     gehuwd 
met Cornelis van Dijk. 06-03-2015: 
Wim Keijzer gehuwd met Jenny G. 
Bruin. 07-03-2015: Petrus J. Been-
tjes           gehuwd met Alida Zo-
merdijk. 08-03-2015: Cornelia 
Boer. Limmen - 08-03-2015: Wil-
lem van Nieuwenhuijzen gehuwd 
met Jacobijntje P. van Riet. 10-03-
2015: Theodora J. Hes.

Drukke week brandweer
Castricum - Woensdagochtend 
vroeg om 2.15 kregen de spuit-
gasten een verzoek om een me-
ting te verrichten bij een woning 
aan het Raadhuisplein, omdat er 
een CO2-melder afging bij de 
bewoners. De brandweer heeft 
een meting uitgevoerd, maar 
kwam erachter dat de melder 
een pieptoon gaf omdat de bat-
terij leeg was. 

Later die dag, om 12.40 uur, 
werd de brandweer opgeroepen 
voor een brandmelding bij zorg-
centrum De Boogaert het bleek 
loos alarm te zijn. De rookmel-
der was afgegaan bij het bak-
ken van broodjes. Dezelfde dag 
om 19.00 gingen zij op pad voor 
een buitenbrand aan de Dui-
nenboschweg. Bij de volkstuin-
tjes waren vlammen van zo¹n 
drie meter hoog te zien. Bij aan-
komst van de brandweer werd 
het vuur gedoofd, door dege-
nen die de brand had aangesto-
ken. De brandweer heeft de man 
aangesproken en de politie heeft 

de zaak afgehandeld.
Vrijdagavond rond 18.00 uur 
moest iemand bevrijd wor-
den uit een lift in Breehorn op 
Dijk en Duin. Zaterdagochtend 
vroeg om 2.00 uur is de brand-
weer uitgerukt voor een brand-
melding bij servicefl at Sans Sou-
ci. Loos alarm en het is niet be-
kend waarom de rookmelder is 
afgegaan. Zaterdag om 22.30 
uur moest een brand geblust 
worden bij basisschool Visser 
�t Hooft waar een fl inke buiten-
brand zou woeden dichtbij de 
school. Met een straal hogedruk 
en de inhoud van de halve wa-
tertank is het brandje geblust 
in een afvalcontainer. De poli-
tie heeft gezocht naar de daders 
van de brandstichting na twee 
getuigen gehoord te hebben, 
maar heeft deze niet kunnen vin-
den. Het zou gaan om een blan-
ke man, 175 lang en leeftijd rond 
de twintig jaar en de tweede zou 
een lichtgetinte man zijn van on-
geveer 1.80 lang, leeftijd rond de 
twintig jaar. 

Camping Bakkum is het 
Leerbedrijf van het Jaar
Bakkum - Op dinsdag 10 maart 
is Kennemer Duincamping Bak-
kum uitgeroepen tot Leerbedrijf 
van het Jaar 2015 Recreatie. De 
winnaar is bekendgemaakt tij-
dens het Sector Event: werken in 
de recreatie - leuk, fi t en vitaal 
door Alien Cnossen, algemeen 
directeur Kenwerk. De andere 
genomineerden waren Landal 
Aelderholt te Aalden en Billy Bird 
Park Hemelrijk te Volkel.  
Nieuw dit jaar was dat er via in-
ternet gestemd kon worden op 
de drie genomineerde leerbe-
drijven. De titel is onder meer 
toegekend vanwege de zeer pro-
fessionele aanpak. Het dossier 
waarmee de scholen en stagi-
airs werken is vertaald naar de 
praktijk van de Kennemer Duin-
campings volgens hun visie ‘Sa-
men anders gastvrij’. Stagiairs 
worden door het ‘spelen van een 
game’ tijdens hun opleidings-
plan gestimuleerd om doelen te 

behalen, zij kunnen op deze in-
novatieve manier ‘prijzen’ ver-
dienen. Er wordt opgeleid op al-
le niveaus: van praktijkschool tot 
en met HBO en in alle facetten 
binnen het bedrijf. Stagiairs wor-
den na hun opleiding ook regel-
matig in dienst genomen. Op-
leidingsmanagers lopen stage 
om de praktijk toe te passen in 
het onderwijsprogramma. Wille-
mieke de Waal, de trotse direc-
teur: ,,Wat een prachtige dag! 
Wat wij met elkaar dagelijks er-
varen wordt via het enthousi-
asme, warmte en professionali-
teit van de medewerkers als een 
olievlek zichtbaar. De Kennemer 
Duincampings heeft het alle-
maal: gemotiveerde, sympathie-
ke opleiders op alle drie de cam-
pings; collega¹s die open staan 
voor feedback en het belangrijk 
vinden om feedback te geven 
om elkaar en onze stagiaires op 
te leiden.”

Over het hoofd gezien
Castricum - Maandag om-
streeks 9.15 uur vond er op de 
Oranjelaan, ter hoogte van de 
Admiraal de Ruijterlaan, een 
aanrijding plaats tussen een 
auto en snorfi ets. De auto, be-
stuurd door een 36-jarige inwo-
ner van Castricum, wilde rechts 
afslaan, maar had de snorfi et-
ser, een 17-jarige Castricummer, 

niet gezien. De snorfi etser kwam 
van dezelfde richting, reed op 
het fi etspad en wilde rechtdoor. 
Mogelijk heeft de snorfi etser een 
gebroken arm en is met de am-
bulance vervoerd naar het RKZk. 
De snorfi ets bleek 57 km/u. te 
kunnen rijden. Onduidelijk of dit 
van invloed op het ongeval is ge-
weest.

Inbraak op Heereweg
Bakkum - Vrijdag is er ingebro-
ken in een woning op de Hee-
reweg. Bij thuiskomst zag de 
bewoner dat het slaapkamer-
raam aan de achterzijde van de 
woning openstond. Omdat de 
slaapkamer zich op de bene-
denverdieping bevindt kon hij 

zien dat die overhoop was ge-
haald. De bewoner wilde niet 
naar binnen, hij belde de poii-
tie. In de woning werd niemand 
aangetroffen. Alleen de bene-
denslaapkamer was doorzocht.  
Het slaapkamerraam was open-
gebroken. 

Lezing van Kees de Kort 
Akersloot - Op zondag 22 maart 
om 14.30 uur begint in de Dorps-
kerk op het Dielofslaantje een le-
zing van schilder Kees de Kort.
Hij houdt zich bezig met het uit-
beelden van bijbelse thema’s. 
Voor kinderen tekende hij de 
platen voor een kinderbijbel en 
de serie Wat de bijbel ons vertelt. 
Nu tekent hij voornamelijk bij-

belgedeelten voor volwassenen 
op een manier die aan Chagall 
doet denken. In zijn lezing brengt 
Kees de Kort zijn werk in woord 
en beeld tot leven. ,,Met kleur en 
vorm probeer ik niet de concre-
te werkelijkheid weer te geven, 
maar het beleven daarvan.” Re-
serveren koosje.wiegman@het-
net.nl of tel. 0251-319171.

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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Castricum - Velen kennen Ka-
rel Eykman op de eerste plaats 
van zijn bijbelverhalen voor kin-
deren. Wat misschien niet ieder-
een weet, is dat Eykman tot op 
heden doorgegaan is met schrij-
ven. In een Braamboslezing ver-

Lezing van Karel Eykman

Werelds concert met 4/4 All
Castricum - Zaterdag 28 maart 
is de Castricumse band 4/4 All 
gast bij een uitvoering van het 
gemengde koor sWing in Heiloo. 
Het optreden in het Witte Kerkje 
begint om 20.15 uur. sWing zingt 
een werelds repertoire en de 
koorleden dragen bovendien ge-
dichten voor. Vooraf spelen Cle-

mentine Sengers en Simon Peek 
op de trekzak. Het gastoptreden 
van de band 4/4 All uit Castri-
cum maakt het tot een gevari-
eerd geheel. Hans van der Laan 
op dwarsfluit begeleidt het koor 
bij Paris s’éveille. De pianobe-
geleiding is in handen van Hen-
drik-Jan Bosma.

telt hij over deze laatste twee ac-
tuele bewerkingen van bijbeltek-
sten en wat ze kunnen beteke-
nen voor jong en oud. Hij ver-
zorgt de lezing op donderdag 
19 maart vanaf 20.00 uur in de 
Maranathakerk.

