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Beste profielwerkstuk Rijks en NTR

Castricum - Vrijdagavond 
18 maart reikte staatssecre-
taris van Onderwijs Sander 
Dekker de prijs uit voor het 
beste profielwerkstuk van 
2016, het Junior Fellowship 
van de NTR en het Rijksmu-
seum, aan Anouk van Am-
sterdam en Jonas van Kappel 
van het Bonhoeffercollege. 

In februari van dit jaar werd 
al bekend dat Jonas en 
Anouk met hun onderzoek 
behoorden tot de tien ge-
nomineerden voor de stu-
diebeurs van 1.500 euro per 
persoon. Dat onderzoek ging 
over de ontstaansgeschiede-
nis van het Rijksmuseum en 
of deze typisch is voor de 19e 

eeuw. Een link in het onder-
zoek met het Rijksmuseum 
was verplicht, maar een on-
derzoek zo dicht op het mu-
seum zelf was een riskante 
inzending. 
De jury bestaande uit Ad van 
Liempt, ruimtevaarder André 
Kuipers, hoogleraren van di-
verse geesteswetenschap-
pen van de universiteiten in 
Nijmegen, Utrecht en Am-
sterdam, conservatoren van 
het Rijksmuseum zelf en de 
Geschiedenisleraar van het 
jaar 2015 zouden dit onder-
zoek extra kritisch bekijken. 

Bij de bekendmaking van 
de winnaar door juryvoorzit-
ter Van Liempt werd duidelijk 
dat dat er een stevige discus-
sie was geweest of de vorm 
en creativiteit van het werk-
stuk beloond moesten wor-
den of dat het beste kritische 
onderzoek de prijs moest 
winnen. Ad van Liempt ver-
trouwde geschiedenisdocent 
en begeleider Marieke Kno-
ben na de prijsuitreiking toe 
dat het een dubbeltje op zijn 
kant was geweest. 
Uiteindelijk waren de helde-
re schrijfstijl en de focus op 
de goed geformuleerde on-
derzoeksvraag de reden dat 
de concurrent alsnog het 
bos ingestuurd werd. De do-
cumentaire die ze maakten is 
te zien op www.bonhoeffer.nl 

Castricum  - Afgelopen 
vrijdag 18 maart zijn bij 
lijstengroothandel Krütz-
mann en autogarage Black 
8 op de Gasstraat filmop-
namen gemaakt voor het 
RTL 4 programma Plezier 
en passie. Die dag werd 
ook het atelier gefilmd van 
Berry Kuiper, exposant bij 
Galerie Streetscape. 

Het item van Black 8 is opge-
nomen in het dorp, bij strand-
paviljoen Club Zand en wordt 
aangevuld met eigen filmma-
teriaal. 
Zondag 20 maart was het 
filmteam in de galerie op de 
Dorpsstraat. Saskia Steen-
bakkers vertelt: ,,Het RTL 
filmteam heeft ook de eta-
lages in de Dorpsstraat 63 
gefilmd, waar Nel van Wijn-
gaarden dierenschilderijen 
en Marja Proper brons expo-
seren. Streetscape camou-

fleert leegstand in deze tijde-
lijke etalagegalerie, die niet 
geopend is voor publiek. Be-
langstellenden kunnen voor 
het kopen van een kunstwerk 
terecht in de galerie Dorps-
straat 7, geopend van don-
derdag tot en met  zondag 
14.00 tot 17.30 uur. 
De uitzending is op zondag 3 
april  om 15.30 uur en zater-
dag 9 april om 14.30 uur.” 

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

*PAASTAARTJES
*PAASBROOD/TULBAND

*BONBONEITJES
*PAASHAZEN/EIEREN

TEVEEL OM OP TE NOEMEN

De Roset wenst u heerlijke paasdagen!

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Castricum - Zaterdag 26 
maart mogen alle kinderen 
eieren zoeken in Castricum. 
Deze leuke actie start op Fa-
cebook. Op de pagina Paasei 
Castricum komen er tips over 
twee verstopplekken. Om 
9.00 uur komt de eerste tip 
online. Er worden 120 eieren 
verstopt, en elk gevonden ei 
is goed voor een leuke prijs. 
Deze actie wordt mede mo-
gelijk gemaakt door het on-
dernemersfonds en de win-
keliers van Castricum.

Castricum - Zaterdag 26 

Paaseieren zoeken in dorp!

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Limmen - 6-3-2016: James 
de Ruijte, zoon van Cornelis 
J.H. de Ruijte en Anna J.M. 
Castricum. 7-3-2016: Jai-
my Thijssen, zoon van Nick 
G.A. Thijssen en Maria C. de 
Swart. 8-3-2016: Imke Zofi e 
Dirkson, dochter van Bartho-
lomeus J. Dirkson en Rianne 
F. van Wissen.   

Overleden
Castricum - 8-3-2016: Wil-

helmina Lute, weduwe van 
Johan Hommes. 9-3-2016: 
Hendrika Johanna Postel. 10-
3-2016: Jan de Boer, weduw-
naar van Pieternella Hemke. 
11-3-2016: Birgitte Behrens, 
gehuwd met Robertus J.A. 
Stevens. 12-3-2016: Neeltje 
Boer, weduwe van Adrianus 
Blokland. 14-3-2016: Aaltje 
Pen, weduwe van Jacob G. 
Bus. 
Limmen - 9-3-2016: Petrus 
Pepping.

Zorgen om Jacobusschool
Akersloot - Veel inwoners 
van Akersloot, Historische 
Vereniging Oud Akersloot en 
ook het CDA Castricum ma-
ken zich zorgen over wat er 
met het oude deel van het 
leegstaande scholencomplex 
van de Jacobbusschool aan 
de Kerklaan in Akersloot gaat 
gebeuren.
Daarom heeft het CDA 
schriftelijke vragen gesteld 
aan het college van de ge-
meente Castricum.
Dorien Veldt, carrousellid 
van het CDA Castricum: ,,Het 
scholencomplex van de Jaco-
busschool is aangewezen als 
inbreilocatie voor woning-
bouw. De school is in 1930 
gebouwd in de bouwstijl Am-
sterdamse school; een stijl 
die in deze omgeving zeer 
weinig voorkomt. Na de fu-

sie tot de gemeente Castri-
cum is het schoolgebouw 
opgenomen in het gemeen-
telijk monumentenregister. In 
de technische carrousel van 
28 januari gaf voormalig wet-
houder Klijnstra aan dat er 
ver gevorderde plannen zijn 
voor het gebouw. Het CDA 
wil weten wat de plannen zijn 
en wanneer die bekend wor-
den gemaakt. Verder willen 
we weten of het gevelbeeld 
behouden blijft en of het 
complex een woonbestem-
ming krijgt. Het CDA wil bo-
vendien weten of er overleg 
is met Historische Vereniging 
Oud-Akersloot. Beiden zou-
den graag zien dat het voor-
malig schoolgebouw niet ge-
sloopt wordt en dat dit pand 
een duurzame bestemming 
krijgt.

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

Waar kan ik zien hoe druk 
het is op de weg?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. De belangrijkste 
omleidingsroutes lopen dan door de Wijkertunnel. Als 
er een grote file staat, hoor je dat natuurlijk op de radio. 
Maar tijdens de renovatie van de Velsertunnel is er ook 
een speciale website die de routes, reistijden en drukte 
op de weg realtime weergeeft: IJmondverkeer.nl. Actueler 
krijg je het niet.

Kijk op IJmondverkeer.nl
De site, een initiatief van IJmond Bereikbaar en Rijkswa-
terstaat, is nu al te gebruiken. Zo kun je in één oogopslag 
zien waar het druk is op de weg, wat de vertraging is 
en welke alternatieve routes er zijn. Erg handig als u de 
ergste drukte wilt vermijden. Dat kan bijvoorbeeld door 
eerder of later te vertrekken, een andere route te kiezen, 
thuis te werken, de fiets te pakken of gebruik te maken 
van het openbaar vervoer. ‘Check dus altijd je reistijd en 
route voor vertrek en pas je plannen daarop aan’, zegt Ilkel 
Taner van Rijkswaterstaat. ‘En mijd de spits. Daar help je 
jezelf én anderen mee.’

Grote bedrijven doen mee
Al meer dan honderd bedrijven – waaronder het Rode Kruis 
Ziekenhuis, Tata Steel en strandondernemers – gebruiken 
een speciale variant van de website om hun medewerkers, 
klanten, bezoekers en leveranciers te informeren over hun 
bereikbaarheid. Ze tonen IJmondverkeer.nl bijvoorbeeld in 
hun ontvangstruimtes, op hun eigen website en op intranet. 
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze mogelijkheden 
kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van IJmond 
Bereikbaar.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 20.00 uur  maandag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
De Helleveeg
zondag 16.00 uur

Boris Godunov (ROH)
vrijdag 16.00 uur

zondag & maandag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 

The Assassin 
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 21.00 uur

maandag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 
Rokjesdag 

zaterdag & zondag 18.30 uur
maandag 19.30 uur

Room
donderdag & vrijdag 18.30 uur

zaterdag, zondag  & maandag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

Knielen op een bed violen
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

The Revenant
vrijdag 13.15 uur  

Zootropolis (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur  

zondag & maandag 13.15 uur  
woensdag 14.00 uur  

Zootropolis (NL) 2D
vrijdag 16.00 uur  

zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur  
woensdag 14.00 uur  

Alvin en de Chipmunks: Road Trip
vrijdag & zaterdag 13.30 uur  

zondag & maandag 11.00 uur
Buurman & Buurman  

Al 40 jaar beste vrienden

Programma 24 maart  t/m  30 maart 2016

Connexxion nieuwe 
vervoerder Regiotaxi NH

Castricum - Vanaf 1 april is 
Connexxion offi cieel de ver-
voerder van de Regiotaxi 
Noord-Kennemerland. Het 
vervoer was eerder in handen 
van de Bios-groep. Het gaat 
om een contract dat de ge-
meenten Castricum, Bergen, 
Uitgeest en Heiloo (BUCH) 
samen met Alkmaar, Heerhu-
gowaard, Langedijk als Regio 
Alkmaar hebben afgesloten 
met Connexxion.
De Regiotaxi Noord-Kenne-
merland is er voor inwoners 
die geen gebruik kunnen 
maken van eigen vervoer of 
het reguliere openbaar ver-
voer. De Regiotaxi rijdt ze-
ven dagen per week tussen 
6.00 en 24.00 uur. Connexxi-
on verzorgt het vervoer via de 
Regiotaxi Noord-Kennemer-
land. Voor pashouders geldt 

een starttarief van 0,50 cent 
en een km-tarief van 0,14 
cent. Medisch begeleiders 
en kinderen tot vier jaar rei-
zen gratis mee. Voor ‘socia-
le’ medereizigers en kinderen 
vanaf vier jaar geldt hetzelf-
de tarief als voor de pashou-
der. Alle huidige klanten van 
de regiotaxi worden rond 16 
maart door Connexxion ge-
informeerd over de verande-
ringen. In een brief en folder 
kunnen zij lezen wat de voor-
waarden zijn voor het taxiver-
voer, hoe ze kunnen reserve-
ren en hoe bedragen wor-
den geïncasseerd. De klan-
ten ontvangen daarbij ook de 
nieuwe vervoerspas. De bij-
drage daarvoor is 7,50 euro. 
Wie de pas niet wenst, moet 
dat aangeven bij het Wmo-/
Zorgloket van zijn gemeente.