Extra optreden in De Oude 
Keuken: Jet Black Pearl

Castricum - Zondagmiddag 22 
maart presenteert De Oude Keu-
ken een bijzondere artieste. Jet-
ty Swart vertrok ooit naar Zuid-
Frankrijk met haar accorde-
on. Daar begon ze als Jet Black 
Pearl haar muzikale carrière met 
spelen op straat en op festivals. 
Ze verhuisde naar Californië 
en speelde al eens in het Oude 
Theehuys. Nu doet ze, even te-
rug in Nederland, De Oude Keu-
ken aan. Met haar karakteristie-
ke stem en een flinke dosis hu-
mor zingt ze in drie talen. Met 
accordeon, fluit, ‘human beat-
box’, muziekdoos en speelgoed-
piano vormt ze haar eigen or-
kest. Vanaf 14.00 uur in de Oude 
Keuken op het terrein van Dijk 
en Duin. Foto: Barry Goyette.

T-Race and the Old Dix
Limmen - Zondag 22 maart 
speelt er weer een bijzonder or-
kest bij de Jazz Session Club 
Vredeburg in stolpboerderij De 
Vredeburg: T-Race and the Old 
Dix. Zeven man en een vrouw 
spelen dixieland en maakt daar-
naast regelmatig uitstapjes naar 
een modern repertoire. Alle mu-

zikanten hebben veel ervaring; 
van pop tot klassiek, van oude 
tot modernere jazz, van fanfare 
tot big band. 
Op het podium gaat de gemid-
delde leeftijd, zo’n 75 jaar, met 
een sprong omlaag. Vol vuur en 
gretigheid wordt gespeeld en 
gezongen.

Het is bal bij Igram

Castricum - Zaterdagavond 21 maart organiseert Igram haar jaar-
lijks Tulpenbal met medewerking van balorkest Mista voor iedereen 
die van folkloremuziek en het internationale dansrepertoire houdt. 
Het bal vindt plaats in Hotel Borst in Bakkum van 20.00 tot 23.00 uur.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  

woensdag 20.00 uur
American Sniper

vrijdag 15.45 uur  zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 & 19.30 uur 

dinsdag 14.00  & 20.00 uur
Still Alice

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
dinsdag 20.00 uur

Birdman
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur  
maandag 20.00 uur

Selma
vrijdag 21.15 uur  woensdag 20.00 uur
Michiel de Ruyter (16 jaar)
vrijdag 15.45 uur  zondag 16.00 uur 
Michiel de Ruyter (12 jaar)

zondag 13.30 uur   woensdag 14.00 uur   
Shaun het schaap

zaterdag & zondag 13.30 uur   
woensdag 14.00 uur   
Cinderella (NL)

zaterdag 16.00 uur   zondag 11.00 uur   
Paddington

zaterdag 16.00 uur   
Big Hero 6 (NL) 2D

zondag 11.00 uur   
Spongebob 2 (NL) 3D

zaterdag 13.30 uur   
Jack bestelt een broertje

Programma 19 maart t/m 25 maart 2015

American Sniper
In American Sniper, geregis-
seerd door Clint Eastwood, ver-
tolkt Bradley Cooper de rol 
van Chris Kyle, de dodelijkste 
scherpschutter uit de geschie-
denis van het Amerikaanse le-
ger. Maar er zit meer achter de-
ze man dan alleen zijn talent als 
scherpschutter. U.S. Navy SEAL 
Chris Kyle gaat naar Irak met 
slechts één missie: zijn wapen-
broeders beschermen. Met zijn 
vaste hand redt hij talloze levens 
op het slagveld en dankzij de 
verhalen over zijn heldenmoed 

krijgt hij al snel de bijnaam ‘Le-
gend’. Maar ook achter de vijan-
delijke linie groeit zijn reputatie. 
Er wordt een prijs op zijn hoofd 
gezet en hij wordt het doelwit 
van rebellen. Ondanks het ge-
vaar, en de tol die het eist van 
het thuisfront, gaat Chris in to-
taal vier keer naar Irak en wordt 
hij het levende symbool van het 
SEAL-motto: Nooit iemand ach-
terlaten. Maar eenmaal thuis 
komt hij er al snel achter dat het 
de oorlog is die hij niet kan ach-
terlaten.

Het verhaal Cinderella volgt het 
wel en wee van de jonge El-
la. Nadat haar moeder overlijdt, 
trouwt Ella’s vader, een koop-
man, opnieuw. Ella wil haar 

Cinderella liefhebbende vader graag bij-
staan, en verwelkomt haar nieu-
we stiefmoeder en haar doch-
ters Anastasia en Drisella in hun 
huis. Maar wanneer Ella’s va-
der onverwachts overlijdt, is ze 
overgeleverd aan een jaloerse en 
wrede nieuwe familie. 

Uitgeest - In sporthal De Zien 
wordt zondag 22 maart een rom-
melmarkt gehouden. Het is een 
grote markt met 70 kramen. De 
rommelmarkt is van 11.30 tot 15.30 
uur. De entree bedraagt twee euro. 
Kinderen hebben gratis toegang. 

Voor meer informatie en reserve-
ren van de kramen: tel. tel: 0251-
254067 of 0251-240557. E-maila: 
annekezonn@hotmail.com of joke.
jurriens@xs4all.nl

Castricum - In sporthal De 
Bloemen wordt op zondag 29 
maart van 10.00-17.00 uur een 
leuke  vlooienmarkt gehouden 
met tweedehands, antiek, curi-
osa, snuiterijen, brocante, huis-
raad en kleding. 

Een kraam is te huur via www.
animo-markten.nl of tel. 
0639108152.  De entree is  2,50 
euro, voor 65+ is dat 2,00 euro 
en kinderen kunnen onder bege-
leiding gratis naar binnen. 

Vlooienmarkt
in De Bloemen

Rommelmarkt 
in De Zien 
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Punk, Jake in The Swamp, 
Josien en open podium  

Castricum - Na de spelletjes-
avond op woensdag speelt vrij-
dag Jake In The Swamp (foto) en 
Josien op in De Bakkerij. Mee-
slepende kamperblues, soulvol-
le folk met wortels in het moe-
ras of voodoo housy zoals ze het 
zelf noemen. Jake In The Swamp 
wordt ondersteund door Josien. 
Zij is een 20-jarige singer-song-

writer. Als verwoed surfer om-
schrijft zij haar muziek als relax-
te strandmuziek. Aanvang 22.30 
uur. Zaterdag 21 maart punk met  
Teen Agers uit de VS en Reso-
lutions uit Duitsland en Dead 
Giveaway. Aanvang 22.30 uur. 
Entree vijf euro. Op zondagmid-
dag is er een open podium. Aan-
vang 14.00 uur. Entree gratis. º

Rockopera
Castricum - Connection werkt 
mee aan een grootse uitvoering 

Sepp tweede bij 
districtsfinale cross 

Castricum - Zaterdag 14 maart 
streden de jongste atleten van 
Atletiek Vereniging Castricum, 
samen met twaalfhonderd an-
dere jeugdatleten uit Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland 
om de beste plaatsen in de dis-
trictsfinale van de Atletieku-
nie crosscompetitie. Deze fina-
le vond plaats in Amersfoort. 
Maar liefst zestien jeugdatleten 
van AVC waren hiervoor uitge-
nodigd op basis van hun goe-
de prestaties in drie Noord-Hol-
landse voorronden. De 7-jarige 
Sepp Schulte heeft een prachti-
ge prestatie neergezet door op 
de tweede plaats te eindigen in 
de categorie jongens pupillen 
C. Bij deze wedstrijd over 1.250 
meter eindigde Sepp op zes se-
conden vanaf de winnaar. Met 
zijn ploeggenootjes Mika Zon-
neveld en Wisse Beijering ein-
digden deze jongens bovendien 
op de negende plaats in het 
ploegenklassement. 

Open huis in De Boogaert
Castricum - Op 21 maart is de 
landelijke Open Dag van Zorg en 
Welzijn. Het Oranje Fonds orga-
niseert op 20 en 21 maart, sa-
men met duizenden organisaties 
in het land NLdoet: de grootste 
vrijwilligersacties van Nederland. 
Woonzorgcentrum De Boogaert 

van ViVa! Zorggroep integreert 
beide activiteiten en besteedt 21 
maart van 14.00 tot 17.00 uur ex-
tra aandacht aan welzijnsactivi-
teiten voor ouderen, georgani-
seerd vanuit ons ViVa! la Vie Uit-
bureau. Het Uitbureau zorgt dat 
ouderen tot op hoge leeftijd kun-

nen blijven genieten van de din-
gen die ze leuk vinden. Bewe-
gen, sociale contacten en stimu-
lerende, zinvolle bezigheden zijn 
belangrijk voor iedereen, welke 
leeftijd je ook hebt. Het Uitbu-
reau ViVa! la Vie biedt ouderen, 
met/zonder zorgvraag, de moge-
lijkheid om actief te blijven. Ve-
le vrijwilligers maken deze wel-
zijnsactiviteiten mogelijk.

Unieke open dag audicien 
Oor & Hoor Heemskerk

Heemskerk - Op donderdag 26 
maart houdt Hoortoestelwinkel 
Oor & Hoor aan de Van Coeven-
hovenstraat in Heemskerk een 
open dag met een unieke pri-
meur in Nederland. Op de open 
dag kan men de nieuwste gene-
ratie hoortoestellen ervaren die 
zonder extra accessoires wer-
ken op iPhone en iPad. Voor ex-
tra bedieningsgemak en controle 

over programmakeuze, instellin-
gen en volume. Telefoneren met 
de kleinkinderen, luisteren naar 
muziek of het geluid van de na-
vigatie direct met twee oren ho-
ren, zonder accessoires. Bel voor 
een afspraak met 0251 –254501 
zodat men gegarandeerd is van 
een demonstratie op de open 
dag. Meer informatie: www.oor-
enhoor.nl.

Inloopavond Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld

Driehuis - Begraafplaats & Cre- matorium Westerveld houdt op 

woensdag 25 maart een inloop-
avond. Tussen 18.30 tot 21.00 uur 
kan men zonder afspraak bin-
nenwandelen om  vragen te stel-
len. 
Bijvoorbeeld meer weten over de 
invulling van een plechtigheid, 
of de verschillende opbaarmo-
gelijkheden? Of benieuwd naar 
de opties op het gebied van eeu-
wigdurende graven, gedenkte-
kens, (urnen)graven of as-siera-
den? Dan is men welkom. Mede-
werkers vertellen graag over al-
le mogelijkheden die Westerveld 
biedt. Om juiste keuzes te kun-
nen maken, is het van belang 
om te weten wat er allemaal mo-
gelijk is. Westerveld organiseert 
daarom elke laatste woensdag 
van de maand een inloopavond. 
Zij staan voor iedereen klaar. Zie 
ook www.bc-westerveld.nl.

van de populaire rockopera Jes-
us Christ Superstar in de periode 
rond Pasen in de Grote Kerk in 
Alkmaar. Vanwege de grote be-
langstelling is besloten een extra 

voorstelling op 7 april te houden.
Toegangskaarten zijn te reserve-
ren via www.superstartheater-
producties.nl/alkmaar/. Gebruik 
de code Connection. 

Alimentatie, dat berekenen wij gewoon zelf!
Veel mensen die bij ons komen scheiden we-
ten al wat ze willen. Ze hebben nagedacht 
over de gevolgen van hun echtscheiding, 
waar elk zijn eigen broek op houdt en er dus 
geen sprake is  partneralimentatie. Dan voel 
ik me bijna schuldig als ik zeg “ik zal toch 
even een alimentatie-berekening voor jullie 
maken”. Maar beter tijdens de mediation, 
dan achteraf zeg ik dan altijd want… 

Er is namelijk een uitspraak van het Hof 
Den Haag, waar de advocaat/mediator 
dat niet had gedaan. En toen mevrouw er 
later achter kwam hoeveel ze had kunnen 
krijgen, liet ze het er niet bij zitten en heeft 
het Hof achteraf vastgesteld dat juist omdat  
ze afzag van de alimentatie zonder inzicht 
te hebben in wat ze daarbij opgaf, het  
echtscheidingsconvenant vernietigd moest 
worden. Dan heb je dus én kosten voor  
de mediation gehad én kun je nog eens 
beginnen aan een dure procedure met  
advocaten.  En dat maakt dat ik toch met 
een gerust hart voor iedereen een alimen-
tatie-berekening maak.

Veel mediators, vooral de juridisch wat 
minder onderlegde, geven dit soort in-
formatie aan hun cliënten mee als 
huiswerk. “Als jullie voor de volgende 
keer allebei een alimentatie-berekening mee-
brengen, handelen we dat dan meteen af”. 

Ik vind dat niet eerlijk. Een alimentatie-
berekening is zo ingewikkeld geworden, 
dat dit van niet-juristen niet gevraagd 
mag worden. Daar moet je zelf niet gaan  
knutselen, dat moet je aan een specialist 
toevertrouwen. 

Ik ben die specialist, ik ben Mr. Dr. Eric  
Ebben en de juridische, fiscale en financiële 
partner van PrettigScheiden/FamilyMatter.nl 
en indien u mijn kennis nodig heeft, kunt u 
mij  bellen op  0251-657000.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - ‘Kindervreugd’ is een speeltuinvereniging voor  kinderen tot 12 jaar uit Uitgeest. De speel-
tuin vervult een belangrijke maatschappelijke functie.  Er zijn ongeveer 425 gezinnen lid, dit is omgere-
kend zo’n 1100 kinderen.  Daarnaast heeft de speeltuinvereniging nog vele donateurs, wiens kleinkinde-
ren eveneens in de tuin mogen spelen. Ook komen veel dagjesmensen, schoolklassen en verenigingen 
van deze speeltuin genieten. De gehele vereniging draait op vrijwilligers. Zij verzorgen diverse activitei-
ten, zoals de avondvierdaagse, een peuter- en dreumesochtend en gedurende de wintermaanden work-
shops, disco, toneel, kienen, breakdance, carnaval en Sinterklaas.
De speeltuin is aangepast aan het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen uit 1996 en rolstoel-
vriendelijk gemaakt. De verschillende leeftijdsgroepen hebben ieder hun eigen deel gekregen. Ook het 
gebouw is aangepakt en er is een invalidentoilet gerealiseerd. Foto en tekst: Ger Bus

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Toekomst- en Omgevingsvisie 2030

Handen af van Uitgeest!
Uitgeest - De gemeente Uit-
geest heeft in 2014 een nieuwe 
koers ingezet als groene foren-
zenplaats in de BUCH regio. Via 
nieuwe samenwerkingsverban-
den zullen de belangen van be-
woners, maatschappelijke or-
ganisaties en het bedrijfsleven 
zo goed als mogelijk gebundeld 
moeten worden. Een opgave die 
via een “Toekomst- en Omge-
vingsvisie 2030” handen en voe-
ten kan krijgen.
Vanaf de zomer van 2014 is de 
lokale politiek via Prorail over-
rompeld  met een plan voor  
hoogfrequent metrovervoer via 
het spoor. Dit betreft bepaald 
niet alleen een opstelterrein 
voor Sprintertreinen! Wat is er 
aan de hand?
De “Vereniging EU Deltametro-
pool” heeft de Provincie over-
gehaald om via “knooppunten” 
zoals bij Uitgeest een massa-
le urbanisatie onder de naam 
“Sprintstad” door te drukken. 
Hetgeen volledig in strijd is met 
de ingezette ontwikkeling tot 
een aantrekkelijke forenzenre-
gio, de “Structuurvisie Uitgeest 
2020” en het Collegeprogramma 
voorjaar 2014.
Het mag duidelijk zijn dat een 
tijdig opgestelde eigen “Omge-
vingsvisie 2030” verre de voor-

keur heeft boven dit eenzijdig 
door de Luchtvaartsector, de 
Schiphol Group en Metropool-
regio Amsterdam MRA aange-
dragen megalomane urbanisa-
tiemodel. 
De groene forenzenplaatsen van 
de BUCH regio kunnen zelfstan-
dig een visie ontwikkelen die  
past bij een minder grootscha-
lige ontwikkeling. Daarbij staat 
de rol van de Provincie Noord 
Holland ter discussie en zal met 
name het machtsmonopolie van 
de Schiphol Group c.s. aange-
pakt moeten worden.
 