Annegreet van Bergen 
over de Gouden jaren

Limmen - Limmen Cultuur 
houdt op vrijdag 8 april van-
af 20.00 uur in Cultureel Cen-
trum Vredeburg een lezing 
met schrijfster en journaliste 
Annegreet van Bergen. An-
derhalf jaar geleden is haar 
boek Gouden jaren voor het 
eerst verschenen. De re-
censies waren meer dan lo-
vend. Sinds die tijd heeft zij 
al meer dan 250.000 boeken 
verkocht. Ook staat zij al zeer 
lang in de top-25 van best 
verkochte boeken.
Haar boek was genomineerd 
voor de NS publieksprijs 
en het stond op de short-
list voor de Libris Geschie-
denisprijs. Haar boek Gou-
den jaren vertelt het verhaal 
van de ongekende naoorlog-
se groei die ons leven op al-
le fronten heeft veranderd. Zij 
schrijft boeken over uiteenlo-
pende onderwerpen die haar 
zeer aan het hart liggen, zo-
als over zelfbeschikking en 

burn-out. Wekelijks schrijft zij 
ook column in de krant van 
Zutphen. 
Annegreet van Bergen komt 
bij ons in Limmen vertellen 
over haar boek Gouden jaren 
en neemt leuke foto’s en di-
gitale beelden mee. Meer in-
formatie over prijzen en het 
reserveren van kaarten is te 
vinden op www.limmencul-
tuur.nl.

Vroege Akerpop herleeft
Akersloot - Op zondagmid-
dag 24 april presenteert de 
Historische Vereniging Oud-
Akersloot het eerder die 
week te verschijnen jaarboek 
2016 in de Storey Club, met 
daarin het eerste deel van de 
Akerpop geschiedenis uitge-
breid belicht.
Dat het dorpje aan het Alk-
maardermeer een rijke pop-
geschiedenis heeft is alge-
meen bekend, maar dat er 
sinds de jaren 60 meer dan 
veertig aan Akersloot geli-
eerde bands hebben bestaan 
is ronduit verrassend. Daar-
om is door de redactie van 
De Groene Valck, het jaar-
boek van de Historische Ver-
eniging Oud-Akersloot, aan 
dorp- én muziekkenner Pe-

ter Velzeboer gevraagd of hij 
eens wilde onderzoeken wel-
ke muzikanten en bands er in 
of vanuit Akersloot popmu-
ziek hebben gemaakt. Peter 
wist op het jaarlijkse Walk-
In evenement een aantal mu-
zikanten te strikken om met 
hen de volledige Akerpopge-
schiedenis in beeld te bren-
gen.
Op zondagmiddag 24 april is 
het moment daar. Het jaar-
boek wordt op het podium 
van de Storey Club gepresen-
teerd aan een groot aantal 
van de in dit eerste deel be-
schreven bands en muzikan-
ten. Bluesdiva Tineke Schoe-
maker, de zangeres van Bar-
relhouse, speelt samen met 
De Tophitters een paar num-

mers en ook het Alpha Trio, 
Jan Verduin van De Trouba-
dours, Henk Kerssens en een 
paar bandleden van Switch 
hebben beloofd om muziek 
te komen maken. The Magic 
Strings verzorgt de rest van 
de middag de muzikale om-
lijsting. 
Iedereen is vanaf 15.00 uur 
welkom in de Storey Club. De 
boekpresentatie staat rond 
16.00 uur gepland.

Brand in de schuur
Castricum - Vrijdag om rond 
22.30 is de brandweer met 
spoed uitgerukt voor een 
schuurtje dat in de brand 
stond aan de Dokter de Jong-
hweg. De brandweer heeft de 

brand geblust met twee stra-
len hogedruk van de tank-
autospuit. Tijdens de brand 
heeft de brandweer ook een 
paar gasfl essen uit de schuur 
verwijderd. De vermoedelijke 

oorzaak is kortsluiting, maar 
dit moet uit onderzoek blij-
ken. 
Ook is Salvage ter plaat-
se gekomen om te zorgen 
voor de eerste opvang na de 
brand. De schade in en aan 
het schuurtje is aanzienlijk. 
Foto: Hans Peter Olivier.

De Helleveeg
In de Helleveeg, gebaseerd 
op de succesvolle, gelijkna-
mige roman van A.F.Th. van 
der Heijden, speelt Tiny een 
pittige en imposante ver-
schijning die alle mannen in 
Brabant gek weet te maken. 
Haar twaalf jaar jongere 
neefje Albert is gefascineerd 
door zijn bijzondere tante en 
dol op haar verhalen. Haar 
ouders en haar zus Hanny 
maken zich echter zorgen 

over Tiny. Zal ze ooit de juis-
te man vinden en zich als een 
correcte vrouw weten te ge-
dragen? 

De reden van de moeizame 
band tussen Tiny en haar fa-
milie blijkt echter veel com-
plexer te zijn dan iedereen in 
eerste instantie zou kunnen 
vermoeden. De Helleveeg is 
een bitterzoet familiedrama 
met een sterrencast.

Richard Jones en Antonio 
Pappano pakken hun crea-
tieve samenwerking weer op 
met deze nieuwe productie 
van Mussorgsky’s historische 
meesterwerk, hier ten tonele 
gevoerd in de compacte, eer-

Boris Godunov ste versie uit 1869, in zeven 
akten. Hoge verwachtingen 
zijn er van Bryn Terfels titel-
rol - een der meest complexe 
operarollen in de geschiede-
nis - alsmede John Graham 
Halls verschijning als Prins 
Shuisky en John Tomlinson 
als de vagebondmonnik Var-
laam.
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Melange7 Restaurant & Shopping;
Het meest bijzondere 

horecabedrijf Nederland
Heiloo - Bijna een jaar gele-
den opende Melange7 Res-
taurant & Shopping zijn deu-
ren met een totaal nieuw 
winkelconcept: een combi-
natie van food en shopping 
die helemaal past in deze tijd. 
Hier kan iedereen shoppen 
en eten, borrelen en schoe-
nen passen. Vers brood en 
gebak halen, lingerie pas-
sen en kinderkleding uitzoe-
ken. Ook zijn de sfeervolle in-
terieuraccessoires van Riviè-
ra Maison hier volop verkrijg-
baar. Kortom, een multizintui-
gelijke beleving!
Om de gasten van het res-
taurant constant te blijven 
verrassen organiseert Me-
lange7 Restaurant maande-
lijks Wining & Diningavon-
den. Op deze drukbezoch-
te avonden kan men genie-
ten van een heerlijk viergan-
gendiner in combinatie met 
een perfect passend wijnar-

rangement. Natuurlijk kan ie-
dereen ook met vrienden ge-
woon gezellig gaan borrelen 
aan de bar of met vriendin-
nen lunchen. 

Op zoek naar een culinair ca-
deau? In de inpandige deli-
catessenshop lonkt een rijk 
assortiment aan bijzonde-
re wijnen en heerlijke hoog-
waardige oliën en azijnen. 
Leuk als cadeau, maar na-
tuurlijk ook onmisbaar in de 
keuken thuis.

Modeshow
In Melange7 Shopping wor-
den ook regelmatig verschil-
lende activiteiten georgani-
seerd. Op zaterdag 26 maart 
houdt Melange7 Restaurant 
& Shopping een spectacu-
laire modeshow. Tijdens de-
ze modeshow presenteren 
prachtige modellen de nieu-
we voorjaars-/zomercollectie. 

Neem een lekker drankje aan 
de bar, of geniet van een fa-
shionlunch, voordat de mo-
deshow van start gaat, of re-
serveer een fashiondiner na 
de modeshow. Voor de eer-
ste honderd betalende klan-
ten is er een leuke goodie-
bag. Melange7 is te vinden 
op de Kennemerstraatweg 
99-103 in Heiloo.

Beken kleur deze zomer!
Hizi Hair kleurexperts 

adviseren graag

Castricum - Het voorjaar 
begint goed met de mooi-
ste nieuwe haarkleuren bij 
de kleurexperts van Hizi Hair. 