Op de raad van Uitgeest rust in-
tussen de verantwoordelijkheid 
om uiterst alert te zijn. En om 
het karakter en de woonomge-
ving van onze groene forenzen-
plaats Uitgeest o.a. middels een 
nieuwe “Toekomst- en Omge-
vingsvisie 2030” veilig te stellen. 
Nu deze nieuwe uitgangsposi-
tie is bereikt, richten wij ons op 
de toekomstvisie BUCH 2030 en 
danken wij allen die als steun 
betuiger of anderszins actief 
waren voor hun betrokkenheid 
tot nu toe.
Helpt U mee?

Werkgroep Acties Uitgeest
Frank du Long, vz.

Rodion Trio treedt 
op in Geesterheem

Uitgeest - Dinsdag 24 maart 
om 15.00 uur vindt in woonzorg-
centrum Geesterheem in Uit-
geest een optreden plaats van 
de stichting Muziek in Huis. Be-
langstellenden zijn welkom het 
concert bij te wonen, de toe-
gang is gratis.  Het Rodion Trio 
bestaat uit Diederik Ornée (kla-
rinet), Annelies Vrieswijk (saxo-
foon) en Mark Toxopeus (piano). 
Deze combinatie van instrumen-
ten is uniek en bijzonder veelzij-
dig. Alle bewerkingen zijn van de 
leden van Rodion Trio zelf. Die-
derik Ornée (1983) studeerde 
moderne klarinet aan het Con-
servatorium van Amsterdam. Hij 

won verschillende prijzen. 
Annelies Vrieswijk (1983) stu-
deerde saxofoon aan het Prins 
Claus Conservatorium, aan de 
Kungliga Musikhögskolan en 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam (Master). Annelies 
wil een groot publiek kennis la-
ten maken met de saxofoon in 
combinatie met klassieke mu-
ziek. Mark Toxopeus (1984) be-
gon zijn opleiding aan het Con-
servatorium van Arnhem. Daarna 
behaalde hij zijn master in Am-
sterdam. In 2004 won Mark een 
tweede prijs bij het Nationaal 
Concours van de Young Pianist 
Foundation.

Uitgeest - Modehuis ‘Janets 
modes’ komt woensdag 25 
maart bij de Stichting Uitgeester 
Senioren in De Zwaan de nieu-
we voorjaars- en zomercollectie 
presenteren. Tevens is er gele-
genheid tot het passen van de-
ze mode.
Woensdag 25 maart, van 14.00 
tot 16.00 uur, zaal open 13.45 
uur. Kosten 1,50 inclusief koffie/
thee. Geen voorverkoop.
Meer informatie op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester Se-
nioren, op de eerste etage van 
dorpshuis De Zwaan, Middelweg 
5 in Uitgeest, telefoon: 0251 – 31 
90 20 of via e-mail: s.u.s@inter.
nl.net. Zie ook de website www.
uitgeestersenioren.nl.

Modeshow 
bij de S.U.S.

Uitgeest - Zaterdag 21 maart is 
er weer een oude krantenactie 
bij de Binnenmeerschool aan de 
Langebuurt in Uitgeest. U kunt-
kranten, liefst gewogen en goed 
gebundeld, inleveren tussen 9.00 
en 11.00 uur. Voor iedere 10 kilo 
krijgt u weer een stempel op de 
stempelkaart.

Oud papier 
Binnenmeer

Uitgeest - Team 1 van TTVU 
speelde een thuiswedstrijd te-
gen Nieuw Vennep , oude be-
kenden van de spelers. Halver-
wege de avond keken de Uit-
geesters nog tegen een 3-2 ach-
terstand aan, toen Jeri Fatels 
twee en Victor Tchernov één en-
kelspel gewonnen moesten ge-
ven.  Daarna ging het de heren 
prima af, want vier keer wonnen 
zij. Victor Tchernov ging in zijn 
laatste wedstrijd nog fors onder-
uit, nadat hij de hele avond be-
paald niet in goede doen was. 
Henk Spoelstra was de beste 
man van het team met drie klin-
kende overwinningen. 

Team 2 had een heel zware 
avond bij en tegen Spaarne 3. 
Slechts tweemaal was er enige 
hoop, omdat Billy Fatels en Rene 
van Buren een vijfde game kon-
den forceren echter zonder re-
sultaat. Patrick Rasch kwam niet 
verder dan drie verliespunten na 
drie viergamers. 
Het derde team deed het deze 

week zeer redelijk. Opmerkelijk 
was de sterke avond van Henk 
Pel, die vooral de beste tegen-
stander van Diemen technisch 
en tactisch afblufte. Ruud Pel 
lukte dat niet, maar won wel de 
andere twee partijen. Nico Bal-
tus kwam er eerst niet aan te 
pas, maar won na een achter-
stand toch van zijn derde tegen-
stander. Hiermee had het team 
een mooie 7-3 winst te pakken 
tegen een mogelijke concurrent 
om de onderste plaatsen in de 
poule, want ook de dubbel werd 
in winst omgezet.. 

Het laatste team had het weer 
moeilijk. Weer werd het team 
met een 7-3 verlies geconfron-
teerd. Huib van Leeuwen en An-
toine van der Spek werden van 
tafel geveegd. Dat gebeurde Jel-
le van Werkhoven niet, want hij 
bewijst elke week weer voor de-
ze klasse te goed te zijn. Hope-
lijk is er voor hem in het komen-
de seizoen een plaats in een ho-
ger team.

     Tafeltennisnieuws
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Schaatsseizoen voor Wesley 
Hollenberg (bijna) ten einde

Uitgeest - De 15 jarige Uitgees-
ter Wesley kan terugkijken op 
een mooi schaatsseizoen! Zijn 
prestaties op het ijs zijn de laat-
ste weken uitstekend! Hij heeft 
dit seizoen aan de marathon 
competitie in zowel Alkmaar, als 
ook in Haarlem meegereden. En 
op beide banen heeft dit podi-
umplaatsen voor hem opgele-
verd. In Alkmaar stond hij bij 11 
van de 12 marathons voor C ju-
nioren aan de start, deze wist hij 
allen te winnen, en hierdoor ein-
digede hij op de eerste plaats in 

het eindklassement. 
Ook in Haarlem lukte het hem 
om  3 van de 4 overwinningen op 
zijn naam te schrijven, en daar-
door heeft hij daar de tweede 
plaats behaald.
Vorige week waren in Alkmaar 
de clubkampioenschappen voor 
het langebaan schaatsen. Twee 
avonden schaatsen op de af-
standen 500, 1000 en 1500 me-
ter, ook hierbij was een mooie 
eerste plaats het resultaat.
Afgelopen zaterdag werd in 
Haarlem een interdisciplinai-

re wedstrijd gehouden. De juni-
oren die hiervoor zijn uitgeno-
digd schaatsen allemaal in het 
gewest Noord-Holland/ Utrecht. 
Hier zijn 5 ijsbanen gevestigd, en 
elk heeft een aantal rijders voor 
hun baan aan de starts staan. De 
deelnemende banen zijn; Haar-
lem, Alkmaar, Hoorn, Amsterdam 
en Utrecht. Er wordt een indivi-
dueel, en een banenklassement 
opgemaakt. De junioren die aan 
de start staan rijden 700 me-
ter op de lange baan, shortrack 
heats, (waarbij van de 4 rijders er 
steeds 2 doorgaan, en de andere 
afvallen), en een mass-start. (dit 
bestond uit 12 rondes rijden, met 
tussensprints na 3, 6 en 9 ron-
des)  Bij elke discipline zijn pun-
ten te behalen, en hiervan wordt 
een eindklassement opgemaakt. 
Wesley is bij deze wedstrijd als 
tweede geëindigd, dus weer een 
mooie podiumplek behaald!

Op al deze wedstrijden heeft hij 
ook nog mooie pr’s gereden. Tot 
nu toe heeft hij zijn tijden als 
volgt aangescherpt: 500 m 40.81; 
700 m 58.08; 1000 m 121.00; 
1500 m 202.65; 3000 m 413.54.
De schaatsbanen in Haarlem en 
Alkmaar zijn inmiddels gesloten, 
Wesley reist komende donder-
dag nog af naar Enschede, waar 
hij 19 en 20 maart deelneemt 
aan de kleine vierkamp. Hij rijdt 
een 500 m, 1000 m, 1500 m en 
een 3000 m. Wie weet lukt het 
hem dan nog om zijn tijden nog 
iets aan te scherpen…….. 

Uitgeest - Op zaterdag 7 maart 
werden de jaarlijkse Onderlinge 
Wedstrijden bij turnvereniging 
Unitas  gehouden en het was 
een groot succes. Alle selectie-
turnsters, Jong Talent en recre-
atiemeisjes lieten op deze dag 
hun beste prestaties zien, waar 
ze het hele jaar zo hard voor aan 
het trainen zijn. 
De uitslag: Junioren/Seni-
oren: 1. Annemarie den Boer, 
2. Evelien Schouten, 3. Lea van 
Diemen. Jeugd: 1. Sarah Dum-
pelmann en Kim Schelvis, 2. Bil-
lie Boyle, 3. Elina Muyskens. Pu-
pillen 2: 1. Zoe Guit, 2. Linda 
den Boer, 3. Isa Timmermans. 
Pupillen 1: 1. Shenifa Bommel, 
2. Bente Putter, 3.. Julia de Wildt.

Na de selectie turnsters was het 
de beurt aan alle recreatie en 
jong talent turnsters om hun oe-
feningen te laten zien.
Het was erg druk in sporthal De 
Meet met allemaal trotse papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s en ande-
re familieleden die de kinderen 
kwamen aanmoedigen. Alle kin-
deren hebben het beste uit zich-
zelf gehaald en een aantal kin-
deren gingen naar huis met een 
mooie medaille.

De uitslag: Vrijdagmiddag: 
1. Marieke Nolten 2. Isabel 3. 
Lois Oudejans; 1. Pilar, 2. Anne 
Walbeek, 3. Celine Leyen; Roos 
Frantsen, 2. Liv Beentjes, 3. Indy 
Dokter ; 1. Robin Lammerts van 
Buren, 2. Fe Beentjes, 3. Danique 
van de Vlugt. Jong Talent: 1. Pip 
Loose, 2. Madelief Dijkstra, 3. 
Puck Hessels (zie foto). Maan-
dagmiddag: 1. Zaliwe Mihango, 
2. Tessa Buscop, 3. Feline Ver-
steijne; 1. Jools, 2. Melissa Tromp 
3. Isabelle Putter; 1. Julia Vleugel 
2. Bente Visser 3. Dunya Clee-
re; 1. Roos Funcke 2. Denise de 
Boer  3. Fien van de Vlugt.

       Turnnieuws 
       van Unitas  

YEST!
X-TWO
OPHILIA
MAGNA
SETTER
SYBEL

LEA H. CURVE
MODE ITALIA

GLADIOLENPAD 3
1911 AZ UITGEEST

06 53724229
WWW.SIZEUP4260.NL WWW.FACEBOOK.COM/SIZEUP4260

OPENINGSTIJDEN: 
DINSDAG T/M ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

MAAT 40/60

Prinses Beatrixlaan 1a, Uitgeest. Tel. 06-200 369 21

✁

✁

Super lekkere mandarijnen     10 voor e	2,50

Uit de saladebak

IJsberg-fruitsalade                 
Tweede bak gratis

Aanbiedingen geldig donderdag 19 t/m zaterdag 21 maart

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Bij aankoop van een 
Advocaat of Sinaasappel 
Driehoek-gebakstuk € 8,95

een pakje  
Amandelskrullen € 1,-
Aktie geldig t/m zaterdag 28 maart 2015.

Gebakken kip met oestersaus en verse groentes 
of kipfilet met rode curry 

en verse groentes met witte rijst.
+

 6 Stuks mini loempia's met chillisaus
+

12 stuks Hoso Maki: 
4 x Zalm Maki
4 x Krab Maki

4 x Komkommer Maki 

Actie is geldig tot 31-03-2015 

Maerelaan 24   1962 KC   Heemskerk   Tel: 0251-827788   Fax: 0251-827799 
Bezorgen vanaf € 15,00.

€ 1,00 bezorgkosten voor Heemskerk en Beverwijk, € 3,00 bezorgkosten voor Uitgeest.

Open: Dinsdag t/m Donderdag en Zondag van 14:00 - 21:00 uur. 
Vrijdag t/m Zaterdag van 12:00 - 21:00 uur. Maandag gesloten.

Speciale ACTIE 
menu voor 2 personen

€ 16,50
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Ruud van Egmond 
marathonkampioen
Uitgeest - Uitgeester Ruud van 
Egmond is winnaar geworden 
van het algemeen klassement, 
bij het marathon schaatsen in 
de  C divisie van de KNSB, regio 
west, Noord Holland/Utrecht – 
Zuid Holland. Het marathon sei-
zoen is nu afgelopen, het seizoen 
begon al in oktober. In de eer-
ste wedstrijden van het seizoen 
pakte hij al zijn winst en heeft 
die niet meer afgestaan.  De 
wedstrijden werden gereden in; 
Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, 
Haarlem, Hoorn en Utrecht.   Dit 
seizoen was de finale en tevens 
de laatste wedstrijd in Rotter-
dam.  
Ruud stond met nog 3 wedstrij-
den te gaan ruim 55 punten voor 
op nummer twee. Op de laat-
ste marathonwedstrijd in Rotter-
dam werd hij derde.  De eindze-
ge was binnen, met ruim 57 pun-
ten voor op de nummer twee in 
het eindklassement. Deze eind-
zege betekende tevens promo-
tie naar de landelijke B rijders.  
Dat betekent wel dat er de ko-
mende zomer gericht en keihard 
getraind zal moeten worden om 
in het aankomende seizoen lan-
delijk goed mee te kunnen  met 
de grote mannen.  De afstand 
in deze divisie is  ook meteen 
een stuk langer, het zijn geen 
50 maar 100 ronden. Conditio-
neel zal het in orde moeten zijn, 
maar niet alleen dat, ook zal er 

verder gereisd moeten worden. 
Heerenveen, Groningen , Assen 
en Eindhoven komen er bij.  Ook 
heeft een sponsor zich gemeld 
voor het komend seizoen.  Ruud 
gaat in een regionale ploeg rij-
den, Groene Stroomshop uit Alk-
maar.  Hopelijk gaat het allemaal 
lukken voor Ruud, de basis zal 
gelegd moeten worden in de zo-
mer, maar of dat helemaal gaat 
lukken is nog maar de vraag. 
Ruud gaat een aantal dagen in 
de week voor zichzelf beginnen.  
Hij gaat een rijwiel-herstelbe-
drijf opstarten in Uitgeest.  Hier-
in gaat natuurlijk ook veel tijd 
zitten voor deze jonge onder-
nemer. Ruud heeft ook deel ge-
nomen aan de alternatieve Elf-
stedentocht  op de Weissen-
see in Oostenrijk eind januari. 
Van dit sterke deelnemersveld 
met vooral landelijke A en B rij-
ders  heeft Ruud heel veel  ge-
leerd.  Hij noemt dat ook leermo-
menten, de wedstrijden waarin 
hij startte heeft hij niet uitgere-
den.  Door het hoge tempo van 
de wedstrijden en een valpartij 
door de scheuren in het ijs kwam 
Ruud op achterstand en dan ben 
je gezien. Volgend jaar zal Ruud 
weer in Oostenrijk aan de start 
staan maar wel met meer erva-
ring.  Want hij wist, dat alleen  
mee mogen doen voor hem al 
een overwinning was. (Ton van 
Egmond)

Uitgeest - Acta est fabula! Dit 
zou Wim de Wildt kunnen heb-
ben geroepen na het laatste spel 
van onze clubavond  tegen zijn 
maat Henk Graafsma. Voor Henk 
hoeven we dit gezien zijn ach-
tergrond natuurlijk niet te ver-
talen, maar voor het ‘plebs’ na-
tuurlijk wel: ‘Het spel is uit!’ En 
dat was het inderdaad. Wat zeg 
ik, ‘het spel’? Nee, de spellen. De 
heren, gedegen kaarters maar 
(nog) geen vaste A-lijners, veeg-
den in 24 spellen de vloer aan 
met de voltallige wél vaste A-lij-
ners. Met ruim 62% gaven zij ie-
dereen het nakijken. En wat te 
zeggen van Gré Appelman-Ti-
neke van Sambeek en Milja vd 
Booren-Jeanne Admiraal? In het 
kielzog van Henk en Wim, maar 
met toch een duidelijke afstand, 
scoren beide koppels (die afwis-
selend in de B-lijn en de A-lijn 
spelen) ook heel behoorlijk. Be-
houdens de vaste waarden Ria 
Vessies-Aad Visbeen hebben al-
le andere A-lijners het nakijken. 
Om deze strofe in het Latijn af te 
sluiten: Amen.
De hoogste score van de avond 
zien wij in de D-lijn. Toos en Jaap 
Schalk zijn, sinds deelname aan 
het viertallen, helemaal losge-
gaan, en scoren ruim 65%. Zo zie 
je maar, oefening baart kunst. 
We zullen aan Henk even vra-
gen hoe dat in het Latijn ook al 
weer was.
In de B-lijn zien wij een niet kin-
derachtige score van ruim 62% 

van Riet Schafgans-Leo Tromp. 
En in de C-lijn werd blijkbaar 
heftig strijd gevoerd, de sco-
res liggen namelijk dicht bij el-
kaar en geen van de koppels 
steekt met kop en schouders bo-
ven de anderen uit, maar Nel-
leke vd Kraats-Joke Mooy win-
nen nipt (primus inter pares?). 
In de E-lijn memoreren wij een 
bijna-60% score van Wil vd Pol-
Ank vd Eng. Komende woensdag 
spelen wij de laatste avond van 
de vierde set. 
Wij houden u op de hoogte.