De veelzijdige collectie 
van Shoes van den Broek
Castricum - De nieuwe col-
lectie voor het voorjaar en zo-
mer is weer gearriveerd bij 
Shoes van den Broek, schoe-
nen voor een mooie prijs ver-
sus kwaliteit. De dames-
schoenen van het merk Ara, 
Aco, Marco Tozzi en Capri-
ce zijn te vinden in vele leu-
ke modellen in pasteltinten, 
waar onder rosé, zilver, blauw, 
champagne en natuur-
lijk in een witte kleur; spor-
tief en elegant. Allen vervaar-
digd van hoogwaardig leer 
met trendy details.  De col-
lectie is zomers, licht, fl exibel 
en comfortabel. De gemak-
kelijke sportieve Aco dames-
schoen kenmerkt zich door de 
brede leest en de uitneemba-
re binnenzool. De Caprice da-
messchoen staat bekend om 
het zogenaamde ‘walking on 
air’; een gevoel dat gecreëerd 
wordt door de met luchtballe-
tjes vervaardigde binnenzool 
die zorgt voor luchtcirculatie 
en massage van de voet tij-
dens het lopen. De antishock 
hak zorgt voor demping en 
tezamen verhoogt de hak het 
draagcomfort. Diverse model-
len sandaaltjes van Caprice 

zijn uitgevoerd met een zach-
te ‘memory foam’ binnenzool, 
die de vorm van de voet aan-
neemt. Voor heren is ook een 
mooie voorjaarscollectie sa-
mengesteld, onder andere 
van de merken Brunotti en 
Ara, beiden met een uitneem-
bare binnenzool. De collectie 
is uitgebreid met het Italiaan-
se merk Zen. Zen kenmerkt 
zich door zijn lichtgewicht, 
een maximum aan comfort 
en Zen heeft alle functies van 
topkwaliteit schoeisel.
Aan de collectie lichtgewicht 
wandelschoenen van het Ita-
liaanse merk Grisport is een 
nieuw model toegevoegd; een 
mooie beige lage, waterafsto-
tende wandelschoen met uit-
neembare binnenzool voor de 
prijs van 67 euro. Naast de 
dames- en herenschoenen is 
Shoes van den Broek al vanaf 
1974 gespecialiseerd in veilig-
heidsschoenen.
Shoes van den Broek is te vin-
den op de Beverwijkerstraat-
weg 6 in Castricum, tel.: 0251-
650190, info@shoesvanden-
broek.com. Bezoek ook eens 
de website: www.shoesvan-
denbroek.com.

Want in aanloop naar deze 
zomer wordt kleur bekend. 
Naast een zongebruinde 
huid, wordt gekozen voor de 
mooiste kleurencombinaties 
en kleurtechnieken, die het 
haar diepte geven. Met één 
van de prachtige kleuren-
combinaties als de bronde, 
een combinatie van verschil-
lende tonen blond en bruin, 
ronze, een mix van rood, ko-
per en bruin, en rose gold zit 
iedereen deze zomer sowieso 
goed. Hiernaast zijn ook sub-
tiele pasteltinten ongekend 
populair.
Natuurlijk kan er ook geko-
zen worden voor de beken-
de zomerse high ligts, de be-
kende opgelichte plukjes die 
zijn ingezet vanaf de hoofd-
huid. Voor een meer natuur-

lijk effect is er de subtiele ba-
bylight variant, met extra fi jne 
plukjes. Een andere �natural 
look¹ wordt gecreëerd met 
de balayage, waarbij de aan-
zet van het haar donker is en 
richting de punten met een 
vegende techniek het haar 
lichter wordt gemaakt. Ex-
tra veel lichteffecten? Ga dan 
voor een Ombre kleuring. 
Deze kleurtechniek is fan-
tastisch in combinatie met de 
halfl ange bob, die deze zo-
mer veel zien is.

Hizi Hair inspireert en infor-
meert via haar Facebook-
pagina regelmatig over de 
mooiste kapsels en nieuw-
ste trends voor hem en haar. 
Voor een persoonlijk advies 
over een perfecte zomerkleur 
en styling is iedereen bij de 
Hizi Hair in Castricum zes da-
gen per week welkom zon-
der afspraak. Hizi Hair Cas-
tricum is te vinden in win-
kelcentrum Geesterduin. Kijk 
ook op www.hizihair.nl of 
ww.facebook.com/hizihair.

Bakkum - In en om Bezoe-
kerscentrum De Hoep is van 
alles te doen met Pasen. De 
paashaas heeft in de Hoep-
tuin een speurtocht uitgezet 
om jouw paas- en haasken-
nis te toetsen. 

Bij de balie van het bezoe-
kerscentrum is voor een euro 
een speurtocht op te halen. 
Na het speuren krijgen de 
kinderen een kleine paasver-

Pasen in en
om De Hoep

rassing. Ouder dan acht jaar? 
Dan is het mogelijk op Twee-
de Paasdag om 9.00 uur mee 
te gaan op paddenexcursie. 

Paddendeskundige Thea 
Spruijt geeft antwoord op alle 
vragen over de paddentrek. 
Na afl oop van de excursie is 
er in de fi lmzaal een fi lm te 
zien over deze jaarlijkse trek 
van padden en kikkers naar 
het water. In De Hoep is de 
wisseltentoonstelling over 
Nederland waterland te zien 
en de vaste tentoonstelling 
over het drinkwaterzuive-
ringsproces.

Gratis workshop Mindful wandelen
Castricum - Indigo orga-
niseert voor de inwoners 
van Castricum een gratis 
workshop Mindful wande-
len. 

De cursusleidster vertelt over 
Mindfulness in het alge-
meen, gevolgd door enkele 
oefeningen. Daarna staat er 

een korte wandeling op het 
programma, waarbij de deel-
nemers oefenen in het rich-
ten van aandacht. 

Mindfulness kan helpen om 
los te komen uit ingesleten 
patronen en meer rust creë-
ren in de maalstroom van ge-
dachten. Op dinsdag 5 april 

van 9.30 tot 11.30 uur bij 
het Lescentrum op het ter-
rein van Dijk en Duin, Ou-
de Parklaan 125. Verzamelen 
bij kamer 0.15 op de begane 
grond. 

Aanmelden kan via tel.: 088-
3571100 of secretariaatindi-
go@indigonoordholland.nl.
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Jouke en Tess naar NK 
trampolinespringen

Castricum - Op zaterdag 5 
en 12 maart vonden de eer-
ste twee landelijke plaat-
singswedstrijden trampoli-
nespringen in de A/B klasse 
plaats in Alkmaar en Zoeter-
meer. Castricummers Jouke 
Windig en Tess de Vries wis-
ten zich na twee van de drie 
wedstrijden al te verzekeren 
van plaatsing voor het NK 
trampolinespringen. 

Het NK is op 25 en 26 juni  
in Ahoy Rotterdam. De der-
de plaatsingswedstrijd is op 
9 april bij Triffis in Sportcom-
plex de Meent in Alkmaar.

Tess (13) en Jouke (9) komen 
dit wedstrijdseizoen voor het 

eerst uit in de nationale B 
klasse. De talentvolle tram-
polinespringers trainen bij 
het Talent Opleidings Cen-
trum van trampolinevereni-
ging Triffis in Alkmaar onder 
begeleiding van Sven Mooij. 
Tess zit in de brugklas HAVO/ 
VWO op de Topsport talenta-
fdeling van de OSG Willem 
Blaeu. Zij traint twaalf uur 
iper week om op dit niveau te 
kunnen presteren. Jouke zit 
in groep zes van de Juliana 
van Stolbergschool in Castri-
cum en traint daarnaast ne-
gen uur per week. 
In mei zullen ze ook aan een 
internationale wedstrijd deel-
nemen in het Duitse Sörup, 
de Ostseepokal. 

Inzameling 
voor armsten
Limmen - Ook dit jaar wil de 
Parochiële Caritas Instelling 
weer een inzameling houden 
op Witte Donderdag. Vorig jaar 
haalden ze vijf gevulde man-
den op. ,,Omdat Witte Donder-
dag in het teken staat van de-
len, willen wij dat ook doen met 
onze medemensen die het niet 
zo breed hebben. Wij vragen ie-
dereen iets weg te geven, bij-
voorbeeld een pak koffie, thee, 
rijst, pannenkoekmix, koek, 
drinken. Graag producten die 
lang houdbaar zijn. Alles wat 
wij binnenhalen, gaat naar de 
Voedselbank waar ook mensen 
in Limmen gebruik van maken.” 
Inzamelen op Witte Donderdag 
24 maart om 19.30 uur in de 
Corneliusparochie. Iets afgeven 
in de pastorie of neerzetten in 
deMariakapel die overdag open 
is, kan ook. 

Castricum - Op zaterdag-
avond 9 april wordt de vei-
ling van FC Castricum geor-
ganiseerd. Men kan zich van-
af 19.15 uur inschrijven voor 
de veiling en een biednum-
mer bemachtigen. 
Om 20.00 uur gaat de veiling 
van start. Voorafgaand aan 
de veiling wordt er een lote-
rij gehouden. De jeugd van 
FC Castricum is al druk met 
loten verkopen. De trekking 
van de loterij is omstreeks 
16.30 uur in de kantine. Geen 
zin om tussendoor naar huis 
te gaan?! Geen probleem, er 
is een mogelijkheid om na 
de loterij om 17.30 uur aan te 
schuiven voor een  buffet in 
de kantine voor vijf euro per 
persoon. Dit is mede moge-
lijk gemaakt door de Johan-
na’s Hof. Nieuwsgierig ge-
worden naar de kavels? Ga 
naar www.fccastricum.nl en 
bekijk daar de powerpoint 
presentatie.

Veiling bij FC 
Castricum

Biljartclub voor ouderen 
viert 35-jarig bestaan
Castricum - Het was feest 
bij de biljartclub voor ou-
deren (BVO), de club be-
stond 35 jaar. De hele week 
werd elk dagdeel begonnen 
met koffie met gebak en er 
werd afgesloten met een bit-
tergarnituur. Die hadden ze 
voor een feestelijk prijsje be-
steld bij De Roset en De To-
ren.  Bloemen werden uitge-
reikt aan Maarten Voogt, me-
deoprichter van de BVO en 
nog steeds actief als biljarter.
BVO heeft op dit moment 

zo¹n honderd leden met ge-
middeld vijftien leden per 
dagdeel. Er zijn tijden ge-
weest met 170 leden met een 
maximum van 24 leden per 
dagdeel en een wachtlijst. 
De BVO speelt in het biljart- 
en bridgecentrum aan de 
Stetweg 41a in Bakkum van 
maandag tot en met vrijdag 
op alle ochtenden en daar-
naast ook elke woensdag-
middag en woensdagavond. 
Voor meer informatie: Joop 
Mooij, tel.: 0251-656339.