De uitslagen:
A-lijn: 1 Henk Graafsma-Wim 
de Wildt 62,50%, 2 Gré Appel-
man-Tineke v Sambeek 54,17%, 
3/4 Ria Vessies-Aad Visbeen en 
Milja vd Booren-Jeanne Admi-
raal 53,75%; 
B-lijn: 1 Riet Schafgans-Leo 
Tromp 62,08%, 2 Nel Weber-
Henk Zwaan 58,75%, 3/4 Floor 
Twisk-Theo Vijn en Cas v Andel-
Tineke Ligthart 55,42%; 
C-lijn: 1 Nelleke vd Kraats-Joke 
Mooy 56,77%, 2/3 Gerda Geu-
kes-Ans Stephan en Guurtje 
Brakenhoff-Joke Jacobs 53,65%; 
D-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 65,42%, 2 Wim Nugteren-
Jan Aben 61,25%, 3 Elly Stuijt-
Aad Stuijt 55,42%; 
E-lijn: 1 Wil vd Pol-Ank vd Eng 
59,72%, 2 Ank Kager-Hans 
Eijking 56,25%, 3 Lisette Klein-
Ronald Klein 54,17%. 
Paul Wijte

        Bridgenieuws

Uitgeest - Zondagmiddag 22 
maart geven de koren Puur 
Sangh en seniorenkoor Die 
Geestersangers een concert in 
dorpshuis de Zwaan.
Puur Sangh o.l.v. Ineke Mulder 
en Die Geestersangers o.l.v. Ja-
cintha v. Zwet zullen een zeer 
gevarieerd programma zingen 
van meerstemmige liederen van 
buitenlandse en Nederlandse 
componisten, zowel licht klas-
siek als modern. 
Puur Sangh is ruim 12 jaar ge-
leden als kamerkoor opgericht 
door Tida Binkhorst die toen ook 
de dirigente was van Die Gees-
tersangers. Het repertoire van 
beide koren komt voor een groot 
deel overeen, zodat we ook een 
aantal liederen gezamenlijk ten 
gehore zullen brengen.
Beide koren tellen momenteel 
meer dan 20 leden en nieuwe le-
den zijn van harte welkom. 
Het concert begint om 14.30 uur, 
de entree is gratis, maar na af-
loop kan een ieder zijn waarde-
ring laten blijken door een vrij-
willige bijdrage. 
Dit lenteconcert is een mooie 
gelegenheid om met deze Uit-
geester koren kennis te maken 
en wij nodigen U dan ook van 
harte uit om te komen luisteren 
en kijken naar ons optreden.

Lenteconcert 
in De Zwaan

Uitgeest - Na de succesvol-
le jaarvergadering in febru-
ari, waarin onder andere het 
mooie bedrag van 500 euro voor 
de Voedselbank Uitgeest werd 
overhandigd aan mevrouw Plai-
sier, houdt de KVB dinsdag 24 
maart een creatieve avond. De-
ze avond zal worden verzorgd 
door Christa Hoogma die zal la-
ten zien dat je ook zonder bij-
zonder handig te zijn iets leuks 
kunt maken. De avond begint 
om 20.00 uur.

Creatieve avond 
bij de KVB

Uitnodiging voor kinderen:

Palmpasenstokken versieren
Uitgeest - De RK-kerk in Uit-
geest wil de kinderen van de 
basisschool uitnodigen om op 
woensdagmiddag 25 maart naar 
de pastorie te komen. Ze gaan 
die middag een Palmpasenkruis 
versieren. Een Palmpasenkruis 
is een houten kruis dat versierd 
wordt met een haantje en slin-
gers. Je neemt zelf een Palmpa-
senkruis mee, wat crêpepapier 
en wat spulletjes die je aan de 
stok wilt hangen, zoals een zak-
je thee, paaseitjes, een stukje 
zeep, een klein cadeautje. Neem 
zelf ook plakband en een schaar 
mee. 
Het is de bedoeling dat de kin-
deren van 9 jaar of jonger wor-

den begeleid door een volwasse-
ne; vader of moeder, een oom of 
een tante , of oma en opa of een 
lieve buurvrouw of buurman.  De 
kinderen van groep 7 en 8 mo-
gen alleen komen, maar een be-
geleider is daar ook welkom
We beginnen in de pastorie om 
13.30 uur  Eerst wordt er een 
verhaal uit de Bijbel verteld en 
daarna gaan de kinderen naar 
De Klop om de Palmpasenstok-
ken te versieren. De begeleiders 
gaan meteen naar de Klop en zij 
krijgen daar een korte uitleg. 

Optocht met het versierde 
Palmpasenkruis
Op zondag 29 maart is er een 

Palmpasenoptocht. Dan kun je je 
versierde Palmpasenkruis mee-
nemen. Om 11.05 uur verzame-
len de kinderen en hun ouders 
zich op het pleintje van Geester-
heem. 
Daarna lopen de kinderen sa-
men met kapelaan Mario in pro-
cessie naar de kerk. De eucha-
ristieviering met medewerking 
van het koor Sound of Life be-
gint om 11.15 uur. 

Na de H. Mis kunnen de kinde-
ren het Palmpasenkruis wegge-
ven. Meestal wordt dit aan een 
ouder iemand gegeven of aan 
iemand die wel een beetje extra 
aandacht  kan gebruiken. 

‘A Long Story’ in 
Filmhuis de Zwaan
Uitgeest - De film ‘A long sto-
ry’ is vrijdag 20 maart te zien bij 
Filmhuis De Zwaan. Het is het 
speelfilmdebuut van Jorien Van 
Nes, die eerder een Gouden Kalf 
won voor haar korte film Den 
Helder.
De film vertelt een bijzonder 
verhaal over rouw na het ver-
lies van een geliefde. Met mooie 
shots zonder al te veel dramatiek 
wordt het verhaal op een pure 
manier weergegeven.
Het ontroerende verhaal wordt 
op een kalme en verfijnde wij-

ze aan de kijker voorgelegd. De 
lange shots en de indrukwek-
kende close-ups maken ‘A Long 
Story’ op visueel vlak zeer aan-
trekkelijk. 

Toegang 5 euro inclusief een 
kopje koffie/thee voorafgaand 
aan de film. Vrienden van De 
Zwaan betalen 4 euro. 

Kaartverkoop via Boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 of aan 
de zaal (mits nog beschikbaar). 
Aanvang film 20.15 uur.
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‘Maak kennis met tennis!’
Castricum - Op zaterdag, 21 
maart organiseert Tennisclub 
Bakkum op de banen van Ten-
nispark Vinkebaan aan de Si-
friedstraat een clinic voor de 
jeugd. Iedereen is welkom, de 
deelname is gratis. Onder lei-
ding van de clubtrainers wor-
den er spelletjes en wedstrijdjes 
gespeeld. Alle materialen, zoals 
rackets, zijn aanwezig. De clinic 
is van 15.00 tot 16.30 uur. Aan-
melden kan per e-mail: trainers.
tcbakkum@gmail.com. De or-
ganisatie van deze middag is in 
handen van de Commissie Juni-
orentennis, die voor alle jeugdle-
den van zes tot en met zeventien 
jaar het hele jaar door tal van ac-
tiviteiten organiseert.

Ook dit jaar zat de bus rich-
ting het ABN AMRO World Ten-
nis Tournament in de Ahoy Rot-
terdam weer bomvol met kin-
deren en begeleiders (foto). Tij-
dens deze middag zagen zij niet 
alleen Robin Haasse aan het 
werk, maar ook Andy Murray. Op 
het Sports Plaza hadden zij het 
voorrecht om met oud topspeel-
ster Brenda Schultz-McCarthy 
te spelen en wat tips te krijgen 
van Sven Groeneveld, de coach 
van Maria Sharapova. Daarnaast 
werden records neergezet bij 
het balletje hooghouden, hard 
serveren, de ‘petje-op-petje-af’ 
quiz en er werden heel wat prij-
zen binnen gesleept bij de ten-
nismuur.

Verlies dames 
Croonenbrug

Castricum - De dames van 
Croonenburg speelden afgelo-
pen weekend een matige wed-
strijd tegen Leyton, virtueel kop-
loper van de tweede divisie. 

De dames verloren met 0-4. Aan-
staande zaterdag spelen de da-
mes van Croonenburg in sport-
hal de Bloemen om 17.00 de be-
langrijke wedstrijd tegen degra-
datiekandidaat Roosendaal.

Vrijwilligers welkom
tijdens wereldrecord
Limmen - Vrijdagavond 20 
maart opent Limmen Ludiek nog 
een keer de poorten van De Kur-
kenhof. Niet alleen voor kur-
kendrukkers en kurkensorteer-
ders, maar ook voor alle kurken-
nieuwsgierigen. Zij kunnen zien 
waar ruim tweehonderd vrijwilli-
gers nu al ruim drie jaar mee be-
zig zijn. Want monnikenwerk kan 
het wel genoemd worden waar 
stichting Limmen Ludiek aan 
begonnen is. Elke kurk, van de 
meer dan 700.000 kurken, gaat 
zeker zes keer door verschillen-
de handen heen voor een soort- 

en kleurselectie voordat hij met 
zorg en precisie in een portret 
of object van het kurkenmozaïek 
wordt gedrukt. De totale opper-
vlakte van het wereldrecord kur-
kenmozaïek gaat zeker 178 m2 
worden en zal op 5 juni ‘s avonds 
worden onthuld in een show. In 
de week van 2 tot en met 7 juni 
staat het dorpspark aan de Vuur-
baak geheel in het teken staan 
van kurken en Limmen Ludiek. 
Er wordt nu gezocht naar vrijwil-
ligers die deze week willen ko-
men helpen. Ook interesse om 
deel uit te maken van een club 

Toch feest voor Vitesse
Castricum - Voor menige club 
biedt een bekerloting tegen een 
aansprekende tegenstander op 
eigen terrein kansen voor een 
onvergetelijk happening. En dat 
is ook het geval geweest door de 
komst van IJsselmeervogels naar 
de Puikman. Alhoewel niet ieder-
een het koude weer wilde trot-
seren om de ‘Rooien’ van Spa-
kenburg, algeheel landskampi-
oen in seizoen 2010-2011, aan 
het werk te zien, was het gezellig 
druk rond het hoofdterrein. Zo-
als wel een beetje te verwachten 
viel, ging de winst vrij gemakke-
lijk naar IJsselmeervogels. Maar 
daarna barstte het feest pas echt 
los met zanger Bernard Karsten.
Alhoewel de eerste kansen voor 
de Rooien waren was het toch 
Vitesse dat al na enkele minuten 
brutaal de leiding nam. Daar-
voor was overigens wel de me-
dewerking nodig van keeper Van 
Emmerik, die een simpele voor-
zet van rechts toch in zijn eigen 
doel wist te krijgen. Dat bete-

kende tevens het eerste tegen-
doelpunt in het bekertoernooi 
tot nu toe. Maar het grote klas-
severschil was al snel te zien en 
dus was het wachten op de ge-
lijkmaker. En die kwam dan ook 
na zo¹n kwartier spelen. De bij-
na ongrijpbare rechterspits Bry-
an Burgerhout profiteerde weer 
eens van zijn snelheid en bood 
spits Emre Pinar een niet te mis-
sen kans: 1-1. Maar daarna wist 
Vitesse met veel inzet een drei-
gende voorsprong IJsselmeervo-
gels te voorkomen, zodat de rust 
inging met deze gelijke stand. 
Ook de eerste tien minuten na 
rust kon Vitesse het nog bijbe-
nen, maar de daaropvolgende 
tien minuten werd de verdedi-
ging volledig uit elkaar gespeeld. 
Door nog twee goals van Emre 
Pinar en doelpunten van Mai-
kel de Harder en Jeffrey Buiten-
huis werd de stand opgevoerd 
naar 1-5. 
Volgende week uit tegen West 
Frisia in Enkhuizen.

Castricum - Op 13 maart zijn 
nieuwe scorekastjes aangebo-
den aan de voorzitter van  Ta-
feltennisvereniging Castricum.  
Het eerste team maakte bijna 
optimaal gebruik van de cijfer-
tjes op het bord door met 9-1-te 
winnen van tegenstander Am-
stelveen. Daarmee nam Castri-
cum 1 de leiding in de tussen-
stand van de voorjaarscompe-
titie. 

Hoge scores, 
nieuwe kastjes

Introductie slagwerk en 
muziekinstrumenten 

Castricum – Bij muziekvereni-
ging Emergo gaan met ingang 
van 1 april introductielessen voor 
slagwerkinstrumenten en blaas-
instrumenten van start. Deze in-
dividuele lessen zijn bedoeld 
voor kinderen vanaf acht jaar 

met het doel kennis te maken 
met de diverse instrumenten. 

Bel voor vragen René Bos 06-
50662900. Inschrijven kan tot 
en met vrijdag 27 maart: info@
emergo.org. 

die voor een uniek wereldrecord 
gaan? Stuur dan een mail naar 
vrijwilliger@limmenludiek.nl.

Castricum - Voor wie van vro-
lijkheid houdt en beweging is er 
een lachwandeling. De deelne-
mers  leren een aantal manie-
ren om de lach op te wekken. 
Er worden oefeningen en speel-

Lachwandeling se acties gedaan. Trainer is Mar-
leen Heeman.

Op woensdag 1 april  16.00 tot 
17.15 uur. Verzamelen op het 
parkeerterrein in de duinen te-
genover de Geversweg 9. Opge-
ven via heeman@humorcoach.nl
telefoon: 0251674450.

Regio - Donderdagavond is een 
Burgernetmelding uitgegaan na-
dat een vrouw rond 22.00 uur 
was lastig gevallen door een 
man op een scooter. 
De laatste weken zijn er meerde-
re meldingen binnengekomen bij 
de politie over een bromfietsbe-
stuurder die vrouwen in de billen 
knijpt in Heiloo en omgeving, en 

Billenknijper inmiddels is er een aangifte op-
genomen. De politie heeft dit al-
les in onderzoek. De billenknij-
per heeft een blanke huidskleur, 
een slank tot normaal postuur en 
hij is vermoedelijk tussen de 17 
en 25 jaar. Hij rijdt op een don-
kere scooter en benadert vrou-
wen die alleen fietsen, meestal 
in de donkere uren. Hij probeert 
contact met hen te maken, waar-
na hij aan hun billen zit. De poli-
tie is bezig met het onderzoek en 

verzoekt vrouwen die mogelijk 
eerder zijn lastiggevallen, maar 
dit (nog) niet gemeld hebben bij 
de politie om contact op te ne-
men via tel.: 0900-8844. Wie las-
tig gevallen wordt door deze bil-
lenknijper of getuige is van een 
dergelijk incident belt direct met 
1-1-2. 
Gevraagd wordt het kenteken te 
noteren en het signalement door 
te geven aan de meldkamer van 
politie.

Castricum - Namens de win-
keliersvereniging verstopt Simo-
ne Veldt-Bakker al een paar jaar 
eieren op paaszaterdag. Kijk op 
de Facebookpagina Paasei Cas-
tricum met het gouden ei. Daar 
volgen op 4 april tips om de eie-
ren te kunnen vinden. 