Simone Veldt-Bakker bij 
Perspectief vereeuwigd

Castricum - Bij Perspectief, 
de ateliers voor beeldende 
vormgeving, is weer een ver-
volg gegeven aan de jaarlijk-
se traditie om een bekende 
Castricumse inwoner op een 
expressieve manier te ver-
eeuwigen. Zaterdag was het 
de beurt aan Simone Veldt-
Bakker om zich van alle kan-
ten te laten observeren om 
de veertien verzamelde kun-
stenaars in de gelegenheid 
te stellen scheppend bezig te 
zijn met haar persoon.
Enigszins timide geworden 
door alle aandacht troonde 
Simone, de tegenwoordige 
bedrijfsleider van ‘Bij Bakker’, 
de snoepwinkel voor kunste-
naars in de Dorpsstraat, op 
haar zetel in het atelier van 
Perspectief. Na een kwartier-

tje poseren werden de eer-
ste contouren al duidelijk. De 
verschillende gehanteerde 
technieken en het gebruik-
te materiaal leverden verras-
sende resultaten. Zelfs twee 
maal werd het model in cha-
motteklei opgezet. Met hier 
en daar een deskundige aan-
wijzing van docente Maria 
Heideveld, oogden de wer-
ken nog professioneler.
Nieuwsgierig geworden en 
vol bewondering voor de 
werken maakte Simone na 
twee uur een ronde langs de 
eerste resultaten. Het zal nog 
moeilijk voor haar zijn om op 
zaterdag 4 juni, bij de ope-
ning van de kunstfietsrou-
te in Castricum, een keuze te 
maken uit de dan tentoonge-
stelde werken. Foto: Ton Pots.

Skere Heren bij Bakkerij
Castricum - Skeer is een an-
der woord voor blut of arm-
zalig. De mannen van de hip-
hop/rockband Skere Heren 
zijn misschien wel ‘skeer’, 
maar ze hebben een hoop te 
bieden. Afgelopen weekend 
hebben de heren akoestisch 
opgetreden op straat in Cas-
tricum, om hun optreden in 
de Bakkerij te promoten. Gi-
tarist Jur de Vries zegt: ,,Je 
merkt aan de reactie dat de 
inwoners van Castricum nog 
nooit een akoestisch rapop-
treden hebben gezien. Maar 
ze reageerde er goed op. 

We hebben zelfs een beet-
je kleingeld verdiend.” Za-
terdag 26 maart komen de 
Skere Heren naar de Bak-
kerij. De rapper Marvin Vier-
bergen zegt: ,,Ik kom al een 
paar maanden naar de Bak-
kerij en ben de host bij hun 
evenement Tribe Loves Beats. 
Er is in die zaal altijd een leu-
ke sfeer. Ik heb zin om met 
mijn band daar te spelen!” De 
deuren gaan aanstaande za-
terdag om 21.00 open en de 
entreeprijs is vijf euro. Naast 
Skere Heren treedt ook de 
band Plutonium op.

Verdonk blijft op stoom
Akersloot - Henk Verdonk 
junior is donderdagavond op 
sportcomplex De Cloppen-
burgh om de KPB-mountain-
bikecup weer tot winnaar uit-
geroepen. Achter de uitein-
delijke winnaar ging het er 
fel van langs tussen Wilfred 
Knegt, Henk Louwe en de 
jongste van de Verdonken 

Wim. Wilfred Knegt kon zich 
definitief losmaken van de-
ze strijd en een zekere twee-
de plaats pakken. Spannend 
bleef het tot het eind gaan 
om plek drie en vier tussen 
Wim Verdonk en Henk Lou-
we, waarvan Verdonk ver-
dienstelijk het podium com-
pleet maakte.
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De nieuwe EHBO’ers
Castricum - Onder leiding 
van EHBO’er Bianca Könst 
hebben leerlingen van de Ju-
liana van Stolbergschool met 
hulp van ouders afgelopen 
week hard gewerkt aan de 
EHBO-vaardigheden. De kin-
deren schrijven in een pers-
bericht: ,,Elke dag kregen we 
praktijkles over de noodver-
voersgreep van Rautek, de 
stabiele zijligging, het aan-

leggen van verbanden, wat 
te doen bij brandwonden 
en nog veel meer. In de klas 
hadden onze juf en mees-
ter al eerder alle theorie be-
handeld en laten zien hoe al-
le dingen in de praktijk gaan. 
Vrijdag was het examen. Net 
voor half vier werd de uitslag 
bekendgemaakt en kregen 
we te horen dat iedereen ge-
slaagd was.”

Week van het sportplezier
Clinic dames Croonenburg 
Castricum - Afgelopen zon-
dag gaven de Dames 1 van 
volleybalvereniging Croo-
nenburg onder leiding van 
trainer Danny van de Ou-
tenaar twee clinics van een 
uur aan de meisjes jeugd van 
twaalf tot zestien jaar. Deze 
sloot aan bij de week van het 
sportplezier. 
Speelster Loisanne Kaal: ,,Ik 

heb ontzettend veel geleerd 
en het was behoorlijk inten-
sief. Dit was echt een leuke 
clinic.” Samen met nog vier 
andere speelsters is Loisan-
ne uitgenodigd om stage te 
lopen bij het eerste dames-
team. Voor meer informatie 
over jeugdvolleybal bij Croo-
nenburg kijk op www.croo-
nenburg.nl

Berend van de Berg 
Trio bij Jazz in Bakkum

Bakkum - De invloeden van 
musici als Clare Fisher en Bil 
Evans zijn terug te horen in 
het prachtige spel van pia-
nist Berend van de Berg. Hij 
studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag 
en docent  aan het Conser-
vatorium van Amsterdam. Hij 
heeft gespeeld met de jazz 
coryfeeën John Clayton, Dee 
Daniëls, Chet Baker en Toots 
Tielemans. Hij begeleidde 
Ann Burton, Denise Jannah, 
Astrid Seriese en vele ande-
ren. Hij schreef kinderliedjes 
voor kindertheaterprogram-
ma’s.
Op dit moment speelt hij in 

het Hein de Jong Quartet en 
is begeleider van  saxofonist 
Ferdinand Povel en drum-
mer John Engels. Ten slot-
te kan nog worden vermeld 
dat hij de laatste jaren veel-
vuldig zijn medewerking ver-
leent aan producties van Ma-
thilde Santing.

Berend zal eigen composities 
ten gehore brengen van zijn 
kort geleden uitgebrachte al-
bum ‘New Horizons’, met Erik 
Robaard (bass) en Joost Kes-
selaar (drums). Foto Weyert 
de Boer. In Fase Fier Eten en 
Drinken op zondag 27 april 
aanvang 16.00 uur. 

www. .nl

www. .nl

Paashaas in Dierenduintje
Castricum - Op eerste en 
tweede paasdag zijn kinde-
ren en hun (groot)ouders 
welkom bij kinderboerderij ‘t 
Dierenduintje om paaseitjes 
te zoeken. 
Van 11.00 tot 15.00 uur kun-
nen de kinderen op het ter-
rein en tussen de dieren vijf 
paaseieren per persoon zoe-

ken. Als zij de gevonden ei-
tjes inleveren bij de paashaas 
krijgen zij in ruil een paas-
lekkernij. De paashaas gaat 
graag op de foto met de kin-
deren. Entree is gratis. Het 
Dierenduintje is gelegen na-
bij station Castricum, op de 
Duinenboschweg 1A in Cas-
tricum.

Open brief PvdA aan 
Castricummers  

In een ‘open brief’ reageert de PvdA deze week op de beschuldigingen 
die de laatste weken aan het adres van PvdA en CKenG zijn geuit. Vol-
gens deze beschuldigingen zouden PvdA en CKenG zelf schuldig zijn 
aan de bestuurscrisis die Castricum momenteel teistert. In de deze week 
op de website van de PvdA gepubliceerde brief aan VVD, D66, CDA en 
GDB geeft de fractievoorzitter van de PvdA, Dave van Ooijen, een ana-
lyse over het ontstaan van de crisis. Te lezen is dat de fractievoorzitters 
van D66 en VVD, Marcel Steeman en Kees Rood, de afgelopen maan-
den geweigerd hebben naar de waarschuwingen van PvdA en CKenG  te 
luisteren en dat wethouder Klijnstra, die soms een grillig en intimiderend 
gedrag vertoonde, steeds meer een politiek risico dreigde te worden.

In tegenstelling tot wat door D66 en VVD wordt beweerd, is er tussen 
de coalitiepartijen nooit afgesproken dat een eventuele motie van wan-
trouwen nooit zou worden gesteund. D66 en VVD hebben begin januari 
geprobeerd CKenG en PvdA een tekst te laten ondertekenen waarin zij, 
nog voordat alle vragen waren beantwoord en alle feiten op tafel lagen, 
moesten verklaren dat de vragen over de overschrijdingen van de kosten 
voor inhuur adequaat en volledig waren beantwoord. Ook diende zij het 
volledig vertrouwen in de heer Klijnstra uit te spreken.

In de open brief roept de PvdA de partijen in de raad op hun oude 
manier van politiek te bedrijven los te laten. Partijen dienen bereid te 
zijn met elkaar te praten, de deur niet dicht te gooien en compromissen 
te sluiten. Volgens de PvdA hebben VVD en D66 zelf de bestuurscrisis 
veroorzaakt door uit de coalitie en het college te stappen. En daar was 
totaal geen reden voor. De motie van de oppositie die na een schorsing 
ook door PvdA en CKenG werd gesteund, had enkel en alleen betrek-
king op wethouder Klijnstra die de raad onjuist en onvolledig had geïn-
formeerd.
De onderhandelende partijen (VVD, D66, CDA en GDB) streven naar 
een college dat kan rekenen op een nipte meerderheid van een raads-
zetel in de raad. Volgens de PvdA is een college dat slechts kan rekenen 
op de steun van twaalf raadleden veel te onstabiel. In de gemeenteraad 
van 17 maart hebben we kunnen zien waar dat de komende twee jaar 
toe kan leiden. Door de afwezigheid van Cees Hollenberg (GDB) bleken 
de stemmen bij het eerste de beste onderwerp te staken: elf stemmen 
vóór en elf stemmen tegen. Waar de gemeente nu behoefte aan heeft 
is een college met een sociaal gezicht dat kan rekenen op een ruime 
meerderheid in de raad. 
PvdA Castricum

Akersloot - Na de teleur-
stellende nederlaag van 
vorige week van CSV/
Meervogels tegen Nieu-
wegein om de tweede 
plaats was het nu tijd om 
te revancheren tegen de 
handballers van US uit 
Amsterdam. 