Eieren zoeken
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Haalbaarheidsonderzoek 
Landalpark geldverspilling?
Castricum - Vrijdagavond 13 
maart bezochten de SP-Staten-
leden Remine Alberts (lijsttrek-
ker) en Marnix Bruggeman (nr. 
2) een door de afdeling SP-Cas-
tricum georganiseerde informa-
tieve avond waarop het publiek 
in de gelegenheid werd gesteld 
vragen te stellen. 
Eerst werden de Statenleden ge-
interviewd door Roel Sint (kandi-
daat nr. 8) maar al snel werd het 
publiek bij het vragen stellen be-
trokken. Op de vraag hoe groot 
de Statenleden de komst van 
een Landalpark op de Zande-
rij achten, werd gesteld dat die 
kans zeer gering is. ,,De provin-
cie heeft in een oriënterend ge-
sprek met de gemeente al gewe-
zen op de beperkingen die aan 
de bouw van recreatiewoningen 
op deze locatie gebonden zijn. 
Op basis van de informatie die 
nu bij de provincie bekend is, ziet 
de provincie weinig mogelijkhe-
den voor het park vanwege be-
zwaren vanuit ruimte en natuur.” 
Omdat de helft van het recrea-
tiepark DuynParc op grond van 
de provincie ligt en de PWN het 
plan al nadrukkelijk heeft afge-
wezen maakt de kans van sla-

gen van het park zeer gering vol-
gens de SP. ,,Daar komt nog bij 
dat het niet om kleine vakantie-
woningen gaat maar om com-
plete woningen van twee woon-
lagen en dan ook nog meerde-
re woningen voor groepen.  Het 
DuynParc plan is dus al per sal-
do negatief beoordeeld door de 
PWN en blijkens de schriftelijke 
vragen van de SP en PvdD ook 
nog eens geacht op gespannen 
voet te staan met het provinciaal 
ruimtelijk beleid.” 
De SP wil er bovendien op aan-
dringen dat er een integriteit-
beoordeling plaats zal vinden 
als er wel toestemming voor het 
plan wordt verleend. Woordvoer-
der Petra Gazendam: ,,SP-Castri-
cum vraagt zich nu af of het te-
genover de bewoners in het ge-
bied niet gewoon onbehoorlijk is 
om de mensen in onzekerheid 
te laten leven. Menno Twisk van 
het Strandvondstenmuseum en 
pluktuin heeft al tijdens een in-
spraakavond van de gemeente-
raad aangegeven dat hij op de-
ze manier zijn bedrijf niet kan lei-
den. Onfatsoenlijk om deze men-
sen dit aan te doen voor een vrij-
wel kansloos plan.” 

Bram winnaar strandrace
Castricum - De laatste KNWU-
Strandrace van het seizoen vond 
zondag plaats. Winnaar na de 
afstand Castricum-Camperduin-
Castricum was Bram Imming. 

Vlak voor het einde haalde Im-
ming  Ramses Bekkenk in net 
zoals Ronan van Zandbeek. Bij 
de vrouwen was de winst voor 
Alieke Hoogenboom. Rozanne 
Silk werd tweede gevolgd door 
Laura van Regenmortel. 
In de veertig kilometer lange race 
werd dit keer ook het mountain-
bikeparcours in Schoorl gere-
den. 
Op de foto een vader die na de 
fi nish nog even met zijn zoon-
tje gaat uitrijden, nadat dit klei-
ne mannetje heel geduldig heeft 
staan wachten en ondertussen 

Limmen - Afgelopen zaterdag 
werd de fi nale zuid geturnd in 
Beverwijk. Van sportvereniging 
TIOS hadden drie turnsters zich 
hiervoor gekwalifi ceerd: Jill Ley-
en, Suzanne de Jong en Mi-
la Dekker. Mila startte met een 
hoge score op balk (11.75). De 
vloer bracht haar op de vier-
de positie. Uiteindelijk eindigde 
ze op een zesde plaats. Ze mag 
zich revancheren op 28 maart in 
Beverwijk.

Mila door naar 
regiofi nale

Daar gaat ie...
Castricum - Pavle Pavlovic, journalist uit  Bosnië woont zo’n twintig 
jaar in Castricum. Hij maakte foto’s van de bomen die gekapt wer-
den vorige week woensdagmorgen in Alberts Hoeve. Op deze plek 
verschijnen straks acht starterswoningen en twintig gezinswonin-
gen. Ook een mooie foto gemaakt? Mail naar info@castricummer.nl.

Tapasbuffet wordt succes
Castricum - Maatschappelijk Be-
trokken & Tapas koerst af op een 
succesvolle bijeenkomst. Afgelo-
pen weken hebben vele bedrijven 
en vrijwilligersorganisaties zich 
voor het Tapasbuffet aangemeld 
bij Welzijn Castricum. Het Tapas-
buffet, dat op vrijdag 27 maart 
tussen 18.00 en 20.30 uur plaats-
vindt in het gemeentehuis, belooft 
een inspirerende avond te wor-
den. De verwachting is dat mooie 
matches met een hoge gunfac-
tor worden gemaakt tussen be-
drijven en vrijwilligersorganisaties 
en nieuwe ontmoetingen en inspi-
raties centraal staan. Een mooie 
kant is dat het tweerichtingsver-
keer betreft, de vrijwilligersorga-

nisaties bieden tegenprestaties 
aan bedrijven die iets bieden op 
het terrein van diensten, vrijwilli-
gerswerk, kennis of goederen. Het 
gaat bij het Tapasbuffet niet om 
geldelijke ondersteuning door be-
drijven. Vermeld kan nog worden 
dat wethouder Hilbrand Kleinstra 
het Tapasbuffet opent en wethou-
der Ans Pelzer afsluit met het in 
beeld brengen van de resultaten. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
voor bedrijven die in contact wil-
len komen met maatschappelijke 
organisaties en daarmee van be-
tekenis willen zijn voor de lokale 
gemeenschap. Aanmelden kan via 
tel.: 0251 656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

iedere rijder aanmoedigde.  Fo-
to: Nico Lute.

Hagen en houtwallen 
krijgen opknapbeurt

Castricum - Ruim anderhalf jaar 
werken bewoners van de Oos-
terbuurt in Castricum aan het 
herstel en de vernieuwing van 
de vele karakteristieke groene 
elementen in dit oude gedeelte 
van het dorp. Zo werd druk ge-
werkt aan het herstel van de ty-
pische hagen en houtwallen van 
de buurt en zijn er solitaire bo-
men geplant. Een volgend pro-
ject wordt uitgevoerd op zater-
dag 21 maart. 
Op deze laatste werkdag voor-
dat het zomerseizoen begint zal 
de monotone en doorgeschoten 
tuinligusterhaag langs het Kerk-
pad aan de beurt komen. Deze 

struikenrij wordt gevarieerder 
gemaakt en teruggesnoeid. Op 
de plaats van de dode stukken in 
de haag komen nieuwe struiken-
soorten, waardoor vogels en in-
secten een betere leefomgeving 
krijgen. 
Mensen die graag een keer wil-
len mee werken, kunnen zich 
melden bij Peter Mol van Land-
schap Noord-Holland, tel. 088-
0064483 of email p.mol@land-
schapnoordholland.nl. De deel-
nemers verzamelen op het erf 
van de familie Van der Park, 
Breedeweg 53. De werkzaamhe-
den vinden plaats van 10.00 tot 
ongeveer 14.00 uur.

Castricum - Op donderdag 19 
maart van 10.30 tot 12.00 uur 
is Francien Ellermeijer  van de 
NVVS  gastspreker bij de ont-
moetingsgroep slechthoren-
den/doven in Castricum. 

Er zal een presentatie over appa-
ratuur gehouden worden waar-
door slechthorenden een actief 
en sociaal leven kunnen blijven 
leiden. Aan de orde komen: ap-
paratuur voor beter horen zonder 
hoortoestellen, apparatuur voor 
beter horen in bepaalde situa-
ties met hoortoestellen en  alar-
meringsapparatuur. Voorbeelden 
zijn: luisterhulpen, ringleidingen, 
telefoons, soloapparatuur, wek- 
en waarschuwingssystemen. In 
het Rode Kruisgebouw aan het 
Kooiplein 24 a. Meer informa-
tie via via 0251-656562 of info@
welzijncastricum.nl.

Gehoor-
problematiek

Castricum - Steeds meer kinde-
ren in ons land worden de dupe 
van fi nanciële problemen thuis, 
bijna 400.000 kinderen groeien 
op in armoede. 
Nationaal Fonds Kinderhulp wil 
er zijn voor al deze kinderen en 
daarvoor is veel geld nodig. 

De landelijke collecte wordt ge-
houden van 12 tot en met 18 
april. Kinderhulp zoekt collec-
tanten in Castricum. Aanmelden 
kan bij Cindy Liefting, tel.: 0251-
821692, c.liefting@live.nl.

Kinderhulp
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