Om nog mee te kunnen 
draaien voor die tweede plek 
moest er deze wedstrijd ge-
knokt worden om de punten 
in Akersloot te houden. De 
ruststand was 8-11 voor US.
De tweede helft moest CSV/
Meervogels vol erin gaan om 
nog een kleine kans te be-
houden voor die felbegeerde 
tweede plaats. US kon verder 
uitlopen tot een stand van 
9-14, maar daarna in tien mi-
nuten tijd wist CSV/Meervo-
gels terug te komen tot een 
stand van 14-14. 
Snel werd duidelijk dat US 
alles al had gegeven en de 
overwinning niet meer in ge-
vaar zou komen. De thuis-
ploeg kon genieten van een 
19-15 voorsprong en met 
nog vier minuten op de klok 
was dit genoeg. Uiteindelijk 
kon US nog iets terug doen, 
maar spannend werd het niet 
meer. De overwinning was 
binnen met een stand van 
20-18.
Nu volgt er een weekend rust 
en zal de competitie de week 
daarop weer hervat worden. 
De mannen mogen dan af-
reizen naar Den Haag voor 
de laatste uit wedstrijd van 
dit seizoen tegen de hekken-
sluiter Hellas 2.

Overwinning 
CSV/Meervogels
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Volop lente bij Frits Janssen

Akersloot - Wie bij Tuincen-
trum Tuinaanleg Frits Jans-
sen binnenloopt krijgt van-
zelf lentekriebels. De prach-
tig bloeiende planten, vaste 
planten, heesters, coniferen 
en klimplanten zijn van de al-
lerbeste kwaliteit. Tuincen-
trum Tuinaanleg Frits Jans-
sen is dan ook al ruim 34 jaar 
het vertrouwde adres, waar 
men alles voor de tuin onder 
één dak vindt. 
Naast beplanting is er volop 
sierbestrating, tuingereed-
schap, hardhouten schuttin-
gen en tuinverlichting. Om de 
tuin weer lenteklaar te ma-
ken mag een goede onder-

grond niet ontbreken en hier-
voor heeft Frits Janssen een 
uitgebreid assortiment aan 
meststoffen, tuinaarde en 
potgrond. Zo is er ook alles 
voor de liefhebbers van een 
groenten, kruiden en fruit-
tuintje. 
Het bijbehorende hoveniers-
bedrijf staat ook goed aange-
schreven in de regio. Een tuin 
aanleggen is een vak apart, 
maar voor de ervaren hove-
niers is dit geen enkel pro-
bleem. Zij leveren een prach-
tig eindresultaat af van elke 
tuin. Dennis Janssen: ,,Het 
voordeel van het tuincen-
trum en hoveniersbedrijf sa-

men is dat men alles voor-
af kan bekijken. Een vrijblij-
vend gesprek over de aanleg 
en inrichting van de tuin is 
altijd mogelijk.” Binnen staat 
er een nieuwe collectie aan 
potterie en bloembakken. De 
‘wooden look’ bloembakken 
zijn trendy net zoals de hou-
ten bloembakzuilen. Voor ori-
ginele woonaccessoires en 
sfeerartikelen kan iedereen 
hier ook terecht. Voor wie 
niet kan kiezen is er de ca-
deaubon. Deze wordt fees-
telijk ingepakt. Er is een uit-
gebreide dierenafdeling waar 
men alles vindt voor elk dier. 
Van voer voor kippen en ka-
naries tot speelgoed voor de 
hond en kat. Ook voor paar-
den is er een uitgebreid as-
sortiment aan paardenvoer 
en accessoires. Alles is in 
klein en grootverpakking ver-
krijgbaar, en dit alles voor 
een zeer scherpe prijs. 
Tweede Paasdag is Tuincen-
trum Tuinaanleg geopend 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Het adres is Klein Dorregeest 
3a. Kijk voor meer informa-
tie op www.tuincentrumfrit-
sjanssen.nl. 

Ideal Standard presenteert: 
Revolutionair Aquablade 
waterval spoelsysteem

Regio - Ideal Standard heeft 
het revolutionaire waterval 
spoelsysteem AquaBlade ont-
wikkeld. Hiermee gaat de le-
verancier nog een stap verder 
dan de randloze wc’s, zowel in 
comfort als in design.
Als toonzettende ontwikkelaar 
van complete badkamerop-
lossingen heeft Ideal Standard 
een reputatie hoog te houden. 

Met AquaBlade® schrijft Ide-
al Standard een nieuw hoofd-
stuk in de geschiedenis van 
de wc-spoeltechniek.
De extra hoog gepositioneerde 
spoelopening creëert een ‘wa-
terval’ vanaf de toiletrand die 
samen met twee sterke water-
stralen voor een extra krachti-
ge spoeling zorgen, zelfs met 
een beperkt watervolume van 

4,5 liter. Ongekende hygiene 
en eenvoudig schoon te ma-
ken. Het exclusieve en gepa-
tendeerde AquaBlade water-
valspoelsysteem garandeert 
een 100% reiniging van het 
complete spoelvlak onder de 
spoelopening. Dit in tegen-
stelling tot bestaande spoel-
systemen,  waar 20% van 
het oppervlak niet wordt ge-

spoeld. Dit zorgt voor extra 
hygiëne en geeft een groot 
schoonmaakgemak. Door de 
gestroomlijnde waterstralen 
zijn de closets ook nog stiller 
in vergelijking met bestaande 
spoelsystemen. In de nieuwe 
Dea serie bewijst AquaBlade 
dat de superieure spoeltech-
niek en hygiëne optimaal sa-
men gaan met een uitmunten-

de vormgeving. De AquaBlade 
technologie is ontworpen met 
strakke en moderne lijnen. De 
Ideal Standard AquaBlade is 
bij Versani nu extra voordelig 
verkrijgbaar. Bovendien krijgt 
iedereen er een gratis Soft-
close toiletzitting bij. Versa-
ni Alkmaar, Zijperstraat 34 in 
Alkmaar, telefoon 072-528 08 
92, www.versani.nl. 

Lezing over darmklachten
Regio - Buikpijn, prikkelba-
re darm, verstopping, diar-
ree, eczeem en andere huid-
problemen, chronische ver-
moeidheid, slapeloosheid, 
depressie, angsten, onver-
klaarbaar stressgevoel of  
hormonale stoornissen; het 
zijn enkele voorbeelden van 
uiteenlopende vage klachten 
waarvoor  vaak nog geen op-
lossing is gevonden. In veel 
gevallen is de darm de boos-
doener. 
Op dinsdagavond  5 april 

houdt Frank Jonkers, de op-
richter van BodySwitch, een 
lezing over dit onderwerp.
De lezing is bedoeld voor 
iedereen die meer wil we-
ten over klachten die voort-
komen uit de darmen, zo-
wel bij kinderen als volwas-
senen. Frank Jonkers gaat in 
op symptomen die wijzen op 
een verstoorde darmwerking 
en voedingsstoffen die deze 
kunnen veroorzaken. Voor-
beelden zijn lactose in zui-
vel, gluten in brood en pas-

ta, of bepaalde stoffen in op 
zichzelf gezonde voedings-
middelen, zoals knofl ook en 
andere kruiden en spece-
rijen, noten, uien. Maar ook 
parasieten en bacteriële of 
virale infecties kunnen een 
boosdoener zijn. Hierdoor 
kunnen ongemerkt klachten 
ontstaan. De lezing is in het 
opleidingslokaal van BodyS-
witch aan de Rijksstraatweg 
55 in Heemskerk van 19.30 
tot 2100 uur. Er is plaats voor 
circa vijftig personen. 
De lezing is gratis. Aanmel-
den kan via www.bodys-
witch.nl, info@bodyswitch.nl 
of telefonisch: 0251-745084.

Inloopavond op Westerveld
Driehuis - Westerveld houdt 
op woensdag 30 maart de 
maandelijkse inloopavond. 
Iedereen kan dan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenwandelen en vra-
gen stellen. 
De bezoekers worden ont-
vangen met een kopje koffi e 
in de toonzaal, waar ook de 
uitgebreide collectie gedenk-
tekens, urnen en assieraden 
te bekijken is.
Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg, geeft informatie 
over de verschillende moge-
lijkheden voor gedenkplek-
ken en monumenten: ,,Men 
kan altijd een eigen plek uit-

zoeken in het gedenkpark. 
Een plek omringd door weel-
derig groen, op een heuvel of 
juist op een open plek. Wes-
terveld heeft zoveel moois, er 
is altijd wel een plek die aan-
spreekt. Ook bij de keuze van 
een monument adviseren wij 
graag.”
Om juiste keuzes te kunnen 
maken, is het van belang om 
te weten wat er allemaal mo-
gelijk is. Om hierbij te helpen 
heeft Westerveld een ‘Wen-
senformulier’ ontwikkeld. 
Ook dat kan men tijdens de 
inloopavond bekijken en 
meenemen naar huis. Zie ook 
www.bc-westerveld.nl.

Gratis fi ttest voor 60+
Castricum - Mensen van 
zestig jaar en ouder die be-
nieuwd zijn hoe fi t ze zijn 
kunnen meedoen aan een 
gratis fi ttest. De Buurtsport-
coach houdt op 7 en 8 april 
in samenwerking met Fysio-
praktijk Pool de test. Op 7 
april kan men tussen 10.00 
en 11.30 uur terecht in het 
gemeentehuis. Op 8 april tus-
sen 13.30 en 15.00 uur in de 
gymzaal aan de Vondelstraat.

In vervolg op de fi ttest is het 
mogelijk met het zes weken 
durende programma ‘60+ in 
beweging’ mee te doen. On-
der begeleiding van trainers 
maken de deelnemers kennis 
met diverse sporten. De start 
is in de week van 18 april. 
Aanmelden bij Ron Grave-
maker, buurtsportcoach Cas-
tricum. tel.: 0251-254740 of 
rgravemaker@sportservice-
kennemerland.nl.





Castricum - Tijdens de jaarverga-
dering van de brandweerpost Cas-
tricum op dinsdag 15 maart ontvin-
gen Arnold) Res en Jan Theissling uit 
handen van burgemeester Toon Mans 
een koninklijke onderscheiding: Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Zij 
kregen de onderscheiding vanwe-
ge hun twintigjarig dienstverband 

bij de brandweer. Daarnaast reik-
te Petra Abma, teammanager Brand-
weerzorg Zuid-West, insignes uit aan 
een groep jubilarissen vanwege hun 
12,5-jarige dienstverband. Deze wer-
den uitgereikt aan Max Kronenberg, 
André Schermer en John Koopman. 
Foto: Frank Bruggeling. 

Lintjes voor brandweer

Akersloot - Jantien Ranzijn en haar vader Jan hebben een 
meubelmakerij in Akersloot. Samen met Rob van Diepen delen 
zij een werkplaats, waar alle meubels op maat gemaakt worden. 
Maar wanneer gaat iemand nu eigenlijk naar een meubelmaker?
 
Vakvrouw Jantien vertelt: ,,Als je ideeën hebt voor een meubel 
en het niet kan vinden in de winkel, dan kom je bij ons. Mis-
schien is het een lastige hoek of plek om een standaardmeubel 
neer te zetten. Of gewoon omdat je een meubel helemaal naar  
je eigen stijl en zinnen kan laten maken. Zoals het bureau dat te 
zien is op de foto die ik gemaakt heb voor de verloskundeprak-
tijk in Uitgeest. Het team ging verhuizen naar een ander pand. 
Zij wilde een kindvriendelijk, maar ook een stoer bureau aan de 
praktijk toevoegen. Met oude kranten aan elkaar geplakt kwa-
men zij naar de werkplaats om te laten zien welke vorm het blad 
moest krijgen. 
De computer en hun eigendommen wilde zij het liefst buiten 
het zicht realiseren. Dus is er een zogenaamd schaamschot ge-
maakt onder het blad. Het is een massief, rustiek, eikenhouten 
blad geworden met een onderstel in de vorm van het blad van 
gefi neerd eiken.²
Iedereen die ook een meubel, zoals een kast, tafel, dressoir of 
een keuken, op maat wil laten maken, kan ideeën uitwisselen 
met de meubelmakers in Akersloot aan de Fielkerweg 2b. Maak 
een afspraak via 0251-320071 of 06-20299230 en kijk voor 
meer informatie op www.meubelsenmakers.nl.

Op maat gemaakte 
meubels, sieraad 

in interieur

Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Bijzondere vondst bij 
Atelier Goudsbergen

Bakkum - Op het terrein van Dijk en 
Duin zijn veel veranderingen gaan-
de op dit moment.  Dieren verdwijnen 
zoals de herten van het hertenkamp 
maar het is zeker opmerkelijk te noe-
men dat er ook dieren verschijnen die 
er nooit eerder waargenomen zijn. ,,In 
Atelier Goudsbergen, de voormalige 
Bouwkundige Dienst, is een bijzonde-
re ontdekking gedaan”, vertelt Mireil-
le Schermer die werkt in het atelier. 
,,In het pand werd een kleine kolo-
nie vleermuizen aangetroffen. Arend 
de Jong, bioloog en deskundige op 
het gebied van vleermuizen, ver-

moedt dat het om de kleine hoefi jzer-
neus gaat. Normaal leeft die in grot-
ten, maar het donkere vorstvrije pand 
vonden ze blijkbaar ook een geschik-
te overwinterplek.” Zaterdag 26 maart 
vanaf 20.00 uur geeft Arend de Jong 
een gecombineerde uilen/vleermuis-
excursie. Deelname is gratis.

Startpunt van deze excursie is Ate-
lier Goudsbergen. Om de rust van de 
vleermuizen niet te verstoren is be-
zichtiging van de kolonie in Gouds-
bergen enkel in kleine groepjes mo-
gelijk in volgorde van aankomst.

Limmen - In de voormalige pastorie 
van de Corneliuskerk zijn vijf appar-
tementen gerealiseerd. Voor de gun-
ning van woonruimten heeft een pro-
cedure plaatsgevonden, waarbij het 
kerkbestuur voor vier van de vijf ap-
partementen de bemiddeling heeft 
ingeroepen van Makelaardij Hopman. 
Eén studio is beschikbaar gesteld om 
te kunnen worden toegewezen aan 
een statushouder. Bij de toewijzing 
van deze woonruimte heeft de paro-
chie, zo valt te lezen in het Jaarver-
slag 2015, de voorwaarde gesteld dat 
de kandidaat christen is.

Dat viel Ron de Haan van De VrijeLijst 
op en dat verbaasde hem. ,,En ik maar 
denken dat Jezus voor ons allemaal 

gestorven is”, meldt hij op Twitter. Ver-
volgens heeft hij een aantal vragen 
gesteld aan het college. Hij wil we-
ten of de gemeente betrokken is bij 
de procedure voor het toewijzen van 
een woonruimte aan een statushou-
der, waaraan door de parochie een 
aanvullend criterium is gesteld. 

De Haan: ,,De VrijeLijst is overtuigd 
van de sympathieke bedoeling en 
maatschappelijke betrokkenheid die 
ten grondslag hebben gelegen aan 
het initiatief van de parochie. Onze 
fractie prijst het parochiebestuur voor 
zijn gebaar, maar is ongelukkig met 
de procedure en de gestelde voor-
waarde. Wij willen weten welke rich-
ting het college hierin kiest.”

Woning pastorie voor 
christelijke statushouder
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Voorzitter OVC kondigt 
plotseling vertrek aan

Castricum - Onverwacht 
legt de voorzitter van de On-
dernemersvereniging Castri-
cum zijn hamer neer. Wouter 
den Harder was ruim een jaar 
de eerste man bij de OVC. Nu 
zijn werkzaamheden naar 
Amsterdam zijn verlegd, is de 
combinatie van werk, privé 

en OVC niet meer te combi-
neren. Althans, niet zoals hij 
dat voor ogen heeft. ,,Het be-
richt kwam onverwacht”, al-
dus vice-voorzitter Roelant 
van Ewijk. ,,Als bestuur zijn 
we direct op zoek gegaan 
naar een opvolger. Het aan-
bod van Wouter om nog een 
periode als voorzitter te fun-
geren werd goed ontvangen. 
Echter, als de geest uit de fles 
is, is de persoonlijke inspira-
tie niet meer wat ie geweest 
is.” 
Op 29 maart is de ledenver-
gadering en komt het be-
stuur met een voorstel om 
de continuïteit van de OVC 
te waarborgen. ,,We zijn een 
mooie weg ingeslagen en die 
zetten we voort”, Tekst: Mi-
chaëla Wierdsma, Foto: Rob 
Berkemeier.  

Meervogels en Vitesse 
delen punten in derby

Castricum - De tweede der-
by tussen Vitesse en Meer-
vogels bracht allesbehalve 
hartverwarmend spel. Met de 
puntendeling was nog wel te 
leven, want geen van beide 
ploegen kon aanspraak ma-
ken op de drie punten. 
Meervogels was de eerste 
helft duidelijk de bovenlig-
gende partij. Geheel verdiend 
namen de Akersloters in de 
35e minuut de leiding. Vlak 
voor rust werd het nog bij-
na gelijk toen een Tanno van 
de Berghe goed doorging op 
links en zijn voorzet voor-
bij de tweede paal door Rik 
Beentjes prima werd terug-
gelegd op Luuk ten Broek. 
Zijn volley ging echter rake-
lings over. 

Direct na rust sloeg Vites-
se toe. Na een goede aanval, 
waarbij het vlagsignaal van 
de grensrechter werd gene-
geerd, wist Robin Bakker de 
gelijkmaker achter keeper 
Rinus Kok te schieten. Dat 

bleek ook het begin van een 
betere fase van de thuisploeg 
waarin Meervogels weinig 
had in te brengen. Tom Spil 
verzuimde Vitesse op voor-
sprong te brengen toen hij 
een prima voorzet van rechts 
van dichtbij toch over wist te 
schieten. Daarna wist Rinus 
Kok zijn ploeg voor een ach-
terstand te behoeden bij on-
dermeer een mooie kans voor 
Luuk ten Broek. Ook toen 
Robin Bakker in de diepte 
werd aangespeeld en alleen 
voor hem verscheen voor-
kwam hij met de teen van 
zijn schoen een zeker lijkend 
doelpunt. Maar in het laat-
ste deel van het duel zakte 
het spelpeil van Vitesse meer 
en meer en toen Menno Pe-
ters tien minuten voor tijd na 
een tweede gele kaart moest 
vertrekken, nam Meervogels 
het initiatief weer een beetje 
over. Gescoord werd er ech-
ter niet meer, zodat de overi-
gens sportieve derby eindig-
de in een 1-1 gelijkspel. 

Ruim 100 bezoekers op 
open dag project Walstro

Castricum - Meer dan hon-
derd belangstellenden kwa-
men zaterdag 19 maart naar 
de open dag van het nieuwe 
woonproject ‘Walstro’  aan 
de Walstro. Het woonproject 
werd eerder deze maand in 
gebruikgenomen door 23 cli-
enten van de SIG, organisa-
tie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking 
in Midden- en Zuid-Kenne-
merland. De open dag bij de 
Walstro werd georganiseerd 
in het kader van de landelijke 
Week van Zorg&Welzijn.
De bewoners van de Wal-
stro woonden tot anderhalf 
jaar geleden in woongroep 
De Weid aan de Walstro. Dat 

werd gesloopt ten behoe-
ve van vervangende nieuw-
bouw. In het nieuwe woon-
project hebben alle cliënten 
een eigen studio. Er zijn di-
verse gemeenschappelijke 
ruimtes. Haaks op het L-vor-
mige woonproject staat een 
appartementencomplex met 
veertien particuliere koop-
appartementen. Bezoekers 
van de open dag van woon-
project Walstro kregen na de 
ontvangst in de hal uitleg en 
een rondleiding. Cliënten lie-
ten trots hun studio zien. Het 
woonproject wist tijdens de 
open dag tevens meerde-
re nieuwe vrijwilliger aan te 
trekken.

Castricum - Leerlingen vwo-
6 van het Bonhoeffercollege 
hebben zich de laatste tijd 
gebogen over Duitse litera-
tuur uit tijd van de DDR. Om 
die reden hebben docenten 
Duits Jan Roemer en Anne 
Rademakers de hoofdperso-
nen uit het boek ‘Vluchtcode 
Vlinder’ van Margriet Brands-
ma uitgenodigd. De hoofd-
personen Michael en Rina 
Ogertschnig zullen aan de 
leerlingen hun verhaal vertel-
len over de tijd dat de Berlijn-
se Muur nog stond. De Cas-
tricumse Rina en de Oost-
Duitser Michael werden be-
gin jaren ’70 verliefd en wil-
den met elkaar verder in Ne-
derland. Met behulp van een 
mensensmokkelorganisa-
tie die Rina inschakelde, on-
dernam Michael in 1973 een 
vluchtpoging. Door verraad 
belandde hij in een DDR-ge-
vangenis en kwam pas jaren 
later vrij nadat West-Duits-
land hem uit humanitaire 
overwegingen vrijkocht. 
De DDR verdiende in die tijd 
miljarden aan deze mensen-
handel; de prijs voor een ge-
vangene kon oplopen tot 
95.000 Duitse Mark. De vraag 
die hen bezighoudt sinds de 
dag van de mislukte vlucht: 
wie heeft Michael verraden?

Vluchtcode 
Vlinder

Tennisclinics op open 
dag TVC bij Berg en Bal
Castricum - Op zondag 3 
april wordt er een groots op-
gezette open dag georgani-
seerd voor belangstellenden 
in alle leeftijden door Tennis 
Vereniging Castricum (TVC). 
In Multisportpark Berg en Bal 
is het die dag mogelijk ken-
nis te maken met de tennis-
sport in het algemeen en TVC 
in het bijzonder. Vanaf 10.30 
uur  kan iedereen meedoen 
aan een tennisclinic, gege-
ven door de ervaren trainers 
van de vereniging. Verder zal 
een demonstratiepartij gege-

ven worden door het twee-
de gemengd team van TVC. 
Wie (aspirant)jeugdlid wordt 
op 3 april krijgt vijf gratis les-
sen, gegeven door de erva-
ren trainers plus een blik ten-
nisballen. Senioren ontvan-
gen vier gratis tennislessen 
in groepsverband en een blik 
tennisballen en zullen tijdens 
het seizoen begeleid worden 
door een ‘coach’. Berg en Bal 
is te vinden op De Bloemen 
69. Bij slecht weer vindt het  
programma plaats op de bin-
nenbanen van de sporthal. 

Akersloot - In het weekend 
van 26, 27 en 28 augustus 
staat Akersloot weer in het 
teken van Rock ‘n Roll Street. 
Tijdens dit drie dagen duren-
de festival zijn er naast drie 
dagen muziek, tal van acti-
viteiten rond het Wilhelmin-
aplein.  Op vrijdag 26 augus-
tus start het evenement met 
de jaarmarkt. 
Op de markt is ruimte voor 
alle mogelijke handel, zowel 
nieuw als tweedehands goe-
deren. Maar ook hobbyisten, 
nijverheid en goede doelen. 
Het lokale koor Aquarius zal 
dit jaar een optreden geven 
op de markt. Er wordt nog 
gezocht naar één of twee ex-
tra koren. 
De markt is dit jaar van 16.00 
uur tot 22.00 uur. Voor 35,00 
euro kan men een kraam 
met verlichting huren. Aan-
melden via anna.oorthuis@
quicknet.nl. Lokale vereni-
gingen of goede doelen kun-
nen voor een speciaal tarief 
een kraam verkrijgen. Ook is 
de organisatie op zoek naar 
vrijwilligers. Bel Rob Dekker 
op 06-16294024 voor meer 
informatie. 

Aanmelden 
voor Jaarmarkt
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Er zaten eens vier wethouders
In de vechtscheiding die zich 
in het college van Castricum 
voltrekt is maar één partij het 
kind van de rekening. Dat 
zijn de inwoners van Castri-
cum. In de afgelopen weken 
heeft zich in Castricum een 
koningsdrama voltrokken dat 
niet zou misstaan in een Ame-
rikaanse televisieserie over de 
politiek. Telkens wanneer je 
denkt dat er nu toch wel eens 

duidelijkheid zal komen, blijkt 
er zich toch weer een nieu-
we ‘cliffhanger’ aan te die-
nen. De meest recente, het 
nieuws dat Esther Hollenberg 
niet beschikbaar is als wet-
houder namens de VVD, be-
tekent dat er straks vier wet-
houders op wachtgeld zitten. 
Dus wanneer er één wethou-
der op basis van functione-
ren wordt weggestuurd, heeft 

Hilbrand Klijnstra verbreekt stilte
Castricum - ,,Ik heb lang 
getwijfeld of ik mijn ver-
sie van de gebeurtenissen 
van de afgelopen periode 
naar buiten zou brengen. 
Maar na zes weken heb ik 
toch sterk de behoefte om 
deze, voor mij zeer verve-
lende periode, af te slui-
ten.” Dat schrijft voormalig 
wethouder Hilbrand Klijn-
stra voor D66 in een lange 
brief die te vinden is op de 
website van de partij.

,,Toen ik zes jaar geleden 
wethouder werd, realiseer-
de ik mezelf dat ik aan een 
enorm zware klus en on-

dankbare taak begon. De ge-
meente stond er financieel 
slecht voor en had een hoge 
schuldenpositie. Maar door 
strak financieel beleid, sa-
men met het college en de 
raad, is het in mijn eerste pe-
riode gelukt om de financië-
le situatie aanzienlijk te ver-
beteren en de schuldenlast 
terug te dringen. Bij de start 
van mijn tweede zittingsperi-
ode werden binnen de nieu-
we coalitie ook duidelijke af-
spraken gemaakt over het fi-
nanciële beleid dat we zou-
den voeren. In het voorjaar 
van 2015 ontstond er wat ge-
mor bij een aantal fracties 

over het strakke financiële 
beleid. Vervolgens ontstond 
in november de discussie 
over de inhuur en het feit dat 
daar onvoldoende dekking 
voor was. Ik heb op geen en-
kel moment geprobeerd deze 
feiten onder tafel te laten ver-
dwijnen. De unanieme motie 
van treurnis die wij als gehe-
le college van de raad kregen 
vond ik meer dan terecht.”

,,Na nog zes helse weken met 
vele leugens, halve waarhe-
den, onbegrip, weerzin om 
zich bij de feiten neer te leg-
gen en allerlei aantijgingen, 
werd op 11 februari een mo-

tie van wantrouwen tegen 
mij aangenomen. De oppo-
sitie steunde deze unaniem 
en coalitiepartners CKenG 
en PvdA deden dit tegen de 
afspraak in ook. Als er dan 
op zo¹n moment raadsle-
den staan te juichen, high-
fives op de tribune maken 
omdat het gelukt is om een 
wethouder naar huis te stu-
ren, dan weet je als mens niet 
meer wat je overkomt. Dat 
er ‘minder, minder Klijnstra’ 
door GroenLinks in de media 
wordt gezet, en daarna we-
kenlang allerlei leugens en 
halve waarheden naar buiten 
worden geslingerd, heeft mij 
bijzonder veel pijn gedaan.”
,,Ik vind het een dieptepunt 
van de lokale democratie dat 
politici zo met elkaar omgaan 

en zo met mij zijn omgegaan. 
Om als mens persoonlijk zo 
afgebrand te worden, dat 
gun ik niemand. Ik heb naar 
eer en geweten keihard ge-
werkt de afgelopen zes jaar. 
Naar mijn mening heeft de 
politieke situatie in de ge-
meente Castricum verschijn-
selen van een veenbrand. Ik 
ga proberen een nieuw leven 
op te bouwen en ik hoop dat 
de raad zich weer bezig gaat 
houden met de zaken waar-
voor ze gekozen zijn. On-
danks alles wat mij overko-
men is heb ik met veel ple-
zier tot december samenge-
werkt met de gemeenteraad. 
Ik vond het een eer en een 
voorrecht wethouder te zijn 
in de fantastische gemeente 
Castricum.”

dit blijkbaar tot gevolg dat er 
straks vier wethouders wacht-
geld ontvangen. Snapt u het 
nog? Wachtgeld dat wij als 
de gemeente Castricum ove-
rigens wel beter kunnen ge-
bruiken en wat de SP betreft 
niet eens kúnnen missen, ge-
zien de niet zo gezonde finan-
ciële situatie waarin Castricum 
verkeert. Het afbreken van de 
zo goed als geslaagde eer-
ste onderhandelingspoging 
door CDA en GDB vanwege 
het opstappen van Ralph Cas-
tricum uit CKenG en de po-
ging van GroenLinks om nog 
eens te praten over de kosten 
voor de nieuwe wethouders 
heeft ons nu in de huidige si-

tuatie doen belanden. SP Cas-
tricum was het op veel vlak-
ken niet eens met het beleid 
van het college de afgelopen 
twee jaar. Desondanks vinden 
wij dat de eerdere vechtende 
partijen misschien maar weer 
eens in het belang van al-
le Castricummers om de tafel 
moeten gaan zitten en probe-
ren om de bewoners van onze 
gemeente de kosten van acht 
wethouders te besparen. Het 
doel van de politiek zou het 
behartigen van de belangen 
van de achterban en in bre-
dere zin die van de hele ge-
meente moeten zijn, maar zo 
langzamerhand bekruipt ons 
het gevoel dat dit belang aan 

de onderhandelingstafel een 
ondergeschoven kind is ge-
worden. Roel Sint, voorzitter 
SP Castricum.

A Bright Day speelt in
De Oude Keuken

Bakkum - Op tweede paas-
dag speelt A Bright Day in 
De Oude Keuken. De num-
mers zijn lastig in één hok-
je te plaatsen. Soms stevig, 
dan weer breekbaar en inge-
togen. 
A Bright Day bestaat uit vier 
ervaren muzikanten: Barba-
ra Maas zang, Joep van der 
Velden gitaar en zang, André 
Vogel basgitaar en zang en 
Boet Zijlstra drums en per-

cussie. A Bright Day speelt 
in De Oude Keuken in een 
�unplugged¹ setting, waar-
door de driestemmige zang 
goed tot zijn recht komt. De 
band heeft tot nu toe twee 
cd¹s in eigen beheer uit-
gebracht. Op de website 
abrightday.nl is muziek van 
de band te beluisteren. Tus-
sen 14.00 en 16.00 uur op het 
terrein van Dijk en Duin, in-
gang Zeeweg. 

Mini EK voor jongste voetballertjes
Castricum   Vitesse ‘22 or-
ganiseert voor de zevende 
keer op rij het mini EK voor 
de jongste voetballers van 
Castricum. Alle kinderen die 
in groep een tot en met vier 
op de basisschool zitten wor-
den uitgenodigd om mee te 
doen aan dit grootse voet-
balfestijn. 
Woensdag 20 april vanaf 
14.00 uur wordt het EK ge-
houden op sportpark de 
Puikman. Inschrijven kan tot 
en met 31 maart via school 
of op www.vitesse22.nl/mi-
ni-ekwk. 
Vorig jaar deden er 250 jon-
gens en meisjes mee en ook 
dit jaar verwacht de organi-
satie weer een hoop kinde-

ren te verwelkomen. Naast 
het voetballen zijn er ook tal 
van andere activiteiten om 

de kinderen een geweldige 
woensdagmiddag te bezor-
gen.

Eten uit de natuur
Castricum - Ga op Tweede 
Paasdag naar camping Ge-
versduin. De kinderen gaan 
om 11.00 uur samen op pad 
om lekkere planten te zoe-
ken.
In de natuur is er van alles 

om te eten. De planten on-
derweg worden gewassen 
zodat iedereen meteen kan 
proeven. 
Vlierbloesem, duizendblad, 
watermunt, madeliefjes en 
meer.



Bestuurscrisis Castricum
Er is in de gemeente Castri-
cum een diepe en ernstige 
bestuurscrisis ontstaan. Vier 
wethouders gaan op wacht-
geld en moeten vervan-
gen worden. De gemeente-
raad met 23 leden omvat nu 
11 verschillende opereren-
de fracties. Dit geeft te den-
ken. Met recht kan men zich 
afvragen of een aantal fracties 
in de raad nog wel voldoende 
representatief is. Compromis-
sen zijn veel moeilijker te slui-

ten. Eenmansfracties hebben 
onvoldoende capaciteit om 
het geheel te overzien. Met 11 
fracties is de besluitvorming 
trager of er gebeurt niets, om-
dat de stemmen kunnen sta-
ken. Het ondersteund ambte-
narenapparaat staat met een 
zwalkend beleid van een ver-
deelde raad voor een bijna on-
mogelijke taak. De ambtelijke 
motivatie komt onder druk. Er 
zijn aanwijzingen, dat het in 
het gemeentelijke apparaat 

ontbreekt aan leiding en mo-
tiverend personeelsbeleid. De 
aanleiding voor het vallen van 
het college is geharrewar over 
het financiële- en organisato-
risch beleid door onvoldoen-
de collegiale- en tactische sa-
menwerking. Aan noodzake-
lijk teamwork met maximale 
onderlinge openheid heeft het 
ontbroken. Een aftredende 
wethouder spreekt zelfs van 
een slangenkuil, waarin moest 
worden gewerkt.
De burger ervaart deze be-
stuurlijke crisis als een glijden-
de schaal naar beneden. Naast 
de extra kosten van wachtgeld 
kunnen financiële verliezen 
door falend beleid ontstaan. 
Vele burgers wenden zich van 
de politiek af met desastreu-

se gevolgen voor de plaatse-
lijke democratie. Zijn ze vol-
doende toegerust? Zijn bur-
gers nog bereid om het risico 
te lopen om een bestuurlijke 
taak in de ‘slangenkuil’ op zich 
te nemen? Het politiek inspe-
len aanpassen op verande-
ringsprocessen, vereist com-
petentie, flexibiliteit, ervaring 
en kennis. Tussentijdse ver-
kiezingen kunnen in een ge-
meente niet worden gehou-
den. Daardoor blijven oude 
culturen hun invloed houden. 
Een reden, dat ook een nieuw 
college het met deze verdeel-
de raad niet zal redden.
Om verzuurde organisaties 
te veranderen moeten gro-
te stappen voorwaarts wor-
den gezet. Die mogelijkheid is 

er door onmiddellijk een be-
stuurlijke fusie met de ande-
re BUCH gemeenten voor te 
bereiden en ook uit te voe-
ren. Een nieuwe professioneel 
deskundig ambtelijke orga-
nisatie kan worden ingericht. 
Eén organisatie met één po-
litiek bestuur. Dat kan slagen 
als het één keer gebeurt. Een 
nieuwe raad komt los van de 
huidige negatieve- en verstik-
kende lokale plaatselijke in-
vloeden. Dat is ook beter dan 
een ambtelijke samenwerking 
met 4 politieke organen, zo-
als nu. Als er een wil is, kan 
er een grote stap vooruit wor-
den gezet. Het resultaat, een 
sterke efficiënte gemeente. 
De burger heeft daar recht op.
J.W. Peppelman, Limmen.

Esther Hollenberg verlaat politiek
Castricum - Esther Hollen-
berg van de VVD wordt niet 
de wethouder voor de nieuw 
te vormen coalitie. Zij zegt 
de politiek vaarwel. Dat laat 
zij weten in een persbericht. 
,,De breuk van de coalitie en 
mijn ontslag dat daarop volg-
de, heeft enorm veel met me 
gedaan. Alle beschuldigin-
gen, leugens en het persoon-
lijk neersabelen van men-
sen tot op de dag van van-
daag hebben me zeer ge-
raakt.  Ook de maanden voor 
de breuk waren zeer zwaar 
en hebben een wissel op mij 
en mijn gezondheid getrok-
ken”, schrijft zij.
Toen op 11 februari wethou-
der Klijnstra van D66 een 
motie van wantrouwen kreeg, 
die behalve door de opposi-
tie ook gesteund werd door 
twee coalitiepartijen, is de 
VVD Castricum, samen met 
D66 uit de coalitie gestapt. 
,,Er was geen vertrouwen 
meer in CKenG en de PvdA 
en afspraken waren ern-
stig geschonden. Als vervolg 
hierop heb ik mijn ontslag als 
wethouder namens de VVD 
Castricum ingediend. In de 
weken daarna heeft CKenG 

getracht een nieuwe coa-
litie te vormen, maar dat is 
mislukt. Vervolgens heeft de 
VVD Castricum op 8 maart 
de handschoen opgepakt 
en is als partij met de mees-
te zetels in de gemeenteraad 
een poging gaan wagen om 
een nieuwe coalitie te sme-
den. ,,Als inmiddels oud-wet-
houder ben ik bij de onder-
handelingen betrokken en in 
principe vanuit de VVD Cas-
tricum ook weer wethouders-
kandidaat voor een nieuw 
college. Ik heb nu echter be-
sloten mezelf terug te trek-
ken als wethouderskandidaat  
en uit de politiek. Dit is één 
van de moeilijkste besluiten 
die ik in mijn leven heb moe-
ten nemen.”
,,De breuk van de coalitie en 
mijn ontslag dat daarop volg-
de heeft enorm veel met me 
gedaan. Alle beschuldigin-
gen, leugens en het persoon-
lijk neersabelen van mensen 
tot op de dag van vandaag 
hebben me zeer geraakt. Ook 
de maanden voor de breuk 
waren zeer zwaar en hebben 
een wissel op mij en mijn ge-
zondheid getrokken. Na de 
breuk is er een knop bij me 

omgegaan. Ik merk nu dat 
ik me, ondanks veel inspan-
ningen hiervoor de afgelo-
pen week, niet meer kan op-
laden, ik had al afscheid ge-
nomen. Ik zit bij de onder-
handelingen maar voel aan 
alles dat het niet meer gaat. 
De inhoud en het dienen van 
de gemeenschap waren mijn 
drijfveren, niet het pluche en 
de egomacht. Maar in het 
politieke klimaat dat in Cas-
tricum blijkt te heersen gaat 
het me niet meer lukken. Er 
is een grote kans dat het me-
zelf en mijn gezondheid gaat 
schaden als ik terug zou ke-
ren omdat dit zo enorm botst 
met mijn waarden en missie.” 

De onderhandelingen voor 
een nieuw college op basis 
van de samenwerking tussen 
VVD, D66, CDA en GDB gaan 
intussen voort. De VVD-Cas-
tricum introduceert Kees 
Rood daarvoor als wethou-
derskandidaat. Kees Rood 
heeft de voormalige gemeen-
te Limmen twee perioden ge-
diend als wethouder en is de 
afgelopen twee jaar raadslid 
en fractievoorzitter voor de 
VVD. 

Dank van De Santmark
Medewerkers en bewoners 
van woonzorgcentrum de 
Santmark van ViVa! Zorggroep 
willen alle vrijwilligers en 
sponsoren bedanken die hun 
maatschappelijke betrokken-
heid hebben getoond voor de 
NL-doet dag op 12 maart. Sa-
men hebben we een start ge-

maakt van een meerjarenpro-
ject om de tuin van de Sant-
mark meer belevingsgericht 
te maken voor onze oude-
ren. Zonder de vrijwilligers en 
sponsoren was dit niet gelukt. 
Bedankt! 
Bewoners en medewerkers 
De Santmark

Groep De Brug zwemt voor KWF
Akersloot - In de nacht van 
vrijdag 8 april op zaterdag 9 
april zwemt Olympisch kam-
pioen Maarten van der Wij-
den in Eindhoven tijdens de 
Swim Cup een zwemma-
rathon van 42 km. Hij start 
om 23.00 uur en verwacht 
de volgende dag om 11.00 
uur klaar te zijn. Tijdens zijn 
marathon zwemt juf Wil-
ly van basisschool De Brug 
uit Akersloot in een estafet-
tegroep naast Maarten mee. 
Het doel is om zoveel moge-

lijk geld op te halen voor on-
derzoek naar kanker.

Toen de kinderen van groep 
8A van juf Willy hoorden over 
de zwemmarathon, wilden 
zij ook meedoen en er kwa-
men meteen allerlei idee-
en langs. De klas heeft be-
sloten om voor de zwem-
marathon te gaan. Iedereen 
heeft nagedacht voor wie hij 
of zij zwemt. Indy en Louise 
hebben een brief geschre-
ven naar zwembad De Wit-

te Brug, omdat zij daar gra-
tis wilden zwemmen zodat er 
zoveel mogelijk geld naar het 
KWF gaat. Herman Rijsdijk, 
manager van het zwembad, 
reageerde direct enthousiast. 
Op zaterdag 9 april van 17.00-
20.00 uur wordt door in esta-
fettevorm gezwommen door 
de leerlingen. Het doel is om 
duizend euro op te halen. De 
leerlingen sponsoren kan via 
de actiesite https://acties.
kwf.nl/groep8adebrugzwem-
tvoorkwf.
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